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Ὃν γὰρ τρόπον ἡ κέδρος οὐ σήπεται, 
οὕτω καὶ δόξα πατέρων οὐκ ἀπολεῖται. 

Hippolütosz, inCC 16,1 
 
 

 
 

ELŐSZÓ 
 
 
Melitónnak, Szardeisz 160-as évekbeli püspökének csaknem nyolcvan esz-
tendeje felfedezett húsvéti homíliája a korai keresztény liturgikus költészet 
remekműve. Az a különös, emelkedett hang, melyen szól, félúton van az 
érvelő próza és az éneklő dráma közt. A logosznak ez a tónusa nem isme-
retlen az Újszövetség jánosi iratait – különösen eredetiben – olvasók előtt, 
s ilyen vagy olyan formában sajátja a korabeli kis-ázsiai kereszténység 
megannyi szerzőjének. Jelen monográfia alapját képező kutatás abból nőtt 
ki, hogy Melitón homíliáját, különösképpen pedig annak egy passzusát 
igyekeztem megérteni. A többszólamú beszédre érzéketlen fül ugyanis – a 
szisztematikus teológia és a dogmatörténet merev kategóriáinak szűrőjén át 
– olyasmit hall bele ebbe az énekbe, ami nem hangzik, s nem hallja meg, 
ami igen. Ez a megértésre való törekvés irányította a figyelmemet a para-
doxon poétikai-retorikai és még inkább filozófiai-teológiai alkalmazására, 
mely valójában első Kant- és Kierkegaard-olvasmányaim óta foglalkoztat. 
Ez pedig óhatatlanul arra terelte a gondolatmenetet, hogy a teológia szüle-
tésének korszakában sok előd után magam is végiggondoljam – nem csu-
pán a végkifejlet felől nézve a történetet –, mi is tulajdonképpen az a teoló-
gia, mely születőben van. Vajon az Istenről szóló beszédnek csupán egyet-
len formája adott, melyhez a történet során folyamatosan konvergál? 
 Mint minden történeti kérdés, ez sem csupán antikvárius érdeklődést 
szolgál. Világba vetett létünknél fogva folyton hátramenetben haladó 
járműhöz vagyunk hasonlatosak: nincs más tájékozódási pontunk, mint ami 
útirányunk szerint mögöttünk van, s ami abban, mintegy tökéletlen vissza-
pillantó tükörben, az előttünk álló lehetőségekből felsejlik. Múltunk olyan 
kollektív lélektani tükör,1 mely egyre nagyobb ritkaságnak számít szellemi 

                                                 
1  Rémi Brague, The legend of the Middle Ages: philosophical explorations of medie-

val Christianity, Judaism, and Islam [Au moyen du Moyen Age], tr. Lydia G. 
Cochrane (Chicago: UP, c2009) viii. 
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háztartásainkban, pedig nélkülözhetetlen az önmegértéshez és az orientá-
cióhoz,2 de egyszersmind tapasztalatunk szűk horizontjának elengedhetet-
len kitágítását is jelenti. 
 Az alapokra történő rákérdezés sajátos helye a válság. Márpedig vilá-
gunkban a teológia (is) válságot él, ami nyilvánvaló legalább Nietzsche ba-
rátja, az ókori kereszténység kutatója, Franz Overbeck óta.3 Részben ebből 
nőtt ki az ókori kereszténység modern kutatásának tudományága, a pat-
risztika (gondolhatunk itt az Adolf von Harnack nevével fémjelzett körre 
éppúgy, mint az Oxford Movementre). Nem véletlen tehát, hogy a teológia 
fogalmának egyik első jelentős történeti átgondolása a nouvelle théologie 
hajnalán, a résourcement programjába illeszkedve született Yves Congar 
OP tollából.4 Sem a válság, sem a válaszkeresés nem ért véget azóta sem, 
amint a kérdéskör újabb és újabb vizsgálatai mutatják.5 Bár sok, nálam 
messze kiválóbb elme járta tehát a kitűzött ösvényt, mégsem tartom 
feleslegesnek újra és újra, újabb és újabb szemszögből megtenni e lépé-
seket. Nem csupán azért, mert ezáltal az út személyes úttá válhat, hanem 
azért is, mert a személyes utak formálják, alakítják, tapossák ki a csapást.  
 Az eredeti kérdésfelvetésből, akárcsak a válság mibenlétéből adódóan, 
nem elsősorban a – Jusztin mártír, Antiokhiai Theophilosz, Alexandriai 
Kelemen és Órigenész nevével fémjelzett – szisztematikus, analitikus és 
argumentatív teológiai megközelítés amúgy is alaposan kutatott genezise 
érdekelt, hanem annak alternatívái. Az eltérő megközelítési módok valame-
lyest földrajzi helyhez is köthetők. A kereszténység (és lényegében a kora-
                                                 
2  Ortega megfogalmazásában a múlt-tudat halványulásával „leszűkülnek a jövőre 

vonatkozó elképzelések, perspektívák, hiszen csak úgy tudunk orientálódni a jövő-
ben, ha segítségül hívjuk a múltat” (Pasado y porvenir para el hombre actual, in 
Obras Completas VI [Madrid: Revista de Occidente, 1973], 652) Csejtei Dezső 
fordítása in uő: José Ortega y Gasset (Budapest: Kossuth, 1980) 57. 

3  Franz Overbeck, Ueber die Christlichkeit unserer heutigen Theologie: Streit- und 
Friedensschrift (Leipzig, 1873). 

4  Yves Congar, s.v. „Théologie” Dictionnaire de Théologie Catholique 15/1 (1946) 
341–346. Az ortodox teológia résourcement-jához s a két mozgalom összefüggése-
ihez ld. Andrew Louth, „The Patristic revival and its protagonistsˮ in Mary B. 
Cunningham – Elizabeth Theokritoff, eds., Cambridge Companion to Orthodox 
Christian Theology (Cambridge: UP, 2008), 188–202. 

5  Ld. Robert H. Ayers, Language, Logic, and Reason in the Church Fathers: A Study 
of Tertullian, Augustine, and Aquinas (Altertumswissenschaftliche Texte und Stu-
dien 6, Hildesheim: Georg Olms, 1979) „preface”; 1–6; Rico Sneller, „Crisis in 
Our Speaking about God: Derrida and Barth’s Epistle to the Romans” in Ilse Nina 
Bulhof – Laurens ten Kate, eds., Flight of the Gods: Philosophical Perspectives on 
Negative Theology (New York: Fordham UP, 2000) 222–48. 
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beli Birodalom) nagy központjai Antiokhia, Róma, Alexandria és Caesarea, 
Carthago mellett nem egy város, hanem egy tágabb értelemben vett provin-
cia, Asia nagy városai, melyeket a Jelenések könyvének leveleiből éppúgy 
ismerünk, mint az Ignác-levelekből. Az általam vizsgálni kívánt tradíció ez 
utóbbi vidéken őshonos. Hangja jellemző módon a jánosi iratokon túl épp 
az Ignác-levelekben szólal meg, továbbá Szardeiszi Melitónnál s számos 
keresztény írónál, akinek szellemi szülőotthona e tájék, mint Irenaeus/ 
Eirénaioszé és Hippolütoszé, de felismerhetjük több, különféle szerzők ne-
vén hagyományozódott, homályba vesző eredetű iratban is. 
 Kis-Ázsia a korai kereszténység sajátos színárnyalatai közül a jánosinak 
nevezett irány hazája. Nemcsak a korai hagyomány kapcsolja János apostol 
nevét Epheszoszhoz, de a modern kutatás is jórészt e várost tartja a János-
evangélium születési helyének. János evangéliuma már Irenaeus és Hippo-
lütosz számára is a par excellence teológia, s már a IV. század folyamán 
János megkülönböztető jelzőjévé válik a ‘teológus’ kifejezés. 
 Célom nem a jánosi iratok korai használatának feltérképezése volt – ezt 
nemrégiben alaposan elvégezte Charles. Hill6 –, hanem feltárni teológiai 
beszédmódjuknak – ha úgy tetszik, metodológiájuknak, metateológiá-
juknak – sajátos vonásait, valamelyest megragadni annak a hangnak a jel-
lemzőit, mely bennem mindig is erős rezonanciákat keltett. 
 A két kiemelkedő személyiség, akinek alakja köré a történetet felfűz-
tem, a kis-ázsiai világ talán legtipikusabb képviselője, Szardeiszi Melitón 
és e hagyományt az egyetemes – katholikos – keresztény gondolkodásba 
integráló Hippolütosz. Köztük a hiányzó láncszem Irenaeus, Lyons kis-
ázsiai iskolázottságú püspöke, Hippolütosz egyik mestere, akinek óriása 
külön figyelmet érdemel, és kapott is, s remélhetőleg hamarosan magyar 
nyelven is kapni fog.7 
 Melitónnak korántsem szentelt jelentőségéhez méltó figyelmet a kuta-
tás. Igaz, művei is csak a XX. század közepe óta bukkantak elő az ismeret-
lenségből, mely folyamat, úgy tűnik, mind a mai napig tart.8 Hippolü-

                                                 
6  Charles E. Hill, The Johannine Corpus in the Early Church (Oxford: UP, 2004). 
7  Mind fő művének fordítása, mind monografikus feldolgozása tudomásom szerint 

folyamatban van, az előbbiben reményeim és terveim szerint magam is részt fogok 
venni. 

8  A Peri Pascha felfedezése után a történet egy másik jelentős homília feltárása volt, 
mely az 1970-es években kezdődött, s máig elhúzódott. Abban, hogy talán pontot 
tehetünk e folyamat végére, nagy elődök nyomán egy egészen apró szerepem ma-
gamnak is lehetett. A legújabb felfedezést, mely talán Melitón harmadik művével 
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tosszal kicsit más a helyzet, jóllehet sajátos módon neki jutott is, nem is a 
tudós figyelemből. Ennek magyarázata, hogy valójában azért beszéltek róla 
oly sokat a XIX. század közepétől, mert egy akkor előkerült, a kéziratban 
tévesen Órigenésznek tulajdonított, 220 tájékán írt művet, a Minden eret-
nekség cáfolatát az ő nyakába varrták. Márpedig e mű, melynek szerzője 
Róma kortárs püspökével, Kallisztosszal vitatkozott a helyes szenthárom-
ságtan kérdéseivel, elevenébe talált a felfedezése korában forrongó folya-
matoknak (az oxfordi anglokatolikus mozgalom, a pápai csalhatatlanságot 
deklaráló I. vatikáni zsinathoz vezető folyamatok, majd az arra való reak-
ciók kora ez). Ez aztán olyannyira rányomta a bélyegét a kutatásra, hogy az 
igazi Hippolütosz a XX. század végéig alig kapott figyelmet – Pierre 
Nautin figyelmeztetései a század közepén csak mostanság értek be. Voltak 
azért kivételek: a fent említett F. Overbeck például habilitációs írását 1864-
ben, kilenc évvel a nagy visszhangot kiváltó kiáltvány előtt, Hippolütosz 
eszkatológiájából, elsősorban a Krisztus és az Antikrisztusból írta. Eszka-
tológiája mellett Hippolütosznak úttörő Biblia-kommentátori munkássága, 
különösen a korai kereszténység élethelyzetét oly szemléletesen érzékeltető 
Dániel-kommentár foglalkoztatta az egyháztörténészeket (bár szövegének 
megnyugtató rekonstrukciójára 2000-ig kellett várni). Több műve neki is 
csak a XX. században került elő, s töredékeinek feltárásában is sok teendő 
maradt erre az időszakra.9  
 A tévesen Hippolütosznak tulajdonított mű viszont katalizátornak bizo-
nyult annyiban, hogy ráirányította a figyelmet Hippolütosz és Melitón 
szentháromságtanára, valamint ennek ekkleziológiai következményeire.10 
A teológiai álláspontból ugyanis antropológia s annak megfelelő cselekvés 
fakad.11 
 Melitón és még inkább Hippolütosz esetében tehát a művek, töredékek 
körének határai elmosódnak, mind az antik hagyomány, mind a modern ku-
tatás szempontjából. Így kutatásom nem egyszerűen két jól körülhatárolt 
corpusszal rendelkező szerzőre, hanem a nevük alatt létrejött, így vagy úgy 

                                                                                                                      
ajándékoz meg bennünket, hivatalosan csak 2016. júliusában jelenti be Alin Suciu 
a nemzetközi koptológiai konferencián.  

9  Ebben és a Dániel-kommentár redakciójában az úttörő M. Richard volt. 
10  Vö. Allen Brent, „The Elenchos and the identification of Christian communities in 

second – early third century Rome” in Gabriella Aragione – Enrico Norelli, eds., 
Des évêques, des écoles et les hérétiques. Actes du colloque international sur la 
“Réfutation de toutes les hérésies”, Genève, 13–14 juin 2008 (Lausanne: Éditions 
du Zèbre, 2011), 294; Bugár M. István, SzSzSz 89. 

11  Uo. 11; 70–98. 
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nekik tulajdonított, többé-kevésbé ép vagy töredékes, közvetlenül vagy át-
dolgozásban hagyományozott szövegeket tartalmazó „mappa” tartalmára 
irányult. A dosszié fogalmát – talán a hagiográfiából örökölve12 – P. Nautin 
alkalmazta először Melitón és Hippolütosz hagyatékára, azt elsősorban a 
florilégiumokban megőrzött töredékek gyűjteményére korlátozva. Én a 
könyv címében „dosszié” alatt értem mindazon írások és töredékek halma-
zát, melyeket az ókorban vagy a modernitásban, joggal vagy alaptalanul 
Melitónnak, illetve Hippolütosznak tulajdonítottak. Mindemellett természe-
tesen figyelmemnek ki kellett terjednie a párhuzamokra éppúgy, mint a „vi-
tapartnerekre”. A gnosztikus mítoszok képviseletére a Refutatio Baszilei-
dészét választottam: nála jól láthatóan jelennek meg a gnosztikus mítosz 
képisége és egyéb tipikus elemei, ugyanakkor narratívája belátható, kohe-
rens egészet képez. 
 A forrásanyag fent vázolt helyzete folytán nem spórolhattam meg az ap-
rólékos filológiai munkát az anyag feltárásában. Számos olvasóm joggal 
úgy gondolja majd, hogy ezeket a részeket (különösen a 3.3; 4.1-2. fejeze-
teket és néhány fejezet bevezetőjét) átugorhatja. Ezek végeredményképpen 
a keresztutalások révén referenciaként is használhatók a monográfia tény-
leges tárgyát képező kérdéseket kifejtő főszöveghez. 
 Ahol csak lehet, igyekeztem a forrásokat magyarul, ahol szükséges volt, 
az érvelés menetébe illesztve, más esetben a függelékben hozzáférhetővé 
tenni. Ellenkező jelölés hiányában az idézeteket saját fordításban közlöm. 
 Néhány szót kell ejtenem a technikai részletről. Az idézetekben (fordí-
tásban is) a szokásos szövegkritikai jeleket kitettem ([xxx] kizárás; <xxx> 
kiegészítés), az értelmező kiegészítéseket viszont kapcsos zárójellel  
( {xxx} ) jelöltem, ugyanakkor a fordításban szereplő eredeti terminusokat 
is szögletes zárójelben szerepeltettem kurziválva. Ami a nem latin alapú 
ábécét használó nyelvek szavainak és tulajdonneveinek írását illeti, a tulaj-
donnevek esetében azt az alapelvet követtem, hogy ezeket nem átírjuk, ha-
nem a magyarul szokásos formában használjuk: ez vagy a névnek az eras-
musi kiejtés szerinti fonetikus átírása (ún. „akadémiai átírás”), vagy a ma-
gyar névváltozat, amennyiben az elterjedt (pl. János, Gergely, Vazul). Gö-
rög szavak, kifejezések esetében viszont az elterjedt ún. „tudományos 
átírást” használtam. A szír magyar átírásának nincs egységes tradíciója, de 
a nemzetközi szakirodalomban sem találkozunk egyöntetű gyakorlattal, 
akár egyes szaktekintélyeknél is különböző megoldásokat láthatunk. Én 

                                                 
12  Hippolyte Delehaye, S. J., Les legendes hagiographiques (Bruxelles, 19062), 125; 

142. 
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alapvetően a nyugati szír fonetikát követtem (de š=„s” és s=„sz”), ugyan-
akkor keleti szerzőknél – vagy ha szükségesnek látszott – alternatívaként 
közöltem egy az eredeti írásmódot és a régebbi kiejtést jobban tükröző, a 
különböző nemzetközi szokásokat figyelembe vevő változatot is: ebben a 
matres lectionisszal nem kísért magánhangzókat felső indexbe helyeztem, 
illetve a matres lectionist hajtott ékezettel jelöltem (â, ê, î, ô, û).  
 
Miután a könyv tárgyát felvázoltam, itt a helye a köszönetnyilvánítások-
nak. Bár munkánk során néha magányos farkasoknak érezzük magunk, s 
eredményeink olykor megelégedéssel töltenek el, valójában munkánk so-
kak erőfeszítésének a gyümölcse, akik gyakran láthatatlanok maradnak. 
Nem csupán azok, akiknek hozzájárulása nem szakmai természetű, hanem 
olykor ez utóbbiak is. Gondolatainknak nem minden nyersanyagát és sémá-
ját tudjuk lábjegyzettel dokumentálni. Ott dolgoznak bennünk mindazok, 
amiket valaha tanárainktól, kollegáinktól bármilyen formában hallottunk, s 
abban, amit olvasunk, ismétcsak tengernyi ilyen anyag lappang. Aztán ott 
vannak azok is, akik jellemzően hozzáférhetetlen szövegek megosztásával 
segítenek különféle csatornákon, személyes kérésre vagy anélkül. Sokakat 
nem ismerünk név szerint, néhány lelkes kollegát azonban megemlíthe-
tünk, mint a szó legnemesebb értelmében amateur kutató Roger Pearse-t13 
vagy az ókori és bizánci görög szövegek gyűjteményét, a Thesaurus 
Linguae Graecae adatbázist kezelő freeware-t fejlesztő klasszika-filológus 
programozó Peter Heslint (University of Durham, UK),14 vagy a Dániel-
kommentár angol nyersfordítását közzétevő C. T. Schmidtet.15 Sok segítsé-
get nyújtott a személyesen nem ismert kollegákkal való kapcsolattartáshoz 
az academia.edu szakmai közösségi fórum s annak kollegiális résztvevői, 
vagy a nehezen elérhető régi forrásokat megosztó archive.org digitális 
könyvtár. A Wikipedia már sokkal ellentmondásosabb vállalkozás, megle-
hetősen vegyes minőségű anyaggal, de angol, német, francia oldalain gyak-
ran találkozik az ember igényes, önzetlen kontribúciókkal. A dolog termé-
szeténél fogva nem használható ellenőrizetlenül hivatkozási alapként, de a 
szaklexikonokhoz hasonlóan16 gyakran ez is adhat kiindulási pontot egy-

                                                 
13 A http://www.roger-pearse.com/weblog/; http://www.tertullian.org szerkesztője. 
14 http://community.dur.ac.uk/p.j.heslin/Software/Diogenes/index.php 
15 Hippolytus of Rome, Commentary on Daniel, tr., T.C. Schmidt www.chronicon.net 

[2010.10.19]. Ez a hasznos segédlet, mely nyomtatásban is megjelent, de eredeti 
helyén online már nem hozzáférhető, megérdemelne egy alapos kontrollfordítást. 

16  Pl. EEC vagy az online kiadással is rendelkező, ma már korlátozottan elérhető 
BBKL. 
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egy részletkérdésben. A személyes ismeretségek kialakítása pedig nem vált 
volna lehetővé azon kutatási programok és alapítványok révén, melyek a 
világ e táján született kutatóknak is lehetővé tették a tanulmányutakon, 
konferenciákon való részvételt (esetemben az OTKA, az Andrew W. 
Mellon Foundation, a Soros-British Foreign & Commonwealth Office ösz-
töndíjprogram, a Dahrendorf Fund). Jelen kutatás oroszlánrészéhez és a 
könyv megjelenéséhez a Debreceni Egyetem belső kutatási pályázata nyúj-
tott nélkülözhetetlen segítséget. Nem sorolhatom fel minden egykori taná-
romat, akiknek része van munkám e gyümölcsében, bár a középiskolától 
kezdve sokan vannak. Noha mindannyiukra hálásan gondolok, csak néhá-
nyukat tudom kiemelni időrendben: Pataki Jánost, Hosszú Gyulát, Steiger 
Kornélt, a tragikusan fiatalon elhunyt Vidrányi Katalint, Ritoók Zsigmon-
dot, Lautner Pétert, Horváth Juditot, Adamik Tamást, a néhai Kapitánffy 
Istvánt, Szepessy Tibort, Bodnár M. Istvánt, Kendeffy Gábort, a már köz-
tünk nem lévő Schütz Ödönt, K. T. Ware-t, Mark J. Edwardsot, a néhai 
Edward Yarnoldot, Perczel Istvánt és Sebastian Brockot, barátaim-
kollegáim közül pedig Kiss Etelét, Heidl Györgyöt, Somos Róbertet, akik 
különféle módokon járultak hozzá e mű létrejöttéhez. A Kairosz Kiadó 
nemrégen búcsúztatott alapítójának és az ő munkáját folytatóknak pedig 
köszönöm, hogy sokadszor felvállalták könyvem anyagi haszonnal nem 
kecsegtető kiadását. Külön köszönöm korrektorom, Kenyó Ildikó alapossá-
gát és rugalmasságát. A végső formáért és az esetleges hibákért a felelős-
ség engem terhel. 
 Tiszteletbeli hely illeti meg családomat e sorban, hiszen nélkülük nem 
jöhetett volna létre e munka: édesanyám gyermekkoromtól való önzetlen 
támogatásától kezdve feleségem áldozatvállalásáig, és az ő szüleinek, de 
gyermekeinknek is – hol önként vállalt, hol kényszerű – segítségéig és tü-
relméig a gyakran nem ideális körülmények közt is. 
 Végezetül a jószándékú olvasónak hálával tartozom figyelméért, s azért, 
ha fogyatékosságaimat elnézi. 
 

Törökbálint, 2016. március 30-án. 
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BEVEZETÉS: MI A TEOLÓGIA? 
 

 
PERI THEOU LOGOS

1 
 
 
Számos kifejezést használunk mindennapjainkban, melyeket a megszokás 
ismerőssé tesz, mégis, ha rákérdezünk mit is értünk alattuk, kiderül, hogy 
kapcsolódó fogalmaink homályosak, ellentmondásokkal teljesek, bizony-
talan kontúrokkal körülhatároltak. Nincs ez másképp a ‘teológia’ szavunk-
kal sem. A teológia, mondanánk, egy tudományos diszciplína – csakhogy 
ezzel épp azt jeleznénk, mennyire problematikus e fogalom, hiszen épp a 
tudományok világában való helye bizonytalan. Sokan éppen tudományos-
ságát vonják kétségbe, mások – megfordítva – a tudományként művelt 
teológia értelmét, létjogosultságát, teológia-voltát kérdőjelezik meg. E kér-
dést sok oldalról lehet megközelíteni, de az egyik lehetséges támpont a 
kifejezés elemzése, eredetének és történetének feltárása, az etymologia. 
Ebben a megközelítésben – melyet alább követni fogok – az is benne fog-
laltatik, hogy ha egy úton elbizonytalanodunk, néha érdemes visszamenni 
az elejére, és újra végiggondolni a lépéseket. 
 A theologia a theos és logos szavak összetétele. Az utóbbi kifejezés 
gazdag jelentéstartományokkal rendelkezik a görög nyelvben, de jellem-
zően – és esetünkben – a kimondott, verbalizált, kommunikált – vagy ki-
mondható, verbalizálható és kommunikálható – gondolatot jelenti. Ren-
desen, egyéb tudományos diszciplínák elnevezésének analógiájára (mint 
biológia, zoológia, meteorológia, geológia) ezt egy jelzői, alapvetően „bir-
tokos” jelzői összetételként értjük, melyben az ‘Isten beszédének’2 tárgya 
Isten (genitivus obiectivus), azaz ‘Istenről szóló beszéd’ (peri theou 
logos)3. Így amikor a 200 tájékán4 részben újpüthagoreus maximagyűjte-

                                                 
1  Az alábbi gondolatok jelentős része megjelent nyomtatásban egy korábbi változat-

ban „Peri Theou Logos (Istenről beszélni)” címmel: in Vető Miklós – Bugár Ist-
ván, szerk., Tanulmányok Rémi Brague tiszteletére (Piliscsaba: Avicenna Közel-
Kelet Kutatások Intézete, 2013) 25–51. 

2  Míg latinra rendesen átírják a görög kifejezést, addig szírre a fenti magyar szin-
tagmának megfelelően fordítják le (mәmalәluth ’alóhúthó). A modern metateológiai 
diszkussziókban ennek megfelelően honosodott meg a „God-talk” kifejezés: ld. 
John Macquarrie, God Talk: Examination of the Language and Logic of Theology 
(New York: Harper & Row, 1970) 11. 

3  Nazianzoszi Szt. Gergely, De theologia (orat. 28), 21. 
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ményeket felhasználva összeállított keresztény Szextosz szentenciái több-
ször visszatér a teológia problematikájára, és egy egész különálló szakaszt 
(350-370) szentel a kérdésnek, a ‘teológia’ szót egyetlenegyszer sem hasz-
nálja, hanem helyette az ‘Istenről szóló beszéd’ (peri theou logos)5, illetve 
az ‘Istenről szólni’ (peri theou legein)6 kifejezéseket alkalmazza termino-
logikusan. Ez már püthagoreus forrásaiban is gyakran így volt.7 A ke-
resztény kompilátor azonban egyszer a felhasznált mondásban álló, ‘iste-
nekről szóló beszéd’-et ‘az Istenről szóló igaz beszéd’-re8 változtatta, fel-
cserélve ezáltal a theologia kifejezés két markáns használatából – melyek, 
mint látni fogjuk,9 a mitológiára és a filozófiai (vagy keresztény) teológiára 
vonatkoznak – az egyiket a másikra. 
 Keresztény kontextusban azonban a theos és logos szavak János evan-
géliumának prológusát idézik: „Kezdetben volt a Logosz, és a Logosz 
Istennél volt, és isten volt a Logosz” (Jn 1,1). S valóban, már a legkorábbi 
időkben – e jelen mű által vizsgált korszakban – a teológia igei alakját 
(theologein) már ezen idézet végének értelemben használják: Krisztust – a 
logoszt – „istennek mondani”10 (theon legein). Másrészt az emberi logosz-
ról az isteni Logoszra irányítva a figyelmet azt sugallják, valójában theolo-
gia csak „genitivus subiectivus” értelemben lehetséges, mint Isten hozzánk 
intézett szava. Az idézett szextoszi gnómák megfogalmazásában: „Az 
Istenről szóló igaz beszéd az Isten beszéde.”11  
 A legtágabb értelemben tehát Istenről beszélni, vagy ahogy egy közel-
múltbéli konferencián még frappánsabban kifejezték: dire Dieu12 (Istent 
                                                                                                                      
4  Euszebiosz, HE V 27,1 említ egy Szextosz nevű keresztény szerzőt Commodus 

alatt, aki írt egy értekezést a feltámadásról. A datálásról: Henry Chadwick ed., The 
Sentences of Sextus: A Contribution to the History of Early Christian Ethics 
(Cambridge: UP, 1959) xi; 107–37. A szentenciákat az ő kiadása alapján idézem 
SS rövidítéssel.  

5  SS 195; 350; 355; 356; 357; 359; 361; 362; 366; 431 (az utóbbi esetben egyedül 
többes számban: πολλοὺς λόγους περὶ θεοῦ a fölösleges szócséplés kifejezésére). 

6  SS 352; 353; 354; 358; 360; 365; 367; 368; 407. 
7  SS 351 = Py 55b (a névtelen püthagoreus gyűjteményt is Chadwick után idézem); 

SS 358 = Py 56; SS 362 alapja Py 115; SS 431 = Py 10b kis eltéréssel. 
8  Vö. SS 352; 368. 
9  Ld. alább. 
10  CArt apud Euszebiosz, HE V 28,4: θεολογεῖται ὁ Χριστός; Pseudorigenes, Ref I 

24,2 (az indiaiak a Nagy Sándorral találkozó aszkéták egyikét – jobbikát „mondják 
istennek”). 

11  SS 357: λόγος ἀληθὴς περὶ θεοῦ λόγος ἐστὶν θεοῦ. Vö. 355. 
12  „Dire Dieu” Colloque international organisé conjointement par l’Université 

François-Rabelais de Tours & l’Université Saint-Tikhon de Moscou, Centre 
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mondani) – teológia. De hogyan lehet Istenről beszélni? Milyen az a logosz 
– milyenek legyenek törvényei, szabályai, keretei –, mely Istenről kíván 
szólni?13 Létezik egy teológia névre hallgató akadémiai diszciplína a maga 
folytonosságával, melynek eredete az első keresztény századokig, illetve 
tágabban, az archaikus kor görög gondolkodóiig nyúlik vissza,14 s melynek 
története nemcsak abban áll, hogy ki mit mondott Istenről, hanem abban is, 
hogy mikor milyen formában tartották helyesnek Istenről szólni. Jelen vál-
lalkozás szempontjából ez a történet érdekel bennünket. Ha a feltett kérdés-
re kimerítő választ keresnék, annak teológiai, filozófiai, vallástudományi és 
számos egyéb aspektusát mind figyelembe kellene vennem, ami meghalad-
ja képességeimet. Természetesen még egy kimerítő teológiatörténet is túl 
ambiciózus célkitűzés volna.15 Az alábbiakban a vizsgált szerzők tágabb 
korában, a korai keresztény korban, azaz az idő előrehaladtával csökkenő 
hangsúllyal az első keresztény évezredben igyekszem megtalálni az Isten-
ről való beszéd orientációs irányait, azzal a céllal, hogy a szűkebb értelem-
ben vett tér- és időbeli koordináták által határolt feldolgozandó korszak 
tárgyalásához alkalmas munkahipotézisre tegyek szert. 
 
 

A theologia kifejezés története 
 
A teológia mibenlétéről való gondolkodás jelentős részben a teológia és a 
filozófia viszonyáról való gondolkodás – s ez nemcsak a XIX. század óta 
van így, hanem a teológia olyan meghatározó alakjainál is, mint Aquinoi 
Szt. Tamás16 vagy Órigenész.17 A XIX. század annyiban hozott új néző-
pontot, hogy e viszonyt saját történetének tükrében kísérelték meg értel-

                                                                                                                      
d'études supérieures de la Renaissance, UFR de l'Université François-Rabelais de 
Tours, Tours, 17–8 Avril 2015. Az igen neves nemzetközi patrisztikus résztvevők-
kel megrendezett konferencia anyaga feltehetően a közeljövőben nyomtatásban is 
megjelenik és hozzáférhetővé válik. 

13  A kérdésfelvetéshöz ld. Robert H. Ayers, Language, Logic, and Reason in the 
Church Fathers: A Study of Tertullian, Augustine, and Aquinas (Altertumswissen-
schaftliche Texte und Studien volume 6, Hildesheim: Georg Olms, 1979) I 1–5. 

14  Analogikus alapon beszélhetünk persze más kultúrák, talán leginkább a korabeli 
Hindusztán teológiájáról. 

15  Egy alapos rövid összefoglaló bibliográfiával: Aimé Solignac, s.v. „Théologie” 
Dictionnaire de la Spiritualité XV (1991) 463–487. 

16  Aquinoi Szt. Tamás, STh I q1 a1. 
17  Ld. alább 28sk o. 
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mezni. E kérdésre Harnack kora óta máig töretlen figyelem irányul.18 Nem 
lehet nem egyetérteni ugyanis Rémi Brague-gal abban, hogy a koherens 
diskurzusként felfogott teológia a vallási dimenzióban keresztény speciali-
tás19 – először a filozófia által teremtett nyelven szólalt meg.20 Jóllehet 
eredetileg túlnyomóan apologetikus célokkal, de mindenesetre innen merí-
tette érvelő és fogalmi eszköztárát.21 Sőt, maga az igény egy Istenről szóló 
koherens beszámolóra szintén a filozófiában születik meg, akárcsak a ‘teo-
lógia’ kifejezés.22 
 Annak oka, hogy e nyelvújítást a keresztények sokkal inkább ódzkodtak 
átvenni, mint magát a szellemi vállalkozást, annak oka a szó jelentésének 
Platóntól örökölt, az antikvitást végigkísérő23 kettősége: éppúgy volt hasz-

                                                 
18  Wolfhart Pannenberg, Teológia és filozófia : a két tudomány viszonya és közös tör-

ténete (Budapest: L’Harmattan, 2009); vö. Jérôme Alexandre, ed., Philosophie et 
théologie dans la période antique (Anthologie I, Paris: CERF, 2009) és Olivier 
Boulnois, ed., Philosophie et théologie au Moyen Age (Anthologie II, Paris: CERF, 
2009). 

19 „Rémi Brague interviewed by Christophe Cervellon and Kristell Trego”, in Rémi 
Brague, The Legend of the Middle Ages, 2. 

20  A francia olvasó erről a 18. jegyzetben említett Philosophie et théologie dans la 
période antique című antológiában tájékozódhat, a magyar érdeklődő pedig az 
alábbi kötetben: I. M. Bugár, vál., ford., bev., Kozmikus teológia: Források a gö-
rög filozófia istentanához a kezdetektől a kereszténység színrelépéséig (Budapest: 
Kairosz, 2005); továbbiakban KT. 

21  Nemcsak a platonizmusból, arisztotelianizmusból és a Sztoából (ld. pl. 
Pannemberg, op. cit. 31–82), de a szkeptikusoktól is: ld. Kendeffy Gábor, Az egy-
házatyák és a szkepticizmus (Budapest: Áron, 1999), vö. még I. M. Bugár, 
„Sceptical theology” Rhizai 3 (2006) 241–61; továbbá David Amand, Fatalisme et 
liberté dans l’Antiquité grecque: Recherches sur la survivance de l’argumentation 
morale antifataliste de Carnéade chez les philosophes grecs et les théologiens 
chrétiens des quatre premiers siècles (Louvain: Bibliothèque de Louvain, 1945) 
191–569. 

22  Mint közismert, mindkét szempontból a kulcsszöveg Platón Államának második 
könyve: 379a–385c.  

23  Szextosz M IX 192 (~költők); Phereküdész művét Theologia címen emlegették: 
Clem Alex. Str V 8: 50,3; Apollóniosz Düszkolosz, De pronominibus 2: I/1,65. A 
filozófiai jelentésről részletesen: [Galénosz], De partibus philosophiae; Alkinoosz, 
Did. 3,4; 7,1; 8,1; 11,3; Albinosz, Intr. 5–6; a racionális teológia jelentésébe bele-
fért Euémerosz ateizmusa is: Szicíliai Diodórosz VI 1,1. A nem-filozófiai használat 
a hellenizmus során bővül más vallások narratíváinak jelentésével: kül. Szicíliai 
Diodórosz, I 23,6; 95,5; IV 25,3; V 40,2; Halikarnasszoszi Dionüsziosz, 
Antiquitates Romanae II 20,2 (rómaiakra); Kelszosz VI 22 (perzsákra); Herennius 
(Jacoby No. 790), fr. 4* [Euszebiosz, PE I 10,45] 10 [ibid. I 10,50] (föníciaiakra); 
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nálatos a Xenophanésztól eredeztethető filozófiai vállalkozásra,24 mint a 
koherens diskurzus és a mitológia határán álló mítográfusokra. Igaz, a hel-
lenizmus óta az utóbbi műfajra egyre inkább az előbbi implicit változata-
ként tekintettek,25 illetve jelzőkkel különböztették meg a filozófiai vállal-
kozástól,26 alkalmanként azonban már el is vitatták tőle a ‘teológia’ meg-
tisztelő címét.27 
 Ez utóbbi momentum is hozzájárult ahhoz, hogy a keresztények meg-
barátkoztak a terminussal,28 de az is segítette ezt, hogy az első lépést már a 
hellenizált zsidó gondolkodók megtették, amikor a theologia és a theologos 
kifejezéseket a Tórára és Mózesre alkalmazták.29 Első keresztényként a 
hagyománytörténetileg elszigetelt Athénagorasz használja apológiájában 
mindkét alakot: egyrészt még alkalmazza a mítoszokra és mítográfusokra,30 
másrészt viszont már elvitatja tőlük, hogy valóban teológiát művelnének;31 

                                                                                                                      
Euszebiosz, PE passim; Plutarkhosz, De Iside et Osiride 354C; 371A; fr. 190; 
Philosztratosz, Vita Apollonii (egyiptomiakra). A késő antikvitásban is megmarad a 
kettőség: ld. Porphüriosz, De antro 7; 9; 16; 22; 29; 31; 32 (mitográfus jelentés-
ben); vö. Szallusztiosz, De deis et mundo 4,1; 6 (filozófiai jelentés, illetve a kettő 
szinkronban). 

24  Ld. pl. Emese Mogyoródi: „Xenophanes as a Philosopher: Theology and Theo-
dicy” in André Laks – Claire Louguet, eds., Qu’est-ce que la philosophie 
Présocratique? (Presses Universitaires du Septentrion: Villeneuve d’Ascq, 2002) 
253–286. 

25  A Sztoában ld. különösen L. Annaeus Conutus Compendiumát; a középső plato-
nizmusban ld. kül. Plutarkhosz fr. 157 apud. Euszebiosz, PE III proem. 

26  Gondolva itt a sztoikusok physiké theologia-jára: Aetiosz I 6,9 ([Plutarkhosz], 
Placita I 6: 879F–880A):  DG 295. Itt a theologia és theologos kifejezések nem 
fordulnak elő, a „οἱ τὸν περὶ τῶν θεῶν παραδόντες σεβασμὸν” (az istenek tisztele-
tét ránk hagyományozók) tevékenységét osztályozza. Maga a physiké theologia 
szókapcsolat a TLG-adatbázisban csak egyszer fordul elő, Euszebiosz PE-ban feje-
zetcímként (III 1,1). Vö. M. Terentius Varro, Antiquitates Rerum Divinarum I fr. 
7–10 ed. Cardauns (Augustinus, CD VI 5). 

27  Türoszi Maximosz, Or 26,4.  
28  Az igei alak előfordul Tatianosznál (Or 10,5) „istennek mond” jelentéssel 

(Berenikével kapcsolatban) és Jusztin mártírnál Dial 56 (az Írás Krisztust). A Dial 
113-ban az igei alak a zsidók diszkusszióira vonatkozik Ábrahám névváltoztatásá-
val kapcsolatban, nehezen értelmezhető, a kompologeis igével áll párhuzamban 
(kb. „nagy felhajtást csinálni” értelemben). 

29 Josephus Flavius, Contra Apionem I 225; Alexandriai Philón, Vita Mosis II 115; 
Praem 53; QGen II fr. 59; III fr. 21; vö. Opif 12 (igei forma). 

30  Athénagorasz, Legatio 20,1 (theologia); vö. 19,1 (hoi theologountes).  
31  Ibid. 22,10 (a szöveghely azonban romlott); vö. 18,3: az orfikusok igazabb módon 

beszélnek istenről. 
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a filozófiai teológiában való járatlanságot veti a pogányok szemére,32 sőt 
keresztény teológiáról is beszél,33 ami lényegében a hittételeket jelenti nála. 
Kelemen már átveszi a kortárs platonizmus theologia – theogonia dis-
tinkcióját.34 A filozófiai teológiát ugyan megkülönbözteti a Törvény, a Pró-
féták és mindenekelőtt az Evangélium kijelentésétől, ám a kettő összhang-
ját hangsúlyozza.35 Ugyanakkor tovább is megy: a kereszténységgel 
egybehangzó tanításról nemcsak mint valódi filozófiáról, de mint igaz teo-
lógiáról is beszél.36 
 A III. század elején a vizsgálataink tárgyát képező Refutatio omnium 
haeresium szerzőjénél,37 a korabeli trinitológiai viták aktív résztvevőjénél 
ez utóbbi jelentés még nem artikulálódik, míg a mitológiai és filozófiai 
több helyütt használatos.38 A két fajta használat olykor összemosódik: 

 
Mindazok a filozófusok és teológusok, akik szerte a földkerek-
ségen Isten felől kutakodtak, nem sikerült egyetértésre jutniuk, mi 
Ő, és milyen. Egyesek tűznek mondják, mások fuvallatnak, 
mások víznek, ismét mások földnek. [...] (2) A világ bölcseivel 
esett ez meg [...], mert látván a teremtés nagyszerűségét, a létező 
dolgok valósága zavarba ejtette őket, mert nagyobbnak tartották 
azt, mintsem hogy mástól vehesse keletkezését. És még csak nem 
is a mindenséget együttvéve nevezték istennek, hanem ki-ki a 
láthatók valamelyikét – amit éppen többre tartott – tette meg a 
teológia kiindulópontjának (aition), [...] mivel a valóságos Isten 
nagyszerűségét nem érte fel értelmük, ilyen teológiát alkottak.39 

                                                 
32  Ibid. 10,5. 
33  Ibid. 13,1. 
34  Alexandriai Kelemen, Protrepticus VI 72,1: Κλεάνθης δὲ ὁ Πηδασεύς, ὁ ἀπὸ τῆς 

Στοᾶς φιλόσοφος, οὐ θεογονίαν ποιητικήν, θεολογίαν δὲ ἀληθινὴν ἐνδείκνυται. 
A platonizmushoz ld. fenn 27. j. (A theologia szó esetleges használata Kleanthész-
nál: DL VII 41 = SVF I 482). Kelemen ugyanakkor használja a teológia-szócsopor-
tot a mitográfusokra is: Protrepticus 4 61,1; 7 74,3. 

35  Uő., Str. IV 1: 2,2. 
36 Uő., Str. V 9: 56, 4: ἅπαντα μόνων ἐθέλουσιν ὑπάρχειν τὴν ὄντως οὖσαν 

φιλοσοφίαν καὶ τὴν ἀληθῆ θεολογίαν. 
37  A szerzőről ld. alább 4.2 és 5.3: 184–238. és 340–48. o. 
38  V 20,4: Muszaiosz, Linosz, Orpheusz theologoi VI 22 egyiptomiak (theologoume-

non); Ref VII 19,4 (Arisztotelésznél a szerinte az égbolttal foglalkozó metafizika 
fölötti tudomány). 

39  Refutationes omnium haeresium [továbbiakban Ref] IV 43, 1–2. A példák: perzsák, 
babiloniak. Ezzel szemben a filozófiai (platóni) theologoumenon forrása az egyip-
tomi: Ref VI 22,2. 
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Ugyanakkor az ószövetségi vallás esetében már úgy használja a kifejezést, 
mint Athénagorasz: 

 
Minden zsidó szerint az istenfélelemmel kapcsolatos diszciplína 
négyrétű: teológiai, természetfilozófiai, etikai és liturgikus. 
 

A teológiát pedig így fejti ki: 
 
Az Istent egynek mondják, a mindenség Alkotómesterének és 
Urának, aki úgy alkotott mindent, hogy azok korábban nem vol-
tak, s nem is valamiféle vele egyidős alapul szolgáló anyagból 
(ousia), hanem egyszerűen akart és teremtett. Vannak még angya-
lok, s ezek a teremtés szolgálatára lettek, s létezik még a hatalom 
szelleme, mely mindig megmarad Isten dicsőségére és dicsére-
tére.40 
 

Ez az idézet emlékeztet Alexandriai Kelemen hasonló leírására: 
 
A Mózes szerinti filozófia négyrétű: egyrészt történeti, aztán a 
szó szoros értelmében vett törvényhozó – ami az etikai diszcip-
línának felel meg –, a harmadik a liturgikus, ami a természet-
filozófiai elmélethez tartozik; mindezek tetejébe a negyedik a teo-
lógiai ág, a megvilágosodás (epopteia), melyet Platón a legna-
gyobb misztériumok egyikének tart, Arisztotelész pedig ezt az 
ágat metafizikának nevezi.41 
 

Első benyomásra az eltérések a Refutatio esetében Kelemen sietős olvasá-
sából adódnak. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a teológia az ő leírásá-
ban misztikus helyett dogmatikus jelleget ölt. 

                                                 
40 Ref IX 30,2. ἔστι μὲν οὖν κατὰ πάντας Ἰουδαίους ἡ κατὰ τὴν θεοσέβειαν 

πραγματεία τετραχῆ· θεολογική, φυσική, ἠθική, ἱερουργική. καὶ τὸν μὲν θεὸν ἕνα 
εἶ(ν)αι λέγουσι, δημιουργόν τε τοῦ παντὸς καὶ κ(ύριον), ποιής(α)ντα πάντα οὐ 
πρότερον ὄντ(α), οὐδὲ ἔκ τινος ὑποκειμένης συγχρόνου οὐσίας, ἀ(λ)λ(ὰ) 
θελήσαντα καὶ κτίσαντα. εἶναι δὲ ἀγγέλους καὶ τούτους γ(εν)ομένους πρὸς 
λειτουργίαν τῆς κτίσεως, ἀλλὰ καὶ πνεῦμα ἐξουσιαστικ(όν), πρὸς δόξαν καὶ αἶνον 
θεῷ ἀεὶ παραμένον. 

41  Alexandriai Kelemen, Str. I 28: 176, 2; Ἡ μὲν οὖν κατὰ Μωυσέα φιλοσοφία 
τετραχῇ τέμνεται, εἴς τε τὸ ἱστορικὸν καὶ τὸ κυρίως λεγόμενον νομοθετικόν, ἅπερ 
ἂν εἴη τῆς ἠθικῆς πραγματείας ἴδια, τὸ τρίτον δὲ εἰς τὸ ἱερουργικόν, ὅ ἐστιν ἤδη 
τῆς φυσικῆς θεωρίας· καὶ τέταρτον ἐπὶ πᾶσι τὸ θεολογικὸν εἶδος, ἡ ἐποπτεία, ἥν 
φησιν ὁ Πλάτων τῶν μεγάλων ὄντως εἶναι μυστηρίων, Ἀριστοτέλης δὲ τὸ εἶδος 
τοῦτο μετὰ τὰ φυσικὰ καλεῖ (vö. IV 1: 3,3). 
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 Feltehetőleg ugyanazon szerző műve a De universo,42 melyben a filozó-
fiai tradícióval vitatkozva azt mondja művelőiről, hogy ugyan „Istenről 
szándékoznak beszélni”43, de nem nagy sikerrel teszik. Ugyanakkor maga 
is – a vitaszituációnak megfelelően – a filozófiai teológia logikai szabályait 
követi, akkor is, mikor Platón ellen érvelve azt mondja, „nem mondható 
Istenről”, hogy a teremtett lelket képes örökké tenni, de a testet nem.44 
A mű zárásában azonban a filozófusokkal szembeállítva ajánlja az „istentől 
ihletett próféták” és a „teológus exegéták” követését.45 A filozófusok tehát 
nem lehetnek teológusok, ugyanis – ahogy a Refutatio-ban látjuk – a 
kezdeti igazságot korrupt formában őrzik:46 ha Istenről beszélnek is, az 
inkább philosophoumenon, nem theologoumenon. Így lett a Refutatio első, 
a hellén filozófiai tradíció tanításait bemutató könyvének címe Philosophu-
mena. E tekintetben is közel áll Alexandriai Kelemenhez, akinek megfogal-
mazásában: 

 
a hellének filozófusai Istent megnevezik, de nem ismerik, mert Is-
tent Istenként nem tisztelik. Filozófiai nézeteik (philosophoumena) 
pedig, ahogy Empedoklész mondja, „mint soknak, ki a mindenség-
ből csak keveset lát, / nyelve hiába forog, s száján ömlik a szó”47 
 

Órigenésznél azután már teljesen beérik a teológia új, keresztény jelentése 
is,48 hasonlóan követőjénél, Kaiszereiai Euszebiosznál, akinek egyébként a 
ʻteológia’ szó IV. század első harmadáig ismeretes előfordulásainak mint-
                                                 
42  Erről ld. 6.1. 
43 Pseudo-Josephus, un F2 (fr 2 Malley): περὶ Θεοῦ λέγειν ἐπαγγελλόμενοι; vö. 

Tatianosznak csak címről ismert művével: Πρὸς τοὺς ἀποφηναμένους τὰ περὶ θεοῦ 
(Válaszul azoknak, akik Isten dolgait nyilvánosságra hozták), mely azonban 
Tatianos leírása (Or. 40) alapján nem a filozófusok nézeteivel, hanem a judaizmus 
(és a kereszténység) irodalmi visszhangjaival foglalkozott. 

44  un F6,55–6. 
45  un F6,130–1: τοῖς θεοπνεύ-|στοις προφήταις καὶ θεολόγοις. 
46  Ref X 32–4; vö. Winrich Löhr, „The Continuing Construction of Heresy: 

Hippolyt’s [sic!] Refutatio in Context” in G. Aragione – E. Norelli, eds., Des 
évêques, des écoles et les hérétiques. Actes du colloque international sur la 
„Réfutation de toutes les hérésies”, Genève, 13-14 juin 2008 (Lausanne, Éditions 
du Zèbre, 2011) 37. 

47  Alexandriai Kelemen, Stromata VI 17, 149, 1: Ἀλλ', ὡς ἔοικεν, οἱ φιλόσοφοι τῶν 
Ἑλλήνων θεὸν ὀνομάζοντες οὐ γιγνώσκουσιν, ἐπεὶ μὴ σέβουσι κατὰ θεὸν τὸν 
θεόν. τὰ φιλοσοφούμενα δὲ παρ' αὐτοῖς κατὰ τὸν Ἐμπεδοκλέα »ὡς διὰ πολλῶν δὴ 
γλώσσης ἐλθόντα ματαίως / ἐκκέχυται στομάτων, ὀλίγον τοῦ παντὸς ἰδόντων«. 

48  Vö. s.v. „θεολογία”, G. W. H. Lampe, ed., A Patristic Greek Lexicon (Oxford: 
Clarendon Press, 1972) 627–8; Basil Studer, s.v. „Theology”, EEC. 
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egy kétharmadát köszönhetjük. Euszebiosz már különbséget tesz oikono-
mia49 és theologia között, mely utóbbit mai terminológiával immanens 
trinitológiának neveznénk.50 Már a III. századi szentháromságtani viták 
során a teológiának ez a jelentése még egy sajátos jelentéstartományt 
felvesz: theologos az, aki a Logoszt Istennek vallja.51  
 Részben ez az eredete annak a görög egyházi hagyománynak, mely a 
teológus jelzőt fenntartja János evangélistának (és így közvetve a jánosi 
tradíciónak), valamint Nazianzoszi Szt. Gergelynek. Az előbbi hagyomány 
már Euszebiosznál fellelhető,52 az utóbbi is igen hamar kialakul.53  

 
 

A TEOLÓGIA ÚTJAI 
 
 
A szótörténet után ideje visszatérnünk alapvető kérdésünkre: Milyen 
legyen az Istenről szóló logosz? G. Madzarídisz a teológia foglamáról írt 
cikkében a teológia patrisztikus jelentésében két markáns irányt különböz-

                                                 
49  Fogalma már Irenaeusnál megjelenik; Tertullianusnál (pl. Prax 9,3) és 

Hippolütosznál is fontos szerepet kap: ld. alább 5.2: 315–25. o. 
50  Euszebiosz, HE I 1,8; vö. Nazianzoszi Szt. Gergely, In sanctum pascha (Or. 45) 

PG 36,628 ~ Or 38 PG 36,320: Οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ ταῦτα καιρὸς, ὅτι μὴ θεολογία τὸ 
προκείμενον ἡμῖν, ἀλλ' οἰκονομία; Damaszkuszi Szt. János, De fide orthodoxa (I) 
2; másodlagos irodalom in Solignac, op. cit. 469. 

51  Vö. Contra Artemonem fr. in Euszebiosz, HE V 28,4–5 (ld. Forrásgyűjtemény 517. 
o.): [...] ἃ ἐκεῖνοι καὶ πρὸς τὰ ἔθνη ὑπὲρ τῆς ἀληθείας καὶ πρὸς τὰς τότε αἱρέσεις 
ἔγραψαν, λέγω δὲ Ἰουστίνου καὶ Μιλτιάδου καὶ Τατιανοῦ καὶ Κλήμεντος καὶ 
ἑτέρων πλειόνων, ἐν οἷς ἅπασιν θεολογεῖται ὁ Χριστός. (5) τὰ γὰρ Εἰρηναίου τε 
καὶ Μελίτωνος καὶ τῶν λοιπῶν τίς ἀγνοεῖ βιβλία, θεὸν καὶ ἄνθρωπον 
καταγγέλλοντα τὸν Χριστόν, ψαλμοὶ δὲ ὅσοι καὶ ᾠδαὶ ἀδελφῶν ἀπ' ἀρχῆς ὑπὸ 
πιστῶν γραφεῖσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τὸν Χριστὸν ὑμνοῦσιν θεολογοῦντες. 

52  Euszebiosz, HE I 2,3; III 39. 
53 Philosztorgiosz, HE VIII 11 (ld. Solignac op. cit. 468). Vö. Jusztinianusz korában: 

Procopius, Refutatio Procli (fragmentum e cod. Vat. gr. 1096) PG 87,2792; 
Evagriosz Szkholasztikosz, HE V 6: p. 202.; Kürillosz, Vita Euthymii p. 12; 
Oikumeniosz, In Apocalypsin p. 30; 259; Justinianus, Contra monophysitas 18; 86; 
88; 135; 178; 194; Epistula contra tria capitula 43; Edictum rectae fidei pp 140; 
142; 164; Edictum contra Origenem p 76; 78; 80; 100; Novellae p. 696; Andreas 
Caesariensis In Apoc PG 106,220B; Philokalia Origenis prooem. 1a–1b; 
Maximosz, Quaetiones et dubia 48: ὁ τῆς θεολογίας ἐπώνυμος ἑρμήνευσε 
Γρηγόριος; Damaszkuszi Szt. János Dialectica, prooem.: ὁ πολὺς ἐν θεολογίᾳ 
Γρηγόριος. 
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tet meg: az akadémikus teológiával szembeállítja a prófétikus teológusokat, 
a görög filozófia nyomán kialakuló apologetikával a monasztikus felfogást, 
ahol is a teológia elsősorban imát, az isteni jelenlét megtapasztalását jelenti 
(ami Palamasz Gergelynél ‘istenbeszéd’ helyett ‘istenlátás’, theoptia 
lesz).54 Az alábbiakban hasonló megkülönböztetések mentén kívánom 
bemutatni a teológia különböző felfogásait az ókeresztény korban. 

 
 

A ráció ösvényén 
 
Szt. Ágoston a De Civitate Deiben a következőképpen etimologizálja a 
theologia-t:  de diuinitate rationem siue sermonem.55 Ennek mentén a 
teológia jelentése a logos értelmezésén, terjedelmén múlik. Azaz a logost – 
mint ez már a fentiekben nyilvánvaló volt, noha ki nem mondtuk – 
érthetjük szűkebb, technikai értelemben mint racionális diskurzust, azaz 
logikailag szervezett, szisztematikus vagy legalábbis koherens, argumenta-
tív szöveget,56 vagy tágíthatjuk ezt a kört fokozatosan a diskurzusok más 
fajtáira, sőt a szűkebb értelemben vett nyelven túlra is. 
 Ágoston az idézett helyen valójában a görög-római filozófia részterü-
letéről beszél, amikor theologia-t mond, így a szűkebb, technikai értelem 
releváns számára. Ebben az értelemben műveltek teológiát az apologéták 
és az alexandriaiak. Ez azért is evidens választás volt, mert amint a keresz-
ténység a művelt görög-római rétegeket irodalmi formában is megszólí-
totta, mint filozófia tette ezt. Nem pusztán azért, mert az első keresztény 
apologéták kivétel nélkül koruk professzionális filozófusai voltak, hanem 
sokkal inkább azért, mert azt kínálták, amit ebben a korban a filozófiától 
vártak az emberek: útmutatást ez életre, s utat a transzcendens Istenhez.57 
Ezen túl már az Apostolok cselekedetei híres areoszpagoszi beszéde és a 
Római levél 1. fejezete is azt mutatta, könnyebb volt a kereszténységnek a 
kommunikációhoz nélkülözhetetlen közös pontokat találni a görög filo-

                                                 
54  Γεώργιος Μαντζαρίδης, „Ἡ ἔννοια τῆς θεολογίας” Κληρονομία 1 (1969): 103–20. 
55  Szt. Ágoston, CD VIII 1: „philosophorum uanas opiniones [...] quae ad theologian 

pertinent, quo uerbo graeco significari intellegimus de diuinitate rationem siue 
sermonem”. 

56  Ennek az aspektusnak a vizsgálatához – és apológiájához – ld. R. H. Ayers, 
Language, kül. 5–6. 

57  Ld. alább 60. és 61. j. 
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zófiai tradícióval,58 mint a religio római fogalmába tartozó jelenségekkel – 
az onnan amúgy is kilógó judaizmus kivételével. Emellett meglátásom 
szerint a kereszténység jogi helyzete is hozzájárult, hogy filozófiaként 
jelenhessen meg. Vallásként ugyanis törvényen kívüli volt a milanói egyez-
ményig, viszont a filozófiai iskolák (didaskaleion)59 intézménye megfelelő 
legális keretnek látszhatott.  
 Itt persze figyelembe kell vennünk a philosophia szó antik jelentését és 
jelentésváltozásait.60 
 A hellenizmusban különösen világos volt, hogy a philosophia életveze-
tési tanácsadás és terápia.61 A császárkor hajnalán ez annyiban módosult, 
hogy e funkció kulcsát a kozmosznak a transzcendens felől való helyes 
szemléletében keresték. Míg Aquinoi Szt. Tamás úgy tette fel a kérdést, 
hogy van-e helye a teológiának a filozófián kívül,62 addig e korban az 
aktuális kérdés inkább úgy hangzott volna: van-e helye a filozófiának a teo-
lógián kívül? Jól kifejezi ezt már a két korszak határán az Arisztotelész 
                                                 
58  Bővebben ld. pl. Eric Osborn, The Emergence of Christian Theology (Cambridge: 

UP, 1993). 
59  A kifejezést gyakran használják a korai szerzők keresztény – ortodox vagy eretnek 

– közösségek megjelölésére: ld. elsősorban Allen Brent, Hippolytus and the Roman 
Church in the Third Century: Communities in Tension Before the Emergence of a 
Monarch-bishop (Vigiliae Christianae Supplements, Leiden: Brill, 1995) 401–405; 
Jusztin mártírról: Euszebiosz, HE IV 17,10; Alexandriában Pantainoszról: ibid. V 
10,1;4; Órigenész esetében katekhetikai iskoláról (κατηχήσεως ... διδασκαλείου): 
ibid. VI 3,3; 26,1 [vö. VII 32,30]; kétszintűvé válásáról: ibid. VI 15; a negatív 
konnotáció dominál: Agrippa Kasztór töredékében: ibid. IV 7,3 (gnosztikusok), vö. 
ibid. IV 11,2 (Markión); IV 29,3 (Tatianoszról, miután elszakadt az Egyháztól); 
Rhodón töredékében egy markionita irányzatról: ibid. V 13,4. 

60  Ld. pl. Christopher Stead, Filozófia a keresztény ókorban [Philosophy in Christian 
Antiquity] (Budapest: Osiris, 2002) 51; 75; A.-J. Festugière, La Révélation 
d’Hermes Trismégiste, vol. II, Le dieu cosmique, (Paris, 1949) 478; vö. a középkori 
szituációról R. Brague, „The Meaning and Value of Philosophy in Three Medieval 
Cultures” in The legend of the Middle Ages, 41–56 (eredetileg „Sens et valeur de la 
philosophie dans les trois culture médievales,” in Jan Aersten – Andreas Speer, 
eds., Was ist Philosophie im Mittelalter? [Miscellanea Medievalia 26, Berlin: de 
Gruyter, 1998], 229–244).  

61 Vö. Pierre Hadot több tanulmányát az Exercices spirituels et philosophie antique 
(Paris: Études Augustiniennes, 19872; magyarul: A lélek filozófiája [Budapest: 
Kairosz, 2010]) c. gyűjteményes kötetében, pl. „L’histoire de la pensée 
hellénistique et romaine”, kül. 204–212 [magyarul „A hellenisztikus és a római 
gondolkozás története”, 242–254]; Steiger Kornél, „A filozófus alakja a 4-3. szá-
zadban” in uő: Lappangó örökség (Bp : Jószöveg, 1999) 45–61. 

62  Aquinoi Tamás, STh I q1a1. 
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neve alatt fennmaradt A világrend c. kozmológiai kompendium, mely prog-
ramját a bevezetőjében így adja meg: a világrendről teológus módján szólni 
(theologizein). E tevékenység nála a filozófiával azonos.63 Szemléletének 
sikerét mutatja a késő antikvitásban és a középkorban példátlan népszerű-
sége és megannyi fordítása, de talán még ennél is fontosabb, hogy Nazian-
zoszi Szt. Gergely a keresztény teológia programbeszédében, 28. homíliá-
jának (2. „Teológiai beszédnek”) második felében mintegy rekapitulálja e 
mű gondolatmenetét. A pszeudo-arisztotelészi értekezés azonban saját 
korának is jellemző attitűdjét fejezte ki. Plutarkhosz lakedaimoniai barátja, 
az egyiptomi és keleti utazó Kleombrotosz szerint ugyanis míg a filozófiá-
nak az adatgyűjtés (historia) a nyersanyaga,64 a célja a teológia. 
 Az apologéták tehát a filozófiai beszédmód eszközeivel beszéltek hitük 
tartalmáról. Ez a II. század végén már olyan szisztematikus, koherens, a 
közvetlen polémiától független és teljességre törekvő összefoglalásokat 
eredményezett, mint Irenaeus Demonstratioja vagy Theophilosz Autolü-
koszhoz címzett értekezése. Rövidebb, nem önálló formában megtaláljuk 
ezt a fajta „summát” Hippolütosz Syntagmajának és Pseudorigenes Refu-
tatiojának a végén. Az utóbbi azzal a kifejezéssel vezeti be a helyes tanítás 
kifejtését, mely Szextosz szentenciáiban a keresztény teológiát jelöli: „Az 
Istenről szóló igaz beszéd”.65 E kifejezés még mutatja az apologetikus 
kontextust, hiszen Kelszosznak a keresztények ellen írt Igaz beszéd című 
pamfletjére rímel.66 Ugyanakkor a hitvallás szisztematikus kifejtése e szer-
zőknél nem a „pogányok”, hanem a heterodox keresztények elleni polémia 
része.  
 A hellenizmussal és a judaizmussal folytatott apológia mellett a kereszt-
ségre felkészítő katekézisek voltak a keresztény tanítás szisztematikus, 
argumentált kifejtésének színterei. E kateketikus műfaj örököse a IV. 
században Nüsszai Szt. Gergely kézikönyve67 vagy Jeruzsálemi Szt. Ciril 

                                                 
63  [Arisztotelész], De mundo 1 (magyarul ld. KT 338). 
64  Plutarkhosz, De defectu oraculorum 410: συνῆγεν ἱστορίαν οἷον ὕλην φιλοσοφίας 

θεολογίαν ὥσπερ αὐτὸς ἐκάλει τέλος ἐχούσης. 
65  SS 352; 355; 357. A Refutatio szerzője semleges nemű alakot („Istenség”) használ: 

ὁ περὶ τὸ θεῖον ἀληθὴς λόγος (Ref X 34). 
66  Kelszosz írása vízválasztónak számít a korai keresztény irodalomban annyiban, 

hogy utána lassan minden apologéta valamilyen formában reflektál rá: ld. J. M. 
Vermander, „La parution de 1’ouvrage de Celse et la datation de quelques 
apologies”, Revue des Etudes Augustiniennes 18 (1972): 27–42. 

67  Latin és magyar címe némileg félrevezető: Oratio catechetica magna, ill. „Nagy 
kateketikus beszéd”, ford. Vanyó László, in ÓÍ 6 (1983) 503–72. 
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(és János?),68 valamint Mopszuesztiai Teodor katekézissorozata.69 Lett 
légyen szó azonban apologetikus vagy katekhetikus kontextusról, ezen 
összefoglalók vezérfonala mindig a regula fidei, a hitvallás – írott vagy 
íratlan – szövege. 
 A II–III. század fordulója tájékán azonban megjelenik egy új igény is a 
teológia mint tudomány megalkotására. Athénagorasz még a filozófiai 
teológia hagyományos keretein belül marad, amikor technikai érveket alkot 
Isten léte vagy egysége mellett. Ám a következő generáció már a tudo-
mányelméleti megalapozású keresztény teológia megteremtésére tesz kísér-
letet.  
 A legismertebb ebben az összefüggésben Órigenész vállalkozása, mely-
nek ihletője talán Kelemen volt. A Peri arkhón-ban Órigenész számára a 
keresztény teológia megfelelő kerete az arisztotelészi tudományelmélet, ám 
a közvetlen belátható, bizonyítatlan axiómák és a tudományspecifikus 
hipotézisek helyét a Kijelentés – az ó- és újszövetségi Szentírás – és az 
egyházi hagyomány (hitvallás) veszi át. Ezért is fontos számára a Szentírás 
konzisztenciájának kimutatása és értelmezésének kidolgozása. A Strómata 
VIII. könyvének logikai előkészületei arra utalhatnak, hogy Kelemen, ha 
végigvihette volna eredeti elképzelését a Gnóstikos megírására, hasonló 
koncepciót követett volna. Valójában azonban Órigenész műve sem követi 
a lefektetett metodológiát, sokkal inkább az Arisztotelész által is művelt 
aporiákon át haladó kutatásként jellemezhető. Ez nem meglepő, hiszen 
Arisztotelésznél sem felel meg egymásnak tudománymetodológiája és a 
pragmateiák tényleges formája. 
 Órigenész elképzelése azonban lényegében kakukktojás az első évezred 
kereszténységében. A legközelebbi rokona Aquinoi Szt. Tamás lesz. Tulaj-
donképpen Csodatevő Szt. Gergely leírása alapján a kaiszareiai korszakban 
mintha Órigenész módszertani elképzelései is változtak volna – legalábbis 

                                                 
68  Magyarul ford. Vanyó László ÓÍ 19 (2006). 
69  CPG 3852: A. Mingana, ed., tr., Commentary of Theodore of Mopsuestia on the 

Nicene Creed (Woodbrooke Studies 5, Cambridge, 1932) és Commentary of 
Theodore of Mopsuestia on the Lord’s Prayer and on the Sacraments of Baptism 
and the Eucharist (Woodbrooke Studies 6, Cambridge, 1933). Barátja, Aranyszájú 
Szt. János antiokhiai papként tartott katekézissorozataiban (CPG 4331 éss 4464; 
4460–3; 4465–72) a hitvallás magyarázatát a püpökre bízza, maga csak a kereszt-
ség életvitelbeli feltételeiről és következményeiről beszél, valamint a keresztség-
konformáció (bérmálás) és az eucharisztia szentségeit magyarázza, és ezek szimbo-
likája kapcsán érint csak doktrinális kérdéseket. 
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a teológia oktatása terén.70 Csodatevő Szt. Gergely a következőképpen írja 
le, miként „tanított a teológiára”, illetve „az istenségről szóló beszédre” 
Órigenész.71 Úgy látta jónak, hogy a filozófiával kezdjék tanítványai,72 
ahogy ennek maga Órigenész is hangot ad a Csodatevő Szt. Gergelyhez 
intézett levelében: 

 
Mint tudod, az értelem természetes képességei elegendő gyakor-
lás révén annak az – úgymond – célnak megfelelő tevékenységet 
végeznek – már amennyire lehetséges –, amire a gyakorlás irá-
nyul. A Te természetes képességeid tökéletes római jogásszá és 
valamely tekintélyes iskola görög filozófusává érdemesítenek. Én 
viszont azt szeretném, hogy természetes képességeid egészét a ke-
reszténység javára használd. Boldog lennék, ha ezen fáradozva a 
görög filozófiából mindazt, ami a kereszténységhez tartozó encik-
lopedikus tanításnak vagy bevezetőnek minősülhet, fölhasznál-
nád, továbbá mindazt, ami a geometriából és asztronómiából fon-
tos a Szentírás értelmezéséhez, hogy ezáltal ugyanúgy a keresz-
ténység segédjének nevezhessük a filozófiát, ahogy a filozófus-
növendékek a geometriát, a zenét, a grammatikát, rétorikát és 
asztronómiát nevezik a filozófia segédeinek.73 

                                                 
70  Egyéb Órigenész-művekhez ld. Róbert Somos, „An Aristotelian scince-methodo-

logical principle in Origen’s Commentary on John”, in L. Perrone – P. Bernardini – 
D. Marchini, eds., Origeniana Octava: Origen and the Alexandrian Tradition. 
Papers of the 8th International Origen Congress Pisa, 27–31 August 2001 
(Leuven, 2004) I 547–552; uő., „Elements of the Theory of Scientific Knowledge 
in the Commentary on John”, in Emanuela Prinzivalli ed., Il Commento a Giovanni 
di Origene: il testo e i suoi contesti (Biblioteca di Adamantius 3, Villa Verucchio: 
Pazzini Stampatore, 2005) 157–175; és általánosságban: uő, Logika és érvelés 
Órigenész műveiben (Budapest: Kairosz, 2011); angol változatban: Logic and Ar-
gumentation in Origen (Adamantiana 7, Münster: Aschendorff Verlag, 2015). A 
filozófia helyéről a kaiszareiai kurrikulumban és Órigenész életművében vázlatos 
áttekintést nyújt Anders-Christian Jacobsen, „Conversion to Christian Philosophy – 
the case of Origen’s School in Caesarea” Zeitschrift für Antike und Christentum 16 
(2012) 145–157, 148–51. 

71  Csodatevő Szt. Gergely, In Origenem Oratio Panegyrica 13. 
72  Ibid. 
73  Órigenész, Ep. ad. Gr. 1. ford. Somos Róbert, Órigenész és a görög filozófia (Pécs: 

JATE, 1995) 112: παραλαβεῖν σε καὶ φιλοσοφίας Ἑλλήνων τὰ οἱονεὶ εἰς 
χριστιανισμὸν δυνάμενα γενέσθαι ἐγκύκλια μαθήματα ἢ προπαιδεύματα, καὶ τὰ 
ἀπὸ γεωμετρίας καὶ ἀστρονομίας χρήσιμα ἐσόμενα εἰς τὴν τῶν ἱερῶν γραφῶν 
διήγησιν· ἵν', ὅπερ φασὶ φιλοσόφων παῖδες περὶ γεωμετρίας καὶ μουσικῆς 
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A filozófia tehát tulajdonképpen ancilla theologiae volt a számára, még-
pedig egyfajta filozófia- és eszmetörténet formájában, mert a technikaibb 
értelemben vett filozófián túl mindenféle szellemi produktum ismerete 
beletartozott a kurzusba. Egyetlen válogatási szempont volt: miből lehet 
tanulni, mit lehet hasznosítani. E filozófiatörténetben azonban nem a törté-
netiségen volt a hangsúly, hanem a kérdések legkülönbözőbb megközelí-
téseinek felfedezésén, mely az árnyalt látásmódra nevelt.74 Mert: 

 
Az emberi szó (logos) elképesztő képlékeny alkotmány, szofiz-
mákkal tarkított, sebes, berepül a fülekbe az értelmet (nous) alakí-
tani és úgy beállítani, hogy maga könnyen rávehesse azokat, 
akiket már egyszer magával ragadott, arra, hogy igazként szeres-
sék, bévül megőrizzék, még ha hazug és csalárd volna is. Olyan, 
mint egy varázsló: az lesz védelmezőjévé, akit megcsalt. Az 
ember lelkét pedig könnyen megcsalja a beszéd, s könnyen hajlik 
a beleegyezésre (synkatathesis), kész arra, hogy – mielőtt minden 
lehetséges módon megvizsgálná és a jót kiválogatná75 – gond 
nélkül átadja magát gyakran hazug érveknek (logos), téves és 
megtévesztő tanoknak. Ez részben a lélek saját gyengesége és 
tompasága miatt van így, részben a beszéd kifinomultsága miatt, 
mely kibújik az alapos vizsgálat alól. Sőt, ha egy másik érv 
(logos) helyre akarná igazítani, nem engedi magához, nem hallgat 
rá, ragaszkodik ahhoz, amit már befogadott, s az mint kérlelhetet-
len zsarnok uralkodik benne. 

 

                                                                                                                      
γραμματικῆς τε καὶ ῥητορικῆς καὶ ἀστρονομίας, ὡς συνερίθων φιλοσοφίᾳ, τοῦθ' 
ἡμεῖς εἴπωμεν καὶ περὶ αὐτῆς φιλοσοφίας πρὸς χριστιανισμόν.  

74  Gregorius Thaumaturgus, In Origenem Oratio Panegyrica 13–14. 
75  Ibid. ll. 29–46. Δεινόν τε γὰρ χρῆμα καὶ εὔστροφον λόγος ὁ ἀνθρώπων, ποικίλος 

τε τοῖς σοφίσμασι, καὶ ὀξύς, εἰσδραμὼν εἰς τὰς ἀκοάς, τυπῶσαί τε τὸν νοῦν καὶ 
προθέσθαι, καὶ ἀναπείσας τοὺς ἅπαξ ἁρπασθέντας ὡς ἀληθὴς ἀγαπᾶσθαι, καὶ 
μένειν ἔνδον, κἂν ψευδὴς καὶ ἀπατηλὸς ἦ, ὥσπερ τις γόης κρατῶν, ὑπέρμαχον 
ἔχων αὐτὸν τὸν ἠπατημένον. Εὐεξαπάτητόν τε πάλιν ὑπὸ λόγου καὶ εὔκολον πρὸς 
συγκατάθεσιν ψυχὴ ἀνθρώπου, ἑτοίμη τε, πρὶν διακρίνῃ καὶ ἐξετάσῃ πάντα 
τρόπον, ὑπὸ ἀμβλύτητος καὶ ἀσθενείας τῆς ἰδίας, ἢ ὑπὸ λεπτότητος τῆς τοῦ λόγου 
πρὸς τὴν ἀκρίβειαν τῆς (40) ἐξετάσεως ἀποκαμοῦσαν ἑαυτὴν ἀπραγμονέστερον 
παραδιδόναι πολλάκις ψευδέσι λόγοις καὶ δόγμασι, πεπλανημένοις μὲν αὐτοῖς, 
πλανῶσι δὲ καὶ τοὺς ἐσχηκότας· καὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ κἂν ἐπανορθοῦν ἕτερος 
ἐθέλοι λόγος, οὐκέτι προσιεμένη οὐδὲ μεταπειθομένη, τοῦ δὲ ἐν αὐτῇ περιεχομένη, 
ὥσπερ τινὸς τυράννου ἀπαραιτήτου αὐτῆς κεκρατηκότος. 
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A különböző érvek és tanok órigenészi vizsgálata végül azonban a meg-
felelő megközelítés kiválasztásához vezetett. Bár a módszert a filozófia 
minden területén alkalmazta, a teológia állt a középpontban.76 A filozófiai 
propedeutikát azután exegézis követte: Órigenész számára a teológia exe-
gézis volt és maradt.77 
 Már az antikvitásban is létezett azonban egy olyan törekvés, mely a 
keresztény teológiát Órigenésznél is következetesebben, teljes egészében 
az arisztotelészi tudománymetodológia alapján kívánta felépíteni, az elsőd-
leges tételek értelem általi közvetlen beláthatóságára alapozva, a Kijelen-
tésre történő bármilyen hivatkozás nélkül. Ezzel találkozunk az Athénago-
rasznak tulajdonított, de minden bizonnyal nem tőle származó De resur-
rectione című műben.78 Ez az – egyébként apologetikus indíttatású – elkép-
zelés még inkább kilóg az első millennium keresztény hagyományából,79 
s Canterbury Anzelm koncepciójával (Proslogion, Cur Deus homo) rokon. 
Anzelm – és később Descartes – persze messzebbre megy azzal, hogy 
önmagát igazolni képes állítást keres kiindulópontul. 
 A De resurrectione koncepcióját a késő ókorban nem a keresztények, 80 
hanem a keresztény teológiával rivalizáló rendszert építő athéni újplato-

                                                 
76  Ibid. 14.  
77  Ugyanígy a „misztika” is: Somos Róbert, Órigenész és a görög filozófia, 191–193. 
78  A mű eredetiségéről és teológiai metodológiájáról a legmeggyőzőbb elemzés: 

Petrovits Attila, „Athénagoras vagy Pseudo-Athénagoras? A »De resurrectione« 
szerzőségének kérdéséhez” in D. Tóth Judit – Heidl György, szerk., Irodalom, teo-
lógia, művészet: Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság VII–XI. konferenciáin 
elhangzott előadások szerkesztett változataiból (Studia Patrum 5, Budapest: Szent 
István Társulat, 2014) 33–73, teológiai módszertanáról uo. 59–63. 

79  Boethius (De Trinitate [II]; Contra Eutychem) lehetne talán kivétel annyiban, hogy 
az arisztotelészi tudományfelosztással dolgozik, és az arisztotelészi logikát és me-
tafizikát felhasználva támasztja alá tételeit. Módszeréről ld. pl. David Bradshaw, 
„The Opuscula sacra: Boethius and theology” in John Marenbon, ed., The Camb-
ridge Companion To Boethius (Cambridge: UP, 2009) 124–5. Axiomatikus felépí-
tésről azonban nincs szó (Arisztotelész sem tartott volna lehetségesnek ilyet az első 
filozófia esetében). A De fide catholica inkább a katekhetikus műfajhoz áll közel. 
Ágoston módszere a De Trinitate második felében – mely az analogikus istenisme-
retre és az önmegfigyelésen nyugvó emberi pszichológiára épül – külön kategória. 

80  Az extravagáns arisztoteliánus Theodotosz pszilantropista teológiáját nem számí-
tom ide: ld. Euszebiosz, HE V 28,13–16 (= Contra Artemonem fr.), kül. 13–14: 
πίστεώς τε ἀρχαίας κανόνα ἠθετήκασιν, Χριστὸν δὲ ἠγνοήκασιν, οὐ τί αἱ θεῖαι 
λέγουσιν γραφαί, ζητοῦντες, ἀλλ' ὁποῖον σχῆμα συλλογισμοῦ εἰς τὴν τῆς 
ἀθεότητος σύστασιν εὑρεθῇ, φιλοπόνως ἀσκοῦντες. κἂν αὐτοῖς προτείνῃ τις ῥητὸν 
γραφῆς θεϊκῆς, ἐξετάζουσιν πότερον συνημμένον ἢ διεζευγμένον δύναται ποιῆσαι 
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nisták követték, mindenekelőtt Proklosz az Elementa theologica-ban. 
Jellemző, hogy bár Proklosz igen mély hatást tett a keresztény teológiára a 
Corpus Dionysiacum közvetítésével, az Elementa metodológiája ebben 
semmi szerepet nem játszott a skolasztika kora előtt.81 
 Theodórétosz, akinek a korai szerzőket felhasználó hereziológiai műve 
egy terjedelmes, önálló, méghozzá vaskos „könyvet” kitevő Demonstratio-
val zárul. Az isteni tanítások kivonatának82 ebben a szerkezetben történő 
elhelyezésével hereziológus forrásainak mintáját követi, az apologetikus 
teológia örököse. A hereziográfia Theodórétosz konkrét ellenfeleivel, 
Nesztóriosszal és Eutükhésszel zárul, s ezt követi a teológiai kompendium. 
Ez a kontextusa a krisztológiai vitákra reflektáló Eranistés-hez csatolt 
Demonstratio-nak is, mely azonban szisztematikusságában az alább tár-
gyalt arisztotelészi-órigenészi tudományelméleti modellt példátlan módon 
követi, amikor a hit tartalmát szillogizmusok formájában fejti ki.83 E ki-
fejtés azonban csak a krisztológiai vitákban felmerülő három kérdésre kor-
látozódik, melyeket számos alternatív levezetéssel igazol a Szentírás, illet-
ve az elfogadott tanítások (elsősorban hitvallás) alapján. A rövidke Igaz hit 
kifejtése (Expositio rectae fidei, CPG 6218), melyet néhány kézirat Jusztin 
mártírnak tulajdonít, szintúgy az apologetikus demonstrációk örököse, 
amint kezdő mondata mutatja: „Miután a zsidókat és a helléneket kellőkép-
pen megcáfoltuk” – talán a Graecarum affectionum curatio84 és egy fenn 
nem maradt Contra Iudaeos85 függeléke lehetett.86 Témája kizárólag a 
                                                                                                                      

σχῆμα συλλογισμοῦ· [...] παρά τισιν αὐτῶν [...] Ἀριστοτέλης δὲ καὶ Θεόφραστος 
θαυμάζονται. 

81 Proklosz művét Morbeccai Vilmos fordította latinra 1268-ban, a Prokloszt feldol-
gozó Liber de causist Cremonai Gerardius 1187 előtt: Steven P. Marrone, 
„Medieval Philosophy in Context” in Arthur S. McGrade, ed., Cambridge 
Companion to Medieval Philosophy (Cambridge: UP, 2003) 44. A keleti hatáshoz 
ld. Levan Gigineishvili, The Platonic Theology of Ioane Petritsi (Piscataway, NJ : 
Gorgias, 2007). 

82  Theodórétosz, HFC V: PG 83,437–555. Pásztori I. hangsúlyozza, hogy igazából e 
kifejtés képezi a mű megírásának valódi célját, nem pedig az antiheretikus polé-
mia: ld. István Pásztori-Kupán, Theodoret of Cyrus (The Early Church Fathers, 
Abingdon: Routledge, 2006) 198–9. 

83 Theodórétosz, Demonstrationes Per Syllogismos (appendix ad Eranistem), CPG 
6217.1.  

84  Magyarul Küroszi Theodórétosz: A görög betegségek orvoslása, I–III. ford. Pász-
tori-Kupán István (Debrecen: DRHE Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, 
2014–5). 

85  Vö. CPG 6212 egy vitatott hitelességű töredékkel. A judaizmussal folytatott polé-
mia esetében természetesen a hangsúly az Ószövetség értelmezésén volt. Ilyen 
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szentháromságtan és a megtestesülés, akárcsak az Alexandriai Ciril neve 
alatt hagyományozott, terjedelmesebb De theologia sanctae trinitatis et de 
oeconomia-nak.87.  
 A szisztematikus, argumentatív és fogalmi analízisre építő teológiai 
összefoglalások az első évezred kereszténységében kuriózumok maradnak. 
Ide sorolható Damaszkuszi Szt. János kompendiuma,88 vagy a maga különc 
vállalkozásával Lactantius is.89 A Damaszkuszi műve szerkezetében, vala-
mint abban, hogy egy rövid hereziológiai lexikonnal együtt készült kézi-
könyvsorozat része, őrzi mind a hereziológiai irodalom demonstrációinak, 
mind a hitvallást magyarázó katekéziseknek az örökségét. Ehhez képest 
Nemesziosznak a teológiai antropológiát átfogó monográfiája egyedi vál-
lalkozás. Nem véletlen, hogy mindkét mű fontos szerepet kap majd a sko-
lasztikában. 

                                                                                                                      
kontextusba illik Sevillai Izidor De fide catholica contra Iudaeos (CPL 1198: PL 
83,449–538) című írása. 

86  Vö. Quasten, III 548. 
87 Ld. CPG 6216: PG 1148–1189 (magyarul A megelevenítő Szentháromságról, ford. 

Pásztori-Kupán István, Református Szemle 93 [2000] 310–36); 1420–1477 
(magyarul Az Úr emberré válásáról, ford. Vanyó László, in IET II 137–79). Az 
ilyen típusú összefoglalások a szentháromságtani (pl. Hilarius és Ágoston – és már 
Novatianus – De Trinitate-ja) és a krisztológiai viták kontextusában jönnek létre. 
Ebbe a kategóriába tartozik Kaiszareiai Euszebiosz Contra Marcellumja és De 
ecclesiastica theologia-ja (míg a Generalis elementa introductio, a PE, a Demonst-
ratio evangelica és a Theophania az apologetikus művek sorába illeszkednek. 

88  Bár az apologetikus-katekhetikus kontextus (az arab uralom alatt élő keresztények 
kalkhédóni kisebbségének szemszögéből) itt sem elhanyagolható, e vállalkozás 
szisztematikusságát és fogalmi precizitását tekintve egyedülállónak számít az első 
évezredben. A műről ld. Andrew Louth, St John Damascene (Oxford: UP, 2002) 
31–190. A szír hagyományban csak a II. évezredből ismeretesek teológiai kompen-
diumok: Barhebraeusnak a skolasztikus summákra emlékeztető terjedelmes műve, 
az 1270 körül írt Lámpás (datálásáról ld. Ján Bakoš, „Avant-propos” in Le 
candélabre du sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, PO 22/4 
(1930) 7 [495]), valamint a keleti szír világból `Abdisú (`Abdisó) 1298-ban írt rö-
vid, katekézisszerű könyvecskéje, Az igazgyöngy. 

89  A Divinae Institutiones magyarul: Lactantius, Isteni tanítások, ford. Dér Katalin 
(Catena fordítások 11, Budapest: Kairosz, 2012); a rövidebb összefoglaló: „Teoló-
gia dióhéjban” in Kendeffy Gábor, Mire jó a rossz? Lactantius teológiája (Catena 
monográfiák 9, Budapest: Kairosz, 2006) 217–300. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 34 

Az Istenről szóló hallgatás (Peri Theou sigé) 
 
Apophatikus teológia90 
 
Szextosz már fent hivatkozott gnómáinak jelentős része óvatosságra – 
Kerényivel szólva: eulabeiara91 – int a teológiával kapcsolatban: nem lehet 
sem akárki előtt,92 sem akárhogyan Istenről beszélni. Aki erre vállalkozik, 
óriási kockázatot vállal,93 életénél is jobban kell vigyáznia a helyes szóra,94 
mert Isten a kritikusa-bírája,95 a hallgatóság miatt is óriási a felelőssége.96 
Az illúziók,97 a helytelen életmód, 98 az igaz istentisztelet hiánya99 meghiú-
sítják e vállalkozást. Csak annyit mondhatunk Istenről, amennyit Istentől 
tudunk.100 Nemcsak az elhamarkodottságtól óv,101 de a bőbeszédűségtől 
is.102 A legjobb – nem csak meggondolatlanság esetén103 – hallgatni 
Istenről, a csenddel tisztelni, azzal beszélni róla.104 Az Istenről szóló igazi 
logosz néma beszéd. Ez a csend azonban nem csupán a külső, kimondott 
(leírt, jellé tett) logoszról, hanem, mint látni fogjuk, a belső logoszról, 
                                                 
90  A negatív teológia rövid történeti áttekintéséhez és kortárs jelentőségéhez ld. Ilse 

Nina Bulhof – Laurens ten Kate, „Echoes of an Embarrassment: Philosophical 
Perspectives on Negative Theology – An Introduction” in id. eds., Flight of the 
Gods: Philosophical Perspectives on Negative Theology (New York: Fordham UP, 
2000) 1–57, további bibliográfiával az ókori és középkori történetéhez a 14. o. 20. 
jegyzetében. 

91  Kerényi Károly, „Εὐλάβεια: Über einen Bedeutungsverwandten des lateinischen 
Wortes religio” Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher 8 (1930–1) 306–16, ma-
gyarul: „Eulabeia: a latin religio szó egy jelentésrokonáról” in uő, Hallhatatlanság 
és Apollón-vallás (Budapest: Magvető, 1984) 65–74. 

92  SS 350; 365; a 354. gnóma az ateistát nevezi meg mint olyat, aki előtt nem beszé-
lünk teológiáról, a 360. (vö. Porphüriosz, Ad Marcellam 16) a tömeget.  

93  SS 352. 
94  SS 361; 362 vö. Py 115. 
95 SS 22, idézi Órigenész Fr. praef. Ps.1 in Epiphaniosz, Pan 64,7,3: II 416 Holl (vö. 

H. Chadwick, Sentences, 115). 
96  SS 195. 
97  SS 351 = Py 55a. 
98  SS 356; 407; vö. 370; 358. 
99  SS 358; vö. 369. 
100  SS 353. 
101  SS 366; 362 (vö Py 115). 
102  SS 360; 431. 
103  SS 366. 
104  SS 426; 427 (átdolgozása a későbbi függelékben tovább radikalizálja: „Isten előtt a 

legnagyobb az Ő csenddel párosult ismerete”: SS 578. 
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Platónnal szólva „a léleknek önmagával folytatott hangtalan belső dilógu-
sáról”105 való lemondás is. 
 Nos az, hogy a racionális teológia legradikálisabb formájának, az óri-
genészi és a pszeudo-athénagoraszi koncepciónak nem akadtak követői, 
nem pusztán a véletlen műve. Amikor Nazianzoszi Szt. Gergely 27. és 28. 
beszédében a teológia (az immanens trinitológia) prerekvizítumairól, mód-
szereiről és hatóköréről értekezik, nincs szó logikáról, általános tudomány-
metodológiáról, hanem valami egész másról. A Teológus meglehetősen 
kételkedő a filozófiai teológia eredményeivel és módszereivel szemben. 
Bár megítélésem szerint a 2. teológiai beszéd némileg nyitva hagyja az 
Isten megismerhetetlenségének kérdését, abban határozott, hogy filozófiai-
racionális módszerekkel nem ismerhető meg. Az Isten megismerhetetlen-
sége, mivoltának feltárhatatlansága az apologéták106 óta szilárd – a késő 
antik filozófiával107 és egyéb félfilozófiai mozgalmakkal108 közös – meg-
győződése a keresztény gondolkodóknak. Isten „totaliter aliter” van, mint 
bármi, ami számunkra hozzáférhető.109 Meggyőződésem szerint e tény ra-
dikalitásának felismerése és nem valamiféle alkotói krízis áll Aquinoi Szt. 
Tamás rendszeralkotásának híres önértékelése mögött.110 Isten misztérium, 

                                                 
105  Platón, Szofista 263e. 
106  Ld. alább 2: 62. o. a 49. jegyzettel. 
107  Ld. Raoul Mortley, From Word to Silence (Theophaneia 30–1, Bonn: Hanstein 

1986) I 125–58; II 13–33; 45–62; 85–127; Deirdre Carabine, The unknown God: 
negative theology in the Platonic tradition: Plato to Eriugena (Louvain theological 
& pastoral monographs 19, Louvain: Peeters, 1995) 13–190 és alább 2: 63. o az 
57–8. jegyzettel. 

108  André-Jean Festugière, La Révélation d’Hermes Trismégiste, vol. IV: Le Dieu 
inconnu et la gnose (Paris, 1953) 40–79; Boudewijn Dehandschutter, „Théologie 
negative: la contribution des textes gnostiques et hermétiques” in Marco M. Oli-
vetti, ed., Théologie négative (Padova: CEDAM, 2002) 505–13.  

109  Vö. Hippolütosz, Contra Haeresin Noeti 16,5–6; modern megfelelők: Martin 
Buber, Ich und Du (Reclams: Stuttgart, 1985) 71 (magyarul: Én és Te [Budapest: 
Európa, 1991]; 89 (az Örök Te sohasem lehet Az-zá); Simone Weil, Kegyelem és 
nehézkedés (Budapest: Vigilia, 1994) 74 (§1); 76 (§1) a 17. jegyzettel; 80 (§3); 113 
(§4); 115 (§2 és 4). 

110  Petrus Calo, Vita S. Thomae Aquinatis 24: Dominic Prümmer, O.P., ed., Fontes 
Vitae S. Thomae Aquinatis, notis historicis et criticis illustrati 1 (Saint-Maximin, 
1911) 43: quod ea que scripsi et docui, modica mihi videntur. Vö. ibid. 18. p. 38 
(az írással lényegében felhagy). Más forrásokban radikálisabb kifejezésekkel 
hangzik el az önértékelés: mihi videtur ut palea: Angelicus Ferrua, ed., S. Thomae 
Aquinatis vitae fontes praecipuae [sic!] (Alba: Domenicane, 1968) 318ff, idézi 
Brian Davies, The Thought of Thomas Aquinas (Oxford: UP, 1993) 8–9. 
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s előtte az Istenről szóló beszédnek át kell adnia helyét az Istenről szóló 
hallgatásnak.111 
 Ha azonban a misztikus teológia negatív teológiában merülne ki,112 
megkülönböztethetetlen lenne a modern ateista kultúra Istenről való hallga-
tásától.113 Apameai János a következőképen fogalmazza meg a különb-
séget: 

 
4. Az Isten csend, és csendben zengi őt az ének Hozzá méltó 
himnusszal. Nem a nyelv csendjéről beszélek: ha ugyanis valaki 
csak a nyelvtől tart csendet, de nem tud értelmében és szel-
lemében énekelni (1Kor 14,15), semmit sem ér, hanem gonosz 
gondolatokkal telik el. Az ő csendje ugyanis külsődleges. [...] 
3. [...] Azonban ha valaki nem dicsőítette Istent külsődleges 
módon kellő ideig böjttel, fennhangon énekelt himnuszokkal, 
hosszan térden töltött idővel, állandó virrasztással, zsoltárok 
recitálásával, fáradságos munkával, könyörgéssel, önmegtartózta-
tással, az élelem visszafogásával, s minden ilyen eszközzel, s nem 
töltötte meg így lelkét az Istenre való szüntelen emlékezéssel, 
illendő félelemmel és reszketéssel az Ő neve előtt, alázatban 
minden ember előtt, mindenkit magánál különbnek tartva: még 
akkor is, ha látja az illető tetteit: lett légyen szó züllött emberről, 
házasságtörőről, mások javát eltulajdonítóról, részegesről, akkor 
is alázatosan viselkedik előttük, s legbelső rejtett gondolataiban 
őket magánál különbnek tartja – nem pedig csak külsődlegesen 
tetteti azt –, hanem még ha ilyen körülmények közt lát is valakit, 
odamegy hozzá, és alázattal könyörög neki: „Imádkozz értem, 
mert Isten előtt bűnös vagyok. Sok mindenben vétkeztem, s 
egyért sem fizettem meg.” – Egyszóval csak ha valaki mindezt 
megvalósítja – s még annál nagyobb dolgokat is, mint amit el-

                                                 
111  A „csend” (σιγή) és a hallgatás (σιωπή) régi megnevezése a megismerhetetlen Is-

tennek vagy „helyének”: ld. a számos gnosztikus példa között a negatív teológia 
bajnokát, a Refutatio omnium haeresium Baszileidészét (VII 25,3), továbbá 
Allogenés (NHC XI 3) 62,17–25. Areopagita Dénes kifejezése: a csend homálya 
(σιγῆς γνόφον): Mystica theologia 1,1: PTS 142,3. 

112  Vö. Pierre Hadot, „Apophatisme et théologie négative” in Exercices spirituelles 
185–193 (magyarul „Apofatizmus és negatív teológia” in uő, A lélek iskolája, 217–
229). 

113  Vö. Henri de Lubac, Sur les chemins de Dieu (Paris: Cerf, 1983) 126–127; magya-
rul: Isten útjain (Budapest: Vigilia, 1995) 165–166. 
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mondtam –, egyedül akkor jut el oda, hogy Istennek olyan him-
nuszt énekeljen, mint amivel a szellemi lények szokták dicsőíteni. 
5. Létezik csendje a nyelvnek, létezik csendje a testnek, van 
csendje a léleknek, s van csendje az értelemnek, s van csendje a 
szellemnek. A nyelv csendje egyszerűen az, amikor nem csábul 
gonosz beszédre; a test egészének csendje, mikor érzékeit nem 
foglalja le semmi, a lélek csendje, amikor nem fakadnak belőle 
ocsmány gondolatok, az elme csendje, amikor nem foglalkozik 
semmiféle káros tudással vagy bölcsességgel, a szellem csendje, 
amikor nem kavarják fel még teremtett szellemi lények sem, s 
mozgásra csak maga a Lét indítja a csodálattal teljes tisztelet 
révén, amely a Létet körülvevő csendet övezi.114 

 
Empirikus és gyakorlati teológia 
 
A negatív teológia Areopagita Dénes számára is előkészület, út a rációt 
meghaladó unio mystica felé, mely út állomásai – mint Evagriosznál – a 
testi képzetektől és mentális fogalmaktól való elszakadás. E negatív teo-
lógia tehát valójában praxis.115 Nem elméleti, hanem tapasztalati116 – sőt, 
azt mondanám „kísérleti” teológia. E tapasztalat mibenléte az ún. spirituális 
irodalom tárgya a IV-től a XIV. századig – melyet jelzésszerűen sem tudok 
most áttekinteni, legfeljebb néhány szemelvénnyel érzékeltetni. Induljunk 
ki ismét Nazianzoszi Szt. Gergelynek a teológiáról tartott beszédeiből. Az 
elsőt a teológia művelésének feltételeivel kezdi: 

 

                                                 
114  Ed. Sebastian Brock, John the Solitary, On Prayer, Journal of Theological Studies 

30 (1979): 84–101. 
115 Erich Fromm az általunk alább paradox teológiájának nevezett eljárásról állítja 

ugyanezt: The Art of Loving (London: Thorsons, 1995) 62–3; magyarul uő, A sze-
retet műveszete (Budapest, Helikon, 1984) 96–7. 

116 Vö. Phótikéi Diadokhosz, Capitula 72 (idézi Solignac, 470); megemlíteném emel-
lett a spirituálisan átértelmezett aisthésis kifejezés gyakori használatát 
Diadokhosznál. A teológia empirikus aspektusáról a kortárs diskurzusban ld. 
Seszták István, „A keleti teológia útja és módszere Jóánis Spitereis [sic!] szerint” 
in Seszták István, szerk., Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk a XX. szá-
zadból (Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2007) 
94–98, aki különösen az alábbi tanulmányt emeli ki: Yannis Spiteris, „La 
conoscenza esperienzale di Dio e la teologia nella prospettiva orientale” 
Antonianum 72 (1997): 365–426; a negatív teológia empirikus orientációjáról ld. 
még Ilse Nina Bulhof – Laurens ten Kate, „Echoes of an Embarassment”, 10. 
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Nem mindenki filozofálhat Istenről [...], csak aki számára életbe-
vágó a kérdés, azaz aki számára nem csupán egyike a fecsegés 
kellemes témáinak [...], nem a vita szeretete s a másik cáfolatának 
hiú dicsvágya vezérli.117 
 

Ezen túl azonban a belső csendet,118 a külső kizárását119 és a szenvedélyek-
től való mentességet jelöli meg feltételként.120 A teológia misztikus vál-
lalkozás, felmenetel Sinai hegyére,121 ahova a logika, a ráció útjaiban való 
bizalom,122 a diskurzív gondolkodás123 nem vezet. Az Istenről való állandó 
filozofálás helyett az Istenről való szüntelen emlékezést ajánlja.124  
 Evagriosz pedig így fogalmaz: 

 
A szeretet a természeti ismeret kapuja, melyet aztán a theologia 
és a végső áldás követ,125 
 

és végeredményképpen 
 
ha teológus vagy, igazán fogsz imádkozni, s ha igazán imádkozol, 
akkor vagy teológus. 126 
 

Evagriosznál – mint már Órigenésznél127 – a theória és az idézet értel-
mében vett praxis egybeesnek, míg a társadalmi – arisztotelészi – értelem-
                                                 
117  Nazianzoszi Szt. Gergely Or 27, 3 (idézi többek közt Solignac 468): Οὐ παντός, τὸ 

περὶ θεοῦ φιλοσοφεῖν […] – οἷς τὸ πρᾶγμα διὰ σπουδῆς, καὶ οὐχ ὡς ἕν τι τῶν 
ἄλλων καὶ τοῦτο φλυαρεῖται ἡδέως [...] οἷς καὶ τοῦτο μέρος τρυφῆς, ἡ περὶ ταῦτα 
ἐρεσχελία καὶ κομψεία τῶν ἀντιθέσεων. 

118  Ibid.: ἡνίκα ἂν σχολὴν ἄγωμεν ἀπὸ τῆς ἔξωθεν ἰλύος καὶ ταραχῆς, καὶ μὴ τὸ 
ἡγεμονικὸν ἡμῶν συγχέηται τοῖς μοχθηροῖς τύποις καὶ πλανωμένοις, οἷον 
γράμμασι πονηροῖς ἀναμιγνύντων κάλλη γραμμάτων, ἢ βορβόρῳ μύρων εὐωδίαν. 

119  Ibid. 7. 
120  Ibid. 6; cf. id., Or  28, 1,13–14. 
121  Ibid. 2–3. 
122  Ibid. 3. 
123  Ibid. 11. 
124  Id.Or, 27,4. 
125 Evagriosz, Praktikos, Prol.: ἀγάπη δὲ θύρα γνώσεως φυσικῆς ἣν διαδέχεται 

θεολογία καὶ ἡ ἐσχάτη μακαριότης.  
126  Evagriosz, De oratione 60: PG 79,1180. Itt most eltekintettem az evagrioszi idézet 

eredeti értelmétől, melyben a tiszta imádság és teológia szinonim kifejezései a nem 
érzelmi és nem intellektuális istentapasztalatnak: ld. többek közt K. Rahner, „Die 
geistliche Lehre des Evagrios Pontikos” Zeitschrift für Aszese und Mystik 8 (1933) 
21–38, kül. 30–36; és Solignac op. cit. 469 további irodalommal.  

127  Erről ld. Róbert Somos, „Christianity as Practical Philosophy in Origen” in: 
György Heidl – Róbert Somos eds., Origeniana nona: Origen and the religious 
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ben vett praxis inkább előfeltétele a teológiának. Órigenésznél ugyanakkor 
egyszersmind úgy is jellemezhető a viszonyuk, hogy az érem két oldalát 
alkotják.128 
 Mindez nem idegen az antik – különösen a hellenisztikus és késő antik – 
filozófia horizontjától sem: művelőinek tevékenységét Pierre Hadot nép-
szerű könyvében exercises spiritulles-ként jellemezte.129 Porphüriosz pél-
dául feleségét, Marcellát azon püthagoreus mondást idézve inti, melynek 
első felét a keresztény „Szextosz” is felvette gnómagyűjteményébe: 

 
Becsüljük többre az istenről szóló beszédnél az istennek kedves 
cselekedeteket, s hallgasson a róla szóló hosszadalmas beszéd: a 
felfuvalkodottsághoz ugyanis nem illik a teológia.130 
 

A késő antik keresztény teológus számára nemcsak Nazianzoszi Szt. Ger-
gely, de a sivatagi atyák is kijelölték az utat. Az Apophthegmata alfa-
betikus kollekciója Poimén abbáról jegyzi fel a következő történetet. Egy 
híres teológus aszkéta, aki felkereste, csalódva távozott. Mikor tanítványa 
kérdőre vonja, így felel: 

 
 „Ő a fennköltek közé tartozik, és a mennyeiekről beszél, én 
azonban alantas vagyok, és földiekről beszélek. Ha a lélek szen-
vedélyeiről beszélt volna nekem, válaszoltam volna neki. Ő azon-
ban szellemi dolgokról beszélt, én pedig nem értek ehhez.” Erre a 
testvér kiment, és így szólt ahhoz: „Az öreg nem beszél könnyen 
az Írásról, de ha valaki a lélek szenvedélyeiről beszél neki, annak 
válaszol.” Erre az megrendülve bement az öreghez, és így szólt 
hozzá: „Mit tegyek, abba, hiszen a lélek szenvedélyei uralkodnak 
rajtam?” Erre örömmel meghallgatta őt az öreg.131 

                                                                                                                      
practice of his time (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 228. 
Leuven: Peeters, 2009) 327–337. Ld. különösen Órigenész, Homíliák Lukács 
evangéliumához fr. 171 (GCS 49,298) és Kommentár János evangéliumához fr. 80 
(GCS 10,547), ahol is theória és a szeretet misztériuma (agapés mystérion) egybe-
esnek: ld. R. Somos, ibid. 330. 

128  R. Somos, ibid. 330–5. 
129  P. Hadot „Exercices spirituelles” és „Exercices spirituelles antiques et »philosophie 

chrétienne«” in Exercices spirituelles, 13–74 (magyarul: A lélek iskolája, 7–84). 
130 Porphüriosz, Ad Marcellam 15: προηγείσθω οὖν τοῦ περὶ θεοῦ λόγου τὰ θεοφιλῆ 

ἔργα (= SS 359; Py 56), καὶ σιγάσθω ὁ περὶ αὐτοῦ λόγος ἐπὶ πλήθους· (vö. SS 360) 
ἀνοικειοτάτη γὰρ θεολογία κενοδοξίᾳ ψυχῆς.  

131 Apophthegmata Patrum: Collectio alphabetica Poimen 8 (Baán István fordítása). 
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Ezzel összhangbam Hitvalló Maximosz a Teológiáról szóló 100 bekezdé-
sében az első 10 teológiai-metafizikai tétel után egyszerre csak szenve-
délyekről, a velük való küzdelemről, az elme megtisztításáról és a misz-
tikus unióról kezd beszélni. A praxis, az askésis nemcsak egyszerűen felté-
tele a teológiának, hanem nélkülözhetetlen része is:132  

 
Ugyanígy a tudás (γνῶσις) is kétféle: lehet elméleti, ha valaki 
pusztán készségszerűen gyűjtögeti a dolgok lételveit, s ezzel nem 
is ér el semmit, amíg a parancsok megvalósítására nem kerül sor, 
s lehet működésben levő gyakorlati tudás, amely tényleg a való-
ság igazi megragadásával jár.133 
 

A praxis tehát nem a teológia leváltását jelenti, de nem is pusztán előké-
szület az elmélethez. A gyakorlat maga teológia, Istenről szóló logosz, 
méghozzá testté lett logosz. A „Teológus János” evangéliuma értelmében 
tehát a par exellence keresztény teológia. Ióannész Klimakosz, Maximosz 
idősebb kortársa ezt így fogalmazza meg: 

 
A nyugalom művelőjének (hészükhasztész) nincs szüksége sza-
vakra, mert mondandóját tettei világítják meg.134  
 

A hésychia másrészt – folytatja Nazianzoszi Szt. Gergely gondolatát – a 
teológia alapja.135 A tökéletesedéshez vezető utolsó lépcsőfok leírásakor 
pedig így foglalja össze, milyen a teológia in actu: 

 
A félelem növekedése a szeretet kezdetét eredményezi, a szentség 
betetőzése pedig a teológia alapja. Aki érzékeit tökéletesen egye-
síti Istennel, azt Ő maga vezeti be szavainak (logous) miszté-
riumába. Ha ezek segítsége hiányzik, nehéz Istenről értekezni 
(dialegesthai). A belsővé tett Ige (logos) betetőzi a szentséget, je-
lenlétével megöli a halált. Ennek halálával pedig a teológia tanít-

                                                 
132  Vladimir Lossky, The Mystical Theology of the Eastern Church [Essai sur la 

Théologie Mystique de l’Église d’Orient] (Crestwood, NY: St Vladimir’s 
Seminary Press, 19762) 196–216. 

133  Hitvalló Szt. Maximosz, Capitula de theologia I 22 (Orosz Atanáz fordítása): οὕτω 
καί ἡ γνῶσις διττή· ἡ μέν ἐπιστημονική, καθ᾿ ἕξιν μόνην τούς λόγους ἀναλεγομένη 
τῶν ὄντων· ἧς οὐδέν ὄφελος μή πρός τήν τῶν ἐντολῶν ἐνέργειαν ἐκτεινομένης· ἡ 
δέ, κατ᾿ ἐνέργειαν πρακτική, αὐτήν ἀληθῆ διά τῆς πείρας τῶν ὄντων κομίζουσα 
τήν κατάληψιν. 

134  Lajtorjás Sz. János, Scala 27: PG 88,1097b: Ἡσυχαστὴς γνωστικὸς οὐ δεηθήσεται 
λόγων τοὺς γὰρ λόγους τῶν ἔργων φωτίζεται. 

135  Uő., Scala 27. 
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ványa megvilágosodást nyer. Az Úr Igéje, mely az Úrtól való, 
mindörökké szent marad. Aki Istent nem ismeri, vaktában beszél. 
A szentség teológussá teszi a tanítványt, aki egész személyében 
hű a Szentháromság tanaihoz.136 
 

Akárcsak Hitvalló Szt. Maximosz számára, az ember- és istenszeretet, 
apatheia és tudás egymástól elválaszthatatlanok.137 Az igazi teológusnak 
nem a szavai, hanem a könnyei ömlenek.138 
 Ezzel a teológia tehát az arisztotelészi tudományfelosztással – vagy 
legalábbis annak akadémikus értelmezésével – szemben „praktikus” tudo-
mány lesz. Ami azonban még radikálisabb fordulat: empirikussá válik. Az 
ókeresztény teológiának a tapasztalat, a kortárs analitikus vallásfilozófiai 
diskurzus egyik legélénkebb témája,139 nélkülözhetetlen eleme. Szír Szt. 
Izsákkal szólva: 

 
Más a gyakorlat beszéde (melthâ), és más a szépség beszéde: a 
bölcsesség ért ahhoz, hogy megtapasztalás (nesyânâ dcebwâtâ) 
híján is beszédét ékítse, és az igazságot mondja anélkül, hogy azt 
ténylegesen ismerné, vagy elmagyarázza az erényt, anélkül, hogy 
valaha is tapasztalatot szerzett volna annak gyakorlatában. A gya-
korlásból eredő beszéd megbízható kincs, ám az üres bölcsesség 
szégyent hozó kölcsön. Olyan, mint a művész, aki vizet fest a fal-
ra, de szomjúságát vele eloltani nem képes; vagy mint az, aki szép 
álmokat lát.140 
 

Ez a tapasztalat azonban nem, vagy csak a legritkább esetben élmény. Az 
élményszerű tapasztalásoktól, látomásoktól a késő ókori és a keleti keresz-
tény tradíció többnyire eltanácsol, de legalábbis különös óvatosságra int és 
hallgat. Ha – mint számos spirituális mesternél – az egzisztenciális tapasz-
talat a szemnek ismeretlen fény érzékelésével jár is, ez sem pszichikai 
élményként jelenik meg. A misztikus tapasztalat nem érzelmi-pszichikai 
természetű, hanem egzisztenciális: a belső csend, a szenvedélyektől való 

                                                 
136  Uő., Scala 30: PG 88,1157c: αὔξησις φόβου ἀρχὴ ἀγάπης˙ τέλος δὲ ἁγνείας 

ὑπόθεσις θεολογίας [...]. 
137  Hitvalló Szt. Maximosz, Capitula de caritate, passim. 
138  Lajtorjás Sz. János, Sc 7: PG 88,805CD. 
139  Ld. a következő széles spektrumot kínáló kötetet: Lieven Boeve – Yves De 

Maeseneer – Stijn Van den Bossche, eds., Religious experience and contemporary 
theological epistemology (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovanien-
sium 188. Leuven: Peeters, 2005).  

140 Szír Szt. Izsák, De perfectione religiosa I 9, p. 9. ed. Bedjan. 
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mentesség, a felismerés és az univerzális szeretet felébredésének tapaszta-
lata.141 E tapasztalat isteni eredetére az utal, hogy nem mechanikusan és fo-
kozatosan következik be bizonyos gyakorlatok után, hanem Hitvalló Maxi-
mosz szavaival 

 
az Istenben szemlélhető dolgok felismerése (γνῶσις θείων 
θεωρημάτων), amely egészen váratlanul jut ki az alázatos asz-
kétának, egyszerre megtöri azoknak kérkedő gondolkodását 
(λογισμόν), akik minden küszködésük ellenére is sikertelenül 
törekedtek erre.142 
 

Ugyanis 
 
Sohasem juthatna el a lélek Isten ismeretére (gnósis), ha előbb Is-
ten hozzá ereszkedve meg nem érintené, s önmagához nem emel-
né őt.143 
 

A Teológiai bekezdések I 39-ben az unio mystica állapotát úgy írja le, hogy 
az elme egészen Istené lesz. Később így foglalja össze mindazt, amit eddig 
mondtunk: 

 
Isten [...] csupa azonosság, egyszerűség és megegyezőség. Nem 
bölcs tehát az, aki mielőtt kívül jutott volna a sokaságon, már 
nekilátna Isten szemlélésének. [...] Meglehetősen veszélyes az, ha 
valaki kiejtett szóval (logos) igyekszik megfogalmazni a kimond-
hatatlant: hiszen a kiejtett szó kettő vagy még több elemre oszlik. 
Sokkal biztosabb az, ha valaki hangtalanul, pusztán lelkével 
szemléli a valóságot, hiszen akkor már az oszthatatlan egység 
mellett, s nem a sokaságban helyezkedik el.144 

                                                 
141 Az utóbbi momentumhoz vö. Henri de Lubac, op. cit. 130–131 (magyarul 167–

168). 
142  Hitvalló Szt. Maximosz, Capitula de theologia I 18 (Orosz Atanáz fordítása). 
143  Ibid. I 31 (Orosz Atanáz fordítása). 
144  Ibid. I 83, Orosz Atanáz fordítása apró változtatásokkal: Ἐν μέν τοῖς πολλοῖς, 

ἑτερότης καί ἀνομοιότης ἐστί καί διαφορά· ἐν δέ τῷ Θεῷ, κυρίως ἑνί καί μόνῳ 
τυγχάνοντι, ταυτότης καί ἁπλότης μόνον ἐστί, καί ὁμοιότης. Οὐκ ἀσφαλές οὖν 
πρίν ἔξω γενέσθαι τῶν πολλῶν, ἐπιβάλλειν ταῖς περί Θεοῦ θεωρίαις· καί δηλοῖ 
τοῦτο Μωϋσῆς, ἔξω τῆς παρεμβολῆς πηγνύμενος τήν σκηνήν τῆς διανοίας, καί 
τότε προσομιλῶν τῷ Θεῷ. Τό γάρ μετά λόγου τοῦ κατά προφοράν πειρᾶσθαι φάναι 
τόν ἄῤῥητον, ἐπικίνδυνον· ὅτι δυάς, καί πλέον ἐστίν ὁ κατά προφοράν λόγος. Τό 
δέ ἄνευ φωνῆς μόνῃ τῇ ψυχῇ τό ὄν θεωρεῖν, ἰσχυρότατον· ὅτι κατά τήν ἀδιαίρετον 
ἵσταται μονάδα, καί οὐκ ἐν τοῖς πολλοῖς. 
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A hallgatáson túl 
 
Szimbolikus teológia 
 
Mégis, milyen hely marad még a logos kimondása számára? A középső 
platonizmusban kanonizált és jól ismert via eminentiaeről és az analogikus 
útról nem szükséges részletesen beszélni.145 Ez utóbbi, szimbolikus 
megközelítésben a kozmosz, az ember s az Írás egyaránt szerepet kap: Szír 
Szent Efrémnél és „Areopagita” Dénesnél a természet és a Könyv,146 
Nüsszai Szt. Gergelynél és Ágostonnál az önismeret hangsúlyos, Nazian-
zoszi Szt. Gergely a 2. teológiai beszéd második felében szintén a koz-
moszt emeli ki – mint említettem –, s ez jelenik meg az evagrioszi spiri-
tuális program második szintjén, a physiké terrénumán. Bár S. Brock maga 
ódzkodik Efrém teológiáját szimbolikusnak nevezni a görög (dénesi) szim-
bólumfelfogás különbsége okán,147 mégis talán nála a legplasztikusabb ez a 
megközelítés: 

 
Ahová csak fordulsz, Isten szimbóluma van ott, 
amit csak olvasol, előképét találod benne.148 
 

Maga Brock is így jellemzi Efrém költészetét: „olvasóinak előképek és 
szimbólumok gazdag tárházát kínálja. Szándékolt céljuk, hogy egy-egy 
„lehetséges modellt” adjanak, melyet fel lehet mutatni, s melyek jelentéssel 
töltik meg, belátást nyújtanak az emberi elme által egészen meg nem 
ragadható misztérium valamely aspektusába . Ennek a megközelítésnek 

                                                 
145 Vö Kees van Biesen, „The Discovery of Symbolical Theology” in Simple and 

Bold. The art of Ephrem’s symbolic thought (Piscataway, NJ: Gorgias, 2006) 7–45; 
vö. ibid. „Between Word and Silence”, 109–146; egy alapvetően teoretikus meg-
közelítéshez ld. Charles A. Bernard, Théologie symbolique (Paris: Téqui, 1978). E 
referenciákért Sebastian P. Brocknak tartozom köszönettel. 

146  Sebastian Brock, The Luminous Eye The Spiritual World Vision of Saint Ephrem 
(Cistercian Studies 124. Kalamazoo, Michigan: Cistercian Publications, 19922) 40–
66; id., „Theology Through Poetry” in id., Studies in Syriac Spirituality 
(Bangalore: Dharmaram, 20082) 14–30, 20; id. „Introduction” in id. (tr.) The Harp 
of the Spirit: Eighteen Poems of St. Ephrem (Studies Supplementary to Sobornost 
4, h.n.: Fellowship of St Alban and St Sergius, 1984) 9–13. 

147 Sebastian Brock, „The Poet as Theologian” Sobornost 7 (1977) 243–250; repr. in 
Studies in Syriac Spirituality (Bangalore: Dharmaram, 20082) 1–13 (hivatkozások a 
reprint kiadásra), 2. 

148 Ephraem Syrus, Hymni de Virginitate 20,12: CSCO 223, 70; vö. S. Brock, 
„Introduction”, 10. 
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[...] illékony jellege lényegi eleme, enélkül megkövült tipológiává válna, és 
értékét elveszítené.”149 A természeti szimbólumok150 és a szent szövegek-
ben található előképek, „típusok” az istenire mutató jelek, melyek egy-
szersmind az isteni jelenlétének színterei.151 Bár a természet ilyen megkö-
zelítésére nemigen találunk példát a kötetben vizsgált szerzőknél, tipológiai 
látásmódjukat nehéz lenne pontosabban jellemezni, mint azt Efrém eseté-
ben S. Brock tette. 
 A II. században létezett a teológiának egy másik szimbolikus kifejezés-
formája is: a gnosztikus mítosz. Ez, mint a racionálisan megragadhatón túli 
kifejezőeszköze, platóni örökség is. A valentiniánus mítosz mellett152 egyik 
legplasztikusabb formája a Refutatioban megőrzött baszileidiánus narra-
tíva, melyet a Refutatio szerzője is a „mitikus” jelzővel bélyegez meg:153 a 
teológiának ezen formáját – és nem csak tartalmát – jellemzően elvetette az 
Egyház. A szimbolikus látásmód egyik fő hordozója ehelyett egyrészt a 
hagiográfia lett, amelyet történeti lehorgonyzottsága tett alkalmas eszköz-
zé, másrészt a liturgikus költészet, melyre alább külön kitérek. Kiemelném 
ugyanakkor ebben az összefüggésben a szakrális képzőművészet szerepét 
is: a kép a közismert szímonidészi metaforával a hallgatás egy formája, s a 
szimbolikus és anagógikus megközelítés különösen alkalmas közege, mely 
egyesíti a nem-nyelvi expresszivitást és a képileg kódolt, de verbálisan 
felfejtehető üzenetet. Többek között ez is vezetett teológiai karrierjéhez a 
késő antikvitásban.154 
                                                 
149  S. Brock, „The Poet”, 4. 
150  Példákat ld. Bugár M. István, „A természet szent könyve” in Heidl György – 

Kendeffy Gábor, szerk., Szentírás-értelmezés és teremtésfelfogás az ókeresztény 
korban (Studia Patrum 4, Budapest: Szent István Társulat, 2012) 218–22. 

151  S. Brock, „The Poet”, 7; „Theology”, 17. 
152  Ld. Irenaeus, AH I 1–8. 
153  Erről ld. alább 5.1.2. 
154  Porphüriosz (Peri agalmatón fr. 1–3) szerint a képzőművész teológus, művének 

befogadója pedig egzegéta kell hogy legyen. A témához vö. különösen André 
Grabar, Christian Iconography: A Study of its Origins (Bollingen Series XXXV 
10. Princeton, N.J.: Princeton UP, 1968); Wladimir Weidlé, The Baptism of Art: 
Notes on the Religion of the Catacomb Paintings (London: Dacre, [1950]); Gün-
ther Lange, Bild und Wort: Die katechetischen Funktionen des Bildes in der 
Griechischen Theologie des sechsten bis neunten Jahrhunderts (Würzburg: Echter, 
1968); Averil Cameron, „The Language of Images: The Rise of Icons and Chris-
tian Representation” in Diana Wood, ed., The Church and the Arts: The Rise of 
Icons and Christian Representation (Studies in Church History 28, Oxford: 
Blackwell for the Ecclesiastical History Society; reprinted in Changing Cultures in 
Early Byzantium, Collected Studies Series. London: Variorum, 1996) 1–42; Bugár 
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A teológia mint költészet és liturgia 
 
A teológia szó már Euszebiosznál is liturgikus himnuszt jelent többek közt: 
az angyalok kimondhatatlan himnuszai is theologiai.155 Ez az euszebioszi 
használat azonban láthatólag már egy korábbi hagyományban gyökerezik, 
melynek tanúja a III. század elejéről az Artemón ellen című írás156 egy ne-
hezen fordítható, tömör és nyelvjátékkal teli kifejezése: „az Isten Logoszát, 
Krisztust himnuszokban teológiával dicsőítik”,157 ahol a „teológiával 
dicsőítik” szintagmával fordított, theologiából képzett ige egyszerre jelenti 
azt, hogy „Istennek mondani” és a hymnein vezérigével együtt azt, hogy 
„Istenről énekelni”. „Areopagita” Dénes az apophatikus és a szimbolikus 
teológia eljárását nevezi himnuszéneklésnek,158 más oldalról erősítve meg 
ezzel a teológia és a poiétikus liturgia szoros kapcsolatát. 
 A költői eszközök egyik legfontosabb, formától független eszköze a 
képiség, mely a szimbolikus teológia legalkalmasabb területévé teszi a mű-
fajt. A hallgatáson túli teológia alapvetően költészet.159 A költő-teológus 
nem logikai-fogalmi vázra épülő rendszert alkot, hanem látomással bír Is-
tenről, emberről, világról.160 Ahogyan az aszkézis, úgy a liturgikus köl-
tészet is a korai kereszténységben a teológia igazi formájává válik. Legjel-

                                                                                                                      
M. István, „Képolvasás” in Rugási Gyula, szerk., Örök képmás: képteológia a zsi-
dó-keresztény hagyományban (Budapest: Jószöveg, 2011) 45–68; ill. id., „St John 
Chrysostom and His Contemporaries on the Relative Power of Words and Images” 
in Giovanni Crisostomo: Oriente e occidente tra IV e V secolo. XXXIII incontro di 
studiosi dell’antichità cristiana (Studia Ephemeridis Augustinianum 93, Roma: 
Institutum Patristicum Augustinianum, 2005) 87–100 és id., „Theology on Images? 
Some Observations on the Murals in the Peter and Paul Burial Chamber of Pécs” 
Studia Patristica 73 (2014): 77–91. 

155  Euszebiosz, HE X 4,70; vö. X 3,3: εἷς ἐξ ἁπάντων θεολογίας ὕμνος; vö. Contra 
Artemonem fentebb 51. j. E használatnak megvolt szintén az antik előzménye: ld. 
Solignac, 465. 

156  A szerzőről ld. 5.1.2, a töredékeket a Forrásgyűjteményben. 
157  CArt 5: τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τὸν Χριστὸν ὑμνοῦσιν θεολογοῦντες. 
158  A szimbolikus teológiáról: pl. De caelesti hierarchia II 5: PTS 36,15,11, az 

apophatikus teológiáról: pl. Mystica theologia 2,1: PTS 36,145,4 (magyarul ford. 
Erdő Péter, IET 220–1; 261–2;); vagy De divinis nominibus I 6 (magyarul 
„Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei I–II.” ford. Vassányi Miklós, Ma-
gyar Filozófiai Szemle 57 [2013/2]: 163). A hymnein ige egyébként a szerző egyik 
legkedveltebb kifejezése. 

159 A költő-teológus és a költészet mint teológia fogalmáról, annak metateológiai és teo-
lógiai episztemológiai alapjairól ld. S. Brock, „The Poet”, 1–2; „Theology”, 14–6. 

160  S. Brock, „Theology”, 15. 
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lemzőbben Szír Szt. Efrémre, Rómanosz Melodoszra és a korábban említett 
két szerző mellett a bizánci hagyományban harmadikként „teológusnak” 
nevezett Szent Simeonra kell utalnunk. 
 A teológia ebben az értelemben, ahogy S. Brock írja Evagriosz fent idé-
zett161 kijelentésére hivatkozva, egyszerre „beszéd Istenről” és „beszéd Is-
tennel”.162 M. Buberral szólva, Istenről szólni csak az Én-Te viszonylatban 
lehetséges, az Én-Az viszonylatban nem.163 
 Törvényeinél fogva azonban ezen a felségterületen a képek életre is 
kelhetnek, mozgóképpé válhatnak. Efrém költészetét ebben az értelemben 
nevezi S. Brock mítopoiétikusnak.164 Benne nem szervező-, de alkalmi 
kifejezőelemként otthonra talál a mítosz is. Erre az egyik legszembetűnőbb 
példa az üdvtörténet Krisztus Alvilágra szállásának dramatizálásába sűrí-
tése különféle műfajokban, számos szerzőnél, így Efrémnél,165 de már az 
általunk vizsgált Szardeiszi Melitónnál is.166 Meg kell jegyezzük, termé-
szetesen az énekelt teológiának is volt nem ortodox formája, sőt ihletője 
is.167 
 
Paradox teológia 
 
A költői nyelv mutatja, hogy a teológia számára van még egy út, melyen a 
szűk értelemben vett racionalitást (logos) ugyan felülmúlja, ám megőrzi a 
nyelvet (logos). E jellemzés, mely ilyenformán önmagában is paradox, jól 
illik ahhoz a megközelítésmódhoz, melyről alább kívánok szólni. 
 Az a kifejezés, amelyet fentebb Efrém modern értelmezési tradíciójának 
megfelelően „szimbólum”-ként fordítottunk, a rózó/râzâ, többek közt a 
görög mystérion megfelelője, vonatkozhat nemcsak a természetbe rejtett 
szimbólumokra és a Szentírás alakjaira, történeteire mint „rejtvény”-re, de 
sajátosan a paradoxonra is.168 S. Brock értő megítélésében Efrém életmű-
vében olyannyira központi helyet foglal el a paradoxon, hogy „a keresztény 

                                                 
161  Ld. fenn 38. o. a 126. jegyzettel. 
162  S. Brock, „Theology”, 14–5. 
163  Id., „Theology”, 23. 
164  Id., „The Poet”, 5. 
165  Ld. id., „Introduction” 14–5; „The Poet”, 8–9. 
166  Melitón, ACI II 12 ld. alább 453. o. 
167 Pl. Bardaicán vagy a János-akta himnusza, esetleg a Salamon ódái. Vö. még a 

Pseudorigenes által idézett naasszénus himnuszt: Ref V 10 és valentiniánus zsoltárt 
(ibid. VI 37). 

168 S. Brock, „The Poet”, 2 
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paradoxon költője”-ként jellemzhető.169 Valójában, mint látni foguk,170 
Efrém egy régi, az általunk vizsgált szerzők által eklatánsan képviselt tra-
díció örököse az alábbiakhoz hasonló megnyilatkozásaiban: 

 
A magasból alászállt, mint Úr, 
a méhből előjött, mint szolga, 
letérdelt a halál Előtte a Seolban, 
feltámadásában az élet hódolt Neki: 
Áldott az ő Győzelme! 
[...] 
Kink van, Uram, Hozzád hasonló? 
Nagy, ki kicsi lett, 
 éber, ki aludt, 
Tiszta, ki fürdött, 
 élő, ki megholt, 
Király és megvetett, 
 hogy mindünk megtiszteljen: 
Áldott a Te tiszteleted!171 
 

Vagy: 
 
A Hatalmas belépett, s bizonytalanságot öltött fel 
a méhből  mindenek Táplálója belépett, 
és éhséget érzett; Aki mindeneket itat, belépett, 
és szomjúságot érzett; megfosztva és meztelen 
jött elő Máriából, Aki mindeneket öltöztet.172 
 

Kulcsfontosságú megértenünk, hogy a paradoxont meg kell különböztessük 
az antitézistől mint retorikai eszköztől.173 A verbálisan kifejezett paradoxon 
ugyanis antitézis, s az antitézis az Efrém által is képviselt sémi költészet 

                                                 
169  Id., „Introduction”, 14; vö id., „Ephrem”, in F. Young – L. Ayres – A. Louth, eds., 

The Cambridge History of Early Christian Literature (Cambridge: UP, 2004) 362–
72, 365. 

170  Ld. alább 2: 65–88. o.; 3.1: 103–14. o.; 5.2: 325–33. o. 
171  Szír Szt. Efrém, Himnuszok a feltámadásról 1,8; 22: CSCO 248,79; 82. 
172  Szír Szt. Efrém, Himnuszok a Születésről 11,8: CSCO 186,70; további példák (kü-

lönösen a 18. himnusz uo.): Phil J. Botha, „The Stucture and Function of Paradox 
in the Hymns of Ephrem the Syrian” Ekklesiastikos Pharos 68 (1990–1) 50–62, 50 
[köszönettel tartozom a szerzőnek, hogy a nehezen hozzáférhető írást rendelkezé-
semre bocsátotta]. 

173  Az utóbbi szerepről és funkciójáról Efremnél ld. id., „Antithesis and Argument in the 
Hymns of Ephrem the Syrian” Hervormde Teologiese Studies 44 (1988): 581–95. 
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fontos eszköze.174 Ennek megfelelően az antitézis szándékolt retorikai 
hatásában is osztozik a paradoxon, hiszen kimondásának célja, hogy csodá-
latot, csodálkozást, megrendülést, áhítatot ébresszen.175 A paradoxon azon-
ban nem pusztán retorikai eszköz, hanem egy olykor tudatos,176 olykor ösz-
tönös, az apophatikus eljárással közös teológiai episztemológiára alapul. 
Amit elmond (jelez), az csak paradoxonokban mondható el. Ezért beszél-
hetünk „paradox teológiáról”177 vagy S. Brock szerencsésebb kifejezésével 
„a paradoxonok teológiájáról”.178 
 S. Brock szemléletes hasonlattal fejezik ki a paradox teológia eljárásá-
nak lényegét: a kör középpontjában álló – tehetnénk hozzá, számunkra, 
akinek horizontja a kör kerületén túlra nem terjed – ismeretlen definíciója 
helyett különböző átmérők ellentétes végpontjaival utal a centrum miszté-
riumára.179 A rózó-misztérium, lett légyen szó szimbólumról vagy para-
doxonról, egyaránt olyan, mint egy rejtvény, egy feladvány.180 Ennyiben 
nem affirmatív, hanem imperatív jellegű: a zen koanjaihoz hasonlóan 
elmélkedésre, kutatásra, végső soron imádságra hív fel,181 azaz nem csupán 
érzelmi hatásával182 éri el ez utóbbi célt. 

                                                 
174  Id., „The Stucture and Function of Paradox”, 50. 
175  S. Brock, a wonder és awe kifejezéseket használja: „The Poet”, 2–3; vö. P. J. 

Botha, „The Stucture and Function of Paradox”, 61–62. 
176  Efrémnél erről van szó: S. Brock, „The Poet”, 1–2; „Theology”, 14–6, The 

Luminous Eye, 22–5 és az ő nyomán P. J. Botha, „The Stucture and Function of 
Paradox”, 51. 

177  István M. Bugár, „Can Theological Language be Logical? The Case of ‘Josipe’ and 
Melito” SP 65 (2013): 147–158, 152–6. 

178  S. Brock, The Luminous Eye, 25. 
179  Id., „Theology”, 16; Luminous Eye, 23–5. 
180 Talán összevethető az efrémi fogalom a S. Mulhall egészen más (wittgeinsteini és 

skolasztikus) forrásokból származó rejtvény-fogalmával, de ennek megalapozott 
megítélése meghaladja kompetencáimat: Stephen Mulhall, The Great Riddle: 
Wittgenstein and Nonsense, Theology and Philosophy (Oxford: UP, 2015) kül. 42–
60; 106–27; Mulhall előadás-sorozatának áttekintéséhez ld. Ana Falcato recenzió-
ját in: Revista Portuguesa de Filosofia [megjelenés alatt]; a könyvhöz nem fértem 
hozzá e kötet megjelenéséig. 

181  S. Brock, „Theology”, 30.  
182  Erről id., „The Poet”, 2–3. 
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 A paradoxon természetesen pontos körülhatárolásra szorul,183 hiszen a 
meghökkentő ellentéttől a logikai ellentmondásig feszül az az ív, ahol egy-
egy paradoxon elhelyezkedhet. Jóllehet a legszigorúbb értelemben az utób-
binak kell fenntartanunk a „paradoxon” kifejezést, valójában a logikai el-
lentmondás is függ az értelmezési kerettől (univerzumtól), így a paradoxon 
valamelyest relatív – vagy más szemszögből nézve dinamikus: motiválhat 
egy logikai-fogalmi analízist („a filozófia kezdete a csodálkozás”184), mely 
olyan definíciókhoz (horos) vezet, melyek az ellentmondást kiiktatják, ám 
könnyen lehet, hogy a paradoxon más szinten az új interpretációs keretben 
is visszaköszön. A különböző dogmatikai – különösen a krisztológiai – vi-
ták jól értelmezhetők e keretben. 
 A következő fejezetben számos példát fogunk látni a paradox teológiai 
beszédmódra mint a korai (kis-)ázsiai kereszténység egy sibbóletjére. 
Ennek hatása azután mindenütt jelen van a liturgia és a homília révén, 
melyek nagyban adósai a nevezett miliőnek. Valamilyen módon fenti 
mintánk, Efrém is örököse és egyszersmind forrása is e tradíciónak. Hasz-
nálatára liturgikus példát látni fogunk a következő fejezetben, álljon most 
itt csak egy mutatvány az efrémi hagyományból egy, az ő, illetve Arany-
szájú Szt. János neve alatt fennmaradt kései homíliából a szeretetről: 

 
A szeretet okán a testetlen testté lesz, az időtlen értünk időbeli, 
Isten Fia Emberfiává lesz.185 
 

A paradox teológiai gondolkodásmód hatóköre azonban természetesen 
szélesebb, mint e hagyomány közvetlen kisugárzása. Johannes Cassianus 
például a Collationes XIII. könyvében ennek mentén látja és láttatja az 

                                                 
183  Erről ld. P. J. Botha, „The Stucture and Function of Paradox”, 50–1; 61–2; vö. 

Philip McCosker, „Parsing Paradox, Analysing ‘And’: Christological Configu-
rations of Theological Paradox in Some Mystical Theologies”. Unpublished PhD 
thesis. University of Cambridge, 2008. (A publikálatlan tézishez nem fértem hozzá, 
rövid utalás található tartamára az alábbi kézikönyvcikkben: Philip McCosker, 
„Ephraim the Syrian” in Ian S. Markham, ed., The Student’s Companion to the 
Theologians [Wiley-Blackwell Companions to Religion: Wiley-Blackwell, 
Chichester, 20132], 60–70, 65).  

184  Vö. Arisztotelész, Metafizika A 2: 982b11–13. 
185 [Chrysostomus], De charitate (CPG 4679): PG 62,772 = Ephraem graecus, De 

charitate (CPG 3980): Konstantinos G. Phrantzoles, Ὁσίου Ἐφραίµ τοῦ Σύρου 
ἔργα (Thessalonica: Το περιβόλι της Παναγίας, 1992) V 124. A szöveg az idézet 
előtt is Melitón Peri Pascháját (ll. 622skk) látszik használni közvetve vagy közvet-
lenül. 
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isteni kegyelem és az emberi szabadság viszonyát186 – mely a deter-
minizmus és autonómia régi és örökké új filozófiai problémájának egy 
megjelenési alakja, a kanti antinomiák187 – a paradoxon e közeli roko-
nainak – egyike. Cassianus Pelagius és a kései Ágoston dilemmáját a 
kegyelem és az emberi kezdeményezés szerepéről elutasítva a kettő para-
dox egységét vallja. Hogy még távolabb menjünk: a paradoxon Nicholaus 
Cusanus teológiájának egyik kulcseleme.188 A modern nyugati kultúr-
világban talán legnagyobb hatású szószólója mégis Søren Kierkegaard 
lesz,189 ám visszaköszön Karl Barth dialektikus teológiájában,190 sőt Erich 
Frommnak a szó szoros értelmében vett „negatív teológiájában” is.191 
Kortárs relevanciáját talán legérzékenyebben Paul L. Gavryluk könyve mu-
tatja, melyet egyetlen paradoxonnak, a szenvedésmentes Isten szenve-

                                                 
186  Johannes Cassianus, Collationes XIII; magyarul: Az egyiptomi szerzetesek tanítá-

sa: II–III. rész, ford. Simon Árkád (Pannonhalma–Tihany: Bencés Kiadó, 1999) 
50–80. 

187  Immanuel Kant, A tiszta ész kritikája. I 2,2,2,2.  
188  Nicolaus Cusanus, De docta ignorantia I 4.12; 24.78; magyarul ford. Erdő Péter, in 

uő. szerk., Jövőnket építjük: Emlékkönyv az Esztergomi Papnövendékek Magyar 
Egyházirodalmi Iskolája fennállásának 150 éves évfordulójára (Esztergom: 1985; 
reprint mint A tudós tudatlanságról, Budapest: Kairosz, 1997) 72; 109–10 (az első 
kiadás oldalszámaival). 

189  Ld. S. Kierkegaard, Filozófiai morzsák, ford. Hidas Zoltán (Budapest: Göncöl, 
1997) 51–74; vö. Robert Puchniak, „Athanasius: Kierkegaard’s Curious Comment” 
in Jon Bartley Stewart, ed.., Kierkegaard and the Patristic and Medieval 
Traditions (Aldershot: Ashgate, 2008) 5; Pierre Bühler, „Tertullian: The Teacher 
of the credo quia absurdum” in ibid. 135–139. 

190  A paradoxon helyéről a teológiában ld. az 1920-as éveiben zajló vitát: Paul Tillich, 
„Kritisches und positives Paradox” Theologische Blätter 2/11 (1923): cc. 263–9; 
repr. in Paul Tillich, Main Works/Hauptwerke 4: Writings in the Philosophy of 
Religion/Religionsphilosophische Schriften (Berlin: de Gruyter, 1987) 91–98; 
Barth válasza: Theologische Blätter 2/12 (1923) cc. 287–96; Tilllich viszontválasza 
ibid. 296–9; mindkettő in Tillich, Writings in the Philosophy of Religion, 98–116; 
vö. Bruce L. McCormack, Karl Barth’s Critically Realistic Dialectical Theology: 
Its Genesis and Development, 1909–1936 (Oxford: UP, 1977) 368–71 (Erik 
Peterson részvétele a vitában). Vö. még Martin Buber, Ich und Du, 74–5; 78; 87; 
91–2 (magyarul 93–95; 98; 110; 116–7); Nyikolai Bergyajev, О рабстве и 
свободе человека (Paris: YMCA-Press, [1939]) 25; 29–31; magyarul: „A sze-
mély”, in Török Endre [vál.] – Baán István [ford.], Az orosz vallásbölcselet virág-
kora: Tolsztojtól Bergyajevig [Budapest, Vigilia, 1988] II 216–7; 221–31). Hason-
ló gondolatokat fejt ki Eric Fromm, The Art of Loving, 57–60. 

191  E. Fromm, The Art of Loving, 60–2; magyarul A szeretet műveszete (Budapest: He-
likon, 1984) 95–6. 
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désének szentelt.192 A paradoxon sodra a XX. században oly erős volt, 
hogy volt, aki úgy látta, a teológián belül a józan, argumentatív, katego-
rizáló, rendszerező értelem vele szemben védelemre szorul.193 
 Nos, a paradox teológiai nyelv ugyan az arisztotelészi logika szabályait 
valóban felrúgja, azonban ez nem jelenti – pace Arisztotelész194  – minden 
szabály felrúgását s a nyelv elszabadulását. Törvényei ugyanis nemcsak a 
parmenidészi-szókratészi-arisztotelészi logosznak vannak, de a héraklei-
toszinak is, melyen a paradox teológia megszólal – ahogy azt a Refutatio 
szerzője – ha kissé más összefüggésben is – tulajdonképpen jól megfigyeli: 
„Az isten nap éj, tél nyár, háború béke, elteltség éhség.”195 Ahogy az idéző 
összefoglalja: „egyszóval az összes ellentét”. Csak rejtjelesen – a delphoi 
orákulum mintájára196 –, rejtvényekben szóló beszéd-logosz197 mutathat rá 
a bennünk lakó értelem-logosz198 számára a változó világ mögött rejtőz-
ködő, azt egybetartó Logoszra.199 Hérakleitosz, aki, mint a delphoi jósda, 
„nem mond ki semmit, nem rejt el semmit, hanem jelez”,200 nemhogy 
kétértelműen, de paradox módon fogalmaz: „ugyanabba a folyókba lépünk 
és nem lépünk, vagyunk és nem vagyunk”. Nem csoda, hogy a platóni-
arisztotelészi logikán edzett ókori idézők és modern fordítók egyaránt 
hajlamosak voltak tompítani vagy eliminálni e pregnáns kifejezésmódot.201 
Ám Hérakleitosz szerint a valóság mélyén rejtező logoszt, mely az ellen-

                                                 
192  Paul L. Gavrilyuk, The Suffering of the Impassible God: The Dialectics of Patristic 

Thought (Oxford Early Christian Studies, Oxford: UP, 2004). 
193  R. H. Ayers, Language, i. 
194  Arisztotelész, Metafizika IV 3–5. 
195 Hérakleitosz fr. B67a DK (Kerényi Károly fordítása), idézi Pseudorigenes, Ref IX 

10,8. 
196  Id. fr. B93 DK. 
197  Id.fr. B1 DK, idézi Pseudorigenes, Ref IX 9,3. 
198  Hérakleitosz fr. B45; 115 DK. 
199  Id. frr. B1; B2; B123 DK. 
200  Id. fr. B93 DK. 
201  Id. B49a DK töredékéből („Ugyanazokba a folyókba lépünk és nem lépünk; va-

gyunk és nem vagyunk”) fokozatosan B12 („Ugyanazokba a folyókba lépőkre más 
és más víz árad” – ez az idézet még iónul maradt fenn, a többi már nem –) és B91 
(„Nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni” vö. B 49a Kerényi Károly fordítá-
sában: „Ugyanazokba a folyamatokba lépünk, és nem ugyanazokba”) közvetítésé-
vel egyszerűen „minden folyó gyanánt árad tova” (A1 = Diogenész Laertiosz IX 
8), illetve „minden változik” (A6) lesz. Másképp látja a töredékek viszonyát 
Charles Kahn: Heraclitus The Art and Thought of Heraclitus: An Edition of the 
Fragments with Translation and Commentary (Cambridge: UP, 1981) 286. 
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tétek „visszacsapó illeszkedés”-ében él, csak ellentétekben megszólaló lo-
gosz fejezheti ki és gondolhatja el. 
 A paradox teológia tulajdonképpen a negatív teológia pandantja.202 Ez 
megmutatkozik közös forrásukban is: a regula fidei „ellentmondásait” 
ugyanis Areopagita Dénes is felhasználja az apophatikus út mellett érvel-
ve.203 Bár a via negativa esetében kínálkozik lehetőség az ellentmondás-
mentesség elvének fenntartására,204 azért ez nem jár nehézség nélkül.205 
Ám ha a negatív teológia gyakorlatának sajátos helye elsősorban az evagri-
oszi remete képmentes imádsága, akkor a paradox teológiáé a közösségi 
liturgia. 
 A paradox teológiának – bár igazi hazája a költészet206 – ugyanúgy van 
filozófiai előzménye, ahogy az imént láttuk, mint a negatív teológiának. 
Ezt azonban nem csupán Hérakleitoszban kereshetjük, hanem Platón 
Parmenidészének II–III. századi értelmezésében is.207 Míg ugyanis az ún. I. 
hipotézis a via negativa iskolapéldája,208 a II. hipotézis eljárása a paradox 
teológiáé.209 A kortárs platonista értelmezésben azonban a két „hipotézis” 
                                                 
202  Eric Osborn mellesleg utal rá, hogy mindkettő ellen hasonló ellenvetések tehetők: 

The Beginning of Christian Philosophy (Cambridge: UP, 1981) 68. 
203  Dionüsziosz Areopagitész, De divinis nominibus 13,3: PTS 33,229,6–14 ed. 

Suchla, idézi Lossky, Mystical Theology, 31. 
204  Ld. Arisztotelész, Fizika VIII 10: 267b19–20.  
205  Vö. Andrew Radde-Gallwitz, „Pseudo-Dionysius, the Parmenides, and the 

Problem of Contradiction” in John D. Turner – Kevin Corrigan, eds., Plato’s 
Parmenides and Its Heritage, vol. 2: Reception in Patristic, Gnostic and Christian 
Neoplatonic Texts (Writings from the Greco-Roman World Supplements 3. Atlan-
ta: Society of Biblical Literature, 2011) 243-54 – a referenciáért Vladimir 
Baranovnak tartozom köszönettel. I. Bulhofék is felvetik a negatív teológia eseté-
ben az ellentmondásmentesség feladását, de némileg homályosan: az általuk jelzett 
ellentmondások ugyanis részben a negatív és a pozitív teológia együttes alkalmazá-
sából származnak, részben arra vonatkoznak, amit fent paradox teológiaként jelle-
meztünk: Ilse Nina Bulhof – Laurens ten Kate, „Echoes of an Embarrassment”, 17. 

206  Vö. Kees van Biesen [145. j.], Simple and Bold, 53–59; cf. ibid. 62–67. 
207  E. R. Dodds, „The Parmenides of Plato and the Origin of the Neoplatonic ‘One’” 

Classical Quarterly 22 (1928) 129–42; vö. Plato’s Parmenides and Its Heritage, 
[205. j.], vol. 1: History and Interpretation From the Old Academy to Later 
Platonism and Gnosticism (Writings from the Greco-Roman World Supplements 2. 
Atlanta: Society of Biblical Literature, 2010), kül. John Dillon, „Speusippus and 
the ontological interpretation of the Parmenides” (67–78) és J. Noel Hubner, 
„Moderatus, E. R. Dodds, and the Development of Neoplatonist Emanation” (115–
130) tanulmányait. 

208  Platón, Parmenidész 137c–142a. 
209  Uo. 142b–151c. 
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nem ugyanarról az Egyről szól: az első a legfelsőbb Egyről, a második a 
Másodikról, az Értelemről.210 A korabeli keresztény teológusok számára 
pedig a Fiú nem más, mint az Atya értelme (nous) és logosza. 
 A hasonlóság tehát megdöbbentő – van azonban egy lényegbevágó kü-
lönbség: a keresztény paradox teológia forrása a megtestesülés, az emberré 
lett isten, a „halandó és halhatatlan” kinyilatkoztatása.211 A krisztológia és 
a paradoxon kapcsolatát pedig explicitté teszi a neve alatt fennmaradt, de 
mindenesetre nyilvánvalóan hippolütoszi anyagból dolgozó homília Lázár-
ról.212 A megtestesülésről szóló beszámoló, a theologiától e korban meg-
különböztetett oikonomia213 az, ahol az emberi logosznak igazán helye van. 
Nemcsak hogy nincs keresztény teológia oikonomia nélkül, de valójában ez 
számunkra, emberek számára a teológia.214 Így a keresztény teológia par 
excellence „paradox teológia” lesz. Végső soron theologia, azaz immanens 
trinitológia is csak annyiban lehetséges, amennyiben a Háromság az isteni 
gondoskodásban, az üdvtörténetben (oikonomia) megnyilatkozik – azaz az 
oikonomiai szentháromságtan határértékeként. Amit Istenről tudhatunk, 
akit megtapasztalhatunk, akit a praxisban követhetünk, az csakis az ember-

                                                 
210  Ebben a formában találjuk meg majd a dénesi corpusban a „paradox teológiát”, 

anélkül, hogy az első és második Egy között különbséget tenne: De divinis 
nominibus I 6 (magyarul: ford. Vassányi Miklós, 164–5.); vö. Nikétasz 
Sztétathosz, Simeon isteni himnuszainak könyvéről 4–5, Φραντζολάς, 
Κωνσταντίνος Γ., ed., Οσίου πατρός ημών Συμεών του Νέου Θεολόγου, 'Εργα III 
Υμνοι, επιστολαι (Θεσσαλονίκη: Ορθόδοξος Κυψέλη, 1990) 14 [a Sources 
Chrétiennes 156 kiadás szövegét követve]; magyarul: ford. Perczel István 
(Odigitria Könyvek, Budapest: L’Harmattan, 2010) 8–9.  

211 Bernard Williams, „Tertullian’s Paradox” in New essays in philosophical theology 
eds., A. Flew and A. MacIntyre (London : S.C.M. Press : 1955; repr. New York : 
Macmillan, 1964) 187–211 – még általánosabban – a kívülálló álláspontjából – 
amellett érvel, hogy Istennek bármilyen nemű evilági megjelenése paradoxont von 
magával. Williams egyébként a theology kifejezést fenntartja a szisztematikus 
(argumentatív és analitikus) teológia mint akadémiai diszciplína számára, arra pe-
dig, amit fenn a teológia antik értelmeként írtunk le, a religious language fogalmát 
használja. 

212  In Lazarum (CPG 4681) GCS 1/II 220,25–6 (német ford.) Pitra, AS IV 64 (örmény) 
331 (latin ford.): „inni kért, noha az egész világot itatta” (vö. Szír Szt. Efrém, Him-
nuszok a Születésről 11,8: ld. fenn 47. o. a 172. jegyzettel); előtte megadja a ma-
gyarázatot: mert isten és ember egyszerre (uo. 21–5). 

213  Ld. fenn 24. o. a 49. jegyzettel. 
214  Vö. Pierre Hadot, „Apophatisme et théologie négative” in Exercices spirituelles 

[61. j.], 190 (magyarul „Apofatizmus és negatív teológia” in A lélek iskolája, 225). 
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ré lett Logosz. A VI. századi gázai iskola kiemelkedő alakjának, Aeneas-
nak a feltámadásról írt dialógusával szólva:  

 
Senki se beszélgessen (dialegesthó) Istenről, aki nem Istentől 
tanulta. Ezeket a bölcseket így beszélni és cselekedni nem 
tanította senki latin, görög, káld vagy egyiptomi, hanem Isten, ó 
te nemes férfiú, maga Isten, aki miközben maradt, aki volt, 
emberszeretete miatt emberré lett, s a beszéd (logos) bölcsességét 
meg a tett erejét az arra alkalmasokba lehelte.215 

 
 

Synergia 
 
Valójában tehát a teológia fent vázolt útjai nem alternatívák, hanem – hogy 
a kornak megfelelő teológiai kifejezéssel éljek – synergiájuk eredménye a 
teológia. Erre V. Lossky éppúgy felhívta a figyelmet híres monográfiájában 
a korai keresztény misztika és a racionális teológia esetében,216 mint Henri 
de Lubac általánosságban.217 De nemcsak a racionális teológia nélküli 
misztika válik szubjektív, pszichikai élménnyé, hanem helyes praxis sem 
létezhet helyes – szisztematikus és apofatikus – teológia nélkül,218 a meg-
testesülést és az eucharistiát figyelmen kívül hagyó misztika pedig meg-
különböztethetetlenné válik a buddhista/szúfí jelenségtől. Végül, önmagá-
ban a paradox teológia is értelmetlen maradna. A racionális teológiával 

                                                 
215 Aeneas, Theophrastus 67,21–25 ed. Colonna: Μηδεὶς περὶ Θεοῦ διαλεγέσθω, μὴ 

παρὰ Θεοῦ τοῦτο μαθών. Τούτους γοῦν ἀμέλει τοὺς σοφοὺς ταῦτα ποιεῖν καὶ 
λέγειν οὐκ Ἰταλὸς ἀνὴρ ἐκδιδάσκει οὐδ' Ἕλλην οὐδὲ Χαλδαῖος οὐδὲ Αἰγύπτιος, 
ἀλλὰ Θεός, ὦ γενναῖε, Θεός, μείνας ὅπερ ἦν, διὰ φιλανθρωπίαν ἄνθρωπος 
γενόμενος, τὴν τοῦ λόγου σοφίαν καὶ τοῦ ἔργου δύναμιν τοῖς ἐπιτηδείοις 
ἐνέπνευσε 

216 Vö. V. Lossky, Mystical Theology, 8–11 (teológia nélküli misztika szubjektív len-
ne); cf. 21; a teológia antinomikus voltáról ibid. 43; vö. Aristotle Papanikolaou, 
„Personhood and its exponents in twentieth-century Orthodox theology” in Mary 
B. Cunningham – Elizabeth Theokritoff, eds., The Cambridge Companion To 
Orthodox Christian Theology (Cambridge: UP, 2008) 234. további hivatkozások-
kal. Ld. még Szophronyij (Szakharov) apát, A Szent Hegy titka (Akadémia–
Odigidtria, Budapest, 2006) 118. 

217  Henri de Lubac, Sur les chemins de Dieu, 116 (magyarul: 158–9). Ő a harmonie és 
a rythme kifejezéseket használja arra, amit fent synergiának neveztem. 

218  Ezt világosan kifejti Nagy Szt. Vazul, A szentlélekről 1,2, amint erre Solignac fel-
hívja a figyelmet (op. cit. col. 467). 
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való együttműködéséből219 születik az, ami a keresztény teológia egyik 
sajátossága lesz, s amit Andrew Louth-tól kölcsönzött kifejezéssel „kalkhé-
dóni logikának”220 nevezhetünk. A kalkhédóni zsinat határozata integrálja a 
fogalmi-szisztematikus teológiába a paradoxont.221 
 A liturgikus himnusz a „teológiák” közti együttműködésre a legmeg-
felelőbb keretnek bizonyult. A liturgia – a keresztény „theurgia” – ugyanis 
egyesítette a szisztematikus credo-t, a szimbolikus megközelítést, a szavak-
kal ki nem mondható cselekményt, az isteni érzéki megtapasztalását, s a 
„paradox teológia” igazi hazája is a liturgia, a kultusz.222 Arra pedig már 
Órigenész figyelmeztet a Római levél alapján, hogy a teológia mint filozó-
fiai teljesítmény igazi próbája a helyes kultusz.223 Apameai Jánosnál pedig 
láttuk, hogy az elme, a lélek és a test csendje maga is liturgikus himnusz, s 
a liturgikus himnuszokból születik meg.224 Végül a liturgia hordozza a 
keresztény teológia legfontosabb vonását: az Isten megtestesülésének köz-
ponti voltát. 

                                                 
219  Már Hippolütosznál: Contra Haeresin Noeti, 18. 
220  Andrew Louth, Maximus the Confessor (London: Routledge, 1996) 22. 
221 „ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως ἀτρέπτως ἀδιαιρέτως ἀχωρίστως γνωριζόμενον, 

οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνηιρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν”: Concilium 
universale Chalcedonense anno 451 pars 2., ed. E. Schwartz (Acta Conciliorum 
Oecumenicorum 2/I Berlin: De Gruyter, 1933) 129. 

222  A paradox nyelv liturgikus kontextusát – más nézőpontból – már W. Bousset hang-
súlyozta: ld. R. M. Hübner, Der Paradox Eine: antignostischer Monarchianismus 
im zweiten Jahrhundert mit einem Beitrag von Markus Vinzent (Supplements to 
Vigiliae Christianae 50, Leiden–Boston–Köln, 1999) 152. 

223  Órigenész, CC VI 4 = Philocalia 15, 6: καὶ ἔστιν ἰδεῖν τοὺς ἐπὶ σοφίᾳ μέγα 
φρονοῦντας καὶ θεολογίᾳ, ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου προσκυνοῦντας 
εἰς τιμήν φησιν ἐκείνου· ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ καταβαίνοντας μετ' Αἰγυπτίων ἐπὶ τὰ 
πετεινὰ ἢ τετράποδα ἢ ἑρπετά. 

224 A liturgia egyszersmind az exegézis par excellence formája volt; ellentétben a mai, 
leszűkített értelemben vett exegetikával. 
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2. „ANTROPOMORF” TEOLÓGIA,  
NEGATÍV TEOLÓGIA ÉS „PARADOX TEOLÓGIA”  

A II–III. SZÁZADBAN  
 
 
Amint láttuk, a keresztény teológia – és egyáltalán a teológia mint vallási 
jelenség és mint önálló diszciplína – a Kr. u. II–III. században születik 
meg. A IV. század fordulójára a vállalkozás metodológiai és episzte-
mológiai kérdéseit éppúgy végigjárják a keresztény gondolkodók, ahogy az 
első kifejtésekre is sor kerül. Azt is végigkövettük, hogy a teológia mint 
szó és mint tevékenység a görög nyelvnek és kultúrának a filozófiától 
származó öröksége. Ez részben – de csak részben – meghatározta a koiné 
glossán megszólaló keresztény üzenetek struktúráját. 
 Az antik filozófiai tradíció teológiai örökségét e korra többek közt a 
sztoikus Epiktétosz,1 az arisztoteliánus Világrend c. értekezés2 és különö-
sen a platonista Alkinoosz kézikönyve kanonizálja.3 Az utóbbi mű – köz-
vetve – a metateológia számára bő évezreden át útmutatóul szolgál. Az első 
keresztény teoretikusok ezen a csapáson haladtak, lévén hivatásukat tekint-
ve filozófusok voltak – abban az értelemben, amit ez e korban jelentett.4 
Ugyanakkor már korán felvetődött a filozófiai istentan alkalmazhatóságá-
nak kérdése is. Itt nem elsősorban Tertullianus retorikus kijelentéseire 
gondolok,5 hanem arra, hogy már Jusztin mártír tanítványa, Tatianosz írt 
egy értekezést, melyben a filozófiai teológiával is vitatkozhatott,6 és több 
                                                 
1  Epiktétosz meghatározó szerepéről ld. Órigenész, CC VI 2 (magyarul Somos Ró-

bert ford., [Catena fordítások 9, Budapest: Kairosz, 2008] 418). Mára a teljes 
epiktétoszi hagyaték magyarul hozzáférhető: Steiger Kornél, ford., Epiktétosz ösz-
szes művei (Budapest: Gondolat, 2014). 

2  Magyar fordítása in KT 337–97. Legkorábbi keresztény recepciójához ld. Bugár M. 
István, „Utószó A világrendhez” in Arisztotelész, Az égbolt – Pszeudo-
Arisztotelész, A világrend, ford. Lautner Péter, Bugár M. István, szerk. Bodnár M. 
István, Brunner Ákos (Budapest: Akadémiai, 2009) 220–1; a későbbiekhez ld. fenn 
1: 26–7. o., továbbá Nüsszai Szt. Gergely, De infantibus praemature abrepti ad 
Hierium GNO 3.2 (1986) 86,2–13. 

3  Alkinoosz, Platón tanítása 10–11 (magyarul KP 61–5). 
4  Ld. 1: 26. o. a [60-1] jegyzetekkel. 
5  „Quid ergo Athenis et Hierosolymis? quid Academiae et Ecclesiae?”: Tertullianus, 

praesc 7, 9: CCSL 1,192; „Ipsae denique haereses a philosophia subornantur” ibid. 
7,3: CCSL 1,192.  

6  Mára elveszett művét az Or. 40-ben említi: Περὶ μὲν οὖν τῆς καθ' ἡμᾶς πολιτείας 
ἱστορίας τε τῆς κατὰ τοὺς ἡμετέρους νόμους ὅσα τε εἰρήκασιν οἱ παρὰ τοῖς 
Ἕλλησι λόγιοι καὶ πόσοι καὶ τίνες εἰσὶν οἱ μνημονεύσαντες, ἐν τῷ Πρὸς τοὺς 
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szerző futó megjegyzései mellett7 mindenesetre ismerjük egy ilyen tárgyú 
írás töredékeit feltehetően a III. század elejéről, „Iószéposz” neve alatt.8 
A Jusztin mártírnak tulajdonított, de mindenesetre II–III. századi értekezés 
a feltámadásról metodológiai bevezetőjében szintén ezt a problémát fesze-
geti, s a bizonyítás eljárását inadekvátnak tartja a hit tartalmának kérdésé-
ben: csupán apologetikus céllal látja értelmesnek, és nem a bizonyítás, ha-
nem a cáfolat argumentatív eszközét.9 
 Az alábbiakban azonban nem elsősorban a szisztematikusan orientált 
teológiai vállalkozást fogom górcső alá venni – ahogyan azt az alexandriai 
gondolkodók megálmodják,10 illetve ahogyan az többé-kevésbé Antiokhiai 
Theophilosz munkájában megjelenik.11 Ehelyett a korabeli keresztény gon-
dolkodás két másik gyújtópontjára irányítom a figyelmet: Rómára és Kis-
Ázsiára. Alkinoosz metateológiája hármas sémájának mintájára (via 
negativa, analogiae és eminentiae)12 egy hármas, de Alkinooszétól eltérő 
felosztás mentén fogok haladni, a bevezetésben megfogalmazottakat kö-
vetve: az affirmatív, a negatív és a „paradox teológia” ösvényén. 

 
 

2.1. OLYAN, MINT MI 
 
 
Legkésőbb Jusztin mártírtól kezdve a keresztény gondolkodók a hellén kul-
tuszokkal szemben Istenre a görög filozófia kanonikussá vált leírásait hasz-

                                                                                                                      
ἀποφηναμένους τὰ περὶ θεοῦ δειχθήσεται (p. 304 ed. Edgar). A leírás arra utal, 
hogy olyan szerzők kijelentéseire válaszol (pros), akik valamilyen módon a zsidó 
és a keresztény hitről írtak. Ez azonban a Hermipposz (fr. 22, magyarul 
„Hermipposz filozófus-életrajzainak töredékei” ford. Steiger Kornél, in uő., Lap-
pangó örökség [Budapest: Jószöveg, 1999] 178), valamint a korabeli zsidó és ke-
resztény apologéták körében népszerű elmélet miatt, miszerint Platón „Mózestől” 
vette – közvetve – nézeteit, jelentheti nemcsak olyan tudósítások kritikáját, mint 
Sztrabón leírása a judaizmus teológiájáról (Geographica XVI 2,35), hanem filozó-
fiai szövegekét is. 

7  Vö. Ad Diogn. 8,1. 
8  Az írásról ld. alább 6.1. 
9  [Jusztinosz], res 1: Otto, CA IX 210. 
10  Ld. 1: 28–32. o. 
11  Ld. Perendy László, Antiokhiai katekézis a II. század végén (Litteratura Patristica, 

Budapest: Jel, 2012) 160–2; 372–558. 
12  Alkinoosz, Platón tanítása 10,5. 
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nálják.13 Órigenész szisztematikusan orientált Peri archónjában kapunk 
egy listát e fogalmakról.14 A legrégibb és legelfogadottabb kategória Isten 
mibenlétének meghatározására a kognitív nous/phrén szóbokor használata. 
Az utóbbi, melyet Xenophanésznál és Empedoklésznál15 találunk, az archa-
ikusabb, de már Xenophanésznál együtt jelenik meg a nous (noos) tővel16, 
mely előbb kvázi-szinonimájává válik, majd átveszi funkcióját (ld. Apolló-
niai Diogenész,17 talán Anaxagorasz18 és Hérakleitosz,19 Xenophón Szókra-
tésze20). A Platón által is – az életmű különböző szakaszaiban – használt 
két tő21 jelentésének differenciálódása antropológiai szinten Arisztotelész-
nél megy csak végbe, ahol, mivel a phronésis az emberi cselekvéshez kö-
tődik, a teológiai használatra marad a nous/noésis család.22 A nous az isten 
leírásában prominens szerepet kap a hellenizmust domináló Sztoa világ-
képében,23 s a platóni-arisztotelészi elemeket ötvöző, a császárkorban fo-
kozatosan paradigmatikussá váló középső platonizmusban,24 hogy aztán 
majd az újplatonizmusban a másodrendű isteni szintre szoruljon vissza. 
                                                 
13  A forrásszövegeket ld. az egyes fogalmaknál külön részletezve. 
14  Órigenész, PA I 1–2 (magyarul: A princípiumokról,ford. Kránitz Mihály, Pesthy 

Monika, Somos Róbert [Catena fordítások 5, Budapest: Paulus Hungarus – 
Kairosz, 2003] I 38–41). Christopher Stead elemzésében viszont Nazianzoszi Szt. 
Gergely híres teológiai beszédeiből indul ki: Filozófia a keresztény ókorban (Bu-
dapest: Osiris, 2002) 150–72. 

15  Empedoklész fr. B134 (DK). 
16  Xenophanész B25; vö. B 23–24 (DK); Aiszkhülosz, Oltalomkeresők 101–3. 
17  Apollóniai Diogenész fr. B3–5 (DK) (noésis). 
18  Anaxagorasz fr. B12 (DK) = KRS #476. 
19  B2; B114; B40; A15 = Szextosz Empeirikosz, Adversus mathematicos VII 129: a 

nous a logos első jelentéstartományát (gondolat; értelem) látszik fedni, és egyúttal 
rokon a gnómé (B41) és a to sophon kifejezésekkel: frr. B83; B79; B32; B108 
(DK). 

20  Xenophón, Emlékeim Szókratészről I 4,2; 8 (KT 133; 135) vö. Szextosz 
Empeirikosz, Adversus mathematicos IX 92–4 (KT 71). 

21  Ld. a phronésis-t a Phaidónban (antropológiai dimenzióban); a nous-t különösen a 
Timaioszban a Törvényekben és a Philéboszban (antropológiai és teológiai dimen-
zióban). 

22  Ld. különösen Metafizika XII 7; 9, magyarul KT 196–9; 203–205. 
23  Ld. pl. DL VII 135; 138–9 (KT 116–8). 
24  Erről részletesen ld. Flaisz Endre, Nusz-metafizika a középplatonizmus és az apo-

logéták koráig (Budapest: Jószöveg, 2007). A szerző – vázlatosabban – kitér a fo-
galom korai történetére is, némi hiányérzetet hagyva: a szótörténetből kimarad 
Epikharmosz (B12; 22 DK: KT 123–5) és a homályba vesző Hermotimosz 
(Szextosz Empeirikosz, Adversus mathematicos IX 7; Arisztotelész, Protreptikosz 
fr. 61. [KT 52; 174] és Metafizika A 3. 984b15skk.), mellőzi a phrén családot, Eu-
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 Fontosságban a következő terminus a szintén kognitív vonatkozású 
logos.25 Teológiai használatának gyökerei – de csak gyökerei – Hérakleito-
szig nyúlnak vissza, akinél a nous-szal olykor a megkülönböztethetetlensé-
gig szoros kapcsolatban áll.26 E kapcsolat megmarad a kifejezést kanonizá-
ló Sztoa esetében is,27 s így a dominánsan középső platonikus elemekkel 
dolgozó, de a Sztoától is bátran merítő zsidó Philónnál.28 Szintén a Sztoa 
kanonizálja a pneuma terminust teológiai vonatkozásban mint a kognitív 
képességek par excellence anyagi hordozóját.29 Gyökerei – némi termino-
lógiai bizonytalansággal – Anaximenészre,30 Hérakleitoszra31 és Apollóniai 
                                                                                                                      

ripidésznek Anaxagorász megértéséhez kulcsfontosságú 1018-as töredékét (KT 
127), a hellenizmus teológiai gondolkodására döntő hatással bíró xenophóni Szók-
ratészt és arisztotelészi exoterikus műveit (KT 71; 157–74) az arisztotelészi nous-
fogalom fejlődéstörténeti interpretációival. A Nikomakhoszi Etika VI. könyve is 
önálló elemzést érdemelt volna. Bár Platón Timaiosza és Xenokratész a középpla-
tonizmus során előkerülnek, a történeti részben is szó eshetett volna róluk. A Sztoa 
elemzése a téma szempontját illető jelentőségével szemben túl elnagyolt. Philón 
előzményeként Arisztobúlosz és a feltehetően hellenizált zsidó eredetű hamisítvá-
nyok tekintetbe vétele fontos lett volna. Érthetetlen a középpontban álló időszak 
szempontjából a Corpus Hermeticum szellemtörténeti barométerének (KT 497–
509), különösképpen pedig az ál-arisztotelészi De mundo (KT 337–97) és az új-
püthagoreus irodalom (KT 321–36) mellőzése. Nem világos, hogy bár a szerző sze-
rint is Attikosz hatással lehetett Jusztin fogalmi világára, szintén kirekeszti a vizs-
gálódásból. Bár a szerző többször hivatkozik a bibliai (Septuaginta és Újszövetség) 
használatra, annak elemzésével nem segíti az olvasót. Az ilyen típusú vállalkozá-
sok természetéből adódóan természetesen néhány részletében vitatható monográfia 
azonban összességében jelentős tudásanyagot ölel fel, és feltétlen hasznos munka. 

25  Ld. kül. Jusztin mártír, I. Apológia 46; 59–60; 63–64 (magyarul ld. ÓÍ 8 [1984]) et 
passim. 

26  Vö. pl. Hérakleitosz frr. B1–2 DK. 
27  Ld. pl. Areiosz Didümosz, fr. 37 (Euszebiosz, PE XV 19,1–3; magyarul KT 110); 

DL VII 134 (KT 116). 
28  Ld. pl. Wolfgang L. Gombocz, „Gott als hyperano theos bei Philo Judaeus” in 

Irmtraut Seybold, hrsg., MEQOR HAJJIM: Festschrift für Georg Molin zu seinem 
75. Geburtstag (Graz: Akademische Druck, 1983) 107–14. 

29  Ld. LS §47. 
30  Anaximenész fr. B2 DK (Aetiosz I 3,4; KT 92); Anaximenész eredeti gondolata 

erőteljes sztoikus újrafogalmazásban és megjegyzésekkel kísérve jelenik meg; ez 
arra is utalhat, hogy az anaximenészi szövegben aér (levegő) állt, s a forrás ezt 
magyarázza sztoikus terminológiával (pont fordítva, mint KRS #160 kommentárja 
javasolja); vö. a szintén bizonytalan eredetű fr. B3 DK-ban legalábbis aér áll (leg-
alább ennyi anaximenészi e töredékből). 

31  Hérakleitosz fr. A 15 DK (Szextosz Empeirikosz, Adversus Mathematicos VII 
129). 
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Diogenészre32 mennek vissza. A kifejezést, mely a bibliai ruach standard 
görög fordításául szolgált, Órigenész igyekszik materiális vonatkozásaitól 
megszabadítani, a nous-szal azonosítva azt.33 A Sztoa34 – és feltehetően 
ugyancsak Anaximenész35 (meg talán Hérakleitosz) – szótárában a pneuma 
a Platón által előtérbe állított psyché közeli rokona, mely igazán a Törvé-
nyek X. könyvében válik teológiai terminussá.36 Bár a két terminust magya-
rul gyakran azonosan fordítják, a psyché a keresztény teológiában kevesebb 
visszhangot kap, Órigenész pedig kifejezetten és hangsúlyosan ellenzi Is-
tenre való alkalmazását.37 
 Bár Empedoklész egyetlen istene, a Philia38 (a. m. ‘barátság’, ‘szeretet’, 
‘szimpátia’) nem rendelkezik ilyen széles körű hatástörténettel és filozófiai 
pedigrével, de a keresztény teológia számára a János-levél39 nyomán külö-
nösen alkalmas Isten leírására. Itt persze, a hatástörténetnek megfelelően, 
nem beszélhetünk direkt kölcsönzésről, jóllehet Empedoklésznak a II–III. 
században – hanem is mértékadó, de – keresztény körökben is jelentős volt 
a recepciója.40 
 A fenti fogalmak, mint ez ki is derült áttekintésük során, alapvetően ant-
ropológiai fogalmak.41 Istenre való alkalmazhatóságuk gyökere a mikro-

                                                 
32  Apollóniai Diogenésznél is aér áll: fr. B5 DK. 
33  Órigenész, A princípiumokról I 1,2–4 (I 40–42). 
34  Aetiosz I 7, 17 (KT 100); Diogenész Laertiosz VII 139; 143 (KT 117–9). 
35 Anaximenész fr. B2 DK (Aetiosz I 3,4; KT 92). 
36 Platón, Törvények X 896d; vö. Timaiosz 34b–6d; a problémához ld. R. Hackforth, 

„Plato’s Theism” Classical Quarterly 30 (1936) 4–9. 
37 Órigenész, A princípiumokról II 8,1 (magyarul I 175–7). 
38  Empedoklész, B 8,19–26; B128 DK.  
39  1Jn 4,16. 
40 Vö. Alexandriai Kelemen, Protreptikos 2,27,3–5; a (Baszileidészhez [Alexandriai 

Kelemen, Stromata VI 6: 53,2–5; Excerpta ex Theodoto 1, 28, 1; Órigenész, 
Commentarius in Epistolam ad Romaeos V 1 PG 14,1015AB] hasonlóan) lélek-
vándorlást tanító Karpokratész (Irenaeus Adversus haereses I 25 cf. Pseudorigenes, 
Ref VII 32), valamint az értelmes természetek testbe bukását és visszatérését vizio-
náló Órigenész prótológiája, eszkatológiája – más és más módon – emlékeztet 
Empedoklészéra; különösen szembeszökő Órigenésznél (Selecta in Genesin PG 
12,101) és az ex-valentiniánus Julius Cassianusnál (Alexandriai Kelemen, 
Stromata III 14: 95,2; vö. még Excerpta ex Theodoto III 55.) a testnek bőr-
khitónként történő értelmezése (vö. Empedoklész fr. 126.). A Ref VII 29–31 vi-
szont Karpokratész tárgyalását közvetlenül megelőzően Markión tanítását erőltetet-
ten mutatja be Empedoklész folyományaképpen. 

41  Vö. Aetiosz I 6,16 (KT 97). A fenti állítás mutatis mutandis az alkalmazott ontoló-
giai terminusokra is értendő, amennyiben az ousia mintája végső soron a közös 
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kozmosz-makrokozmosz analógia, melyet már Anaximenész megfogal-
maz.42 Ez egyszersmind összefügg a fogalmak kozmológiai indoklásával: 
Isten teremtő, alkotó, gondviselő, fenntartó, s már Anaximandrosznál a vi-
lág kormányzója.43 E szintúgy emberi fogalmak pedig a nevezett emberi 
tevékenységekben kulcsszerepet játszó kognitív képességeket emelik ki. 
 A késő antikvitás és a keresztény szerzők szívesebben beszéltek a mik-
rokozmosz-makrokozmosz analógia helyett az ember istenképűségéről. 
A transzcendenciának a korra jellemző hangsúlyozása ugyanis azzal járt, 
hogy míg Isten és a kozmosz távolságát felfokozták, ám ez nem jelentette 
ember és Isten távolságának hasonló növekedését. Önismeret és istenisme-
ret már a platóni körökből származó, a késő antikvitásban filozófiai pro-
pedeutikaként olvasott 1. Alkibiadészben elválaszthatatlanul összeforrtak.44 
Ennek gyökereit pedig már Hérakleitosznál megtaláljuk: az önismeret mint 
örök feladat ugyanahhoz a rejtett logoszhoz vezet, mely a világ mélyén rej-
tezik.45 
 Ennek megfelelően istenismeret és antropológia szorosan összefügg. Az 
alexandriai keresztény tradícióban, mely szerint az ember alapvetően és 
eredendően pusztán értelem (Órigenésszel szólva „meztelen értelem”46), a 
nous hordozza istenképűségünket, és ez lesz a par excellence adekvát ter-
minus Isten jellemzésére. E gondolatok jelentőségét tekintve fontos indiká-
tor lehet számunkra egy kevésbé prominens és eredeti keresztény szerzőtől 
származó írás, a Melitón filozófus neve alatt szírül fennmaradt, a polémia 
hevében hevenyészve szerkesztett beszéd.47 Az önismeret és az ember el-
méje (mad`â 26,4) mint az istenképűség kizárólagos hordozója ugyanis e 
szövegben is kulcsszerepet kap. 
 

                                                                                                                      
emberi természet, a hypostasisé pedig a terminussal együtt születő személy-foga-
lom. Erről ld. Chr. Stead, Filozófia a keresztény ókorban,176–235, és Bugár M. 
István, SzSzSz, 70–98. 

42  Anaximenész fr. B2 DK (Aetiosz I 3,4; KT 92). 
43  Anaximandrosz B3 (A15) DK = Arisztotelész, Fizika III 4: 203b7skk. 
44  Platón(?), Alkibiadész I 133C (vö. KT 145–6). 
45  Hérakleitosz, fr. B 45; 101; 115 DK. 
46  Vö. Órigenész, CC II 43; IV 92;  
47  Ld. alább 3.3. 
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2.2. MÁS, MINT MI 
 
 
Isten megismerhetetlenségének hangsúlyos állítása Ariszteidész révén a ke-
resztény teológiában legalább olyan régen polgárjogot nyert, mint a fenti 
istenfogalmak.48 Az isteni mivolt feltárhatatlansága a legelső apologéták49 
– de talán már Pál Római levele50 – óta szilárd – a késő antik filozófiával és 
egyéb félfilozófiai mozgalmakkal51 közös – meggyőződése a keresztény 
gondolkodóknak. 
 A megismerhetetlenség következménye Isten megnevezhetetlensége 
(akatonomaston: Philón,52 Ariszteidész,53 Jusztin mártír54). E kifejezés – 
tekintettel arra, hogy a „név”-ként fordított görög onoma az antik filozófiai 
szaknyelvben annyit tesz, mint (névszói) predikátum, s ráadásul a görögben 

                                                 
48  De Ariszteidésznél: a szír változatban (2,18–19 J. Rendel Harris ed.) < ����

 σοφία καὶ νοῦς // az örményben (Pitra, AS?= < ��� ��� | ����ܬ� ܐ�ܘܗܝ ܘ	���
IV 7) �����������	
���������	�� � (? νοητός/νοερός). A korai fordítási gya-
korlatokat figyelembe véve talán az örmény követi szorosabban a görögöt. 

49  Ariszteidész, Apol. 1; Jusztin mártír, Apol. II 6; Athénagorasz, Leg. 10,1; 
Theophilus, Ad Autolycum I 3; Irenaeus, AH II 15,4; III 38,2; 34,4; IV 34,1;4;6. Az 
első apológéták apophatikus kijelentéseinek kontextus-érzékeny elemzéséhez ld. 
D. W. Palmer, „Atheism, Apologetic, and Negative Theology in the Greek 
Apologists of the Second Century” VC 37 (1983) 234-59. Irenaeushoz és Jusztin-
hoz vö. Eric Osborn, The Beginning of Christian Philosophy (Cambridge: 
University Press, 1981) 35–38; Alexandriai Kelemenről ibid. 48-49), továbbá 
Annewies van den Hoek, „God Beyond Knowing: Clement of Alexandria and 
Discourse on God” in Andrew B. McGowan – Brian E. Daley – Timothy J. Gaden, 
eds., God in Early Christian Thought: Essays in Memory of Lloyd G. Patterson 
(Leiden: Brill, 2009) 37–60 és Joseph W. Trigg, „Receiving the Alpha: Negative 
Theology in Clement of Alexandria and its Possible Implications” Studia Patristica 
31 (1997) 540–545. 

50  Vö. Róm 1,19–20; vö. Alexandriai Philón, Az isten változhatatlanságáról 62 (KT 
458–9). 

51  A.-J. Festugière, La Révélation d’Hermes Trismégiste, vol. IV: Le Dieu inconnu et 
la gnose (Paris 1953) 40–79; Boudewijn Dehandschutter, „Théologie negative: la 
contribution des textes gnostiques et hermétiques” in Marco M. Olivetti, ed., 
Théologie négative (Padova: CEDAM, 2002) 505–13. 

52  Philón, A nevek megváltoztatásáról 11 (KT 472); vö. uo. 15 (KT 473; a Logoszról). 
53  Ariszteidész, Apológia 1 (örmény és szír változat). 
54  Jusztin mártír, 1Apol. 63,1: anónomastos. 
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névszói és igei predikátum közt átlag felett szabad az átjárás55 – azt jelenti, 
hogy Istenről nem állíthatunk semmit, Ő ugyanis egészen más. 
 E felismerés ismét csak ősi gyökerekkel rendelkezik. Bár Xenophanész 
Egy-istenét nousként írja le, mégis hangsúlyozza, hogy nemcsak vizuális 
hasonlóság nem áll fenn ember és isten között, de kognitív szinten is végte-
len a distancia: az Egy-isten gondolatra (noéma) sem hasonló az ember-
hez.56 Valójában Anaximandrosz apeiron-istenére is igaz ez, amennyiben a 
jelzőt „meghatározhatatlan”-ként értjük. 
 Az isten megismerhetetlenségének gondolata a xenophóni Szókratésznál 
is megjelenik.57 Ebben legalábbis Platón utóda az Akadémia élén, Szpeu-
szipposz követi.58 A megismerhetetlenség, a predikátumok alkalmazhatat-
lansága azonban hamarosan úgy is megfogalmazást nyer, hogy minden 
predikátumot és annak ellenkezőjét tagadni kell Istenről. E negatív teológia 
gyökerei Arisztotelészig vezetnek, akinek Első Mozgatója, lévén nem tér-
beli, se nem határolt, se nem határtalan. A tagadó lista folytatódik 
Theophrasztosz nyomán az ál-arisztotelészi Xenophanész tételeihez c. mun-
kában a kései hellenizmus idején.59 E tradíciót követi tehát a középső pla-
tonista Philón és Alkinoosz.60 
 E tagadások teszik lehetővé, hogy a megismerhetetlenség és megnevez-
hetetlenség teológiai konzekvenciája ne a hallgatás legyen (pace, Wittgen-

                                                 
55  Vö. Lükophrón DK 83 fr. B2. (= Arisztotelész, Fizika I 2: 185b25skk), magyarul 

in Steiger Kornél, szerk., Szofista filozófia (Budapest: Atlantisz, 1993) 37. 
56  Xenophanész B23 DK (ld. KT 122). Mark Edwards kétségbe vonta a töredék hite-

lességét, de nem talált visszhangra:„Xenophanes Christianus?” Greek, Roman, and 
Byzantine Studies 32 (1991) 219–28. 

57  Festugière, La Révélation, 13–14; vö. Emlékeim Szókratészról I,4,9; IV 3,13–4 (KT 
135; 140–1). 

58  Cicero, De Natura Deorum I 13. 32b, ld. KT 144. 
59  Az egyik első szövegtanú a pszeudo-arisztotelészi De Xenophane, erről ld. Jaap 

Mansfeld, „Theophrastus and the Xenophanes Doxography” Mnemosyne 40 (1987) 
286–312 és id., „Compatible Alternative: Middle Platonist Theology and the 
Xenophanes Reception” in Roelof van den Broek – Tjitze Baarda – Jaap Mansfeld, 
eds., Knowledge of God in the Greco–Roman World (Études Préliminaires aux 
Religions Orientales dans l’Empire Romain 112, Leiden: Brill, 1988) 239–276. A 
szöveg datálásához ld. István M. Bugár, s.v. „Pseudo-Aristoteles, De Melisso 
Xenophane, Gorgia” in Paul T. Keyser – Georgia L. Irby-Massie, eds., 
Encyclopedia of Ancient Natural Scientists: The Greek Tradition and Its Many 
Heirs (London: Routledge, 2008).  

60  Vö. Alkinoosz, Platón tanítása 10,4 (KP 62–3); Philón, A nevek megváltoztatásá-
ról 10; 15; Az isten változhatatlanságáról 62; Egyes törvényekről I 46–47 (Isten 
hatóerőiről); A jutalmakról és büntetésekről 44 (KT 472–3; 458–9; 484–5; 487).  
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stein61). Márpedig a korabeli keresztény gondolkodók e konzekvenciával is 
számot vetnek, ahogy azt a 14. Püthagorasz-mondás kifejezi, mely átkerült 
a keresztény Szextosz-gyűjteménybe is: „A bölcs ember hallgatással tiszte-
li Istent.”62 Ezen felül a legkülönbözőbb gnosztikus szerzők a végső Forrást 
ezentúl „hallgatás”-ként (sigé) nevezik meg.63 Az első keresztény teoló-
gusnál, Ariszteidésznél ezzel ellentétben a megismerhetetlenség és megne-
vezhetetlenség kimondásának a következménye beszédes negatív teológia: 
Isten nem született, nem készült, nincs kezdete sem vége, felfoghatatlan, 
hiánytalan, nincs neve, sem neme, nincs teste, és nem összetett, körülfog-
hatatlan, nincs ellensége, nincsenek szenvedélyei, hibái.64 Hasonlóan kö-
szön vissza a fentebb lakmuszpapírként idézett Melitón filozófusnál mind a 
megismerhetetlenség, mind a negatív leírás.65 A negatív teológia legradiká-
lisabb végigvitelét pedig Baszileidész keresztény gnosztikus iskolájában 
találjuk meg.66 
 Az isteni megismerhetetlenség és az istenismeret lehetőségének össze-
egyeztetésére már a görög filozófiai tradícióban elterjedt az a modell, mely 
a lényeg/mivolt és a hatás/funkció megkülönböztetésén alapul: az isteni lé-
nyeg megismerhetetlen, hatásaiból azonban (teremtés, gondviselés) közve-
tetten megismerhető, hogy számunkra micsoda Isten.67 Ez a gondolat már a 

                                                 
61  Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus 7 (Logikai-filozófiai érteke-

zés, ford. Márkus György [Budapest: Akadémia, 19892]). A problémáról röviden 
ld. még Eric Osborn, The Beginning of Christian Philosophy) 66–9. 

62  σοφὸς ἀνὴρ καὶ σιγῶν τὸν θεὸν τιμᾷ [εἰδὼς διὰ τίνα σιγᾷ] SS 427 = Sententiae 
Pythagorae14b ed. Chadwick. 

63  A „csend” (σιγή) és a hallgatás (σιωπή) régi megnevezése a megismerhetetlen Is-
tennek vagy „helyének”: ld. a számos gnosztikus példa között a negatív teológia 
bajnokát, a Refutatio omnium haeresium Baszileidészét (Ref VII 25,3), továbbá 
Allogenés (NHC XI 3) 62,17–25. Areopagita Dénes kifejezése: a csend homálya 
(σιγῆς γνόφον): Mystica theologia 1,1: PTS 142,3; magyarul: ford. Erdő Péter, in 
Frenyó Zoltán –Vidrányi Katalin, szerk., Az isteni és az emberi természetről: Gö-
rög Egyházatyák I. (A kútnál. Budapest: Atlantisz, 1994) II 259.  

64  Alexandriai Kelemen gazdag listájához ld. A. van den Hoek, „God Beyond 
Knowing”, 44, a 26. jegyzettel; továbbá Henny Fiskå Hägg, Clement of Alexandria 
and the Beginnings of Christian Apophaticism (Oxford Early Christian Studies, 
Oxford: UP, 2006) 154–64 (külön kitérve a kelemeni teológia csend-fogalmára). 

65  Vö. még a szokásos filozófiai kontextustól távolabb a teremtéssel és a Fiú születé-
sével és megtestesülésével kapcsolatban: Hippolütosz, Contra Haeresin Noeti 
16,3–6 (magyarul in SzSzSz 220–1). 

66  Erről ld. alább 5.1.3. 
67  Bővebben ld. Bugár M. István, „Ouszia és dünamisz: Egy ontológiai és ismeretel-

méleti megkülönböztetés történetéhez” Passim 5 (2003) 35–47. 
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xenophóni Szókratésznál megjelenik, klasszikus kifejtését pedig a késő-
hellenisztikus ál-arisztotelészi Világrend című értekezésben olvashatjuk,68 
illetve sajátos köntösbe öltöztetve Alexandriai Philónnál,69 de Pál Római 
levele70 vagy Josephus Flavius71 is közismertként utal rá. A keresztény fi-
lozófus Ariszteidésznél72 a gondolatot az ál-arisztotelészi formában találjuk 
meg: Isten hatása a teremtés és a gondviselés, de mindenekelőtt a világ 
mozgatása, mely mögött okként rejtőzik.  

 
 

2.3. MÁS, MINT MI, DE OLYANNÁ LETT, MINT MI 
 
 
A II. századi apologéták vezérfonala a kifejtésben – ha nem is technikai ér-
telemben – a logika maradt. Ezzel szembeállítva nevezi aztán a III. század-
ban a Refutatio omnium haeresium szerzője a valentiniánus mítoszt inkohe-
rens diskurzusnak,73 Noétoszt homályosnak,74 Tertullianus pedig kifejezet-
ten az ellentmondás-mentesség elvének megsértését kéri számon Praxea-
son.75 Csakhogy ekkorra már világossá vált: a regula fidei egymással a 
klasszikus logika mentén össze nem egyeztethető tételeket követel meg: Is-
ten egy és három, illetve – még eklatánsabban – Krisztus isten és ember, 
azaz a görög kifejezések kulturális ekvivalenciáját használva: halhatatlan 
és halandó.76 A regula fideiben rejlő kettőség alkalmas volt arra, hogy az 
érem egyik oldalát a másik rovására hangsúlyozzák. Az összeütközés tehát 
elkerülhetetlen volt, s a II. és III. század fordulóján be is következett. 
Akadt ugyan olyan próbálkozás is, mely a logikára támaszkodva felülírta a 
regula fidei-t (gondolok itt Theodotoszra s talán Noétoszra), de a megoldás 
útjai inkább vagy arra vezettek, hogy a logika útmutatását követve keresni 
kell olyan értelmezési keretet, melyben az ellentmondás többé nem az – 
vagy a regula fidei szavára figyelve kell a logosz szabályait újraértelmezni.  
                                                 
68  [Arisztotelész], A világrend 6 (ld. KT 351–60). 
69  Ld. W. Gombocz, „Gott als hyperano theos bei Philo Judaeus”, 109–10; vö. még 

Philón, Egyes törvényekről I 46–47 (KT 484–5). 
70  Róm 1,19–20. 
71  Josephus Flavius, Contra Apionem II 167: „lényegét tekintve számunkra megis-

merhetetlen, erőhatásánál/hatalmánál fogva azonban megismerhető”. 
72  Ariszteidész, Apológia 1 (görög, örmény, szír változat egyaránt). 
73  Ref VI 21,3: ποικίλην μέν, ἀσύστατον δὲ. 
74  Ref X 33,14; vö. IX 8,2; 2 (2x); IX 10,10; 12. 
75  Tertullianus, Adversus Praxean 10. 
76  Ref IX 9,10; vö. Melitón, PP 2: 8–10; vö. 46: 305–10 ed. Hall. 
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 A vizsgált korban a paradox teológiai nyelv legmarkánsabb képviselője, 
mint látni fogjuk, Szardeiszi Melitón. Melitón azonban korántsem egyetlen 
fecske77 saját korában sem, hanem egy jól kitapintható tradíciónak talán a 
legkövetkezetesebb és leghatásosabb képviselője. E nyelv elsősorban Kis-
Ázsiához, illetve Kis-Ázsia kisugárzásához (Antiokhia, Róma) kapcsolha-
tó, s kezdetei legalább az Ignác-levelekig visszakövethetők: 

 
Egy az orvos: 
testi és szellemi, 
teremtett és teremtetlen, 
testet öltött Isten, 
a halálban valódi élet 
Máriától és Istentől 
előbb szenvedésre képes, majd szenvedéstől mentes;78 
 

illetve: 
 
Azt várd, akit nem köt a pillanat, aki időtlen, 
aki láthatatlan, de értünk látható, 
megfoghatatlan, <de értünk megfogható> 
szenvedéstől ment, de értünk szenvedésre képes.79 

                                                 
77  A kifejezés teológiai használatához ld. Nazianzoszi Szt. Gergely, Or 39,14: PG 

36,352B, magyarul: Nazianzoszi Szent Gergely beszédei, ford. Vanyó László (ÓÍ 
17, 2001) 262; Damaszkuszi Szt. János, I. védőbeszéd azok ellen, akik elvetik a 
szent képmásokat 25; magyarul in Bugár M. István, Szakrális képzőművészet a ke-
resztény ókorban (I–II. Budapest: Kairosz, 2004) §E2. 

78 Εἷς ἰατρός ἐστιν,  
 σαρκικός τε καὶ πνευματικός,  
 γενητὸς καὶ ἀγένητος, 
 ἐν σαρκὶ γενόμενος θεός,  
 ἐν θανάτῳ ζωὴ ἀληθινή,  
 καὶ ἐκ Μαρίας καὶ ἐκ θεοῦ,  
 πρῶτον παθητὸς καὶ τότε ἀπαθής  
 Levél az Efezusiakhoz 7. A szöveg elemzéséhez ld. Grillmeier, Christ, 87–9. 
79 Τὸν ὑπὲρ καιρὸν προσδόκα, τὸν ἄχρονον,  
 τὸν ἀόρατον, τὸν δι' ἡμᾶς ὁρατόν,  
 τὸν ἀψηλάφητον, < τὸν δι' ἡμᾶς ψηλάφητον>  
 τὸν ἀπαθῆ, τὸν δι' ἡμᾶς παθητόν 
 Levél Polükarposzhoz 3,2.  
 A Melitónnal való hasonlóságot már megjegyezte R. M. Hübner, Der Paradox 

Eine, 145–148. Lightfoot szerint ellen kell állni a kiegészítés kísértésének. Én nem 
tudtam ellenállni. A hiányzó kifejezést a rövidített szír változat is hozza; vö. még a 
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A némely kódexben Jusztin-mártírnak tulajdonított, de többek közt Meli-
tónnal és Hippolütosszal kapcsolatba hozott Diognétosz-levél (CPG 1112) 
függeléke80 szintén e nyelvet beszéli: 

                                                                                                                      
Lightfoot által idézett Nazianzoszi Szt. Gergely párhuzamot: Ep. 101: J. B. 
Lightfoot, The Apostolic Fathers II/2 (London, 18892) 344. 

80  Maga a levél datálása is vitatott, bár nehéz volna a 150–250 közé eső időszaktól 
más kontextusba illeszteni. H. I. Marrou ad egy mulatságos táblázatot a kutatásban 
felvetett attribúciókról és keltezésekről, mely utóbbiak az I- től a XVI. századig 
húzódnak (tegyük hozzá, a 100–300 közé eső időszakon kívüli extrém datálások a 
régi szakirodalomban is ritkák): H.–I. Marrou, ed., A Diognète (SC 33bis, 19652) 
52–84. A függelékről ld. Pierre Nautin, Le dossier d’Hippolyte et de Méliton dans 
les florileges dogmatiques et chez historiens modernes (Patristica I. Paris: Cerf, 
1953) 124–6; H-I. Marrou op. cit. 208–40 (a szöveg egysége mellett érvel). R. H. 
Connolly külön szövegből származónak, de egyaránt Hippolütosznak tulajdonítha-
tónak tartotta a szöveget, ld. „The date and the authorship of the Epistle to 
Diognetus” JThS 36 (1935) 347–53 és „Ad Diognetum XI–XII” JThS 37 (1936) 2–
15; a két rész viszonyát tekintve hasonló állásponton volt. Valójában az I–X. sza-
kasszal a Ref-ban keres párhuzamokat, a XI–II esetében ezen túl hitelesen 
hippolütoszi munkákat is figyelembe vesz (CHN; inDn), mindazonáltal azt a régi 
hipotézist veti fel, hogy az általa töredéknek nevezett szakasz a Ref zárása volna. L. 
W. Barnard szerint a második rész ugyanannak a szerzőnek a húsvéti homíliája 
volna: „The Epistle ad Diognetum: two Units from one Author” Zeitschrift für die 
neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 56 (1965) 130–
137. Vö. még J. J. Thierry, „The Logos as Teacher in Ad Diognetum XI,1” VC 20 
(1966) 146–149 (az egységesség mellett érvel). Theofried Baumeister a hitvallókra 
és mártírokra vonatkozó terminológiája alapján a II. század végére helyezi a szö-
veget, és az alexandriai eredetre tippel: „Zur Datierung der Schrift an Diognet”, VC 
42 (1988) 105–111. Az egységesség és az alexandriai eredet mellett részletesen ér-
velt Marco Rizzi, La questione dell’unità dell’ „Ad Diognetum” (Studia Patristica 
Mediolanensia 16, Milano: Vita e Pensiero, 1989; rövid angol összefoglalóval a 
180–8. oldalon), ehhez vö. G. J. M. Bartelink recenzióját: VC 45 (1991) 184–5 és 
Wolfram Kinzig kritikáját: JThS 42 (1991) 330–334; nem fértem hozzá az új német 
kommentált kiadáshoz (Horacio E. Lona, An Diognet, [KFA 8, Freiberg: Herder, 
2001]), melynek szerzője a mű egységessége mellett érvelt, a Diognétosz-levélről 
nemrég rendezett konferencián pedig Kelszosz-kortárs volta mellett: Gabriella 
Aragione – Enrico Norelli – Flavio G. Nuvolone, eds., A Diognète: Visions 
chrétiennes face à l’empire romain: Actes de la journée d’étude du GSEP du 24 
novembre 2007. (Cahiers du Groupe suisse d’études patristiques 1, Lausanne: 
Éditions du Zèbre, 2012). E számomra hozzá nem férhető kötetről ld. Stuart G. 
Hall recenzióját: JThS, ns 64 (2013) 250–2. Az új kommentált angol kiadás az ale-
xandriai eredet mellett foglal állást, és a szöveg szerinte korabeli redakción ment át 
Kelemen hatása alatt, s ekkor fűzték hozzá a XI–II fejezeteket: Clayton N. Jefford, 
ed., The Epistle to Diognetus (with the Fragment of Quadratus): Introduction, 
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Ő a kezdettől fogva való, aki újnak mutatkozott, 
aki ősinek bizonyult, de a hívők szívében mindig fiatallá lesz; 
aki örökkévaló, de ma fogadta fiúvá az Atya.81 
 

Bár a szerzőség kérdése szempontunkból harmadlagos kérdés, hiszen min-
denképpen kortárs szövegekről van szó, magam azon – jó ideje a kutatás fő 
irányvonalát képviselő – kutatók véleményére hajlok, akik a levél egysé-
gessége mellett foglaltak állást.82 A „függelék”-ben kifejtett paradoxon 
mindenesetre fokozatosan és logikusan bomlik ki a megelőző szövegben és 
szövegből. Bár kétségtelenül a levél egészében a prózai-argumentatív és a 
poiétikus-himnikus részek különösen szövik át egymást, de ez a stílusváltás 
belefér a korabeli retorikai gyakorlatba, mint azt Melitónnál is látni fogjuk 
(akinél azonban jobban elkülönülnek, valamint világos ívbe és tagolódásba 
rendeződnek a stiláris váltások). Nem kell tehát a szöveg több, különböző 
kezektől származó redakciójára gondolnunk, mint azt a szöveg legújabb ki-
adója tette.83 
 A „levél” logikai dramaturgiája az isteni oikonomia történetének megfe-
lelően a következőképpen alakul: a Logosz-Igazság-Fiú a teremtés kivite-
lezője – ahogy azt egy himnikus leírás részletezi –, maga mint isten felfog-
hatatlan (aperinoétos).84 A bűnbeesett emberek megszabadítása és felvi-
lágosítása – a megismerhetetlen Isten kinyilatkoztatása85 – végett Őt ma-
gát küldi el az Atya „mint istent, de úgy, mint akit emberek közé küld”.86 
A megtestesülés ilyen formában maga a paradoxon (az isten-Logosz mint 
ember jön el az emberek közé) és egyszersmind a paradoxonok forrása: 
az Atya elküldte 

 
[...] a szentet a törvénytelenekért, 
a rossztól menteset a rosszakért, 

                                                                                                                      
Text, and Commentary (Oxford: UP, 2013). A kötetről ld. Stuart G. Hall nem ép-
pen hízelgő recenzióját: JThS 65 (2014) 273–276. 

81 Οὗτος ὁ ἀπ' ἀρχῆς, ὁ καινὸς φανεὶς  
 καὶ παλαιὸς εὑρεθεὶς καὶ πάντοτε νέος ἐν ἁγίων καρδίαις γεννώμενος. 
 Οὗτος ὁ ἀεί, <ὁ> σήμερον υἱὸς λογισθείς 
 EpDiogn 11,4–5. 
82  Ld. fenn 67. o. 80. j. 
83  C. Jefford, vö. S. G. Hall recenziójával: ld. fenn 80. j. 
84  AdDiogn 7,2. 
85  Ibid. 8,5 Ἀνθρώπων δὲ οὐδεὶς οὔτε <εἶδεν> οὔτε ἐγνώρισεν αὐτὸς δὲ ἑαυτὸν 

ἐπέδειξεν. 
86  Ibid. 7,4 ὡς θεὸν ἔπεμψεν, ὡς πρὸς ἀνθρώπους ἔπεμψεν 
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az igazat az igaztalanokért, 
a romolhatatlant a romlottakért, 
a halhatatlant a halandókért.87 
 

és megmutatta, hogy  
 
az Üdvözítő képes megmenteni azokat is, akiket képtelenség, és 
azt akarta, ennek alapján is higgyünk jóságában, tartsuk őt táplá-
lónknak, atyának, tanítónknak, tanácsadónknak, orvosunknak, ér-
telemnek, fénynek, tisztességnek, dicsőségnek, erőnek, életnek.88 
 

A görög mondat szerkesztése kellőképpen kétértelmű ahhoz, hogy a hatá-
rozmányokat (tápláló, atya stb.) a mondat alanyára (az Atya) vagy tárgyára, 
a megtestesült Fiúra vonatkoztassuk.89 Az utóbbi értelmezés illik jobban a 
mondat logikai struktúrájához. Ebben az esetben a megtestesülés paradoxo-
na révén a Fiú a mi viszonylatunkban atyának is mutatkozik. A szerző – 
mind az első részben, mind a „függelék”-ben – használja a mystérion kife-
jezést, amely nála a keresztény hit tartalmát és az Atya üdvözítő tervét – a 
megismerhetetlen isten önkijelentését – takarja.90 Ebben az értelemben 
ugyan nem közvetlenül a paradoxonra vonatkozik, de terjedelmét tekintve 
egybeesik azzal. 
 A megtestesülés paradoxona végül szerzőnknél az Egyház, a keresztény 
egzisztencia paradoxonához vezet, ahogy azt Pál II. Korinthusi levele egy 
szakaszának mintájára, annak szemeit egyéb páli és jánosi szöveghelyek 
allúziójával együtt újrafűzve kifejezi: 

 
Nem ismerik őket, és elítélik őket, 
halálra adják őket, s életre kelnek, 
Szegények, és sokakat gazdagítanak, 
mindentől megfosztják őket, s mindenben bővölködnek. 
Megalázzák őket, s a gyalázattal büszkélkednek, 

                                                 
87  Ibid. 9,2 [...] τὸν ἅγιον ὑπὲρ <τῶν> ἀνόμων,  
 τὸν ἄκακον ὑπὲρ τῶν κακῶν,  
 τὸν δίκαιον ὑπὲρ τῶν ἀδίκων,  
 τὸν ἄφθαρτον ὑπὲρ τῶν φθαρτῶν,  
 τὸν ἀθάνατον ὑπὲρ τῶν θνητῶν. 
88  Ibid. 9,6 [...]νῦν δὲ τὸν σωτῆρα δείξας δυνατὸν σῴζειν καὶ τὰ ἀδύνατα, ἐξ 

ἀμφοτέρων ἐβουλήθη πιστεύειν ἡμᾶς τῇ χρηστότητι αὐτοῦ, αὐτὸν ἡγεῖσθαι 
τροφέα, πατέρα, διδάσκαλον, σύμβουλον, ἰατρόν, νοῦν, φῶς, τιμήν, δόξαν, ἰσχύν, 
ζωήν. 

89  Ibid. 9,6 Thierry, „The Logos” 147 is a Fiúra vonatkoztatás mellett érvel. 
90  Ibid. 4,6; 7,1; 11,2. 
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káromolják őket, és megigazulnak. 
Szidalmazzák őket, s ők áldást mondanak, 
gyalázattal bánnak velük, s ők tiszteletet mutatnak. 
Jót tesznek, s mint gonoszok bűnhődnek,91 
bűnhődésükben öröm tölti el őket. 
 

A szakasz végső ihletője, Pál az apostolokat jellemzi így, a levél szerzője 
azonban a leírást minden keresztényre kiterjeszti: 

 
mint csalók és igazak, 
mint ismeretlenek, és akit felismernek, 
mint halálukon lévők, s íme élünk, 
mint akit megleckéztetnek, de bele nem halnak, 
mint akiket szomorúság tölt el, de mindig örülnek, 
mint szegények, akik sokakat gazdagítanak, 
mint akiknek semmijük sincs, de mindennek urai.92 
 

Az antitézisek e sorozatában jól megfigyelhető az egyszerű ellentétességtől 
a viszonylagos, bizonyos perspektívából, bizonyos horizonton (a morális 
értékrend vagy az emberi képességek, a világ megszokott rendje szempont-
jából) adódón át a szigorú értelemben vett paradoxonokig feszülő ív. E pa-
radoxonok – s köztük az, hogy a keresztények az üldözéssel szaporodnak – 

                                                 
91  5,5–17. (12) Ἀγνοοῦνται, καὶ κατακρίνονται· 
 θανατοῦνται, καὶ ζωοποιοῦνται. 
 (13) Πτωχεύουσι, καὶ πλουτίζουσι πολλούς·  
 πάντων ὑστεροῦνται, καὶ ἐν πᾶσι περισσεύουσιν. 
 (14) Ἀτιμοῦνται, καὶ ἐν ταῖς ἀτιμίαις δοξάζονται·  
 βλασφημοῦνται, καὶ δικαιοῦνται. 
 (15) Λοιδοροῦνται καὶ εὐλογοῦσιν·  
 ὑβρίζονται, καὶ τιμῶσιν. 
 (16) Ἀγαθοποιοῦντες ὡς κακοὶ κολάζονται·  
 κολαζόμενοι χαίρουσιν. 
92 ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς,  
 (9) ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι,  
 ὡς ἀποθνῄσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν,  
 ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι,  
 (10) ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες,  
 ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες,  
 ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες. 
 2Kor 6,8–10 NA. Az egyéb felhasznált újszövetségi helyek: 1Kor 4,12; 8,8; 2Kor 

10,3; Fil 3,20; 4,12; Jn 17,11; 14; 16; 1Pt 2,11. 
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oka a megtestesülés (parousia), Isten hatalmának működése, s célja, hogy 
látsszék, mindez nem ember műve.93 
 Bár az értelmezők többek közt e teológiai-retorikai nyelvezet alapján 
többnyire észrevételezik a szerzőnek a kis-ázsiai tradícióhoz való kapcso-
lódását, más szempontból Alexandriához fűzik a szöveget.94 Valójában a 
hit és a hit által lehetővé váló gnósis kettőssége önmagában kevés arra, 
hogy Kelemenhez kapcsoljuk a szöveget. A gnósis e témája jelen van a páli 
levelekben is, és a Diognétosz-levélben nem ölti a racionális, fogalmilag 
artikulált és argumentált megértésnek azt a formáját, mint a kelemeni-
órigenészi programban. Ez a tudás egyszerűen az Atya felfoghatatlan gon-
doskodó tervének misztériumába történő beavatás. 
 Az imént feltárt beszédmód a kis-ázsiai származású Irenaeus teológiai 
anyanyelvének is része, olyannyira, hogy a gnosztikusok ellen írt, kifeje-
zetten argumentatív szövegében is visszaköszön: 

 
az embert is egybefoglalta önmagában,  
és a láthatatlan láthatóvá,  
a megragadhatatlan megragadhatóvá,  
a szenvedni képtelen szenvedésre képessé,  
az Ige emberré lett.95 
 

És ugyanúgy, még prózaibban állítja a megtestesülés paradoxonát valami-
vel alább: 

 
a befoglalhatatlan, felfoghatatlan, láthatatlan láthatóként, felfog-
hatóként, befogadhatóként kínálta magát azoknak, akik hisznek.96 
 

Minden valószínűség szerint tehát ugyanehhez a kis-ázsiai eredetű miliőhöz 
kapcsolható az a szírül, örményül, etiópul és arabul fennmaradt töredék is, 
mely Irenaeus neve alatt hagyományozódott, akárcsak a mind Irenaeus, mind 
Melitón neve alatt fennmaradt himnikus hitvallás, melyet alább szintén 
idézni fogok. Érdemes teljes terjedelmében látni a nevezett töredéket mint 
talán a legkidolgozottabb paradoxon-listát, mely tárházból számos elemmel 
találkozunk ismét a későbbi keresztény irodalomban, így Efrémnél is. 

                                                 
93  AdDiogn 7,8–9. 
94  Ld. fenn 67. o. 80. j. 
95  Irenaeus, AH III 16,6, Répás László fordítása in Vulgo 4/2 (2003) 137–8. 
96  Irenaeus, AH IV 20,5: Καὶ διὰ τοῦτο ὁ ἀχώρητος καὶ ἀκατάληπτος καὶ ἀόρατος 

ὁρώμενον ἑαυτὸν καὶ καταλαμβανόμενον καὶ χωρούμενον τοῖς πιστοῖς παρέσχεν; 
vö. még AH III 11,5, vö. R. M. Hübner, Der Paradox Eine, 79; 147. 
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A szent könyvek tudatják Krisztusról, hogy 
amiképpen emberfia, úgy nem ember fia; 
amiképpen hústest [besró/besrâ], úgy Szellem, Isten Igéje és Is-
ten; 
amiképpen az utóbbi időkben Máriától született, 
 úgy az egész teremtés elsőszülöttjeként lépett elő Istenből; 
amiképpen éhezett, úgy telve volt; 
amiképpen szomjazott, úgy inni adott;97 
[...] amiképpen Dávid fia, úgy Dávid ura;98 
amiképpen Ábrahámtól való, úgy Ábrahám előtti;99 
amiképpen Isten szolgája, úgy Isten fia, s a mindenség Ura; 
amiképpen leköpték, hogy megszégyenítsék, úgy lehelte a Szent-
lelket  tanítványaira;100 
amiképpen megszomorodott, úgy ajándékozott örömöt népének; 
amiképpen megfogható és tapintható, úgy áthaladt azok közt, akik 
rátámadtak, 
s meg nem foghatták:101 akadály nélkül lépett be a zárt ajtókon 
keresztül;102 
amiképpen aludt, úgy parancsolt a víznek, a viharnak, a szelek-
nek;103 
amiképpen szenvedett, úgy él, éltet, s gyógyít meg minden beteg-
ségből; 
amiképpen meghalt, úgy ő a holtak feltámadása; 
amiképpen a földön megvetett volt, úgy a mennyben minden tisz-
teleten és  dicsőségen túl van; 
„erőtlenségben megfeszíttetett, s isteni erő által él” (2Kor 13,4) 
alászállt a föld mélységeibe; s felment a mennybe; 
megelégedett a jászollal, s betölt mindent; 
halott volt, és mindörökkön örökké él. Ámen.104 

                                                 
97  Vö. Jn 4. 
98  Vö. Mt 1,1 és 22,42–25. 
99  Vö. Mt 1,1 és Jn 8,57–8. 
100  Vö. Mt 26,67; 27,30; Mk 10,34; 14,65; 15,19; Lk 18,32 és Jn 20,22. 
101  Vö. Lk 4,30 (Jn 8,59). 
102  Vö. Jn 20,19; 26. 
103  Vö. Mt 8,24–6. 
104 Irenaeus, fr. 3. Jordan; a szír szöveg forrása: Pitra, SS I 6–7 (szírül; az örmény, arab 

és etióp változat: D. Hermann Jordan, Armenische Irenaeüsfragmente mit deut-
scher Übersetzung nach dr. W. Lüdtke zum Teil erstmalig herausgegeben und 
untersucht [TU 36/3, 1913] 5–7; 103–4). Az idézet forrása Timotheosz Ailúrosz 
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A III. századtól azután széles körben találkozhatunk többé-kevésbé hangsú-
lyos szerepben paradox teológiai formulákkal. Ennek oka részben a kis-
ázsiai tradícióhoz tartozó szerzők népszerűsége: Melitón legalább Alexand-
riában, Irenaeus és Hippolütosz, valamint az Ignác-levelek széles körben 
voltak ismertek és népszerűek, Melitón esetében pedig igen valószínű ho-
míliáinak liturgikus használata birodalom szerte.105 Közvetlen szövegszerű 
hatások mellett azonban nyilván az is szerepet játszott, hogy az általuk 
használt retorikai eszközök közkincset képeztek a különböző stílusprefe-
renciák ellenére. 
 A műfajok és a hovatartozás tekintetében is igen heterogén szövegekben 
jelenik meg a paradoxon teológiája, ami mutatja, miképpen vált közkincs-
csé. Találkozunk vele egyrészt az apokrif apostolaktákban – melyek popu-
láris voltuknál fogva egy-egy gondolat elterjedtségének és elfogadottságá-
nak kiváló indikátorai –, így a Péter-akták latinul megőrzött első részében 
is. Egy, a simoniánus gnózisból megtért házi gyülekezet előtt az evangéli-
um felolvasása után Péter tart prédikációt az evangélium helyes értelmezé-
séről, melynek kulcsa az apostoli hagyomány, benne a kifejtett hitvallással, 
a himnikus formát öltő regula fideivel,  

(a)  aki nagy és kicsiny, 
(b)  szépséges és alaktalan, 
(c)  ősi és ifjú, 
(d)  az időben jelent meg és örökkévaló, 
(e)  mindenhol jelen van és sehol sincs, 
(f)  akit emberi kéz meg nem ragadhat, s szolgák tartják fogva, 
(g)  akit test nem láthatott és íme most lát, 
(h)  akit a próféták mint igét hirdettek, s mos láthatóvá vált, 
(i)   szenvedéstől mentes és most szenved, 
(j)   bűntelen és büntetésben van része, 
(k)  minden időnél korábbi, és időben fogható fel, 
(l)   minden hatalom forrása és hatalmasok kezébe adják, 
(m)  a fenséges köztünk alázatos, 
(n)  nyomoréknak látszik és mindenekről előrelátóan gondoskodik 

                                                                                                                      
antikalkhédoniánus alexandriai pátriárka florilégiuma: BM add. 12156 fol. 1r. A tö-
redék bevezetése: „ismét Irenaeus” – előzőleg Melitón 15. töredékének változatát 
közli Irenaeus neve alatt. Talán az idézett szöveg is Melitóntól ered, ahogy Jordan 
(aki De anima et corpore-val hozza tévesen kapcsolatba) gondolja? Mindenesetre 
nagyon hasonlít a 14. töredékhez, bevezetése a 15.-hez. 

105  Erről ld. alább 3.1.: 112–3. o. 
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(o)  Ő Jézus, néktek ajtó, fény, út, kenyér, víz, élet, feltámadás, meg-
pihenés, gyöngy, kincs, a gabonaszem, az elteltség, a mustármag, 
a szőlővessző, az ekevas,  

(p)  a kegyelem, a hit, az ige –  
(q)  azaz minden  
(r)  és ugyanakkor egyetlen 
(s)  nincs nagyobb Őnála – övé a dicsőség mindörökkön örökké, 

Ámen.106 
 

Ebben a felsorolásban különösen figyelemreméltó a Fiú paradoxonának 
visszavezetése arra, hogy „ő minden”, mégis egy107 – mint a Parmenidész 
második Egye.108 A határozmányok ilyen halmozó felsorolása azonban a 
himnikus nyelvet idézi,109 amire a záró doxológia is utal. Melitón Húsvéti 
homíliája épp így végződik,110 de megtaláljuk a fent paradox teológiája 
okán elemzett, gyakran költői-liturgikus stílusszintre emelkedő Diognétosz-
levélben is.111 
 A másik eleme a szövegnek, mely a paradoxon tudatos teológiai alkal-
mazását mutatja, a következő fejezetben kifejtett teológiai episztemológia, 
mely arra ad magyarázatot, miért láthatják Krisztust sokféle alakban a lá-
                                                 
106  Acta Petri c. 20. R. A. Lipsius – M. Bonnet, eds., Acta apostolorum apocrypha I 

(Leipzig: Mendelssohn, 1891; repr. Hildesheim: Olms, 1972) 68, a görög szöveg: 
S. Abercii Vita 15: ed. Theodorus Nissen (Leipzig: Teubner, 1912) 14,4–15,2. A la-
tin változat prózai műfordítása: „Péter cselekedetei”, ford. Adamik Tamás, in uő., 
szerk., Az apostolok csodálatos cselekedetei (Budapest: Telosz, 1996) 60–1. A latin 
szöveghelyet említi R. M. Hübner, Der Paradox Eine, 69. A latin fordítás vagy 
legalábbis szöveghagyománya láthatólag erősen romlott, a görög újrafeldolgozás 
viszont kihagy teljes tagmondatokat (i, j, k, m és n első fele), illetve értelmező kla-
uzulákat fűz az állítmányokhoz a paradoxonok oldására. A rekonstrukciót ld. a 
Forrásgyűjteményben: 573–4. o. 

107  A latin fordításból kimarad az antitézis második fele, a görög feldolgozásban vi-
szont a „minden” helyett „soknevű” áll, melynek eredetisége igazolható a kultikus 
nyelv hagyományaival (ld. [Arisztotelész], De mundo 7, magyarul in KT 359–60).  

108  Ld. fenn 1: 52–3. o. 
109  Vö. [Arisztotelész], De mundo 7 (magyarul: KT 359), illetve Alistair Stewart-

Sykes, The Lamb’s High Feast: Melito, Peri Pascha, and the Quartodeciman 
paschal liturgy at Sardis (Leiden: Brill, 1998) 73 (az idézett párhuzam Aelius 
Aristides prózai himnusza Zeuszra). 

110  Melitón, PP 812skk. 
111  AdDiogn 9,6; W. Schneemelcher emellett Jusztin mártírra (Dial 100,49) mutat rá: 

Wilhelm Schneemelcher, ed., New Testament Apocrypha, tr., ed. R. McL. Wilson, 
vol II: Writings Relating to the Apostles, Apocalypses and Related Subjects (Cam-
bridge: James Clarke, 1992) 275. 
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tomásokban. Erre a kérdésre már az imént idézett szakasz is utal (kül. b, c 
sorok). Péter válasza tehát a következő: 

 
Isten nagyobb – most már nyílvánvaló –, semhogy beleférne a mi 
fogalmainkba (cogitationes). Megtanulhattuk az idős özvegyek-
től, hiszen ki ilyennek, ki olyannak látta az Urat.112 
 

Ami a szöveg keltezését illeti, W. Schneemelcher bizonytalanságaira hívja 
fel a figyelmet, és arra utal, hogy bizonyos terminus ante quem csak a IV. 
század második fele, amikor az Aberkiosz élete hosszabb szakaszokat má-
sol ki belőle – ugyanakkor az általa felsorolt egyéb tanúk kumulatív módon 
mégis azt a benyomást erősítik, hogy legalább 250 előtti az eredeti fogal-
mazvány.113 Végül is Schneemelcher a II. század vége és a kis-ázsiai eredet 
mellett foglal állást.114 
 A paradox hitvallás megjelenése különösen sokatmondó egy másik 
apostoltörténetben, a Fülöp-akták XV. egységében, Fülöp mártíriumában. 
A szöveget három változatban őrizték meg a kódexek. A kérdéses szakasz-
ban jól kitapintható, mikor és milyen jellegű redakción ment át a szöveg,115 
s így az ere deti megközelítő tér- és időbeli elhelyezése is lehetségessé válik: 

 
(1) {Krisztus} isten volt és emberré lett, 
(2) születetlen volt és megszületett 
(3) halhatatlan volt és meghalt, 
s halálában felemelte a halottakat 

                                                 
112  Acta Petri 21: 69,16–9 ed. Bonnet, ford. Adamik Tamás, in uő., (szerk.) Az aposto-

lok csodálatos cselekedetei, 62. 
113 W. Schneemelcher, ibid. 272–7; vö. Gérard Poupon, miután számos érvet hoz fel 

amellett, hogy az irat legrégebbi ránk maradt verziója, a latin fordítás eredetije va-
lójában már átdolgozta a „primitív aktát”, az átdolgozást a III. századra teszi, és a 
keresztelés után elkövetett vétkek bocsánatának lehetősége körül – Kallisztosz, 
Pseudorigenes és Tertullianus fő részvételével – folytatott római vitához kapcsolja, 
bár nem zárja ki 200 előtti voltát a Canon Muratorinak az átdolgozott verzióra tör-
ténő látszólagos támaszkodása miatt: „Les ’Actes de Pierre’ et leur remaniement” 
ANRW II 25.6 (1988) 4363–4383, 4381–2 (az átdolgozás kimutatott jelei azonban 
az idézett 21. fejezetet nem érintik). 

114  W. Schneemelcher, ibid. 283. 
115  A három verzió viszonyának részletes elemzéséhez ld. J. Flamion, „Les trois 

recensions grecques du Martyre de l’apôtre Philippe”, in Mélanges d’histoire 
offerts a Charles Moeller (Louvain–Paris, 1914) I 215–225. François Bovon a tel-
jes dosszié (i–xv. egységek) kompozícióját (azaz az i–vii. és a viii–xv. egységek 
összefűzését) a IV. század végére teszi: „Les Actes de Philippe” ANRW II 25.6 
(1988) 4431–4527, 4467; 4522. 
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(4) testetlen volt és szent testet hordott 
 s a bűn testét megszégyenítette 
(5) nagy volt és az emberien kicsi lett 
 mígnem a kicsiket felneveli, és magához hasonlóan naggyá teszi.116 

 
A másik két változat korszerűsíti a szöveget: kiiktatja a teológiailag félreér-
telmezhető (modalista, enkratita asszociációkat keltő) részeket, illetve a 
hitvallásformulákkal értelmezi azt.117 Ennek alapján az alább idézetváltozat 
mindenképpen a legkorábbi, minden valószínűség szerint a konstantini for-
dulat előtti.118 A rekonstruált szöveg mutatja szoros rokonságát a II. század 
végének, III. század elejének kis-ázsiai homíliáihoz, poétikus hitvallásai-
hoz, s ez megerősíti Schneemelcher azon – más jellegzetességekre támasz-
kodó – benyomását, hogy Kis-Ázsia környékén kell keresnünk a szöveg 

                                                 
116  Acta Philippi (CANT 250-ii) (recensio Θ/B) c. 141, in M. Bonnet, ed., Acta 

apostolorum apocrypha II/2 (Leipzig: Mendelssohn, 1903; repr. Hildesheim: 
Olms, 1972) 76–7. A rekonstrukciót ld. a Forrásgyűjteményben: 571–3. o. 

117  Hitvallási formulák betoldása (1) után: „megtestesült Szűz Máriától” (rec. Γ/A), ill. 
„értünk” (rec. Δ/C); teológia korrekciók: (i) (2) és elhagyása (rec. Γ/A); különösen 
(2) bizonyult félreérthetőnek az ariánus (és különösen az eunomiánus) viták során, 
jóllehet ősi, lényegében Antiokhiai Ignácra visszamenő formuláról van szó (ld. fen-
tebb 78. j.); (ii) az enkratita asszociációkat keltő (4b) elhagyása (4)-gyel együtt, il-
letve helyettesítése egy másik mondattal, melyben felismerhető az eredeti egy kife-
jezése („elpusztította a bűn fullánkját”; rec. Γ/A), illetve korrekciója („könyörült a 
bűn testén”; rec. Δ/C); (iii) az első sorban a „volt” ige kicserélése a „lévén” 
particípiumra a modalista értelmezés elkerülése végett az (1) és (3) formulában 
(míg láthatólag (5) estében már „elfáradt” a korrektor [rec. Γ/A]). A három variá-
ció viszonyáról hasonló megállapításokat tesz általában (nem e vizsgált részre vo-
natkozólag) J. Flamion, „Les trois recensions”, 216–7; mindazonáltal feltételezése 
szerint rec. Γ/A rec. Δ/C közös forrása és Θ/B ugyanazt a redakciót használják, me-
lyet ő a IX. századra keltez (ibid. 225); a fentiek alapján azonban úgy tűnik, hogy a 
másik két verzió dogmatikai típusú javításai inkább a IV. század kontextusába ille-
nek, nehezen volna érthető, miért hagyta volna ezeket a IX. századi redakció válto-
zatlanul, és hogy majd csak a tőle függő változatok egy része korrigálja. Minden-
esetre Θ/B itt a szöveg nagyon régi állapotát őrzi (megjegyzendő, hogy F. Bovon a 
141. fejezetben a doketistának tűnő Δ/C recenzió legrégibb voltára tippel [„Les 
Actes de Philippe,” 4518], jóllehet úgy véli, a teljes dokumentum összeállítása 
heterodox tanokat valló enkratita monasztikus csoportok munkája a IV század vé-
gén [ibid. 4522] – ami épp ellenkező konklúzióra adhat okot a vonatkozó szakaszt 
illetően). 

118 Aurelio de Santos Otero nehezen datálhatónak tartja a szöveget, az egész kompilá-
ció IV. századi keltezését tartja a legvalószínűbbnek, nyitva hagyva a részek korát: 
in W. Schneemelcher, New Testament Apocrypha II 479. 
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eredetét.119 A Péter-aktákhoz való kapcsolódását mutatja, hogy az idézett 
részletet megelőző és követő fejezet szó szerint vesz át részleteket annak 
38. fejezetéből.120 
 Bár a szöveg formulázása elkerüli az evidens paradoxont (az ellentétes 
tulajdonságokat különböző időparaméterekhez rendelve), azonban az állít-
mányok jelentésének analízise felszínre hozza a paradoxont: így például 
nem lehet valaki ma halhatatlan, holnap halandó. Végső soron ez áll az első 
sorra is, melyben világossá teszi a krisztológiai paradoxon gyökerét: isten 
fogalmába nem fér bele, hogy változzon, különösen nem az, hogy halandó-
vá legyen. 
 A tény, hogy e paradox hitvallás Fülöp vértanúsága során hangzik el, a 
büntetésből épp feloldozott elítélői előtt katekézisképpen, erősíti hitvallási 
jellegét, s ez még jobban mutatja rokonságát a fent vizsgált és majd 
Melitónnál is feltárandó szövegekkel. Ugyanezt támasztják alá a születésre 
és a passióra fókuszáló kifejezések, valamint Krisztus alvilágra szállásá-
nak, a pokol „kifosztásának” felidézése, mely kedvelt témája e kis-ázsiai 
szövegeknek.121  
 Ugyanígy látjuk viszont a paradox teológia elemeit az Apostolok levele 
(CANT 22) c. iratban, melyet a II. századra szokás keltezni, s Egyiptomba 
vagy Kis-Ázsiába lokalizálni.122 A megtestesült Logosz elbeszéli, hogy 
„mindenben mindenné lett”123 – talán a Kol 3,11124 visszhangját láthatjuk 

                                                 
119 Ibid. 468–73. 
120 Ibid. 276; vö. J. Flamion, „Les trois recensions”, 217–8. 
121  Ld. alább pl. Melitónnál ACI; Hippolütosznál: 6.2: 365. o. a 118. jegyzettel etc. 

A téma legrészletesebb kidolgozásában, a Nikodémus evangélium függelékében 
szintén szerepet kap a paradox krisztológia: (versio A) 22: Constantinus Tischen-
dorf, ed., Evangelia apocrypha (Leipzig, 18762) 399; vö. Robert Mali, „Descendit 
ad inferos. Das Heil Christi für den verstorbenen »Adam«: Erlösung nach dem 
Nikodemus-Evangelium” in Theresia Hainthaler – Franz Mali, Gregor Emmen-
egger – Mantė Lenkaitytė Ostermann, hrsg., Für uns und für unser Heil: Soteriolo-
gie in Ost und West (Wiener Patristische Tagungen 6. Innsbruck–Wien: Tyrolia, 
2014) 75. A szöveg valószínűleg a IV–VI. század között került a korábbi, kis-
ázsiai eredetű Nikodémus-evangélium végére (ibid. 68–70). 

122  C. Detlef – G. Müller, „Epistula Apostolorum” in Schneemelcher, New Testament 
Apocrypha I 251; vö. A. Stewart-Sykes, Lamb’s High Feast, 25. 

123  Epistula apostolorum [EpAp] 13 (mind a kopt, mind az etióp verzió szerint). Az 
etióp verzió magyar fordítása: Az apostolok levele, ford. és jegyz. Pesthy Monika, 
in Adamik Tamás, szerk., Apokrif levelek (Apokrif iratok 4, Budapest: Telosz, 
1999) 44-63. 

124  „πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός” NA; vö. 1Kor 9,22 (τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα mond-
ja Pál önmagáról); 15,28 ἵνα ᾖ ὁ θεὸς [τὰ] πάντα ἐν πᾶσιν (az eszkatonban). 
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ebben –; egyszerre van „ott” – mint Isten – és „itt” mint ember, amit a ta-
nítványok paradoxnak látnak,125 s így egyszerre születetlen és született, tes-
tetlen és testet „viselő”126. Ennek következtében lesz a reménytelenek re-
ménye, a menthetetlenek mentsége, a szegények gazdagsága, a betegek 
egészsége, a halottak feltámadása.127 A megtestesülés paradoxona a remény 
és megváltás paradoxonát hozza létre. Ez egyben azt is jelenti, hogy a „pa-
radox teológia” gyökere végső soron a szótériológia paradoxona: Isten em-
berré lett, hogy az ember istenné legyen.128 
 Összességében tehát ezek az apokrifek szintén a kis-ázsiai paradox li-
turgikus-hitvallási formulák hagyományát követik, akár a II. században 
születtek, és egyidősek a legkorábbi vizsgált szövegekkel, akár azok hatása 
alatt állnak. 
 A paradox beszédmód kisugárzása azonban túlmutat egy földrajzi egy-
ségen és annak jellegzetes keresztény közösségén. Így Tertullianus a maga 
egyedi, afrikai, de műveltsége révén széles hagyományokból merítő ke-
reszténységében különösen fontos szerepet kapott. Amint azonban látszik, 
hogy egy hagyományt követ ezzel, világos, hogy nem az ő találmánya, sem 
nem puszta retorikai öröksége a paradoxon, mellyel neve bizonyos mérté-
kig összeforrt a teológiatörténészek körében.129 Így korai, 197/8-ban írt 
apológiájában a keresztény hit kifejtését azzal kezdi, hogy az egy, semmi-
ből teremtő Isten 

 
láthatatlan, mégis látható; felfoghatatlan, mégis a kegyelem révén 
megjelenik; felbecsülhetetlen, mégis az emberi érzékek felbecsül-
hetik 
 

ugyanis, bár mint mérhetetlen, csak önmagát ismeri – lévén a megismerő a 
megismertnél nagyobb –, épp  

 
e tény az, ami felbecsülhetővé teszi, bár fel nem becsülhető; 
nagyságának ereje megismerhetővé és megismerhetetlenné teszi 
az ember számára, 

 

                                                 
125  EpAp 17 (csak az etióp verzióban). 
126  EpAp 21 (mindkét verzióban) vö. R. M. Hübner, Der Paradox Eine, 166–7. 
127  Ibid. (etióp verzió, a kopt töredék itt megszakad). 
128  Ld. Pseudorigenes, Ref X 34,4–5; vö. Irenaeus AH III 10,2; 18,7; 20,2; IV 1,1; 

20,5; 28,2; 33,4; V 36,3. 
129  Ld. pl. Quasten, II 320; vö. alább a 80. o. 133. jegyzetben hivatkozott írásokban. 
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sőt lehetetlen őt észre nem venni, bár egyesek mégsem veszik észre.130 Itt 
tehát nemcsak a Fiú isten, hanem az Ige által teremtő Atya isten is paradox 
nyelven írható le (ahogyan következésképpen a Fiú is, aki – mint rátérve 
kifejti – „szellem a szellemből, isten az istenből, fény a fényből”).131 Itt a 
paradoxon forrása Isten transzcendenciájának és immanenciájának szimul-
tán volta, s ennek episztemológiai konklúziója, amint azt a fenti érvvel alá-
támasztja. A kései művekben viszont egyértelműen a Fiúhoz, mégpedig 
megtestesüléséhez köthető a paradoxon. Így ír a Krisztus testéről írt művé-
ben: 

 
Így mindkét szubsztancia számbavétele embernek és istennek mu-
tatja: 
egyfelől született, másfelől születetlen, 
egyfelől teste, másfelől szellemi, 
egyfelől erőtlen, másfelől a legerősebb, 
egyfelől halandó, másfelől élő.132 
 

E fejezetben hangzik el néhány sorral feljebb a leghíresebb – vagy leghír-
hedtebb – tertullianusi antitézis, melyben a hit paradoxonát kívánja érzé-
keltetni azzal, hogy még egyet csavar a paradoxon szorítóján, amikor az el-
lentétes határozmányokat mellérendelés (konjunkció) helyett következ-
ményrelációba állítja (p → ~p): nem szégyellem, mert szégyenletes, hihető, 
mert esztelenség, bizonyos, mert lehetetlen. E sajátosan tertullianusi, 
Tertullianusnak is extravagáns korszakából származó, szándékoltan meg-
hökkentő kijelentését nem kívánom elemezni, ezt már sokan megtették, cá-

                                                 
130 Tertullianus, Apol 17,1–3; a fordításban idézett szakaz: (2) Invisibilis est, etsi 

videatur; incomprehensibilis, etsi per gratiam repraesentetur; inaestimabilis, etsi 
humanis sensibus aestimetur; ideo verus et tantus est. Ceterum quod videri 
communiter, quod comprehendi, quod aestimari potest, minus est et oculis, quibus 
occupatur, et manibus, quibus contaminatur, et sensibus, quibus invenitur; quod 
vero inmensum est, soli sibi notum est. (3) Hoc est, quod deum aestimari facit, dum 
aestimari non capit; ita eum vis magnitudinis et notum hominibus obicit et 
ignotum. Et haec est summa delicti nolentium recognoscere, quem ignorare non 
possunt. E passzusra felhívja a figyelmet R. M. Hübner, Der Paradox Eine, 69. 

131 Ibid. 21,12. 
132 Tertullianus, carn 5,7 ed. E. Ernest Evans (SPCK, 1956) 20: ita utriusque 

substantiae census hominem et deum exhibuit, hinc natum inde non natum, hinc 
carneum inde spiritalem, hinc infirmum inde praefortem, hinc morientem inde 
viventem. 
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folva a hozzá tapadó, a szerzőt és a kontextust nem ismerő közhelyeket.133 
Szempontunkból fontosabb, amire vonatkoznak ezen ellentmondó értékelé-
sek: arra, hogy Isten Fiát megfeszítették, meghalt és feltámadt,134 azaz a 
megtestesülés és a kereszthalál paradoxona egy ellentmondásos ismeretel-
méleti állapotot eredményez szemlélőjében, hasonlóan az Apologeticusban 
leírtakhoz. 
 A krisztológiai paradoxon figyelmen kívül hagyása vezet Markión 
doketizmusához, akinek gondolatmenetét Tertullianus a következőképpen 
reprezentálja: „ha született és igazi embert öltött magára, akkor megszűnt 
isten lenni: eldobta, ami volt, amikor az lett, ami nem volt”.135  
 Végül Tertullianusnál is a megtestesülés paradoxona a bukott, halandó 
ember megváltásának paradoxonát eredményezi: 

 
Így lesz ereje erőtlenség által tökéletes:136 
ami elveszett, megmenti, 
ami meghalt, életre kelti, 
amit szétvágtak, egésszé teszi, 
ami gyengélkedik, meggyógyítja, 
amit elloptak, visszaadja, 
amit rabbá tettek, felszabadítja, 
amit félrevezettek, visszahívja, 
ami leterítettek, feltámasztja, 
méghozzá a földről a mennybe.137 
 

Ugyanakkor Tertullianus óv a paradoxon beszédmód elharapódzódásától. 
Így nem csak a noétiánus Praxeásznak veti szemére paradox trinitológiája 

                                                 
133  Eric Osborn, „The Paradox: Credible Because Inept” c. in Tertullian: First Theo-

logian of the West (Cambridge: UP, 1997) c. 3. 48–64; B. Williams, „Tertullian’s 
Paradox” 187–211 (Williams számára azonban e pár sor – bár van róla mondandó-
ja – elsősorban apropó a „vallásos nyelv” általános jellemzéséhez: ld. fenn 1. [53. 
o. 211. j.]. Ld. még R. H. Ayers, Language, Logic, 7sqq. 

134  Ibid. 5,4. 
135  Tertullianus, carn 3,4: si natus fuisset et hominem vere induisset deus esse desisset, 

amittens quod erat dum fit quod non erat. 
136  Vö. 2Kor 12,9. 
137  Tertullianus, res 47,14: et virtus in infirmitate perficietur, quod periit salvum 

faciens, quod mortuum est vivificans, quod percussum est sanans, quod languit 
medicans, quod ereptum est redimens, quod famulatum est liberans, quod 
seductum est revocans, quod elisum est suscitans, [15] et quidem de terra in 
caelum. 
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okán az ellentmondás-mentesség elvének megsértését,138 de a valentiniánus 
krisztológiát is úgy parodizálja, hogy akadémiai szkeptikus módjára szerin-
tük Krisztus anyja „szült és nem szült, szűz és nem szűz”. Bár hozzáteszi, 
hogy ez a beszédmód az ortodox keresztényeknek jön kapóra, hiszen Mária 
szült, amennyiben a Krisztus testéből való, de nem szült, amennyiben nem 
férfiú magvából; szűz, amennyiben férfit nem ismert, de nem szűz, ameny-
nyiben szült. Mindazonáltal figyelmeztetőleg hozzáteszi: „nálunk semmi 
sem kétes, nincs semmiféle ellenünk visszájára fordítható kijelentés, hanem 
a fény fény, és a sötétség sötétség.”139 
 A paradox krisztológiai nyelvezet használata azonban kimutatható az 
alexandriai „iskola” atyjánál, a racionális teológia úttörőjénél, Alexandriai 
Kelemennél is. A misztériumok nyelvét is használó, a filozófiai protrepti-
kosz műfaját követő missziós írásának végén így szólítja meg olvasóit: 

 
Higgy, ember, az emberben és istenben, 
higgy, ember, a szenvedőben és imádottban, 
higgyetek az élő Istenben, ti holtnak szolgái!140 
 

Világos, hogy Kelemen itt olyan alakzatot követ, melyet nemcsak a retori-
kai tradícióból, de a keresztény himnikus-homiletikus hagyományból is is-
mert, hiszen a nemcsak a krisztológia paradoxonának lényegét emeli ki 
(megtestesülés és passió), de a szótériológia ebből fakadó paradoxonát is. 
A legvalószínűbb forrása a kis-ázsiai tradíció közvetlen ismerete, hiszen 
Melitón húsvéti homíliáját például bizonnyal olvasta.141 
 A kezdő keresztényeket megszólító Paidagógoszban aztán közvetlenül 
az efezusi filozófusra vezeti vissza a paradox teológiai beszédmódot:  

 
Helyesen mondta Hérakleitosz: Emberek istenek, istenek embe-
rek, mert a logosz ugyanaz.142 Ez egy felfedett misztérium: isten 
az emberben, s az ember isten. Az Atya akaratát a Közvetítő vég-
hezviszi, ugyanis a Logosz a közvetítő, aki kettejükben a közös, 

                                                 
138  Ld. fenn 65. o. a 75. jegyzettel. 
139  Tertullianus, carn 23,2. 
140 Alexandriai Kelemen, Prot 10: 106,4–5: πίστευσον, ἄνθρωπε, ἀνθρώπῳ καὶ θεῷ· 

πίστευσον, ἄνθρωπε, τῷ παθόντι καὶ προσκυνουμένῳ, θεῷ ζῶντι πιστεύσατε οἱ 
δοῦλοι τῷ νεκρῷ.· 

141  Euszebiosz, HE IV 26,3. 
142 Vö. Hérakleitosz cf. fr. B62 DK (idézi Pseudorigenes, Ref IX 10): ἀθάνατοι θνητοί, 

θνητοὶ ἀθάνατοι, ζῶντες τὸν ἐκείνων θάνατον, τὸν δὲ ἐκείνων βίον τεθνεῶτες. 
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mert Isten fia, de az emberek megváltója, Isten szolgája és a mi 
nevelőnk.143 
 

Kelemen itt ugyanúgy kapcsolja össze Krisztus és a megváltás paradoxo-
nát, mint az ellentétes isteni és emberi egyesülésének két, ellenkező irányú 
formáját, ahogy azt a fenti szerzők tették. 
 A bevezetésben láttuk, hogy a paradox logos programadója Héraklei-
tosz,144 amiképpen az ellentmondás-mentességre építő argumentált kifejtésé 
Parmenidész, valamint Szókratész-Platón. Jusztin mártír apológiájában 
szemléletes módon kerülnek egymás mellé, mint a kereszténység előfutárai 
a két tradíció képviseletében Szókratész és Hérakleitosz.145 Az utóbbi ter-
mészetesen a Logoszról szóló tanítása miatt örvendett elsősorban nagy tiszte-
letnek, méghozzá úgy tűnik, különösen a jánosi kereszténységben, amint azt 
a János-evangélium híres prológusa is mutatja, melyben a Teremtés könyve 
mellett Hérakleitosz töredékeire találunk intertextuális utalásokat.146  
 Némi bizonytalan jel mutat arra, hogy Hérakleitosz alakja a hellenizált 
zsidóság számára is fontos volt. Amellett, hogy Alexandriai Philón idézi 
néhányszor,147 több kutató a Hérakleitosz-levelek megfogalmazását is neki 
tulajdonította, ez azonban kevéssé támasztható alá.148 Ezekben a talán főleg 
                                                 
143 Alexandriai Kelemen, Paed III 1: 2,1: Ὀρθῶς ἄρα εἶπεν Ἡράκλειτος· »Ἄνθρωποι 

θεοί, θεοὶ ἄνθρωποι. Λόγος γὰρ ωὑτός· μυστήριον ἐμφανές· θεὸς ἐν ἀνθρώπῳ, καὶ 
ὁ ἄνθρωπος θεός, καὶ τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς ὁ μεσίτης ἐκτελεῖ· μεσίτης γὰρ ὁ 
λόγος ὁ κοινὸς ἀμφοῖν, θεοῦ μὲν υἱός, σωτὴρ δὲ ἀνθρώπων, καὶ τοῦ μὲν διάκονος, 
ἡμῶν δὲ παιδαγωγός. A szövegre a paradoxon összefüggésében felhívja a figyel-
met E. Osborn, Tertullian 77 n. 17. 

144  Ld. fenn 1: 51. o. 196–201. jegyzettel 
145  Jusztin mártír, Apol. I 46,3. 
146  Jn 1,1–2 vö. Ter 1,1skk és Hérakleitosz fr. B1 DK; Jn 1,8 vö. Hérakleitosz fr. B50 

DK (a két töredéket Marcel Conche össze is kapcsolja eggyé: id., éd., tr., Héraclite 
– Fragments [Épiméthée, Paris: PUF, 19984] 23–47). 

147  Philón négy töredékét idézi, és még kétszer utal rá, csak egyszer egyet nem értőn: 
Legum allegoriae I 108; III 7; Quis rerum divinarum heres sit 213; De aeternitate 
mundi 111; De providentia frg. 2,67 ed. Colson; Quaestiones in Genesim II fr. 5a 
ed. Petit. 

148  Kiadások: R. Hercher, ed., Epistolographi Graeci (Paris: Didot, 1873, repr. Ams-
terdam: Hakkert, 1965) 280–8; ezt idejétmúlttá tette Leonardo Tarán, „Lettere 
pseudo-Eraclitee” in Rodolfo Mondolfo – Leonardo Tarán, ed. tr., com., Eraclito, 
Testimonianze e imitazioni (Biblioteca di studi superiori. Filosofia antica 59, 
Firenze: La Nuova Italia, 1972) 279–359 és Attridge, Harold W., First-century 
Cynicism in the Epistles of Heraclitus (Harvard Theological Studies 29, Missoula: 
Scholars, 1976). (Mindkét új kiadás a 7. levél hosszabb, papiruszon megőrzött ver-
zióját hozza, Attridge-éhez nem jutottam hozzá.) Az eredet kérdéséhez ld. John 
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cinikus filozófiai panelekből dolgozó retorikai gyakorlatokban a paradoxon 
nem kap szerepet; leginkább a 6. levél azon leírásában kerül közel az anti-
tézis a paradox nyelvhez, melyben felsorolja az ellentétes erőket, melyeket 
Isten temperál és harmonizál: ez formailag a fenti szövegeinkből a megvál-
tás paradoxonának kibontására emlékeztet.149 Ha a hellenisztikus zsidó ere-
det nem is állja meg a helyét, a szöveg teológiai és morális álláspontja hoz-
zájárulhatott Hérakleitosz népszerűségéhez a korai keresztény körökben. 
Ez utóbbit mutatja, hogy az efezusi töredékeinek igen nagy részét köszön-
hetjük Alexandriai Kelemennek és Pseudorigenesnek, s az utóbbi – joggal-
jogtalanul – Hérakleitosz hatását látja egy simoniánus irat, valamint egy 
római keresztény iskola vezetőjének, Kleomenésznek a teológiája mögött.150 
 A filozófia és vallás határán mozgó korabeli irányzatok, úgy tűnik, ma-
guk is kedvelték Hérakleitosz beszédmódját. A II–III. században aktív ré-
tor, a lémnoszi Philosztratosz a mintegy 200 évvel korábban élt, magát 
püthagoreusnak valló vándorprédikátor, Apollóniosz regényes életrajzában 
így szólaltatja meg egy „etióp” aszkéta előtt az indiai „bráhmanokról” be-
számoló főhőst: 

 
Férfiakat láttam ott, akik a földön élnek és nem a földön,  
akiket falak nélkül falak védenek,  
akiknek semmijük sincs, csak minden az övék.  
Ha rejtvényekhez nyúltam, Püthagorasz bölcsessége megengedi, 
mert azt hagyományozta ránk, hogy a rejtélyes beszéd a csend 
szavának (logos) tanítója. 151 

                                                                                                                      
Strugnell – Harold Attridge, „The Epistles of Heraclitus and the Jewish Pseudepi-
grapha: a Warning” Harvard Theological Review 64 (1971) 411–413; Abraham J. 
Malherbe, „Pseudo-Heraclitus, Epistle 4: The Divinization of the Wise Man”, 
Jahrbuch für Antike und Christentum 21 (1978) 42–64 és Tarán, ibid. 300–2. 
Attridge és Malherbe a tisztán cinikus eredet mellett érvel, a korabeli judaizmusra 
Jacob Bernays igyekezett visszavezetni a szöveget (Die Herakleitische Briefe [Ber-
lin, 1869]), s nézetei öröklődtek (így került két levél Hercher nyomán újra kiadásra 
az ószövetségi pszeudepigraphonok közt: A.-M. Denis ed., Fragmenta pseudepi-
graphorum quae supersunt Graeca [Pseudepigrapha veteris testamenti Graece 3. 
Leiden: Brill, 1970] 157–160), jóllehet 1959-ben előkerült a 7. levél hosszabb szö-
vege egy legkésőbb II. századi papiruszon cinikus diatribék társaságában.  

149  Ps-Heraclitus, Epistolae 6,3–4 (KT 375-6). 
150  Kelemen több mint harmincszor említi Hérakleitoszt a TLG adatbázis szerint – vö. 

Clemens Alexandrinus IV in Otto Stählin ed., Register, GCS 39,1 (1936) 114, aki 
további három hivatkozást hoz ὁ Ἐφέσιος megnevezés alatt. 

151  Philosztratosz, Vita Apollonii VI 11 ll. 143–8: C. L. Kayser, ed., Flavii Philostrati 
opera I (Leipzig: Teubner, 1870): εἶδον ἄνδρας οἰκοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς καὶ οὐκ ἐπ' 
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Az itt tükrözött felfogás szerint a paradox teológia, akárcsak az apopha-
tikus eljárás, a negatív teológia csend-logoszához vezet. 
 A keresztény gnózis sem vonhatta ki magát a paradoxon nyelvének ha-
tása alól. A Nag Hammadi-gyűjteményben szereplő, valentiniánus eleme-
ket tartalmazó, de azokat ortodoxiához közelíteni törekvő Tractatus Tripar-
tita152 isteni triászának fejére, az Atyára negatív teológiát alkalmaz, a Fiú 
leírásában viszont helyet kapnak a paradoxonok, melyek egyszersmind a 
korabeli platonizmus első és második Egyének jellemzésére és az Atyáról, 
valamint a teremtő-megtestesülő Fiúról szóló ortodox tanítására épül. Sze-
repet kap a paradoxon a gyűjtemény egy másik, de talán késői és jellegze-
tes heterodox elemeket nem tartalmazó írásában, a Silvanus tanításaiban 
is,153 mely kitapinthatóan a platóni Parmenidész korabeli értelmezésére 
alapuló teológiát művel. Ebben Krisztus, a második Egy, minden, s így 
egyúttal hiányos és hiánytalan, nemzett és nemzetlen, felfogható és felfog-
hatatlan. A szerző ugyanakkor részben fel is oldja a paradoxonok feszült-
ségét az ellentétes határozmányok érvényét bizonyos szempontokra korlá-
tozva: lényegét tekintve felfoghatatlan.154 
 Mint tehát láttuk,155 a paradox teológia filozófiai hátterét Hérakleitosz 
mellett a platóni Parmenidész adta. Az Egy leírása a „negatív teológiai” 
eredménnyel zárult első kísérlet utáni második nekifutásban a következő 
konklúzióval zárul:  

 
                                                                                                                      

αὐτῆς καὶ ἀτειχίστως τετειχισμένους καὶ οὐδὲν κεκτημένους ἢ τὰ πάντων. εἰ δ' 
αἰνιγμάτων ἅπτομαι, σοφία Πυθαγόρου ξυγχωρεῖ ταῦτα, παρέδωκε γὰρ καὶ τὸ 
αἰνίττειν διδάσκαλον εὑρὼν σιωπῆς λόγον. 

152  NHC I 5: 66,10–17: (A Fiú, az Atya első embere) „a formátlan formája, a testetlen 
teste,  a láthatatlan arca (prosópon), a kimondhatatlan szava, a megérthetetlen ér-
telme” (Ötvös Csaba levélben közölt fordítása alapján). 

153  NHC VII 4: 101,22–4; 33–102,5: „Krisztus a minden, aki a mindenséget örökölte 
attól, Aki van [...]így Krisztus is, ha a hiányban van is, ő hiány nélküli, ha született 
is, ő születetlen. Ilyen Krisztus: még ha megragadható is, létében (hypostasis) meg-
ragadhatatlan. Krisztus a minden.” (Ötvös Csaba levélben közölt fordítása alapján). 

 Roelof van den Broek („The Theology of the Teachings of Silvanus”, VC 40 
[1986] 1–23, 16–7) a IV. századra keltezi; a hagyományos keltezés a II. század vé-
gére: Malcolm L. Peel – Jan Zandee „»The Teachings of Silvanus« from the Li-
brary of Nag Hammadi (Cg VII: 84, 15–118, 7)” Novum Testamentum 14 (1972) 
294–311, 310–1. 

154  Úgy tűnik, a szerző az isteni ousia és dynamis megkülönböztetését alkalmazza 
episztemológiai (Isten megismerhetősége) és kozmológiai (Isten jelenlé-
te/transzcendenciája) céllal: 100,31–101,10. 

155  Ld. fenn 1: 52–3. o. a 207–210. jegyzetekkel. 
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Így tehát ha az egy létezik, az egy minden, és nem is egy, sem 
önmagához, sem másokhoz képest.156 
 

A negatív és a paradox teológia komplementaritását a kortárs, egészében 
latin fordításban fennmaradt Asclepius így foglalja össze: 

 
Nem táplálok reményeket, hogy minden fenségesség létrehozóját 
és minden dolog atyját és urát egyetlen, akár többszörösen össze-
tett névvel megnevezhetjük: Őt, aki névtelen, vagy inkább min-
dennevű, ha egyszer egy és minden, úgyhogy vagy szükségkép-
pen minden az Ő neve, vagy minden dolog nevével megnevezhe-
tő.157 
 

Ugyanez a kettőség köszön vissza Antiokhiai Theophilosz teológiájában: 
miután apophatikusan jellemzi Istent, nevek sorozatát használja rá, azzal 
zárva, hogy „ha Atyának nevezem, mindennek mondom Őt”158. A „min-
den”-voltot azonban rendesen a kortársak Krisztusra vonatkoztatják. Ezt 
Alexandriai Kelemen mondja ki a legnyilvánvalóbban – utalva a Parmeni-
dészre159 –, de ezt láttuk fent többek közt az Apostolok levelében,160 és ez 
köszön vissza Irenaeus egy töredékében. Krisztus az, aki 

 
minden mindenekben: [...] az angyalok közt angyal, az emberek 
közt ember, Istenben isten161 

 

                                                 
156  Platón, Parmenidész 160b: Οὕτω δὴ ἓν εἰ ἔστιν, πάντα τέ ἐστι τὸ ἓν καὶ οὐδὲ ἕν 

ἐστι καὶ πρὸς ἑαυτὸ καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ὡσαύτως. 
157 [Apuleius], Asclepius c. 20: Alois Goldbacher, ed., Apulei Madaurensis opuscula 

quae sunt de philosophia (Wien, 1876) 42–3: non enim spero totius maiestatis 
effectorem omniumque rerum patrem vel dominum uno posse quamvis e multis 
conposito nuncupari nomine, hunc vero innominem vel potius omninominem, 
siquidem is sit unus et omnia, ut sit necesse aut omnia esse eius nomine aut ipsum 
omnium nominibus nuncupari. A szövegkörnyezet magyarul: ford. Tar Ibolya, in 
Pál József – Tar Ibolya – Szőnyi György Endre, szerk., Hermetika, mágia: Ezoteri-
kus látásmód és művészi megismerés (Ikonológia és műértelmezés 5. Szeged: 
JATEPress, 1995) 83. 

158  Theophilosz, Aut. I 3: πατέρα ἐὰν εἴπω, τὰ πάντα αὐτὸν λέγω.  
159  H.-F. Hägg, Clement, 214–7. 
160  Vö. fenn 77. o. a 123–124. jegyzettel. 
161  Irenaeus fr. 2: Pitra, SS I 4 (szírül) és 5 (örményül). (Az etióp és arab fordítás kicsit 

eltérő, magyarázó kiegészítő: ld. Jordan, 57 apparatus.) A himnikus hitvallás 
Melitón neve alatt megőrzött szír változatában a „minden mindenekben” után kö-
vetkező felsorolás eltérő. 
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A filozófiai háttér ellenére azonban a „paradox teológia” elsősorban nem a 
filozófiai, hanem a retorikai-kultikus nyelvezetben gyökeredzik.162 Az ar-
gumentált és szisztematikusan orientált teológiához képest kifejtetlen ma-
rad – bár ez igaz a negatív teológiára is: e megközelítésmódok egyszerűen 
nem vonzzák az analitikus kifejtést.163 Mi tagadás, a „paradox teológia” 
esetében még csak olyan teoretikus-metodológiai reflexióval sem találko-
zunk az ókeresztény korban, mint a negatív teológia esetében. Maga a ter-
minus, melyet használok, végső soron éppúgy modern eredetű,164 mint a 
paradoxon ilyen fokú explicit kiemelése. Ugyanakkor – ha nem is közvet-
len a paradoxon alátámasztására – találkozunk a kortárs keresztény szer-
zőknél olyan okfejtésekkel, melyek az analitikus logosz iránti bizalmatlan-
ságot mutatják. Így tesz a Jusztin mártír neve alatt hagyományozott, felte-
hetőleg 200 tájékán írt,165 a feltámadásról szóló munka: a bizonyítás felette 
áll annak, amit bizonyít, az Igazság felett azonban nem rendelkezhet, épp-
úgy, mint ahogy dőreség volna az adott érzéki tapasztalatra bizonyítást 
várni/adni. Az érvelés csak apologetikus szerepű lehet.166 
 
Rátérve a paradox nyelv későbbi, de még a kostantini kor előtti kisugárzá-
saira, a szűkebben vett kis-ázsiai tradícióból kiemelném a III–IV. század 
fordulóján élt mártír püspököt, Methodioszt, aki a gyermek Jézusnak a 
templomban történő bemutatása kapcsán így ír: 

 
miközben látják, láthatatlan, 
miközben karban tartják, befoghatatlan, 
kicsinységében minden nagyságot felülmúl, 
a templomban lévén a magasságban lakozik, 
trónja a Szűz, kocsiját a kerubok húzzák, 
idelenn és odafönn, távolság nélkül, 

                                                 
162  Ld. pl. az orphikus Zeusz-himuszt: fr. 21a Kern: [Arisztotelész], De mundo 7 (ma-

gyarul: KT 359). 
163  Tehát itt a „teológia” szót nem annak modern, a skolasztikán, majd a forráskritikán 

edzett értelmében, hanem a bevezetésben kifejtett korabeli – antik és késő-antik – 
jelentésében használom. 

164  Ld. 1: 50. o. a 189–90. jegyzettel. 
165  Egy lehetséges jelölt a szerőre lehetne a Severus alatt élt Szextosz, akinek 

Euszebiosz ilyen című művéről tudott: HE V 27,1. 
166  [Jusztinosz],  res 1. 
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szolga formájában és az Atyaisten alakjában,167 
alattvalóként mindenek királya. 168 
 

Ezzel utal e teológiai nyelv legfontosabb újszövetségi forrására, a Filippi-
levél Krisztus-himnuszának két sorára: 

 
Aki isteni formájában nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel 
egyenlő, 
hanem önmagát kiüresítve szolgai formát vett föl, s emberekhez 
lett hasonlóvá (Fil 2,6–7) 
 

Ugyanakkor több jelentős korabeli teológus hívja fel a figyelmet a paradox 
teológia korlátaira is. Egyrészt a szmirnai Noétosznak – vagy talán valame-
lyik utódának, Epigonosznak, Kleomenésznek, esetleg Praxeasnak – újítá-
sa, mely rejtvény-beszédet az Atya és Fiú viszonyára alkalmazva kívánja 
az isteni személyeket paradox eggyé sűríteni,169 illegitimnek bizonyul: 
emellett érvelnek Hippolütosz,170 Tertullianus171 és Pseudorigenes172 írásai. 

                                                 
167  Vö. Fil 2,6–7. 
168  Idézi: Damaszkuszi Szt. János, Contra Jacobitas 93 (a CPG-ban nem szerepel, a 

Supplementumban sem): Τοῦ ἁγίου Μεθοδίου ἐπισκόπου Πατάρων καὶ μάρτυρος 
ἐκ τοῦ λόγου τοῦ εἰς τὴν ὑπαπάντην· Τὸν ἐν ὁράσει ἀόρατον, τὸν ἐν περιλήψει 
ἀπερίληπτον, τὸν ἐν σμικρότητι ὑπερμεγέθη, τὸν ἐν ναῷ καὶ ἐν ὑψίστοις, τὸν ἐπὶ 
θρόνου παρθενικοῦ καὶ ἐπὶ ὀχήματος χερουβικοῦ, τὸν κάτω καὶ ἄνω ἀδιαστάτως, 
τὸν ἐν μορφῇ δούλου καὶ ἐν μορφῇ θεοῦ πατρός, τὸν ὑπήκοον καὶ βασιλέα τῶν 
ἁπάντων. 

169 Hogy nem pusztán Pseudorigenes és Tertullianus konstruálják ellenfelük paradox 
teológiáját, annak bizonyítéka a Domitilla katakomba híres Krisztus-mozaikjának 
felirata: qui flilius diceris et pater inveniris (akit Fiúnak hívnak és Atyának bizo-
nyul) – ld. Antonino Ferrua, „Qui filius diceris et pater inveniris: mosaico 
novellamente scoperto nella catacomba di S. Domitilla” Rendiconti. Pontificia 
Accademia Romana di Archeologia 33 (1960/61) 209–224; J. Knackstedt, „Qui 
filius diceris et pater inveniris” Theologisch-praktische Quartalschrift 110 (1962) 
226–31; Luciana Cuppo Csaki „Qui filius diceris et pater inveniris: il mosaico 
»dello scalone« nella catacomba di S. Domitilla a Roma” in Mongi Ennaifer – 
Alain Rebourg, eds., La mosaïque gréco-romaine VII : Tunis, 3–7 octobre, 1994 : 
VIIe Colloque international pour l’étude de la mosaïque antique: actes (Tunis : 
Institut national du patrimoine, 1999) II 777–94 (a CCCXIV – CCCXV táblával). 
J.-M. Spieser, „The Representation of Christ in the Apses of Early Christian 
Churches” Gesta 37 (1998) 63–73, 69 és fig. 4. a 68. oldalon; Thomas F. Mathews, 
The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art (Princeton, N.J. : UP, 
1993) 117–8, fig. 92 a 122. oldalon. 

170  Erről ld. alább 5.2. 
171  Ld. fenn 75. jegyzet. 
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 Tertullianus,173 Pseudorigenes174 és már Irenaeus is óvnak az irraciona-
lizmustól.175  
 Α paradox teológiai nyelv mindenesetre a IV. századtól széles körben 
terjed el.176 Megtaláljuk nyomát a görög nyelvű kereszténységtől gyakorla-
tilag érintetlen kora IV. századi szír Aphrahátnál is, akinél szintén kitapint-
ható, hogyan gyökerezik a Filippibeliekhez írt levélbe: 

 
ártatlanságát feláldozta bűneinkért;  
jóként a gonoszok gyalázatát hordozta el, 
gazdag létére [89] értünk szegénnyé lett, 
élő létére a holtakért meghalt,  
s halálában halálunkat életre keltette. 
A mindenek Urának Fia értünk szolga formáját vette föl,177 
s akinek mindenek szolgálnak, önmagát szolgaságra vetette,  
hogy bennünket a bűn szolgaságából kiszabadítson.178  
 

Természetesen, mint a Bevezetésben láttuk, a költő-teológus Efrém tollán 
talál igazán magára e beszédmód, míg más szerzőknél marginális marad. 
A továbbiakban tehát, visszatérve a korai időszakhoz, a paradox hagyo-
mány gyújtópontjára fogunk figyelni, Szardeiszi Melitón homíliáira. 

                                                                                                                      
172  Ld. 5.3. 
173  Ld. fenn 75. jegyzet és R. H. Ayers, Language, Logic 7sqq. 
174  Ld. alább 3.1 és 5.3. 
175 Irenaeus AH II 1–9 (az eretnekek nézete instablis), V 20,1 (inconsonanter et 

inconsequenter); a gnózis irracionalitása: II 24,3; 31,1 etc. 
176 Ld. pl. Nazianzoszi Szt. Gergely, Ep. 101,14 (magyarul in ÓÍ 6 [1983] 462); In 

Theophaniam (Or. 38) 2: PG 36,313; (magyarul in ÓÍ 17 [2001] 232) távoli kisu-
gárzásához ld. pl. Ephraem Graecus/Ps-Chrysostomus, A szeretet, ld. SzSzSz 348 
(22. j.). 

177 Fil 2,7. 
178 Aphrahát, Demonstratio II 19 (ford. in SzSzSz, 290). 
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3. A MELITÓN-DOSSZIÉ 
 

 
3.1 MELITÓN TEOLÓGIÁJA 

 
3.1.1. A Melitón-corpus 

 
Melitónt, aki a II. század harmadik negyedében Szardeisz püspöke volt, 
egyedülállóan jellemzi jelentős hatásának és mostoha szöveghagyományá-
nak kontrasztja. Korabeli széles körű tekintélyét jelzi, hogy nem sokkal ha-
lálát követően Kis-Ázsiában Polükratész, Epheszosz püspöke római kollé-
gájának, Victornak írt levelében – tehát a 190-es években –, a Húsvét-
vitában mint közismert tekintély hivatkozik rá, a Melitón által is említett 
laodikeiai püspök-mártír Szagarisz társaságában.1 Alexandriai Kelemen re-
agált Húsvétról szóló írására, talán annak a quatrodecimánus időpontot első 
részében védelmező álláspontjával vitatkozva.2 A szöveget ó- és újszövet-
ségi iratok, illetve apokrifek társaságában megőrző papiruszok3 és a kopt 
töredékek4 alapján a húsvéti homília (talán a Húsvétról második része) 
rendkívül népszerű lehetett Egyiptomban is. Órigenész két írását is idézi 
Melitónnak – különböző szempontból kritikus felhanggal.5 Ugyanakkor 
római tekintélyét nemcsak Polükratész levele mutatja, hanem az is, ahogy a 
Rómában a III. század elején írt Contra Artemonem a pszilantropisták ellen 
érvelve hivatkozik rá mint a legnagyobb tekintélyek egyikére: Jusztin, 
Miltiadész, Tatianosz és Kelemen felsorolása után nevét Irenaeuséval ösz-
szekapcsolva. Húsvéti homíliája latin fordításban is terjedt.6 
 Euszebiosznak a IV. század elején Melitón következő „írásai jutottak 
tudomására”:7 

                                                 
1 Melitón, T1 = Euszebiosz, HE V 24,5–6. 
2  Melitón, T2 = Alexandriai Kelemen fr. 25 Stählin = Euszebiosz, HE VI 13,9. 
3  Közülük a legfontosabbak a Chester-Beatty pap. III (III. sz.) és a Bodmer XIII = 

N-A p72 (IV. sz. eleje; erről a gyűjteményről ld. James M. Robinson, The Story of 
the Bodmer Papyri: From the First Monaster’s Library in Upper Egypt to Geneva 
and Dublin [Cambridge: James Clarke & Co, 2014]). 

4  A legkorábbiak töredékek akár II. századiak is lehetnek: ld. Stuart G. Hall, „Melito 
Peri Pascha: Corrections and Revisions” JThS ns 64 (2013) 106. 

5 Melitón, T3 = Órigenész, Selecta in Genesin fr. (erről bővebben ld. alább 3.2); F2 
= Órigenész ad Ps. 3. inscr. PG 12,1120a. 

6  Ld. Henry Chadwick, „A Latin Epitome of Melito’s Homily on the Pascha” JThS  
ns 11 (1960) 76–82. 

7  Euszebiosz, HE IV 26. ld. alább 117. o. a 141. jegyzettel. 
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A Húsvétról 2 kötet (F4; PP) 
A próféták életviteléről8 
Az Egyházról 
Beszéd a vasárnapról 
Az ember teremtéséről 
A hitről9 (F3ab) 
A hit érzékének engedelmességéről10 
A testről és a lélekről11 (ACI I) 
A Fürdőről (F5) 
Az igazságról 
Krisztus születéséről és a rá vonatkozó próféciákról12 
A vendéglátásról 
A kulcs13 ([Clavis]) 
A Vádlóról és János Jelenéseiről14 (F2) 
A testben lévő Istenről15 (ACI II; T3) 
Az Antoninushoz intézett rövid irat (F1) 
 
A lista meglehetősen problematikus: a címek olykor értelmetlenek, olykor 
ismétlődnek. Láthatólag a másolók és fordítók (Rufinus, Jeromos,16 a szír 

                                                 
8  Hasonlóan Jeromosnál; a rufinusi és a szír fordításban ez két külön mű: A (helyes) 

életvitelről; A prófétákról. 
9  A kéziratokban már korán felcserélődött az előzővel a görög ΠΙCΤΕΩC 

ΠΛΑCΕΩC hasonló írásképe miatt (akár már Euszebiosz kéziratában). A leg-
korábbi szövegtanú, a szír fordítás már a romlott változatot hozza. 

10  Rufinusnál két cím: A hit engedelmességéről; Az érzékekről; Jeromos csak az 
utóbbit hozza. 

11  A cím problematikájáról ld. 3.2: 119. o.  
12  Előtte a szír alapján ismétlődik A hitről cím; a (későbbi) görög kéziratokban ez egy 

címmé kontaminálódott (Krisztus hitéről és születéséről); „próféciáiról” a görög-
ben és Jeromosnál külön cím, a szírben egyáltalán nem szerepel. Ebből Jeromosnál 
a görög névmás eltérő olvasatával „Saját prófétálásáról” lett. A. von Harnack a kü-
lön műnek tekintett Prófétálásról töredékének tartotta  az 5. sz. oxürhinkhoszi pa-
pirouszt: ld. Alistair Stewart-Sykes, „Papyrus Oxyrhynchus 5: A Prophetic Protest 
from Second Century Rome” SP 31 (1997) 196–205. 

13  A szírben hiányzik. 
14  Rufinusnál és Jeromosnál két címmé esik szét, a szír nem egyértelmű ebben az ösz-

szefüggésben. 
15  Valójában a 8. tétel második fele (kötete): ld. 3.2: 121. o. 
16  Jeromos, VI 24 esetében elvileg nem fordításról van szó, gyakorlatilag azonban 

igen. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 91 

fordítás, melynek korábbi kézirata 462-ben készült17) találgatásokkal pró-
bálkoznak, az ismétléseket kihagyják vagy jelzik. Fent ezen források alap-
ján rekonstruáltam feltehető eredeti formáját annak a listának, mely már 
Euszebiosznál is többé-kevésbé romlott formában szerepelhetett. J.-B. Pitra 
kimutatta, hogy az ismétlések valószínűleg annak tudhatók be, hogy az 
egyháztörténész különböző caesareai és/vagy jeruzsálemi kódexek tarta-
lomjegyzékét másolja be. A szövegben szereplő kötőszavak változása utal 
a négy külön lista egymás után fűzésére.18 
 Vastagon szedtem a katalógusban azoknak a műveknek a címét, melyek 
többé-kevésbé töredékes formában ránk maradtak, mellette a töredékek, il-
letve a hagyományozott műcímek rövidítésével: (1) a feltehetőleg első ré-
szét képező, a húsvét dátumával foglalkozó részből egy töredék maradt 
fenn, a második rész (Peri Pascha), melyről alább lesz szó, ránk maradt19; 
(4) M. Richard 1963-ban felfedezett egy néhány sornyi idézetet e homíliá-
ból (F8); (6) A hitről szóló írásból idéz egy VI. századi szír florilégium, 
mégpedig láthatólag annak végét (F3b). Nagyon valószínű, hogy az Eusze-
biosz által idézett, de a katalógusban nem hozott Kivonatok ugyanennek a 
szövegnek az elejét tartalmazza, ahogy azt már nagyon korán felvetette a 
kutatás, bár nem mindenki fogadta el.20 Ha ez igaz, elképzelhető, hogy (11) 
is ennek dupluma; sőt lehetséges, hogy F6abc is ennek része21; (8) és (15) 
egy mű két részét képezi, ez a következő fejezet tárgya lesz. A második fe-
lére utal Órigenész is (T3); ugyancsak ő említi, hogy Melitón Absalomot a 
Krisztus országa ellen támadó Vádló előképének tartja, (F2) mely talán 
apokaliptikus kontextusban értendő, s így elképzelhető, hogy a (15) sz. 
műben volt olvasható, bár más megoldások is elképzelhetők, mint a Kivo-
natok vagy a Kulcs – mely utóbbiról a következő szakaszban szólok; (2) 
ismerünk egy több változatban fennmaradt írást a próféták életéről,22 mely-
nek legrégebbi változata anonim, általában (jobb híján) az I. századba szo-

                                                 
17  William Wright – Norman Mclean, eds., The Ecclesiastical History of Eusebius in 

Syriac: With a Collation of The Ancient Armenian Version by Dr Adalbert Merx 
(Cambridge: UP, 1898). 

18  Ld. O. Perler, SC 123, 11–3. 
19  Más lehetőség szerint a ránk maradt szöveg oszlik két részre, és a dátumra vonat-

kozó, Euszebiosz által idézett megjegyzés csupán egy (másolói) jegyzet: ld. S. G. 
Hall, Melito, xx. (Az egyéb, kevésbé meggyőző felvetéseket ld. uo.) A fenti javas-
latról ld. alább. 96. o. 

20  S. G. Hall, Melito, xxx. 
21  S. G. Hall, Melito, xxii–iii. 
22  Magyarul ld. Xeravits Géza (ford., bev., jegyzetek), A próféták élete (Eulogia; Bu-

dapest: L’Harmattan, 2010). 
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kás helyezni, és zsidó szerzőnek tulajdonítják, részben argumentum e 
silentio alapján: ami a hovatartozását illeti, a szövegben nem találhatók ke-
resztény elemek, sem utalás a Templom lerombolására, ami ennek megfe-
lelően valószínű időbeli koordinátáit leszűkíti.23 Jeruzsálemi helyismerete 
palesztinai szerzőt sugall. Ugyanakkor a görögül született szöveg kizárólag 
keresztény környezetben ismert, itt születnek átdolgozásai Epiphaniosz és 
Gázai Dorotheosz neve alatt. Nem tartható kizártnak, hogy az Euszebiosz 
által felsorolt melitóni műnek köze van valamelyik szövegváltozathoz. Fel-
vethető az a lehetőség is, hogy egyszerűen ugyanabban a kódexben ha-
gyományozódott, mint Melitón művei. Ekkor viszont a testimoniumgyűjte-
mény „előszavaként” várnánk megjelenését, Euszebiosz sorrendje azonban 
nem erre utal. Másrészt Melitón maga számol be jeruzsálemi zarándoklatá-
ról a Kivonatok bevezetésében,24 melynek eredménye a zsidó kánon tisztá-
zása. Ennek során szert tehetett a zsidó szerző művére – amennyiben ez a 
tényleges születési környezete a Próféták életének –, és esetleg át is dol-
gozhatta (ahogy a legrégibbnek tartott szövegváltozat egy kéziratában sze-
repel Simon jeruzsálemi püspök vértanúsága, vagy az Epiphaniosznak tu-
lajdonítottban Keresztelő János apjáról szóló rész, a Gázai Dorotheosz ne-
ve alatt szereplő variánsban pedig a beszámolók élén az egyes próféták 
messiási jövendölései. 
 (9) A keresztény beavatás szertartásáról írott magyarázatból eddig egy 
töredéket ismertünk. E könyv kéziratának lezárásakor jutott el hozzám a 
hír, hogy Alin Suciu felfedezett egy Hippolütosz neve alatt megőrzött kopt 
homíliát, melyben az eddig ismert töredék azonosítható, s mely Melitón 
egyéb műveivel számos párhuzamot mutat. Amennyiben megállapításai 
helytállónak bizonyulnak, egy harmadik Melitón-szöveg is a birtokunkban 
lesz (talán átdolgozott formában). A felfedező azonban eredményeit elő-
ször ez év nyarán teszi publikussá egy konferencián. 
 Végül meg kell említenünk, hogy néhány töredéknek az azt közlő for-
rásban megadott címe nem szerepel az euszebioszi listán, így az említett 
Kivonatok mellett az egyik szír töredék címe: A keresztről25. Ez azonban 
éppúgy lehet pontos cím-, mint témamegjelölés. Nincs okunk feltételezni 
Euszebiosz katalógusának teljességét, sem a florilégium lemmájának meg-
bízhatóságát.  

                                                 
23 Vö. D. R. A. Hare, „The Life of the Prophets” in James H. Charlesworth, ed., The 

Old Testament Pseudepigrapha (New York: Doubleday, 1985)  II 379–400, 378. 
24  F3a (2). 
25 F7. 
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 Amint a szűkös és eldugott forrásokból (papiruszokból és gyakran álné-
ven szereplő fordításokból) összerakható maradványok mutatják, Melitónt 
Nikaia után hamar elfelejtik, műveit csupán álnéven (Alexandriai Szt. 
Alexandrosz; Nagy Szt. Atanáz, Szt. Epiphaniosz, Aranyszájú Szt. János, 
Szt. Ágoston, Nagy Szt. Leó) őrzik különböző átdolgozások26 és fordítá-
sok. Ebben szerepe lehetett részben közismert, sőt F2 alapján tudatos 
quatrodecimánus voltának, hiszen az I. egyetemes zsinat egyik legfonto-
sabb céljának a különböző húsvét-időpontok összehangolását tekintette, és 
ebben a római, alexandriai és palesztinai tradíciót vette alapul szemben a 
kis-ázsiaival. Ugyanígy Melitónnak – mint látni fogjuk – paradox kriszto-
lógiai nyelvezete a Nikaia és Konstantinápoly között keresett és apróléko-
san mérlegelt fogalmi meghatározások környezetében zavarónak, félreért-
hetőnek látszhatott. 
 

3.1.2. Az írásmagyarázat „kulcsa”  
 
Melitón egyik legszembeötlőbb vonása tipologikus írásmagyarázata. Bár 
ismerünk erre korábbi példákat a páli levelektől kezdve,27 ilyen markánsan 
az Ószövetség-typos és Újszövetség-alétheia (igazság, valóság) szembeállí-
tást, amennyire számunkra látható, más korábban nem bontotta ki.28 Művei 
euszebioszi katalógusának egyik tétele a Kulcs (CPG 1098), és ugyanezen 
a címen, több változatban fennmaradt egy latin szimbólumszótár Miletus 
[sic!] Asianus episcopusnak tulajdonítva (CPL 1093a),29 mely ismert for-
májában főleg Ágostonból és Nagy Szt. Gergelyből tartalmaz kivonato-

                                                 
26 Ld. 3.2: 116–8. o. További, Melitón hatását őrző szövegekhez ld. J. I. H. 

McDonald, „Some Comments on the Form of Melito’s Paschal Homily” SP 12 
(1975) 104–12, 107 (forrása Campbell Bonner, The Homily on the Passion by 
Melito, Bishop of Sardis [Studies and Documents 12, Philadelphia: University of 
Philadelphia Press, 1940], 56–72); továbbá R. M. Hübner, Der Paradox Eine, 37. 

27  Róm 5,12–8; 1Kor 4,1–4; 11. 
28  Charles Kannengiesser et. al., Handbook of Patristic Exegesis: The Bible in 

Ancient Christianity (Leiden: Brill, 2004) I 228–42, további irodalommal (Melitón 
korszakalkotó voltához: vö. uo. 239.); magyarul ld. Fabiny Tibor, szerk., A tipoló-
giai szimbolizmus (Szeged: JATE, 1998), ld. elsősorban Jean Daniélou, „A szimbo-
lizmus problémája”, uo. 91-103; Henri de Lubac, „»Tipológia« és »allego-
rizmus«”, uo. 105-20;  R. A. Markus, „A Szentírás tipológiai megközelítésének 
előfeltételezései” , uo. 149-56 és G. W. H. Lampe, „A tipológia ésszerűsége”, uo.  
69-60 c. tanulmányait. A Barnabás-levél fontos állomás a tipológia történetében, 
talán egy-két évtizeddel korábbi Melitónnál.  

29  Pitra, AS II 6–154; vö. SS II 1–519; SS III 1–307. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 94 

kat.30 Ugyanakkor a kutatás elfelejtette feltenni azt a kérdést, hogy akkor 
miért tulajdonították Melitónnak? Az euszebioszi (rufinusi, jeromosi) kata-
lógus adatai alapján ugyanis Melitón művének tartalmát nem lehetett volna 
semmiképpen sem kikövetkeztetni. A tipológia kódmegfeleltetés-szerű 
megmerevedésére azonban már a melitóni örökséget hordozó Hippolü-
tosznál találunk példát, aki szimbólumfejtésére pontosan a „kulcs” (Kleis) 
kifejezést használja: 

 
Az ószövetség idején lepecsételt titkok most az Úr kegyelme által 
a hívőknek mind megnyílnak: Ő ugyanis a tökéletes pecsét és a 
kulcs31 
 

 – hiszen az előképek közvetve vagy közvetlenül Rá vonatkoznak, Benne 
nyernek értelmet. Nem kizárt tehát, hogy ha nem is szótár formájában, de 
valamilyen módon a Kulcs is egy tipológiai írás volt, mely talán egyszerű 
példákkal igazolta, hogy Krisztus miképpen kulcs az ószövetségi szimbó-
lumok megértéséhez. Ebben az esetben találgathatunk, hogy esetleg az 
Izsák „feláldozását” tipologikusan értelmező F6 töredéksorozat és az Absa-
lont indoklás nélkül az Antikrisztusnak megfeleltető F2 e mű része lehetett 
volna. Mivel azonban Melitón exegézise egészében egy krisztocentrikus 
tipológián nyugszik, ezek éppúgy elhangozhattak bármely más művében is. 
 A tipológiai szimbólumfejtésen túl Melitón exegetikai tevékenységének 
másik jellegzetes területe a Krisztusra vonatkozó ószövetségi testimoniu-
mok gyűjteménye. Ilyennel találkozunk Alexandriai Kelemennél,32 Cartha-
goi Cyprianus neve alatt,33 de már feltehetően az újszövetségi szerzők is 
használtak hasonlót.34 Melitón antológiájának csak eleje és vége maradt 
fenn (F3ab), erről a 4. alfejezetben még szó lesz. 

                                                 
30  Otto Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur (Freiburg im Breisgau: 

Herdersche, 19132) I 463; Matthias Thiel, „Grundlagen und Gestalt der Hebräisch-
kenntnisse des frühen Mittelalters” Studi Medievali (Spoleto) 3.ser. 10/3 (1969) 
61–65. 

31  Hippolütosz, inDn IV 34,1: Τὰ μὲν οὖν πάλαι ἐσφραγισμένα νῦν δὲ διὰ τῆς χάριτος 
τοῦ κυρίου πάντα τοῖς ἁγίοις ἀνέῳγεν· αὐτὸς γὰρ ἦν ἡ τελεία σφραγὶς καὶ ἡ κλεὶς. 

32  Alexandriai Kelemen, Eclogae propheticae (CPG 1378). 
33  Cyprianus, Ad Quirinum (CPL 39, magyarul Vanyó László fordításában: Szent 

Cyprianus művei [ÓÍ 15, 1999] 31–162). 
34  Vö. Tóth Péter, „Az alvilági prófétagyűlés: még egyszer »Az apokrif irodalom ha-

tárairól«” Vallástudományi Szemle 2008/3: 158–165 további irodalommal. A 
testimoniumgyűjtemények hatása érhető tetten az Apostolok cselekedeteiben is, 
amikor egy idézetre egy hasonló összefüggésben alkalmazott testimonium gyako-
rol hatást: ApCsel 3,25-ben a Ter 28,14 idézetébe a Zsolt 21[22],28 versének egy 
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3.1.3. A paradoxon 
 
Melitónnak 170 tájékán született és az egész keresztény oikumenében ha-
marosan népszerűvé vált húsvéti homíliája a korai kereszténység kutatás-
történetén belül a XX. század egyik legnagyobb felfedezése. Bonner 1938-
ban bukkant rá a görög szövegre, és így azonosította számos, korábban is-
mert töredék forrását; azóta újabb görög változat és több egyéb szövegtanú 
(kopt, latin, grúz) került elő. Bár némi kétséget támasztott a tény, hogy a 
felfedezett szöveg nem áll két könyvből, és nem tartalmazza az Euszebiosz 
által idézett okfejtést a húsvét időpontjáról, a hitelesség mellett szóló érvek 
messze túlsúlyban vannak.  
 A homília maga egy hagyományba illeszkedik, melynek kortárs példája 
Melitón közeli kollegájának, Apolinariosznak, Hierapolisz püspökének ha-
sonló című munkája, tradícióját pedig folytatják Hippolütosz és mások.35 
Apolinariosz írásából csak két töredéket őrzött meg a Chronicon 
paschale.36 Az első a quatrodecimánus húsvétidőpont mellett érvel, és bé-
kétlenség szításával vádolja az azt vitatókat. A második Melitónéra emlé-
keztető himnikus formára vált át, számos Melitóntól ismert formulán osz-
tozva, de kevesebb formai virtuozitással és kidolgozottsággal: 

 
A tizennegyedike az Úr igazi Pászkája, 
a hatalmas áldozat, 
a bárány helyett Isten gyermeke,37 
akit megkötöztek, aki megkötözte a hatalmast,38 
akit elítéltek, aki élőket és holtakat ítél,39 
akit átadtak a bűnösök kezébe, hogy megfeszítsék, 
akit az egyszarvú szarvaira40 emeltek, 
akinek szent oldalát átszúrták, 
aki oldalából két tisztító írt ontott:  
vizet és vért, igét és szellemet, 

                                                                                                                      
kifejezése kerül bele. Mindkét prófécia a pogányok megtérésének Lukács számára 
központi témájára vonatkozik. 

35  Hippolütosz Húsvét c. munkája és a megosztva az ő és Aranyszájú neve alatt meg-
őrzött húsvéti homília (IP) viszonyáról ld. alább 4.1: 177. o. 

36  Fr. 3–4 ed. Otto, CA IX 486–7. 
37  Vö. Melitón, PP 17–31. 
38  Ld. Melitón, ACI II 9; 10; 12. 
39  Ld. Melitón, ACI II 10. 
40  Dt 33,17 (vö. Zsolt 92,10). Otto felhívja a figyelmet, hogy már Jusztin mártír a ke-

resztre magyarázza e szakaszt: Dial. 91: CA 9, 495. 
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akit eltemettek a Pászka napján, 
s követ hengerítettek sírja elé. 
 

E kettőség alátámasztja, hogy Melitón szövege is hasonló szerkezetű volt, 
és az első rész –vagy csak egy rövid prózai bevezető – szólt a dátum kérdé-
séről, melynek eltérései a keresztény oikumenében már a 160-as években 
problémaként merültek fel. E bevezető azonban a homíliát birodalomszerte 
később használó keresztények számára felesleges, sőt zavaró lehetett, tehát 
nem hagyományozták a szöveggel.  
 A megőrzött homília az asiaticus stílus retorikai elemeivel és a bibliai 
verselés eszközeivel megírt szöveg – néhány tagoló prózai közbevetéstől 
eltekintve – egy monumentális himnusz. Melitón teológiája azonban zavar-
ba ejtette a dogmatörténészeket.41 A homíliában ugyanis elhangzik a kö-
vetkező két sor: 

 
amennyiben nemz – atya 
amennyiben születik – fiú42 

 

                                                 
41  Quasten, I 244 igyekszik visszafogottan fogalmazni: Krisztusnak az istenséggel 

való ezen teljes azonosítását lehetséges a későbbi monarchiánus modalizmus irá-
nyában értelmezni. Ha ez megfelel a valóságnak, akkor Melitón műveinek későbbi 
mellőzése, mely végső soron eltűnésükhöz vezetett, érthetővé válna.  

 R. M. Hübner, „Meliton von Sardeis und Noët von Smyrna” in Damaskinos 
Papandreou – Wolfgang A. Bienert – Knut Schäferdiek, hrsg., Oecumenica et 
Patristica, Festschrift Wilhelm Schneemelcher (Stuttgart–Berlin–Köln: W. Kohl-
hammer, 1989) 219 a 2. jegyzettel (233. o.) felhívja a figyelmet, hogy Melitón 
„naiv modalizmusának” elmélete megelőzte a PP felfedezését. 

 Grillmeier, Christ 94–8 óvatosan elkerüli a kérdést; egy friss dogmatörténeti átte-
kintés pedig igyekszik még megfontoltabban leírni Melitón pozícióját: A homília a 
hit olyan tényezőinek ad hangot, melyek felvetik az isteni természet mibenléte, az 
Atya és a Fiú viszonyának kérdését, ám sem nem fogalmazza meg e kérdéseket, sem 
nem kísérel meg válaszolni rájuk. Célja, hogy hallgatói odaadását felébressze és 
összpontosítsa, illetve talán az is, hogy megóvja őket, hogy a kereszténységet meg-
előző felfogásba essenek vissza, nem pedig az, hogy az Atya és a Fiú viszonyát 
számukra bármiféle filozófiai megközelítésben érthetővé tegye. James D. Ernest, 
„Patristic Exegesis and the Arithmetic of the Divine from the Apologists to Atha-
nasius” in Andrew B. McGowan – Brian E. Daley S. J. – Timothy J. Gaden, eds., 
God in Early Christian Thought Essays in Memory of Lloyd G. Patterson (Sup-
plements to VC 94, Leiden: Brill, 2009) 123–150, 126–129 (az idézet a 129. oldal-
ról). 

42  Szardeiszi Melitón, PP 9. ll. 58–9 (a szöveget Hall sorszámozása alapján idézem, 
ez némileg eltér Perler kiadásának sorszámozásától). 
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Itt a szardeiszi püspök azt látszik állítani, amit Pseudorigenes Refutatio 
omnium haeresium c. művében Noétosz teológiájaként mutat be és ítél el, 
Tertullianus pedig Praxeas neve alatt cáfol: az Atya és a Fiú azonosságát. 
Ennek alapján legutóbb Reinhard M. Hübner43 a homíliából és más Meli-
tón-töredékekből további párhuzamokat mutatva ki a Pseudorigenes által 
Noétosznak tulajdonított „krédóval”, azt állította, hogy a szardeiszi püspök 
teológiájában a filozófiailag művelt monarchiánus Noétoszt követte.44 Az 
ebből eredő kronológiai nehézséget Noétosz zsenialitásának és Melitón 
másodlagosságának intuíciójával hidalta át. 
 Nos, Pseudorigenes az általa legveszélyesebbnek tartott tévtanítással, 
Noétosznak és követőinek monarchiánus teológiájával szemben a követke-
ző stratégiát követi: 

 
helyesnek látszik, hogy feltárjuk tanításaik hitványságát, mégpe-
dig úgy, hogy előbb a homályos Hérakleitosz gondolatait mutat-
juk be, s ezt követően világossá tesszük, hogy tanításaik elemei 
hérakleitosziak. Szektájuk jelenlegi vezetői ugyan történetesen 
nem tudják, hogy ezek a Homályostól erednek, és azt hiszik, hogy 
Krisztustól valók. Ha azonban szembesülnek ezekkel, talán meg-
döbbennek, és felhagynak istentelen káromlásukkal.45 
 

A következőkben, miután mintegy húsz töredék idézésével és kommentálá-
sával bemutatja Hérakleitosz tanítását, a következőképpen adja vissza el-
lenfeleinek credo-ját:  
                                                 
43  R. M. Hübner, „Melito und Noët”; vö. Uő., Der Paradox Eine, ahol az előbbi cikk 

újranyomását hozzáfűzött megjegyzések és négy kapcsolódó tanulmány kísérik. 
Melitón kontextusába egyedülálló és inspiráló betekintést enged, ugyanakkor az az 
eljárása, hogy minden II. századi szerző minden antitézisét Noétosz homályos alak-
jára vezeti vissza (kül. 154–5; 173, minimum erősen kérdéses metodológián ala-
pul). Ehhez egyébként szüksége van arra is, hogy Hippolütosz Noétosz ellen c. 
munkájának megbízhatóságát elvesse, és Pseudorigenesben vakon megbízzon min-
den ellenkező valószínűség ellenére. Kritikájához vö. recenzióit: Allen Brent, The 
Journal of Ecclesiastical History 53 (2002) 114–117; Mark J. Edwards, Journal of 
Theological Studies 52 (2001) 354–356. 

44  Aki szereti a történeti spekulációt, az gondolhat a középső platonista Albinosznak 
másokat Szmürnába vonzó tevékenykedésére 168 körül. Erről Galénosz így számol 
be: „37 éves koromban Rómából visszatértem hazámba, és ott kezembe került há-
rom könyv, mielőtt Pergamonból Szmürnába költöztem volna az orvos Pelopsz és 
a platonikus Albinosz kedvéért” – Galenus, De libris propriis liber XIX 16, 9–15 
ed. Kühn. Erre hivatkozik Hübner a Der Kleine Pauly „Albinos” (H. Dörrie) szó-
cikke alapján: 236. o. 39. jegyzet. 

45  Ref IX 9. 
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(9) […] A következőképpen tanítják ugyanis: egy és ugyanaz az 
Isten mindenek alkotómestere és atyja, akinek úgy tetszett, hogy 
kezdettől fogva megjelent az igazaknak láthatatlan létére (10) – 
amikor ugyanis nem látták, láthatatlan volt, <amikor azonban lát-
ják, látható> –; befogadhatatlan, amikor nem akarja, hogy befo-
gadhassák, ám befogadható, amikor befogadják; ugyanezen gon-
dolatmenet szerint legyőzhetetlen és legyőzött, születetlen és szü-
letett, halhatatlan és halandó. Hát hogyne mutatkoznának az ilye-
nek Hérakleitosz tanítványainak? Hát nem előzte meg őket, mikor 
szó szerint így filozofált a Homályos? Hogy pedig ugyanőt Fiú-
nak és Atyának nevezi {ti. Noétosz}, mindenki tudja. Így szól 
ugyanis: (11) „amikor ugyanis nem volt született az Atya, méltán 
hívták Atyának; amikor azonban úgy tetszett neki, hogy elviseli a 
<szűztől való> születést, miután megszületett, ugyanő fia lett sa-
ját magának, és nem másnak.” Azt gondolja, így tarthatja fenn az 
egyeduralmat, ha azt mondja, hogy ugyanaz az Atya és a Fiú, s 
nem egyikből lesz a másik, hanem önmagából önmaga. Neve pe-
dig hol Atya, hol Fiú az idők váltakozásának megfelelően, mi-
közben egy marad. Ő az, aki megjelent, a szűztől való születést 
elviselte, az emberek közt emberként járt. Fiúnak vallotta magát 
azok előtt, akik látták, születése miatt, de nem rejtette el, hogy ő 
az Atya, azok előtt, akik be tudták fogadni. (12) Ő az, aki szenve-
dett, keresztre szegeztetett, saját kezébe tette le lelkét46; meghalt 
és nem halt meg, harmadnapra feltámasztotta magát; eltemették a 
sírba, átszúrták lándzsával, odaszögezték. Őt tehát, a mindenség 
Atyját fiúnak nevezi Kleomenész,47 meg az ő kórusa, s héraklei-
toszi homályt bocsátanak ezzel sokakra. 

 
Pseudorigenes tehát a noétiánusokat azzal vádolja, hogy Hérakleitosz-
epigonok. Lehet-e vádjának bármiféle alapja, vagy egyszerűen a felszínes 
hasonlóságnak és saját koncepciójának esett áldozatul, miszerint minden 
eretnekség (hairesis) forrása egy-egy görög filozófiai iskola (hairesis)?48 

                                                 
46  Lk 23,46. 
47  Római noétiánus teológus a III. sz. elején. 
48 A gondolat forrása Irenaeus, AH II 14; vö. Tertullianus, De praescriptione 

haereticorum 7,1 (magyarul in ÓÍ 12, 1986, 415–458); Pseudorigenes koncepciójá-
ról ld. Ian Mueller, „Heterodoxy and Doxography in Hippolytus ‘Refutation of All 
Heresies’” ANRW II.36.6 (1992) 4321; 4334; 4341–2; a Ref kérdéses részének ana-
líziséhez ld. Serge N. Mouraviev, „Hippolyte, Héraclite et Noët (Commentaire 
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Végeredményképpen Noétoszon azt kéri számon, hogy álláspontja logikai 
szempontból tarthatatlan, ahogyan Arisztotelész is, mint láttuk,49 Héraklei-
toszban az ellentmondásmentesség-elv felfüggesztésének meddő kísérletét 
látta. Expressis verbis ugyan nem találjuk meg ezt a vádat Pseudorige-
nesnél, de Hérakleitosz sokszor ismételt epithetonja, a „homályos” erre 
utal. Amikor ugyanis a szerző művének végén kifejti röviden az általa mér-
tékadónak tartott teológiai álláspontot, amely a jusztinoszi logosz-teológiát 
követi, a következő szavakkal tesz burkolt célzást a noétiánusokra: a 
Logosz azért lett testté, mert „nem akarta, hogy a homályos üzenetet talál-
gassák az emberek”.50 Szerzőnk kortársa, Tertullianus a 220 tájékán írt 
Adversus Praxeanban egyértelműen az ellentmondásmentesség elvét kéri 
számon a Noétosszal rokon teológiai attitűdöt képviselő Praxeason.51 Ezen 
ellenvetések azt sugallják, hogy az Istenről szóló logosz egyetlen járható 
útja az, amely a szűk és technikai értelemben vett logika térképét követi. 
 

3.1.4. Melitón hitvallása 
 
Nos, először is, Melitón homíliája egészében semmiképpen nem követi 
Noétosz istentanát.52 Záró soraiban – mely nyilvánvalóan a húsvétkor meg-
kereszteltek által elmondott hitvallást idézi53 – így fogalmaz Krisztusról: 

                                                                                                                      
d’Hippolyte, Refut. omn. haer. IX 8–10)”, ANRW II.36.6 (1992) 4375–4402, kül. 
4384–7; ld. még Lucia Saudelli, „Ippolito Romano e la Refutatio di Eraclito” 
Isonomia (2004) 3–33 (fordítás és kommentár). 

49  Ld.  fenn 1: 51. o. a 194. jegyzettel. Pseudorigenes egyébként Arisztotelészt tekinti 
a logika atyjának: Ref I 5,1; 20,1. 

50  Ref X 33,14; vö. IX 8,2; 2 (2x); IX 10,10; 12. 
51  Tertullianus, Adversus Praxean 10. 
52  Egy kiegyensúlyozott képhez ld. Stuart G. Hall, „The Christology of Melito: A 

Misinterpretation Exposed” SP 13 (1975) 163–5. 
53  Észrevételezi már Thomas Halton, „Stylistic device in Melito's Peri Pascha” in Pat-

rick Granfield – Josef A. Jungmann, eds., Kyriakon: Festschrift Johannes Quasten 
(Münster: Aschendorff, 1970), I 249–55, 255. A PP 104–5 (ll. 781–802) és 82–6 
(ll. 590–634) összevetése egymással és az F3b töredékkel, melyről alább részlete-
sebben szó lesz. Ami a PP esetében a keresztelés kontextusát illeti, A. Stewart-
Sykes (The Lamb’ High Feast, 176–82; 204) némi mérlegelés után elveti e lehető-
séget (vö. az ott idézett további irodalmat). Ugyanakkor nem számol a dura 
európoszi keresztelőkápolna bizonyítékával (ahol a húsvéti utalások nyilvánvaló-
ak). A húsvéti beavatásról Hippolütosznál ld. Yancy Smith, The Mystery of Anoint-
ing (Piscataway: Gorgias, 2015) 18; 91; 148. A III. század közepéről származó 
egyházi rendtartás, a Didaskalia nem beszél külön a húsvéti keresztelésről (ahogy 
általában nem részletezi a szertartásokat), de a nagyböjtöt a beavatandók számára 
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aki az Atya jobbján ül, 
akinek hatalma van mindeneket megítélni és megmenteni, 
aki által az Atya alkotott mindent kezdettől fogva örök időkig (ll. 
809–11). 
 

Ez ugyan még csak azt mutatja, hogy a Szardeiszben ekkoriban használatos 
keresztelési hitvallás nem állt összhangban a szmürnai Noétosz elképze-
léseivel, s ha az egyébként kiváló görög retorikai műveltséggel rendelkező 
szardeiszi püspöknek csak igen csekély belátást lennénk hajlandóak tulaj-
donítani, akkor mondhatnánk, hogy ezt ő maga esetleg észre sem vette. 
Csakhogy néhány sorral alább Melitón az „ő, aki az Atya jobbján ül” for-
dulatot megismételve54 hozzáfűzi, hogy „aki hordozza az Atyát, s akit hor-
doz az Atya”.55 Ha az elemzésünk kezdetén idézett sorokban Krisztus atyai 
tulajdonságát az Atyával való azonosításnak kellene értenünk, akkor e so-
rok magyaráznák jelentését. Atya és Fiú azonossága tehát nem numerikus 
azonosság volna Noétosz értelmezésének megfelelően, hanem egy archai-
kus módon megfogalmazott belső egység. Ha figyelmen kívül hagyjuk a 
hitvallást idéző szavakat, melyben Krisztus az Atya mellett teremtőként je-
lenik meg, és azt gondoljuk, hogy a legutóbb említett helyen – vagy a 
780/799. sorban: „én mutatom meg nektek az öröktől fogva való Atyát” – 
„Fiú” alatt a történeti Jézust kellene értenünk, akkor is legfeljebb kallisztiá-
nusnak lehetne nevezni az így adódó teológiai álláspontot. Ez azonban az 
előbbi észrevételen túl azért sem állhat, mert Pseudorigenes nyilvánvalóvá 
teszi, hogy Kallisztosz teológiája egyértelműen újdonságot jelentett, azt a 
római püspök a noétiánus és szabelliánus állásponttal szemben megfogal-
mazott patripasszionizmus-vád elhárítására dolgozta ki, s azért, hogy a 
szembenálló koncepciók között közvetítsen.56 

                                                                                                                      
összeköti a keresztelési felkészüléssel (c. 21). St. G. Hall a keresztelési kontextust 
lehetségesnek tartja, de a hitvallási konnotációkat elveti. Vö. azonban a térben és 
időben rokon Epistula apostolorum hitvallásszerű formuláival: 3; 13; 17; 19–20; 
továbbá ld. alább 101. o. az 59. jegyzettel. 

54  Ugyanígy fr. 14; 15. 
55  PP 105: ll. 802–3 Hall /821-2 Perler. Vö. Jn 10,38; 14,10; értelmezéséhez vö. Jn 

6,56 (ugyanezen terminusok Krisztus és a hívő viszonyára) és Jn 17,21 (a két vi-
szony párhuzamba állítása). 

56 Kallisztosz ugyan monarchiánus, számára azonban a „Fiú” – Pseudorigenes szerint 
– csak a megtestesült Istent jelenti, azaz Istennek egy állapotát: ezt az álláspontot 
pontosan írhatnánk le a „modalista” jelzővel: ld. Ref IX 11–17. 
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 Még egyértelműbben derül ki azonban Melitón álláspontja a szírül 
fennmaradt F3b töredékből, amely nem más, mint egy kibővített hitvallás. 
Ez a következő kijelentésekkel kezdődik: 

 
Ő tökéletes [mšlamónó] Értelem [madʿó], Isten Igéje,  
aki a fény előtt született,  
aki az Atyával együtt teremtő, 
 

és a következő szavakkal záródik: 
 
Isten az Istenből, 
Fiú az Atyából, 
Jézus Krisztus, király mindörökkön örökké. Ámen. 
 

Igaz, a 15. töredékkel kapcsolatban hitelességi kérdések merültek fel, hi-
szen egy nagyon hasonló töredék Irenaeus neve alatt is fennmaradt.57 
E kérdést azonban meggyőződésem szerint el lehet dönteni: Melitón szö-
vegeit egy nagyon egységes nyelvezet, kifejezésmód és teológiai megköze-
lítés jellemzi, amelyet az alábbiakban részletesen jellemzek. A 15. töredék 
és a húsvéti homília egyes részei között pedig igen szoros párhuzamok mu-
tathatók ki.58 Igaz ez a vitát kiváltó inkriminált rész közvetlen környezetére 
is, mint látni fogjuk. Az egyezések olykor szó szerintiek (pl. a jellegzetes 
melitóni59 „akit a földbe eltemettek” kifejezés ismétlődése), ami nyilván a 
korabeli szardeiszi keresztelési hitvalláshoz kapcsolja őket. Ugyanakkor 
szó nincs szövegszerű átvételről, ami egy kompilátorra utalhatna, hanem 
sokkal inkább a gondolati tartalom párhuzamos a PP és a töredék közt. 

                                                 
57  Fr. 2. in Hermann Jordan, Armenische Irenaeusfragmente (TU 36/3, 1913) 3–5; 

56–99. Már Nautin bizonyította (pace Jordan) a melitóni változat elsődlegességét 
(jóllehet az attribúciót elvetette): Dossier 64–72. Hübner nem idézi a 15. töredéket, 
mondván, hogy ugyan feltehetően eredeti, de kérdés, hogy megfogalmazásai meny-
nyire pontosan Melitónéi ebben a formában: „Meliton un Noët”, n. 62. Csakhogy 
már az F3b töredék bevezető mondata mutatja, hogy ez egy hosszabb szövegből 
lett kivágva (ti. a Kivonatokból), míg az irenaeusi változat önálló szöveg, tehát 
vagy másodlagos, vagy a Melitón által is használt hitvallási formulát tartalmazza. 
Az egyetlen jelentőséggel bíró tartalmi különbség egyébként a két szöveg közt, 
hogy az irenaeusi verzió kihagyja „a hangban Szó, a leheletben [illetve tsz.: a szel-
lemek közt] Szellem” ( ���ܘ�� ܪܘ��. ��� �� ) klauzulát, nyilván annak archaikus 
– modalistaként is értelmezhető – volta miatt. Úgy tűnik, cenzúra áldozata lett (ta-
lán az idézők kezén). Egyébként a többi különbség mindkét változat figyelmetlen 
kihagyásai, illetve az irenaeusi precízkedő kiegészítéseiből áll. 

58  Ld. a Forrásgyűjtemény táblázatában. 
59  A PP és F3b mellett ACI II (fr. 13) és F8 is hozza. 
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 Az utóbbi idézetet szír címe alapján az Euszebiosz által említett „Hitről” 
c. munkájához sorolták.60 Azonban a szír florilégiumban a töredéket beve-
zető „Melitón a hitről” kifejezés nem feltétlenül cím, egyszerűen azt jelzi, 
hogy egy hitvallásszerű formulával van dolgunk. Az idézet kezdő sorai pe-
dig elárulják, valójában melyik Melitón-műből származik.61 Így vezeti be 
ugyanis a hitvallást: 

 
A Törvényből és a prófétákból összegyűjtöttük azt, ami a Jézus 
Krisztusról szóló igehirdetésre vonatkozik, hogy megmutassuk 
Szereteteteknek, hogy... 
 

Világos, hogy ez nem más, mint annak a testimoniumgyűjteménynek a zá-
rómondata, amelynek bevezető sorait Euszebiosz idézi Eklogai (Kivona-
tok) címen62: 

 
Melitón üdvözli Onészimosz testvért. Miután többször megkértél 
rá, mivel lelkesedsz a tanítás iránt, hogy kivonatokat készítsek 
számodra a Törvényből és a prófétákból, melyek Üdvözítőnkre és 
egész hitünkre vonatkoznak, aztán azt is meg akartad tudni, hogy 
pontosan hány régi Könyv van, és mi a sorrendjük, azon voltam, 
hogy ezt megtegyem, mivel megismertem a hit iránti lelkesedése-
det és a tanítás iránt megnyilvánuló tudásszomjadat, hogy Isten 
utáni vágyakozásból mindennél többre becsülöd ezeket, hiszen az 
örök üdvösség elnyeréséért harcolsz. (14) Eljutva tehát Keletre, és 
elérve egészen addig a helyig, ahol hirdették (az Írást), és ahol be-
teljesedett, pontosan megtanultam az ószövetség könyveit, me-
lyeknek listáját elküldöm neked [...]63 
 

A testimoniumok tárgya tehát a bevezető szerint „Üdvözítőnk és egész hi-
tünk” – ami magyarázhatja a „Hitről” címváltozatot mind a florilégium 
lemmájában és esetleg már Euszebiosz katalógusában. Az a tény, hogy hit-
vallásszerű formulával van dolgunk, problémamentessé teszi, hogy a kis-
ázsiai tradícióhoz tartozó Irenaeus neve alatt is megjelenik kisebb változta-
tásokkal. Mindenesetre valószínűbb, hogy a későbbi Irenaeus idézi a – mint 

                                                 
60  Euszebiosz, HE IV 26,2.  
61  Így Otto, CA IX 456; Campbell Bonner, The Homily on the Passion by Melito, 

Bishop of Sardis (Studies and Documents 12, Philadelphia, 1940) 49 (S. G. Hall, 
Melito xxxvii alapján); Marcel Richard, „Témoins grecs des fragments xiii et xiv 
de Mélion de Sardes” Le Muséon 85 (1972) 321. 

62 Euszebiosz, HE IV 26,13.  
63  Melitón F3a: Euszebiosz, HE IV 26,13–14. 
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láttuk – nagy tekintélyű Melitónt, vagy hogy Melitón formuláját a későbbi 
időkben – mikor neve már nem volt márka – Irenaeusnak tulajdonították, 
mint fordítva. 
 Valójában azonban F3b-től függetlenül is látható, hogy a logosz-
krisztológia Melitón teológiai tájékozódásában alapvető viszonyítási pont 
volt. Így a – feltehetően az Apológiához tartozó – F1d töredékben: 

 
Nem vagyunk semmiféle érzékeléssel nem rendelkező kövek 
imádói, hanem egyedül a mindenek előtti64 és mindenek feletti65 
Istennek s az ő Felkentjének, Isten minden kor előtti Igéjének hó-
dolói. 
 

Nemcsak a töredék – mely pontosan mutatja Melitón gondosan megválasz-
tott kifejezési formáit (a párhuzamok, ellentétek, homoioteleutonok és szi-
nonimák használatában) – nevezi egyértelműen örök Logosznak a Fiút, de 
a mondatot megőrző Chronicon paschale arról is beszámol, hogy előzőleg 
Melitón közelről követte a Jusztin mártír által Apológiájában elmondotta-
kat,66 azaz a par excellence logosz-teológus jó ismerője volt. Ugyanez vilá-
gos a M. Richard által felfedezett új töredékből (F8) is: 

 
 „Hiszen ki ismerte ki az Úr elméjét, vagy ki volt tanácsadója”67 
– ha nem az Ige, aki a Szűzben öltött testet, 
akit földbe temettek, 
aki halottaiból feltámadt, 
aki a mennyekbe felment, 
aki az Atyában megdicsőült. 

 
3.1.5 Melitón paradox teológiája 

 
Mindezek után különösen figyelemreméltó, hogy a hitvallási formulában 
(F3b) is találunk olyan elemet, amelyet noétiánusként értelmezhetünk. E 
szerint Krisztus: 

 
 „a Lélekben lélek, az Atyában Fiú, Istenben Isten.”68 
 

                                                 
64  Vö. Kol 1,17 (Krisztusról). 
65  Vö. Ef 4,6; ill. Rm 9,5 (Krisztusról). 
66  Amennyiben helytálló megfigyelésem, hogy a fenti sorokban Jusztin I. Apológia 

6,2-beli rövid hitvallásának párhuzamát láthatjuk, akkor az I. Apológiára vonatko-
zik a megjegyzés. 

67  Ézs 40,13 LXX; Róm 11,34 (Melitón az utóbbit követi a „hiszen” beszúrásában). 
68  Melitón F3b (fr. 15. ed. Hall). 
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Melitón tehát egyszerre logosz-teológus és monarchiánus, sőt noétiánus? 
Vagy van olyan szemszög, amelyből teológiája koherens? Meggyőződésem 
szerint van. 
 Először is a PP inkriminált szövegrészének kontextusa mutatja meg, 
hogy részben egy stiláris eszközzel állunk szemben. Idézem most az egész 
passzust: 

 
amennyiben ítél – törvény 
amennyiben tanít – Ige 
amennyiben megment – kegyelem 
amennyiben nemz – atya 
amennyiben születik – fiú 
amennyiben szenved – juh 
amennyiben eltemetik – ember 
amennyiben feltámad – Isten.69 
 

Az oximoron alakzata – a paralellizmus és a szinonimák használata mellett 
– Melitón legkedveltebb költői eszköze, már a homília legelején:  

 
a Pászka misztériuma ekképpen 
új és régies, 
örök s időleges, 
romlandó s romolhatatlan, 
halandó és halhatatlan70 
 

Ez a nyelvezet nemcsak a húsvéti homíliára jellemző, de a következő feje-
zetben tárgyalt a Test, lélek és megtestesülés c. munkára és az egyesek által 
vitatott71 F7 töredékre is, amely azonban tökéletesen mutatja Melitón nyel-

                                                 
69  Ll. 60–66. 
70  Ll. 8–12, vö. 305skk. 
71  Vö. P. Nautin – aki kakukktojásként a PP hitelességét is elvitatta, s így Melitón 

hangját fel nem ismerhette – a 7. és a 11. sor kifejezéseit találja gyanúsnak (Le 
dossier, 73); ugyanakkor St. G Hall (Melito, xxxvii) arra hajlik, hogy későbbi be-
avatkozások nyomát lássa (különösen a 7. sorban). Ám Krisztus egyidejű örök is-
tensége és földi embersége kettősségének a gondolata átszövi a töredéket, nehéz 
belőle izolálni (ld. kül. ll. 11–4). Talán a „természet” kifejezés a leggyanúsabb a 7. 
sorból. Krisztus mindenütt való jelenlétének gondolata megtalálható a Hippolü-
tosznak tulajdonított IP-ban, és R. Cantalamessa amellett érvel, hogy ennek hang-
súlyozása a korabeli kisázsiai teológia sajátossága: Raniero Cantalamessa, 
L’omelia „in S. Pascha” dello Pseudo-Ippolito di Roma (Milano: Vita e Pensiero, 
1967) 167–9.  
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vének és gondolkodásmódjának vonásait (még ha a florilégium redaktora, 
vagy másik későbbi kéz itt-ott modernizálta is): 

 
Ezért jött el hozzánk, 
ezért, jóllehet testetlen volt, testet szőtt magának formánkból, 
mikor bárányként mutatkozott, a pásztor ő maradt, 
mikor szolgának tartották, fiúságát meg nem tagadta, 
mikor Mária viselős volt Vele, ő az Atyát viselte, 
mikor a földön járt, az eget betöltötte, 
mikor újszülöttként mutatkozott, természetének örökkévalóságát 
meg nem hazudtolta, 
mikor testet öltött magára, istenségének egyszerűségét nem korlá-
tozta, 
mikor szegénynek vélték, gazdagságától meg nem volt fosztva, 
mikor mint ember táplálékra szorult, mint Isten nem szűnt meg a 
földkerekséget táplálni, 
mikor szolga formáját vette fel, az Atya formáját meg nem változ-
tatta, 
mindenné lett változatlan természettel, 
Pilátus előtt állt és az Atya mellett ült, 
a fához szegezték, és a mindenséget ő tartotta.72 
 

Krisztus testetlen és testi voltának oppozíciójával (l. 2) nyit a Test és lélek 
c. homília második része. A 11. sor a Filippi levél Krisztus-himnuszát idé-
zi, mely, mint láttuk, a paradox krisztológiai nyelv fő forrása.73 Az 5. sor és 
a ruha-metafora párhuzamait szintén megtaláljuk a PP-ban.74 Melitón kéz-
jegye ugyanígy érezhető itt, mint a 15. töredék hitvallásában. 
 A szardeiszi püspök-rétor más összefüggésekben is az oximoron eszkö-
zéhez nyúl,75 s ez őt egyébként az ószövetségi héber verses formákhoz is 

                                                 
72  Melitón F7 (fr. 14 Hall).  
73  Fenn 2: 85skk o. 
74  L. 5 ~ PP 105 (l. 803); l. 2: PP 47; 66; 100: St. G. Hall, Melito, apparatus. ad. loc. 
75  G. Zuntz a PP felfedezése után egy IV. századi caesareai grammatikusnak az 

Apostolok cselekedeteihez írt glosszáit is tartalmazó, X. századi athoszi kódex vé-
gén rátalált a szerző által is réginek tartott több kéziratból az ApCsel 7,51-hez mar-
ginálisként idézett homiletikus kidolgozásra, mely a parallelizmus és az oximoron, 
a rövid kolonok és homoioteleuta eszközére épít, akárcsak Melitón. Mivel azonban 
Melitón megoldásait kidolgozottabbak ítéli, a felfedezett anonim töredékben in-
kább elődjét véli felfedezni: G. Zuntz, „A Piece of Early Christian Rhetoric in the 
New Testament Manuscript 1739” JThS 47 (1946) 69–74. A töredék elsősorban a 
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kapcsolja.76 Álljon itt egy példa, ahol a zsidók ünneplését és Krisztus szen-
vedését állítja szembe ama nevezetes Pászka idején:  

 
Te örvendeztél, 
ő éhezett; 
te bort ittál, kenyeret ettél, 
ő epét s ecetet; 
a te arcod ragyogott, 
az övé eltorzult, 
te vigadtál,  
ő kínlódott, 
te zsoltárt énekeltél, 
őt elítélték, 
te rendelkeztél, 
s őt keresztre szegezték; 
te táncra perdültél, 
őt meg eltemették; 
te puha heverőre heveredtél, 
ő sírba s koporsóba.77 
 

De még csak nem is kizárólag a passió közvetlen összefüggésében használ-
ja prédikátorunk ezt az eszközt. Például a következőképpen festi le, a bu-
kott Ádám mit hagyott 

 
gyermekeinek örökségül: 
nem szentséget, hanem paráznaságot, 
nem romolhatatlanságot, hanem romlást, 
nem megbecsülést, hanem hitványságot, 
nem királyságot, hanem zsarnokságot, 
nem életet, hanem halált, 
nem menekvést, hanem pusztulást. (349skk) 
 

Erre válaszul mintegy másfélszáz sorral alább Krisztust így jellemzi: 
 

                                                                                                                      
meglátogatott Izrael értetlenségét, azaz az isteni önfeláldozó szeretetre süket embe-
ri reakció paradox voltát bontja ki. 

76  Melitón kifejezési formáit a Zsoltárok nyilván ugyanúgy formálták, mint a zsidó 
húsvéti haggadák – erről. ld. St. G. Hall, Melito, xvii (korábbi irodalommal); a 
haggadákkal való esetleges kapcsolatról kritikusan ld. Lynn H. Cohick, The Peri 
Pascha Attributed to Melito of Sardis: Setting, Purpose, and Sources (Brown Ju-
daic Studies 327, Providence: Brown University, 2000) 27-9. 

77  Ll. 580–595; vö. 676–8. 
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Ő az, aki megszabadított bennünket 
szolgaságból szabadságra, 
sötétségből világosságra, 
halálból életre, 
zsarnokságból örök királyságra (ll. 490–93). 
 

Ám tévedés lenne azt állítani, hogy pusztán retorikai-poétikai fogásról van 
szó. Az eszköz nem öncélú, hanem a krisztológiai paradoxon legplasztiku-
sabb megfogalmazását vezeti fel. Ez a homília drámai csúcspontján, a ke-
resztre feszítés leírásában hangzik el: 

 
Aki felfüggesztette földet, felfüggesztik, 
aki felszögezte az egeket, felszögezik, 
aki a mindenséget rögzítette, fára rögzítik, 
a Gazdát megszégyenítik, 
az Istent megölik. 
Izrael királyát elveszíti 
az izraelita jobbja.78 
 

Van tehát egy közös pont Noétosznak a Refutatio-ban leírt teológiája és 
Melitón között: az ellentétek, az oximoron kulcsfontosságú szerepe. Ezért 
bélyegzi a Refutatio Noétoszt hérakleitiánusnak. Ám Melitónnál az oximo-
ron költői és a paradoxon teológiai eszköze nem vezet trinitológiai hetero-
doxiához. Épp ellenkezőleg, a paradoxon nyelve annak eszközévé válik, 
hogy – mint már a III. század szerzői észreveszik79 – a legvilágosabban fe-
jezze ki a Krisztológia alapját, hogy Krisztus Isten és ember. Melitón be-
mutatja, hogyan érvényesül e paradoxon a megtestesülésben,80 de legsajá-
tosabban a kereszthalálban: 

 
A bírót elítélik, s ő hallgat, 
a láthatatlan látszik, s nem szégyelli, 
a megfoghatatlant megfogják, s nem méltatlankodik, 
s kifeszíthetetlent kifeszítik, s nem tiltakozik, 
a szenvedéstől ment szenved, s nem kiált bosszút, 
a halhatatlan meghal, s nem tesz ellene, 

                                                 
78  Ll. 731–5. A korábban 7. töredékként számon tartott idézet nyilván e sorok szabad 

visszaadása: ἐκ τοῦ λόγου εἰς πάθος «Ὁ θεὸς πέπονθεν ὑπὸ δεξιᾶς Ἰσραηλίτιδος.» 
(Sinai Anasztasziosz). 

79  T1: Contra Artemonem fr. apud Euszebiosz, HE V 28,5. 
80  Melitón F7 (fr. 14. Hall). 
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a mennyeit földbe temetik, s eltűri: 
mi ez az új misztérium?81 
 

Melitón paradox nyelvének legjellemzőbb példája, a Test és lélek címen 
ismert homília így „oldja fel” végül a paradoxon feszültségét: 

 
Amikor azonban Urunk feltámadt a holtak házából, 
és eltaposta a halált, 
megkötözte a hatalmast,  
eloldozta az embert, 
akkor az egész teremtés megértette, hogy az emberért  
ítélték el a bírót, 
volt látható a láthatatlan, 
szenvedett a szenvedéstől ment, 
halt meg a halhatatlan, 
temették földbe a mennyeit. 
Amikor Urunk emberré lett,  
elítélték, hogy kegyelmet adjon, 
megkötözték, hogy feloldozzon, 
megragadták, hogy szabadon engedjen, 
szenvedett, hogy velünk együtt szenvedjen, 
meghalt, hogy életet adjon, 
eltemették, hogy feltámasszon.82 

 
Az oximoron tehát a paradoxon kifejezésének válik a legmegfelelőbb esz-
közévé. E paradox teológia az, amely Melitón koherenciáját adja, és amely 
a logosz-teológusok fogalmi artikulációjának alternatívája vagy még in-
kább kiegészítője. E paradox nyelv nyilvánul meg a vizsgálódásunk elején 
botránykőképpen idézett két sorban. A kényszer, hogy benne modalizmust 
lássanak az értelmezők, abból adódik, hogy a dogmatörténet kategóriáinak 
szemüvegén keresztül olvassák a régi szerzőket – mely korántsem mindig a 

                                                 
81  ACI II 13. A prédikáció folytatása a PP előbb idézett sorainak összefüggésében al-

kalmazza az oximoront. 
82  A Melitón-szöveg rekonstrukciója a szír fr. 13 (Pitra, SS II 56–7) és az ún. 

additamentum szövegváltozatok (ms. Vat. Syr. 368 ed. Mai PG 18,604–8 és BL 
ms. add. 12,156 fol. 77v, ed. Pitra, AS IV 197–8) felhasználásával. Az utóbbi szö-
vegtanúból az első 5 sor hiányzik. 
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legjobb optika.83 Ennek következtében először is a predikációkat (atya, fiú) 
azonosságállításokként értelmezik (Atya, Fiú),84 amiből a Leibniz-elv al-
kalmazásával adódik az Atya és a Fiú azonosságának állítása. Krisztus 
atyaságának, atyai sajátosságának állítása azonban szokványos a korabeli 
kis-ázsiai miliőben, az Atyával való azonosítás bármiféle jele nélkül: így 
a Diognétosz-levélben85 vagy a hajthatatlan antimonarchiánus Hippolü-
tosznál.86 
 
Láttuk, hogy a paradoxon teológiai nyelve szoros kapcsolatban áll a nega-
tív teológiával. Ez utóbbinak alapelve Melitón húsvéti homíliájában is 
megjelenik a bevett terminológiát követve. Krisztus 

 
elbeszélhetetlen kezdet és felfoghatatlan vég […]87 
 

Azt is láttuk, hogy a paradoxon teológiája a negatív teológia negatívja, az 
ellentétes állítmányok együttes tagadása helyett együttes állításukkal jár. E 
mögött az a meggyőződés áll, hogy a húsvéti homíliával szólva Krisztus 

 
 „mindeneket magában foglal”88  
 

E fordulat nem egyszerűen az apologetikus irodalomban szokványos, a 
melitóni apológiában is megjelenő,89 a filozófiai teológiából átvett „be nem 
foglalható, de mindent magában foglaló” formula ekhója.90 Igazi értelme – 

                                                 
83  Így torzítja el a rendszerszerű filozófiatörténet szemüvege Arisztotelésznél a korai 

gondolkodók olvasatát: ld. pl. Harold Cherniss, Aristotle’s Criticism of Presoc-
tratic Philosophy (Baltimore: Johns Hopkins, 1935) 31 et passim. 

84  Erre felhívja a figyelmet G. Racle, „Perspective christologiques de l’Homélie 
pascale de Méliton de Sardes” SP 9 (1966) 263–9, 264–5; Raniero Cantalamessa, 
„Méliton de Sardes, une christologie antignostique du IIme siècle” Revue des 
Science Religieuses 37 (1963) 1–26, 4–10. 

85  AdDiogn 9,6 (ld. fenn 69. o. a 88. jegyzettel). 
86  Ld. alább 5.2: 332–3. o. a 609–11. jegyzetekkel. Melitónnál Krisztus teremtő sze-

repére érti publikálatlan disszertációjában Gregor Wurst: ld. Dmitrĳ Bumazhnov, 
Der Mensch als Gottes Bild im christlichen Ägypten (Studien und Texte zu Antike 
und Christentum 34, Tübingen: Mohr Siebeck, 2006) 67. 

87  PP l. 814: ἀρχὴ ἀνεκδιήγητος καὶ τέλος ἀκατάλημπτον. 
88  PP l. 38. 
89  Ld. alább 3.3: 147. o. 
90  Hermász, A Pásztor 26 (Parancsolatok 1,1; magyarul in ÓÍ 2, 1979); Kerügma 

Petri fr. 2 vö. William R. Schoedel, „Enclosing, not Enclosed: The Early Christian 
Doctrine of God” in William R. Schoedel – Robert L. Wilken, eds., Early Chris-
tian Literature and the Classical Tradition: In honorem Robert M. Grant (Théolo-
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Cusanusszal szólva – a coincidentia oppositorum. Ahogy 20 sorral alább 
Melitón fogalmaz: Krisztus „természetében isten és ember”91, majd levonja 
a konzekvenciát: „aki a minden”.92 Ez pedig közvetlen a Krisztus atyaságát 
és fiúságát állító inkriminált szövegrész előtt történik. E tézis Melitón 
krisztológiájának központi eleme. Nem véletlen, hogy a 14. és 15. töredék-
ben is visszaköszön: „ő, aki minden mindenekben”93, illetve „mindenné 
lett, anélkül hogy természetében változott volna”.94 
 A negatív teológia és a paradox teológia noétoszi formája között Pseud-
origenes is felfedezi a párhuzamot, amikor azt írja, hogy egy noétiánus teo-
lógus 

 
Annál, ami megismerhető belőle, jobban csodálja és dicséri azt, 
ami megismerhetetlen, s ami hatalmából láthatatlan.95 
 

Nyilvánvalóan utal Pál Római levelének híres passzusára: 
 
Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel 
Isten nyilvánvalóvá tette számukra. (20) Ami ugyanis nem látható 
belőle: az ő örök hatalma/ hatóereje és istensége, az a világ terem-
tésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható.96 
 

Azaz Pseudorigenes szerint a noétiánusok illegitim módon az isteni meg-
ismerhetetlenség mögé akarnak nézni, ezért bonyolódnak zavaros para-
doxonokba. Valójában, mint láttuk, a paradoxon teológusai az isteni epi-
fániára, a megtestesülésre koncentrálnak. Mindezzel együtt a Pseudori-
genes által kívánt fogalmi tisztázás vezetett – már előtte – Hippolütosz, 
Tertullianus, majd később Novatianus és Órigenész szentháromságtaná-
hoz, amelyet végül a nikaiai és a konstantinápolyi egyetemes zsinatok ar-
tikuláltak.  

                                                                                                                      
gie Historique 54, Paris: Beauchesne, 1979) 75–86. Ld. még „Melitón filozófus be-
széde”, 11 (a Forrásgyűjteményben). 

91  PP l. 58. 
92  PP l. 59. 
93  Fr. 15: ܗܘ� � .( �) Cureton p. 32 ܗܘ ܕ���ܠ �
94  Fr. 14: ���'&� % ���$#� ܗܘ� �"ܡ �(� . 
95  Ref IX 9,5. 
96  Róm 1,19–20. 
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 Bár, mint láttuk, a paradox teológia a korabeli platonizmusban is helyet 
kap – Melitón esetében nehéz lenne középső-platonista hatásra gondolni.97 
Ő elsősorban egy retorikai98 és egy liturgikus-poétikus tradíció örököseként 
nyúl a teológiához. Végső soron a paradoxonra épülő teológiai nyelv nem 
filozófiai, hanem feltehetően retorikai-kultikus eredetű.99 Melitón logosza 
azonban – és itt Pseudorigenesnek mélyen igaza van – mégiscsak rokon 
Hérakleitosz logoszával, amely mint paradox beszéd tükrözi a logoszt mint 
a világ paradox természetét. Melitón azonban elsősorban a megtestesült 
Logosz paradoxonát kívánja leképezni, aki „természetében isten és em-
ber”.100 Így Krisztusnak a 14. töredékből idézett mindenné válása a meg-
váltásnak a központi eleme, ahogy ezt Órigenész plasztikusan kifejezi az 
Énekek énekéhez mondott homíliáiban:  

 
Mirha-kötegecske, azaz mirhacsepp vagy mirhagyöngy, az uno-
kaöcsém nekem. (Én 1,13) [...] Mivelhogy minden népet olyan-
nak tekint, mint a vízcsepp a vödrön, ezért bizony szükséges volt, 
hogy aki minden lett, hogy mindent üdvözítsen, csepp is legyen, 
hogy megszabadítsa a népeket.101 
 

S ahogy erre a húsvéti homília is utal: 
 
Mi a Pászka? A név abból a történésből származik, ami vele jár: a 
szenvedésből (paszkhein). Tudjátok meg tehát, ki az, aki szenved, 
és ki az, aki a szenvedő iránt részvétet mutat, s hogy miért jelenik 

                                                 
97  Ha más összefüggésben is, de Noétosz esetében ezt felvetette R. M. Hübner, 

„Meliton und Noet”, 236, 39. jegyzet (bár ő a kronológiai nehézségek és a tények 
ellenére Melitónt Noétosz követőjének teszi meg). 

98  Ezt hangsúlyozza már Albert Wifstrand, „The Homily of Melito on the Passion” 
VC 2 (1948) 201–223 és Thomas Halton, „Stylistic device in Melito” 249–55. 

99  Legalábbis Melitón húsvéti homíliájának egyéb formai jellegzetességeire ez áll: ld. 
Alistair Stewart-Sykes, The Lamb’s High Feast, 73 (az idézett párhuzam Aelius 
Aristides prózai himnusza Zeuszra; ebben a paradoxon nem kap helyet). Vö. ugyan-
akkor fenn 2: 74. o. a 109.; 83. o. a 149.; 83. o. a 151. és 85. o. a 157. jegyzetekkel. 

100  PP 58. 
101  Órigenész, HomCant 2,3: Heidl György, Szent Ágoston megtérése: egy fejezet az 

origenizmus történetéből (Catena monográfiák 2, Budapest: Kairosz, 2001), 24–35; 
Adamik Tamás fordítása (Szent Jeromos, Nehéz az emberi léleknek nem szeretni 
[Budapest: Helikon, 1991] 169–170) változtatásokkal. Vö. ComCant II 168–9; ma-
gyarul: Órigenész, Kommentár az Énekek énekéhez, ford. Pesthy Monika (Buda-
pest: Atlantisz, 1993) 141–3. 
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meg az Úr a földön: hogy a szenvedőt magára öltve a mennyek 
magasságába ragadja.102 
 

A megváltás kulcsmomentuma az isteni részvét, s ez egyszersmind a para-
doxon forrása: 

 
Ő eljött a mennyből a földre azért, aki szenved, s őt magát felölt-
ve szűz anyja által, és emberként lépett elő, így magára vette a 
szenvedő szenvedéseit szenvedni képes teste révén, és megszün-
tette a hústest szenvedélyeit, meghalni nem tudó szelleme által 
pedig megölte az embergyilkos halált.103 
 

Az isteni sympatheia gondolata oly fontos Melitónnak, hogy a Test, lélek és 
megtestesülés II. részében is visszaköszön nagyon hasonló megfogalma-
zásban: 

 
Amikor ugyanis Urunk szenvedett, mindabban, amennyiben ha-
sonló volt az emberhez, emberségében szenvedett, s szenvedé-
lyeitől a hozzá hasonlót megszabadította,104 a halált, mikor meg-
halt, megölte. Miatta szállott alá Urunk a földre, hogy amikor 
megpróbálta a halált, megölje az embergyilkos lázadót.105 
 

Végezetül essék még néhány szó a „paradox teológia” gyakorlati aspektu-
sáról. Melitón homíliája, mint legújabban sikerült kimutatni, valójában nem 
prédikáció, hanem kvázi liturgikus szöveg, a misztérium kísérője.106 Azt 
pedig már régóta tudjuk, hogy a görög liturgikus költészet kialakulásában 
kulcsszerepet játszott.107 Amikor a III. század közepe után Noétosznak ne-
ve is rég feledésbe merül, a melitóni nyelv tovább él a liturgikus szöveg-
ben. Elég itt idéznem párhuzamként a bizánci nagypénteki szertartás 
csúcspontját képező idiomelont: 

                                                 
102  Melitón, PP 46: ll. 303–10. 
103  Melitón PP 66: 451–6. 
104  Vö. PP 46; 66. 
105  Melitón, ACI II 7 [add; Ep/Chrys; AthG; AthC ]; vö. II 2–3 [AthG; A; D]; 4 [add; 

AL; AthG; AthC]; 14 [fr. add; AthG]; 16 [AthG; AL] (A forrásmegjelölések felol-
dásához ld. alább 3.2: 116–8. o. 

106  Dragos-Andrei Giulea, „Seeing Christ through Scriptures at the Paschal Celebra-
tion: Exegesis as Mystery Performance in the Paschal Writings of Melito, Pseudo-
Hippolytus, and Origen” Orientalia Christiana Periodica (2008) 27–47. 

107 E. J. Wellesz: „Melito’s homily on the passion, an investigation into the sources of 
Byzantine hymnography” JThS 44 (1943) 41–52 (az alább idézett párhuzammal 
nem foglalkozik). 
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Ma a kereszten függ Az, aki a földet a vizekre függesztette. [Há-
romszor.]  
Töviskoszorút helyeznek az angyalok Királyára.  
Hamis bíborba borítják Azt, aki az eget fellegekbe borította.  
Arculütést fogad el Az, aki a Jordánban Ádámot megszabadította.  
Szegekkel a keresztre feszítik az Egyháznak Vőlegényét.  
Lándzsával átszúrják a Szűz Fiát. 
Hódolunk a Te szenvedéseidnek, Krisztus. [Háromszor.] 
Mutasd meg nekünk a Te dicsőséges feltámadásodat is.108 
 

Ugyanez a paradox misztikus és költői nyelv motiválja majd az V. század 
krisztológiai vitái idején a miafiziták által a Triszagion-himnuszba történő 
betoldását az ún. theopaszkhita formulának: 

 
Szent Isten, 
szent erős, 
szent halhatatlan, aki értünk megfeszíttettél, 
irgalmazz nekünk! 
 

Ez vezetett végül ahhoz, hogy az újkalkhédóni mozgalomnak meg kellett 
találnia azt a fogalmi nyelvet, amelyben e paradoxon leírható volt. Ez lett 
az ún. communicatio idiomatum-elv, mely szerint Krisztusban az emberi és 
isteni tulajdonságok/működések felcserélhetők. 
 A paradox teológia tehát a fogalmi tisztázás mellett tovább él a liturgi-
kus109 költői nyelvben, újra és újra megtermékenyítve a szisztematikus-
analitikus teológiai gondolkodást. Noétosz talán ott rontotta el, hogy e köl-
tői-misztikus nyelvet a racionális fogalmi nyelvre próbálta meg lefordítani 
                                                 
108  Berki Feriz fordítása. A görög szöveg: 
 Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γὴν κρεμάσας. (ἐκ γ' ). 
 Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς.  
 Ψευδὴ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις.  
 Ῥάπισμα κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.  
 Ἦλοις προσηλώθη ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας.  
 Λόγχη ἐκεντήθη, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου.  
 Προσκυνούμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ. (ἐκ γ). Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἔνδοξόν σου 

Ἀνάστασιν. 
 A párhuzamot először észrevette: Παναγιώτης Κ. Χρηστοῦ, „Τὸ ἔργον τοῦ 

Μελίτωνος Περὶ Πὰσχα καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ Πάθους” Κληρονομία 1 (1969) 65–
78. 

109 A paradoxon igazán e liturgikus cselekményben van otthon. Melitón homíliájának 
a racionális-tanítói funkciójával szemben a misztikus-liturgikus célt hangsúlyozza 
D-A. Giulea, „Seeing Christ through Scriptures”, 27–47. 
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– sikertelenül.110 Melitón – aki G. Zuntz találó jellemzésével többhúrú lan-
ton játszott,111 és az Apológiában éppolyan mesterien műveli az értekező, 
érvelő prózát, mint ahogy homíliáiban adaptálja az ázsiai stílust – nem esett 
ebbe a csapdába, ugyanakkor nem is tett kísérletet az érvelő-fogalmi és a 
performatív-paradox nyelv összehangolására. A közös nevezőt, mint látni 
fogjuk, Hippolütosznak sikerült megtalálnia.112 
 
 

3.2. MELITÓN ÉS A TEST 
 
 
Órigenész egy V. század végi Teremtés-katéna szerint a Ter 1,26-hoz fű-
zött magyarázatában a következőt állítja Melitónról: 

 
És azt mondta az Isten: „Alkossunk embert képmásunknak és ha-
sonlatosságunknak megfelelően” (Ter 1,26a). Elöljáróban azt kell 
megvizsgálnunk, miben áll a „képmásnak megfelelő”: testben-e 
vagy lélekben? Nézzük meg először, mit gondoltak, akik elsőként 
nyilatkoztak a kérdésről. Közülük Melitón egy írásművet hagyott 
hátra Arról, hogy Isten testi [περὶ τοῦ ἐνσώματον εἶναι τὸν Θεόν]. 
Mivel úgy találták, hogy Isten tagjairól beszél {az Írás}, szemei-
ről, melyek látják az embervilágot, füleiről, melyek meghallgatják 
az igazak könyörgését, meg „Az Úr jó illatot érzett” (Ter 8,27) és 
„Az Úr szája így szólt” (Ézs 1,20), továbbá kezeiről, lábairól, uj-
jairól – ezért egyenesen azt állítják, hogy ezek nem mást, mint Is-
ten alakját nyilatkoztatják ki. Miképpen – kérdik – látta Istent Áb-
rahám, Mózes és a szentek, ha nincs alakja? Ha pedig van alakja, 
ugyan mi más lenne, mint emberi? És tengernyi igét összehorda-
nak, mely Isten tagjait említi.113 

                                                 
110  Ld. alább 5.1.1: 249. o. 
111  G. Zuntz, „A Piece of Early Christian Rhetoric”, 74: Melito „had more than one 

string to his lyre”. 
112  Ld. különösen a CHN 18. fejezetének paradox nyelvezetét a megtestesülés miszté-

riumának leírásában. 
113  Órigenész, Commentarii in Genesin fragmenta e cateniis (vö. CPG 1410/5) PG 

12,93; Françoise Petit, ed., Catenae graecae in Genesim et in Exodum II Collectio 
coisliana in Genesim (CCSG 15, Turnhout: Brepols, 1986) #73 p. 73; Órigenész-
hez a katénában vö. id., „Le dossier origénien de la chaîne de Moscou sur la 
Genèse: Problèmes d’attribution et de double rédaction” Le Muséon 92 (1979) 71–
104. 
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Hihetünk-e Órigenésznek? Vizsgáljuk meg alaposabban a bizonyítékokat, 
vajon igazolják-e! Nos, első látásra is gyanús, hogy Órigenész – ha ő a fen-
ti sorok szerzője – Melitón művének csupán címét ismerte, s az alapján 
formált véleményt róla. Euszebiosz – és az ő nyomán Jeromos – katalógusa 
ugyanis tartalmaz egy ilyen című Melitón-művet: Περὶ ἐνσωμάτου θεοῦ.114 
Órigenész, úgy látszik, a titulust egyszerűen állítássá formálta. Erre utal 
legalábbis az, hogy kijelentését alátámasztandó csupán a homályos többes 
számú „mondják”, „állítják” stb. alakokkal él. 
 Az alábbiakban amellett fogok érvelni, hogy a kérdéses elveszett 
Melitón-mű nagy része rekonstruálható, s így áttekintve a test teológiáját a 
kérdéses szövegben, egyértelműbben felelhetünk a fenti kérdésre. A válasz 
a kiinduló sejtésünknek megfelelően nemleges lesz, még akkor is, ha meg-
engedjük, hogy Órigenésznek a cím felületes értelmezésén túl más infor-
mációi is voltak, melyekre támaszkodott.115 Vagy G. Florovskynak116 lesz 
ugyanis igaza, miszerint Órigenész azt az Irenaeusnál világosan kifejtett 
meggyőződést értette félre, hogy az ember a megtestesült Isten képmása, 
lévén testi mivoltában is hordozza az istenképűséget, vagy pedig – amint 
én javaslom – Órigenész nem tudott mit kezdeni Melitón teológiájának az-
zal a vonásával, melyet paradox teológiának117 nevezek. 
 
Nos, nézzük tehát a Melitónra vonatkozó forrásainkat. 1932-ig néhány gö-
rög és szír töredéken, valamint egy címlistán kívül semmit sem ismertünk a 
szardeiszi püspöktől. Ekkor került elő a Peri Pascha szövegének jelentős 
része egy papiruszon, amit aztán számos más szövegtanú felfedezése köve-
tett: 1958-tól több jelentős kopt töredék, 1960-ban egy latin átdolgozás 
Ágoston és Nagy Szt. Leó neve alatt, 1960-ban egy jobb állapotú korai gö-
rög papirusz, majd 1967-ben a homília első része Antiokhiai Meletiosz ne-
ve alatt grúzul, és végül 1971-ben a második fele Aranyszájú Szt. János 
neve alatt.118 A homília tartalmazta továbbá a korábban egyedül ismert, a 

                                                 
114 Erről ld. alább 122. o. 
115  Mivel Órigenész máshol is hivatkozik Melitónra, és ott a tényleges szöveg olvasá-

sát (egy másik Melitón műét) feltételezi megjegyzése: Selecta in Psalmos ad Ps. 3 
(PG 12,1120A). 

116  Georges Florovsky, „The Anthropomorphites in the Egyptian Desert” in Aspects of 
Church History (Belmont, Mass.: Nordland, 1975) 89–96, 94. 

117  Erről részletesebben ld. fenn 1.: 47–53; 2.: 65–86; 3.1.3.: 96–99. 
118 Stuart G. Hall, Melito of Sardis, On Pascha and Fragments (Oxford: UP, 1991) 

xvii–xix. 
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VI. századi névtelen edesszai florilégiumban119 megőrzött szír töredékeket, 
valamint egy másik antológiában Alexandriai Alexandrosz neve alatt 
fennmaradt szír idézetet.120 Ez a jelentős felfedezés elhomályosította a töb-
bi forrást, pedig közben gyakorlatilag előkerült egy másik jelentős Melitón-
szövegnek gyakorlatilag egésze, mégpedig pontosan a témánkat érintő 
kulcsszöveg. A felfedezés állomásai a következők voltak:121 
 (1) W. Cureton 1855-ben kiadta az említett edesszai florilégiumban122 
idézett két töredékét a „Test és lélek” (`al naphšó w-phagró) c. műnek 
(fr.).123  
 (2) J. M. Cotterill 1884-ben felfedezte,124 hogy a töredék részét képezi 
egy Alexandriai Alexandrosz neve alatt két kódexben szírül fennmaradt 
„Test és lélek és Urunk szenvedése”, illetve „A test, a lélek és a megteste-
sülés” c. homíliának (Alex.), továbbá az egyik kéziratban egy ehhez fűzött 
függeléknek (add.).125 Az utóbbi megjelenik az edesszai florilégiumban is 
                                                 
119 BM 12,156 fol. 77a; a florilégium kiadása: Ignaz Rucker, „Das Florilegium 

Edessenum” Sitzungsberichte der bayerischen Akademie der Wissenschaften, phil-
hist. Abteilung, 1933/5; egy további apró töredék egy VIII. századi miafizita szír 
florilégiumban: BM 12,155 fol. 34a: William Cureton, Spicilegium Syriacum 
(London: [n.pub.], 1855). p. ܢ. 

120  Pitra AS IV 199 [433] Alexandria Alexandrosz fr. 5: MS BM Add. 12154 (s. viii–
ix) fol. 13v. 

121  Valamivel részletesebben (illetve más részleteket kiemelve) rekapitulálja a történe-
tet Dmitrĳ Bumazhnov, Der Mensch als Gottes Bild im christlichen Ägypten (Stu-
dien und Texte zu Antike und Christentum 34, Tübingen: Mohr Siebeck, 2006) 25–
34. 

122  I. Rucker, „Das Florilegium Edessenum”, 12–4. 
123  W. Cureton, Spicilegium Syriacum,  � -%; megismételve: J. B. Pitra, SS II. 56–7; 

Otto, CA IX (1872), 497. 
124  Joseph M. Cotterill, „Appendix A” in Modern Criticism and Clement’s Epistles to 

Virgins: Their Greek Version Newly Discovered in Antiochus Palaestinensis with 
an appendix containing newly found versions of fragments attributed to Melito 
(Edinburgh: T&T Clark, 1884) 107–14. Vö. Gustav Krueger, „Melito von Sardes 
oder Alexander von Alexandrien?” Zeitschrift für Wissenschaftliche Theologie 31 
(1888) 434–48. (Adolf Harnack, „Melito und seine Schriften” in Die Überlieferung 
der griechischen Apologeten des 2. Jahrhunderts in der alten Kirche und in 
Mittelalter (Leipzig: Hinrich’s, 1883) 240–78; 256sqq még úgy tűnik, nem tud ró-
la, de ld. Adolf Harnack, Geschichte der altchristlichen Litteratur bis Eusebius 
(Leizig: Hinrichs, 1893) I (Die Überlieferung und der Bestand) 251–2. 

125  Ez a Vat. Syr. 368 egy eredetileg 60, ma 51 homíliát tartalmazó szír gyűjtemény, 
többek közt a kappadókai atyáknak és Konstantinápoly neves püspökeinek a műve-
ivel. A fenti homíliát kiadta Angelo Mai, NBP II (1844) 531–9; a függelék ibid. 
539–40 (sajtóhibákkal megismételve: PG 18,583–604 és a függelék ibid. 604–8). 
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„A megtestesülés” címen.126 Ez valójában a korábban ismert töredék(ek) 
teljesebb változata, független olvasatokkal és a bevezetőjében néhány 
glosszával. A teljes homíliában szintén megtalálhatók a 13. töredék és a 
függelék sorai, de nem mind. Ugyanakkor az ebben található anyag nagy 
részének melitóni eredete a később előkerült új forrásokból megerősítést 
nyert. 
 (3) E. A. Wallis Budge 1910-ben felfedezte, hogy a BM oriental 5001 
VII. századi kopt homiliáriumban Nagy Szt. Atanáz neve alatt közölt egyik 
szöveg (AthC)127 az Alexandrosz-homília közeli rokona (komolyabb vizs-
gálat és a Melitón-probléma ismerete nélkül azt a képtelen hipotézist veti 
fel, hogy a szír szöveg az alaposan átdolgozott kopt verzióból készült kivo-
nat).128 
 (4) Mintegy 100 évvel Cureton és 10 évvel a Peri Pascha megtalálása 
után P. Nautin felfedezte, hogy a fenti töredékek görögül olvashatók egy 
homíliában. Ezt három olyan kézirat alapján ki is adta, melyek azt Epipha-
niosznak tulajdonítják,129 a további ismeretes öt kódex azonban Aranyszájú 

                                                                                                                      
A kódexről ld. Joseph-Marie Sauget, „Deux homéliares syriaques du Vatican” 
Orientalia Christiana Periodica 27 (1961) 389–95; 402–13. A homíliát a másik 
kódex, a BL add. 17,192 foll. 278a–282a alapján kiadta E. A. Wallis Budge, Coptic 
Homilies in the Dialect of Upper Egypt Edited from the Papyrus Codex Oriental 
5001 in the British Museum (London: The British Museum, 1910) 407–15 (angol 
fordítása: 417–24). A vegyes – főleg monasztikus (Evagriosz, Apameiai János, 
Márk, Antiokhiai Izsák, Epiphaniosz élete, Ignác-levelek stb.) – tartalmú kódexet a 
IX. században írták: W. Wright, Catalogue of the Syriac Manuscripts in the British 
Museum Acquired Since the Year 1838 (London, 1871) II 778–81. Az utóbbi kódex 
többnyire jobb, de olykor a vatikáni a teljesebb; kritikai kiadás található Gregor 
Wurst publikálatlan disszertációjában („Die Homelie De anima et corpore, ein 
Werk des Meliton von Sardes? Einleitung, synoptische Edition, Übersetzung, 
Kommentar” II [diss. Habil. theol. Freiburg, 2000]): ld. D. Bumazhnov, Mensch 
als Gottes Bild, 32). 

126  I. Rucker, „Das Florilegium Edessenum”, 74–8; korábban Pitra, AS IV (1883) 197–
8 (latinul: 432). A kódex előtte (foll. 70–71v) Alexandriai Alexandrosz enciklikáját 
idézi, néhány folióval alább Melitón Peri Pascha-ját (77r). 

127  Ld. E. A. Wallis Budge, Coptic Homilies, 115–32 (angol: 258–75); a kódex datálá-
sáról ibid. xx; újabb angol fordítása: Anthony Alcock, tr., Homily on Soul and 
Body https://www.academia.edu/5005228/ Homily_on_Soul_and_Body (2015. 
szept. 12.); német fordítás: D. Bumazhnov, Mensch als Gottes Bild, 110–24. 

128  Ibid. xlv. 
129  Pierre Nautin, Le dossier, 155–9 (TLG 2021,42). 
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Szt. János neve alatt hozza (Ep/Chrys).130 Konklúziója azonban, hogy a 
pszeudo-epiphanioszi az eredeti (de nem melitóni) szöveg, és a töredékek 
ebből származnak, azóta többszörösen is falsnak bizonyult.131 
 (5) M. Richard (1972)132 megtalálta a töredék egy részét az Aranyszájú 
Szt. Jánosnak feltehetően tévesen tulajdonított Mennybemenetel-homíliá-
ban (A)133. Néhány – köztük pár Melitón 15. töredékével közös – sor fel-
bukkan aztán egy szintén Aranyszájú neve alatt fennmaradt imádságban 
(D).134 
 (6) Végül a sokoldalú orientalista, M. van Esbroeck 1972-ben felfede-
zett egy Atanáznak tulajdonított, A kereszt igazsága c. (hiányos) szöveget 
egy X. századi grúz homiliáriumban (AthG), mely az eddig említett szö-
vegtanúkkal külön-külön és együtt összességében a legtöbb párhuzamot 
hozza, s melyet ő ez alapján a melitóni szöveg legpontosabb tanújának tar-
tott.135 
 Az utolsó jelentős felfedezések azonban kiaknázatlanok maradtak: O. 
Perler kiadása a Sources Chrétiennes-ben ugyanis hat évvel megelőzte,136 
St. G. Hall pedig a PP-ra koncentrálva csak függelékként csapta a töredé-
kekhez az Esbroeck által felfedezett grúz homíliát angol fordításban, anél-
kül hogy a végső konklúziót levonta volna.137 A kutatás nyilvános története 
itt lényegében meg is szakadt. Maradt tehát az óriások vállán állva a kép 

                                                 
130  Ps-Epiphanius, De resurrectione = CPG 3773 vö. #203 A PINAKES adatbázis 

alapján: http://pinakes.irht.cnrs.fr (2015. január 3.). Az Aranyszájúnak tulajdonított 
verziók: Athén, EBE 264; Vat. gr. 455 (a legkorábbi); 1636; 2013; 2119. 

131  Othmar Perler, „Recherches sur le Peri Pascha de Méliton” Recherches de science 
religieuse 51 (1963) 407–21; Wilhelm Schneemelcher, „Der Sermo »De anima et 
corpore« ein Werk Alexanders von Alexandrien?” in id., ed., Festschrift für 
Günther Dehn (Neukirchen: Verlag der Buchhandlung des Erziehungsvereins, 
1957) 119–43. E két, egymástól független publikációhoz nem fértem hozzá, közös 
konklúziójukat az azt további érvekkel megerősítő van Esbroek alapján hivatko-
zom: Michel van Esbroeck, „Nouveaux fragments de Méliton de Sardes dans une 
homélie géorgienne sur la croix” Analecta Bollandiana, 90 (1972) 63–99, 68; vö. 
D. Bumazhnov, Mensch als Gottes Bild, 29. 

132  Marcel Richard, „Témoins grecs des fragments XIII et XV de Méliton de Sardes” 
Le Muséon 85 (1972) 309–36. 

133  Ps-Chrysostomus, In ascensionem sermo 3 (CPG 4533; örmény, arab és ószláv 
fordításban is fennmaradt): PG 52,797–800. 

134  Ed. Richard ibid. 313–321; bár ő csak Melitón 15. töredékéhez használja. 
135  Ed. M. van Esbroeck, „Nouveaux fragments”, 72–89 (latin fordítással). 
136  Meliton de Sardes, Sur la Paque et fragments, ed. Othmar Perler (SC 123, 1963). 
137  St. Hall, Melito, xxxv–vii; 86–96 – azonban a lábjegyzetekben a legtöbb párhuza-

mot hozza. 
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teljessé tételének feladata: ennek felvázolására vállalkozom az alábbiakban. 
Mint tudomásomra jutott, egy publikálatlan disszertáció már érdemben fog-
lalkozott a végkövetkeztetések levonásának és a mű rekonstruálásának fel-
adatával, jóllehet az alábbiaktól némileg eltérő eredménnyel.138 
 Ami a címet illeti, Euszebiosz listája három tételt is megőrzött, mely 
szövegünkkel kapcsolatba hozható: 
 Περὶ ψυχῆς καὶ σώματος ηνενοις [sic!] 
 Περὶ ψυχῆς καὶ σώματος 
 Περὶ ἐνσωμάτου θεοῦ 
 Az első, értelmezhetetlenül végződő címet Rufinus ἤ νόος-nak olvashat-
ta, mert így fordítja: de anima et corpore et mente. Ez a háromosztatú ant-
ropológiát feltételező cím azonban – bár néhányan elfogadják139 –, mint 
látni fogjuk, inkompatibilis a szövegtanúkkal. A szír fordítás és Jeromos 
egyszerűen a „Lélek és test” címet hozza. A második cím esetében Rufinus 
és a szír fordító észre véve az ismétlődést hozzáfűzi az „ismét” szót, Jero-
mos pedig ki is hagyja. A harmadik címet Jeromos görögül adja meg, 
Rufinus és a szír azonban így értelmezi: „A testet öltött Isten”. Ugyanilyen 
változatot hoz Sinai Anasztasziosz (bár a cím alatt közölt töredék nyilván 
nem hiteles).140 Mint azt Euszebiosz könyvtárát vizsgálva A. Carriker ki-
mutatta, a listák nem mindig jelentik, hogy Euszebiosz olvasta vagy akár-
csak birtokában lett volna a kérdéses műveknek, így a tévedések nem rit-
kák.141 Az első két címet ő is duplumnak tartja. Mint látni fogjuk azonban, 
valójában a harmadik cím is duplum, pontosabban egy műnek az első, il-
letve a második felét jelöli – ahogy a PP is a grúz fordítás által tükrözött 
hagyományban két külön homíliára esett szét. A melitóni szöveg szerkeze-

                                                 
138  G. Wurst téziseit ld. D. Bumazhnov, Mensch als Gottes Bild, 32–4; német rekonst-

rukcióját teljes egészében ibid. 125–34. Bár a tézisek egy részét (az add., illetve 
AthG verzió másodlagosságát és a stemmát) problematikusnak és az általam ismert 
adatokkal, valamint összefüggésekkel ellentmondónak találom, az érvek részletes 
ismerete nélkül nem kívánok velük vitatkozni.  

139  Pl. Andrew Carriker, The Library of Eusebius of Caesarea (VC Supplements 67, 
Leiden: Brill, 2003) 271. 

140 Fr. 6; ld. Stuart G. Hall, „The Christology of Melito: A Misinterpretation Exposed” 
SP 13 (1975) 154–68 és Marcel Richard, „Appendice” in Opera minora (Turnhout: 
Brepols, 1976) I, i–xv; v. 

141  A. Carriker: The Library of Eusebius, 55–63; 179–277, bár ő személy szerint a 
műveknek legalábbis a caesareai könyvtárban való meglétét illetően túlnyomórészt 
bízik Euszebioszban, így Melitón esetében is ő maga korrektnek tartja a listát: 
269–272. Mindenesetre az Apológia, a Húsvétról, valamint a katalógusból hiányzó 
Kivonatok kivételével Euszebiosz nem idéz a művekből. 
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tét legpontosabban megőrző szövegtanú, az Alexandriai Alexandrosz neve 
alatt fennmaradt szír homília így hozza a címet: „A megtestesülésről, a lé-
lekről és a testről”,142 míg a többi forrás ingadozik a két cím között.143 
 

 
 
A különböző szövegtanúk viszonya egymáshoz meglehetősen bonyolult. 
Bizonyos tekintetben igaza van  Esbroecknak, hogy a grúz szöveg áll leg-
közelebb az eredetihez – már ahol fennmaradt, ugyanis az eleje és a vége 
hiányzik; de a párhuzamok alapján az is világos, hogy helyenként egy-egy 
sort kihagy vagy betold. A harmadik grúz töredék pedig minden valószínű-
ség szerint nem melitóni, hanem későbbi.144 Van Esbroeck meglátásom 
szerint abban is tévedett, hogy a homília első fele az azt megőrző Alex és 
AthC tanúkban nem Melitóntól, hanem Alexandrosztól származna. A szö-
veg első része alapján ugyanis sehogy sem lehetne indokolni, miért bigy-
gyesztené a szerző utána a melitóni homíliát, ami a legkevésbé sem lenne 
kézenfekvő választás, hacsak nem állt így az eredetiben is. Más – tartalmi – 
alapokon erre a következtetésre jutott Tito Orlandi, aki 1972 óta egyedül 
jelentetett meg a kérdéssel foglalkozó publikációt, mikor olaszra fordította 

                                                 
142  A BL add. 17,192 (p. 407 ed. Budge) e ponton is jobbnak tűnik a másik kódexnél. 
143  A grúz töredék eleje és címe hiányzik; amennyiben M. van Esbroeck 1. töredéke 

címével együtt ide tartozna, úgy ez már egy alkalmazott cím lehet a szeptember 14-i 
ünnepre szóló homíliákat tartalmazó gyűjteményben: „A keresztről”; ugyanakkor e 
cím, melyet a melitóni katalógusokban nem találunk, a 14. töredékben is előfordul, 
melyet hajlamos lennék szintén a fent vizsgált homíliába illeszteni, talán a II 4 
előttre. Ugyanakkor nem zárnám ki, hogy a 14. töredék már a melitóni szövegnek 
átdolgozott, a kereszt ünnepére alkalmazott (egyik) formájából származik (átdol-
gozást feltételez M. Richard, „Appendice”, vi). 

144  A kereszt iránti devóció ilyen formája anakronisztikus a II. században. 
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a kopt homíliát, és néhány apró megfigyelést fűzött hozzá.145 Orlandi érvei 
a szöveg szerkezetére épülnek: (1) a homília első részében a bűn követ-
kezményeképpen írja le test és lélek szétválását, a második – erre a 
Melitón-töredékként megőrzött verzió is utal! – azzal kezdődik, hogy a 
megtestesülés révén a Fiú helyreállította az egységet; (2) a szöveg a múlt–
jelen–jövő séma szerint épül fel. Érvei még továbbiakkal kiegészíthetők: 
amiképpen a homília eleje – Tertullianushoz hasonlóan146 – hangsúlyozza, 
hogy az ember teremtésében Isten nem csupán szavával, de tettleg vett 
részt, úgy a második rész ugyanezt a momentumot bontja ki a megváltás-
ban: abba Krisztus egész testi-lelki valóját beleadta.147 Ugyanígy kapcsolja 
össze a képmás teremtése és a képmás meglátogatása a két rész elejét. Rá-
adásul a szöveg így magyarázza a címváltozatokat: az első rész tárgya a 
bűnbeesést követő halandóság, az elválaszthatatlan test és lélek elválása, a 
másodiké ennek az állapotnak gyógyítása a Fiú megtestesülése által. Abban 
azonban semmiképpen sincs igaza, hogy a kopt szöveg lenne a leghűbb ta-
nú: valójában ez a legmesszemenőbb prózai átdolgozása a poétikus erede-
tinek, hosszas kitérőkkel, magyarázkodásokkal, elhagyásokkal, variációk-
kal történő díszítésekkel és felcserélésekkel – néhány helyen azonban való-
ban közel marad az eredetihez.148 A szír Alexandrosz-féle verzió még ezen 
az úton, mely a kvázi liturgikus, himnikus és poétikus szöveget prózai pré-
dikációvá szegényíti, jóval kevésbé megy el, ezért elhagyásai149 ellenére a 
legpontosabban mutatja az eredeti szöveg vázát.150 A sorrend egyébként a 
koptot leszámítva a tanúkban következetesen azonos, a legteljesebb szír 
Alexandroszban csak egyszer törik meg kissé: az átdolgozó logikusabbnak 
találta egy prédikációban az egyik passzus áthelyezését. Kitapinthatók, il-
letve kimutathatók e szövegben a rövid beszúrt magyarázatok és az apró 
változtatások – az utóbbira fogunk példát látni az elemzés során. Összessé-
gében szinte bármely két forrásnak van egymással közös, a többitől eltérő 

                                                 
145 Tito Orlandi, „La tradizione di Melitone in Egitto e l’omelia De anima et corpore” 

Augustinianum 37 (1997) 37–50. 
146  Tertullianus, res 5–6. 
147  Ezt hangsúlyozza a kopt szöveg esetében D. Bumazhnov, Mensch als Gottes Bild, 

38–41. 
148 Négy alkalommal viszonylag kevés változtatással hozza az alexandroszi verzió ál-

tal elhagyott, de a többi forrásban megőrzött részt. 
149  Nem kizárt, hogy ezek olykor a fordító számlájára írhatók: ez nem példátlan – kü-

lönösen a korai – a szír fordítói gyakorlatban. 
150  Erre a következtetésre jut G. Wurst publikálatlan disszertációjában: ld. D. 

Bumazhnov, Mensch als Gottes Bild, 69; a kérdés fentihez hasonló árnyalásához 
ld. még ibid. 69–72. 
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egyezése. A szír források pedig gyakran úgy térnek el egymástól, hogy lát-
hatóan azonos görögöt fordítanak.151 
 Ami a különböző, a IV. század után mértékadónak tekintett szerzőknek 
történő tulajdonítást illeti, abban nincs semmi meglepő. Mint láttuk, a PP 
esetében is ez történt egy olyan korban, mikor Melitón neve már nem volt 
brand. Ugyanakkor az is látható, hogy a homiléták előszeretettel fordultak 
az újrafelhasználás eljárásához, és Melitón mesterdarabjait újra meg újra 
felelevenítették és átdolgozták. Kézenfekvő volt például az, hogy Alexand-
rosz Arius ellen küzdve elővette az Alexandriában (mint Kelemen,152 
Órigenész153 és a PP szövegtradíciója mutatja154) úgyis ismert Melitónt, 
akinek az Adversus Artemonem tanúsága szerint a neve már a III. század-
ban Krisztus istenségének egyik legvilágosabb hirdetőjét jelentette.155 Pla-
uzibilis D. Bumazhnov tézise is, mely az Athanasziosznak tulajdonított, 
kopt nyelven fennmaradt átdolgozás motivációját a IV. század végének 
„antropomorfita” vitájában látja.156 
 A részletes összevetés tehát, melynek itt most csak fő vonalait jelezhet-
tem, arra az eredményre vezet, hogy a teljes szöveg gondolatmenete előt-
tünk áll, a második rész pedig gyakorlatilag teljesen rekonstruálható, így a 
PP-hoz hasonló jelentőségű forrás van birtokunkban. E szöveg egyszer-
smind számtalan párhuzamot mutat gondolatban és kifejezésmódban a PP-
val, valamint a 15. töredékkel.157 
 
A II–III. században egy sor értekezés született keresztény teológusok tollá-
ból, melyek a test feltámadását védelmezik: Hippolütosz töredékei és Ter-
tullianus mellett néhány pszeudonim, de jelentős írást ismerünk Athéna-

                                                 
151  G. Wurst eltérő stemmát vázol fel, amelynek részleteire azonban csak D. 

Bumazhnov beszámolójából (Mensch als Gottes Bild, 32–4) tudok visszakövetkez-
tetni.  

152  Ld. Euszebiosz, HE IV 26,4; VI 13,9 (= Alexandria Kelemen frr. 25–26 ed. 
Stählin).  

153  Vö. még Selecta in Psalmos, PG 12,1120. 
154  Ld. Orlandi, „La tradizione di Melitone”, 37. 
155  Anonymus, Adversus Artemonem fr. apud Eusebium, HE V 28, 5. 
156  D. Bumazhnov, Mensch als Gottes Bild, 107–8. 
157  Bár nem kizárt, hogy legalábbis a II 1–3-ban a 15. töredék utólagos betoldás révén 

került az újrafelhasznált szövegbe: itt nem kettészedett a redaktor egy melitóni 
szöveget, hanem kettőt egyesített. Mivel azonban Melitón legsikerültebb formuláit 
és gondolatait szívesen ismételte (ld. PP fr. 15. és a De anima et corpore párhuza-
mai), egyáltalán nem valószínűtlen, hogy itt is ez történt. 
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gorasz, illetve Jusztin mártír neve alatt hagyományozódva.158 Euszebiosz 
említi még egy Szextosz nevű severianus szerző ilyen tárgyú művét,159 s 
tudunk Órigenész ilyen című munkájáról is.160 Végül a sort a IV. század 
fordulóján a vele vitatkozó Methodiosz zárja. Amint az Apostolok cseleke-
deteiben a híres areoszpagoszi beszéd mutatja, a keresztény tanításban a 
kortársak számára ez volt a legnagyobb botránykő – szorosan összekapcso-
lódva a megtestesülésbe vetett hittel161 –, ahogy az a II. János-levélből már 
nyilvánvaló. A korban domináns, platonista színezetű közfilozófia számára 
a test ugyanis a rosszal fonódott össze. Álljon itt ennek illusztrálására né-
hány sor az I. századi populárfilozófus-vándorprédikátortól, Apolloniustól: 

 
Véleményem szerint a következőképpen gyakorolhatja valaki az 
istenség illő tiszteletét, nyerheti el kegyelmét és jóindulatát: ha Is-
tennek, akiről azt állítottuk, hogy az első, egy és mindentől elkü-
lönül [...], egyáltalán nem mutat be áldozatot, nem gyújt tüzet, s 
egyáltalán nem nevezi meg semmivel az érzékelhetők nevei közül 
(mert semmire nincs szüksége még a nálunk felsőbbrendűektől 
sem, s egyáltalán nincs a földből sarjadó növények, a föld vagy a 
levegő táplálta élőlények közül semmi, amihez ne tapadna 
szenny), hanem mindig csupán a felsőbbrendű logosszal élne – de 
nem ám a szájon át szóló logoszra gondolok –, és a létezők leg-
jobbikától a mi szintünkön legjobb által kérné a javakat. Ez pedig 
az elme [nous], melynek szervre nincs szüksége. [...] 162 
 

A II. században pedig különösen élessé vált a kérdés, miután a keresztény 
gnosztikus mozgalmakban jellemzően a test megvetéséből a feltámadás ta-
gadása és doketista krisztológia következett.163 Ebben az összefüggésben 

                                                 
158  A műről ld. Bernard Poderon, „Le contexte polémique du De Resurrectione 

attribué a Justin: destinataires et adversaires” SP 31 (1997) 143–66; továbbá Alice 
Whealey, „Hippolytus’ Lost »De universo« and »De resurrectione«: Some New 
Hypotheses” VC 50 (1996) 244–56; Martin Heimgartner, Pseudo-Justin: Über die 
Auferstehung (PTS 54, Berlin: de Gruyter, 2001) kül. 193–233, a szöveg kritikai 
kiadásával ibid. 97–131. 

159  Euszebiosz, HE V 27. 
160  Ld. CPG 1478 (Pamphilosz, Methodiosz és Jeromos által megőrzött töredékek). 
161  Az összefüggésről ld. Tertullianus, carn 1; 25; res 2. 
162  Apud Eusebium, PE IV 13. 
163  Ld. Tertullianus, res 37–61; carn 4. A feltámadás kérdéséről a II. században újab-

ban ld. Marcus Vinzent erősen vitatott monográfiáját: Christ’s resurrection in 
early Christianity and the making of the New Testament (Farnham–Burlington: 
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artikulálódott az ortodox antropológia. Legyen erre példa most a Jusztin 
mártír neve alatt fennmaradt, újabban Athénagorasznak és Hippolütosznak 
is – meggyőződésem szerint tévesen – tulajdonított értekezés a feltámadás-
ról:164 

 
Mi az ember? Mi más lenne, mint lélek és test együtteséből álló, 
értelmes élőlény? Talán a lélek önmagában az ember? Nem, az 
csak az ember lelke. Talán a testet nevezzük embernek? Nem, azt 
az ember testének mondjuk.165 
 

Ezt az álláspontot képviseli a feltehetően kortárs Irenaeus166 és Tertullianus 
is.167 Velük együtt168 értelmezi a Ter 1,26-ot antropológiai álláspontjának 
megfelelően a következőképpen:  

 
Hát nem azt mondja az Ige: „Teremtsünk embert képmásunknak 
és hasonlatosságunknak megfelelően!” Milyet? Nyilvánvalóan 
testit, hiszen azt mondja: „embert”. Mert azt mondja az Ige: „És 
vette az Isten a föld porát, és úgy formálta az embert” [vö. Ter 
2,7]. Világos tehát, hogy az Isten képmásának megfelelően meg-
formált ember testi volt.169 

 

                                                                                                                      
Ashgate, 2011), vö. Judith Lieu, „The Enduring Legacy of Pan-Marcionism” 
Journal of Ecclesiastical History 64 (2013) 557–61. 

164  Athénagorsznak: M. Heimgartner, Pseudo-Justin, 203–233; a római hereziográfus-
sal azonosnak tartott Hippolütosznak: Alice Whealey, „Pseudo-Justin’s De 
resurrectione: Athenagoras or Hippolytus?” VC 60 (2006) 420–30. Felvethető vol-
na még Tatianosz neve is, mindenesetre a szerző egyedi, innovatív és elkötelezet-
len filozófiahasználata nem Tatianosz, de nem is a római hereziológus, Jusztinosz 
vagy Athénagorasz attitűdje. 

165  [Jusztinosz], res 8,8–10: 593d (p. 120 ed. Heimgartner): Τί γάρ ἐστιν ὁ ἄνθρωπος, 
ἀλλ' ἢ τὸ ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος συνεστὸς ζῶον λογικόν; Μὴ οὖν καθ' ἑαυτὴν 
ψυχὴ ἄνθρωπος; Οὔκ· ἀλλ' ἀνθρώπου ψυχή. Μὴ οὖν καλοῖτο σῶμα ἄνθρωπος; 
Οὔκ· ἀλλ' ἀνθρώπου σῶμα καλεῖται. 

166  Irenaeus, AH V 6,1. 
167  Tertullianus, res 5–7. 
168  Irenaeus, AH V 6,1; V 16,1; Tertullianus, res 6; 9. 
169 [Jusztinosz], res 7,3–5. 592d: Ἢ γὰρ οὔ φησιν ὁ λόγος· Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' 

εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ' ὁμοίωσιν; Ποῖον; Σαρκικὸν δῆλον ὅτι λέγει ἄνθρωπον. 
Φησὶ γὰρ ὁ λόγος· Καὶ ἔλαβεν ὁ θεὸς χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἔπλασε τὸν ἄνθρωπον. 
Δῆλον οὖν ὡς κατ' εἰκόνα θεοῦ πλασσόμενος ὁ ἄνθρωπος ἦν σαρκικός. Bár csupán 
néhány partikulában különbözik, de Otto szövege, mely a triviális másolási hibákat 
javítja, jobb, ezért ezt hoztam: Otto, CA III (18793) 234. 
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Ez az értelmezési irány markánsan különbözik a már Philónra jellemző 
alexandriai megközelítéstől, mely szerint az emberben a nous egyedül Isten 
képmása.170 Ezt az álláspontot képviseli a talán szintén alexandriai kötődé-
sű, Athénagorasz neve alatt fennmaradt De resurrectione is,171 és G. 
Ladner alapműnek számító tanulmánya szerint a patrisztikus tradícióban ez 
alól csupán Irenaeus és Methodiosz kivétel.172 Nos, ez az utóbbi állítás nem 
állja meg a helyét. Valójában egy markáns, az alexandriai tradíciótól jól el-
határolt hagyományba illeszkedik e két szerző, melynek, mint láttuk, 
Pszeudo-Jusztinosz és Tertullianus is részese, de – mint G. Florovsky meg-
sejtette, és mint alább látni fogjuk –, Melitón is ebbe az értelmezési vonal-
ba tartozik, ám úgy tűnik, Hippolütosz173 és Alexandriai I. Péter,174 és ter-
mészetesen Szalamiszi Epiphaniosz és az antropomorfitának csúfolt IV. 
századi monasztikus mesterek is.175 Náluk az istenképűség összefüggésé-
ben az arc különösen kiemelkedik,176 akárcsak Lactantiusnál.177 Az iménti 

                                                 
170  Vö. Alexandriai Philón, De opificio mundi 69 (magyarul KP 308); Legum 

Allegoriae I 31–32; Alexandriai Kelemen, Prot. X 98,1–4; Str. V 14: 94,5; 
Órigenész, HomGen I 15. 

171 [Athénagorasz], De resurrectione 12,6; vö. Petrovits Attila, „Athénagoras vagy 
Pseudo-Athénagoras? A »De resurrectione« szerzőségének kérdéséhez” in Tóth 
Judit – Heidl György, szerk., Irodalom, teológia, művészet: Válogatás a Magyar 
Patrisztikai Társaság VII–XI. konferenciáin elhangzott előadások szerkesztett 
változataiból (Studia Patrum 5, Budapest: Szent István Társulat, 2014) 56. 

172  Gerhart B. Ladner, „The Concept of the Image in the Greek Fathers and the 
Byzantine Iconoclastic Controversy” Dumbarton Oaks Papers 7 (1953) 1–34, 10–
11 a 45–47. jegyzetekkel. 

173  Hippolütosz, In Genesin fr. 3: GGCS I,/2,52 (ellenkező értelmezésekkel szemben 
azt hangsúlyozza, hogy a Ter 1,27 és 2,7 ugyanarról a testi-lelki-szellemi emberről 
szól). 

174  Ld. Alexandriai I. Péter, De anima fr. 1 (ACO III 197; Karl Holl, Fragmente vor-
nicänischer Kirchenväter aus den Sacra Parallela (TU 20/2, 1899) 210: #460, és 
Wolfgang Bienert, „Neue Fragmente des Dionysius und des Petrus von Alexand-
rien aus Cod. Vatop. 236” Κληρονομιά 5 (1973) 311; vö. De resurrectione fr. C ed. 
Pitra, AS IV 190 (szír) 427 (latin ford.). 

175  Ld. G. Florovsky, „The Anthropomorphites” és id., „Theophilus of Alexandria and 
Apa Aphou of Pemdje” in id., Aspects of Church History (Belmont, Mass.: 
Nordland, 1975) 97–130. 

176  Apophthegmata Patrum: Collectio alphabetica Antónios 27 (magyarul: A szent 
öregek könyve, ford. Baán István [Bizánci írók I, Budapest: Bizantinológiai Intézeti 
Alapítvány 2001] 35–6); Szókratész, Egyháztörténet VI 7 (magyarul in ÓÍ 9, 1984, 
385). 

177  Lactantius, De opificio Dei 8 (PL 7,34A): Hominis itaque solius [...] vultus Deo 
patrii communis ac proximus. Ld. Adamik Tamás, „Lactantius az ember fejéről 
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felsorolásból különösen kiemelendő Hippolütosz, akit Melitónhoz egyéb-
ként is sok szál fűz, mint azt látni fogjuk.178 Ő nemcsak az istenképmás ér-
telmezésében osztozik Melitónnal, hanem az Órigenészt megbotránkoztató 
ensómatos theos kifejezés használatában is.179 
 Nézzük meg tehát, hogyan alakul a test teológiája forrásunkban, az ala-
posan dokumentált II. részből kiindulva, és némileg óvatosabban kezelve 
az alexandroszi átdolgozásban fennmaradt első részt.180 A szöveget a re-
konstrukciómra alapuló fordításban fogom idézni. 
 A második rész eleje adja meg a szöveg alapgondolatát: az Atya  

 
elküldte a mennyből Fiát, aki testetlen volt, aki megtestesült a 
szűzi méhből, és emberként született meg, hogy a megromlott 
embert életre keltse azáltal, hogy szétszóródott tagjait összegyűj-
ti.181 
 

Ez az egyik legjobban dokumentált szövegrészlet világosan mutatja, hogy 
Órigenész nagyot tévedett a melitóni szöveg tartalmát és Melitón teológiai 
álláspontját illetően.182 Az előző mondatból az is kiderül, hogy Florovsky 
intuíciója legalábbis Melitón álláspontját illetően kiállja a próbát: 

 
Isten meglátogatta alkotását, melyet saját képére és hasonlatossá-
gára formált.183 
 

Majd a homília végén, a megváltás történetének befejezésekor e testi kép-
más kerül megistenülve a mennybe: 

 

                                                                                                                      
(De opificio Dei, 8–10)” in Sághy Marianne, szerk., Test és társadalom a 
patrisztikus korban (Studia Patrum 8 [megjelenés alatt]). 

178  Ld. alább 5.2.3–4.  
179  Hippolütosz, CHN 17,5. 
180  Alexandrosz elődje, I. Péter ugyan írt egy értekezést test és lélek viszonyáról, de 

ennek fennmaradt címe és tárgya az volt, „hogy a lélek nem létezik a test előtt”, és 
(elsősorban) Órigenész elképzelése ellen irányult (vö. fent 174. j.). 

181  Melitón, De anima et corpore et incarnatione (továbbiakban ACI) II 4b [fr; add; 
AthG; AL; AthC]. (A homília második felére M. van Esbroeck II. töredékének 
szakaszszámozása alapján hivatkozom – ez a szöveg ugyanis esetleges kihagyá-
sokkal ugyan, de megőrizte a teljes gondolatmenetet –, felsorolva az adott szakasz 
szövegtanúit; e tanulmány keretei közt az általam megadott rekonstrukció filológiai 
részleteivel nem terhelem az olvasót, ezek ugyanis a lényegi mondanivalót nem 
érintik egyetlen alkalommal sem). 

182  Ezt már A. Grillmeier is észrevette: Christ 97. 
183  Melitón, ACI II 4a [add; AL; AthG; AthC]. 
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Felment a menny magasába, 
és ajándékot vitt az Atyának, 
nem aranyat, nem ezüstöt, 
nem drágakövet, 
hanem az embert, 
melyet képére és hasonlatosságára formált.184 
 

Ezzel szemben figyelemre méltó, hogy az első, az alexandroszi átdolgozás-
ban fennmaradt részben nem egyértelmű, hogy a test hordozná a képmást: 

 
A világ ugyanis Isten szavára jött létre, bennünket azonban szóval 
és tettel teremtett. nem volt elég ugyanis Istennek, hogy azt 
mondja „Alkossunk embert képünkre és hasonlatosságunkra!”, 
hanem a szót tett követte. Isten ugyanis port vett a földből, és em-
berré formálta, saját képére és hasonlatosságára, amikor185 élet lé-
legzetet [nšamtó] lehelte belé, hogy Ádám élő lélekké [napšó] 
legyen.186 
 

Sőt, úgy tűnik, hogy itt a penuma-t, alexandriai értelemben az elmét (nous) 
képviselő lehelet a képmás-volt hordozója. A „Melitón filozófus” neve 
alatt fennmaradt és olykor szardeiszi Melitónnak tulajdonított protreptikosz 
az alexandriaiakhoz hasonlóan szintén ezt az álláspontot képviseli.187 Az 
iménti idézetben tehát, úgy tűnik, az alexandriai átdolgozó hagyta keze – 
akarom mondani: elméje – nyomát a szövegen. Ugyanis nemcsak a máso-
dik részből, de a folytatásból is kiderül, hogy az értekezés egészének más a 
teológiai álláspontja, s a testet tartja a képmásnak – függetlenül attól, hogy 
az Őskép testetlen: 

 
Amikor azonban az ember halandó lett vétke folytán, arra szorult 
formált része, hogy újraformálja az Alkotómester, hogy megme-
neküljön. A formált rész volt ugyanis az, mely megrohadt a föld-
ben. 

 

                                                 
184  Melitón, ACI II 17b [AL; Ep/Chrys; AthG; AthC]. 
185  Mind az angol, mind a latin mellérendelésnek fordítja; de a görög eredetiben parti-

cipiumos szerkezetet tartok valószínűnek. 
186  AL I 2 (PG 18,589AB és BM add 17,192 fol. 278b). 
187  Erről bővebben ld. a következő fejezetben 147–8. o. 
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A „formált” kifejezés pedig – mint az más korabeli iratokból is kiderül188 – 
a homíliában végig terminus értékű, és a testre vonatkozik.189 
 Az első rész ezután leírja a bukást és következményét, a halált, melyben 
az egymásra utalt test és lélek elválik, minek következtében a lélek béna, a 
test pedig feloszlik, szétszóródik. Test és lélek viszonyát az antik filozófiá-
ban a világ és Isten, illetve a test és a lélek relációjára elterjedt metaforák-
kal jellemzi: király és állam, hadvezér és sereg, kormányos és hajó viszo-
nyaként, ám a metaforákat abba az irányba aknázza ki, hogy ezek kölcsö-
nös egymásra utaltságot jelentenek. A megváltás, a széthulltak és szétszó-
ródottak egyesítése a megtestesülés, az isteni részvét, sympatheia révén 
történik, mely a homíliának – akárcsak a PP-nak  – alapgondolata: 

 
váltságul adva  
lelkét a lélekért,  
testét [besró] a testért,  
vérét a vérért,  
embert az emberért, 
halálát a halálért?190 
 

A megtestesülés révén a test felértékelődik: 
 
amikor testét felemelte a keresztre, 
hogy lássák: a test az, mely felemelkedett, 
a halál pedig a test lábai alá hullt.191 
 

Ugyanakkor a lélek halálának, a pokolnak (ami – mint írja – a bűn általi 
megkötözöttséget jelenti, a lélek lévén a bűn hordozója) Krisztus lelke a 
legyőzője: 

 

                                                 
188  Vö. Silvanus tanítása NHC VII 92,10–25: „de mindenek előtt ismerd meg eredete-

det. Ismerd meg, hogy te milyen lényegből (ousia), vagy milyen fajból (genos), 
vagy milyen törzsből (phylé) való vagy. Tudd meg, hogy három fajból lettél: a 
földből, a formáltból (plasma) és a teremtettből. A test a földből, a földi lényegből 
lett. A formált a lélekért (psyché) lett, az isteni (theion) gondolatból. A teremtett 
pedig az értelem (nous), ami Isten képmása (eikón) szerint lett” (Ötvös Csaba for-
dítása, melyért köszönettel tartozom). 

189  A kérdéses passzus esetében ugyanúgy érti G. Wurst nyomán D. Bumazhnov: 
Mensch als Gottes Bild, 43–4. 

190 Melitón, ACI II 7 [add; Ep/Chrys; AthG; AthC]; vö. II 2–3 [AthG; A; D]; 4 [add; 
AL; AthG; AthC]; 14 [fr; add; AthG];16 [AthG; AL] és PP 324–31; 467–72. 

191 Melitón, ACI II 12 [AL; Ep/Chrys]. 
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mert alászállt az Úr, hogy a poklot lerombolja: 
nem testben, hanem lélekben, 
mert lelkével szállt alá, s ragadta magával az Úr az alvilág egé-
szét; 
testével pedig a földet.192 
 

Tanulságos összevetni ezt a képet a Melitón-hatásokat is mutató, Hippo-
lütosz neve alatt fennmaradt húsvéti homíliával. Közös motívum Krisztus 
halálakor Krisztus szétválása, hogy a szétváltakat összegyűjtse, ám a szerző 
kiegészíti Melitónt: teste a földben, lelke a paradicsomban, szelleme a 
mennyben volt – ahogy az a későbbi liturgikus szövegekben is megjele-
nik.193 
 A megistenülésben, a teremtés újravételezésében – mint láttuk – a test-
nek is része van. Az ember és Isten különleges viszonyában épp a test a 
kulcs: 

 
Mi ez a csodás misztérium? 
Miért szállt alá az Úr a földre? 
Hanem az emberért: 
mert mindenhová szétszóródott a szép képmás. 
Ám ha csupán szóval parancsoltál volna, 
minden test feltámadt volna színed előtt, 
mégis magad jöttél a földre, 
és szemügyre vetted alkotásaid tagjait. 
Vedd magadhoz embered! 
Vedd magadhoz letéted! 
Vedd magadhoz képmásod! 
Vedd magadhoz Ádámot!194 

 

                                                 
192  Melitón, ACI II 12 [AthG; AL; AthC] (AL „lélek” helyett „szellem”-et hoz, AthC-

hez hasonlóan). 
193  [Hippolütosz], In sanctam Pascham 56: Ὦ μόνε μόνων ἀληθῶς δι' ὅλων ὅλε, 

ἐχέτωσάν σου τὸ πνεῦμα οὐρανοί, ὁ δὲ παράδεισος τὴν ψυχήν· «Σήμερον» γάρ 
φησιν «ἔσομαι μετὰ σοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ», τὸ δὲ σῶμα ἡ γῆ. Μεμέρισται ὁ 
ἀμερής, ἵνα τὰ πάντα σωθῇ, ἵνα μηδὲ ὁ κάτω τόπος τῆς θείας ἐπιδημίας ἀμύητος ᾖ· 
«Εἶδος μὲν αὐτοῦ οὐκ εἴδομεν, φωνὴν δὲ αὐτοῦ ἠκούσαμεν».  

 (57) Ἔλυσε μὲν οὖν καὶ παρὰ τὸν βίον τοὺς τοῦ θανάτου δεσμοὺς ἐξουσίᾳ 
χρώμενος βασιλικῇ, ὥς τε· «Λάζαρε δεῦρο ἔξω» (vö. AL PG18,601B). 

194  Melitón, ACI II 16 [Al; AthG]. 
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Bár a szétszóródás leginkább a test feloszlására utal, a megfogalmazás 
mégis az emberiség eredeti egységének felbomlását is sejteti, melyet 
ugyancsak a megtestesülés állít helyre. Hippolütosznál legalábbis doku-
mentálható e gondolat. 
 Összességében tehát azt találtuk, hogy bár Órigenész motívumait illető-
en csak találgathatunk, Melitón teológiai-antropológiai álláspontjának te-
kintetében a szövegünket még nem ismerő Florovskynak igaza volt.195 Ám 
nemcsak ezt érthette félre Órigenész, hanem Melitónnak hangsúlyosan pa-
radoxonra építő teológiája is zavarba ejtő lehetett egy arisztotelészi tudo-
mányelméletben gondolkodó alexandriainak. Melitón így fogalmaz: a tes-
tetlen Fiú öltött testet. E paradoxont bontja ki aztán a II. rész 13. szakasza: 

 
Mi hát ez az új misztérium? 
A bírót elítélik, és hallgat; 
a láthatatlant látják, s nem szégyenkezik; 
a megfoghatatlant megfogják, s nem háborodik fel, 
a kifeszíthetetlent kifeszítik, s nem áll ellen, 
a szenvedéstől ment szenved, s nem torolja meg, 
a halhatatlan meghal, s egy szót se szól,  
a mennyeit földbe temetik, s eltűri. 
mi ez az új misztérium?196 
 
 

3.3. MELITÓN FILOZÓFUS BESZÉDÉNEK 
ESZMETÖRTÉNETI KONTEXTUSA 

 
 
Az egyetlen kézirat, mely „Melitón filozófus” traktátusát tartalmazza, 
1842-ben került napvilágra, amikor a nitriai szír kolostorból vásárlás útján 

                                                 
195  Ennyiben tehát megállja a helyét az a meglátás, hogy a IV. századi vita 

„órigenisták” és „antropomorfiták” közt egy korábbi, II–III. századi vita rekapitu-
lációja. Az erre vonatkozó javaslatok kutatástörténeti áttekintését ld. D. 
Bumazhnov, Mensch als Gottes Bild, 4–17. Órigenész célzását hasonló értelemben 
(a test istenképűségére vonatkozóan) egy publikálatlan disszertációban a PP 56. 
szakaszára értette Gregor Wurst („Die Homelie De anima et corpore” , II 128–9):  
ld. D. Bumazhnov, Mensch als Gottes Bild, 17; 65–7. Az adott helyen valóban az 
istenképűségnek a ACI-ben kifejtettekkel egybevágó értelmezése bontakozik ki. 

196  Melitón, ACI II 13 [AthG; fr; add; Ep/Chrys; AthC] – a grúz verzióból hiányzó sor 
rekonstruálásánál itt a kopt szövegtanú is fontos, ebben köszönettel tartozom 
Hasznos Andreának segítségéért. 
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a British Museum könyvtárába került. A szöveget hamarosan kiadó W. 
Cureton197 és a Cureton szövegét egyidejűleg közlő J.-B. Pitra198 Szardeiszi 
Melitónnak tulajdonították, és apológiaként határozták meg.199 Ezt az 
attribúciót a későbbi szakirodalom egyértelműen elvetette,200 s ezzel az írás 
többé-kevésbé feledésbe is merült. Th. Ulbrich 1906-ban megjelent mo-
nografikus feldolgozása201 után lényegében I. Ramelli 1999-es tanulmány-
nyal kísért fordítása202 az egyetlen, kifejezetten a műnek szentelt írás. Nos, 
a szerzőség kérdésére az alábbiakban bővebben visszatérek. Ami viszont az 
írás műfaját illeti, a kéziratot leíró W. Wrightnak igaza van: valójában a 
szó szoros értelmében nem apológiával van dolgunk,203 s az általa adott 
cím, „Az igazságról” jobban megfelel a mű tartalmának.204 
 Nos, Cureton azt a kifogást, hogy Szardeiszi Melitón Marcus Aurelius-
hoz intézett apológiájának Euszebiosznál fönnmaradt töredékei nem szöve-
günkből valók, könnyedén elintézhette. Azóta tudjuk, hasonló érv a mint-
egy száz évvel később felfedezett Peri Pascha esetében is felvethető, de 
ma már messze nem bízunk annyira Euszebiosznak a caesareai könyvtár 
anyagára alapuló bibliográfiai adataiban.205 Cureton továbbá arra hivatko-
zik, hogy a Chronicon Paschale-ban két évszámnál is szerepel Melitón 
apológiája, ami két ilyen szöveg létére utalhat.206 Az sem elég súlyos érv, 
hogy a szöveg minősége „méltatlan” a szardeiszi püspök tehetségéhez. Szó 
nincs arról, hogy az írás „zagyva” volna207: protreptikus érvelése jól felépí-

                                                 
197  William Cureton, ed., Spicilegium Syriacum (London, 1855) ��-% ; angol fordítás 

ibid. 41–51; jegyzetek: 85–99. 
198  Pitra, SS II xxxviii–liii, a szöveget átvette még in Otto, CA IX (1872) 499–512 

(szír), 423–32 (latin). 
199  Pitra, SS II xii; xxxviii. 
200  Vö. CPG 1095. 
201 Theophil Ulbrich, „Die pseudo-melitonische Apologie” Kirchengeschichtliche 

Abhandlungen, 4, (Breslau, 1906) 67–148. 
202  Ilaria Ramelli, „L’apologia siriaca di Melitone ad ‘Antonino Cesare’: Osservazioni 

e traduzione” Vetera Christianorum 36 (1999) 259–86. 
203  Ezt hangsúlyozta Ulbrich is („Die pseudomelitonische Apologie”, p. 128), de a ké-

sőbbi szakirodalom figyelmen kívül hagyta. Ulbrich szerint viszont a traktátus 
címnegyedében „apológia” áll, ami egyszerűen nem igaz. 

204  BM add. 14658: William Wright, Catalogue of the Syriac Manuscripts in the Bri-
tish Museum Acquired Since the Year 1838 III (London, 1872), 1159 (no. 
DCCCCLXXXVII).  

205  Ld. Andrew Carriker, The Library of Eusebius of Caesarea (Supplements to VC 
67, Leiden Boston: Brill, 2003). 

206  W. Cureton, Spicilegium Syriacum, vi–xi: 164/5 és 169. 
207  Ld. W. Cureton, Spicilegium Syriacum, vi–xi. 
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tett, s a mögötte álló teológiai koncepció is világos. Az más kérdés, hogy 
nem mutatja Szardeiszi Melitón görög szövegeinek – ázsiatikus és attikai – 
retorikai professzionalizmusát, és G. Zuntznak208 annyiban mindenképpen 
igaza van, hogy egy uralkodóhoz címezve a szöveg kifejezetten otromba – 
a szardeiszi püspök ellenben tökéletes rétor és diplomata volt. Még ha igaz 
is, amint többen sejtik, hogy szövegünk megszólítottja Antoninus Elagaba-
lus volna,209 az uralkodó „lehülyézése”210 egyenesen abszurdnak tűnik. 
Ahogy Ulbrich fogalmaz, ha a császár előtt elhangzott volna, amit olva-
sunk, nemcsak a szerző fizetett volna drágán, de egy általános keresztény-
üldözést is minden bizonnyal elindított volna. Tehát, jóllehet a szír szöveg 
úgy kezdődik, hogy „Melitón azt mondta”, könnyebb elképzelnünk egy fik-
tív beszédet, mint egy ténylegest. Ulbrich felhívta rá a figyelmet, hogy leg-
alábbis az 5. fejezetben a szerző az „írni” igét használja magára211 – ennek 
ellenére ő nem tartja „írásnak” a munkát, hanem utólag, sebtében leírt be-
szélgetésnek. 
 Ami a címzettet illeti, a 6. szakasz (�� 25) egyébként indokolatlannak 
látszó megjegyzése – „s ha nőnek maszkíroznak is, emlékezz rá, hogy férfi 
vagy” – feltűnően egybecseng a szír és a Szíriában császárrá kiáltott, gúny-
néven Elagabalusként emlegetett uralkodó hírhedt akcióival,212 aki nagy-
anyjának és anyjának állítása szerint az utóbbi unokatestvérének, Caracal-
lának volt törvénytelen fia, s utána az Antoninus nevet viselte. A gyerme-
kek említése213 viszont nem illik rá, bár Alexander Severust, ifjabb unoka-
testvérét adoptálta.214 
 Elagabalus mellett Caracalla is felmerült a szakirodalomban lehetséges 
címzettként.215 216/7-ben ő is Szíriában tartózkodott, sőt Edesszában is 
járt,216 korábban pedig, 213-ban Rómába rendelte Bardaicán barátját, a ke-

                                                 
208  Günther Zuntz, „Melito – Syriac?” VC 6 (1952) 195–6. 
209  Ibid. 196; Anton Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur (Bonn: A. Marcus 

und E. Webers, 1922) 27.  
210  C. 10 *� 15; ezt nem, de a hasonlóan sokkoló fordulatokat említi I. Ramelli is 

(„L’apologia siriaca”, 265), és azzal magyarázza, hogy itt nem a császár kerül köz-
vetlen megszólításra, hanem általában „a pogány”. 

211  Th. Ulbrich, „Die pseudomelitonische Apologie”, 129. 
212  Ld. Dio Cassius LXXX 9; 14 et passim; vö. Héródianosz, V 8,1 et passim. 
213  C. 12 [11 ܠskk]; c. 13 [% 2skk.]. 
214 A későbbi Alexander Severust: Dio Cassius LXXX 17; vö. Héródianosz V 7,1 

(caesar titulussal). 
215  A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, 27; Quasten, Patrology I 247. 
216  Dio Cassius LXXIX 5. 
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reszténységet felvevő oszroénéi Abgart,217 akinek a kíséretében akár szer-
zőnk is utazhatott volna. Ami az utódokat illeti, Caracalla természetes és 
jogi értelemben egyaránt gyermektelenül halt meg, de legalább extrava-
gáns, s így a római ízléssel nőiesnek titulálható öltözködésben ő is ringbe 
szállt.218 A Marcus Aureliust követő császárok között azonban az ilyesmi 
egyáltalán nem volt ritkaság: nemcsak az Elagabalushoz hasonló életvitelű 
antonita Commodusra volt jellemző,219 de a Caracallát meggyilkoltató hi-
vatalnok, az Antiokhiából uralkodó Macrinus esetében is megütközést kel-
tett.220 Ha ő nem is, de épphogy csak serdülő fia viselte az Antoninus 
caesar nevet.221 
 Mindezzel együtt a nőies öltözködés motívumába kapaszkodni tévútnak 
látszik, s nyilván Ulbrich találta meg a helyes megoldást: női ruha viselése 
keleten istennők kultuszában szokványos volt.222 Ezzel érthetővé is válik, 
miért kerül az adott szövegkörnyezetbe ez az utalás. Ehhez még hozzáfűz-
hetjük, hogy Héródianosz egyszerűen Elagabalus keleti papi öltözékét titu-
lálja női ruhának.223 Sőt, nemcsak a keleti kultuszokban találkozunk a je-
lenséggel. Lukianosz számol be arról, hogy Ptolemaiosz (Aulétész?) egy 
Démétriosz nevű platonistát csaknem kivégeztetett azon vád alapján, hogy 
egyedüliként (!) nem volt hajlandó a Dionüszosz-ünnepen női ruhát viselni. 
Végül csak annak felöltésével kerülte el a halált.224 
 A szakirodalomban címzettként felmerült két római uralkodó tehát már-
is négyre szaporodott, sőt még császárban gondolkozva tovább is tágíthat-
juk a kört. Severus Alexander ugyanis szintén esélyes, sőt megítélésem 
szerint komolyabban elképzelhető címzettként. Maesa révén őt is Caracalla 
fiának tartották, s miután Elagabalus adoptálta, az Antoninus caesar nevet 
viselte. Míg azonban „apja” az eredetileg is Elagabaal-papi tisztséget viselő 
fiút225 a saját extravagáns kultikus és egyéb üzelmeibe igyekezett bevonni, 
anyja – a felette élete végéig gyámkodó Mamaea – ettől távol tartotta, s 
megfelelő görög és latin nevelésben részesítette.226 Bár ekkor Rómában tar-
                                                 
217  Ibid. LXXVIII 12. 
218  Héródianosz IV 7,3 (rövid, ezüsttel hímzett germán ruhában); IV 8,2 (makedónnak 

öltözve). 
219  Ld. pl. Héródianosz I 14,8. 
220  Héródianosz V 2,4 (barbárokhoz és nőkhöz illő öltözködése). 
221  Dio Cassius LXXIX 19. 
222  Th. Ulbrich, „Die pseudomelitonische Apologie”, 133. 
223  Héródianosz V 5,5. 
224  Lukianosz, Clumniae non temere credendum 16. 
225  Héródianosz V 3,3. 
226  Ibid. V 7,4. 
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tózkodott, különösen Mamaea révén művelt szírek is lehettek a környeze-
tében. Mamaea keresztény kapcsolatai közé tartozott Hippolütosz227 épp-
úgy, mint Órigenész.228 Khoreni Mózes szerint229 pedig Bardaicán is levelet 
intézett a fiához,230 bár ez feltehetőleg csak Euszebiosz azon megjegyzésé-
nek félreértésén alapul, miszerint Bardaicán neki ajánlotta A fátumról szóló 
dialógust.231 Ebben az összefüggésben az írás szenvedélyes hangvétele ko-
rántsem lenne olyan megbotránkoztató, mint az egyéb felvetett lehetőségek 
esetében. Mindenesetre, ha őt fogadnánk el címzettnek, a gyermekek és a 
fiak említése szintén csak feltételes, reménybeli lehet. 
 Ulbrich232 ezzel szemben egy merészebb hipotézissel áll elő: a szír szö-
veg titulusa nem eredeti, mivel Melitónt más forrás nem nevezi filozófus-
nak, s így a címzés sem az: a 4. fejezetben ugyanis a szöveg a császárról 
harmadik személyben beszél. Az ügyetlen zárás szerinte szintén Eusze-
biosz állításán – hogy ti. (Szardeiszi) Melitón Marcus Aureliushoz intézte 
védőbeszédét233 – alapuló hozzátoldás. Az eredeti címzett így szerinte „An-
tonius” volt (ahogy az apológia szír szövegében áll234), de minden titulus 
nélkül. Ugyanakkor, mivel egyértelműen egy uralkodóhoz intézi szavait, ez 
nem lehet más, mint IX. Abgar (179–214), teljes nevén Lucius Aelius 
Septimius Abgar ben Ma`nu. Előneveit annak a vele baráti viszonyban álló 
Septimius Severusnak a tiszteletére vette fel, aki maga az Antoninus nevet 
is viselte, mely előfordul az edesszai királyi családban is.235 Amint arról a 
Népek törvényeinek könyve megemlékezik, IX. Abgar a Tar`ate tiszteletére 

                                                 
227  Több szír és egy görög fragmentum maradt meg a Mamaeahoz címzett, a feltáma-

dásról szóló értekezéséből (vö. CPG 1900).  
228  Euszebiosz, HE VI 21,3. 
229  Khoreni Mózes, Historia Armeniae II 66. 
230 Erre hivatkozik Th. Ulbrich is más összefüggésben: „Die pseudomelitonische 

Apologie”, 141–2. 
231  Ez, mint Euszebiosznak a PE-beli idézeteiből is kiderül, nem más, mint a Népek 

törvényeinek könyveként ismert dialógus; magyarul Pesthy Monika fordításában in 
Simon Róbert – Simonné Pesthy Monika, szerk., Mání és a fény vallása: A 
manicheizmus forrásai (Budapest: Corvina, 2011) 34–84. 

232  Th Ulbrich, „Die pseudomelitonische Apologie”, 136–46. 
233  Euszebiosz, HE IV 13,7. 
234  C. 13. 
235  Pl. IX. Abgar egyik fia viselte: Steven K. Ross, Roman Edessa: Politics and 

Culture on the Eastern Fringes of the Roman Empire, 114–242 C.E. (London: 
Routledge, 2000) 60.  
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magukat kasztráltatók kezét levágatta.236 Ulbrich szerint a kézirati hagyo-
mányban előbb caesar lett belőle, majd Euszebiosz nyomán a szerző pedig 
Melitón. Mivel a szöveg a keresztényüldözésről jelenben beszél, ezért a 
202-es Septimius-féle üldözés idejére helyezi, Abgar megtérését pedig ez 
utánra.237 
 Ennek fényében Ulbrich elfogadja Bardenhewer javaslatát, aki a szerzőt 
Bardaicánnal azonosítja.238 Hivatkozik Khoreni Mózes fent említett testi-
moniumára,239 mely kiemeli, hogy Barda<i>can az „utolsó Antoninus” alatt 
élt, és hogy (szerinte) az örmény szövegben az áll, hogy „Antoniusnak” írt 
levelet, továbbá egyik értekezése a „bálványok ellen” szól. Rámutat továb-
bá arra, hogy az apológiából kirajzolódó helyszínek (Mabbug, Edessza), 
a keleti ismeretek kumulatív módon esnek egybe Bardaicán életrajzának 
momentumaival. Bár eszerint Bardaicán később a gnózis befolyása alá ke-
rült, talán ortodox periódusában írhatta a vizsgált értekezést. Abban a tudás 
primátusa a hittel szemben mégis gnosztikus hatásra utal Ulbrich megítélé-
sében. Ráadásul – folytatja – F. Nau240 erős érveket hozott fel amellett, 
hogy Bardaicán sohasem volt a szó valódi értelmében gnosztikus, csupán 
egy asztrológiával foglalkozó keresztény költő. 
 F. Haase Bardaicán-tanulmányában a szír apológiára kitérve vitatta 
Ulbrich konklúzióit,241 elsősorban Bardaicán heterodoxiája alapján. Külö-
nösen kiemeli a test feltámadásának bardaicáni tagadását. E tekintetben 
azonban, mint látni fogjuk, az „apológia” álláspontja korántsem olyan egy-
értelmű, mint Haase látja. Sokkal inkább az órigenészi kettőség jellemzi. 
Emellett azonban Haase Melitónunk és Bardaicán beállítódásának különb-
ségét is hangsúlyozza, s mint dogmatikus teológust és orientalizáló miszti-
kus költőt állítja szembe őket. Haase szerint az írás olyannyira ortodox, 
hogy belőle szerzőre következtetni nem lehet. Durva fogalmazása viszont 
nemcsak egy császárhoz, de egy királyi baráthoz intézve is elképzelhetet-
len, főleg a vitatkozásban is békés és nyájas Bardaicántól (ahogy a Népek 
                                                 
236  Népek törvényeinek könyve ed. W. Cureton, Spicilegium Syriacum ܟ (szír); 31–2 

(görög, latin); magyarul in Mání, 60. 
237  Th. Ulbrich, „Die pseudomelitonische Apologie”, 139–40. 
238  O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur I (19021) 263; a második, 

1913-as kiadásban viszont már Ulbrichra reagálva a felvetéssel kapcsolatban felme-
rülő kétségeket hangsúlyozza (I 462, n. 3).  

239  Ld. 229. j. 
240  F. Nau, Une biographie inédite de Bardesane l’astrologue (Paris, 1897); id., Le 

Livre des Lois des Pays (Paris, 1899); id., s.v. „Bardesane”, „Bardesanites” DThC 
II 392–8; 398–401. 

241  Ld. Felix Haase, Zur bardesanischen Gnosis (TU 34/4, 1910) 67–72. 
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törvényeinek könyvében megjelenik). Így ha lehetetlennek nem is, de erő-
sen problémásnak látja Ulbrich attribúcióját. Haase ellenvetésein túl azon-
ban egyéb pontokon is megingathatók Ulbrich érvei. Először is, mint már 
említettem, Khoreni Mózes információi feltehetően Euszebioszon alapul-
nak, önálló érték nélkül. Másrészt az eredeti szövegben (Ulbrich német 
fordítást használ) nem Antonius áll, hanem Antoninus.242 Első érve pedig 
azon a kimondatlan és igazolhatatlan feltevésen alapul, hogy a felirat 
Szardeiszi Melitónt nevezi meg szerzőnek. 
 Otto szerint az írás eredeti titulusa ez lehetett: „Μελιτῶνος φιλοσόφου 
λόγος πρὸς Ἀντωνῖνον καίσαρα”, s a többi magyarázatként került bele, a 
logos-t, pedig, mely éppúgy jelent írott műfajt (értekezés stb.), mint beszé-
det, félreértették, mégpedig Euszebiosz nyomán, aki szerint Melitón és 
Apollinarisz λόγον προσεφώνησαν243 a császárhoz, ami valójában írást 
(„beadványt intéztek”) jelent.244 Mindenesetre a címzés ránk maradt formá-
jában sem nevezi a szerzőt sem püspöknek, sem szardeiszinek. A Melitón 
név pedig sem a kereszténység előtt, sem keresztény körökben nem volt 
kivételes.245 
 Ami a szöveg datálását illeti, a kutatók többsége a III. sz. eleje mellett 
tette le a voksát, s ezt magam is elfogadhatónak tartom.246 Vermander247 
ezzel szemben „Kelszosz előttinek” tartja a szöveget, Tatianosszal, vala-
mint Athénagorasszal rokonítja,248 és Marcus Aureliust tartja a címzettnek. 
Ramelli apró kiigazításokkal elfogadja Cureton és Vermander érveit, és 

                                                 
242  Moïse de Khorène, Histoire d’Armenie II 46, ed. P. E. Le Vaillant de Florival 

(Venise, 1841) I 306, illetve a kritikai kiadásban: Movsisi Xorenac'oy, Patmut'ywn 
hayoc', ed. M. Abełean – S. Yarut'iwnean (Tflis, 1913) 201. 

243  Euszebiosz, HE IV 26,1. 
244  Otto, CA IX (1872) 380; 460. Az ilyen típusú félreértés gyakori: így lesz pl. 

Nüsszai Szt. Gergely kateketikai kézikönyvéből a fordításokban „beszéd”, illetve 
„oratio”. 

245  Ld. Galénosz, De compositione medicamentorum per genera libri vii 13,843,7 
Kühn; és In Hippocratis aphorismos commentarii vii 18a, 145, 5 Kühn (orvos); 
Harpocration, Lexicon in decem oratores Atticos s.v. „καθέτος” 166, 7: attikai 
helytörténész; Aelius Herodianusnál (háromszor): példanevek; Testamentum XL 
Martyrum, C. 3, § 4. 

246  Sebastian P. Brock, A Brief Outline of Syriac Literature (Baker Hill, Kottayam: St. 
Ephrem Ecumenical Research Institute, 2009; repr. Piscataway, NJ: Gorgias Press, 
2011) 11–2; vö. még I. Ramelli, „L’apologia siriaca”, 260.  

247  Jean-Marie Vermander, „La parution de 1’ouvrage de Celse et la datation de 
quelques apologies” Revue des Etudes Augustiniennes 18 (1972) 27–42, kül. 33–6. 

248  Euhémerizmusa miatt; Tatianosz és Athénagorasz Pellai Leónra támaszkodnak. 
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161–75 közötti datálást javasol.249Azonban ha a szerző szír, végképp nem 
perdöntő érv, hogy Kelszosz bizonyos érveire nem látszik reagálni – külö-
nösen, ha esetleg nem is keresztény. Vermander maga is hangsúlyozza, 
hogy a „Kelszosz előtti” abszolút kronológiai értelemben nem egyértelmű, 
a III. század elejét is jelentheti. Ugyanakkor a korábbi datálást látszik alá-
támasztani, hogy míg Theophilosz opus magnumának első két könyvével 
számos párhuzam található a vizsgált írásban,250 addig a „Kelszosz utáni” 
III. könyv esetében ezek megszűnnek.251 
 Összességében tehát több, többé-kevésbé valószínű alternatív lehetséges 
kontextus merül fel, és nem állnak rendelkezésünkre olyan érvek/adatok, 
melyek egyértelmű választást tennének lehetővé. Mindenesetre az írás leg-
valószínűbben Szíriában, 180 és 220 között született. 
 Mondhatunk-e valami többet ennél a szöveg eredeti kontextusáról? 
Meggyőződésem szerint igen, mégpedig két úton jutunk ehhez közelebb. 
Először is a szöveget megőrző kézirat – azaz a hagyományozott kontextus 
– vizsgálatával, másodszor az értekezésből kibomló teológiai-filozófiai 
koncepciónak a kortárs keresztény gondolkodói univerzumban történő lo-
kalizálásával. 
 

3.3.1. A kézirat56 
 
Az eredetileg kb. 220 lapból álló, 600 körül készült kódex filozófiai szöve-
geket tartalmaz, többek között 252  

                                                 
249  I. Ramelli, „L’apologia siriaca”, 259–65.  
250  Th. Ulbrich, „Die pseudomelitonische Apologie”, 115–7; a legszembetűnőbbek a 

következők: (1) euhémerizmus igazolására egy az egyben ugyanazok a példák sze-
repelnek a két szerzőnél; (2) az istenek adója a császár jövedelme (Aut I 10, Melito 
c. 4.; rajtuk kívül csak Tertullianusnál fordul elő; a szibüllák máshonnan ismeretlen 
Theophliosz-féle „fragmentumai” rengeteg párhuzamot mutatnak Melitónnal 
[Geffcken szerint Theophilosz a „töredékek” szerzője]). 

251  Ibid. 117.  
252  BM add. 14658 s. vii: W. Wright, Catalogue III 1154–60; vö. Giuseppe Furlani, 

„Contributions to the History of Greek Philosophy in the Orient, Syriac Texts, IV: 
A Syriac Version of the λόγος κεφαλαιώδης περὶ ψυχῆς πρὸς Τατιανόν of Gregory 
Thaumaturgus” Journal of the American Oriental Society 35 (1915) 297–300. A 
kódex 1843-ban kerül a nitriai szír kolostorból Nagy-Britanniába; vö. még Daniel 
King, „Origenism in Sixth Century Syria. The Case of a Syriac Manuscript of 
Pagan Philosophy” in Alfons Fürst, ed., Origenes und sein Erbe in Orient und 
Okzident (Adamantiana: Texte und Studien zu Origenes und seinem Erbe 1, 
Münster: Aschendorff, 2011) 179–212. 
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 (i) Res`ainói Szergiosz logikai és kozmológiai műveit és fordításait. 
Szergiosz logikai értekezését követi (2) Porphüriosz Eiszagógéjának fordí-
tása, de nem közvetlen Szergiosztól;253 (3) Porphüriosz „fája”; (4) a Kate-
góriák korábbi szír fordítása, de bizonyosan nem Szergiosztól;254 majd két 
rövid logikai-grammatikai értekezés után (7) Aphrodisziaszi Alexandrosz, 
De causis universi c. értekezésének Szergiosz általi átdolgozása;255 (8) a 
pszeudo-arisztotelészi De mundo fordítása Szergiosztól,256 majd (9) Arisz-
totelész neve alatt a Csodatevő Szt. Gergelynek is tulajdonított értekezés, A 
lélekről.257 Szergiosznak egy újabb logikai-metafizikai traktátusát követően 
 (ii) (11) Bardaicán tanítványának dialógusa, A népek törvényeinek köny-
ve,258 melyet 3 csillagászati-asztrológiai értekezés követ, az első Szergiosz-
tól;259 

                                                 
253  Sebastian Brock, „Some notes on the Syriac Translations of Porphyry’s Eisagoge” 

in Mélanges en hommage au professeur et au penseur libanais Farid Jabre 
(Publications de l’Universite Libanais, Section d’études philosophiques et sociales 
20, Beirut: Université Libanaise, 1989) 41–50; a fordításnak még van egy töredé-
kes kézirata: BM add. 14618. Terminológiailag közelebb áll Szergioszhoz, mint a 
későbbi fordításhoz, de Szergiosz saját értekezésében más fordításban idézi a mű-
vet. 

254  Daniel King, The Earliest Syriac Translation of Aristotle’s Categories: Text, 
Translation and Commentary (Leiden: Brill, 2010). esp. 9; 22–3; nemcsak termi-
nológiája tér el Szergiosztól, de olyan hibákat vét, melyektől Szergiosz értekezésé-
ben kifejezetten óv. 

255  Az arab változatok kiadása: Charles Genequand, ed., Alexander of Aphrodisias, On 
the Cosmos (Leiden: Brill, 2001); vö. D. R. Miller, „Sargis of Res'ayna: On what 
celestial bodies know” in René Lavenant, ed., VI Symposium Syriacum (Orientalia 
Christiana Analecta 247, Roma: Pontificio Istituto Orientale,1994) 221–33; a szír 
átdolgozás kiadása és francia fordítása: E. Fiori, „L’épitomé syriaque du Traité sur 
les causes du tout d’Alexandre d’Aphrodise attribué à Serge de Reš'aynā” Le 
Muséon 123 (2010) 127–158. Az átdolgozás alapos vizsgálatát ld. Daniel King 

„Alexander of Aphrodisias’ On the Principles of the Universe in its Syriac 
Adaptation” ibid. 157–89. 

256  Kiadása: P. Lagarde, Analecta syriaca (Leipzig: Teubner, 1858), 134-58; a görög 
szöveg magyar fordítása in KT 337–97; a szír fordításról ld. Adam McCollum, 
„Sergius of Reshaina as Translator: The Case of the De Mundo” c. 10. in Josef 
Lossl – John W. Watt, eds., Interpreting the Bible and Aristotle in Late Antiquity: 
The Alexandrian Commentary Tradition between Rome and Baghdad (Faraham: 
Ashgate, 2011) 165–178. 

257 Kiadása: G. Furlani „Contributions”, 300–317; a görög szöveg: PG 10,1137–45. 
258  Ld. fenn 231. j. 
259  Galénosz, De diebus decretoriis adaptációja: ed. Eduard Sachau in id., Inedita 

Syriaca (Wien, 1870) 101–24; a következő névtelen szöveg (ibid. 125–6) is adap-
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 (iii) (15) egy szókratikus dialógus a lélekről,260 melyet R. Newbold 
Bardaicán körével hozott kapcsolatba, talán kissé eltúlozva a kapcsolódási 
pontokat;261 majd (16) Iszókratész ifjaknak szánt morális maximafüzérét,262 
(18) s egy Menandrosz-;263 (20) egy Püthagorasz-264 és (26) egy Theanó265-
mondásgyűjteményt;266 platonikus definíciókat (23: a Horoiból267 és 25); 
valamint (24) Platón mondásait; 
 (iv) közéjük ékelve (17) „Ambrosziosz” neve alatt egy hellének elleni 
buzdító beszédet,268 melynek görög szövege Jusztin mártír neve alatt ha-
gyományozódott (tévesen); majd (21) Melitón filozófus értekezését és (22) 
Mara bar Szerapion levelét.269 

                                                                                                                      
táció, a IV. századi asztrológus Alexandriai Pál, Eisagógika 28 fejezetéből (ld. D. 
King, „Alexander”, 187. 118. j.); a harmadik (ibid. 126) „Az állatöv jegyeinek lis-
tája Bardaicán iskolája szerint”. 

260  Ed. P. Lagarde, Analecta syriaca, 158–67. 
261  Ld. W. M. Romaine Newbold, „The Syriac Dialogue ‘Socrates’: A Study in Syrian 

Philosophy” Proceedings of the American Philosophical Society 57 (1918) 99–
111; német fordítása: Victor Ryssel, „Der pseudosokratische Dialog über die Seele. 
Aus dem Syrischen übersetzt” Rheinisches Museum n.f. 48 (1893) 175–95. 

262  Démonikoszhoz, ed. P. Lagarde, Analecta  syriaca, 167–77. 
263  Ed. J. P. N. Land, in id., Anecdota Syriaca I (Leiden: Brill, 1862) 64*–73*; ismere-

tes egy rövidebb, Baumstark megítélésében későbbi válogatás: ed. E. Sachau, in 
id.,, Inedita Syriaca ܦ (BM add. 14,614 alapján). Mindkét változat elemzése és 
(Land esetében javított) latin fordítása: Anton Baumstark, Lucubrationes syro-
graecae (Jahrbücher für classische Philologie 21. Supplementband, Leipzig,1894) 
473–487. 

264  Ed. P. Lagarde, Analecta syriaca, 195–201; a görög szöveg kiadása: Henry 
Chadwick, The Sentences of Sextus: A Contribution to the History of Early Chris-
tian Ethics (Cambridge: UP, 1959) 84–94. 

265  Kiadása: E. Sachau, Inedita Syriaca �--ܥ . A szöveg történetéhez, elemzéséhez és 
német fordításához ld. Ute Possekel, „Der ‘Rat der Theano’: Eine pythagoreische 
Spruchsammlung in syrischer Übersetzung” Le Museon 111 (1998) 7–36. 

266  Köztük egy értekezés az ousia-ról. 
267  Magyarul ld. Simon Attila, „A pszeudo-platóni Definíciók” Gond 5–6 (1993) 244–

260. Mindhárom Platónnak tulajdonított szöveg kiadása: E. Sachau, Inedita 
Syriaca /�-�	 . 

268  Ed. W. Cureton, Spicilegium Syriacum * -�� , és ismét: Pseudo-Justin, Ouvrages 
apologetiques, ed., tr., intr., Bernard Pouderon (SC 528, 2009) 300-14; a görög 
szöveg ibid. 273-97; a műről ld. ibid. 82-102. 

269  Ed. W. Cureton, Spicilegium Syriacum 1�-*� ; vö. Mara Sohn des Serapion; 
Letter to His Son: Syriac (Aram.) Original Text and English and German 
Translations, ed. Merz, Annette; Tieleman, Teun; Rensberger, David  (Tübingen: 
Mohr Siebeck [megjelenés alatt]); a műről ld. Annette Merz – Teun L. Tieleman, 
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A gyűjtemény, úgy látszik, négyes célt szolgál: (a) egy logikai-metafizikai-
kozmológiai bevezetés a filozófia tanulmányozásához; (b) racionális érve-
ket szolgáltatni a politeizmus ellen; (c) a filozófia tanulmányozásának mo-
rális feltételeit oktatni; (d) és végül a szír nyelvű filozófiai hagyományt 
megmutatni. A szövegek részben Szergiosznak, illetve körének munkái, 
részben hellén filozófiai szövegek fordításai, részben korábbi szír filozófiai 
irányultságú munkák gyűjteménye. Az utóbbiak azonban nem tartalmaznak 
specifikusan keresztény tanítást vagy érvelést, még azok sem, melyek fel-
tehetően keresztény szerzők munkái: igaz ez „Ambroszioszra”270 éppúgy, 
mint Melitónra. A cél világos: puszta racionális érveket szolgáltatni a ke-
resztény filozófia mellett, valamint meghonosítani a filozófiát a szír világ-
ban. Mindez jól illik az Athéni Iskola megszűntének, a dénesi corpus létre-
jöttének, valamint Ammóniosz hellén és keresztény tanítványai vitájának271 
filozófiai világába. Szergiosznak a corpus fordításához később előszóként 
csatolt értekezéséből272 kiderül, hogy ő az alexandriai filozófiai programot 
úgy alakította át, hogy a bevezető arisztotelészi filozófiatanulmányok után 
Platón és az újplatonista teológiai-theurgikus munkák helyét Pontoszi 
Evagriosz és Ál-Dénes vették át. Ezért kaphatnak helyet a válogatásban a 
politeizmust támadó, de nem keresztény, illetve nem biblikus alapon érvelő 
írások, köztük a melitóni apológia. A gyűjtemény a keresztény filozófiai 
curriculumot szolgálja, s ebben fontos szerepet kap a konkurens hellenista 
(„pogány”) filozófiai programmal szembeni polemikus-apologetikus 

                                                                                                                      
eds., The Letter of Mara bar Sarapion in Context: Proceedings of the Symposium 
Held at Utrecht University, 10–12 December 2009 (Leiden: Brill, 2012) kül. 4skk 
(a kötet kiadói amellett érvelnek, hogy nem görögből készült fordításról van szó: 
ibid. 6). 

270  Erwin R. Goodenough egyenesen amellett érvelt, hogy a szerző pogányból megtért 
izraelita: „The Pseudo-Justinian Oratio ad Graecos” Harvard Theological Review 
18 (1925) 187–200. 

271  Erről ld. D. King, „Alexander”, 167–78; Szergiosz, úgy tűnik, külön értekezést írt a 
politeizmushit, valamint a megtestesülés tagadói ellen. A műnek csak a címét emlí-
ti Alexandrosz-átdolgozásában (§25). King megítélésem szerint elhamarkodva 
igyekszik az értekezést a miafizitizmus-vita kontextusába helyezni (mint ez későb-
bi gondolatmenetéből is kiderül: ibid. 180–1). Ez ellentmond a kontextusnak is, 
melyben Szergiosz korábbi művére utal. 

272  P. Sherwood, ed. „Mimro de Serge de Rešayna sur la vie spirituelle” L’Orient 
syrien 5 (1960) 433–57; 6 (1961) 95–115, 121–56; kül. §§79–81 (6 [1961] 122–
25): ld. John W. Watt, „Commentary and Translation in Syriac Aristotelian 
Scholarship: Sergius to Baghdad” Journal for Late Antique Religion and Culture 4 
(2010) 36 (Sherwood cikkéhez nem fértem hozzá). 
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anyag. Az antológia tehát Szergiosz szándékait követi, aki Alexandrosz De 
Causis universijét is többek közt ilyen értelemben dolgozta át: a 25. sza-
kasz érvelése a politeizmus ellen saját kiegészítése az alexandroszi mintá-
hoz képest.273  
 Az a gyűjteményben található Szergiosz féle kommentárból is kiderül, 
hogy a közölt szövegek a propedeutika szerepét töltik be.274 A Mara-
levél275 pedig kijelöli az arisztoteliánus logikai előtanulmányokon túl a 
bölcsesség forrásainak irányát: Szókratész (Platónnal), Püthagorasz276 és „a 
zsidók bölcs királya”.277 A gyűjteményből a teljes program is világosan ki-
rajzolódik: a kozmosz278, a lélek279 és Isten280 megismerése, s e megismerés 

                                                 
273  Ld. D. King „Alexander”, 178–9. 
274  J. W. Watt „Commentary and Translation” 29. 
275  A levélről újabban ld. A. Merz – T. L. Tieleman, eds., The Letter of Mara bar 

Sarapion in Context. A kötetben I. Ramelli (nyelvi alapokon), továbbá Annette B. 
Merz – Teun L. Tieleman (4skk: Kommagené és Szamoszata 73-ban történő római 
meghódításában felismerve a levélben jelzett eseményeket), valamint a szöveget 
kiadó David Rensberger (ld. fenn 269. j.) korainak tartja, míg Pieter W. van der 
Horst („Consolation from Prison: Mara bar Sarapion and Boethius” [ibid. 203]) 
III–IV. századi keresztény alkotásnak. Petr Pokorny („Jesus as the Ever-Living 
Lawgiver in the Letter of Mara-bar-Serapion” [ibid. 132]) felveti a 161–5 közötti 
pártus megszállást követő római reconquista lehetőségét is kontextusként, de in-
kább egy nem nagyon késői fiktív levélnek tartja a művet (ibid. 138). Minden bi-
zonnyal igaza van Pancratius C. Beentjesnek („Where is wisdom to be found? 
A plea in favour of Semitic Influences in the letter of Mara bar Sarapion”, ibid.), 
aki a szövegnek a sémi bölcsességirodalomba való begyökerezettségét hangsúlyoz-
za annak közismertebb görög filozófiai beágyazottságához képest (ld. a szöveg ele-
jén a görög paideia [�&' ��] és a bölcsesség [ܗ����ܬ�] szembeállítását). Egy 
fiktív levél megalkotása jól illeszkednék a kódex, illetve a mögötte álló keresztény 
platonikus kör szándékához. 

276  Szókratész bölcsessége (ܗ����ܬ�); Püthagorasz tudása (műveltsége: �&' ��) 
ugyan a többi múlandó jó közé kerül, szembeállítva az erénnyel (�2�3ܬ�) és 
jóhírrel (� ,p. ��; tr.: p. 72). Ám a gondolatmenet végén megtudjuk :(ܬ��24
hogy a bölcsesség azért legalábbis elvehetetlen (p. �� tr. 73), s nem sokkal alább 
kiderül, hogy Szókratész és Püthagorasz, bár megölték őket, élnek (p. �� tr. 73–4) 
– akárcsak a „zsidók bölcs királya”, gyilkosaik pedig megbűnhődtek. 

277  P. �� tr. 74 ed. Cureton: aki az általa adott nomos �	��# által él. 
278  Ld. a De mundo fordítását, a De causi universi átdolgozását, „Bardaicán”-t és a 

kapcsolódó csillagászati megjegyzéseket. 
279  Ld. a szókratikus dialógust, a Csodatevő Szt. Gergelynek tulajdonított platonikus-

arisztoteliánus kompendiumot a lélekről. 
280  Ld. a szókratikus dialógust; továbbá Sententiae Pythagorae 10; 14; 50; 55; 94; 112. 
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morális feltételei281 állnak a középpontban. Számos, a melitóni szövegben 
hangsúlyos vezérgondolat tér vissza más írásokban: így például a gondol-
kodás és cselekvés szabadsága,282 az igazság,283 a léleknek csak hatásaiban 
való megragadhatósága.284 
 Melitónt tehát nem véletlenül aposztrofálja „filozófusként” a titulus, s 
nem véletlen, hogy az értekezés Krisztust nem is említi, hanem csupán – 
Ambrosziosz/Jusztinoszhoz hasonlóan – a Logoszról történik említés, 
anélkül hogy a Logosz teológiai-metafizikai státusza artikulálódna. Ám 
még ha ez meg is történne, akkor sem hangzik el semmi olyasmi, amit pél-
dának okáért Alexandriai Philón ne írhatott volna le. Ahogy tehát Mara bar 
Szerapion vallási hovatartozása kérdéses marad, a szöveg szintjén ugyanez 
Melitón filozófusról is elmondható. Sőt, a kötetben található mondásgyűj-
temények is a Szextosz-apophthegmákhoz képest nem vagy alig tanúskod-
nak keresztény átdolgozásról.285 
 Érdemes összevetni ezt az antológiát párdarabjábval, a VII. századi 
Sinaiticus Syrus 16. számú kézirattal.286 Itt monasztikus életrajzok (foll. 1–

                                                 
281  Vö. pl. Sententiae Pythagorae 55. 
282  Ld. Mara bar Serapion 70,13 tr. Cureton = 43*,9 ed. Cureton ( ܐ̈�$ܪ  2&5 ); ibid. 

43*,16: �$ܪܘܬ�   ; vö. még Püthagorasz továbbélése mint ��&6ܳܬ ܺ ܕܗܐܪ: ܰ  : Cureton 
értelmezésében ez Héra-szobor, melyet jegyzete szerint a delphoi jósda parancsára 
állítottak Püthagorasz tiszteletére (sajnos a számomra ismeretlen forrást nem adja 
meg). Ha azonban a kiejtésben hasonló  :ܕ�$ܪ -t olvasnánk, akkor Püthagorasz 
mint a szabadság példaképe, mintája (ez a ��&6ܳܬ ܺ ܰ  megszokott jelentése) él örökké. 

283  Ld. pl. Mara bar Serapion 70,26 tr. Cureton. 
284  Ld. [Csodatevő Szt. Gergely], De anima c. 1: Τὸ δὲ νοήσει καταλαμβανόμενον, 

οὐκ ἐξ ἑαυτοῦ, ἀλλ' ἐκ τῶν ἐνεργειῶν γνωρίζεται. Ἡ τοίνυν ψυχὴ ἄγνωστος οὖσα 
ἐξ ἑαυτῆς, ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων εἰκότως γνωσθήσεται (PG 10,1140,27–30); vö. 
De mundo 6: 399b 12–20; magyarul KT 355. 

285 Benyomásom szerint a Theanó-gyűjtemény valamivel erősebben keresztény (pl. a 
Szextosz-gyűjteményhez hasonló „világ”-fogalmában). 

286  Leírás: J. Armitage Robinson – J. Rendel Harris, The Apology of Aristides: On Be-
half of the Christians (Texts and Studies: Contributions to Biblical and Patristic 
Literature 1, Cambridge: UP, 18932) 3–7; Agnes Smith Lewis, Catalogue of the 
Syriac mss. in the Convent of S. Catharine on Mount Sinai (Studia Sinaitica 1, 
London: C. J Clay, 1894) 18–38. A kézirat tartalma részben kiegészülve, részben 
elhagyásokkal megjelenik a VIII. századi BM add. 14,614 fol. 80–127 kéziratban, 
két, Plutarkhosz neve alatti értekezés és a Lukianosz-írás pedig a IX. századi BM 
add 17,209-ben. Vö. Alberto Rigolio, „Some Syriac Monastic Encounters with 
Greek Literature” in Maria Doerfler – Emanuel Fiano – and Kyle Smith, eds., 
Syriac Encounters. Papers from the Sixth North American Syriac Symposium, 
Duke University, 26–29 June 2011 (Leuven: Peeters, 2015) 296–8. 
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87b) és egzegetikai darabok (foll. 151–) koszorújában egy hasonló gyűjte-
ményt találunk, ám a logikai és kozmológiai értekezések híján. A gyűjte-
mény elején megváltozik az íráskép: egyhasábosról kéthasábosra tér át. Itt 
Ariszteidész apológiája után Plutarkhosz és Lukianosz etikai tárgyú írásait 
találjuk, majd a fenti gyűjteményben is szereplő Püthagorasz- és Theanó-
mondásokat, a görögül Csodatevő Szt. Gergely neve alatt ismert kompen-
diumot a lélekről,287 valamint egy bölcsmondás-gyűjteményt, köztük Pla-
tón mondásaival.288 Bár ez utóbbi gyűjtemény tehát kevésbé szakfilozófiai 
jellegű, célkitűzésében és válogatásában a vizsgált kódexre emlékeztet, ta-
lán maga is egy ahhoz hasonló antológiából szemezget. Mindkettőben he-
lyet kap egy, illetve két korakeresztény apológia, ráadásul Ariszteidész és 
Melitón filozófus szövege rokon, a bálványimádás elleni kiterjedt érvelés-
sel szembeállított helyes istenfogalom kifejtésére összpontosítanak – leg-
feljebb Ariszteidész szövege messze alaposabban szerkesztett, ugyanakkor 
a kereszténység, a „negyedik nép” is világosan megjelenik benne. 
 Ami a melitóni értekezés eredeti nyelvét illeti, nehéz biztosat mondani. 
A szöveget tartalmazó kódex gyűjteményében találhatók bizonyosan szír 
művek (Szergiosz írásai, a Népek törvényeinek könyve, és feltehetően Mara 
bar Szerapion), de talán a szókratikus dialógus sem fordítás.289 Ebben a 
hellenizált szír miliőben a grecizmusok – akár görög szavak használata290 – 
sem jelentik automatikusan, hogy fordításról van szó. Talán egy ponton ér-
zem úgy, hogy görögöt ad vissza a szöveg.291 Az égitestek mozgásának le-
írásakor a „futás” kifejezés következetes alkalmazása pedig arra a görög 

                                                 
287  Ed. A. Smith Lewis, Catalogue, 19–26; E. Sachau, Inedita Syriaca a BM. add. 

14618 és 14614 alapján, Furlani a BM. add. 14658 alapján, Smith Lewis felhaszná-
lásával: „Contributions”, 300–317. 

288  Ed. E. Sachau, Inedita Syriaca 66 és A. Smith Lewis, 26–38. A szöveghez ld. 
Sebastian Brock, „Some Syriac Pseudo-Platonic Curiosities” in Rotraud Hansber-
ger – Muhammad Afifi al-Akiti – Charles Burnett, eds., Medieval Arabic Thought: 
Essays in Honour of Fritz Zimmermann (Warburg Institute Studies and Texts 4, 
London: The Warburg Institute, 2012) 19–26, appendix. A populárfilozófiai 
szövegek szír fordításának programjáról ld. id., „Syriac translations of Greek 
popular philosophy” in Peter Bruns, ed., Von Athen nach Bagdad. Zur Rezeption 
griechischer Philosophie von der Spätantike bis zum Islam (Bonn: Borengässer, 
2003) 9-28. 

289  Vö. Newbond 99–100 n. 2. 
290  Melito, Apol. 23,21: �;&#ܺܐ ܰ ܰ  = ἀνάγκη. 
291  Maelito, Apol. 22,19–20: <��ܘ% �

ܰ ܳܶ .<��ܱܘ���"ܡ � ܶ ܶܶ ܽ.  feltehetőleg a πάντῶν 
ἀλλοιουμένων οὐκ ἀλλοιοῦται tömör participiumos konstrukciót adja vissza a szír 
szerényebb konstrukciós eszközeivel. 
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filozófiai közhelyre-szójátékra látszik utalni, hogy az égen szüntelen futó 
(theontes) égitestek istenek (theoi).292 Ráadásul párdarabjai, Ambrosziosz/ 
Jusztin és Ariszteidész szövegei egyaránt görög eredetin alapulnak. Ugyan-
akkor az oikumené kultuszainak euhémerista magyarázatánál úgy tűnik, 
közel-keleti nézőpontból látjuk a világot, Edessza és kiváltképpen Mabbug 
pedig külön ki van emelve.293 A szamoszatai Lukianosz De dea Syria c. 
írásának világa tárul itt elénk.  

 
3.3.2. Szardeiszi Melitón és Melitón filozófus teológiája 

 
Akár keresztény szerző tehát Melitón, akár – elméleti lehetőségként – a kor 
színvonalán filozófiailag művelt zsidó, már csak a szöveg logikájából adó-
dóan sem lehet azonos teológiai világa a szardeiszi püspök írásaiból kibon-
takozó perspektívával. Szardeiszi Melitón számára a teológia krisztológia, 
Melitón filozófus viszont – legalább didaktikus szempontból – hallgat 
Krisztusról. A római világban ugyanis a zsidó egyistenhit mellett legitim 
módon lehetett érvelni – különösen a filozófiai tradíciót kihasználva az 
egyébként is monoteizmusra hajlamos későbbi császárkorban294 –, a Krisz-
tus-hit viszont veszélyes újításnak számított. Talán erre utal az értekezés 
kezdő megjegyzése: „Nem lehet egykönnyen tüstént a helyes útra vezérelni 
az olyan embert, akit korábban nagyon sokáig tartott fogva a tévedés. 
Mindazonáltal lehetséges, hiszen amikor kissé megtér a tévedésből, már el-
viseli, ha az igazságra emlékeztetik” (22,2–4). Így azt mondhatjuk, hogy ha 
retorikai és diplomáciai szempontból a filozófus Melitón óriási hibákat kö-
vet el a püspökhöz képest, a filozófiai protreptikosz szempontjából érvelése 
észszerű, sőt észszerűbb az apologéták szokásos eljárásainál. Talán csak 
egyetlen félmondat fedi fel a szerző keresztény irányultságát: régen a tudat-
lanság Isten felől elnézhető volt, ám „most, hogy ez egész földön hallat-
szott a hívás”, nincs többé mentség. Ez pedig nyilván a kereszténység 
gyors terjedésére utal, és az Apostolok cselekedeteit, valamint a Római le-

                                                 
292 C. 2. [1�, 5skk]; vö. Platón, Timaiosz 40c; Arisztotelész, De philosophia fr. 12b 

Ross (KT 162); vö. Arisztotelész, Az égboltról I 3. 270b4–25: KT 177–8; kül. 
„Okellosz”, De universi natura II 2 és 23 (KT 305; 309); „Ekphantosz” fr. 2. (KT 
325); „Onatasz” (KT 332); Philolaosz (?), B 21 (KT 334); Corpus hermeticum III 3 
(KT 503). 

293 A vallástörténeti rész alapos elemzéséhez ld. Th. Ulbrich, „Die pseudomelitonische 
Apologie”, 78–109. 

294  Erről ld. Polymnia Athanasiadi – Michael Frede, eds., Pagan Monotheism in Late 
Antiquity (Oxford: Clarendon Press, 1999). 
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velet idézi.295 Hasonlóan leginkább a kereszténységre történő utalásként 
érthető az a futó megjegyzése, hogy „Ezért aztán kivégzik azokat, akik 
megvetik e képmásokat, és megkurtítják a császár jövedelmét” (c.4. 24,9–
10) – de amennyiben a Septimius Severus-féle üldözésre utal, ez ismét csak 
a judaizmust is érintette. 
 De vajon csak az eltérő beszédszituáció magyarázza a különbségeket? 
G. Zuntz, anélkül hogy részletekbe bocsátkozna, futólag kijelenti, hogy a 
két szerző istenfogalma eltérő. Vizsgáljuk meg tehát részletesen Melitón 
filozófus istentanát, s vessük össze a szardeiszi teológussal! 
 Szemléletes kiindulópont a püspök apológiájának egy, a vizsgált érteke-
zéshez tematikusan közel álló töredékével kezdeni: 

 
Miután Szardeiszi Melitón sok mindent előad, amit Jusztintól vett, 
ezt mondja: Nem vagyunk semmiféle érzékeléssel nem rendelke-
ző kövek imádói, hanem csak a mindenek előtti és mindenek fe-
letti egyetlen Istené és Krisztusé, aki a világkorszakok előtti isten 
Ige.296 
 

Míg a kövek érzéketlensége, mely mindkét szerzőnél fontos,297 apologeti-
kus közhely,298 a szardeiszi püspök Krisztus istenségét és imádatát hangsú-
lyozza, mely a filozófusnál hiányzik. Mint azt már Ulbrich s előtte több ku-
tató megfigyelte, a sajátosan keresztény tanítás hiányzik szövegünkből. 
Ahogy Ulbrich fogalmaz: monoteizmust ajánl anélkül, hogy elárulná, mi-
lyet: zsidót, keresztényt vagy gnosztikust?299 Ulbrich más apológiákkal veti 
össze ebből a szempontból, elsősorban Ariszteidésszel és Theophilosz Ad 
Autolycumjának elejével (I 1–14). Csakhogy az összevetés csalóka: a sajá-
tosan keresztény elemek ilyen hiánya sehol sem található meg, kivéve a 
kéziratbeli Ambrosziosz/Jusztin brosúrában. A logosz ugyan megjelenik 
szerzőnknél, de – akárcsak Ambrosziosz/Jusztinnál300 – sohasem válik teo-
lógiailag hangsúlyossá, személyessé és Krisztussal azonossá. Ez a logosz 

                                                 
295  ApCsel 17,30; Róm 10,18. 
296  Szardeiszi Melitón fr. 2. in Chronicon Paschale PG 92,632A. 
297 Kövek: c. 2 (1� 8sk); 3. (ibid. 15skk); 9. (*� 1sk); 11 (/� 20skk); általában a 

bálványok érzéketlensége: 4. ("� 10–15), 9. (*� 3sk); 11 (/� 25sk). 
298  A párhuzamokat ld. I. Ramelli, „L’apologia siriaca”, 266–7. 
299  Th. Ulbrich, „Die pseudomelitonische Apologie”, 129. 
300  24,5sk. 
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legfeljebb Philón logosza. Philónhoz301 (és Pálhoz)302 hasonlóan szerzőnk 
Isten hatóerejéről, dynamisáról (chailó) is beszél,303 mely feltehetőleg nála 
azonos a logosszal (melthó),304 ami ugyan megfelel a korai krisztológia 
terminológiájának, de mint Philón mutatja, önmagában nem specifikusan 
keresztény.305 A szerző hovatartozásának bizonytalanságáról e benyomá-
sunkat csak erősíti, hogy hivatkozik ugyan a Szibülla-könyvekre, de csak a 
legrégebbi, zsidó eredetű III. könyvre (553–5; 721–3 sorok).306 Ez 140 kö-
rül már készen volt, sőt valamilyen formában már Josephus Flavius is is-
merte.307 Mindezen túl Szerapisz kultuszának euhémerista magyarázatában, 
úgy tűnik, szerzőnk rabbinikus hagyományra támaszkodik.308 Ulbrich meg-
jegyzi, hogy a makkabeusok óta erős a zsidó jelenlét a térségben, de 
Jacobival szemben elveti, hogy a szerző zsidókeresztény volna, hiszen a 
zsidóságról és a Tóráról éppúgy hallgat, mint a kereszténységről.309 
 Ami a szerző istenfogalmát illeti, különös jellemzője az „igazság istene” 
kifejezés, mely filozófiai töltetű, s egyébként igen ritka. A Septuagintában 
összesen kétszer fordul elő: Zsolt 30,6 és Esdras i (liber apocryphus) 
4,40.310 Bár az Újszövetségben ebben a formában nem jelenik meg, ihletője 

                                                 
301  Philón, A törvények allegóriája ii 1–3 (KT 453–5); A kerubokról 27–28 (KT 456); 

A józanságról 30–33 (KT 461–4); A menekülésről 94–118 (KT 465–70); A bünteté-
sekről és jutalmakról 36–48 (KT 485–8); Követség Gaiushoz 4–7 (KT 491–2). 

302  Róm 1,20 (vö. Lk 1,35; 6,19; 8,46; és ApCsel 8,10). 
303  C. 2: �� 17–9; 8: @� 19–20 és 12: 16 ܠ. A fogalomról ld. Bugár M. István „Ouszia 

és dünamisz: Egy ontológiai és ismeretelméleti megkülönböztetés történetéhez” 
Passim 5 (2003): 35–47. 

304  C. 1 (�� 8); vö. 1Kor 1,24 (Krisztus Isten dynamisa). 
305  Szövegünkhöz hasonló protreptikus írás esetlegesen a judaizmus környezetéből: 

Epistola Annae ad Senecam; a kiadásokhoz és az irodalomhoz ld. I. Ramelli, 
„L’apologia siriaca”, 267; n. 22; vö. id. „L’Epistola Anne ad Senecam de superbia 
et idolis” Augustinianum 44 (2004) 25–49 (többekkel együtt keresztény eredet mel-
lett érvel); a zsidó vagy keresztény eredet vitájáról ld. Aron Sterk „Annas to 
Seneca: the Epistola Anne ad Senecam, a late antique Jewish protreptic in dialogue 
with Roman paganism” in Sarah Pearce, ed., The image and its Prohibition in 
Jewish Antiquity (Journal of Jewish Studies Supplement Series 2, Yarnton: Journal 
of Jewish Studies, 2013) 170-187; 234-235. 

306  C. 4 ("� 5), ld. a fordítás 12. jegyzetét. 
307  Josephus Flavius, Ant I 4 hivatkozik Oracula Sibyllina III 97–104-re. 
308 Th. Ulbrich, „Die pseudomelitonische Apologie”, 82, vö. Babiloni Talmud, 

Avodah 43a. Ulbrich egyéb korabeli zsidó forrásokra is hivatkozik. A magyarázat 
forrása részben a Ter 49,6 és a MTörv 23,17 héber szövege. 

309  Th. Ulbrich, „Die pseudomelitonische Apologie”, 133–4. 
310  Idézi még: Euszebiosz, Ecl. Proph. 
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lehetett János evangéliuma,311 ahogy azt a II. századi apokrif János csele-
kedetei is mutatja.312 A korai kereszténység idején még megtalálható az ún. 
II. Kelemen-levélben.313 
 Melitón filozófus osztja az apologéták és a korabeli platonisták meg-
győződését, miszerint Isten, a változatlan létező és igazság, megismerhetet-
len314: „Szem nem láthatja, gondolat fel nem foghatja, szó ki nem fejezhe-
ti.” (22*,22–24). Bárhogyan neveznénk is meg, azonosítanánk valami te-
remtett dologgal, ami nem ő (23*,1–12). Philónhoz áll közel az a megfo-
galmazás, hogy „Ha Istent megismerni nem is tudod, gondold azt, hogy 
van”. (30*, 2). Ezzel zárja az eszkatológiai függelék előtt teológiai össze-
foglalóját s egész értekezését is:  

 
„Ő azonban elrejtette magát hatóerejében minden teremtménye 
elől. Ugyanis semminek, ami változik, nem áll hatalmában, hogy 
meglássa Őt, aki nem változik. Azok azonban, akik emlékeznek, 
és annak a szövetségnek tagjai, mely nem változik, ők látják, már 
amennyire látni képesek.” (30*,15–9) 
 

Az isteni Hatóerő tehát nemcsak a teremtésben, hanem Isten megismerésé-
ben is szerepet kap. A kettő természetesen összefügg: az emberi megisme-
rés a teremtett világhoz kötött. 
 A megismerhetetlenség állításából nem következik hangsúlyos negatív 
teológia, de legalábbis Isten mozgásának, szükségének tagadása igen. 
Szardeiszi Melitónnal szemben szerzőnk racionalizmusa alapvetően a 
szardeiszi püspökre oly jellemző paradox teológia315 elvetéséhez vezet 
(28*,14–18), bár legalábbis az immanencia/transzcendencia probléma jel-
lemzésére használja a paradox nyelvet: „akiben, akin kívül, s aki felett van 
Ő” (29*,16). 
 Melitón filozófust erősen az alexandriai tradícióhoz kapcsolja az a meg-
győződése, hogy az emberben az isten-képűségnek az egyedüli hordozója 
az elme, s ebben a tekintetben különösen radikálisan a másik oldalon áll, 

                                                 
311  Vö. Jn 1,17; 4,23–4; 5,33; 8,32; 14,6; 17; 15,26 (az utóbbi három helyen: az igaz-

ság Lelke); 16,13; 17,17; 18,38. 
312  Maximilian Bonnet, ed., Acta apostolorum apocrypha, II/1 (Leipzig: Mendelssohn, 

1898) § 43: Δόξα σοι Ἰησοῦ μου ὁ τῆς ἀληθείας μόνος θεός, § 82 ὁ θεὸς τῆς 
ἀληθείας. 

313  2Clem 19,1; vö. 3,1; 20,5. 
314  Vö. fenn 2: 63. o. 
315 Vö. 3.1.5: 104–112. o., illetve István M. Bugár, „Can theological language be 

logical? The case of ’Josipe’ and Melito” SP 65 (2013) 156. 
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mint a szardeiszi püspök.316 Ennek megfelelően, úgy tűnik, nem hisz a test 
feltámadásában sem: 

 
miképpen ő örökkévaló, te is, miután leveted magadról, ami lát-
ható és romlandó, örökre előtte fogsz állni, életben leszel és tudni 
fogsz. (6: 24*,7-8) 
 

Az ember eszkatologikus énje tehát a platóni Phaidón halhatatlan, megis-
merő lelke, amely azonban egyúttal hangsúlyosan autonóm, szabad 
(27*,3b–28,15a). Istennek a világhoz való viszonya a léleknek a testhez va-
ló viszonya. Különösen plasztikus az Ulbrich által idézett317 Theophilosz 
„párhuzammal” összevetve: 

 
 […] a halandóságot levetve halhatatlanságba öltözöl.318  
 

Theophilosz Pált követi,319 s így nemhogy a test levetkezéséről beszél, ha-
nem egyenest a test az, ami a halhatatlanságot ölti fel. Ezzel szemben szer-
zőnk a 8. fejezet végén is a test és a lélek szétválását hangsúlyozza: 

 
Mikor pedig Ő ki akarja emelni a lelket a testből, amaz összeesik 
és elpusztul. 
 

Ez utóbbi kitétel ugyan önmagában nem zárná ki a feltámadás lehetőségét, 
sőt a következő (9.) fejezet elején fel is veti a kérdést: 

 
Miért lett a test, miért hullik el, s miért támad fel? 
 

Ám a kérdés kérdés marad, hiszen a megértéshez megtérésre van szükség, 
nem magyarázatra. Csakhogy ez azt is jelenti, hogy szerzőnk számára a fel-
támadás kérdése rejtélyesebb és problematikusabb. Sőt, már a test eredeti 
teremtése is az! A kérdések és a sejtetett válaszok erősen Órigenész teoló-
giai univerzumát idézik. Talán a test a bukás eredménye, mint Empedok-
lésznál, Órigenésznél s esetleg egyes gnosztikusoknál?320 Hiszen a 9. feje-
zetben legalábbis implicit választ kapunk: 

 

                                                 
316  25*,24–26*,13; Melitón álláspontjához vö. fenn 3.2. 
317  Th. Ulbrich, „Die pseudomelitonische Apologie”, 115. 
318  Theophilosz, Ad Aut. I 7, a teljes szöveg magyarul in ÓÍ 8 (1984), 450. 
319  1Kor 15,35–55 (kül. 53–4). 
320  Karpokratészhez ld. Irenaeus, Adeversus haereses I 25,6; esetlegesen Baszileidész 

lélekvándorlás-elképzeléséhez ld. Alexandriai Kelemen, Stromata IV 12: 81,1–
83,2; 86,1; IV 24: 153,4; IV 26: 165,3; II 20: 112,1–114. 
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Mindaz ugyanis, aki távol van az élő Isten ismeretétől, halott, s 
testébe van temetve.  
 

A fentiek pedig erősen egy testetlen végállapotot, a test erősen spirituali-
zált, esetleg átmeneti feltámadását sugallják.  
 Eszkatológiája az istenismeret hiányának következményeit írja le 
(30,18–31,7); aki behunyja szemét a fény előtt, nem lát, s mélységbe zuhan 
(23,20skk). Az istenismeret véd csak meg majd a végső tűztől (30,27). 
Természetesen a beszédszituációból is következhet, hogy a tűz jelentésének 
kidolgozása321 – akárcsak az apokatasztaszisz kérdése – szerzőnknél hiány-
zik. 
 „Filozófusunk” antropológiai álláspontja összefügg a bálványimádás 
kritikáján túllépő, radikális művészetellenességével is, melynek közeli pár-
huzamait szintén az alexandriai tradícióban találjuk meg. A művészek 
nemcsak az isteni teremtőkészséget bitorolják, de valójában még képtele-
nek is Istent utánozni (27,1–3), ahogy azt már Alexandriai Kelemennél ol-
vassuk.322 
 Végül a korai keresztény gondolkodásban különös helyet jelöl ki szer-
zőnknek merész látomása a monoteista uralkodó lehetőségéről, mely egy 
aranykort eredményezne (28,19–29,13a). Természetesen ha valóban Osz-
roéné uralkodójához szól a III. század elején, akkor korántsem olyan vak-
merő a feltételezés. Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy csak mono-
teista uralkodóról beszél, nem pedig keresztényről! Ebben az összefüggés-
ben kerül elő a vallási konzervativizmus elleni érve (30,3–12). A hagyo-
mány kritikátlan átvétele helyett a kritikai megközelítést ajánlja. Ez 
utóbbiba azonban még a bálványok szimbolikus értelmezése-kultusza sem 
fér bele (29,13bskk).323 
 Ulbrich megfigyeli, hogy bár szerzőnk szerint a hit az első, a cél a meg-
ismerés.324 Máshol ezt egyenesen gnosztikus hatásnak tulajdonítja, jóllehet 
a szerzőt semmiképpen nem tartja gnosztikusnak.325 Melitón filozófus ál-
láspontja azonban ebben az esetben is inkább az alexandriai tradíció képvi-
selőinek (Kelemen, Órigenész) felel meg, akiknek a teológiai ismeretelmé-

                                                 
321 Vö. Órigenész, CC IV 13 (idézi I. Ramelli, „L’apologia siriaca”, 260; J-M. 

Vermander, „La parution de 1’ouvrage de Celse”, 34 n. 42); magyarul Kelszosz el-
len, ford. Somos Róbert (Catena fordítások 9, Budapest: Kairosz, 2008) 261. 

322  Ld. Bugár M. István, szerk., Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban (Catena 
fordítások 6, Budapest: Kairosz, 2004) C15; C11. 

323  Erről ld. uo. A24–25; A32. 
324  Th. Ulbrich, „Die pseudomelitonische Apologie”, 122–3. 
325  Ibid. 134–5. 
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lete valóban egyrészt a gnosztikusok, másrészt azonban a hellenisták – kü-
lönösen Kelszosz – kihívására adott, tehát apologetikusan erősen motivált 
válasz. Nemcsak az alexandriaiak jutnak azonban erre a konklúzióra, ha-
nem a szerzőnkhöz feltehetőleg közel álló Antiokhiai Theophilosz is.326 
 Összességében tehát filozófusunk, bár saját meggyőződése szerint felte-
hetőleg keresztény, módszertanilag azonban hellenizált zsidóként ír. Ra-
cionális teológiai nyelvezete és intellektualista antropológiája Szardeiszi 
Melitóntól radikálisan elüt, s elsősorban az alexandriai tradícióhoz kapcso-
lódik. A kéziratban található másik kora keresztény apologetikus szöveg, 
Ambrosziosz/Jusztin vitairata, mely a fentiekben többszörösen rokonítha-
tónak bizonyult a vizsgált traktátussal, talán szintén Alexandriához köthető, 
legalábbis különös zárómondatának az órigenészi teológiai horizonton kí-
vül nehéz más kontextust találni: a lélek szenvedélyeitől (pathé) megtisz-
tulva 

 
eloldódik a nyakát körbe-körbenyaldosó hitványságtól, s visszatér 
teremtőjéhez, mert oda kell visszaállítani [apokatastathénai], 
ahonnan lebukott. 327 

                                                 
326  Aut I 7, magyarul in ÓÍ 8 (1984), 450. 
327  Otto, CA III/2 (1879), 18; SC 528,296 Pouderon. A szír szövegből ez a befejező 

szakasz hiányzik: ld. ed. Cureton 69, ��. B. Pouderon  bevezetőjében (ibid. 100) 
és kommentárjában (ibid. 296-7) szintén Kelemen és Órigenész hatását látja a sza-
kaszban. 
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4. A HIPPOLÜTOSZ-DOSSZIÉ 
 

 
4.1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS 

 
 
Hippolütosz Nikaia után Római Kelemen, Irenaeus és Jusztin mártír mellett 
az egyik legmegkérdőjelezhetetlenebb teológiai autoritásnak számított, a 
kánonjog területén pedig csak Kelemen szállhatott versenybe vele. Ennek 
következtében aztán gomba módra szaporodtak az ő neve alatt is különbö-
ző pseuodepigraphonok – miközben hiteles munkáira (és azok megőrzésé-
re) egyre kevesebb figyelem irányult. A helyzetet tovább rontotta, hogy 
hozzávetőleg 1551-ben Rómában, talán a via Tiburtina és a via Noemen-
tana közt P. Ligorio felfedezett egy szobortöredéket, melynek talapzatán 
feliratok voltak olvashatóak: egy húsvétnaptár és láthatólag egy katalógus.1 
Ennek alapján Ligorio Euszebiosz Egyháztörténetének és Jeromos jelentős 
részben ezen alapuló ókeresztény írókatalógusának (De viris illustribus) 
felhasználásával a szobrot Hippolütosz portusi mártíréként rekonstruáltatta. 
A régi-új műalkotás végül a Vatikáni Könyvtár bejáratánál lelt otthonra. 
 Hippolütosz mártírt a Deposotio Martyrum szerint valóban a Via Tibur-
tinánál helyezték nyugalomra. A XIX. század közepén de Rossi fel is fe-
dezte a kultuszközpontot. Épp ebben az időben került elő a Refutatio 
omnium haeresium IV–X. könyve. Bár a kézirat Órigenésznek tulajdonítot-
ta a művet,2 ez kizárható volt. Mivel pedig a szöveg Kallisztosz püspöksé-
gére (kb. 217–20) datálja magát,3 és jelentős írói teljesítményt takar, kizá-
rásos alapon előbb-utóbb Hippolütosznak tulajdonították. A feltételezés oly 
izgalmasnak bizonyult az I. vatikáni zsinatot megelőző és követő években 
                                                 
1  A felfedezés történetéről, a beszámolók hitelességét és a lelet értelmezését illető 

vitákról ld. Allen Brent, Hippolytus, 3–367 (a 115. oldaltól a katalógusról), kül. 3–
50; vö. újabban Emanuele Castelli, „Le due statue di sant’Ippolito” Vetera 
Christianorum 43 (2006) 201–13; id., „La Chiesa, la cattedra, il rotolo. L’identità 
della statua di sant’Ippolito alla luce del Pastore di Erma” Augustinianum 48 
(2008) 305–322. Castelli a korábbi magyarázatokat áttekintve egy katakomba-
ábrázolás Hermász Pásztora alapján (Látomások I 2-4; II 8) arra jut, hogy római 
keresztény tulajdonosai a szobrot az Egyház szimbolikus alakjával azonosították. 

2  Ld. alább 4.2: 187–9. o. 
3  A vitáról, hogy vajon Kallisztosz életében, vagy nem sokkal utána született-e a mű, 

ld. András Handl, „Bishop Callistus I. of Rome (217?−222?): A Martyr or a 
Confessor?” Zeitschrift für Antike und Christentum 18 (2014) 390–419, 401–2 (ő 
az utóbbi lehetőség mellett érvel). 
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(a nagy tekintélyű mártír író és a római pápa dogmatikai vitája, mely az 
előbbi győzelmével végződött),4 hogy ettől kezdve lemoshatatlanul tapadt 
az előkerült munkához. Ebben pedig a szerző további munkáira is hivatko-
zik, melyeket egyéb álnév alatt töredékesen, illetve rekonstruálva megta-
lálni véltek, majd hivatkozások alapján egyéb korabeli töredékeket is neki 
tulajdonítottak, így a Hippolütosz-dosszié szép lassan Kisgömböc módjára 
dagadt. 
 Ezzel éles ellentétben állt a tény, hogy már Euszebiosznak sem sikerült 
semmi használható biográfiai információt előbányásznia róla, időbeli és 
földrajzi koordinátáit is csak találgatja (esetleges római voltáról pedig 
semmit sem tud). A XIX. század közepétől azonban fordulatos intellektuá-
lis biográfia kerekedett ki az Euszebiosz utáni fiktív utalások alapján. 
Hippolütoszból ellenpápa (vagy éppen Portus/Ostia püspöke) lett, (az 
egyébként később élt) Novatianus híve, aki aztán a szardíniai bányákban 
mártírhalála előtt kibékült Kallisztosz utódjával. 
 Euszebiosz Hippolütoszt püspöknek véli ugyan, de székhelyéről mit 
sem tud. Későbbi forrásokban (kéziratok, illetve idézetek titulusaiban) Hip-
polütosz neve mellett Róma és Bosztra jelenik meg egyházmegyeként.5 
Felmerült tehát annak a lehetősége, hogy két különböző, de azonos nevű 
szerzőről van szó.6 Dionüsziosz (Dîônûsîôs/Dîônîsîôs/Dîôninsîôs) bar-
Calibi, úgy tűnik, Jelenések-kommentárjának bevezetőjében megkülönböz-
tet egy római és egy bosztrai Hippolütoszt.7 Az utóbbi több örmény kéz-
iratban szerepel szerzőként. Ch. Renoux8 és S. Brock is felveti a lehetősé-
get, hogy ez egy másik, inkább a IV. században alkotó szerző lett volna. 
Brock ugyanakkor megjegyzi, hogy örményül nyilván hiteles (III. századi) 
hippolütoszi munkák hagyományozódtak e néven, és maga is arra látszik 
hajlani,9 hogy Bosztrai Hippolütosz Euszebiosz félreértésének a szülemé-
nye, aki a megnevezett székhelyű Hippolütosz mellett említi a bosztrai 
Bérülloszt: 
 
                                                 
4  E felvetés történetéről és a vita szereplőiről ld. alább 4.2: 186. o. 
5  Vö. J.A. Cerrato, Hippolytus Between East and West (Oxford: UP, 2001) 72–93. 
6  Vö. ibid. 116–21; eredetileg Vincenzo Loi, „L’identità letteraria di Ippolito di Ro-

ma” in Ricerche su Ippolito (Studia Ephemeridis Augustinianum 13, Roma: 
Institutum Patristicum „Augustinianum” 1977) 67–88.  

7  Vö. 6.2: 374–6. o. 
8  Charles Renoux, „Hippolyte de Bostra? Le dossier du galata 54” Le Muséon 92 

(1979) 133–58. 
9  Sebastian Brock, „Some New Syriac Texts Attributed to Hippolytus” Le Muséon 

94 (1981) 177–200; 170 n. 3. 
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ő az arábiai Bosztrában püspök volt, akárcsak Hippolütosz, 
aki valahol valamelyik más egyház élén állt.10 

 
A XIX. század végén és a XX. század első felében azután előkerültek 
Hippolütosz korábbi töredékei mellett nemcsak újabbak, hanem néhány 
ténylegesen hiteles és teljes hippolütoszi írás részben görög eredetiben, 
részben örmény, grúz, illetve ószláv fordításokban. E kommentárok nyo-
mán ideje volt a kérdést újra megvizsgálni. Míg néhány kutató az 1980-as 
évekig kitartott az egységes corpus mellett,11 addig a II. világháborútól 
egyre erősödtek a kételyek. Az úttörő P. Nautin megkülönböztetett egy ró-
mai szerzőt (Iószéposz) és egy keleti kommentátort (Hippolütosz),12 majd 
olasz kutatók M. Simonetti vezetésével (legalább) két Hippolütosz nevű 
írót (Rómából és Keletről).13 Közben a szoborról kiderült, hogy olyannyira 
nem ábrázolhatta Hippolütoszt, hogy eredetileg nőalak volt.14 
 A közelmúltban A. Brent nyitott új fejezetet a kutatás történetében, 
amellett érvelve, hogy a Refutatio név szerint ismeretlen szerzője egy kis-
ázsiai kötődésű római közösség vezetője (mint presbyter-episkopos), míg 
Hippolütosz az ő utóda volt, aki alatt a közösség kibékült a monarchiánus 
egyházszervezeti rendszert építő (és monarchiánus teológiára hajlamos)15 
péteri-kelemeni közösséggel.16 Ezzel egyedülálló módon sikerült a két 
corpus (a hippolütoszi művek, illetve a Refutatio és a hozzá kapcsolódó 
írások) különbségére és kapcsolódási pontjaira egyszerre magyarázatot ad-
nia (azt feltételezve, hogy a szobor katalógusa a közösség mindkét szerző-

                                                 
10  Euszebiosz, HE VI 20,2: ἐπίσκοπος δ' οὗτος ἦν τῶν κατὰ Βόστραν Ἀράβων· 

ὡσαύτως δὲ καὶ Ἱππόλυτος, ἑτέρας που καὶ αὐτὸς προεστὼς ἐκκλησίας. 
11  Még ma is akad néhány utolsó mohikán: ld. Winrich Löhr, „The Continuing 

Construction of Heresy: Hippolyt’s [sic!] Refutatio in Context” in G. Aragione – E. 
Norelli, eds. Des évêques, des écoles, 25–42; 25–6. 

12  Pierre Nautin, Hippolyte et Josippe (Etudes et Textes pour l’Historie du Dogme de 
la Trinité 1, Paris: CERF, 1947). 

13  V. Loi, „L’identità”, 84–8; Manlio Simonetti, „A modo di conclusione: una ipotesi 
di lavoro” in Ricerche su Ippolito, 151–6, 154–6. 

14  Margherita Garducci, „La statua di « Sant’Ippolito »” ibid. 17–30. 
15  Allen Brent, „The Elenchos and the identification of Christian communities in 

second – early third century Rome” in G. Aragione – E. Norelli, eds., Des évêques, 
des écoles,  275–314,  294. 

16  Allen Brent, Hippolytus; id.,„Was Hippolytus a Schismatic?” VC 49 (1995) 215–
244; legutóbb id., „The Elenchos and the identification”,  275–314. Koncepciójá-
nak fő elemeit elfogadja Alistair Stewart,  (id. [ed.] Hippolytus, On the Apostolic 
Tradition [Popular Patristics Series. Crestwood, N.Y: St. Vladimir’s Seminary 
Press, 2001]).  
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jének tartalmazza műveit). Ugyanakkor, mint látni fogjuk, a történet brenti 
rekonstrukciója kronológiai nehézségekbe ütközik.17 J. A. Cerrato vele 
szemben megerősítette azt a feltételezést, hogy a kommentárok és eszka-
tológiai művek szerzője, Hippolütosz a keleti (kis-ázsiai) hagyományokhoz 
kötődik, s ebből azt a következtetést vonja le, hogy ott is működött. A Ró-
mához kapcsolódó szövegek (így a Refutatio) szerzőségét nem firtatja. Ez-
zel a logikával azonban akár azt is bizonyíthatnánk, hogy Lyonsi Irenaeus 
Keleten élt és működött. A legfrissebb monográfia Y. Smith tollából az 
Énekek éneke-kommentárra koncentrál, és a feltárt liturgikus utalások alap-
ján arra a következtetésre jut, hogy a szerző „keleti teológiai és liturgikus 
örökségét nyugati környezetéhez alakítja”.18 Valójában, mint az alábbi 
vizsgálatok mutatni fogják, e három utóbbi megközelítés valójában – külö-
nösen az előbbi kettő egyoldalúságaitól eltekintve – konvergál egy kis-
ázsiai eredetű, de karrierjének egy pontján Rómába kerülő, az ottani kis-
ázsiai kötődésű közösség megbecsült tagjává váló s közössége révén a 
Refutatio későbbi szerzőjével is érintkezési pontokat mutató író irányába.19 

                                                 
17  Vö. a legalaposabb recenziót Brent könyvéről M. Simonettitől, aki többek közt – 

helyesen, mint látni fogjuk – amellett érvel, hogy Hippolütosznak a kérdésben 
központi szerepet játszó műve, a CHN korábbi, mint a Refutatio: „Una nuova 
proposta su Ippolito” Augustinianum 36 (1996) 13–46. 

18  Yancy Smith, The Mystery of Anointing: Hippolytus’ Commentary on the Song of 
Songs in Social and Critical Contexts: Texts, Translations, and Comprehensive 
Study (Gorgias Studies in Early Christianity and Patristics 62, Piscataway, NJ: 
Gorgias, 2015) 40; 68–80; a corpus egészére ugyanakkor nem kíván következteté-
seket levonni: uo. xxvi. 

19  A tényállás hasonló korábbi rekonstrukcióihoz ld. J.A. Cerrato, Hippolytus, 114–5. 
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4.1.1. Katalógusok 
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A mellékelt szinoptikus táblázatból – mely rendre Euszebiosz, Jeromos ka-
talógusát,20 a ránk maradt műveket (félkövérrel szedve) és töredékeket, va-
lamint a szobor műlistáját tartalmazza – első pillantásra látszik, hogy ösz-
szesen egyetlen elem van, mely minden változatban szerepel: ez a húsvét-
kalkuláció (Canon Paschalis, [canPasch] CPG 1895/3).21 Euszebiosz és 
Jeromos szerint Hippolütosz kalkulációja 16 éves ciklusokon alapult. A fel-
iraté alapvetően 8 évesen, de 16 évet tartalmaz (ugyanis számításai szerint 
a holdtölte ennyi idő után esik a hét előző napjára). A XI. századi Niszi-
biszi Illés 8 éves ciklust tulajdonít Hippolütosznak, melyben a holdtölték 
dátumai megegyeznek a szobor feliratán szereplőkkel. Ez is Alexander 
Severus első uralkodási évéhez kapcsolódik,22 bár Euszebiosz és Jeromos 
tanúsága szerint Hippolütoszé addig23 tartott, a szoboré és Niszibiszi Illés 
beszámolójáé ott kezdődik. Euszebiosznak ugyanakkor jól kellett ismernie 
Hippolütosz kalkulációját, ha a magáét24 – Jeromos tanúsága szerint – a 
korrekciójának szánta. A 8 éves ciklusokat valószínűleg Demeter alexand-
riai püspök vezette be, talán 214-ben,25 és Alexandriában híres utódja, Dé-
nes, de a montanisták is alkalmazták.26 A kisebb nehézségek ellenére tehát 
a felirat mindenesetre szorosan kapcsolódik Hippolütosz komputációs te-
vékenységéhez. Egyúttal utal Krisztus születésének és a passiónak az idő-
pontjára, mely összevethető a Dániel-kommentárban és a Krónikában kö-
zölt adatokkal.27 Ezek alapján O. Andrei e három művet Hippolütosznak 
tulajdonítja – ellentétben a Refutatio-val, melynek kronológiája eltér.28  

                                                 
20  Későbbi listák is ismeretesek, de ezeken alapulnak. Jeromos művét hamarosan le-

fordították görögre, és fenn is maradt ezen a nyelven; Phótiosz nyilvánvalóan 
használja (ld. Forrásgyűjtemény 555. o. a 6. jegyzettel). 

21  Ugyanezt Euszebiosz és a szobor katalógusa esetében észrevételezi Y. Smith, 
Mystery of Anointing, 58. 

22  Computus paschae ap. Eliam Nisibenum Pitra AS IV 56–7 = Lagarde AS 89–90 
(BM 7197,91v) = Chabot CSCO 62,111–3; tr. 63,120–2. 

23  Jeromos pontosan fordítja az ἐπί + accusativus temporális jelentését usque addal. 
24  Valójában Anatoliosz vezette be a 19 éves ciklusok rendszerét: vö. Anatoliosz fr. 

Peri Pascha in Euszebiosz, HE VII 32,16–18 (magyarul in KT 398–9), és 
Euszebiosz ezt részesítette előnyben. 

25  Ld. Alden A. Mosshammer, The Easter Computus and the Origins of the Christian 
Era (Oxford Early Christian Studies, Oxford: UP, 2008) 111–5. 

26  Ibid. 116. 
27  P. Nautin és R. Marcel ezzel kapcsolatos vitájának összefoglalásához ld. David 

Grant Dunbar, The Eschatology of Hippolytus of Rome (Diss., Graduate School of 
Drew University, Ann Arbor, Mi.: University Microfilms International, 1979) 19–
20; 34–43. Bár Richard több ponton komoly arzenál bevetésével védte a szobor lis-
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 A Hippolütosz Húsvétról írt munkájából (PP) megőrzött többi töredék 
(CPG 1895/1–2)29 amellett érvel, hogy az utolsó vacsora nem lehetett 
pászkaétkezés, hanem – a jánosi kronológiának megfelelően – Krisztus a 
Pászkha napján szenvedett (epaschen).30 

 
4.1.2. Exegetikai művek 

 
Ahogy azt a katalógusok is mutatják, Hippolütosz írói munkásságának fó-
kuszában a Szentírás magyarázata állt. Euszebiosz azzal indítja a listát, 
hogy „számos egyéb kommentárja mellett...”, Jeromos pedig hozzáfűzi, 
hogy Hippolütosz ilyen irányú tevékenysége szolgáltatta a motivációt Óri-
genész monumentális exegetikai vállalkozásához. Hippolütosz lényegében 
úttörője a bibliai kommentár műfajának31 – a korabeli filozófiai kommen-
tárirodalom keresztény megfelelőjének. A kortárs műfaj ilyen irányú 
transzformációja azonban nem példátlan: legkorábbi képviselője a zsidó 
Alexandriai Philón. Hippolütosz és Philón exegézise között azonban a mű-
fajt leszámítva aligha találunk közös pontot – ellentétben Órigenész adós-
ságával alexandriai elődjének. 
 Hippolütosz későbbi pontokban tárgyalt eszkatológiai írásai is lényegé-
ben exegetikai művek, sőt, mint látni fogjuk, hereziológiai munkájában is 
az exegézis a cáfolat és a kifejtés vezérfonala.  
 

                                                                                                                      
tájának, Pseudorigenesnek és Hippolütosz hagyományozott szövegeinek (a CHN 
kivételével) egységét Nautin ellenvetéseivel szemben, egyes esetekben ez sem se-
gített.  

28 Osvalda Andrei „Dalle Chronographiai di Giulio Africano alla Synagoge di 
‘Ippolito’: Un dibattito sulla scrittura cristiana del tempo” in Martin Wallraff, ed., 
Julius Africanus und die christliche Weltchronistik (Berlin: de Gruyter, 2006) 113–
46. Ebben követi A. A. Mosshammer, The Easter Computus, 121; a felirat értelme-
zéséhez ld. ibid. 212–5. Eredményei némileg konvergálnak N. Birdsall megfigye-
léseivel, miszerint Jézus genealógiája a kommentárokban a Chronicon egyik szö-
vegtanújával azonosak (Leber generatinis I), jellegzetesen eltérve a Liber 
generationis II egyébként rokon és szintén réginek mutatkozó hagyományától: 
Neville Birdsall, „Genealogies of Jesus in the Works of Hippolytus: A Possible Po-
inter in the questions of authorship” SP 31  (1997)  243–251. 

29  Euszebiosz és Jeromos ezt a címet a húsvétszámítástól külön hozza. 
30  Fr. 5. Achelis (Chronicon Paschale) és fr. 6 Achelis (Dionüsziosz bar-Calibi/bar-

Hebraeus). 
31  Erről ld. J.A. Cerrato, Hippolytus, 14–25. 
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(a) Bibliai könyvek kommentárjai 
 
Hippolütosz exegetikai munkáinak egy része ószövetségi iratok teljes 
(vagy csaknem teljes) szövegének a magyarázata. Ezek közül a legnagyobb 
hatású és a leginkább épen hagyományozott (i) a Dániel-kommentár (inDn, 
CPG 1873). Hivatkozik rá Jeromos,32 talán Elvirai Gergely is használja,33 
olvasónaplójában leírja Phótiosz, említi katalógusában a Suda-lexikon, kró-
nikájában Euszebiosz listáját kiegészítve – és a szövegre egyebütt közvet-
lenül hivatkozva – Geórgios Synkellos,34 és ugyancsak Hippolütosz műve-
inek felsorolásában `Abdíšô (Ebed Jesu).35 Az olykor olvashatatlan fő kó-
dex egyéb kéziratok, teljes (ószláv), illetve töredékes (szír) fordítások alap-
ján megnyugtatóan rekonstruálható.36  
 Másik legjelentősebb exegetikai munkája (ii) az Énekek éneke-kommen-
tár (inCC, CPG 1871), mely az Én 3,4-ig (tehát mintegy a harmadáig) ma-
gyarázza a bibliai könyvet. Az írást a teljes kommentárok közül egyedül 
említi meg Euszebiosz, de hozza Jeromos listája is. Az egészében csak 
(örményből készült) grúz fordításban fennmaradt munkának ismeretes egy 
görög parafrázisa, valamint szír, örmény és ószláv töredékei. Legteljesebb 
rekonstrukciója a változatok (nem hibátlan) angol fordításával Y. Smith 
2015 végén megjelent monográfiájának függelékében található.37 A munkát 
használja Órigenészével együtt a IV. század végén Milánói Szt. Ambrus38 
és Elvirai Gergely.39 

                                                 
32  Hieronymus, in Danielem (CCSL 75A) III 9. 
33  Ld. alább 73. jegyzet. 
34  Georgius Syncellus, Ecloga chronographica, ed. A.A. Mosshammer (Leipzig: 

Teubner, 1984) 438; vö. ibid. 260; 381. 
35  A név szerinti hivatkozások teljes felsorolásához ld. M. Richard, GCS nf. 7 (2000) 

xxx–xxxvi. 
36  Több korábbi kiadás (ed., G. Nath. Bonwetsch GCS 1/1, 1897; M. Lefèvre, éd., 

Hippolyte, Commentaire sur Daniel [SC 14, 1947]) után a mértékadó Marcel 
Richard posztumusz megjelent rekonstrukciója: GCS nf. 7 (2000). 

37  A grúz szöveget és a görög parafrázist eredetiben hozza, a szláv és örmény verzió-
kat fordításban: Yancy Smith, Mystery of Anointing, 418–562. Köszönettel tarto-
zom a szerzőnek, hogy még a nyomdai megjelenés előtt rendelkezésemre bocsátot-
ta a kéziratot, valamint Heidl Györgynek, aki már Ambrus munkájának fordításban 
(ld. köv. jegyzet) felhívta a figyelmet a készülő munkára. 

38  Ambrosius, in Psalmum 118; Isaac et de anima; az utóbbi mű kommentált magyar 
fordítását ld. Heidl György, bev., ford., jegyz., A Jelenlét vonzásában. Szent Amb-
rus Izsákról és a lélekről (Lectio divina 14, Budapest: L’Harmattan, 2012). 

39  Elvirai Gergely, inCC (CPL 547), PLS 1,473skk. 
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 Az Énekek éneke kommentárjában Hippolütosz e művét mintegy a sa-
lamoni könyveket értelmező trilógia harmadik darabjaként láttatja.40 Jelen-
tős töredékeket őriztek meg a katénák és a későbbi feldolgozások a (iii) 
Példabeszédek-kommentárból (inProv, CPG 1883), melyet a Suda-lexikon 
is megemlít a „Hippolütosz” címszó alatt. A katénák zavaros hagyomá-
nyozódásában megőrzött töredékegyüttes megbízható rekonstrukciója M. 
Richard munkája.41 
 A trilógiából a (iv) Prédikátor könyvéhez írt magyarázat (inEccl, CPG 
1884) az előzőekhez hasonlóan szerepel Jeromos katalógusában. Egy 
katéna őrzött meg belőle egyetlen töredéket, melynek második fele azon-
ban gyanús,42 és egy további Pszeudo-Anasztasziosz questio forrásaként 
jön még szóba Hippolütosz.43 
 (v) A Zsoltár-kommentárt (inPss, CPG 1882) említi Jeromos, idézi 
Kürrhoszi Theodórétosz. Az általa megőrzött töredékeken túl ismeretes a – 
feltehetően nem minden zsoltárt magyarázó – mű bevezetője egy szír át-
dolgozásban. A névtelenül hagyományozott görög eredetit. P. Nautin azo-
nosította.44 
 (vi) Jeromos nemcsak katalógusában említi, de saját kommentárjának 
bevezetőjében is hivatkozik Hippolütosz Zakariás-kommentárjára.45 Ezen 
túl azonban semmi egyebet nem tudunk a műről. 
 A felsoroltakon kívül még felmerülhet néhány bibliai könyv esetében, 
hogy Hippolütosz kommentárt írt hozzájuk, de a fennmaradt adatok alapján 
valószínűbb, hogy ezen esetekben a későbbi kommentár- és katénaműfaj 
illeszti saját kategóriáiba Hippolütosz egyes bibliai helyekhez fűzött értel-
mezéseit. Jeromos a Teremtés (vö. CPG 1880, 2–4) és Kivonulás könyvei-
nek, valamint Ézsaiás kommentárját sorolja fel még a listájában. A Genezis 
esetében Euszebiosz az alább tárgyalt, a teremtés Hat napjának magyaráza-
táról és a „Hat nap utáni” események értelmezéséről tud, melybe esetleg az 
                                                 
40  inCC 1,3–8. 
41  M. Richard, „Les fragments du Commentaire de S. Hippolyte sur les Proverbes de 

Salomon” Le Muséon 78 (1965) 257-290 ; 79 (1966) 61-94 ; 80 (1967) 327-364; 
repr.  in Opera minora I no. 17. 

42 Marcel Richard, „Les difficultés d’une édition des œuvres de S. Hippolyte” SP 12 
(1975; repr. in Opera minora no. 11) 66–7: a benne szereplő ἀρετή kifejezés 
Hippolütosztól idegen fogalom (még a Richard által hippolütoszinak gondolt Ref-
ban is csak doxográfiai kontextusban fordul elő). A kérdéses töredéket ld. GCS I/2, 
179. 

43  Pszeudo-Anasztasziosz, Qaestiones 43: PG 89,593–4. 
44  Nautin, Dossier, 161-84. 
45  Jeromos, inZach prol.: CCSL 76A,777–8. 
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alább részletezett áldáskommentárok vagy inkább más, korábbi események 
is beletartozhattak. 
 A katénákban megőrzött töredékek egy része bizonytalan eredetű (illet-
ve bizonyíthatóan mástól származó), más részük az említett, alább tárgyalt 
művekbe tartozik.46 A Kivonulás-kommentár is feltehetően egyes esemé-
nyek értelmezésére korlátozódhatott, ezért a következő pontban tárgyalom. 
Ami az Ézsaiás-kommentárt illeti, Jeromos legalábbis saját – 408–10 kö-
zött készült47 – kommentárjában nem említi meg elődei közt48 (míg a Dá-
niel-kommentárról ott is megemlékezik49). 
 Richard az Oktateuchos három utolsó könyvével kapcsolatban is felveti, 
hogy Hippolütosz kommentárt írt hozzájuk.50 A Bírák könyve esetében 
(CPG 1880,7) azonban az általa feltárt töredékek mind Gedeon, illetve 
Sámson történetéhez kapcsolódnak, ezért valószínűbb, hogy a két alakot 
tárgyalta egy-egy mű, melyeket a következő pontban fogunk ismertetni 
(inGid, inSam), akkor is, ha bar-Calibi a maga korának szokása alapján a 
„Bírák kommentárjának” tulajdonítja az általa idézett töredéket a Sámson 
történet értelmezéséből.  
 (vii) Rút könyvének magyarázata (inRut, CPG 1880,8) egyetlen alak és 
történet magyarázata, így műfajilag inkább a következő pont, a tematikus 
exegetikai művek alá tartozik. Egy XI. századi áthoszon őrzött antológia 
hivatkozik rá, és közöl egy hosszabb részletet.51 Mivel úgy tűnik, az első 
négy keresztény században egyedül Hippolütosz kommentálta a művet, az 
Oktateuchos három utolsó könyvéhez fennmaradt egyetlen görög katéna 

                                                 
46  Egyéb esetleg tárgyalt eseményekről ld. M. Richard, „Difficultés”, 57–62. 
47  Ld. J. N. D. Kelly, Szent Jeromos élete, írásai és vitái, ford. Nemes Krisztina 

(Catena monográfiák 4, Budapest: Kairosz, 2003) 454. 
48  Hieronymus, Commentarii in Isaiam (CPL 584), ed. M. Adriaen, CCSL 73 (1963) 

praef. Az említettek: Órigenész, Euszebiosz, Vak Didümosz, Apollinarisz, 
Poetovio-i Victorinus. Ugyanakkor J. N. D. Kelly megjegyzi (id., Jeromos, 444), 
hogy Jeromos takarékosan bánik kommentárjaiban a forrásokra történő hivatkozá-
sokkal (bár a Zakariás-kommentár, mint láttuk, kivétel), és a XI. könyv előszavá-
ban Jeromos maga is védekezik azzal kapcsolatban, hogy e művében megspórolta a 
hivatkozásokat (ld. következő jegyzet). 

49  Hieronymus, Commentarii in Isaiam, ed. M. Adriaen, CCSL 73 (M. Adriaen, 
1963) XI praef.  

50  M. Richard, „Difficultés”, 62–4. 
51  Koutloumousiou cod. 39, s. xi. foll. 79v–80, a töredéket közli Achelis GCS I/2, 

120. 
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néhány azonosítható idézete kivételével M. Richard mindet Hippolütosz-
nak tulajdonítja.52 
 Ugyanő azon az alapon, hogy Hippolütosz „ha Rútot és Bírákat kom-
mentálta akkor nyilván e könyvet sem hanyagolhatta el”, 53Józsué könyvé-
hez is rendel egy kommentárt. Magam részéről tartózkodnék ezen érv 
kommentálásától. 
 Végezetül a Királyok 1–2 könyveihez (1–2Sám) ismerünk hippolütoszi 
magyarázatokat (CPG 1881,1–4). Ezek alapvetően Elkána és Sámuel törté-
netére vonatkoznak, és mivel Theodórétosz „Elkána és Anna”, Antiokhiai 
Szevérosz pedig „Elkána és Sámuel” címen idézi a munkát, ezért a követ-
kező pontban tárgyaljuk. M. Richard azonban ide sorol még két Irenaeus-
töredéket (CPG 1881,3)54 melyek a szíriai Naámán, illetve Elizeus történe-
tének egy elemére vonatkoznak (2Reg 5,14; 13,21) – ezek alapján nehéz 
volna őket bármilyen műbe sorolni, különösen, hogy az utóbbi töredék a 
feltámadásról szól. 
 
(b) Tematikus exegetikai művek 
 
Hippolütosz exegetikai műveinek – akárcsak korábban a zsidó Philónéi-
nak55 – jelentős része egy-egy bibliai alak, történet, epizód, illetve költői 
részlet spirituális jelentésének a kibontása.  
 A teremtés hat napjának magyarázata: in Hexaemeron (inHex vö. CPG 
1880/1). Az értekezésből – melyet Jeromos szerint Milánói Szt. Ambrus 
saját Hexaemeron-kommentárjában Órigenész és Nagy Szt. Vazul mellett 
használt, s akinek szemléletét az utóbbival együtt előnyben részesítette 
Órigenészéhez képest56 – mindössze két töredéket őriztek meg a katénák.57 
Nem tartom kizártnak ugyanakkor, hogy Ambrus Apellészre vonatkozó in-
formációi éppen e műből származnak.58 A Hexaemeron lemmája alatt ho-
                                                 
52  M. Richard, „Difficultés”, 64. 
53  Ibid. 63. 
54  Irenaeus frr. 33–4 ed. Harvey = M. Richard, „Difficultés”, 65. 
55 Alexandriai Philón, De posteriotate Caini; De gigantibus; De Abrahamo etc. 
56 Hieronymus, Ep. 84,7,6 (CSEL 55,130): nuper Ambrosius sic Exaemeron illius 

conpilauit, ut magis Hippolyti sententias Basiliique sequeretur, magyarul: Szent 
Jeromos, Levelek, szerk. Takács László (Budapest: Szenzár, 2005) I 411. 

57  inGn frr. 1–2 ed. Achelis, GCS 1/2,51–2; a katénákhoz vö. Françoise Petit, ed., 
Catenae graecae in Genesim et in Exodum II Collectio coisliana in Genesim 
(CCSG 15, Turnhout: Brepols, 1986). 

58  Ld. alább 5.1.4: 284. o. a 262. jegyzettel, a szövegeket ld. Forrásgyűjtemény 520–
21. o. 
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zott örmény trinitológiai töredékeknek sem a teremtés exegéziséhez, sem 
Hippolütoszhoz nincs közvetlen közük. Jelenlegi formájukban (explicit 
módon) antiariánus érveket tartalmaznak. Az érvek némelyikének ugyan-
akkor Hippolütosznál is van párhuzama, különösen a Noétosz ellen c. érte-
kezésben.59 
 Minden valószínűség szerint „a hat nap utáni események”-kel foglalko-
zó írás a Ter 2–3 – a Paradicsom és a bűnbeesés – magyarázata (inPHex 
vö. CPG 1880/1). Ebből a katénák és a Damaszkuszi Szt. Jánosnak tulaj-
donított patrisztikus antológia, a Sacra paralella összesen négy töredéket 
hoz.60 
 Talán a Teremtés könyvének egyéb történeteit is magyarázta Hippo-
lütosz, talán meglehet, hogy önálló értekezésben. M. Richard feltárt egy tö-
redéket, mely a Ter 4,23-at, illetve Káin és Lamekh bűneseteit értelmezi 
(CPG 1880,2).61 Ez ugyanakkor esetleg Hippolütosz előző munkájának ré-
sze még. Ugyanez vonatkozhat a Bábel-értelmezésre is, melyből szintén 
egy töredék ismeretes,62 de akár együtt, akár külön-külön önálló, rövid 
munkák tárgyai is lehettek. Jeromos egy 393-ban kelt levelében Hippolü-
toszt a teremtés hat napjának és Noé bárkájának számszimbolikájára hivat-
kozó szerzők körében említi.63 Egy öt évvel későbbi levelében Melkisédek-
értelmezésére utal Órigenész Teremtés-homíliái mellett.64 Ez az utalás 
azonban éppúgy vonatkozhat egy például Ábrahámot tárgyaló értekezésre, 
mint a melkisédekiánusokat tárgyaló Syntagmára. Az arab Pentateuchos-
katénák további töredékeket tulajdonítanak Hippolütosznak Ábrahám, Noé 
és Támár alakjának értelmezésével. Ezek M. Richard65 megítélésében nem 
állnak távol a hippolütoszi tipológiától, ugyanakkor én a katénák szabad 

                                                 
59  Charles Renoux, „Hippolyte de Bostra? Le dossier du Galata 54” Le Muséon 72 

(1979) 134–58; 136–51. 
60  inGn frr. 3–6 ed. Achelis, GCS 1/2,52–3; a Sacra parallela anyagához ld. SP ed. 

Holl, #354–5: pp. 143–4. 
61  Marcel Richard, „Un fragment inédit de S. Hippolyte sur Genèse IV, 23” in Opera 

minora I no. 15 és id., „Difficultés”, 58–9. 
62  Ld. ibid. 59–60; a szöveg Bűnös György krónikájának két recenziójában: PG 

97,76A5–B11; PG110,93C5–95A13. Richard említi még „Szevérosz szerzetes” 
szír Genezis-katénáját. Ez a töredékekben szereplő értelmezést Szír Szt. Efrémnek 
tulajdonítja: Giuseppe Simone Assemani, Sancti patris nostri Ephraem Syri Opera 
omnia quae exstant Graece, Syriace, Latine vol I (Romae, 1737) 153F–154B. 

63  Hieronymus, Ep. 49,19 (magyarul: I 182). 
64  Ibid. 73,2 (magyarul: I 340). 
65  M. Richard, „Difficultés”, 60. 
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anyagkezelése miatt óvatosabb volnék.66 Végképp nehéz volna bármit 
mondani az esetleges töredékek hovatartozásáról: a Teremtés könyvének 
értelmezése más művekben is előkerül.67 Megjegyzendő mindenesetre, 
hogy a Genezis kommentálásában Szír Szt. Efrém is az 1–6. és a 49. feje-
zetekre fókuszál – ez a hagyomány, úgy tűnik, legalább Hippolütoszig 
visszavezethető. 
 A XX. század első felének nagy felfedezése a Jákób és Izsák áldása c. 
munka (De benedictionis Iacob et Isaac – BenIsJac, CPG 1874), a Ter 
27,1–28,5 és 49 értelmezése. Először a grúz,68 majd – Irenaeus neve alatt – 
a teljes görög szöveg előkerült,69 melyet a korábban is már ismert, csak 
nem közismert szolgai örmény fordítás alapján lehetett teljesen helyreállí-
tani.70 A munka első felének egy részletét – igencsak szabad átdolgozásban 
– idézi Jeromos 384-ben Damasus pápához írt levelében, azzal a megjegy-
zéssel, hogy értelmezése „Victorinusétól alig különbözik”.71 Talán valójá-
ban az utóbbit idézi, aki használta Hippolütoszt? Ugyanígy távol állnak a 
hippolütoszi írástól a görög katénák idevonatkozó, Hippolütosznak tulaj-
donított értelmezései.72 Hippolütosz munkáját használta Milánói Szt. Amb-
rus De patriarchis c. munkájában és a talán Elvirai Gergelynek tulajdonít-
ható Tractatus Origenis.73 A feltárt szöveg jól mutatja Hippolütosz stílusát 

                                                 
66  Ugyanakkor M. Richard (ibid. 61.) kimutatja, hogy még a Számok és a Második 

Törvény könyvének katénái között a Hippolütosznak tulajdonított anyagban is ta-
lálható sajátosan hippolütoszi elem (pl. a hippolütoszi kronológia). 

67  Ez egyéb művekre is igaz: a Dániel-kommentárnak az Ézsaiás-katénák által idézett 
részeiről ld. 169. o. a 105. jegyzettel. 

68 Orosz közvetítésével német fordításban: Nath. Bonwetsch, Drei georgisch erhal-
tene Schriften von Hippolytus (TU 26/la, 1904). 

69  C. Diobouniotis – N. Weis, hrsg., Hippolyts Schrift über die Segnungen Jakobs 
(TU 38–9, 1914). 

70  Ed. Maurice Brière – Louis Mariès – B. Ch. Mercier, PO 27,1–2 (1954) 2–115 
(grúz, örmény és görög szöveg francia fordítással). 

71  inGn fr. 7. ed. Achelis GCS 1/2,54–5: Hieronymus, Ep. 36, 16: CSEL 54, 283, 
magyarul: Szent Jeromos, Levelek, I 132–3 (kisebb félreértésekkel). 

72  Frr. 8–81, ed. Achelis (GCS 1/2,55–81). Az 53–81. töredéket – még a hippolütoszi 
szöveg ismerete híján is – Achelis hiteltelennek tartja. A töredékek és a hippolü-
toszi szöveg viszonyáról ld. még Manlio Simonetti, „Due note su Ippolito, i. 
Ippolito interprete di Genesi 49” in Ricerche su Ippolito, 121–126. 

73  Elvirai Gergely (?), Tractatus Origenis de libris sacrosanctorum scripturarum 
comprobatus a beato Hieronymo VI (CPL 546), ed. Pierre Batiffol & André 
Wilmart (Paris, 1900); Gregorius Iliberritanus – Faustinus Luciferianus, Opera 
quae supersunt. Dubia et spuria ed. Vincent Bulhart – John Fraipont – Manlio 
Simonetti CCSL 69 (1967); vö. Nath. Bonwetsch, Drei georgisch, iv–v. és kül. 
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– a rím, a ritmus és más retorikai-poétikai eszközök kedvelését74 –, tipo-
logikus exegézisét, melynek központjában a krisztológia, a szótériológia, és 
az ekkleziológia áll. 
 Az előző munka folytatása, második könyve a Mózes áldása (De bene-
dictionis Moysisi – BenMos, CPG 1875) csak örmény és (örményen ke-
resztül) grúz fordításban maradt fenn, néhány görög töredéket leszámítva.75 
A Tractatus Origenis e munkát is használta.76 
 Az áldások magyarázatának sorozatát folytatja a csak néhány töredéké-
ben fennmaradt Balaám áldása (Szám 22–4; In benedictionis Bileam – 
BenBal, CPG 1880/5). A Bizánci Leontiosz által megőrzött idézeteken túl77 
N. Bonwetsch azonosított még négy, Irenaeus neve alatt hagyományozott 
töredéket.78 
 Jeromos katalógusa tartalmaz egy Kivonulás-kommentárt, ebből S. 
Brock felfedezett egy hosszabb szír töredéket „A fürjek és a manna” címen 
(inEx, CPG 1924),79 és feltehetően e műbe sorolható három rövidebb ör-
mény töredék is.80 Bár a CPG a spuria közé sorolja, s Brock maga is han-
got ad kétségeinek is, J. A. Cerrato-val értek egyet, aki a töredék hitelessé-
ge mellett hoz fel érvet,81 melyet számos továbbival megerősíthetünk: (1) a 
pszilantropizmus és patripasszionizmus elleni párhuzamos érvelés központi 
programja és (2) az oikonomia centrális fogalma;82 (3) a napok átváltásán 

                                                                                                                      
xiv–xvi. A Tractatus egyébként Órigenészt (HomGen) is használja. A XVIII. 
tractatus a Dn 3-at tárgyalja, első ránézésre nem függ közvetlen Hippolütosztól 
(inDn II 14–28), bár megjelennek benne Hippolütoszra jellemző eszkatológiai né-
zetek (így a 6000 éves kronológia), amelyet Hippolütosz is összekapcsol a hatna-
pos teremtéssel (inDn IV 23–4), ez utóbbit pedig a Nabukodonozor által felállított 
szobor méretével (inDn II 27,8). Itt azonban az emberré lett Krisztusra értelmezi a 
szobrot, a Tractatus Origenis ezt gondolja tovább – Hippolütosz antikrisztoló-
giájával összhangban – amikor a (Krisztust utánzó) Antikrisztus képmásának tartja 
a szobrot. A XIII. szakaszról ld. alább. 

74  Nat. Bonwetsch, Drei georgisch, viii–ix; id., „Vorwort” in C. Diobouniotis – N. 
Weis, ed., Segnungen, iv. 

75  Ed. M. Brière – L. Mariès – B. Ch. Mercier, PO 27,116–99. 
76  Tractatus Origenis XIII. 
77  PG 10,605; Achelis, GCS1/2,82. 
78  Irenaeus, frr. 20–22; 15 ed. Harvey: N. Bonwetsch, Drei georgisch, 94. 
79  Sebastian Brock, „Some New Syriac Texts Attributed to Hippolytus” Le Muséon 

94 (1981) 177–200; 189–200. 
80  Ed. Ch. Renoux, „Hippolyte”, 149–50 (frr. 5–7). 
81  J. A. Cerrato, Hippolytus, 144–5. 
82  inEx fr 1,5. 
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alapuló eszkatológia83; (4) a szív keserűsége megédesítésének képe84 
(BenMos T13) mind jellegzetes hippolütoszi témák; (5) a 19. szakasz 
himnikus nyelve egyéb műveiből is ismert ázsiai kötődését mutatja. Talán 
szokatlan Mózes megszólításának eszköze, de nem példátlan a hippolütoszi 
anyagban.85 S. Brock kétségét fejezi ki, hogy a megtestesülés isteni kont-
rakcióként való értelmezése nem anakronisztikus-e,86 de amennyiben a 
(pszeudo)hippolütoszi IP kortárs, akkor egyéb korabeli szövegtanúk mel-
lett az is mutatja, hogy ez a kor kis-ázsiai teológiájának egyik jellegzetes 
vonása.87 Az sem kizárt ugyanakkor, hogy – mint más töredékek, szövegek 
esetében – a hippolütoszi anyagot az idéző/fordító itt is kissé retusálta. 
Mindenesetre, amennyiben hitelesek a töredékek, akkor is valószínű, hogy 
Hippolütosz nem a teljes bibliai könyvet, hanem a kivonulás jellegzetes 
eseményeit kommentálta. 
 A Törvények himnikus-poétikus betéteinek magyarázatát folytatja a 
Nagy ódát (MTörv 32), a Septuaginta egyes kézirataiban88 külön is ha-
gyományozott liturgikus szöveget értelmező, három töredékben megőrzött 
In odam magnam (OM, CPG 1880/6).89 
 A következő művek egy-egy ószövetségi alak, illetve esemény magya-
rázatát adják. M. Richard az általa feltételezett Bírák-kommentárból 14 tö-
redéket azonosít (tizenhármat katénák névtelen vagy Irenaeus alatt hozott 
hivatkozásaiból),90 ezek valójában mind két alakról szólnak: Gedeonról 
(inGid 2 töredék) és Sámsonról (inSam). Az utóbbiból (pontos címmegjelö-
lés nélkül) bar-Calibi Dénes is megőrzött egy töredéket.91 Az ebből kirajzo-
lódó tipologikus értelmezés jól illeszkedik a korai keresztény hagyomány-

                                                 
83  inEx fr. 1,11-3. 
84  inEx fr. 1,16. 
85  Vö. ElcAn fr. 2. 
86  S. Brock, „New Texts”, 197. n. 50. 
87  Ld. IP 42,2, vö. Raniero Cantalamessa, L’omelia, 196–9.  
88  Az ún. Codex Alexandrinusban (V. sz.) és a Varonensisben (VI. sz.): ld. LXX II 

166–9. 
89  Ed. Achelis, GCS 2/1, 83–4. 
90  M. Richard, „Difficultés”, 3. 
91  Ld. M. Richard, „Saint Hippolyte a-t-il commenté l’histoire de Samson?” in Opera 

minora 16. Bar-Calibi idézete: Contra Armenos, ed. A. Mingana: „Woodbrooke 
studies fasc. 9” The Bulletin of the John Rylands Library 15 (1931) 573 (fakszimi-
le); 519 (fordítás; reprint: Woodbrooke Studies 4. 31). 
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ba, melyben Sámson alakja fontos krisztológiai előképnek számított, amint 
azt a fennmaradt képanyag mutatja.92 
 Elkána és Sámuel vagy Elkána és Anna (ElcAn CPG 1881,1–2; 4). 
A Theódórétosz által megőrzött három töredéken93 túl előkerült még egy 
további Irenaeus neve alatt, görögül,94 melynek teljesebb változatát helyes 
szerzőmegjelöléssel Antiokhiai Szevérosz közli szírül fennmaradt munká-
jában (CPG 1881,2).95 A töredék görög része szoros egyezéseket mutat a 
Szövetség Ládájának a Dániel-kommentárban, a Zsoltár-kommentárban és 
a Feltámadásról írt műben elhangzó tipologikus értelmezésével.96 Szevé-
rosz a mű tartalmáról is beszámol: Elkána, Anna, Sámuel alakjával foglal-
kozott, különösen Dávid felkenésének és a Szövetség Ládája hazahozatalá-
nak eseményével. Mózes bar-Kepha részletesebben őrzi meg a görög töre-
déket megelőző gondolatmenetet, mint Szevérosz (CPG 1881,4).97 
 Jeromos Hippolütosznak tulajdonít egy értekezést az éndóri halottlátó-
ról, és S. de Magistris egy kézirat ilyen témájú névtelen glosszáját Hippolü-
tosznak tulajdonította (De engastrimytho, CPG 1918). Ezt az attribúciót 
azonban semmi nem támasztja alá: épp ellenkezőleg, úgy tűnik, hogy a tö-
redék – akár egy értekezésből származik, akár eleve glosszaként szültetett – 
Órigenész vonatkozó okfejtéseire reagál.98 A kérdéssel ugyanis Órigenész 
is foglalkozott,99 de feltehetően más kortársak is, hiszen a szobortalapzat 
feliratán is szerepel egy ilyenképpen kiegészítendő műcím. 

                                                 
92 Legékesebben a Via Latina hypogaeumának freskói: ld. William Tronzo, The Via 

Latina Catacomb. Imitation and Discontinuity in Fourth Century Roman Painting 
(Monographs on the Fine Arts 38, University Park, PA, 1986). A régészeti helyszín 
jelenleg online is megtekinthető a Google-térképen. 

93  CPG 1881,1 ed. Achelis, GCS 1/2, 121–2. 
94  Irenaeus fr. 8 ed. Harvey. 
95  Severus Antiochenus, Contra impium grammaticum ed. Lebon, CSCO 101; ld. 

Jouassard Georges, „Une citation et un ouvrage de saint Hippolyte sous le nom 
de saint Irénée?” Revue des Sciences Religieuses 17 (1937) 290–305 
(www.persee.fr/doc/rscir_0035-2217_ 1937_num_17_3_1731); vö. M. Richard, 
„Difficultés”, 65–6. 

96  inDn IV 24,3; inPss fr. 19; res fr. ii.a, ld. alább 5.2: 319. o. az 514. jegyzettel. 
97  G. Diettrich, Eine jakobitische Einleitung in den Psalter (Beihefte zur Zeitschrift 

für die alttestamentliche Wissenschaft 5, Giessen, 1901) 38–40. Vö. Giovanni 
Mercati, Osservazioni a proemi del Salterio di Origene, Ippolito, Eusebio, Cyrillo, 
Alessandro o altri con frammenti inediti (Studi e Testi 142, Vatican, 1948) 60–65.  

98  Hans Achelis, Hippolytusstudien (TU 16/4, 1897) 122–4. 
99  CPG 1423,2 ed. E. Klostermann, GCS 6,283–94. 
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 Ránk maradt viszont Hippolütosz egyéb művei közt100 grúz fordításban 
– néhány örmény töredékkel – a Dávid és Góliát küzdelmének szimboliká-
ját kibontó értekezés (De David et Goliath, DG, CPG 1876),101 mely 
egyébként visszautal a BenMosra.102  
 Jeromos katalógusában említ egy Ézsaiás-kommentárt, ám, mint jelez-
tem, ez irányú saját munkájában nem sorolja fel Hippolütoszt elődei közt 
(jóllehet a XI. könyv bevezetőjében megemlíti a Dániel-kommentátor előd-
jeinek sorában).103 Ez érthetővé válik, ha Hippolütosz munkája csak egy 
részletre vonatkozott, mint azt az egyetlen megőrzött töredék lemmája mu-
tatja: Ézsaiás könyvének elejéről (In initium Isaiae, CPG 1885).104 A két 
katénából származó töredék viszont Ezékiás királyról valójában – mint 
Achelis jelzi – a Dániel-kommentár egy-egy részlete.105 
 Jeromos katalógusa említi Hippolütosz Ezékiel-kommentárját, bár felte-
hetőleg az Euszebiosz által hozott „Ezékiel egyes részeihez” műcím alap-
ján (inEz, CPG 1886). Egy 1080-ban másolt szír katénakódex hoz egy 
hosszabb töredéket Hippolütosz neve alatt, mely Ezékiel első tíz fejezeté-
ből kommentál egyes szakaszokat.106 Az egyedül hitelesnek tekintett első 
magyarázati egység folytatása azonban máshol Efrémnek tulajdonítva jele-
nik meg. Katénákban a hagyományozódás során olykor összecsúsznak 
egymás utáni lemmák. Ezért elképzelhető, hogy Achelis helyesen tulajdo-
nítja csak az első testimoniumot Hippolütosznak.107 Ez az Ezékiel látomá-
                                                 
100  inCC, BenIsJac, BenMos. 
101  Ed. G. Garitte, CSCO 263–4 (1965), orosz közvetítésével német fordítás: Nath. 

Bonwetsch, Drei georgisch erhaltene 79-93. Az alábbiakban Bonwetsch alapján 
idézem, mert Garitte kiadását a kézirat leadásáig nem sikerült megszereznem. 

102  DG 4,3: 81,6–11 [316] (a cím említése nélkül). 
103  Ld. fenn 162. o. 48–49. j. 
104 Ed. Achelis, GCS 1/2,180. A Tractatus Origenis XVI is kizárólag Ézsaiás 1,1–6-ot 

magyarázza, némi utalással a 6. fejezet látomására. A Theodórétosz által megőrzött 
töredék viszont címe ellenére az Ézs 19,1-et magyarázza (ami ugyanakkor szintén 
egy látomás kezdete, tehát lehet egy párhuzam része). A Tractatus Origenis másik 
fő forrásának, Órigenésznek Jeromos fordításában megőrzött Ézsaiás-homíliái vi-
szont nem foglalkoznak Ézs 1-gyel. Ennek alapján felvethető, hogy a Tractatus vo-
natkozó fejezetében a hippolütoszi mű visszhangját lássuk. 

105  Ed. Achelis, GCS 1/2,180. 
106  BM add 12,144 (Syr 853) AD 1081 (ld. W. Wright, Catalogue II 908); ed. Pitra, 

AS IV 41–7. Ugyanez a kézirat az Énekek éneke-kommentár egy hiteles töredékét 
is őrzi: ibid. 36–40. 

107  Achelis (Hippolytusstudien) nem említi, a kiadásban az Efrémnek is tulajdonított 
részeket jelöli, azokat a nem hiteles töredékekként csoportosítja. M. Richard indok-
lás nélkül csatlakozik ehhez e véleményhez: „Difficultés”, 67. 
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sában megjelenő négy élőlény Irenaeustól ismert108 allegorikus értelmezé-
sét tartalmazza, a négy evangélistával azonosítva a négy élőlényt, kiemelve 
a „Logosz egében” szárnyaló Jánost. Ez a részlet természetesen egyáltalán 
nem kizárólag egy – akár parciális – Ezékiel-kommentárban lehet otthon, 
hiszen Irenaeus sem ilyen kontextusban hozza ezt az értelmezést; Jeromos 
pedig, példának okáért, a Máté evangéliumához írt magyarázatának proló-
gusában.109 Felvethető ugyanakkor a kérdés, hogy az egyebütt (többek 
közt) Hippolütoszt használó Tractatus Origenis Ezékiellel foglalkozó feje-
zete, mely az Ez 37 feltámadásvízióját magyarázza, nem támaszkodik-e 
hippolütoszi előzményre.110 Mindenesetre Hippolütosz számára a test fel-
támadása, mint látni fogjuk, az egyik központi teológiai kérdés volt. 
 
Hippolütosz, úgy látszik, nem írt kifejezett kommentárokat újszövetségi 
iratokhoz, de néhány fejezetet, illetve epizódot magyarázott egy-egy ho-
míliában/értekezésben. Jeromos ugyanakkor saját Máté-kommentárjának 
imént hivatkozott, 398-ban született111 prológusában112 említi, hogy jóval 
korábban olvasta többek közt Hippolütosz ilyen tárgyú írásait. Kommentár-
ról (commentarios) kifejezetten azonban csak Antiokhiai Theophilosz113 és 
Órigenész esetében beszél, a többiektől csak opuscula-t említ, ami Hippo-
lütosz esetében jelenthet egy-egy részletről írt értekezéseket. Ilyen lehetett  
a Máté evangéliuma eszkatologikus beszédének értelmezése (inMt24, CPG 
1887) amennyiben a kopt, arab, etióp katénák hivatkozásai helytállóak.114 
E szövegre azonban még röviden visszatérünk az eszkatológiai írások kap-
csán. 
 A De distributione talentorum (CPG 1888) a Mt 25,14-30 terjedő sza-
kaszban olvasható példázatot magyarázza, mégpedig a Theodórétosz által 
megőrzött egyetlen töredék alapján Hippolütosz teológiai polémiájának fő 

                                                 
108 Irenaeus, AH III 11,8: magyarul Répás László fordításában in Vulgo 2003/1: 123. 
109  Hieronymus, Commentarii in euangelium Matthaei (CPL 590) CCSL 77 (D. Hurst 

/ M. Adriaen, 1969) praef. 
110  Tractatus Origenis XVII. 
111  J. N. D. Kelly, Jeromos, 339. 
112  Hieronymus, Commentarii in euangelium Matthaei (CPL 590) CCSL 77 (D. Hurst 

/ M. Adriaen, 1969) praef. 
113  Vö. Perendy L., Antiokhiai katekézis, 157. 
114  Németül a három forrás (a kopt hiányosan): ed. Achelis, GCS 1/2, 222–8; vö. M. 

Richard, „Difficultés”, 67–8. Mint alább látni fogjuk, a Jelenések esetében 
félrevezetőek e források. 
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csapásvonala mentén, a pszilantropizmussal és a modalizmussal, illetve a 
doketizmussal harcolva.  
 Theodórétosz őrzött meg három töredéket a Krisztussal megfeszített két 
latorról (Lk 23,33; 39–43) szóló írásból (In duo latrones, CPG 1889).115 
A fennmaradt részletek János evangéliumának azt az epizódját értelmezik, 
mikor a halott Krisztust lándzsával átszúrják (Jn 19,33–4). Ezen esemény 
jelentésének a feltárása Hippolütosz más szövegeiben szerepet kap.116 
 Fennmaradt egy homília Lázár feltámadásáról egy rövidebb és hosszabb 
változatban, örményül Hippolütosz, görögül Aranyszájú Szt. János neve 
alatt (In Lazarum, CPG 4681; BHG 2231; 2219w).117 Az Achelis által „mi-
nimum kétesnek” minősített szövegről P. Martin kimutatta, hogy az ör-
mény szövegnek az Aranyszájúnak tulajdonított homíliával118 nem párhu-
zamos részei megtalálhatók Gabalai Szevérosz De incanatione c. homí-
liájában, illetve egy másik ál-Aranyszájú szövegben (Contra Iudaeos, 
gentiles, et hereticos, PG 48,1077,50–77).119 P. Nautin a hitelességét amiatt 
veti el, hogy Krisztus istenségének mindenütt való jelenvolta120 későbbi ta-
nítás. Ez azonban önmagában kétszeresen is gyenge érv: részben kevéssé 
dokumentálható dogmatörténeti prekoncepción alapul, másrészt több példa 
mutatja, hogy dogmatikai korrekciókat könnyedén szúrnak bele a későbbi 
redaktorok Hippolütosz szövegeibe is.121 Az örmény verzióban122 nem is 
találjuk, a görög mintegy 50 kéziratát szintén ellenőrizni kellene hozzá. 
Nem tartom tehát kizártnak hogy a szövegek hippolütoszi anyagot dolgoz-
nak fel újra, bár az elbizonytalanító, hogy éppen a másodlagos kompiláció 
őrzi az ő nevét. Hippolütosz teológiájának bemutatásakor mindenesetre 
mellőzöm az egyébként alaposabb, további vizsgálatot érdemlő szöveget. 

 
 
                                                 
115  Ed. Achelis GCS 1/2,121. Vö. még Giuseppe Visonà, „Ippolito o Apollinare? 

Nuovi frammenti dell’opera Sui due ladroni attribuita a Ippolito di Roma” 
Augustinianum 21 (1981) 451–490. 

116  AC 11; inSam fr. apud Dionysium bar-Calibi, Contra Armenos (ld. fenn a Sámson-
értekezés tárgyalásánál). 

117  Pitra, AS IV 64–8 (örmény hosszabb változat, latin fordítás uo., 331–5); II 226–31 
(rövidebb változat); ed. Achelis, GCS 1/2, 215–27 (görög szöveg párhuzamosan az 
örmény változatok német fordításával). 

118  CPG 4681Suppl. szerint ószláv, arab és egyházi etióp fordítása is ismert. 
119  P. Nautin, Dossier, 142–3. 
120  GCS 1/2 219,5–8 (a görög szövegben). 
121  Ld. alább 5.2: 317. o. az 500. jegyzettel. 
122  Az Achelis által közölt rövidebb redakcióban.  
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4.1.3. „Dogmatikai” művek I. 
 
a) Eszkatológia 
 
Hippolütosznak az egyes ember és az emberiség végső sorsáról szóló írá-
saival részletesen a 6.2–3. fejezetben foglalkozom, most csak röviden fel-
sorolom őket. 
 Talán legkorábbi írása a (i) Krisztus és az Antikrisztus (De Christo et 
Antichristo, CA, CPG 1872)123 valójában bibliai eszkatológiai vonatkozású 
testimoniumok gyűjteménye, rövidre szorítkozó magyarázatokkal. (ii) A 
Jelenések könyvével – és részben János evangéliumának védelmével – fog-
lalkozott a Fejezetek Gaiosz ellen (AdvGai, CPG 1891).124 Hasonló tárgyú 
mű a szobortalapzat katalógusában is olvasható („János evangéliuma és Je-
lenési védelmében”), a Jeromos által említett A Jelenésekről pedig minden 
valószínűség szerint azonos ezzel a művel. Mindenesetre az arab katénák 
által a Jelenések kapcsán említett töredékek125 közül a hippolütoszi erede-
tűek egy része e műbe – a többi a CA-ba és a Dániel-kommentárba tarto-
zik.126 Mint M. Richard megsejtette127 és mint a S. Brock által felfedezett új 
töredék igazolta, a régi patrisztikus szövegeket búvárló bar-Calibi Dénes 
jóval többször használta Hippolütosz ezen írását, mint amennyiszer jelzi. 
 A tematikus magyarázatok közt említettem a Mt 24-hez kapcsolódó 
katénabeli töredékeket (inMt 24). Az evangélium eszkatológiájával foglal-
kozott ugyanakkor az AdvGai is, mint azt a 8. töredék mutatja.128 Bár a 
katénák vonatkozó szakasza nem egyezik a töredékkel, az értelmezés össz-
hangban van (a pusztító utálatosság [elsősorban] nem a Zsidó háború ese-
ményeire utal). Elképzelhető az is, hogy a katénák dolgozták ki jobban 
Hippolütosz jelzett értelmezését, illetve az is, hogy ebben a szövegben 
vagy egy másik, külön a Mt 24-gyel foglalkozó értekezésben ezt ő maga 
                                                 
123  Ed. Achelis, GCS I/2, 3–47; illetve Ippolito, L’Anticristo, ed. Enrico Norelli (Fi-

renze: Nardini, 1987). 
124  A töredékek szinopszisát és általam használt számozását a fontosabbak fordításával 

ld. a Forrásgyűjteményben: 568–70. o. 
125  Ed. Achelis, GCS I/2, 231–237. Igaz ez a szír 19. töredékre is (Edesszai Jakabnál): 

P. Nautin, Dossier, 144; M. Richard, „Difficultés”, 68. A 22. töredék szlávul és gö-
rögül olvasható, feltehetően késői (szerzőként szóba jön a VIII. századi Thébai 
Hippolütosz: ibid.). 

126  Pierre Prigent – Ralph Stehly, „Les fragments du De Apocalypsi d’Hippolyte” 
Theologische Zeitschrift 29 (1973) 313–33. 

127  M. Richard, „Difficultés”, 68. 
128  pp 16-9. ed. Sedlacek: pp. 147–50 ed. Gwynn, fr. 5-6 tr. Achelis. 
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tette meg. Mindenesetre, mivel Gaiosz stratégiája a szövegben a szinopti-
kusok és a Jelenések ütköztetése, feltehetően az AdvGai a Mt 24 többi uta-
lásával is foglalkozott. Természetesen előkerül a vonatkozó evangéliumi 
szakasz a CA-ban129 és a Dániel-kommentárban is130, de nagyrészt csak idé-
zet formájában, részletesebb kommentár nélkül. 
 (iii) A Feltámadásról írt értekezés (res CPG 1900) rekonstrukciójáról a 
6.2 fejezetben fogok szólni.131 
 
b) Hereziológia és dogmatika  
 
Exegézise és eszkatológiája mellett Hippolütoszról a patrisztikus utókor el-
sősorban mint hereziológiusról emlékezett meg. Hereziológiai művét, a (i) 
Syntagma-t (Synt, CPG 1897,) – melynek Euszebiosz által megadott és Je-
romos által átvett címe: Minden eretnekség ellen –, és annak záró darabját a 
hit kifejtésével, a Noétosz ellent (CHN, CPG 1902), valamint a kapcsolódó 
kortárs műveket – Gaiosz (CPG 1330-31), Rhodón (CPG 1300), Pszeudo-
Órigenész (CPG 1899) – és egyéb anonim hereziológiai műveket (CPG 
1915; 1327) a 4.2. fejezetben tárgyalom részletesen.132 
 (ii) Az Euszebiosz (és Jeromos) által említett Markión ellen nyomtala-
nul tűnt el. Felmerült azonosítása a szobor katalógusának végén található – 
utólag hozzáfűzött133 „A jóról és hogy honnan a rossz?” címmel,134 de a 
Markión ellen tucatműfaj a korban,135 és a rossz problémája az antimarkio-
nita és az antignosztikus (valamint Hermogenész-ellenes) polémia fő kér-
dése. A szobortalapzaton említetthez hasonló műcímet is ismerünk a korból 
például Maximosz neve alatt.136  
 Hippolütosz ugyanakkor nemcsak negatív módon hereziológiai, de pozi-
tív módon dogmatikai tekintély is volt a keresztény ókorban. Ezt leginkább 
a neve alatt született, nyilvánvalóan anakronisztikus írások is mutatják, me-
                                                 
129  CA 61; 64. 
130  inDn IV 17,4–18,4. 
131  Ld. alább 359. o. 77. j. 
132  Ld. még 5.1.1; 5.1.2; 5.3; Gaioszról még 6.2: 369–370; 373–375. o. 
133  Hans Achelis, „Ueber Hippolyte Oden und seine Schrift großen Oda” Nachrichten 

von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen: Philologisch-
historische Klasse (1896) 275. 

134 M. Lenain de Tillemont, Memoires pour servir a l’histoire ecclésiastique des six 
premiers siècles, justifiez par les citations des auteurs originaux III (17012) 244; a 
lehetőség plauzibilitása ellen röviden érvel A. Brent, Hippolytus, 201. 

135  Vö. alább 4.2: 180. o. 
136  Euszebiosz, HE. V 27; ld. alább 4.2: 185. o. 
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lyekkel itt nem kívánok részletesen foglalkozni: többek közt a Hitvalló Szt. 
Maximosz által idézett Helikón és Bérón ellen (CPG 1916),137 a grúzul 
fennmaradt, Agathangeloszból ollózó A hit (CPG 1922) és egy hasonló cí-
men megőrzött görög töredék (CPG 1920).138 
 
c) Apologia és polemia 
 
Jeromos a Jeles férfiak után keltezett 70. levelében (Kr. u. 397)139 Hippo-
lütoszt az – elsősorban filozófiailag – művelt keresztény szerzők, alapve-
tően apológiák írói sorában említi. Ilyen munkájáról máshonnan nem tudunk, 
hacsak a Josephus neve alatt töredékesen fennmaradt írást (CPG 1898) – a 
szobor talapzatán található hasonló címmel együtt – Hippolütosznak nem 
akarjuk tulajdonítani.140 Ugyanakkor felvetődött a Diognétosz-levél esetle-
ges hippolütoszi szerzősége is.141 
 A Noétosz ellent az azt megőrző kéziratban egy szerző megjelölése nél-
küli, antijudaista polémia követi (Adversus Iudaeos, CPG 1914)142, mely 
lényegében a Zsoltárok krisztológiai értelmezését tárgyalja. A III. század-
hoz képest teljesen anakronisztikus vonásait kiemeli P. Nautin.143 

 

                                                 
137  A töredékes szöveg kései mind teológiai (a máshonnan nem ismeretes valentiniá-

nusnak nevezett Bérónnak a szöveg alapján nem sok köze volt a valentianizmus-
hoz, az 5. töredék alapján annál több a monofizitizmushoz), mind stiláris szem-
pontból (összetételektől és adverbiumoktól hemzseg, Areopagita Dénesre emlékez-
tetve; a „παναγίας ἀειπαρθένου Μαρίας” formulárisan feltehetően szintén nem 
korábbi [Chronicon Paschale, a biográfus Ciril]), az V. század közepénél semmi-
képpen nem korábbi). 

138  Ezekhez ld. M. Richard, „Difficultés”, 52; ld. még CPG 1919 (De Trinitate fr.) és 
CPG 1923 (grúzul, Forma promissionis – valójában Aphrahat VI. demonstrációja). 

139  Hieronymus, Ep. 70,4 (magyarul I 331). 
140  A műről és a kérdésről ld. alább a 6.1. fejezetet. 
141  Erről ld. fenn 2: 65. o. a 80. jegyzettel. 
142  Eduard Schwartz, ed., „Zwei Predigten Hippolyts” Sitzungsberichte der bayeri-

schen Akademie der Wissenschaften, Philosoph.–hist. Kl., Heft 3 (München, 1936) 
19–23. 

143  P. Nautin, Dossier, 109–14: (i) 21,13–14 „az Atyával együttesen örök Fiú” formula 
(ὁ τῶι πατρὶ συναίδιος υἱός) Arius utáni; (ii) a zsidóság folytonos és univerzális 
bűnhődésének képe ellentmond az inDn által festett aktuális politikai helyzetnek; 
(iii) Hippolütosztól eltérő nyelvi fordulatok jellemzik a szöveget (talán ilyen lehet 
az adverbiális οἰκονομικῶς formula is). 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 173 

4.1.4. Történetírás? 
 
Sem az ókori műkatalógusok, hivatkozások, sem a fennmaradt kéziratok 
nem tulajdonítanak Hippolütosznak történeti tárgyú munkát. A szoborta-
lapzat listáján ugyanakkor olvasható egy Krónikák cím, s az Órigenész ne-
ve alatt hagyományozott Refutatio omnium haeresium szerzője néhány 
kronográfiai adatot megadva144 az olvasót bővebb információért saját kró-
nikájához utalja.145 Ezenkívül egy XI. századi, Madridban található kézirat 
megőrzött töredékesen egy névtelen kronográfiai és geográfiai műtöredéket 
(CPG 1896), melyre címe alapján Synagógé chronónként szokás hivatkoz-
ni.146 A töredéket kiegészíti egy latin fordítás – a 354. év kronográfusa által 
megőrzött Liber generationis két változatban és egy további átdolgozás147– 
valamint egy örmény és egy grúz változat148 (s még egy rövidke papirusz-
töredék149). Ezek alapján látható, hogy 234/5-ig folytatja az uralkodólistá-
kat. Mivel a görög és a latin változatban is megőrzött cím szerint a mű a 
tárgya a kronográfiai adatok „kezdetektől időnkig”, adódik keltezése 
234/5-re.150 Ebből egyúttal az is következik, hogy ebben a formában nem 
lehet sem a Refutatio által hivatkozott, sem a szobortalapzaton szereplő 
mű, mivel ezek korábban íródtak. 
 Sok vita zajlott a Synagógé, Hippolütosz és a Refutatio kronológiájának, 
valamint a szobortalapzat húsvéttáblázatában szereplő kronológiai utalások 
viszonyáról. A fennálló különbségek ellenére a szerzők többnyire egyes 
különbségeket igyekeztek tompítani, és a Synagógét Hippolütosznak 
(O. Andréi) vagy a Refutatio szerzőjének (P. Nautin) tulajdonítani, vagy 

                                                 
144  Ref X 30–31. 
145  Ref X 30,5. 
146  A Matritensis gr. 121 (jelenleg: Madrid, Biblioteca nacional de España 04701 = 

Andrés 150) editio princepse: Adolf Bauer, Die Chronik des Hippolytos in 
Matritensis graecus 121 nebst einer Abhandlung über den Stadiasmus Maris 
Magni von Otto Cuntz (TU 29/1, 1905) 26–133; a mértékadó kiadás: Rudolf Helm 
– Adolf Bauer, ed., Hippolytus Werke IV (GCS 46, 19552) az örmény változat fi-
gyelembevételével. 

147  Ed. Theodore Mommsen, Chronica Minora saec. iv. v. vi. vii. I (MGH Auctorum 
antiquissimorum IX, 1892) 78–140 és A. Bauer, Die Chronik, 26–133 (a görög 
szöveg és a három latin változat párhuzamosan). 

148  Ld. CPG 1896. 
149  P. Oxy. 6.870, Bernard P. Grenfell – Arthur S. Hunt, eds., The Oxyrhynchus papyri 

VI (London, 1908) 176. 
150  Az egyik latin változat külön is megadja az írás dátumát: Liber generationis I 302. 
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mindkét munkát (a CanPasch-szal együtt) Hippolütosznak vindikálni (M. 
Richard).151 
 Kronográfiával mindenesetre foglalkozott a kortárs Julianus Africanus 
is,152 és a Dániel-kommentár alapján a kérdés Hippolütoszt is érdekelte.153 
Ráadásul a bizánci hagyomány megőrzött Thébai Hippolütosz neve alatt 
egy kronográfiai töredéket több változatban is, mely Jézus életét és az 
Egyház első eseményeit tárgyalja.154 A szerzőre más munkák is hivatkoz-
nak a VIII. századtól, s a benne megőrzött hagyományok a VII. század vé-
gére, a VIII. század elejére datálhatók. Egy változatában a töredéket né-
hány kódex „Thébai Hippolütosz, Római pápának” tulajdonítja, nyilván a 
szerzők téves azonosítása folytán. Többek közt Hippolütosz neve alatt is-
meretes továbbá egy apostollista is (CPG 1911–2, BHG 153ab, 155).155 
Brent a 354. év kronográfusa által közölt római püspöklistának a 236-ig 
tartó (és pontos dátumokat nem közlő) részét Hippolütosznak tulajdonítja, 
aki – akárcsak a Krónikában – tovább írta volna elődjének, a Refutatio 
szerzőjének munkáját.156 

 
 

                                                 
151  Ld. fenn 158. o. a 27. jegyzettel. 
152  Ld. CPG 1690, a töredékek (mintegy két évszázad elteltével) új kiadása: Sextus 

Julius Africanus, Chronographiae: The Extant Fragments, ed., Martin Wallraff – 
Umberto Roberto – Karl Pinggéra, tr. William Adler (GCS, Berlin: de Gruyter, 
2007). Africanus munkája a 210-es években készült, talán 221-ig terjedt: ibid. 
xvii–viii és Martin Wallraff „Die neue Fragmentensammlung der Chronographie 
des Julius Africanus” in id., ed., Julius Africanus und die christliche Welt-
chronistik, 45–60, 52–3. 

153  Ld. P. Nautin, Hippolyte et Josippe (Etudes et Textes pour l’Historie du Dogme de 
la Trinité 1, Paris: Cerf, 1947) 69–70; id., ed., Hippolyte, Contre les hérésies (Pa-
ris: Cerf,1949) 217; id., „L’auteur du Comput Pascal de 222 et de la Chronique 
anonyme de 235” Recherches de Science Religieuse 42 (1954) 243. 

154  ed. Franz Diekamp in id.,Hippolytos von Theben: Texte und Untersuchungen 
(Münster i.W. 1898) 1–55. 

155  Theodor Schermann, ed., Prophetarum vitae fabulosae, 164–7; 167–70; 197–200. 
Vö. R. A. Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten 1 (1883) 193–207; 3 (1890) 
3–4; 15 és C.H. Turner, „A Primitive Edition of the Apostolic Constitutions and 
Canons: An Early List of Apostles and Disciples” JThS 15 (1914) 53–65, az apos-
tolmutató legrégebbi változatának kiadásával (ibid. 63–5). 

156  A. Brent, „The Elenchos and the identification of Christian communities”, 301–5. 
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4.1.5 Egyházi rendtartás és liturgikus szabályzat? 
 
A fent említett canPasch mellett157 Hippolütosz neve felmerült egyéb litur-
gikus és közösségi szabályzatok szerzőségével kapcsolatban. Hat későbbi 
egyházi rendtartási szövegcsoport – (i) a több áttétellel etióp, arab, és 
szahidi kopt fordításban fennmaradt Synodos [CPG 1732] egy része, (ii) a 
latin Veronai kódex [a mellékelt ábrán L] kánongyűjteményének egy egy-
sége, (iii) [E, CPG 1741] (iv) a Constitutiones Apostolicae [CA, CPG 1731] 
VIII. könyve (v) az eredetileg görög, de csak szír és kopton át arab fordí-
tásban fennmaradt Testamentum Domini [TestDom, CPG 1743] és (vi) az 
arab fordításban fennmaradt Canones Hippolyti [CanHip CPG 1742]158 – 
mögött felfedezhető egy görög eredeti forrás, melyből csak néhány töredék 
ismeretes.159 Annak oka, hogy a XX. század utolsó évtizedéig jellemzően 
Hippolütosznak tulajdonították, abban állt, hogy a szobortalapzat listáján 
található „Kegyelmi adományok” és „Apostoli hagyomány” címekkel azo-
nosították, s az utóbbi nyomán Traditio apostolicaként (CPG 1737) szokás 
emlegetni.160  

                                                 
157  Ld. fenn 158. o. 
158  A források viszonyát ld. a mellékelt ábrán. A címek rövidítése mint fent, a nyelve-

ké: Ar = arab; Arm = örmény; Bo = bohairi dialektusú kopt; Eth = egyházi etióp 
(gü`üz), Lat = latin; Sa = szahidi diakeltusú kopt; Syr = szír. 

159  Marcel Richard „Quelques nouveaux fragments des Pères anténicéens et nicéens” 
Opera minora I no. 5; 79. 

160  Legfontosabb, legfrissebb rekonstrukciói magyarázatokkal: Gregory Dix, The 
Treatise on the Apostolic Tradition of St Hippolytus of Rome Bishop and Martyr, 
revised by Henry Chadwick (London: Alban Press, 19922); Hippolytus, On the 
Apostolic Tradition, ed. Alistair Stewart (Popular Patristics Series. Crestwood, 
N.Y: St. Vladimir’s Seminary Press, 2001); Paul F. Bradshaw – Maxwyell E. 
Johnson – L. Edward Phillips, The Apostolic Tradition: A Commentary, ed. Harold 
W. Attridge (Minneapolis, MN: Augsburg Fortress, 2002). Magyarul olvasható 
Dom Botte latin rekonstrukciója és francia fordítása (Hippolyte de Rome, La tradi-
tion apostolique ed., Dom B. Botte OSB [SC 11bis, 1968]) in Erdő Péter, Az óke-
resztény kor egyházfegyelme (az első négy évszázadban) (ÓÍ 5, 1983) 83–107. 
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A szobortalapzaton található ilyen című mű azonban – bárki lett légyen is 
szerzője – a kor vezértémáinak figyelembevételével inkább apostoli utódlá-
si lista lehetett,161 s talán ehhez – és a montanizmussal szemben folytatott 
római vitához – kapcsolódhatott az azt megelőző cím is. Ami pedig a re-
konstruálható forrást illeti, az valószínűleg műfajánál fogva nem egyetlen 
szerzőhöz rendelhető irodalmi alkotás.162 Az azonban könnyen lehetséges, 
hogy annak a kis-ázsiai kötődésű közösségnek a hagyományát reprezentál-
ja, melyhez Hippolütosz és talán a Refutatio szerzője is tartozott, s mely 
egy, a Kelemen nevével fémjelzett őshonos római tradíciótól kitapinthatóan 
különbözött.163 

 
 

                                                 
161 Vö. Irenaeus, AH III 3,3. 
162 A vitás kérdések áttekintéséhez ld. John F. Baldovin, „Hippolytus and the Apos-

tolic Tradition: Recent Research and Commentary” Theological Studies 64 (2003) 
520–42; Christoph Markschies, „Wer schrieb die sogennante Traditio Apostolica?” 
in Wolfram Kinzig – Christoph Markschies – Markus Vinzent, Tauffragen und 
Bekenntnis: Studien zur sogennanten „Traditio Apostolica” zu den „Interrogatio-
nes de fide” und zum „Römischen Glaubensbekenntnis” (Berlin: De Gruyter, 
1999) 1–74. 

163  Így A. Brent, Hippolytus, 458–540. 
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4.1.6. Homíliák és egyéb írások 
 
Végezetül meg kell emlékeznünk néhány Hippolütosz neve alatt hagyomá-
nyozódott, illetve vele valamilyen kapcsolatba hozható szövegről. Először 
is két homíliáról, mindenekelőtt a Húsvétról (In sanctum Pascha, IP, CPG 
1925/4611) címűről,164 mely Aranyszájú Szt. János neve alatt maradt fenn, 
de a 641-es lateráni zsinat,165 valamint egy szír florilégium166 Hippolütosz 
neve alatt idézi. Hasonló cím szerepel Euszebiosz katalógusában (külön a 
húsvéti kánontól), így a szöveget van, aki Hippolütosznak tulajdonítja,167 a 
többség valamely egyéb kortársának,168 de akad, aki a IV. századba helye-
zi, bár Hippolütosz hatása alatt állónak mondja.169 D-A. Giulea a különbö-
ző álláspontok rövid összefoglalása után arra a konklúzióra jut, hogy a li-
turgikus célra használt szöveg az alkalmazás természeténél fogva feltehető-
leg redakciók során esett át.170 Mindenesetre a homília használja Melitón 
Peri Pascha-ját,171 és annak a kis-ázsiai tradíciónak örököse, mint Melitón 
és Hippolütosz, de Melitón formai és gondolati virtuozitását nélkülözi. Va-
lószínűleg, legalábbis eredeti formájában korban is közel áll hozzájuk, s a 
szerző akár lehet Hippolütosz is. Ezzel együtt teológiájának bemutatásakor 
e problematikus dokumentumot mellőzöm.172 

                                                 
164  Pierre Nautin, ed.,  Homélies pascales I. Une homélie inspirée du traité sur la 

Pâque d'Hippolyte (SC 27, 1950); Giuseppe Visonà, Pseudo-Ippolito, In sanctum 
Pascha: studio, edizione, commento (Studia patristica mediolanensia 15, Milano: 
Vita e Pensiero, 1988). 

165  GCS 1/2,270–1. 
166 Pitra, AS IV 55–6 (ms. BM add. 12,156, az edesszai anonim florilégium). A szír 

idézet, úgy tűnik, glosszákkal bővítette az eredeti szöveget: ld. P. Nautin, Dossier, 
74–9. 

167 Legutóbb Vincenzo Loi, „L’omelia In sanctum Pascha di Ippolito di Roma” 
Augustinianum 17 (1977) 461–484; „Római Hippolütosznak”, azaz Pseudori-
genesnek. 

168  R. Cantalamessa, L’omelia, 45–66; Marcel Richard, „Une homélie monarchienne 
sur la Pâque”, SP 3 (1961) 273–289 [= Opéra minora II, Turnhout–Leuven, 1977, 
n. 22]).  

169  P. Nautin, Homélies pascales, 33–48. 
170  Dragoş-Andrei Giulea „Pseudo-Hippolytus’s In sanctum Pascha: A Mystery 

Apocalypse” in Robert J. Daly, ed., Apocalyptic Thought in Early Christianity 
(Grand Rapids, MI: Baker Academics, 2009) 127–142; 129–30. 

171  Ld. IP 2,2 ed. Nautin = 2,13 ed. Visona; 3,3 ed. Nautin = 3,29 ed. Visona. 
172  Az IP teológiájának alapos elemzéséhez ld. R. Cantalamessa, L’omelia, 139–186. 
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 Az előzővel ellentétben a címe szerint „Vízkereszt ünnepére” mondott 
beszédet (Ιn Epiphaniam, CPG 1917, BHG 1940)173 az azt megőrző há-
rom homiliárium,174 valamint a szír fordítás175 Hippolütosznak tulajdonít-
ja. Valójában keresztelői beszéd, elhangzásának liturgikus időpontja nem 
derül ki a szövegből.176 Stilárisan177 s gondolatilag nem hippolütoszi, ha-
nem későbbi alkotás. Ezt támasztja alá több, a szövegkörnyezetre vonat-
kozó utalás is.178 
 Végezetül ismeretes Hippolütosz „az apostolok tanítványa” neve alatt 
Palladiosz tolmácsolásában egy „épületes elbeszélés”.179 Palladiosz közlé-
séből nem következik, hogy szó szerinti idézetről volna szó,180 és a történet 
forrására sem derül fény. Hippolütosz a Dániel-kommentárban is elmesél 
több tanulságos történetet,181 s Irenaeusnál is találunk példát erre az esz-
közre.182 A nevezett epizód nem tesz hozzá Hippolütosz megismeréshez, 
így célunk szempontjából nem releváns. 
 

                                                 
173  Ed. Achelis, GCS 1/2,257–63. 
174  Oxford, Bodleian, Auct. E. 2. 06 (Misc. 034) s. xi, 178–182v; Kalabruta, Monê 

Megalou Spêlaiou, 35 s. xii, 93v–98; Cambridge, Trinity College O.05.36 (1317), 
s. xvii. II 29–30. Achelis kiadása csak az első kéziratot használja, a harmadikról 
ugyanis bizonyítja, hogy benne a kérdéses homíliát az elsőből másolta egy tudós, a 
másodikról nem tud. 

175  Pitra, AS IV 57–61 (BM add. 12,165 [Syr 825] alapján). 
176  H. Achelis, Hippolytstudien, 194–202, 197–8. 
177 Ugyanígy H. Achelis, ibid. 198. J. B. Lightfoot viszont („Hippolytus of Portus” in 

The Apostolic Fathers part I. vol 2: S. Clement of Rome [London: MacMillan, 
1890] 317–477, 399) a hitelesség mellett foglal állást. 

178 Achelis nem minden érve meggyőző, hiszen Dura Európosz esete mutatja, hogy a 
III. században ismerték a keresztelőkápolnát, s a szöveg utalása az ismerős florára 
lehet, hogy Rómát kizárja, de minden valószínűség szerint nem ez volt Hippolütosz 
egyetlen tevékenységi színtere. Annál jelentősebb az utalás a mennyezetet díszítő, 
csillagokat ábrázoló mozaikra, a keresztelési formulára és a császári család megke-
resztelésére: ibid. 199–202. 

179  Vö. ed. Achelis, GCS 1/2, 254–7. 
180 A szövegben szereplő γυναικοϊέρακες mindenesetre ezen kívül csak Palladiosznál 

fordul elő (Aranyszájú Szt. János életében), illetve csak lexikonokban (Suda; 
Pszeudo-Zonarasz) a TLG adatbázis szerint. 

181 Pl. inDn IV 18 és 19,1–7. 
182 Pl. Irenaeus, AH III 3,4. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 179 

4.2. HIPPOLÜTOSZ,  
A REFUTATIO ÉS A KORAI HEREZIOGRÁFIA 

 
4.2.1. A szereplők 

 
Az enciklopédikus tájékozódású antiheretikus szakirodalom útnak indítója 
Jusztin mártír, számunkra elveszett Syntagma c. kézikönyvével. Nagy kö-
vetője Irenaeus, akinek bonyolult szöveghagyományú munkája egyszer-
smind messze ható teológiai és vallásfilozófiai meglátásainak kincsesbá-
nyája. 
 A sor 200 tájékán egy sereg névvel és szöveggel folytatódik, melyek 
közül némelyik többé-kevésbé egészében ránk maradt, némelyek töredéke-
sen, mások esetében pedig csupán egykori meglétük ismeretes. E szövegek 
közül több viselte a Labirintus címet, s a nevek és szövegek viszonyáról az 
információink olyan kuszák, hogy e csoportot legszívesebben a labirintu-
sok labirintusának nevezném. Első feladatom tehát, hogy e szöveg- és név-
együttes áttekintéséhez ha nem is Ariadné-fonalát, de legalább egy térkép-
vázlatot nyújtsak. 
 A IV. században aztán Epiphaniosz alkotja meg monumentális össze-
foglalóit, majd Bresciai Filastrius tömör, ám túlburjánzó kézikönyvét. Az 
utolsó, számunkra eredeti információkat hordozó, mára már elvesztett írásos 
anyagot is feldolgozó forrás a következő században Theodórétosz munkája. 
Ágoston és a későbbi latin hereziográfia, majd Damaszkuszi Szt. János a 
korai időszakra vonatkozólag már csak az általunk is ismerteket ismétli. 
 A korábbi szerzők újrahasznosítása – akár a kivágás és beillesztés eljá-
rásával –, mint tudjuk (ha máshonnan nem, hát H. Diels Doxographi 
Graecijéből), a kézikönyvek műfaji sajátossága volt már az ókorban is. 
Igaz ez a hereziológiai irodalomra is, különösen, amikor az a múltra vonat-
kozik. Így járnak tehát el szerzőink is, miközben elődeik anyagát olykor 
más forrásokkal, esetleg saját kutatással is kiegészítik. Információik erede-
tét olykor megnevezik, olykor nem. Ezen eljárások tekintetében nagy a mi-
nőségi különbség szerző és szerző között, de gyakran egy elveszett forrás 
rekonstruálásában egy kevéssé eredeti és alapos munka többet segít. A mű-
vek szaporodásával az információk áramlásának térképe kellőképpen bo-
nyolulttá válik (a szöveghagyománnyal analóg, de a tevékenység kreatí-
vabb jellegénél fogva lényegesen komplexebb módon), és a számunkra már 
ismeretlen láncszemek száma is nő. Nehéz tehát tisztán látni . Ez az oka 
annak, hogy a labirintusok labirintusának tekintetében – néhány úttörő 
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munka ellenére – messze járunk egy koherens képtől és szakmai konszen-
zustól. 
 Nézzük tehát először a neveket, majd a műveket. Ami az előbbit illeti, a 
szó szorosabb értelmében vett hereziológusok mellett az adatok hagyomá-
nyozódásában fontos szerepet játszik az egyes tanok/csoportok ellen irá-
nyuló, specifikusabb antiheretikus irodalom. Irenaeus mellett tudunk 
Hégészipposz, Gaiosz, Alexandriai Kelemen, Hippolütosz, de Órigenész és 
Tertullianus ilyen irányú tevékenységéről is, hogy csak az ismertebb neve-
ket említsem. A lista azonban, mint látni fogjuk, ennél lényegesen hosz-
szabb. 
 A hagyományban azonban nemcsak szerzők és művek, de címek és szö-
vegek is külön utakat járnak. Az előbbiek közt találjuk a Labyrinthost, a 
Mikros labyrinthost, a Syntagma-t, valamint a ránk maradt római herezio-
gráfia I. könyvének címeként a Philosophumena-t, IV–X. könyvének cí-
meként az Elenchos pasón haireseónt, végül a Tertullianus neve alatt ha-
gyományozódott, korábban a De praescriptione haereticorum függeléké-
nek tekintett listát, melyet két XV. századi kódex az Adversus omnes 
haereses/haereticosként hoz, de a XI. századi cím nélkül. 
 
Emellett részben töredékesen, részben egészében ismerünk néhány 
antiheretikus monográfiát is; ezek némelyike esetében felvethető, hogy egy 
enciklopédikus munka fejezete lehet. A leghosszabb talán a Markión ellen 
írt polémiák listája. Theodórétosz183 egy későbbi írót leszámítva184 kilenc 
szerző ilyen tárgyú írását említi: Jusztin mártír, Antiokhiai Theophilosz, 
Gortünai Philipposz, Irenaeus, Modesztosz, Órigenész, Rhodón, Adaman-
tiosz,185 Hippolütosz. Ezt kiegészíthetjük Tertullianus Adversus Marcio-
nemjének több fázisban megírt négy könyvével, valamint Bardaicán Mark-
ión elleni vitairatával.186 Valentinosz és követői ellen mintegy feleennyi 
önálló polémiát ismerünk. Tertullianus187 négy elődjét sorolja fel: Jusztin, 
Miltiadész, Irenaeus,188 Proculus (= Proklosz?); ehhez társul ő maga ötö-

                                                 
183  Thdt. I 25 PG 83,376–7. 
184  Emeszai Euszebiosz (341–59 Emesza [Homs] püspöke). 
185 Nyilván a dialógus szerzőjére gondol, akinek főszereplője Adamantiosz, és úgy 

látszik, T. Barnes korábbi felvetéséhez hasonlóan Theodórétosz is a Severus-korba 
helyezi a művet: T. D. Barnes, „Methodius, Maximus, and Valentinus” JThS n.s. 
30 (1979) 47–55. 

186  Euszebiosz, HE IV 30,1. 
187  Tertullianus, AV 5. 
188  Itt nyilván az AH-re kell gondolnunk, melynek fő ellenfele Valentinosz iskolája. 
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dikként, de tágabb értelemben idesorolhatjuk Kelemen Excerpta ex 
Theodoto-ját is. Legalább fél tucat antimontanista írásról is tudunk a II. 
század végéről Gaiosz,189 Apollóniosz,190 Miltiadész,191 Alkibiadész,192 
Anonymus Eusebii,193 Hierapoliszi Apollinariosz194 és Antiokhiai Szera-
pion195 tollából. De az antimonarchiánus, illetve a Hermogenész elleni vita-
iratok egyike sem egyedülálló a maga nemében: így a hippolütoszi Noétosz 
ellen és Tertullianus Adversus Praxeanja egyfelől, illetve Antiokhiai 
Theophilosz, Tertullianus és az alábbi Euszebiosz-idézetben említett Maxi-
mosz munkái másfelől. Talán Hippolütosz Gaiosz ellen írt dialógusának és 
a pszilantropizmust cáfoló anonim Contra Artemonemnek (továbbiakban 
CArt) nem ismeretes párja. 
 Hasonló a helyzet a tematikus írásokkal is: mint láttuk,196 mintegy fél 
tucat értekezést ismerünk a feltámadásról, de tágabb értelemben a test stá-
tuszát tárgyaló művekhez sorolható ezek mellett még Tertullianus De carne 
Christije vagy éppen Alexandriai Kelemen Stromata-jának III. könyve is. 
 
Ami a szorosabb értelemben vett hereziológiai írásokat illeti, a követke-
zőkkel kell számolnunk a II. és a III. század közepe közt:197 
 1) Jusztin mártír Syntagma-ja, melyről az első Apologiában maga em-
lékezik meg, tartalmát is jelezve.198 Irenaeus (és az ő nyomán Euszebiosz) 

                                                 
189  Proklosz ellen: Euszebiosz, HE II 25,7; III 28,2; 31,4 (CPG 1330). 
190  Euszebiosz, HE V 18 (CPG 1328). 
191  Euszebiosz, HE V 17,1; 5. 
192  Euszebiosz, HE V 17,1 (mivel az előbbi név Euszebiosz szövegében, az utóbbi az 

általa idézett anonim értekezésben szerepel, a kettőt többen azonosították. Minden-
esetre a montanizmusba hajló Tertullianus Miltiadészt tekintélyként idézi [ld. fenn, 
187. j.]: ld. pl. a jegyzetet Euszebioszhoz, NPNF II 1, 234). 

193  Euszebiosz, HE V 16–17 (CPG 1327). 
194  Euszebiosz, HE V 16,1. 
195  Írása egy magánlevél: Euszebiosz, HE V 19 (CPG 1333). 
196  Ld. fenn 3.2: 122–3. o. 
197  Jusztinoszról, Hégészipposzról és Irenaeusról újabban ld. Geofrey S. Smith, Guilt 

by Association. Heresy Catalogues in Early Christianity (Oxford: UP, 2015). Sze-
rinte a Syntagma nem Jusztin saját műve, hanem csupán az általa mérvadónak tar-
tott kortárs munka. 

198  Syntagma ld. Apol I 26,8: ἔστι δὲ ἡμῖν καὶ σύνταγμα κατὰ πασῶν τῶν 

γεγενημένων αἱρέσεων συντεταγμένον, ᾧ εἰ βούλεσθε ἐντυχεῖν, δώσομεν (tartalma 
vö. ibid. 1–7, ahol Simont, Menandroszt és Markiónt említi, máshol azonban az 
eretnekeket a következőképpen veszi számba: „markioniták, valentiniánusok, 
baszileidiánusok, szaturniliánusok és mások”: Dial 35,6); vö. Richard Adelbert D. 
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idézi a „Markión ellen írt syntagma-t”,199 mely talán nem külön értekezés 
volt, hanem az enciklopédikus hereziológiai írás része. Esetleg ebből szár-
mazik Irenaeus másik – cím megadása nélküli – hivatkozása is.200 
 2) Hégészipposz forrásaink alapján nem ír önálló hereziológiai mun-
kát, de egyetlen ismeretes művében, a Feljegyzésekben listázza a különbö-
ző zsidó és keresztény szektákat. A megadott genealógia hátterében vala-
milyen hereziológiai összefoglaló állhat – akár Jusztinoszé, akár másé:  

 
Különböző vélekedések uralkodtak a körülmetéltek, Izrael fiai 
közt, szemben Juda törzsével és a Messiással, mégpedig a követ-
kezők: esszénusok, galileiták, hémerobaptisták, maszbótheusok, 
szamaritánusok, szadduceusok, farizeusok.201 
(5) Theobuthisz kezdte alattomban megrontani az Egyházat, mi-
vel nem lett püspök.202 Ő maga a Nép körében dívó hét szekta 
egyikéből való volt, akárcsak Simon, akitől a simoniánusok, 
Kleobiosz, akitől a kleobiánusok, Doszitheosz, akitől a doszitheá-
nusok, Gorthaiosz, akitől a gorathénusok és a maszbótheusok 
származnak. Tőlük eredtek a menandristák, a markioniták, a kar-
pokratiánusok, a valentiniánusok, a baszileidiánusok, a szaturni-
liánusok, tőlük az álmessiások, az álpróféták, az álapostolok, akik 
az Egyház egységét Isten és az ő Krisztusa elleni romboló beszé-
deikkel megbontották.203 
 

 3) Irenaeus Adversus Haeresesének első könyve, benne a 23–28. feje-
zetbe bedolgozott korábbi hereziológiai kompendiummal (továbbiakban 
Q), talán közvetlen Jusztinosz Syntagma-jával azonos. 
 4) A Refutatio (Ref) szerzője esetében első ránézésre három 
hereziológiai munkával számolhatunk: 
 i) A Ref I. könyve említ egy korábbi, vázlatosabb munkát: 

                                                                                                                      
Lipsius, Zur Quellenkritik des Epiphanios (Wien: Wilhelm Braumüller, 1865) 55–
57. 

199  ἐν τῷ πρὸς Μαρκίωνα συντάγματί: Irenaeus, AH IV 6,2 = Euszebiosz, HE IV 18,9. 
200  Irenaeus, AH V 26,2 = Euszebiosz, HE IV 18,9. 
201  Hégészipposz, fr. in Euszebiosz, HE IV 22,7 = M. J. Routh, Reliquiae sacrae: sive 

auctorum fere iam perditorum, secundi tertiique saeculi, fragmenta quae supersunt 
I (Oxford, 1814) 199. 

202  Ti. Jakab mártírhalála után: Hégészipposz, fr. in Euszebiosz, HE IV 22,4 = M. J. 
Routh, Reliquiae sacrae I 199. 

203  Euszebiosz, HE IV 22,5 = M. J. Routh, Reliquiae sacrae I 199–200. 
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Tanaikat már régebben lelepleztük, de mértéket tartva, nem rész-
letekbe menően, hanem csak főbb vonalaiban tárva fel204 azokat – 
mert méltatlannak [nem]205 tartottuk, hogy titkaikat napvilágra 
hozzuk –, hogy így, miáltal vélekedéseiket csak utalások formá-
jában leleplezzük, elszégyelljék magukat, attól tartván, hogy ki-
beszélve titkaikat kimutatjuk istentelenségüket, és így felhagyja-
nak irracionális nézetükkel és illetlen magaviseletükkel. (2) Mivel 
azonban látom, hogy méltányosságunk egyáltalán nem hatja meg 
őket, s nem veszik észre, hogy Isten türelmesen viseli, hogy ká-
romolják – ezért aztán, mivel erre kényszerítenek, belevágok ki-
beszélhetetlen titkaik feltárásába, hátha elszégyellve magukat 
megbánást tanúsítanak, vagy ha makacsul kitartanak, hát jogos 
ítéletben legyen részük.206 
 

 ii) E – változó mértékben – részletes kifejtést tartalmazza a Ref I–IX. 
könyve (melyek közül a II., a III. és a IV. eleje elveszett).  
 iii)  A X. könyv ismét röviden sorra veszi az addig kritizált eretneksé-
geket – bár a két lista és a sorrend sem teljesen azonos –, majd tézisszerűen 
kifejti a keresztény tanításnak a szerző által mértékadónak tartott formáját.  

                                                 
204 Mint G. Vallée kimutatta (részben Klaus Koschorke, Hippolyt’s Ketzerbekämpfung 

und Polemik gegen die Gnostiker: eine tendenzkritische Untersuchung seiner 
„Refutatio omnium haeresium” [Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1975] nyomán), az 
elenchos szerzőnknél nem argumentatív cáfolatot, hanem a tanok bemutatását, va-
lamint pogány (filozófiai) eredetük kimutatását jelenti: Gérard Vallée, A study in 
anti-Gnostic polemics: Irenaeus, Hippolytus, Epiphanius(Studies in Christianity 
and Judaism = Etudes sur le christianisme et le judaïsme 1, Waterloo, Ontario: 
Wilfrid Laurier UP, 1981) 48–55. 

205  A legtöbb kiadó a „nem” kizárásával értelmezi a szöveget, de a ránk hagyományo-
zott olvasat is indokolható. 

206  Ref prol. 1. ed. Marcovich: [...] διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν τῶν αἱρετικῶν μανίαν, οἳ 
διὰ τὸ σιωπᾶν ἀποκρύπτειν τε τὰ ἄρρητα ἑαυτῶν μυστήρια ἐνομίσθησαν πολλοῖς 
θεὸν σέβειν. ὧν καὶ πάλαι μετρίως τὰ δόγματα ἐξεθέμεθα, οὐ κατὰ λεπτὸν 
ἐπιδείξαντες, ἀλλὰ ἁδρομερῶς ἐλέγξαντες – μὴ [ἂν] ἄξιον ἡγησάμενοι τὰ ἄρρητα 
αὐτῶν εἰς φῶς ἄγειν – , ὅπως, δι' αἰνιγμάτων ἡμῶν ἐκθεμένων τὰ δόξαντα αὐτοῖς, 
αἰσχυνθέντες μήποτε καὶ τὰ ἄρρητα ἐξειπόντες ἀθέους <αὐτοὺς> ἐπιδείξωμεν, 
παύσωνταί τι τῆς ἀλογίστου γνώμης καὶ ἀθεμίτου ἐπιχειρήσεως. (2) ἀλλ' ἐπεὶ ὁρῶ 
μὴ δυσωπουμένους αὐτοὺς τὴν ἡμετέραν ἐπιείκειαν μηδὲ λογιζομένους ὡς θεὸς 
μακροθυμεῖ ὑπ' αὐτῶν βλασφημούμενος, ὅπως ἢ αἰδεσθέντες μετανοήσωσιν ἢ 
ἐπιμείναντες δικαίως κριθῶσι, βιασθεὶς πρόειμι δείξων αὐτῶν τὰ ἀπόρρητα 
μυστήρια. 
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 5) Hippolütosz neve alatt megőrződött 
 i)  Syntagma (Synt) című, Doszitheosztól Noétoszig 32 eretnekséget 
tárgyaló munkájának nyúlfarknyi kivonata Phótiosz Bibliothékéjében, né-
hány további töredékkel, melyeket rendszeresen összegyűjtve először talál 
meg az olvasó a függelékben; 
 ii)  a Noétosz ellen című munka, melynek kezdő mondata – valamint az 
igaz hitnek az értekezés második felét kitevő kifejtése – arra utal, hogy egy 
herezilógiai munka vége; 
 iii) emellett ismeretes töredékek formájában a Fejezetek Gaiosz el-
len;207 
 iv) Markión ellen;208 
 6) végül Tertullianus De praescriptione haereticorumja függelékeként 
fennmaradt egy 30–32209 tételt tartalmazó rendszeres eretnekkatalógus, 
mely aligha lehet az ő munkája, tekintettel arra, hogy a montanizmus két 
ágát is tartalmazza a lista.  
 
A kísértés ellenállhatatlan, hogy egyszerűsítsük a képletet. A modern kuta-
tás fő tendenciája Jusztin mártír és Irenaeus után két nevet hagyott meg 
(Gaiosz és Hippolütosz), a töredékesen vagy egészében ránk maradt mun-
kák közül pedig némelyeket azonosított. Ez a túlzott egyszerűsítés, mely 
legalábbis Hippolütosz esetében mélyen beitta magát a szakmai köztudat-
ba, jelentős részt alátámaszthatatlan, de ami súlyosabb, képtelenségekhez 
vezet: markánsan különböző teológiák, összebékíthetetlen hereziológiai 
koncepciók és interpretációk, egy fedél alatt meg nem férő attitűdök és stí-
lusok egy szerzőhöz rendelését. A felmerülő problémák ugyanis nem ma-
gyarázhatók egy polifón hangon szóló vagy alkotói fejlődésen átmenő 
szerzővel, legfeljebb előrehaladott skizofréniával. 
 Valójában a Severus-kor a keresztény irodalom fellendülését hozta ma-
gával, s bár az utókor csupán néhány kiemelkedő szerző emlékét és/vagy 
művét őrizte meg, ez az irodalom valójában sokkal terjedelmesebb volt. 
Ráadásul a címek és a szerzők nem rendelhetők egymáshoz egy-egyértel-
mű megfeleltetéssel, ahogy azt az Euszebiosz számára még hozzáférhető 
anyag is jól mutatja. Mint fent is láttuk, és amint Euszebiosz tudósításából 

                                                 
207  CPG 1891; ld. 6.2: 369–70; 373–5. o. és Forrásgyűjtemény 568–70. o. 
208 Ld. Euszebiosz és Jeromos listáját: 4.1: 153. o.; ill. vö. fenn 182. o. az 183. jegy-

zettel. 
209 Mivel a szöveg erőteljesen tömörít, olykor egy-két csoportot összevon, ezért a 

számlálás nem egyértelmű. 
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is kiderül, a témák, kihívások, melyek a szerzőket foglalkoztatták, akárcsak 
a műfajok, közösek voltak: 

 
Az akkoriban {ti. Septimius Severus alatt210} alkotó számos régi 
egyházi író kiváló és komoly munkásságának rengeteg emléke211 
maradt fenn mindmáig. Ezek közül a következőket emelném ki: 
Hérakleitosz írása Az apostolról, Maximoszé az eretnekek által 
szajkózott kérdésről, hogy ti. Honnan ered a rossz, avagy az 
anyag keletkezett voltáról; Kandidosz Hexaémeron-magyarázata, 
Apióné ugyanerről, szintúgy Szextoszé A feltámadásról, Arabia-
nosznak egy más tárgyban írt munkája, s még ezernyi más szer-
zőé, akinek adatok híján sem keltezését, sem munkásságának mi-
benlétét nem tudom megadni. Még több olyan értekezés maradt 
ránk, melyek alkotójának nevét sem tudom felsorolni. Bár orto-
dox, az Egyházhoz tartozó írók művei, ahogy az Szentírás-értel-
mezésükből kiderül, számunkra ismeretlenek, mert írásuk nem 
tartalmazza nevüket.212  
 

Így az alapján, hogy a ma a Vatikáni Könyvtárban őrzött szobortalapzaton 
található címlista egyes tételei ennek vagy annak a szerzőnek a művei kö-
zött is szerepelnek, nem lehet őket a listában szereplő együttes szerzőjével 
vagy egymással azonosítani, még akkor sem, ha a lista ténylegesen egyet-
len szerző bibliográfiáját tartalmazná, A. Brent ellenkező felismerésével 
szemben.213 Márpedig az egyetlen komoly érv amellett, hogy a Ref-t 
Hippolütosznak kellene tulajdonítani, az volt, hogy a bibliográfiában sze-
repelnek olyan tételek, melyek Hippolütosz más forrásból ismert műveivel, 
műcímeivel egyeznek, s olyanok is – az előbbiektől különbözőek –, melye-
ket a Ref szerzője említ saját műveiként.214 

                                                 
210  Euszebiosz, HE V 26,1. 
211  A hypomnéma (kb. „feljegyzés”, Rufinus fordításában monumenta) elég homályos 

ahhoz, hogy jelenthesse éppúgy a fennmaradt szöveget, mint kivonatokat, idézete-
ket, testimoniumokat vagy puszta bibliográfiai adatokat. 

212  Euszebiosz, HE V 27; Euszebiosz példája az alább tárgyalt Contra Artemonem lesz 
(HE V 28, ld. Forrásgyűjtemény, 516–9. o.). 

213  A. Brent, Hippolytus, 197–367. 
214  A hellének és Platón ellen a világrendről vö. Ref X 32,5 (a kérdéses műről, címé-

ről, szerzőjéről ld. alább 6.1.); és a Krónika: vö. Ref X 30,5 (bár a hivatkozott kro-
nológiai mű címét nem adja meg). A fennmaradt szövegről ld. fenn 4.1: 173. o. a 
146–7. jegyzettel. 
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 Egyéb eszmetörténeti motivációk – a brit anglokatolikus mozgalom által 
kiváltott viták,215 illetve később a pápai csalhatatlanság római dogmája kö-
rül kialakuló összetűzések216– vezettek ahhoz, hogy az 1850-es évektől217 
csaknem száz esztendőn át mégis a Hippolütosz-hipotézis uralta a Ref-ra 
vonatkozó szakirodalmat – néhány jeles kivételtől eltekintve.218 Az 1950-es 
évektől a vélemények már megosztottabbak lettek,219 de mivel számos ko-
rábbi, nagy hatású kézikönyv mellett a Ref utolsó kiadása és a CPG220 
Hippolütosz neve alatt hozza a művet, a kérdést nem vizsgálók körében a 

                                                 
215  Ld. Christian Charles Josias Bunsen, Hippolytus and His Age: The Beginnings and 

Prospects of Christianity (London: Longmans, 18542), xlviii–ix; li; Appendix: 
Preface to the first edition x–xi; Alfred Plummer, „Translator’s preface and Intro-
duction ” in id., tr., intr., notes, John J. Ign. von Döllinger,  Hippolytus and Callis-
tus: The Church of Rome in the First Half of the Third Century, with Special Ref-
erence to the Writings of Bunsen, Wordsworth, Baur, and Gieseler (Edinburgh: T. 
and T. Clark, 1876), viii–ix; ibid. xiv (J. Newmanről). Ld. még A. Brent, 
Hippolytus, 129–130; P. Nautin, Hippolyte et Josipe, 23–32. 

216  Így része volt abban, hogy J. Döllinger nem tudta elfogadnia az I. vatikáni zsinat 
vonatkozó határozatát, s az Ókatolikus Egyházhoz csatlakozott: hiszen a Ref IX. 
könyve azt mutatja ki, hogyan tévedtek a legalapvetőbb keresztény dogmatikai 
kérdésekben Zephürinosz és Kallisztosz, Róma püspökei. Ha a szerző Szt. 
Hippolütosz, a nagy tekintélyű szerző, mártír, püspök, „ellenpápa”, a helyzet még 
élesebb. 

217  Úgy tűnik, J. L. Jacobi vetette fel, aztán Bunsen lecsapott rá, és Döllinger is elfo-
gadta: vö. A. Brent, Hippolytus, 129; J. L. Jacobi, „Origenus philosophumena e 
kata pason haireseon elenchos: E codice Parisino nunc primum edidit Emmanuel 
Miller” Deutsche Zeitschrift für christliche Wissenschaft und christliches Leben 
2/25 (1851) 204; L. Duncker 1859-ben már Hippolütosz neve alatt adta ki a művet. 

218  R. A. Lipsius, Quellenkritik következetesen Pseudorigenesnek [sic!] nevezi a szer-
zőt, az ő megoldását követtem magam is. 

219  A hipotézis mellett kitartott pl. Marcel Richard s.v. „Hyppolite” DSp VII (1969); J. 
Frickel, Das Dunkel um Hippolyt von Rom: Ein Lösungsversuch: die Schriften 
Elenchos und Contra Nöetum (Grazer Theologische Studien 13, Graz: Eigenverlag 
des Instituts für ökumenische Theologie und Patrologie an der Universität Graz, 
1988); Miroslav Marcovich, „Introduction” in id., ed., Hippolytus, Refutatio 
omnium haeresium (PTS 25, 1986) 8–17; cáfolta pl. P. Nautin, Hippolyte et Josipe 
(1947); V. Loi, „L’identità letteraria di Ippolito di Roma” 87–8; Manlio Simonetti, 
„A modo di conclusione: una ipotesi di lavoro” ibid. 151–6; id., „Aggiornamento 
su Ippolito” in Nuove ricerche su Ippolito (Studia Ephemeridis Augustinianum 30, 
Roma: Institutum Patristicum Augustinianum, 1989) 75–130. 

220  CPG 1899. 
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fals attribúció triviális maradt, jóllehet az elmúlt két évtizedben a kutatók 
közt nemigen találunk már olyat, aki védelmezné a hippolütoszi eredetet.221 
 Mármost a képtelenségeken túl, melyek, mint látni fogjuk, a hippolü-
toszi attribúcióból következnek, alapvető tény, hogy sem a közvetlen, sem 
a közvetett szöveghagyományban nem szól semmi mellette. A Ref-t egy 
1842-ben Áthoszon felfedezett, ma Párizsban található csonka kódex őrizte 
meg, mely a kérdéses mű IV. könyvének közepén kezdődik.222 Az egyes 
könyvek címében megtalálható mind a ΚΑΤΑ ΠΑΣΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΣ, mind ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΜΕΝΑ,223 mely két címen Órigenész ne-
ve alatt az első könyvet kilenc másik kódex őrizte meg224 (jóllehet az utób-
bi cím a görög filozófiai tradíciót áttekintő első könyvre bizonyos értelem-
ben jobban passzol, mint a – vélt – hatását elemező, olykor újabb 
doxográfiai adatokkal gazdagított többire). E kéziratok jó része kései nyu-
gat-európai munka, így a szöveghagyományozás útjáról keveset mondanak, 

                                                 
221  Ld. pl. A. Brent, Hippolytus (és több kapcsolódó cikke a bibliográfiában); J. A. 

Cerrato, Hippolytus Between East and West (Oxford: UP, 2001). 
222 BNF suppl. gr. 464, digitalizált változatban: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ 

btv1b52503788x (2014. 02. 09.). 
223  Az utóbbit épp a IX. könyv elején: fol. 109r, az előbbit rendesen. 
224 Köztük Vat. Barber. gr. 362, egy (anti)platonista gyűjtemény, melyben többek közt 

a szerző másik műve, a De universo (CPG 1898) is olvasható. Ezen (és ennek átira-
tán, a Barb. 496-on) kívül a kiadók (Miller, Duncker, Wendland, Diels, Marcovich 
– ld. a bibliográfiában) egyöntetűen három másik kéziratot használnak (beleértve 
az elveszett, de más szöveghagyományt képviselő torinói kézirattal, mely a 
Philokalia társaságában hagyományozta a philosophumena-t: M. Marcovich, 
„Introduction”, 2; H. Diels, DG 155). A PINAKES adatbázis segítségével még leg-
alább három kézirat azonosítható: Oxford Bodleian Canonici gr. 41 xv. sz. foll. 
066v–76*; München BSB gr. 68 ca. 1555; foll. 65–77; Paris BNF suppl. gr. 1173, 
xvii; pp. 1–29 (további egy tévesen szerepel jelenleg az adatbázisban; a Hamburg, 
Staats- und Universitätsbibliothek Theol. 1040b, xviii sz. pedig valójában a Firen-
ze, Laurentianus Plut. IX 32-nek Antonio Maria Salvini [1653–1729] által készített 
collatiója, melyet Johann Christoph Wolf használt a Philosophumena második ki-
adásához [Hamburg 1713]: M. Molin Pradel, Katalog der griechischen 
Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg [Serta Graeca. 
Beiträge zur Erforschung griechischer Texte 14, Wiesbaden: Ludwig Reichert, 
2002] 256). A kiadók által figyelembe nem vettek egyike, az Oxford Canonici gr. 
41, az összes kézirat közül a második legrégebbi. Titulusa és rövid összevetése 
alapján az elveszett, vele egykorú torinói kézirat által képviselt legjobb szövegha-
gyományhoz tartozik (ugyanakkor kevesebb foliót tesz ki, mint a torinói kódexből 
megsemmisülése előtt ellopott [ld. M. Marcivoch, „Introduction”, 4] változat).  
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mindenesetre a régebbiek részben filozófiai munkák,225 illetve Órigenész 
Philokalia-ja társaságában hagyományozták szövegünket.226 Ráadásul a cá-
folatokat követő dogmatikai útmutatót, a demonstratio-t a kézirat javítója a 
következő fejezetcímmel látta el: „Órigenész tanítása”.227 Továbbá, mint 
kevéssel alább látni fogjuk, Theodórétosz is órigenésziként hivatkozik a 
műre,228 s mint arról később szó lesz,229 a szerző más műve is futott 
Órigenész neve alatt. Az alábbiakban tehát „római hereziográfus”- vagy 
„Pszeudo-Órigenész”-ként, illetve R. A. Lipsius nyomán Pseudorigenes-
ként fogok rá hivatkozni.230 A szerző – aki egyébként egy római presbyte-
ros, egy közösség vezetője – természetesen sem műveltségét, sem érvelő 
készségét, sem exegézisét, sem – mint látni fogjuk – eszkatológiáját, sem 
teológiáját tekintve nem hozható még távolról sem összefüggésbe Órige-
nésszel, még ha gondolkodói programjukban van is valami közös a Miller 
által hivatkozott231 órigenészi levélrészlet alapján:  

 
 (12) Midőn az Ige szolgálatának szenteltem magam,232 és képes-
ségeink híre elterjedt, s olykor eretnekek, olykor a hellének tudó-
sai, különösképpen pedig filozófusok kerestek fel, helyesnek lát-
tam az eretnekek tanait éppúgy tanulmányozni, mint azt, amit a 
filozófusok szándékuk szerint az igazságról mondtak. (13) Mind-
ebben elődünket, Pantainoszt követtük, aki sokaknak hasznára 
volt, miután nem csekély jártasságra tett szert ezeken a területe-
ken, valamint Héraklaszt, aki jelenleg az alexandriai presbitérium 
tagja, akire egy filozófiatanár hallgatóságában bukkantam rá, aki 
már öt évet eltöltött ott, mikor én belekezdtem ezen tanulmá-

                                                 
225  Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 9. 32, xiv. foll. 97–309* (többek 

közt Alkinoosz Didaszkalikoszának társaságában); Oxford, Bodleian Canonici gr. 
41, xv., foll. 066v–76*. 

226  Így az elveszett torinói kézirat: ld. H. Diels, DG, 155. 
227  BNF suppl. gr. 464 fol. 133. Vö. A. Brent, Hippolytus, 128. 
228  Ld. kül. Thdt I 19 (Hermogenész). 
229  A De universo, melyet kéziratai többnyire Josephus {Flavius}-nak tulajdonítottak: 

ld. 6.1: 349–50. o. 
230  Ez az egyetlen korrekt megnevezése. Ezt használta a hereziológiai hagyományt 

először alaposan feltáró R. A. Lipsius is (Quellenkritik, passim). 
231  Origenis Philosophumena sive Omnium haerrsium refutatio, ed. Emmanuel Miller 

(Oxford, 1851) ix–x. 
232  Vö. ApCsel 6,4; bár gondolhatnánk Órigenész kommentátori tevékenységére is, itt 

valószínűleg tanításról van szó, mely éppúgy lehet prédikáció, katekézis, mint filo-
zófiai iskolai tevékenység. 
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nyokba. (14) Ő ezért korábbi hétköznapi öltözetét felcserélte a fi-
lozófusok viseletével, s ehhez mind a mai napig tartja magát, és a 
hellének könyveinek tudós tanulmányozásával fel nem hagy.233 
 

A ránk maradt kéziratok tanúságán túl ismerünk egy másik hagyományt is 
Phótiosz révén,234 aki a Ref-t Labyrinthos címen ismeri, és hivatkozza a 
fent említett helyet, ahol a szerző a sajátjaként utal a De universo-ra.235 A 
Phótiosz által ismert cím a Ref X. könyvének bevezetéséből származhat, 
ahol a szerző úgy összegzi az első kilenc könyv tartalmát, hogy „az eret-
nekségek labirintusán nem erőszakkal, hanem cáfolattal törtünk keresz-
tül”.236 Phótiosz kézirati hagyománya is Órigenészt tudja szerzőnek, 
ugyanakkor a pátriárka előtt ismeretes egy olyan vélekedés is, hogy a szer-
ző Gaiosz. A De universo esetében több kézirati attribúcióról tud 
(Josephus, Jusztin mártír, Irenaeus237) az említett tudósi vélemény mellett, 
hogy Gaiosz írta volna. Mindamellett Phótiosz maga felfüggeszti ítéletét a 
szerzőség kérdésében, és annak a véleményének ad hangot, hogy a kérdé-
ses szövegek szerző nélkül hagyományozódtak, s a nevek csupán találgatá-
sok eredményei. Idézi azt a véleményt is, hogy a Contra Artemonem szin-
tén Gaiosz munkája volna. Theodórétosz ezt a művet, úgy tűnik, Kis labi-
rintusként ismeri, s megjegyzi, hogy tévesen tulajdonítják Órigenésznek.238 

                                                 
233  Euszebiosz, HE VI 19,12–4: (12) ἐπεὶ δὲ ἀνακειμένῳ μοι τῷ λόγῳ, τῆς φήμης 

διατρεχούσης περὶ τῆς ἕξεως ἡμῶν, προσῄεσαν ὁτὲ μὲν αἱρετικοί, ὁτὲ δὲ οἱ ἀπὸ 
τῶν Ἑλληνικῶν μαθημάτων καὶ μάλιστα τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ, ἔδοξεν ἐξετάσαι τά τε 
τῶν αἱρετικῶν δόγματα καὶ τὰ ὑπὸ τῶν φιλοσόφων περὶ ἀληθείας λέγειν 
ἐπαγγελλόμενα. (13) τοῦτο δὲ πεποιήκαμεν μιμησάμενοί τε τὸν πρὸ ἡμῶν πολλοὺς 
ὠφελήσαντα Πάνταινον, οὐκ ὀλίγην ἐν ἐκείνοις ἐσχηκότα παρασκευήν, καὶ τὸν 
νῦν ἐν τῷ πρεσβυτερίῳ καθεζόμενον Ἀλεξανδρέων Ἡρακλᾶν ὅντινα εὗρον παρὰ 
τῷ διδασκάλῳ τῶν φιλοσόφων μαθημάτων, ἤδη πέντε ἔτεσιν αὐτῷ 
προσκαρτερήσαντα πρὶν ἢ ἐμὲ ἄρξασθαι ἀκούειν ἐκείνων τῶν λόγων· (14) δι' ὃν 
καὶ πρότερον κοινῇ ἐσθῆτι χρώμενος ἀποδυσάμενος καὶ φιλόσοφον ἀναλαβὼν 
σχῆμα μέχρι τοῦ δεῦρο τηρεῖ βιβλία τε Ἑλλήνων κατὰ δύναμιν οὐ παύεται 
φιλολογῶν. Euszebiosz így vezeti be az idézetet: „ἐν ἐπιστολῇ τινι ταῦτα γράφει.” 
A levélről nem tudunk semmi közelebbit, mindenesetre a presbiterként említett 
Héraklasz 232-ben püspök lett. 

234  Phótiosz, Bibl. cod. 48: 11b14–12a18. 
235  Erről bővebben ld. 6.1: 349. o.; Phótiosz szövegének fordítása: Forrásgyűjtemény, 

554–5. o. 
236  Ref X 5. 
237 Ld. alább 6.1: 349. o. 
238 Thdt., HFC II 5: ld. Forrásgyűjtemény (CArt) 516. o.; vö. alább 227–229. o. 
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 Az, hogy a Ref-t is Órigenész műveként ismeri Theodórétosz,239 az 
egyik oka lehet annak, hogy, mint látni fogjuk, előnyben részesíti Hippo-
lütosszal szemben, míg Valléenak igaza lehet abban, hogy Epiphaniosz 
pont azért kerüli mint forrást, mert Órigenész műveként hagyományozó-
dott.240 Ennek megfelelően Noétosz esetében például Epiphaniosz Hippo-
lütoszt, Theodórétosz pedig Pseudorigenest követi. Esetleg még az is meg-
kockáztatható, hogy a szerző tényleg az Órigenész nevet viselte volna, s ő 
lett volna az az Órigenész, aki Hippolütosz hallgatóságába tartozott, nem 
pedig híres alexandriai névrokona.241 Valószínűbbnek tartom azonban ma-
gam is, hogy a névtelen kéziratot azonosították filozófiai és apologetikus 
érdeklődése miatt felületesen órigenésziként. Mint láttuk, Euszebiosz is sok 
szerzőmegjelölés nélküli szöveget ismer a III. századból. 
 Világos tehát, hogy az antikvitástól kezdve az 1850-es évekig senki sem 
tartotta Hippolütoszt a Ref szerzőjének, ellentétben a Phótiosz által recen-
zált és töredékeiben idézett Synt-val. Ez utóbbi munka tartalmát tekintve 
rekonstruálható, minekutána korán felismerte a szakirodalom,242 hogy 
Phótiosz leírása (az eretnekek számát, a lista elsejét és utolját tekintve) lé-
nyegében megfelel a pseudo-tertullianusi katalógusnak, ez pedig a tudósí-
tások sorrendjét és tartalmát tekintve lényegileg egyezik Epiphaniosz és 
Philasztriosz hereziológiai munkájának e korra vonatkozó anyagával. Az 
alábbiakban arra vállalkozom, hogy ezt a rekonstrukciót különböző kvanti-
tatív és kvalitatív eszközökkel megerősítsem – illetve apróbb pontokon fe-
lülvizsgáljam –, egyúttal alaposan górcső alá véve a Refutatio és a 
Syntagma által képviselt hereziológiai hagyomány viszonyát. Az úttörő 

                                                 
239 Ld. kül. Thdt., HFC 19 (Hermogenész); vö. G. Volkmar, Quellen der Ketzerge-

schichte bis zum Nicæum untersucht 1: Hippolytus und die römischen Zeitgenossen 
oder die Philosophumena und die verwandten Schriften nach Ursprung, Composi-
tion und Quellen (Zürich, 1855) 22–55. 

240 G. Vallée, Anti-Gnostic polemics, 63. 
241 Hieronymus, VI 61; J. A. Cerrato („Origen’s Encounter with Hippolytus” Studia 

Patristica 41 [2006] 133–38) viszont arra használja fel Alexandriai Órigenész és 
Hippolütosz találkozását, hogy Hippolütosz keleti tartózkodása mellett érveljen (a ta-
lálkozás legvalószínűbb helyszíneként Antiokhiát jelöli meg, ahol Órigenész 222-ben 
járt; jóval kevésbé tartja valószínűnek Hellászt, és egészen valószínűtlennek véli 
Rómát.  

242  Ld. G. Volkmar, Hippolytus, 84–5. 
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munkát e tekintetben Lipsius végezte. Sajnos javarészt helytálló megállapí-
tásai gyakorlatilag feledésbe merültek a szakirodalomban.243 

 
4.2.2. Kvantitatív elemzés: a hereziológiai index 

 
Az alábbi táblázatban a hereziológiai munkák által tárgyalt szerző-
ket/csoportokat foglaltam össze a III. század közepéig. A korai herezio-
gráfiák mellett nélkülözhetetlenek az áttekintéshez az elveszett korabeli 
forrásokat használó későbbi munkák: Epiphaniosz 377-ben befejezett244 
Panarionja, Philastrius 380-as években készült245 Diversarum haereseon 
liberje, valamint Theodórétosz 452/3-ban írt246 Haereticorum Fabularum 
Compendiuma (HFC). Az a tény, hogy egy szerző/csoport melyik herezio-
lógusnál szerepel, jól kirajzolódó osztályokba sorolja őket, s egyszersmind 
a hereziográfiák időbeli és függelmi viszonyait is kirajzolja. Az egyszerű 
rendezés kedvéért az egyes eretnekségeket indexszel láttam el, mely a ránk 
maradt szövegekben való előfordulásukat mutatja: a feltételezett időrend-
hez képest csökkenően az Irenaeusnál való előforduláshoz 32-es értéket 
rendeltem, Pseudo-Tertullianushoz 16-ot, a Ref I–IX.-hez 8-at, Epipha-
nioszhoz 4-et, Philastriushoz 2-őt, Theodórétoszhoz 1-et. Az azonos inde-
xek kirajzolnak egy-egy csoportot, ezeket jelöltem különböző színnel. A 
kisebb hereziológiai index általában későbbi vagy legalábbis később látó-
körbe került heterodox nézetet jelöl.  
 A hereziográfiákhoz ismét egy indexet rendeltem aszerint, hogy a kiraj-
zolódó csoportokból melyik szerepel bennük. A legmagasabb indexű cso-
porthoz 1-et, a következőhöz 2-őt rendeltem és így tovább. A nagyobb 
hereziológusi index általában későbbi, illetve a kisebb indexűektől függő 
művet jelöl.  
 

                                                 
243 Különösen R. A. Lipsius (Quellenkritik) és részben az A. von Harnack felvetéseire 

válaszoló Die Quellen der ältesten Ketzergeschichte, neu untersucht (Leipzig, 
1875). 

244  Quasten III 388. 
245  Quasten IV 131; R. A. Lipsius, Quellenkritik, 32, a szerzőről bővebben: SzSzSz, 

46–7. 
246  István Pásztori-Kupán, Theodoret of Cyrus (London: Routledge, 2006) 199. 
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de
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Simon 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 63 

Szaturnilosz 1 1 1 x 1  1 1 1 1 63 

Nikolaosz  1  1 1  1 1 1 1 63 

Baszileidész 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 63 

Széthiánusok  1  x 1 1 1 1 1 1 63 

Karpokratiánusok  1 1 x 1  1 1 1 1 63 

Kérinthosz  1  x 1 1 1 1 1 1 63 

Ebión  1  x 1 1 1 1 1 1 63 

Valentinus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 63 

Secundus  1  x 1  1 1 1 1 63 

Markosz  1  x 1  1 1 1 1 63 

Colorbasus  1  x 1  1 1 1 1 63 

Kerdón  1  x 1 1 1 1 1 1 63 

Markión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 63 

Tatianosz  1  x 1 1 1 1 1 1 63 

Ptolemaiosz  1  x 1  1 1 1  62 

Menandrosz  1 1 x 1  0 1 1 1 55 

Ophiták  1  x 1  0 1 1 1 55 

Kainiták  1  x 1  0 1 1 1 55 

Barbéliták  1      1  1 37 

Apellész    x 1 1 1 1 1 1 31 

Montanisták    1 1 1 1 1 1 1 31 

quatrodecimánusok    1 1  1 1 1 1 31 

Theodotosz    x 1 1 1 1 1 1 31 

melkisédekiánusok    x 1 1 1 1 1 1 31 

Noétosz    1 1 1 1 1 1 1 31 

Farizeusok    x 1  1 1 1  30 

Szadduceusok    x 1  1 1 1  30 

Hérakleón    x 1  1 1 1  30 
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Lucanus    x 1   1 1  22 

Héródiánusok    x 1   1 1  22 

Doszitheosz   1 1 1   1 1  22 

Júdásisták     0    1  2 

Szabelliosz      1 1 1 1 1 15 

Esszénusok       1 1 1  14 

Elkhaszaiták      1 1 1  1 13 

filozófiai iskolák      1 1 1   12 

Hermogenész      1 1  1 1 11 

Peratikusok      1 1   1 9 

Monoïmosz      1 1   1 9 

Asztrológusok stb.      1 1    8 

Zélóták       1    8 

Naaszénusok      1 1    8 

Iusztinosz      1 1    8 

Dokéták      1 1    8 

Novatiánusok        1 1 1 7 

Szamoszatai Pál        1 1 1 7 

Manicheusok        1 1 1 7 

Nazarénusok        1 1  6 

szamaritánusok        1 1  6 

Bardaicán      0  1  1 5 

Artemón          1 1 

  1 7 65  123 16009 16283 116735 51739 219791  

Gorthaiosz,  
Kleobiosz, Maszbótheosz 1         
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A hereziológusi index mutatja, hogy Philastrius és Epiphanius a helyzetü-
ket tekintve a hereziológiai hagyományban fordított sorrendet mutatnak, 
mint ha kronológiai helyzetüket nézzük. Emiatt a táblázatban helyük (és 
ennek megfelelően a helyiértékük) felcserélendő, így az alábbi javított áb-
rát kapjuk. 
 
Az említett, de külön nem tárgyalt csoportokat egy-egy szerzőnél 0-val je-
löltem. A viszonyok kvantitatív ábrázolása ennek mentén finomítható len-
ne, ha a pusztán említett csoportokhoz 0 helyett 2-őt írnánk (a puszta emlí-
tés általában későbbi hereziológusra utal, de nem feltétlen, hiszen valószí-
nűnek látszik például az, hogy a zsidó szekták kidolgozása a hégészipposzi 
puszta felsorolásból nőtt ki), a szerzőkhöz rendelt értékeke pedig 2-es 
számrendszer helyett a 3-as számrendszer helyiértékeit követnék. Ez azon-
ban az alapvető viszonyokon nem változtatna, ezért az így kialakuló táblá-
zatot nem mellékelem. Felmerülhet még, hogy Tertullianust is vegyük fi-
gyelembe, de egy gyors összevetés alapján kiderül, hogy Tertullianus nem 
mutatott önálló hereziológiai érdeklődést: lényegében mindig konkrét el-
lenfelekkel vitatkozik, és emellett olykor Irenaeusból elővesz egy-két régi-
ségi adatot. Az előbbi kategóriába tartozik a Praescriptio-ban az iskolaala-
pító Valentinosz és Markión, valamint a kortárs Apellész és Hermogenész, 
az utóbbiba „Ebión”. Az előbbiek ellen önálló monográfiákat ír, melyekben 
értelemszerűen az Irenaeus által említett nevesebb valentiniánusok 
(Secundus, Markosz, Kolorbaszosz, valamint az Irenaeus által nem említett 
Hérakleón: AV) és a „protomarkionita” Kerdón is előkerül (AM). A 
pszilantropizmussal összefüggésben nevezi meg egyebütt Ebiónt (carn; 
Prax, VirgVel), enkratizmusa okán Tatianoszt (ieiun). 
 
A táblázat nemcsak Philastrius és Epiphaniosz viszonyának revízióját su-
gallja, mint azt megállapítottuk, de egyszersmind mutatja egyrészt, mely 
szerzők tárgyalása valószínűsíthető Hippolütosz Synt-jában. Minél maga-
sabb egy heterodox tanító hereziológiai indexe, annál valószínűbb az elve-
szett munkában való jelenléte.  
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Simon 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 63 

Szaturnilosz 1 1 1 x 1  1 1 1 1 63 

Nikolaosz  1  1 1  1 1 1 1 63 

Baszileidész 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 63 

Széthiánusok  1  x 1 1 1 1 1 1 63 

karpokratiánusok  1 1 x 1  1 1 1 1 63 

Kérinthosz  1  x 1 1 1 1 1 1 63 

Ebión  1  x 1 1 1 1 1 1 63 

Valentinus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 63 

Secundus  1  x 1  1 1 1 1 63 

Markosz  1  x 1  1 1 1 1 63 

Colorbasus  1  x 1  1 1 1 1 63 

Kerdón  1  x 1 1 1 1 1 1 63 

Markión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 63 

Tatianosz  1  x 1 1 1 1 1 1 63 

Ptolemaiosz  1  x 1  1 1 1  62 

Menandrosz  1 1 x 1  0 1 1 1 55 

Ophiták  1  x 1  0 1 1 1 55 

Kainiták  1  x 1  0 1 1 1 55 

Barbéliták  1       1 1 35 

Apellész    x 1 1 1 1 1 1 31 

montanisták    1 1 1 1 1 1 1 31 

quatrodecimánusok    1 1  1 1 1 1 31 

Theodotosz    x 1 1 1 1 1 1 31 

melkisédekiánusok    x 1 1 1 1 1 1 31 

Noétosz    1 1 1 1 1 1 1 31 

Farizeusok    x 1  1 1 1  30 

szadduceusok    x 1  1 1 1  30 

Hérakleón    x 1  1 1 1  30 
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Lucanus    x 1   1 1  22 

héródiánusok    x 1   1 1  22 

Doszitheosz   1 1 1   1 1  22 

Júdásisták     0   1   4 

Szabelliosz      1 1 1 1 1 15 

Esszénusok       1 1 1  14 

Elkhaszaiták      1 1  1 1 11 

filozófiai iskolák      1 1  1  12 

Hermogenész      1 1 1  1 13 

Peratikusok      1 1   1 9 

Monoïmosz      1 1   1 9 

asztrológusok stb.      1 1    8 

Zélóták       1    8 

Naaszénusok      1 1    8 

Iusztinosz      1 1    8 

Dokéták      1 1    8 

Novatiánusok        1 1 1 7 

Szamoszatai Pál        1 1 1 7 

Manicheusok        1 1 1 7 

Nazarénusok        1 1  6 

Szamaritánusok        1 1  6 

Bardaicán         1 1 3 

Artemón          1 1 

  1 7 65  123 16009 16283 51739 116735 219791  
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Ugyanakkor a fenti kvantitatív, egyszerűsítéseket tartalmazó listák nem al-
kalmasak több viszonylat kimutatására. Nemcsak a puszta említés és a ki-
dolgozás tekintetében egyszerűsítenek, de nem képesek annak jelölésére, 
hogy például a Ref-ban az ofiták és kainiták ugyan csak név szerint kerül-
nek említésre, de a naasszénusokról szóló beszámoló lényegében az 
irenaeusi ofiták helyét veszi át; vagy Pseudo-Tertullianusnál két alkalom-
mal, de legalább egyszer, Menandrosz és Szaturnilosz esetében Pseudori-
genesnél is (de talán a naasszénusok esete is idetartozik) egyes herezioló-
gusok több csoportot összevonva tárgyalnak. Az is előfordul azonban (ta-
lán Philastrius júdásistáinál ez a helyzet247), hogy egy tanítást vagy alcso-
portot kiemelnek egy korábbi csoportból (ld. Júdás szerepének tárgyalását 
Pseudo-Tertullianusnál). Ami azonban a viszonyok feltérképezése szem-
pontjából a leginkább árulkodó, az a tárgyalás sorrendje. 
 Azt találjuk ugyanis, hogy a szinoptikusok (Pseudo-Tertullianus, Phi-
lastrius, Epiphaniosz) és Irenaeus esetében a sorrend lényegében azonos.248 
Pontosabban a következőképpen jellemezhetnénk a viszonyokat: a szinop-
tikusok listája blokkokból épül föl, melyeken belül a tárgyalási sorrend 
azonos, de egyes blokkok helyzete változik az egészen belül. A blokkokat 
az alábbi táblázat mutatja, első oszlopban a blokk sorszámával. Összeve-
tésképpen mellékeltem a Ref tárgyalási sorrendjét is, felső indexben jelölve 
a beszámolók sorszámát, kurzívval a Pseudorigenesnél egyáltalán nem, 
aláhúzással a X könyvben nem szereplő csoportokat. 
 
 

 Ref No. 

  

valószínű  

forrás V–IX X mj. 

1 judaizmus  

szamaritánusok  

HÉGÉSZIPPOSZ 29IX 28–9 

ø 

 

 

Doszitheosz és a 

héródiánusok nélkül 

–  Josephus 

Flavius 

28IX 18–28   esszénusok (köztük 

X 26–7 zélóták stb.) 

2 Simon 

Menandrosz 

Szaturnilosz  

Baszileidész  

Nikolaosz  

IRENAEUS / Q 5VI 7–20  

[VII 28] 
8VII 28 
7VII 13–27 
15VII 36b 

412 

 

 
614 

 

Menandrosz Szatur-

nilosz alá vonása; 

Simon és Baszilei-

dész máshonnan 

 

 

                                                 
247 Ld. R. A. Lipsius, Quellenkritik, 186–7. 
248 Vö. ibid. 4–19. 
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3 ofiták és kainiták  

széthiánusok 

IRENAEUS  1V 6–11; 
3V 19–22 

1 9; 
3 11 

ofiták stb. helyett 

naasszénusok 

–   2V 12–8 2 X 10  peratikusok 

–   4V 23–8  7 X 15  Jusztinosz (X hát-

rahelyezi)  

4 Karpokratész 

Kérinthosz 

Ebión 

IRENAEUS / Q 10VII 32 
11VII 33 
12VII 34 

 
13 21;  
14 22 

 

5  valentiniánusok IRENAEUS / Q 6 VI 21–37;38–54 5 13 

ø 

kidolgozás 

(Valentinosz, Mar-

kosz) 

Kerdón 

és a markioniták 

IRENAEUS / Q 

 

16 VII 37 
9 VII 29–31 

 

11 19; 

Markión: kidolgo-

zás 

 

+ Luk(i)anosz 

+ Apellész 

 [VII 37] 
17 VII 38 

 
12 20 

 

  9b VII 31  Prepón 

6 

Tatianosz IRENAEUS / Q 20 VIII 16; 
2420 

10 18 Tatianoszt X előre 

veszi  

enkratiták külön, X: 

kihagyva 

–  – 18 VIII 8–11  8 X 16 dokéták (X előre 

veszi) 

–  – 19 VIII 12–15  9 X 17  Monoimosz (X elő-

re veszi) 

–  – 21 VIII 17  20 X 28  Hermogenész (X 

hátrahelyezi) 

7 montanisták – 23 VIII 19 17 25  

8 quatrodecimánusok – 22 VIII 18   

9 Theodotosz 1–2,  

Noétosz 

– 13–14 VII 35–36 
25 IX 7–10 

15–16 23–24 
18 26–27a 

VII 35–6;  

–  – 26 IX 11–12 19 X 27b   Kallisztosz 

–  – 27 IX 13–18 21 29   Alkibiadész – 

Élkhaszai 

 
A blokkok sorrendje Irenaeusnál és a szinoptikusoknál a következőképpen 
alakul: 
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Irenaeus 5   2’  4’   6     3 

Ps-Tertullianus   1 2 3 4 5  6 7 8 9   

Epiphaniosz   1 2  4 5 3 6 7 8 9   

Philastrius  3 1 2  4 5  6 7  9 8  

 
A 7–9 blokkok Irenaeusnál még nem szerepelnek. Ezt leszámítva két blok-
kot mozgatnak a szerzők: Irenaeus kiemeli az 5-et, a valentiniánusokat, fő 
ellenfeleit, akiket előrevéve külön és részletesebben tárgyal. A 3., Irenae-
usnál a végére kerülő blokkot más és más helyekre illesztik be a különböző 
hereziológusok. Philastrius, aki a leginkább önállósítja magát, ezenkívül a 
8. blokkot is a korai eretnekek tárgyalásának végére helyezi. 
 Lényegében tehát állandó a 2-4-5-6 blokkok sorendje, azoké a csopor-
toké, melyek (a valentiniánusok kiemelésével) Irenaeusnál az AH I 23–8-
ban szerepelnek, ahol Lipsius érvei szerint Irenaeus egy korábbi forrást, Q-t 
használja (talán Jusztin mártírt). A 3. blokk Irenaeus hozzátétele, melyet a 
későbbi szerzők különböző helyekre illesztenek be (Pseudorigenes pedig 
mellőz). Az igazi közös pont tehát forrásaink közt Q. Phótiosz alapján úgy 
tűnik, Hippolütosznak az AH szövege még nem állt rendelkezésére, csak 
Irenaeus szóbeli közléseire alapozott. Használta viszont Q-t, ami feltehető-
leg Jusztin mártír Syntagma-ja volt, melynek címét át is vette.  
 Pseudorigenes hereziográfiájának struktúrája viszont egyedi – és nem 
egészen azonos még az I–IX. és X. könyv esetében sem. Néhány blokkot 
egybetart (inkább csak 4-5-et, részben a 3-at), de alapvetően teljesen átren-
dezi az anyagot. A X. könyv sorrendje részben logikusabb: a gnosztikusok 
nagy részét – a 4. blokk kivételével – és a markionitákat egyben tartja, 
ugyanakkor Hermogenész áthelyezése kevésbé érthető. Kihagyja az quatro-
decimánusokat (8), az Irenaeusszal közös anyagból Menandroszt, Szatur-
niloszt, Karpokratészt és Kerdónt (melyek nyilván elsősorban csupán törté-
neti érdekességet képviseltek számára), nem különben a zsidó szektákat és 
az enkratitákat. Bár a listákat összevetve ez összefoglalásként különösen 
hangzik, de a szerző szempontjából, mint láttuk, indokolható. Ugyanakkor 
az némileg meglepő, hogy a hereziológiai anyaghoz való saját hozzátétele-
iből (a pogány filozófiai és vallási irányzatok) is csupán az I. könyv filozó-
fiai anyagát ismétli meg az összefoglalásban. Úgy tűnik, szerzőnk az ösz-
szegzésben művének saját korábbi, tömör verzióját legalább részben újra-
hasznosította. Az azonban kizárt, hogy az előbbi változat – mint még 
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Marcovich is gondolja249 – a hippolütoszi Synt alapvetően különböző anya-
gával, struktúrájával esne egybe. E korábbi műre hivatkozva Pseudorigenes 
nem a horizont tágítását ígéri, hanem a részletes kidolgozást, mely néhány 
– a Synt által több esetben egyáltalán nem is tárgyalt – szerző esetében meg 
is valósult. 
 Valójában válogatása, ezen belül is különösen a részletes kidolgozások 
mellett való döntése alapvetően annak a szempontnak rendelődik alá, mely-
re egész hereziográfiáját felfűzi: a keresztény (és a zsidó) hairesisek nem 
mások, mint egyes hellén filozófiai iskolák (hairesis) vadhajtásai. E kon-
cepció valójában egy irenaeusi meglátás abszolutizálása,250 mely kevésbé 
pedáns módon, de Tertullianusnál is fontos szerepet kap.  
 

(3) Az eretnekségek tehát a filozófiából merítik tanaikat. Innen 
származnak Valentinosznál az aiónok, a mittudoménmiféle határ-
talan formák és az emberi hármasság: platonista volt. Innen 
Markión szenvedélymentessége okán „jobb” istene: eredetileg 
sztoikus volt. (4) Amikor azt állítják, a lélek elpusztul, Epikuroszt 
követik; akik a test feltámadását tagadják, az összes filozófiai is-
kola közös tanítását veszik át; ha az anyagot istennel egyidősnek 
tartják, Zénón tanát vallják; amikor tüzes istenről beszélnek, Hé-
rakleitosz jelenik meg. (5) Ugyanaz az anyag forog közkézen az 
eretnekek és a filozófusok közt, láthatólag ugyanazt ismételgetik: 
honnan a rossz, és miért? Honnan az ember, s miképpen jött létre? 
S amit nemrégiben Valentinosz kérdezett: honnan az isten? Ti. 
megfontolásból [enthymésis] és abortálás révén. (6) Nyomorult 
Arisztotelész, aki dialektikára tanítottad őket, a bizonyítás és cá-
folás művészetére [...]251 

                                                 
249  M. Marcovich, „Introduction”, 16; ebben követi Jaap J. Mansfeld: Heresiography 

in Context: Hippolytus’ „Elenchos” as a Source for Greek Philosophy (Philo-
sophia Antiqua Series. Leiden: Brill, 1992) 319–21. 

250  Irenaeus, AH II 14. 
251 Tertullianus,  praescr 7,3–6:  [3] Ipsae denique haereses a philosophia subornan-

tur. Inde aeones et formae nescio quae infinitae et trinitas hominis apud 
Valentinum: Platonicus fuerat. Inde Marcionis deus, melior de tranquillitate: a 
Stoicis uenerat. [4] Et ut anima interire dicatur : Epicurus obseruatur; et ut carnis 
restitutio negetur, de una omnium philosophorum schola sumitur; et ubi materia 
cum Deo aequatur, Zenonis disciplina est; et ubi aliquid de igneo deo adlegatur, 
Heraclitus interuenit. [5] Eadem materia apud haereticos et philosophos 
uolutatur, idem retractatus implicantur : unde malum et quare? et unde homo et 
quomodo? et quod proxime Valentinus proposuit : unde deus? scilicet de Enthy-
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A folytatásban Tertullianus – mielőtt a hírhedté vált Quid ergo Athenis et 
Hierosolymis? elhangzana252 – Pál Kollossébeliekhez írt levelére hivatko-
zik,253 ahol a philosophia kifejezés valóban elő is fordul, jóllehet a szokvá-
nyostól eltérő jelentésben, egyfajta zsidó protognosztikus irányzatok teozó-
fiáját jelölve.254 
 E gondolat forrása azonban Irenaeus, aki az Adversus haereses II. köny-
vében a különböző eretnekségek kozmogóniai struktúráit eredezteti a hel-
lén filozófiai tanokból, Tertullianusnál némileg messzebb merészkedik 
párhuzamok felfedezésében.255 Ugyanakkor nem rendel egy-egy heterodox 
csoportot egy-egy filozófiai iskolához; épp ellenkezőleg, azt hangsúlyozza, 
hogy az eretnekek tanai fércmunkák: 
 

Nemcsak a komédiaszerzők ötleteit adják elő mint sajátjukat, de 
azt is, amit mindazok állítanak, akik Istenről mit sem tudnak, de 
akiket filozófusoknak hívnak. Mindent összehordanak, és sok va-
cak rongydarabkából mintegy fércművet (cento) tűznek össze, 
körmönfont okoskodásaikkal köpenyt készítenek maguknak. Új 
tant vezetnek be, amennyiben új formában adják elő, valójában 
azonban a haszontalan régi ez, amennyiben a tudatlanságtól és is-
tentelenségtől bűzlő régiekből fércelték össze.256 

 
Míg tehát Tertullianus és Irenaeus többé-kevésbé jogosan fedez fel néhány 
gondolatot vagy mintázatot különböző heterodox szerzők tanításában, me-
lyek – közvetve vagy közvetlenül – a görög filozófiai tradícióból erednek, 
addig Pseudorigenes a sémát többnyire ad absurdum erőlteti, s az egyes 
heterodox csoportokat (hairesis) egyes filozófiai iskoláknak (hairesis) fe-
lelteti meg: 

                                                                                                                      
mesi et ectromate. [6] Miserum Aristotelen! qui illis dialecticam instituit, artificem 
struendi et destruendi, uersipellem in sententiis [...]: (a szöveg digitalizálásáért kö-
szönet illeti Roger Pearse-t, ld. http://www.tertullian.org/latin/de_praescriptione 
_haereticorum.htm.) 

252  Ibid. 7,9. 
253  Kol 2,8. 
254  A passzusban vitatott álláspont mibenlétével kapcsolatos felvetések összefoglalását 

további irodalommal ld. Loren T. Stuckenbruck, „Colossians and Philemon” in 
James D. G. Dunn, ed., The Cambridge Companion to St Paul (Cambridge, UP, 
2003) 119–122, aki azonban a későbbi gnózisban prevalens terminológiát (gnósis, 
pléróma) nem vizsgálja. 

255  Irenaeus, AH II 7,2–6. 
256  Ibid. 7,2. 
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Hogy tehát, amint az imént mondtuk, kimutassuk istentelenségü-
ket mind gondolkodásukban, mind viselkedésükben és tetteikben, 
valamint feltárjuk próbálkozásaik forrását, ti. hogy úgy vetemed-
tek ilyesmikre, hogy semmit sem a Szentírásból merítettek, nem 
is valamelyik szent hagyományához ragaszkodtak, hanem tanaik 
a hellének bölcsességéből erednek: filozófiai tanokból, misztéri-
umoknak szánt babonákból, tévelygő asztrológusoktól. Az látszik 
tehát helyesnek, hogy először a hellén filozófusok tanait mutassuk 
be, s így bizonyítsuk az Olvasónak, hogy azok régebbiek, s az is-
tenség viszonylatában komolyabbak – s utána vessük össze az 
egyes eretnekségeket egy-egy filozófiai tannal, hogy lássuk: az 
eretnekség kitalálója eredetileg ezekre a próbálkozásokra vetette 
rá magát, és csente el azokat, s úgy állította össze tanait, hogy 
ezekből kiindulva rosszabbakra jutott.257 

 
Alapkoncepcióját aztán az V. könyv legelején,258 a négykönyvnyi hellén és 
barbár doxográfiát lezárandó, a hereziológiai tárgyalást bevezetendő meg-
ismétli. Mindkét helyen – és egyebütt259 – is hangsúlyozza a filozófiai isko-
lák – és különösen Platón260 – felsőbbrendűségét az eretnekségekkel szem-
ben,261 bár a filozófiai iskolák is az egy, ősi igazságot csak degradált és tö-
redékessé vált formában tartalmazzák.262 
 E koncepciónak megfelelően aztán a heterodoxok cáfolata (elenchos) – 
mint korábban megjegyeztük263 – lényegében nem áll másból, mint filozó-
fiai forrásaik kimutatásából.264 Ez az irenaeusi-tertullianusi-pseudorigenesi 
kép később jelentős hatást gyakorolt a XX. századi teológiára, elsősorban 
A. von Harnackon keresztül.265  

                                                 
257  Ref I pr. 8. 
258  Ref V 6,1–2. 
259  Ref VII 36,2. 
260  Ref VIII 17,2; vö. De universo prol. ed. Castelli 46. 
261  Ld. erről W. Löhr, „Continuing Construction of Heresy”, 34–8. 
262  W. Löhr, „Continuing Construction of Heresy”, 37; vö. Ref X 32–4. Hasonló kon-

cepcióval találkozunk Jusztin mártírnál is: Dial 2,1–2. (Köszönettel tartozom 
Kendeffy Gábornak, hogy egy előadásom kapcsán felhívta a figyelmemet a párhu-
zamra.) 

263  Ld. fenn 204. j.  
264  A Ref-nak erről a stratégiájáról részletesen ld. még J. Mansfeld, Heresiography in 

Context; továbbá W. Löhr, „Continuing Construction of Heresy”, 25–42. 
265  Ld. G. Vallée, Anti-Gnostic polemics, 57, 22. j. 
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Ami viszont Hippolütosz munkáját illeti, a kvantitatív elemzés megerősíti 
azt a régen felismert tényt, hogy eretnekkatalógusa minden valószínűség 
szerint Pseudo-Tertullianuséval esett egybe, mely szintúgy Doszitheosszal 
kezdődik, és a Noétosznak megfeleltetett Praxeasszal zárul. Amennyiben 
nem a kivonat szerzője csatolta névmagyarázatképpen a szöveget Tertul-
lianus Praescriptio-jához, elképzelhetőnek tartom azt is, hogy Noétosz ne-
vének helyettesítése csak a két szöveg társításakor ment végbe. Ha a latin 
kivonat készítője és Tertullianus művének redaktora viszont azonos, akkor 
már a kivonatolás során megtörtént a csere. Ami azonban a közbeeső listát 
illeti, itt némi számolási probléma adódik. Pseudo-Tertullianusnál valójá-
ban 29 fejezetet találunk. Igaz, több, a szinoptikusoknál – és Irenaeusnál – 
megkülönböztetett heterodox szerzőt összevon (Marcus és Colorbasus; 
Ptolemaeus és Secundus).266 Erre az eljárásra Pseudorigenesnél is találunk 
példát (Menandrosz és Szaturnilosz). Ezeket külön számolva azonban még 
mindig csak 31 csoportot találunk. Kérdés persze, Phótiosz maiuscula kó-
dexében miképpen volt az anyag prezentálva. Pseudorigenes XIV. századi 
minusculájában az egyes csoportok (többnyire) piros tintával vannak ki-
emelve az egyébként kontinuus szövegben, megkönnyítve ezzel a számolá-
sukat. 
 Von Harnack267 arra gondolt, hogy Pseudo-Tertullianus kihagyta az 
Epiphaniosz által alogoinak268 nevezett csoportot, mely a jánosi corpus te-
kintélyét vitatta. Ugyanakkor úgy látszik, hogy az eretnekség Epiphaniosz 
konstrukciója269 – akárcsak elnevezésük, mint azt maga állítja270 –, s e tény 
független attól, hogy – Brent érveivel szemben – Hippolütosz valószínűleg 
ténylegesen vitázott Gaiosznak a jánosi iratokat támadó érveivel.271 Ez 
azonban nem azonos – különösen nem Hippolütosz korában – egy eretnek-
ség konstrukciójával. Egyéb jelöltek lehetnének a 32. csoportra az esszé-
nusok (Pseudorigenes, Epiphaniosz és Philastrius eltérően tárgyalja őket)272 
                                                 
266  Vö. R. A. Lipsius, Quellenkritik, 11. 
267  Ld. R. A. Lipsius, Quellen ... neu untersucht, 92–7; vö. id., Quellenkritik, 23–6. 
268  Epiphaniosz, Pan 51; cf. név nélkül: Philastrius, haer 60. 
269  Vö. A. Brent, Hippolytus, 140–44; T. Scott Manor, „Epiphanius’ Account of the 

Alogi: Historical Fact or Heretical Fiction?” SP 52 (2010) 161–70. 
270  Epiphaniosz, Pan 51,3: GCS 30,250, bár Hippolütosztól nem idegen az ilyesfajta 

retorikai eszköz: ld. CHN 3,3 („anoétos” szójáték Noétosz nevével).  
271  Ld. alább 6.2: 369–370; 373–375. o. 
272  Ref IX 18,3–28,2 Josephus Flavius De bello iudaico II 8 alapján (magyarul: A zsi-

dó háború, ford. Révay József [Bibliaiskolák közössége, 19905] 150–6); 
Epiphaniosz, Pan 12 (essénaioi mit szamaritánus szekta, lényegi információ nél-
kül) és Pan 19 (ossaioi, magyarul Pesthy Monika fordításában in Simon Róbert – 
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vagy Epiphaniosz nasóraioiai, hiszen a zsidó szektákat Pseudo-Tertul-
lianus átugorja, nevükön és az átugrás tényén kívül mást nem említve, és a 
szándékosan átugrottak felsorolásában könnyebb elképzelni kihagyást. 
Egyéb lehetőségek is felvethetők, de, mint láttuk, a júdásisták feltehetően 
Philastrius konstrukciója. Az enkratitákat viszont Irenaeus és Pseudorige-
nes Tatianosztól függetlenül, önállóan is tárgyalja. Valójában azonban egy-
általán nincs szükség kihagyás feltételezésére a latin kivonatoló részéről: 
a montanistáknak ugyanis két, név szerint megkülönböztetett csoportját 
írja le. A kettőséget név nélkül Epiphaniosz és Pseudorigenes is említik.273 
E két csoportot külön számolva pontosan 32 eretnekséget találunk Pseudo-
Tertullianusnál. 

 
4.2.3. Kvalitatív elemzés 

 
A római hereziográfusnak ez egyes heterodoxokra vonatkozó beszámolóit 
az irenaeusi anyaghoz viszonyítva a következő csoportokba oszthatjuk: (i) 
Irenaeusszal – és Q-val – közös anyag: (a) lényegét tekintve közös beszá-
molók, (b) Pseudorigenes által önállóan kidolgozott anyag, (c) illetve csak 
név szerint említett szerzők; (ii) Pseudo-Tertullianusszal közös többlet; (iii) 
sajátos többlet; (iv) a Refutátornál nem szereplő pseudo-tertullianusi több-
letanyag. 
 
(i)(a) Az irenaeusi anyag 
 
Először tehát tekintsük át az Irenaeusszal – és Q-val – közös anyag eseté-
ben, hogyan viszonyulnak egymáshoz a források. Hét szereplő esik ebbe a 
csoportba: a második blokkból Szaturnilosz és Nikolaosz; a negyedikből 
Karpokratész, Kérinthosz és Ebión; a hatodikból Kerdón és Tatianosz. Kö-

                                                                                                                      
Simonné Pesthy Monika, Mání, 27–31; a zavaros és igen vázlatos beszámolóba a 
fejezet túlnyomó részét kitevő Élxai könyve ismertetése ékelődik). Philastrius ezzel 
szemben értékelhető információt nyújt, mely Josephus/Pseuodorigenes tömör ösz-
szefoglalásának látszik: haer. 12. 

273  A részletekről ld. alább 224. o. 371–374 jegyzetekkel. R. A. Lipsius Epiphaniosz 
bizonytalansága és Philastrius hallgatása miatt úgy gondolja, a nevek Hippolü-
tosznál nem szerepeltek: Quellenkritik, 12. Mindazonáltal ő is a fent javasolt listát 
proponálja: ibid. 36; id., Quellen ... neu untersucht, 92–7. 
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zülük három esetet vizsgálunk meg részletesen: Kérinthoszét, Nikolaoszét 
és Tatianoszét.274  
 
Kérinthosz (Synt #14) 
 
Kérinthosz személye több szálon is kapcsolódik Hippolütosz-dosszié kér-
déseihez, ugyanis a Gaiosz–Hippolütosz-vitában is fontos szerepet kap. 
Hippolütosz hereziológiai képében betöltött fontos helyét mutatja az, ahogy 
a CHN második felében,275 az ortodox tanítás kifejtésében hivatkozik rá, 
mint aki Valentinosszal és Markiónnal együtt önkéntelenül vallja, hogy a 
végső ok egy. Az alábbiakban szétbogozzuk a rá vonatkozó hereziológiai 
hagyomány szálait, melynek segítségével kirajzolódik a hippolütoszi kon-
cepció, mely kitapinthatóan különbözik Pseudorigenesétől. 
 A Ref Kérinthoszra vonatkozólag szó szerint másolja Irenaeust (AH I 
26a), megőrizve így annak görög szövegét. A VII 33 és a X 21-beli rekapi-
tuláció között néhány szónyi eltérés található. Ezek főleg stiláris változtatá-
sok: olykor szinonimákat cserél fel276 – ez esetekben a VII. könyvben áll 
közelebb Irenaeus latin fordításához277 –, olykor – a VII. könyvben – el-
hagy szavakat, kifejezéseket.278 A két verzió összevetése alapján kiderül, 
hogy Pseudorigenes teljesen hű forrásához, mindössze egy ponton változ-
tat: Kérinthoszt nem Ázsia tartományba, hanem Egyiptomba lokalizálja. 
E momentum árulkodó a későbbi hereziológusok forrásainak azonosítás-
ban.279 Irenaeus latin szövegében viszont a szűzi születésre vonatkozó záró-

                                                 
274  Karpokratészhez ld. R. A. Lipsius, Quellenkritik, 109–15; G. Vallée, Anti-Gnostic 

polemics, 88–91. 
275  CHN 11,3. 
276  ἔλεγεν - ἠθέλησεν; ἐξουσίας – αὐθεντίας; ὑπέθετο – λέγει. Ld. a Forrásgyűjte-

ményben a jegyzeteket Ref X 21. fordításához. 
277  Vö. különösen ὑπέθετο – subiecit. 
278 καὶ διεστώσης – et distante; σωφροσύνῃ καὶ συνέσει – prudentia et sapientia (VII 

33: σοφώτερον); τοὺς λοιπούς – ab omnibus. 
279 Benjamin G. Wright („Cerinthus Apud Hippolytus [sic!]: An Inquiry Into The 

Traditions About Cerinthus’ Provenance” Second Century: A Journal of Early 
Christian Studies 4 [1984] 102–115) felsorolja a korábban adott és az általa lehet-
ségesnek tartott magyarázatokat. Ezek két csoportba sorolhatók: (i) Az „egyipto-
mi” az eredeti (Jusztinnál), és Irenaeus változtatja meg (a Polükarposz-történet [AH 
III 4,3] alapján); (ii) Pseudorigenes (nála Hippolütosz) pluszinformációkkal ren-
delkezett, vagy saját hereziológiai koncepciójába illesztéshez volt szüksége az 
egyiptomi eredet feltételezésére. 
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jeles megjegyzés, mely a Ref egyik híradásában sem szerepel („mert szá-
mára ez lehetetlennek látszott”), úgy tűnik, csak a latin fordító glosszája. 
 Emellett az irenaeusi mintához közelebb álló – tehát feltehetőleg koráb-
bi – X. könyvben két apró kiegészítéssel találkozunk, melyek közül a má-
sodik jelentéktelen,280 az első viszont, mint látni fogjuk, annál inkább árul-
kodó: a teremtő e szerint egy angyali erő.  
 Pseudo-Tertullianus281 (és a kései bar-Calibi) beszámolójában ugyanis a 
világot angyalok teremtik, melyeknek azonban sem az Első Istentől való 
távolságáról, sem a Róla való tudatlanságáról nem esik szó, arról viszont 
igen, hogy a zsidók istene, a Törvény adományozója angyal. Nem tudunk 
meg semmit Kérinthosz lokalizációjáról, s nem hallunk Jézus erénybeli ki-
emelkedéséről, vízkeresztkori adoptációjáról, passióbeli elhagyattatásáról – 
tehát az egész adopcionista-szeparacionista, az ember Jézust és az isteni 
Krisztust megkülönböztető krisztológia hiányzik, ennek megfelelően nem 
„Jézus”, hanem „Krisztus” áll a szövegben József és Mária fiaként.  
 Ha összevetjük e két beszámolót Epiphanioszéval, akkor a következőt 
találjuk: először282 parafrázisban visszaadva ugyan, de teljesen egyértelmű-
en az előbb jelzett pseudo-tertullianusi verziót olvassuk, olykor verbális 
reminiszcenciákkal.283 Ezek után azonban újrakezdi, és az irenaeusi verziót 
parafrazeálja, annak minden jellemzőjét reprodukálva, ismét csak verbális 
reminiszcenciákkal, és nem törődve azzal, hogy így olykor ismétli magát, 
olykor viszont ellentmond magának.284 
 Ez a felismerés – melyre valamivel kevésbé részletes elemzéssel már 
Lipsius eljutott285 – viszont lehetőséget nyújt arra, hogy a hippolütoszi Synt 
szövegét rekonstruáljuk. Ebben tehát Kérinthosz nem echte gnosztikus, 
nincs kidolgozott krisztológiája, mely a pszilantropista ebionitáktól – aki-
ket Pseudo-Tertullianus az ő követőinek tesz meg286 – megkülönböztetné. 
Ez utóbbi megjegyzése („<Ebión> mindenben egyetértett vele, kivéve, 

                                                 
280  Az irenaeusi „végül” πρὸς δὲ τῷ τέλει – in fine mellé odakerül a kiegészítés a „pas-

sió idején” – Marcovich kiegészítésével, ami Theodórétosz parafrázisának felel 
meg. A kódex Wendland által megtartott szövege nehézkes, a következőképpen ér-
telmezhető: „a vég, azaz a passió” vagy „végül a passiótól repülve elmenekült”. 

281  C. 15: CSEL 49,219. 
282  Epiph., Pan 28,1,2–3. 
283  Pl. ex semine Ioseph – ἐκ σπέρματος Ἰωσὴφ. 
284  Epiph., Pan 28,1,4–7. A – részleges – ismétlést a tanok kapcsán jelzi „amint már 

mondottuk”: ibid. 5. 
285  R. A. Lipsius, Quellenkritik, 115–20. 
286  No. 15: CSEL 49,219. 
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hogy a világot angyalok alkották”) alapján sem áll meg tehát a Syntagmá-
val nem számoló Myllykosky feltételezése, hogy csupán azért maradt ki az 
adopcionista elmélet, mert az már megelőzően Karpokratésznál szerepelt287 
– őt ugyanis nem kapcsolja az áltertullianusi szöveg ilyen hangsúlyosan 
össze Ebiónnal és Kérinthosszal (ellentétben azzal, ahogy Irenaeus és 
Pseudorigenes teszi).288 Epiphaniosz párhuzamos helye is azt támasztja alá, 
hogy Hippolütosznál sem volt ilyesmi olvasható. 
 Ugyanakkor Epiphaniosznál a teremtésről és a megváltásról szóló rész 
közé ékelődik egy információ Kérinthosznak a judaizmussal való kapcsola-
táról, melyet bar-Calibinél is megtalálunk, aki némileg konkrétabb: Kérin-
thosz körülmetélést tanított. Bár Pseudo-Tertullianus ezt az információt ki-
hagyja, nemcsak elhelyezkedése mutatja hippolütoszi eredetét, hanem az is, 
hogy Philastrius is hozza, aki itt egyértelműen nem Epiphanioszt követi. 
Így már a bar-Calibit nem ismerő Lipsius is ki tudja mutatni hippolütoszi 
eredetét. Ő a Philastriusnál a kihagyások során kissé zavarossá vált, a szö-
vegkohéziót elvesztett, de görög szerkesztésű mondat eredetijét olyan érte-
lemben rekonstruálja Epiphaniosz figyelembevételével, hogy Kérinthosz 
részben elfogadta a Törvényt – ez pedig összhangban áll azzal, hogy an-
gyali eredetűnek tekintette.289 
 Bar-Calibi megtoldja ezen állítást azzal a – történetietlen – adattal, hogy 
Kérinthosz volt, aki Pált arra kényszerítette, hogy Titoszt körülmetélje, 290 s 
akit ezért Pál az álapostol jelzővel illet.291 Ezt Epiphaniosz is említi ké-
sőbb,292 miközben sorra az apostoli kor minden hasonló konfliktusáért 
Kérinthoszt teszi felelőssé,293 aki ezzel, valamint az irenaeusi és a hippolü-
toszi Kérinthosz-kép egyesítésével valóságos eretnek-Próteusszá válik. 
Epiphaniosz úgy próbálja menteni a helyzetet, hogy Kérinthosz „egyéb” 
(az irenaeusi hagyományban olvasható) tanításait működésének későbbi, 
Ázsia tartománybeli szakaszára lokalizálja. Kérinthosznak az apostoli kor-

                                                 
287  Matti Myllykoski, „Cerinthus” in Antti Marjanen – Petri Luomanen, eds., A 

Companion to Second-century Christian Heretics (Supplements to Vigiliae 
Christianae 76, Leiden: Brill, 2005) 213–46, 215. 

288  Ref VII 34,1; Irenaeus, AH I 26,2. 
289  R. A. Lipsius, Quellenkritik, 116. 
290  ApCsel 21,28. 
291  Gal 2,3–5. 
292  Pan 28,4,1–2; 28, 6,4 szerint pedig Kérinthosznak iskolája volt Galatiában – ez 

azonban puszta következtetésnek látszik. 
293  Vö. M. Myllykoski, „Cerinthus”, 218–9. R. A. Lipsius hajlamos ezt is Hippolü-

toszra visszavezetni: Quellenkritik 120. 
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ba történő helyezésére azonban már a 140 tájékán Kis-Ázsiában íródott 
Epistula apostolorum is szolgáltat precedenst,294 ahol a Simonnal együtt 
álapostolnak295 titulált Kérinthosz a fő célpont.296 
 Az, hogy Epiphaniosz és a tőle nem egészen független Philastrius be-
számolójának többi részéből mit tulajdoníthatunk Hippolütosznak, már jó-
val ingoványosabb talajra visz bennünket. Lipsius hajlik arra, hogy a kö-
vetkezőket még idesorolja: (1) Kérinthosz csak Máté evangéliumát – mint 
azt később az ebionitákról is megtudjuk297 – fogadta el, azt is megcsonkít-
va;298 (2) tagadta Krisztus feltámadását, szerinte az csak a végítéletkor kö-
vetkezik be az egyetemes feltámadással.299 Myllykosky viszont – akinek 
ugyan, mint látni fogjuk, Kérinthosz-képe a hiányos Quellenforschung mi-
att összezavarodott – ezt az információt annak tudja be, hogy Epiphaniosz 
számára Kérinthosz lesz az apostolok örök ellenfele, így az 1Kor 15-ben 
támadott tanítókkal is azonosítja. Ez persze inkonzisztens azzal az állítás-
sal, hogy Kérinthosz nem a feltámadást, hanem csupán Jézus megtörtént 
feltámadását vitatta.  
 
A fenti beszámolók mellett azonban Kérinthoszhoz egy harmadik hagyo-
mány is kapcsolódik, ami szintén közvetlenül érinti Hippolütosz 
hereziológusi profiljának kérdését. Bar-Calibi ugyanis azzal folytatja, hogy 
Kérinthosz „testi evést és ivást tanított” – mármint Isten országában – és 
egyéb káromlásokat. Ezt olvassuk Euszebiosznál is, aki Gaiosz és Alexand-

                                                 
294  M. Myllykoski, „Cerinthus”, 213; a datáláshoz ld. ibid. n. 1.; Charles E. Hill, „The 

Epistula Apostolorum: An Asian Tract from the Time of Polycarp” Journal of 
Early Christian Studies 7 (1999) 1–53. 

295  Az etióp verzióban: c. 1 (12) PO 9/3 (1913),188 [48],3; a kopt töredékből ez a rész 
hiányzik. 

296  Vö. ibid. c. 7 (18) PO 9/3 (1913) 193 [53]; a kopt szöveg itt kezdődik: Carl 
Schmidt, hrsg., Gespräche Jesu mit seinen Jüngern nach der Auferstehung: Ein ka-
tholisch-apostolisches Sendschreiben des 2. Jahrhunderts nach einem koptischen 
Papyrus des Institut de la Mission Archeol. Francaise au Caire (TU 43, 1919) 32–
3 (a kopt szöveg az 1* oldalon); Kérinthoszhoz vö. „Exkurs I”, ibid. 403–52. 

297  Epiphaniosz, Pan 30,3,7 (hangsúlyozva a Kérinthosz-párhuzamot); vö. Irenaeus, 
AH I 26,2 (Ebiónról). 

298  Epiphaniosz, Pan 28,5; R. A. Lipsius, Quellenkritik, 120–1. 
299  Epiphaniosz, Pan 28,6,4–5: R. A. Lipsius, Quellenkritik, 119; 121. Lipsius az 

Irenaeusból eredő beszámoló második részét (Pan 28,1,5–7) is javítva Hippolü-
tosznak akarja tulajdonítani, olyan értelemben, hogy nála a Lélek száll alá Krisz-
tusra megkeresztelkedésekor, és hagyja el halálakor.  
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riai Dionüsziosz ilyen értelmű kijelentéseit idézi.300 Kettejük közül az 
előbbi szerint, úgy tűnik, Kérinthosz a Jelenések könyvének szerzője.301 
Bar-Calibi szerint ezt Hippolütosz azzal cáfolta, hogy a Jelenések teológiá-
ja az Újszövetség egészével összhangban, míg Kérinthosz tanaival ellentét-
ben áll. 
 „Kérinthosz” ezen oldala Epihaniosznál nem jelenik meg, aki láthatólag 
itt Euszebioszt nem használja, sőt még az általa idézett irenaeusi történetet 
sem említi János apostol és Kérinthosz találkozásáról.302 Theodórétosz vi-
szont Euszebioszt dolgozza össze a pseudorigenesi beszámolóval. Az utób-
bi kettő eltérését úgy egyezteti össze, hogy Kérinthosz előbb Egyiptomban 
működött, később viszont Ázsiában.303 
 
Összességében tehát teljesen egyértelmű, hogy míg Pseudorigenes Irenae-
ust másolja, addig Hippolütosz itt nem Irenaeusból dolgozik, és csak egy 
felszínes átfutás után támadhat az olvasónak az a benyomása, hogy Irenae-
ust rövidíti: Phótiosz nem látott okot arra, hogy elmélyedjen a Synt részle-
teiben. Ugyanakkor a tény, hogy a X. könyvbeli összefoglalóban a római 
hereziográfus a teremtő erő mellé beszúrja az „angyali” jelzőt, azt sejteti, 
hogy egy pillantást azért vetett a Synt-ra.  
 Mivel pedig elég egyértelműnek látszik, hogy Irenaeus fő ellenfele, 
Valentinosz tanításának fényében értelmezte át Kérinthoszt – mint azzal a 
fenti felismerésektől függetlenül Myllykoski is egyetért304 –, úgy tűnik, 
Hippolütosz Synt-ja plauzibilisebb forrás Kérinthoszra vonatkozólag, mint 
a nagy lugdunumi előd műve. Egyúttal jól látszik, hogy a téves, de megkö-
vült hipotézis, mely a Ref-t Hippolütosznak tulajdonította, mekkora kava-
rodást okoz, ha áttekintjük az általam ismert legfrissebb Kérinthosz-
tanulmányt – Matti Myllykoskitól, aki a Syntagmával nem számol, a Ref-t 
pedig Hippolütosz munkájának tartja, s nem tud az epiphanioszi beszámoló 

                                                 
300  Euszebiosz, HE III 28. 
301  Az Euszebiosz által idézett töredék elég homályosan fogalmaz ahhoz, hogy úgy 

értsük – mint Theodórétosz és A. Brent teszi–, csupán azt állítja: Kérinthosz egy 
apostol álnevén írt (a Jelenésekhez hasonló) apokalipszist. Ekkor azonban nehe-
zebb volna megmagyarázni, mit keres ez az állítás a montanisták ellen írott vita-
iratban. 

302  Euszebiosz, HE III 28: Irenaeus, AH III 3,4. 
303  Epiphaniosz is a költözéselmélettel tompítja az általa feldolgozott különböző 

Kérinthosz-képek feszültségét, nála azonban Galatiából vándorol az eretnek Ázsiá-
ba: Pan 28,2,6. 

304  M. Myllykoski, „Cerinthus”, 226. 
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kettős eredetéről. A források áttekintése után először zavarának ad han-
got,305 majd olyan kijelentésekre ragadtatja magát, mint hogy Epiphaniosz 
a latin Pseudo-Tertullianust használta.306  
 Bár nem célkitűzésem e munkában Kérinthosz vizsgálata, mégis ezen 
áttekintés némileg egy beváltatlan ígérethez hasonlítana, ha nem vonnánk 
le néhány következtetést Kérinthosz történeti alakjára nézve. Abban maxi-
málisan egyetértek Myllykoskival, hogy bármilyen fantomkép csak felet-
tébb hipotetikus lehet, továbbá aligha cáfolható egy olyan szélsőséges ál-
láspont is, miszerint Kérinthosz valójában kitalált személy, sőt kitalált 
név.307 
 Nos, úgy tűnik, a nyilván kis-ázsiai kötődésű Hippolütosz308 itt egy kis-
ázsiai tradíciót közvetít – melynek meglétét mutatja a 140-es években szin-
tén itt született Epistula Apostolorum is –, akárcsak Irenaeus az AH III. 
könyvében, amikor egy helyi nagy tekintélyű presbiter elbeszélését jegyzi 
fel Kérinthoszról.309 Az első könyv érintett szakaszában viszont, legalábbis 
Lipsius szerint, egy Q-val jelölt, Jusztin mártír utáni forrásból dolgozik. 
Ezt, akárcsak a Ref-t, tekinthetjük római hagyománynak. Az ázsiai tradíció 
szerint tehát Kérinthosz valóban az apostolok kortársa, egy zsidó–
keresztény pszilantropista, aki egyúttal angyalspekulációkra hajlamos. Ez 
még nem teszi őt gnosztikussá: a teremtésben különböző szinteken külön-
féle alsóbb rendű isteni erők vagy akár angyalok működnek közre Philón-
nál is,310 akinek elképzeléseit Ázsiában akár az Alexandriából oda érkező 
Apollósz is meghonosíthatta.311 A Törvényt azonban nemcsak a zsidó Phi-
lónnál adja alacsonyabb rendű isteni dynamis,312 de a Zsidókhoz írt levél 
szerint is angyaloktól ered.313 Ez tehát nem teszi Kérinthoszt (proto)-

                                                 
305  Ibid. 217. 
306  Ibid. 218; 220. 
307  Vö. ibid. 221–3, kül. 35. jegyzet. 
308  Ld. erről alább  5.1.1: 239–40; 243; 250; 5.2: 299–300; 301; 329; 339. o. 
309  Irenaeus, AH III 3,4. 
310  Ld. pl. Alexandriai Philón, A nyelvek összezavarásáról, 168–82 (magyarul in KT 

462–5). 
311  ApCsel 18,24: Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλῶς ὀνόματι, Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ 

λόγιος, κατήντησεν εἰς Ἔφεσον, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς. Simone Pétrement 
úgy spekulál, hogy Kérinthosz valójában nem más, mint Apollósz eltorzult mellék-
neve (Korinthiosz): Le Dieu séparé: les origines du gnosticisme (Paris: Cerf, 1984) 
249–51. 

312  Alexandriai Philón, Kérdések a Kivonulás könyvéhez, II 68 (magyarul in KT 491). 
313  Zsid 2,2. 
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gnosztikussá, bár Pál Kolossébeliekhez írt levelének leírásában314 a 
judaizmus követése, az angyalspekulációk és a későbbi gnózisból jól ismert 
terminusok (gnósis, pléróma) összekapcsolódnak, tehát nem zárhatók ki ab 
ovo Kérinthosznál sem a gnózist idéző elemek sem, melyek a későbbi tu-
dósításokban szerepelnek. Az az epiphanioszi információ sem valószínűt-
len, hogy Kérinthosz a „csonkított Máté evangéliumát”, azaz, gondolom, a 
Héberek szerinti evangéliumot használta volna.315 Mindebbe a képbe a mil-
lenarizmus is belefér, bár szerintem inkább fekete bárányként kerül Kérin-
thosz a II. század végi, illetve III. századi apokalipszisvitába. 
 Mint említettem, az Epistula apostolorum fő célpontja „Simon és Kérin-
thosz”, ám tévtanításukról nem árul el semmi specifikusat, ráadásul mind-
két megnevezésükkor együtt emlegeti őket. Így a fiktív levél fő dogmatikai 
hangsúlyaiból csak homályosan következtethetünk a vitatott tanokra, ellen-
őrizve az imént vázolt portrét. Nos a levél által kiemelt üzenetek a követ-
kezők: (1) Krisztus Isten Fia, isten mindenek felett; (2) Ő a teremtő (3) Ő 
testesült meg;316 (4) Ő feszíttetett meg;317 feltámadt testben;318 (5) az esz-
katonban pedig mindenki testben támad fel. A felsorolásból egyfelől min-
denképpen hiányzik a judaizmus követésének problematikája, másfelől ez 
az ágenda irányulhat egy, az irenaeusi Kérinthosz-tradícióban leírt, az iste-
ni Krisztust és az ember Jézust elválasztó „megszállókrisztológia” ellen is. 
Ugyanakkor úgy tűnik, az angyalkrisztológia is polemikus célpont,319 akár-
csak a Zsidókhoz írt levélben. Az írás tehát nem alkalmas egyértelmű kö-
vetkeztetések levonására, úgy tűnik, egyszerre több fronton harcol, s a ki-
emelt nevek (Simon, Kérinthosz) is inkább emblematikus jellegűek. 

                                                 
314 Kol 2. A kérdésről a Korintusi levél kapcsán ld. Richard A. Horsley, "Gnosis in 

Corinth: I Corinthians 8.1-6" New Testament Studies 27 (1981) 32–52; vö. Edward 
Adams – David G. Horrell, in id., ed., Christianity at Corinth: the Pauline Church 
(London: Westminster John Knox, 2004) 119-20. 

315  Az ebionitákról állítja az utóbbit Euszebiosz (HE III 27,4); vö. Sakari Häkkinen, 
„Ebionites” in A. Marjanen  –  P. Luomanen, Second-century Heretics, 261. 

316  EpApost c. 3.  
317  Ibid. c. 9. 
318  Ibid. c. 9–12. 
319  Ibid. c. 13–4. 
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Nikolaosz (Synt #9) 
 
Nikolaosz a Jelenések könyvében olvasható megjegyzés320 okán az Aposto-
lok cselekedetei által említett Simonnal versengett az eretnekségek ősaty-
jának titulusáért – akikhez e minőségükben, mint láttuk, Kérinthosz is elég 
korán társult. Esetében ugyanazt tapasztaljuk, mint Kérinthosznál: a here-
ziológiai hagyomány két, de még az előbbinél is markánsabban különböző 
ágra oszlik, melyek közül az egyiket Irenaeus és Pseudorigenes, a másikat 
pedig Hippolütosz és Pseudo-Tertullianus nevei fémjelzik. Epiphaniosz 
ismét egymás után bedolgozza mindkét beszámolót a sajátjába, ezúttal az 
irenaeusival kezdve,321 majd a hippolütoszi kiszínezésével folytatva,322 
mint kevéssel alább látni fogjuk. 
 Irenaeus alapvetően a szexuális libertinizmus képviselőjét látja Niko-
laoszban. A Ref Irenaeus szavait adja vissza, de szabadon a VII. könyvben 
– kiemelve Nikolaoszt a gnosztikusok közül –,323 a X. könyvbeli rövid 
hereziológiai lexikonból pedig ki is hagyja. Euszebiosz Alexandriai Kele-
men nyomán az irenaeusi verzió egy módosított változatát képviseli: a 
szekta névadójával azonosított, az Apostolok cselekedeteiben szereplő 
Nikolaosz diakónus valójában nem képviselte e tant, csupán egy félreérthe-
tő gesztusával ürügyet szolgáltatott hozzá.324 Pseudo-Tertullianus Niko-
laoszban az ős-gnosztikust látja, és neki tulajdonít egy máshonnan nem is-
mert, de bizarr szexuális részletekkel teletűzdelt kozmogóniát, melyet Epi-
phaniosz is visszaad, de részletesebben. Nehéz lenne tagadni, hogy Hippo-
lütosz a forrás, akit Theodórétosz megnevez a Nikolaoszról író herezioló-
gusok között, Irenaeus, Órigenész és Kelemen mellett. Ő maga, mint 
kiemeli, Kelemennel ért egyet, akárcsak Euszebiosz. „Órigenész” – akinek 
eredetiben, illetve fordításban ránk maradt szövegeiben Nikolaosznak neve 
sem szerepel – Theodórétosznál itt minden valószínűség szerint a Ref szer-
zőjét jelöli, ahogy hereziológiai művében egyebütt is többnyire.325 

                                                 
320  Jel 2,6: „Egy jó azonban megvan benned: gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, me-

lyeket én is gyűlölök.” 
321  Epiphaniosz, Pan 25,1. 
322  Epiphaniosz, Pan 25,2–5. Philastrius őt követi, de az irenaeusi anyagot elhagyja. 
323  Ref VII 36,3. 
324  Euszebiosz, HE III 29, idézve Alexandriai Kelement: Str III 4: 25,6; 26,1. 
325  Theodórétosz, HFC III 1, PG 83,401,40–2; vö. I prol: PG 83,340,11; I 2 (Szatur-

nilosz): PG 83,345,47; I 4 (Baszileidész): PG 83,349,46 (itt Theodórétosz Irenaeust 
követi – akit meg is nevez Alexandriai Kelemen és Órigenész, valamint az Eusze-
biosz által közvetített Agrippa Kasztór mellett –, tehát elképzelhető, hogy Alexand-
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 Hippolütosz és Epiphaniosz egyezését kiemeli a VI. századi Sztepha-
nosz Gobarosz is.326 De vajon Epiphaniosz igen terjedelmes beszámolójá-
ból (melyhez még a következő 26. fejezet is hozzátartozik) mennyit tulaj-
doníthatunk Hippolütosznak? A különböző gnosztikus szekták („gnoszti-
kusok, phibióniták, Epiphanész követői, sztratiótikusok, levitikusok, borbo-
riták327 stb.”) mítoszai felsorolásának apropója itt az, hogy Nikolaosztól 
erednek mindnyájan – ám az ő saját tanításairól nem tudunk meg semmit. 
Először a pikáns részletekben gazdag Barbéló-mítosszal kezdi, melyet 
„egyesek” tanítanak,328 majd ezt követi a Jel 2,6 idézete, s aztán egy sor 
egyéb gnosztikus mítosz, köztük a Pseudo-Tertullianus által Nikolaosznak 
tulajdonított is (25,5). Lipsius lényegében az egész anyagot a Pan 26,3-ig 
Hippolütosznak tudja be,329 én azonban a Pseudo-Tertullianusszal közös 
részleten kívül a többit haboznék a hippolütoszi műből eredeztetni. Való-
színűbb, hogy Epiphaniosz egészíti ki összegyűjtve a deriváció ürügyén a 
különféle gnosztikus anyagokat.330 A lényegen azonban ez mit sem változ-
tat: Hippolütosz koncepciója s annak radikális különbsége a pseudorigenesi 
Nikolaosz-recepciótól teljesen világos. Bár az utóbbi forrása Irenaeus, ez – 
mint Lipsius kimutatja – végső soron Hippolütoszra is igaz, ugyanis ha 
nem is hereziológiai katalógusában, de később Irenaeus maga is megjegyzi, 
hogy a gnosztikusok a nikolaitáktól erednek.331 Ezt a gondolatot hangsú-
                                                                                                                      

riai Órigenészre utal, aki többször említi a Valentinosz és Markión mellett fő ellen-
felei közt); I 19 (Hermogenész, Valentinosz): PG 369,32; 34; I 21 (Szevérosz): PG 
83,372,24 (valószínűleg az alexandriai Órigenész); I 25 (Apellész) : PG 83,377,4; 
II 2 (nazóraioi): PG 83,389,12 (bizonytalan célú hivatkozás); II 5 (Theodotosz): 
PG 83,392,16 (CArt-re); II 7 (Elkaszaiták/Alkibiadész): PG 83,393,28 (félreérthe-
tetlenül a Ref-ra). 

326  Phótiosz, cod. 232: 287b. 
327  E névvel illeti lényegében már Alexandriai Kelemen a nikolaitákat: Str II 20: 118; 

vö. R. A. Lipsius, Quellenkritik, 104 n. 1.  
328  Forrása nem Irenaeus vonatkozó szakasza (AH I 29), hanem inkább I 30 (ophiták 

és széthiánusok), akárcsak a 26. fejezetben. 
329  R. A. Lipsius, Quellenkritik, 102; vö. 108 (Epiphaniosz a 26,3 végén zárja a Niko-

laosztól eredő gnosztikusok tárgyalását). Álláspontját részben Philastriusszal tá-
mogatja, utóbbi azonban gyakran – és feltehetőleg itt is – Epiphanioszból dolgozik, 
így független tanúként csak akkor idézhető, ha kimutathatóan más forrást is hasz-
nált. R. A. Lipsius ugyan idézi (ibid. 105) egy Epiphaniosznál nem található mon-
datát (dicit et ipse virtutes esse plirimas), ez azonban túl általános jellemzése a kü-
lönböző gnosztikus teogóniáknak, tehát lehet a szerző saját megjegyzése.  

330  Végső soron R. A. Lipsius is úgy véli, Epiphanius „kiszínezi” az anyagot: 
Quellenkritik 104; vö. ibid. 105. 

331  Irenaeus, AH III 2,1; ld. R. A. Lipsius, Quellenkritik, 103.  
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lyozta Hippolütosz, akinek egy másik töredékéből nemcsak azt tudjuk meg, 
hogy Nikolaosz a gnózis forrása, hanem hogy elsőként tagadta a test feltá-
madását – mely utóbbi adatot a többi forrásban nem találjuk.332 Minden-
esetre ez is mutatja Nikolaosz központi helyét Hippolütosz hereziológiai 
koncepciójában – szemben a Pseuodorigenes által neki juttatott marginális 
szereppel. 
 
Tatianosz (Synt #26) 
 
Az előzőekkel ellentétben Tatianosz esetében Pseudorigenes és a szinopti-
kus hereziológiai hagyomány között nem találunk markáns különbséget: 
mindkettő végső soron Irenaeuson alapul, akit Euszebiosz is idéz, mielőtt 
saját információit hozzátenné.333 Így az alapvető panelek némi különbség-
gel mindenkinél megtalálhatók: 
 (1) Jusztin tanítványa volt (ezt csak a Ref X mellőzi). Jusztin nevének 
„mártír” jelzőjét csak a Ref VIII 6 és Pseudo-Tertullianus hozza, ez azon-
ban nem feltétlen bizonyítéka Hippolütosz szóhasználatának, inkább arra 
utal, hogy Irenaeus után már állandósult a római keresztény filozófus mel-
lékneve. 
 (2) Jusztin halála utáni valentiniánus fordulatát minden forrás említi, és 
megerősíti Kelemen, valamint Órigenész is.334 
                                                 
332  De resurrectione ad Mammaeam imperatricem Fragmenta syriaca (a): ld. Forrás-

gyűjtemény 560–66. o. 
333  Euszebiosz, HE VI 29,2–3. 
334  Ld. William L. Petersen, „Tatian the Assyrian” in A. Marjanen – P. Luomanen, 

eds., Second-century Heretics, 125–58 bibliográfiával. Petersen áttekinti a kérdést, 
és bár óvatosan bánik a „valentiniánus” váddal (címkével), végül igazat ad neki. 
Az összességében hasznos írás azonban gyakran hagyja el a szakmai diskurzus ke-
reteit, s míg Tatianosz személyiségének plasztikus jellemzését feltehetőleg valóban 
eltalálja, olykor többet tudunk meg Peteresen némileg szimpla vallás-, világ- és ko-
rakereszténység-képéről, mint a forrásokról. A gnosztikus Tatianosz mellett felho-
zott érvei pedig az Or. ad Graecosból merített igen felszínes és távoli analógiákon 
vagy inkább asszociációkon nyugszanak. E tekintetben inkább Perendy Lászlónak 
van igaza, ti. hogy az Or-ban nem találunk semmi specifikusan gnosztikust: „A tes-
ti lét értéke Tatianosz antropológiájában” in Sághy Marianne et. al., szerk., Test és 
társadalom a patrisztikus korban (Studia Patrum 8 [megjelenés alatt]). Perendy re-
ferálja Emily Hunt 2003-ban megjelent, W. L. Petersen által nem használt monog-
ráfiáját is. Én inkább Alexandriai Kelemen konkrét tanúsága miatt hajlok a Tatia-
noszra tett valentiniánus hatás elfogadása mellett (Str III 12: 82,2 ; 13,91–2; vö. 
még EclProph 38 és Órigenész, De oratione 24,5). Az első említett helyen Kele-
men közvetlen azelőtt Tatianosz egy elveszett művéből idéz, s a Str I 1:11,2 alap-
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 (3) Tatianosz enkratizmusa kapcsán már nagyobb a szórás forrásaink-
ban. Pseudo-Tertullianus egyáltalán nem hozza ezt az információt, ami 
némi kétkedésre ad okot, hogy vajon Hippolütosznál szerepelt-e.335 Irenae-
us maga előbb külön tárgyalja az enkratitákat, s utána Tatianoszt mint ihle-
tőjüket, az utóbbinak gnosztikus nézeteket is tulajdonítva. Epiphaniosz is 
ezt a koncepciót követi, de – logikusan – megfordítja a sorrendet; illetve 
pontosabban Tatianosz elé és után is illeszt enkratitákat, az előbbieket 
szevériánusoknak nevezve nyilván Euszebiosz beszámolójának folytatása 
alapján, csakhogy ophitákat csinál belőlük.336 A Tatianoszt követő enkrati-
ták leírásakor viszont a korábbi fejezet „információiból” emel át eleme-
ket.337 A Ref viszont már teljesen külön tárgyalja Tatianoszt és az ortodox 
enkratitákat (VIII 6 és 20), az utóbbiakat, mint láttuk, csak a VIII. könyv-
ben, ahol koncepciójának megfelelően a rövid, de Irenaeushoz képest jelen-
tős többletinformációkat tartalmazó leírás után azzal intézi el őket, hogy 
valójában künikoszok, nem keresztények. Némileg meglepő módon a VIII. 
könyv tartalomjegyzéke ehelyett gümnoszofistáknak bélyegzi őket. És va-
lóban, az első könyvben a meztelen brachmanok leírásában az aszkézis 
ugyanazon elemeit sorolja fel, mint itt:338 (a) tartózkodnak a szexualitástól 
(ezt Tatianoszról is elmondja, de Irenaeus nyomán markionitának mutatat-
va őt e tekintetben); (b) vegetáriánusok; (c) bornemisszák. Az utóbbi adat 
Irenaeusnál nem szerepel, viszont Epiphaniosz és Theodórétosz is említi, 
aki mindhárom tételt Tatianosznál is felsorolja. Epiphaniosz a harmadik 
előírásból azt a következtetést is levonja – mind az enkratiták, mind Tatia-

                                                                                                                      
ján az sem kizárt, hogy személyesen is ismerte. Ugyanezek alexandriai szerzők vi-
szont az Or. ad. Graecosra mint tekintélyre hivatkoznak (Kelemen, Str I 21: 101,2 
és 102,2; Órigenész, CC I 11). A legvalószínűbb magyarázat, hogy az Oratio 
ugyan Jusztin mártír halála után, de a római egyházi közösséggel való szakítása 
előtt született (ezt Euszebiosz Chroniconja 172-re teszi, Jusztin mártír halálát 163 
és 168 közé szokás tenni: ld. W. L. Petersen, „Tatian the Assyrian”, 132). Bár Ire-
naeus és Rhodón is megerősíti, hogy Tatianosz saját iskolát állított fel, ez nem zár-
ja ki, hogy Valentinosz iskolája bizonyos tekintetben ihlette. Az Or-ban legfeljebb 
olyan elemeket találhatunk, amelyek a valentiniánus (át)értelmezés vagy „tovább-
gondolás” lehetőségét hordozzák magukban.  

335  R. A. Lipsius (Quellenkritik, 218) Hippolütosznak tulajdonítja a Philastrius leírásá-
ban és Epiphaniosz cáfolatában található szó szerint egyezések alapján. 

336  Ibid. 215–7. 
337  Ibid. 220–1. 
338  Érdekes módon Marcovich nem ezt a helyet adja meg, hanem a buddhisták leírását 

Alexandriai Kelemennél (Str I 71,5), akik ráadásul a szöveg szerint sem mezítele-
nül járnak. 
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nosz esetében339 –, hogy az eucharisztiát vízzel végezték bor helyett. Erre 
Tatianosz esetében Theodórétosz maga is utal a maga lakonikus nyelvén 
(τὴν τοῦ οἴνου μετάληψιν, ahol is a metalépsis keresztény szóhasználatban 
elsősorban az eucharisztiában való részesülést jelenti). A Theodórétoszt 
nem vizsgáló Lipsius ezt az adatot is Hippolütoszra vezeti vissza,340 bár a 
Ref közléséből is kikövetkeztethető. Az azonban Lipsius álláspontját tá-
masztja alá, hogy Epiphaniosz, úgy tűnik, kerüli az Órigenésznek tulajdo-
nított Ref használatát. 
 (4) Végezetül (a Ref X és Theodórétosz kivételével) minden forrás emlí-
ti, hogy Tatianosz szerint Ádám menthetetlen. Ehhez – Irenaeusszal ellen-
tétben – Pseudo-Tertullianus és Epiphaniosz cáfolatot is fűznek, melyek 
struktúrája azonos (ha az ős menthetetlen, akkor leszármazottai is), bár az 
alkalmazott hasonlat eltér (gyökér és lomb vs. kovász és tészta). Lipsiusnak 
igaza lehet abban, hogy mindkét kép Hippolütoszra vezethető vissza.341 Ő a 
megfogalmazások alapján amellett érvel, hogy Epiphaniosz egészében 
Irenaeust és Hippolütoszt kombinálja, így a Tatianoszt illető cáfolat nagy 
részét a Synt-ból eredezteti, sőt azt az adatot is, hogy a Diatessaron szerző-
je Tatianosz – ez azonban Euszebiosznál is megtalálható, s valószínűbb, 
hogy Epiphaniosz, mint másutt, itt ugyancsak használja ezt a forrást is. 
 Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy Pseudorigenes, aki rendszerint 
megelégszik eretnekeinek a filozófiai iskolákra történő visszavezetésével, 
az enkratiták esetében ehhez egy biblikus cáfolatot is hozzáfűz: idézi az 
1Tim4,1–5-öt. Ez alapvetően inkább Hippolütosz módszere, így nem tar-
tom kizártnak, hogy e tény ismét arra utal: Pseudorigenes alkalmanként 
használja Hippolütoszt (bár Epiphaniosz itt nem hozza ezt az egyébként 
triviálisan adódó újszövetségi szakaszt). 
 
(i)(b) A Refutatio által kiemelt, illetve háttérbe szorított anyag 
 
Az irenaeusi katalógusból a Ref szerzője hat csoportot emel és dolgoz ki 
önállóan, új forrásokra támaszkodva: a második blokkból Simont (vö. Synt 
#5) és Baszileidészt (#8), a harmadikból a naasszénusokat (bár az Irenaeus 
által használt görög nevükön mint ophitákat külön, de csak névvel említi; 
vö. Synt#10); a széthiánusokat (#12), akiket Irenaeus az ophitákkal össze-

                                                 
339  Epiphaniosz, Pan 47,1,7; 46,1,3. 
340  R. A. Lipsius, Quellenkritik, 218. 
341  R. A. Lipsius, Quellenkritik, 218–9. 
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vonva tárgyal;342 az ötödik blokkból Valentinoszt (#16) és a hatodikból 
Markiónt (#23). 
 Ezek közül részletesen csak a Baszileidész-anyagot nézzük meg,343 kü-
lön fejezetben, a feldolgozott forrás metateológiai álláspontja e könyv tár-
gyát tekintve különösen releváns.344 Azt fogjuk ott találni, mint amit a 
széthiánusok kapcsán M. A. Williams megjegyez: a Ref terjedelmes leírá-
sának édeskevés köze van ahhoz, amit Pseudo-Tertullianusnál vagy Epi-
phaniosznál olvashatunk.345 Ehhez Baszileidész kapcsán csak azt fűzhetjük 
még hozzá, hogy Pseudorigenes egy – reménytelen – erőfeszítést tesz arra, 
hogy forrását a tisztelt előd, Irenaeus adataival összhangba hozza.346 
 
(i)(c) Végezetül az irenaeusi anyagból a Ref elhagy, illetve csak név szerint 
említ két eretnek tant: a második blokkból Menandroszt (Synt #6) azzal in-
tézi el, hogy Szaturnilosz leírásához utalja az olvasót, a 3. blokkból pedig a 
kainitákat csak névvel sorolja fel az ophiták mellett. A szinoptikusok 
(Pseudo-Tertullianus, Epiphaniosz, Philastrius) itt összhangban állnak 
Irenaeusszal, bár néhány megfogalmazásbeli sajátosság, illetve árnyalatnyi 
különbség (pl. Menandrosz tanításának Simonéval történő azonosítása) 
alapján Lipsius arra az eredményre jut, hogy közvetlen forrásuk Hippo-
lütosz, aki viszont a maga részéről Menandrosz esetében Jusztin mártírt 
használja.347 
 
(ii) A Syntagma és a Refutatio közös többlete Irenaeushoz képest 
 
A következő csoportba tartoznak azok a beszámolók, melyek az irenaeusi 
anyaghoz képest a Ref és a szinoptikusok közös többletét képezik. Ezek 
közül az (a) első csoportnál a Ref X. könyvének katalógusában és a korábbi 
könyvekben olvasható beszámoló lényegében egyezik, így a két Theo-
dotosz és a montanisták esetében. A (b) második csoportban a korábbi 

                                                 
342  Irenaeus, AH I 30. 
343  A többi elemzéséhez ld. H. Staehelin, Die gnostischen Quellen Hippolyts in seiner 

Hauptschrift gegen die Häretiker (TU 6/3, 1890) 7–108. 
344  Ld. alább 5.1.3.  
345  Michael A. Williams, „Sethianism” in A. Marjanen – P. Luomanen, eds., Second-

century Heretics, 46–77: 33. A Ref beszámolójának elemzéséhez ld. még J. 
Monserrat-Torrents, „La notice d’Hippolyte sur les Séthiens: Étude de la partie 
systématique” SP 24 (1993) 390–9. 

346  Ld. alább 5.1.3: 274–276. o. 
347  R. A. Lipsius, Quellenkritik, 85–7; 181–8. 
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könyvek kidolgozottabb leírásának a X. könyvben egy rövid összefoglalás 
felel meg: így Apellész és Noétosz kapcsán. Végül (c) a quatrodeci-
mánusok tárgyalása a X. könyvből teljesen kimarad. Nézzük meg részlete-
sen a források viszonyát mindhárom esetben.  
 (ii)(a) Az Irenaeus utáni ellenfelek a szinoptikus csoportban a végére 
kerülnek, kezdve a markionitákhoz csatlakozó Apellésszel. Sorrendjük is 
állandó, egyedül Philastrius töri meg azzal, hogy a quatrodecimánusokat a 
végére helyezi. A Ref VII–IX. és X. könyve ettől különbözően eltérő cso-
portosításokat követ. Az előbbiben a két Theodotosz a szinoptikusok 4. 
blokkjának végére kerül, nyilván az ebioniták és az első Theodotosz 
krisztológiájának rokonsága miatt, Apellész pedig Kerdónnal, Markión 
elődjével a VII. könyvbe kerül egyfajta függelékként. Ezt leszámítva a ké-
sői anyag Tatianosz után következik, és a IX. könyv tartalmazza azokat, 
akikkel a szerző közvetlen konfliktusba került Rómában. A X. könyv ehhez 
képest némileg újracsoportosítja az anyagot, így Apellész Markión után ke-
rül, ezt követi a pszilantropista blokk Karpokratész nélkül, majd a későiek. 
A theodotoszok és a montanisták esetében az összefoglaló és a „részletes” 
beszámoló alapvető azonossága arra utal, hogy a szerző az anyagot más-
honnan veszi át. 
 A teológiai metodológia szempontjából különösen fontos Theodotosz-, 
Apellész- és Noétosz-anyagot tehát a források eltérő viszonya miatt itt 
egymástól elkülönítve tárgyaljuk, a többi csoportra pedig annyiban van 
szükségünk hogy a forráskezelés és a koncepciók viszonyának megállapí-
tásában támogatást nyújtsanak. 
 
Lukianosz és Apellész (Synt #24-5) 
 
Az irenaeusi anyaghoz képest az első újdonság a markionita csoporton be-
lül jelenik meg: Lukianosz/Lucanus és Apellész tárgyalása. Az előbbi – 
akinek önálló iskolájára tanú Órigenész és Alexandriai Dionüsziosz is348 – 
jelen van a szinoptikus forrásokban, és a Ref is megemlíti egy mondat ere-
jéig, miszerint mindenben Markión követője volt.349 Ennél többet a Lukia-
nosz/Lucanust önálló fejezetként kezelő Pseudo-Tertullianustól és Philast-

                                                 
348  Órigenész, CC II 27: Μεταχαράξαντας δὲ τὸ εὐαγγέλιον ἄλλους οὐκ οἶδα ἢ τοὺς 

ἀπὸ Μαρκίωνος καὶ τοὺς ἀπὸ Οὐαλεντίνου οἶμαι δὲ καὶ τοὺς ἀπὸ Λουκάνου. Az 
„oimai” mutatja, hogy Órigenész is bizonytalan volt tanításukkal kapcsolatban. 
Euszebiosz Dionüszosznak hasonnevű római kollegájához Lukianoszról írt levelét 
említi: HE VII 9,6. 

349  Ref VII 37. 
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riustól sem tudunk meg. Epiphaniosz350 ezt a klisét megismételve hozzáfűz 
néhány Lukianoszt sajátosan jellemző tanítást, ebből azonban nehéz kibo-
gozni, mi a kései hereziológus saját leleménye, s mi állhatott forrásában, 
minden valószínűség szerint Hippolütoszban.351 Ha állt is ott valami, ezt, 
úgy tűnik, nemcsak Pseudo-Tertullianus, de az élesebb elméjű Pseudorige-
nes sem vette észre első olvasásra. Tertullianus egyébként maga Lucanus 
sajátságos, általa arisztoteliánusnak minősített feltámadáselméletét emelte 
ki, kissé vulgárisan élcelődve rajta.352 
 Apellész értekezésünk fő célkitűzése, a teológiai metodológia története 
szempontjából is figyelemre méltó, vele majd külön fejezetben is foglalko-
zunk.353 Itt most csak a rá vonatkozó hereziológiai források viszonyát te-
kintem át, melyekben Lukianosznál jóval fontosabb szerepet kap. Pseudori-
genes és a szinoptikusok mellett a Tatianosz-tanítvány Rhodón komoly fi-
gyelmet szentelt neki antimarkionita írásában, melyet Euszebiosz idéz.354 
Ez a beszámoló radikálisan eltér Pseudo-Tertullianusnak a szokottnál rész-
letesebb és a vele itt szoros párhuzamokat mutató Ref355 négy, illetve öt 
princípiumra épülő Apellész-képétől, ugyanis szigorúan monista princípi-
umelméletet tulajdonít neki. Bár, mint a következő fejezetben látni fog-
juk,356 a különbségek összhangba hozhatók, magyarázhatók az apellészi te-
ológia különböző aspektusainak hangsúlyozásával, egyvalami azonban biz-
tos: Rhodón beszámolója nem lehet sem Pseudorigenes, sem a rendesen 
Hippolütoszra támaszkodó szinoptikusok forrása, még akkor sem, ha az 
Euszebiosz által nem idézett rész, mint ő maga hangsúlyozza, egy teljes 
doxográfiát tartalmazott:357 ebben aligha állhatott olyasmi, melynek a fenn-
maradt részletben nemcsak egyenest az ellenkezőjét állítja, de egész mon-
dandója arra épül. Ezzel ellentétben Pseudorigenes beszámolója láthatólag 
a hippolütoszi anyagra alapul, azt értelmezi tovább, kiemelve az ottani 

                                                 
350  Epiphaniosz, Pan 43. 
351 R. A. Lipsius nyelvi-szerkezei alapon kísérletet tesz a szétválasztásra: Quellen-

kritik, 207–9. 
352  Tertullianus,  res 2. Úgy tűnik e szöveg alapján, hogy tagadta a lélek halhatatlansá-

gát, de nem a feltámadást, melyben – Tertullianus kissé felszínesnek tűnő beszá-
molója szerint – nem a test, nem a lélek, hanem „egy harmadik valami” fog része-
sülni. 

353  Ld. alább 5.1.4.  
354  Euszebiosz, HE V 13; Epiphaniosz, Pan 44. 
355  Ref VII 38 és rövidítve X 20. 
356  Ld. alább 5.1.4: 282–3. o. 
357  Euszebiosz, HE V 13,6: εἶτα προθεὶς αὐτοῦ πᾶσαν τὴν δόξαν, ἐπιφέρει φάσκων·. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 220 

Apellész-kép bújtatott pluralizmusát egy filozófiai terminológia (ousia-król 
beszél Isten és angyalok helyett) bevezetésével. 
 A közös pont a két markánsan eltérő forráscsoportban Apellész teológiai 
múzsája,358 Philomena/Philumené prófétanő. Epiphaniosz ugyanakkor, aki 
a princípiumelmélet megfogalmazásában Rhodónt (Euszebioszt) is látszik 
használni, épp ezt a közös adatot nem veszi át. Pseudo-Tertullianus és 
Pseudorigenes viszont Philomena könyvének címét is megadják: Kinyilat-
koztatások (Phaneróseis).359  
 Ezek után következik e két szerzőnél Apellész krisztológiája, melynek 
egyes elemei Epiphaniosznál360 is visszaköszönnek: (1) testét nem Máriá-
tól, hanem a kozmosz elemeiből (Ref), illetve az égboltból361 (Pseudo-
Tertullianus, Epiphaniosz) vette; (2) feltámadása után visszaadta, amit ez 
egyes elemekből vett (mindhárom forrás). Pseudo-Tertullianus még hozzá-
teszi, hogy Apellész – krisztológiájával összhangban – tagadta a test feltá-
madását (ezt Epiphaniosz is közli később, a cáfolat során). 
 Ezek után a Ref VII. tudósítása megszakad, míg a X. könyv folytatja 
Pseudo-Tertullianusszal párhuzamban. Mivel semmi sem utal arra, hogy a 
VII. könyv szövege csonkolást szenvedett volna,362 ez megerősíti azt a be-
nyomásunkat, hogy a X. könyv valójában nem a korábbi anyagból készített 
összefoglaló, hanem egy önálló vázlat, hereziológiai lexikon. 

                                                 
358 Pseudo-Tertullianus, aki hozzáteszi, hogy testi bukása – ami különösen a 

markionita aszketikus kontextust tekintve nyilván csak szexuális természetű lehe-
tett, amint azt Tertullianus megerősíti (carn 6; praescr 30) – vezette a Markionnal 
való szakításra, nem kapcsolja ezt össze Philomena személyével. Tertullianus 
(ibid.) kifejezetten elválasztja a kettőt, bár a De praescriptione 30-ban szabadabbra 
engedi a száját. 

359  Tertullianusnál is megadja a címet görögül: De praescriptione 30,6. 
360  A források viszonyát nem kísérli meg feltárni Katharina Greschat, csupán annyit 

állapít meg, hogy a „szinoptikusok itt nincsenek összhangban”: Apelles und 
Hermogenes: zwei theologische Lehrer des zweiten Jahrhunderts (Supplements to 
Vigiliae Christianae 48. Leiden: Brill, 2000) 38-30. 

361  Így Tertullianus is, De carne Christi 6 és 8. Egyfelől az égi (asztrális) szemben áll-
hat a földdel, ugyanakkor a görög kozmológiai nyelvben az égbolt (ouranos) gyak-
ran a világrend (kosomos) szinonimája. 

362  Ellenkezőleg, ott találunk egy lezárást, mely más forrásokból nem ismeretes: „a Jó 
Atyához ment, és itthagyta a világban az élet magvát a benne hívő tanítványok 
számára.” 
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 Theodórétosz363 preferenciáinak megfelelően Apellésznél is alapvetően 
Pseudorigenest követi – mégpedig a Ref VII. és nem a X. könyvének be-
számolóját –, ugyanakkor emellett Euszebioszt is364 használja. 
 A szinoptikus források és a Ref nagymértékű konvergenciája viszont ar-
ra utal, hogy egyaránt Hippolütoszból dolgoznak,365 aki azonban, úgy tű-
nik, nem tisztázta elég világosan a princípiumok kérdését (Rhodón alapján 
ennek oka, hogy Apellész sem volt túl világos). Némileg meglepő ugyan, 
hogy Pseudorigenes miért nem csap le a „Szillogizmusok” címre, melyre 
azonnal ráhúzhatta volna alapkoncepcióját, miszerint az eretnekségek a fi-
lozófiai iskolák vadhajtásai. Igaz, máskor is előfordul, hogy nem üti le a 
magas labdát,366 míg amikor valójában nem kínálkozik a lehetőség, akkor 
meglehetősen kegyetlen Prokúsztészként igyekszik ráerőszakolni sémáját 
tárgyára. Ez utóbbi tény is lehetett az oka annak, hogy amikor Apellészhez 
ért, akit láthatólag egyébként is csak másodlagos forrás alapján dolgozott 
fel, az arisztotelianizmus vádja már foglalt volt Baszileidész iskolája szá-
mára. 
 
Montanizmus (Synt #27-8) 
 
E mozgalom csak közvetve érinti fő témánkat, amennyiben a jánosi iratok 
körüli vita összekapcsolódott az antimontanista polémiával.367 Már Ire-

                                                 
363  Theodórétosz, HFC I 25. 
364  Euszebiosz, HE V 13,3–4 máshonnan ismeretlen névlistája visszaköszön nála. 
365  Így R. A. Lipsius, Quellenkritik, 209-15, aki azonban Epiphanioszt tartja a 

Hippolütoszhoz legközelebb álló forrásnak. 
366  Így pl. Theodotosz esetében, bár ott nem világos, hogy a CArt adatait Theodotosz 

szillogisztikus egzegéziséről ismerte-e (ld. alább 5.1.2: 261. o.). 
367  A római montanizmusról ld. Ronald E. Heine, „The Gospel of John and the 

Montanist Debate at Rome” SP 21 (1989) 95–100; Alistair Stewart-Sykes, „Papy-
rus Oxyrhynchus 5: A Prophetic Protest from Second Century Rome” SP 31 (1997) 
196–205; Robert Lee Williams, „‘Hippolytan’ Reactions to Montanism: Tensions 
in the Churches of Rome in the Early Third Century” SP 39 (2006) 131–8 (aki tu-
datában van Pseudorigenes és Hippolütosz különbségének, de a Synt-t nem vizsgál-
ja, és megkülönböztetés nélkül nevezi Hippolütosznak a két szerzőt). Hippolütosz 
Énekek éneke-kommentárjának a montanizmushoz való viszonyának egy elképzel-
hető jeléről ld. még J. A. Cerrato, „Hippolytus’ On the Song of Songs and the New 
Prophecy” SP 31 (1997) 268–273. Cerrato és Williams túl sokat látnak bele a szö-
vegbe abból, amit látni akarnak, sőt Y. Smith szerint hibás fordítás alapján érvel-
nek: ld. Y. Smith, Mystery of Anointing, 104–9. A Zsoltár-kommentár bevezetőjé-
nek antimontanista éléről (ezúttal meggyőzően) ld. R. L. Williams, ibid. 135–6. 
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naeus céloz arra, hogy egyesek a montanisták elleni harc hevében elvetet-
ték a János-evangéliumot.368 E kérdést alább külön tárgyaljuk.369  
 A Phótiosz által recenzált Sztephanosz Gobarosz még részletezte Hip-
polütosz montanizmuskritikáját, szembeállítva azt Nüsszai Gergelyével.370 
Ebből következtethetünk bírálatának enyhébb voltára,371 de sajnos ennél 
többet innen nem tudunk meg. Forrásainkat – a Ref-t,372 a szinoptikusokat 
és Theodórétoszt – nézve viszont a montanizmus leírása esetében olyan 
alapvető egyezést találunk, mint amilyet csak az Irenaeustól átvett anyag 
esetében láthattunk. A főbb pontok tehát azonosak: 
 (1) elfogadják az Ószövetséget a Teremtővel és az Újszövetség kriszto-
lógiájával; 
 (2) Montanosz, Priszkilla és Maximilla próféciái azonban e tekintélye-
ket felülmúlják; 
 (3) két csoportra oszlanak teológiájukat tekintve, az utóbbiak monar-
chiánusok. Epiphaniosznál a kettős felosztás ugyan megvan, de lényege, a 
teológiai dimenzió eltűnik.373 Philastrius teljesen hallgat a kérdésről. Vi-
szont lehetséges, hogy éppen ez a kettős felosztás a Nüsszai Gergellyel va-
ló szembeállítás tárgya Sztephanosz Gobarosznál, hiszen Montanosz neve 
Gergely püspök ránk maradt műveiben összesen négyszer fordul elő, még-
pedig kizárólag a Contra Eunomiumban, és minden alkalommal Szabel-
liosszal együtt: Eunomiosz a Nikaia-pártiakat nevezi követőjüknek. Ez 
egyértelműen egy egysíkúan monarchiánus Montanosz-képet sugall. 
 A verbális egyezések forrásainkban ugyanakkor meglehetősen korláto-
zottak. Elképzelhető, hogy Pseudorigenes éppúgy Hippolütoszból dolgozik, 
mint Pseudo-Tertullianus.374 Elvileg egy közös forrás is feltételezhető, de 
ez ellentmondana a hipotézisek ökonomiája követelményének, hiszen e kö-
zös forrásnak ugyancsak szócikkszerűnek kellene lennie, míg az Eusze-
biosz által idézett – és ennek alapján Theodórétosz által is felsorolt – 

                                                 
368  AH III 11,9, idézi A. Brent, Hippolytus, 138–9 a 87. jegyzettel. 
369  Ld. 6.2: 369–70; 373–5. o. 
370  Synt T3b: ld. Forrásgyűjtemény, 469. o. 
371  Így R. A. Lipsius, Quellenkritik, 224. 
372  A Ref VIII 19 itt bővebb, a X 25–6 kissé egyszerűsíti, rövidíti, valamelyest átcso-

portosítja az információkat. 
373  Igazából nem tudja megmondani, mi a különbség: ld. R. A. Lipsius, Quellenkritik, 

230–1. 
374  Így már R. A. Lipsius, Quellenkritik, 221. 
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antimontanisták375 terjedelmesebb önálló iratokat szerkesztettek, mégpedig 
feltehetőleg akkor, amikor még a kérdés friss volt.  
 Az, hogy mind Pseudo-Tertullianus, mind Pseudorigenes hoz sajátos 
adatot is, nem mond a közös forrás feltételezésének ellent, hiszen úgy tű-
nik, mást emelnek ki belőle. Az előbbi szerint a montanisták a bennük 
megnyilvánuló magasabb rendű Paraklétoszt megkülönböztették az aposto-
lokban működött Szentlélektől,376 továbbá megnevezi a két teológiai irány-
zatot fémjelző alakot: Prokloszt és Aiszkhinészt. Az utóbbi azt hangsú-
lyozza, hogy új böjtöket és ünnepeket vezettek be, valamint a prófétanőket 
nevezi meg. A hagyománytól eltérő (szombati és vasárnapi) böjtök kritiká-
ja Hippolütosz Dániel-kommentárjában is a montanizmusbírálat része a lá-
tomások hajhászásának kiemelése mellett.377 
 Ezek alapján világos, amit már Jacobi is észrevett, hogy Gaiosz és 
Pseudorigenes montanizmuskritikája teljesen eltérő.378 Valóban, míg az 
előbbi a friss vitában önálló művet szentel a kérdésnek, az utóbbit látható-
lag nem érinti a kérdés személyesen (ellentétben a IX. könyvbéli három vi-
tapartnerrel), és röviden, másodlagos forrás alapján foglalkozik velük. Eb-
ben szó nem esik a montanistáknak Gaiosz által kipellengérezett eszka-
tológiájáról, végképp nem annak Kérinthosztól való eredeztetéséről. Tehát 
Brenttel379 ellentétben – bármit is gondolunk Gaiosz megjegyzésének és a 
Jelenések könyvének a viszonyáról, mely majd alább az eszkatológiai feje-
zet tárgya lesz –, Gaiosz kronológiai és koncepcionális okokból is kizárha-
tó a Refutatio szerzőjelöltjei közül. 

                                                 
375  (1) Hierapoliszi Apollináriosz (CPG 1328): Euszebiosz, HE V 16,1; (2) Miltiadész: 

Euszebiosz, HE V 17,1; 5 (aki egy Adversus Graecos; egy Adversus Judaeos és 
egy Apologia szerzője is volt); (3) Apollóniosz (CPG 1328): Euszebiosz, HE V 18 
(Niképhorosz Breviariuma azonosítja a HE V 21-ben szereplő Apollóniosz római 
mártírral); (4) az anonim Ad Avircium Marcellum (CPG 1327): Euszebiosz, HE V 
16,2–17,4 (vö. Hieronymus, VI 39); és végül (5) Gaiosz: Euszebiosz, HE II 25,7; 
III 28,2; 31. 

376 Richard A. Lipsiusnak (Quellenkritik, 222) igaza lehet, hogy itt Pseudo-
Tertullianus félreértette forrását, és Philastrius pontosabb, aki úgy adja vissza a 
montanista tant, hogy a Szentlélek teljesebben működik vezetőikben, mint az apos-
tolokban. 

377  inDn IV 20,3 (a „montanisták” megnevezése nélkül). 
378  J. L. Jacobi, „Origenus philosophumena”, 205–6. 
379  A. Brent, Hippolytus, 133–84. 
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 Visszatérve a szinoptikus forrásokhoz: Epiphaniosz, aki meglehetősen 
szabadon bánik az anyaggal, és mindenféle forrásból380 kiszínezi, hozzáte-
szi még a gyilkos misztériumok vádját.381 Theodórétosz, aki, úgy tűnik, a 
Ref mellett Euszebioszt és Epiphanioszt használta, ezt mint vulgáris rágal-
mat elveti. 
 
A quatrodecimánusok (Synt #29) 
 
A húsvétvita a vizsgált iratoknál vagy fél évszázaddal korábban tört ki, és 
tetőpontja is ekkor már a múlté. A Ref X. könyve meg sem említi, a VIII. 
könyvben is hangsúlyozza a quatrodecimánusok tanbeli ortodoxiáját. Brent 
rekonstrukciója szerint azonban azt a római keresztény közösséget, mely-
nek elöljárója volt, mégis közelről érintette a kérdés, eredeti kis-ázsiai 
(johannita) kötődései miatt, jóllehet a közösség ekkor már engedett a római 
gyakorlatnak, és vasárnap ünnepelte a pászkát. Mindössze ahhoz ragasz-
kodtak, hogy a feltámadás ünnepét a holdtölte után kell megtartani.382 Vé-
gül is ez lett (az ókorban) a római gyakorlat.383 Ez tükröződik a közös-
ség/iskola székhelyéül szolgáló házban megőrzött szobor talapzatán talál-
ható naptárban. Ez lehet így, de a Ref szövegében egyáltalán nem jelenik 
meg e gondolat, sem, mint látni fogjuk, Hippolütosz szintagmájában. 
Pseudorigenes egyszerűen judaizálóknak bélyegzi a kis-ázsiai gyakorlat hí-
veit. Hippolütosz viszont – akinek Synt-jából a lényegében egyetlen fenn-
marat szó szerinti idézet e kérdéssel foglalkozik – más stratégiát követ a 
töredék alapján. A kis-ázsiaiakhoz hasonlóan a János-evangélium passió-
kronológiáját fogadja el, mely szerint Krisztus a pászka-bárány feláldozása 
és elfogyasztása idején szenvedett, de ezt arra használja, hogy kimutassa: 
Krisztus nem a Törvény szerinti pászkavacsorát ülte meg tanítványaival 
szenvedése előtt, tehát nem áll meg a quatrodecimánus érve, miszerint 
Krisztust követve a Törvény által előírt napon kell ünnepelnünk. 

                                                 
380  R. A. Lipsius a 48,2–13 fő forrásának Miltiadész művét tartja „arról, hogy a prófé-

tának nem szabad extázisban beszélnie” (Quellenkritik 225–6), míg az első fejezet 
egyes adatait (így a vérvádat, a földrajzi információkat) szóbeli hagyománynak. 

381  R. A. Lipsius mindazonáltal – a vérvádat kivéve – az epiphanioszi anyag nagyobb, 
Philastriusszal egyező részét Hippolütosznak tulajdonítja: Quellenkritik 223–4. 

382  Ld. A. Brent, Hippolytus, 63–9. 
383  Vö. Marcel Richard, „Notes sur le comput de cent-douze ans” Revue des Etudes 

Byzantines 24 (1966) 257–77 (repr. in Opera minora I 20) és id., „Le comput pas-
cal par octaétéris” Le Muséon 87 (1974) 307–339 (repr. in Opera minora I 21). 
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 Ez az álláspont nem azonos a húsvétvitában a Kis-Ázsiaiakkal polemi-
záló szerzőkével. Apollinariosztól, Hierapolisz püspökétől tudjuk, hogy ők 
a szinoptikus evangéliumok kronológiájára hivatkoztak:  
 

Vannak tehát, akik tudatlanságukban keresik a vitát ezzel kapcso-
latban, de tévedésük bocsánatos. A tudatlanságra ugyanis nem a 
vádaskodás, hanem a felvilágosítás a megfelelő válasz. Azt állít-
ják, hogy az Úr a bárányt tanítványaival a hónap 14-én fogyasz-
totta el, szenvedni azonban a Pászka nagy napján szenvedett, s azt 
mondják, Máté az ő felfogásuknak megfelelően írja le az esemé-
nyeket. Az ő elgondolásuk így nincs összhangban a törvénnyel, s 
szerintük az evangéliumok ellentmondanak egymásnak. 384 

 
Euszebiosz részletesen leírja a korábbi vitát, mely Rómában Victor epis-
kopos idején az eucharisztiaközösség megszakításához vezetett.385 Számos, 
a vitában részt vevő korabeli püspök írását említi a Római Birodalomból, 
sőt azon túlról,386 és megőrizte egyrészt a kis-ázsiai oldalon megszólaló 
Epheszoszi Polükratész,387 másrészt a palesztinai püspökök388 és Irenae-
us389 leveleinek lényeges részleteit. Irenaeus, aki a vasárnapi ünnep mellett 
áll ki, Római Victorral szemben türelemre int a quatrodecimánusok irányá-
ban, mondván, hogy korábban is békésen megfért egymás mellett a két ha-
gyomány, és Efezusi Polükarposz és Anikétosz is félretették nézeteltérésü-
ket, mint amit csak a vitakeresők hangsúlyoznak (phileristésantes). 
 A. Brent a Ref szerzője és Hippolütosz között a közös pontot abban ta-
lálja meg, hogy a quatrodecimánusoknak a vitatkozás szenvedélyét (philo-
neikia) hányják a szemükre.390 Valójában azonban ez közhely a húsvétvitá-
ban: nemcsak Irenaeusnál találkozunk vele (aki más, rokon értelmű termi-
nust használ), de Apollinariosznál is. Ugyanakkor megfigyelhetjük, hogy 
Pseudorigenes391 és a szinoptikusok (különösen Pseudo-Tertullianus) 
gondolatmenete és annak főbb pontjai azonosak:392 a quatrodecimánusok 

                                                 
384 Hierapoliszi Apollinariosz, In pascha (CPG 1103) fr. 1: PG 5,1296–1300 = PG 

92,80d–81a Chronicon Paschale (1319–1415 ed. Dindorf). 
385  Euszebiosz, HE V 23–5. 
386  Ibid. V 23,3–4. 
387  Ibid.24,2–8 (CPG 1338). 
388  Ibid. 25 (CPG 1340). 
389  CPG 1310: Euszebiosz, HE V 24, 12–7. 
390  A. Brent, Hippolytus, 66. 
391  Ref VIII 14. 
392  A pontok többségét kiemeli R. A. Lipsius is: Quellenkritik, 231–3. 
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(1) kötekedők (philoneikoi: Synt, Ref, Epiph.); (2) egyébként ortodoxok 
(Ref, Epiph.); (3) judaizálnak (Ref, Ps-Tert., Epiph.); (3a) a Lev. 23,5 
(Szám 9,4–5; MTörv 27,26)-ra hivatkoznak (Epiph. 50,1,4 idézi, Ref 
parafrazeálja, Ps-Tert. összefoglalja); (4a) de akkor az egész törvényt meg 
kell tartaniuk (Gal 5,3, idézi Ref, utal rá Epiph.); (4b) és az evangéliumot 
ezzel kiüresítik (Gal 5,4: Ps-Tert.). 
 Epiphaniosz ugyanakkor a Synt. töredékében elhangzó érv párhuzamát 
is tartalmazza.393 Úgy tűnik tehát, Hippolütosz későbbi kivonatolóinál 
(Pseudorigenesnél és Pseudo-Tertullianusnál) nagyobb figyelmet szentelt a 
húsvétvitának. Erőst az a benyomásom, hogy Epiphaniosznál a közbülső 
ellenérv (ha a Törvényt követik, akkor a hónap 10-én kellene venniük a bá-
rányt, s így öt napon át böjtölni, holott szerintük egy nap [a böjt, egy nap a 
passió és a feltámadás ünnepe]) szintén Hippolütosztól származik.394  
 
A két Theodotosz (Synt #30-1) 
 
A Refutatio és a Syntagma mellett a két Theodotoszról még egy korabeli 
forrással kell számolnunk, a Contra Artemonemmel, melynek ide vonatko-
zó részleteit Euszebiosz megőrizte. Ez utóbbi passzust Theodórétosz is 
használja.395 A források által az első Theodotoszról szolgáltatott informá-
ciókat az alábbi táblázat mutatja: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
393  Epiphaniosz, Pan 50,2,6b–9. 
394  Epiphaniosz, Pan 50,2,4–6a. 
395  Theodórétosznál a két szöveg összevetéséből teljesen egyértelmű, hogy bár idézi a 

mű titulusát, de csak az Euszebiosz által idézett részeket használja, tehát ő a köz-
vetlen forrása. Nyilván ez a helyzet Epiphaniosznál is, aki szintén aligha ásta elő a 
régi, feltehetően ekkorra nem vagy csak nagyon nehezen hozzáférhető dokumen-
tumot. Mindenesetre Epiphaniosz a Panarionban Euszebioszra kétszer név szerint 
is hivatkozik (pedig forrásai nem nevezi meg gyakran, Hippolütoszt és Irenaeust is 
alig említi): haer 29 (Nazóraioi) I 324,22 (Jakabról); és (Mani) III 49,1 (állítólag írt 
Mani ellen) – és láthatólag többször használja: pl. Pan 24 (Apellés) ld. Holl II 189, 
ill. alább 5.1.4: 282. o. 
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1. neve + + + + + + + 

2. származása (büzantioni) * + + + + + + 

3. foglalkozása (varga) +     + + 

4. kezdeményező + + +    + 

5. Artemón szerepe +      + 

6. egyébként ortodox volta  + +    + 

7. Victor kiközösítette +      + 

8. lapsus *   + + +  

9. új tanát mentségképpen találta ki 1   + + +  

10. pszilantropizmusa * + + + + + + 

11. Jézus szűztől született, 1 + + +  - + 

12. kiemelkedő ember volt, ? +  +   + 

13. Krisztus megszállta az Epiphaniakor, ? + +    + 

14. nem isten, ? + +     

15. bár egyesek szerint az Epiphania,  ?? +      

16. testimoniumgyűjteményük ?    + +  

 
Theodotosz büzantioni származási helyét mind Pseudorigenes,396 mind 
Pseudo-Tertullianus (és Philastrius) megadja, foglalkozását (varga) azonban 
csak a CArt. Mindkét adatot átveszi viszont Epiphaniosz397 és Theodó-
rétosz.398 Az utóbbi félreismerhetetlenül Euszebioszt használja Pseudori-
genes mellett. Mi a helyzet viszont Epiphaniosszal? A következő magyará-
zatok lehetségesek: (a) Hippolütosznál a foglalkozás és a második Theodo-
tosz neve nem szerepelt, így Epiphaniosz a CArt-et (Euszebioszt)399 hasz-
nálja az első Theodotoszhoz, de nem a másodikhoz – mert talán észre sem 
veszi, hogy a „melkisedekiánusok” az utóbbi iskolájára vonatkozik –, ezért 
hallgat fő képviselőjének nevéről; (b) Epiphaniosz kizárólag Hippolütoszra 
támaszkodik, aki viszont használta a CArt-et, ahol eredetileg mindkét adat 
(születési hely, foglalkozás) szerepelt, s maga is mindkettőt átvette. 

                                                 
396  Ref VII 35; X 23 kevés különbséggel. 
397  Epiphaniosz, Pan 54.  
398  Theodórétosz, HFC II 5. 
399  Vö. fenn 395. j. 
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Epiphaniosz többletinformációja viszont, mely a varga Theodotosz művelt-
ségét emeli ki, nem származhat a CArt euszebioszi idézetéből, (a) lehetőség 
választása esetén pedig a hippolütoszi szövegből sem (hiszen kontextusa a 
varga foglalkozással való szembeállítás). Talán a CArt (valójában másik 
Theodotoszra vonatkozó) későbbi megállapításaiból szűrte le Epiphaniosz 
maga. Ekkor azonban még mindig kérdéses volna, miért hagyja el az 
Euszebiosz által is kiemelt csattanós történetet. Ennek alapján a (b) lehető-
séget tartom valószínűbbnek. 
 Theodórétosz, mint explicitté teszi, a CArt Euszebiosz által megőrzött 
töredékein túl a Ref-t használja, de különös módon. Artemón Epiphaniosz-
nál csak jelzett tanítását (pszilantropista) a Ref Theodotosz-leírásának sza-
vaival jellemzi, majd a „büzantioni” adatot onnan kölcsönözve Theodotosz 
jellemzéséhez utána már Euszebiosszal folytatja. 
 A következőkben Pseudorigenes, CArt és a szinoptikusok külön utat 
járnak. Az előbbi azt hangsúlyozza, hogy teremtés-értelmezése ortodox, de 
krisztológiája Kérinthoszt és Ebiónt követi; a CArt azt, hogy Victor kikö-
zösítette, végül a szinoptikusok azt, hogy lapsus volt, és igazából önigazo-
lásképpen találta ki a pszilantropista krisztológiát: csak egy embert tagadott 
meg, nem Istent.400 Ez tehát kitapinthatóan a hippolütoszi anyag, mely – 
mint Noétosz esetében is látni fogjuk – inkább az eretnek személyiségére 
és a történésekre, mint a teoretikus derivációra koncentrál.  
 A krisztológia részleteit illetően viszont azt találjuk, hogy a Ref és 
Pseudo-Tertullianus (meg a Ref-t rövidítő Theodórétosz) pontosan megfe-
lelnek egymásnak, ellentétben Epiphaniosszal (Philastrius itt annyira tömö-
rít, hogy csak a pszilantropizmus tényét állapítja meg). Az előbbiek leírá-
sában Theodotosz nem tagadta a szűzi születést, sem azt – miként a Ref X 
itt bővebb leírása megerősíti Pseudo-Tertullianust –, hogy ez a Szentlélek 
hatására ment végbe. Csupán azt állította, hogy Jézus ettől még egyszerű 
ember, nem isten. Ezzel szemben Epiphaniosznál Theodotosz, Kérinthosz-
hoz hasonlóan, a szűzi születés tagadójává lesz. Lipsius ezért javítani akar-
ja Pseudo-Tertullianus szövegét egy ne hozzátételével (nem szűztől szüle-
tett”),401 ennek azonban ellentmond mind Pseudorigenes, aki mint a szemé-
lyi adatok megadásánál láttuk, itt alapvetően Hippolütoszt látszik követni, 
mind maga Pseudo-Tertullianus a következő szekcióban, mikor az ittenie-

                                                 
400  Így részletezve Epiphaniosz és tömörebben az egyébként Pseudo-Tertullianushoz 

közel álló Philastrius. Pseudo-Tertullianus láthatóan egyszerűsít, csupán a tagadás 
és az utána folytatódó blaszfémia tényét konstatálja. 

401  R. A. Lipsius, Quellenkritik, 236. 
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ket a másik Theodotosznál megismétli, és kiemeli e pontban megegyezésü-
ket. Itt világos, hogy Epiphaniosz félreértette, egyszerűsítette a tényállást, 
nem lévén érzékeny az eretnek krisztológiák árnyalataira: az ember Jézus 
csak erényeivel emelkedett a többiek fölé.402 
 Krisztológiájának következő sarokpontja, mely valójában adopcionis-
tává teszi, csak Pseudorigenesnél szerepel: Jézusra a Szentlélekkel azonosí-
tott Krisztus csak megkeresztelkedésekor szállt le. Ehhez a VII. könyvben 
hozzáfűzi egy számunkra meglehetősen korrupt állapotban ránk maradt 
megjegyzésben, hogy (ő?, tanítványai?403) szerint ettől a ponttól kezdve is-
tennek nevezhető (míg mások szerint csak feltámadása után). 
 
A bankár Theodotosz esetében a források már a csoport megnevezésében 
eltérnek. Míg a Ref VII (és Theodórétosz), valamint Pseudo-Tertullianus 
megnevezik a tan kezdeményezőjét (az előbbinél „Theodotosz, a bankár”, 
az utóbbinál „egy másik Theodotosz”), addig Epiphaniosz és Philastrius 
nem kapcsol nevet a „melkisédekiánusokhoz”. Minden forrás azonban – az 
egy, talán felszínesen rövidítő Pseudo-Tertullianus kivételével404 – meg-
jegyzi, hogy az előbbi Theodotosz iskoláján belül, illetve onnan kiválva 
fogalmazták meg új tanításuk. Lipsius arra következtet, hogy Hippolütosz-
nál sem állt név, mert Epiphaniosz „nem hagyta volna ki”.405 Lehetséges 
ugyanakkor az is, hogy a névazonosság és a csoportok eredeti azonossága 
zavarta meg Epiphanioszt, különösen, ha a „bankár” megkülönböztetés hi-
ányzott Hippolütosznál a második Theodotosz esetében. Ezt megerősíteni 
látszik, hogy némileg hasonló kavarodást találunk Theodórétosznál is, aki a 
Ref-nak a büzantioni Theodotoszról mondott anyagát elhasználta Artemón-
hoz (II 4), így hozzá már a CArt-et használja, de róla mondja el a valójában 
a bankár Theodotosszal megesett történetet is (II 5), így az utóbbi tárgyalá-
sánál (II 6) visszatér a Ref-hoz (méghozzá a VII. könyvhöz, ahol a második 
Theodotosz foglalkozása egyedül szerepel), és nem veszi észre (vagy úgy 
tesz, mintha nem venné észre) a „bankár Theodotosz” és a „másik Theo-
dotosz, a pénzváltó” azonosságát. Az a tény viszont, hogy Hippolütosz a 

                                                 
402  Pseudo-Tertullianuts iustitia-ról, a Refutatio VII eusebeia-ról beszél, a többi forrás 

ezt az adatot nem hozza. 
403  Így Marcovich javítása szerint. 
404  „Alter post hunc Theodotus haereticeus erupit...” 
405  R. A. Lipsius, Quellenkritik, 237; szerinte egyébként Epiphaniosz itt az 1. és 8. fe-

jezetben a Syntagmából dolgozik, a többi a saját hozzátétele. Hasonló nézetek 
mindenesetre, tehetjük hozzá, nem voltak ismeretlenek az egyiptomi anakhóréták 
között sem: ld. Apophthegmata Patrum, Coll. alphabetica Daniel 8; Kopri 3. 
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Noétosz ellen írt fejezetben egyes számban és minden megkülönböztető 
jelző nélkül utal vissza Theodotoszra,406 mégis Lipsiust támasztja alá. Akár 
a melkisédekiánus Theodotosz neve, akár foglalkozása hiányzott a Synt-
ban, úgy Pseudorigenes nem vehette onnan. Lipsius is azt állítja, hogy 
Pseudorigenes és a szinoptikusok egy forrásból dolgoznak. Bár ő maga sem 
mondja ki, ezek szerint ez nem lehet a Synt, de nem lehet a CArt Eusze-
biosz által idézett részlete sem, hiszen ott az alább részletezendő adatok 
nagyrészt nem szerepelnek. A következőket tudatja ugyanis a többi forrás: 

1)  A büzantioni/varga Theodotosz iskolájában támadt az új tanítás 
(minden forrás), 

2)  mely krisztológiáját tekintve teljesen megegyezett az előbbivel (Ref 
VII; X; Pseudo-Tertullianus, Theodórétosz),407 

3)  de vallanak egy Krisztusnál nagyobb – a legnagyobb – hatóerőt, akit 
Melkisédeknek hívnak (a CArt töredékének kivételével minden for-
rás)408 

4)  a Zsolt 109,4/Zsid 5,6 és Zsid 7,3 alapján (Pseudo-Tertullianus, 
Epiphaniosz), 

5)  aki úgy megváltója az angyaloknak, mint Krisztus az embereknek 
(csak Pseudo-Tertullianus), 

6)  s akinek Krisztus a képmása (Ref VII; X; Theodórétosz). 
 
A CArt Euszebiosz által idézett részlete csak az első két pontot támasztja 
alá. Ami Hippolütoszt illeti, elképzelhető, hogy mind (5), mind – amennyi-
ben ő a közös forrás – (6) szerepelt nála, de a többiek átugrották az adatot. 
 Az legalábbis, hogy Pseudorigenes a szentírási hivatkozási alapjukat (4) 
kihagyja, nem szokatlan nála.409 
 Ezek alapján a források viszonyára a következő magyarázatokat tartom 
lehetségesnek: 

                                                 
406  CHN 3,1; vö. alább 5.1.2: 253. o. 
407 A Ref VII. és Pseudo-Tertullianus más és más vonást emelnek ki megismételve: 

előbbi az adopciót, a másik a születést; Theodórétosz itt a Ref X-nek a filozófiai 
doxográfiában bevett fordulatát követi: „csupán egyben különböznek”. 

408  Pseudo-Tertullianus kétszer mondja el, hogy nagyobb volt: először Mária szülötté-
nél, másodszor Krisztusnál.  

409  Találgathatunk, hogy Gaiosz és Hippolütosz kétségeit a Zsidókhoz írt levél kano-
nikussága felől (ld. Synt T2; T3b; AdvGai Fr. 3; Gaiosz T1 [és  un T2]: ld. Forrás-
gyűjtemény, 467; 469; 569; 567 [555]. o.) motiválhatta-e a melkisédekiánusok hi-
vatkozása. 
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 (a) CArt a forrás (Euszebiosz által nem idézett része); 
 (b) Hippolütosz tartalmazta a második Theodotosz nevét és foglalkozá-
sát is, de Epiphaniosz mindkét adat felett átsiklott; 
 (c) a CArt szerzője tényleg azonos, mint Phótiosz állítja, a Ref-éval. Az 
utóbbi lehetőséget alább részletesen fogom vizsgálni, majd kizárni.410 A 
másodikat is fentebb valószínűtlennek minősítettük, így marad az első ma-
gyarázat. Ez alapján az első Theodotosznál is feltehetően a CArt a közös 
forrás, ahol az Euszebiosz által nem idézett adatok szerepeltek (a táblázat-
ban * jelöléssel) vagy szerepelhettek (a táblázatban „?” jelöléssel). Ugyan-
akkor, mivel – mint alább látni fogjuk411 – ez a magyarázat kronológiai ne-
hézségekbe ütközik, számolnunk kell egy másik, első ránézésre valószínűt-
lenebb tényállás lehetőségével is: Hippolütosz a Ref forrása; nála az első 
Theodotosz foglalkozása nem szerepelt, azt Epiphaniosz is Euszebioszból 
meríti, de az órigenistának és ariánusnak tekintett Euszebiosz iránti ellen-
szenve megakadályozta, hogy további részleteket vegyen át (vagy pedig 
közvetve használja Euszebioszt); a második Theodotosz nevét és foglalko-
zását pedig a névazonosság miatt ugrotta át. 
 
A két lista eltérései 
 
A Refutatio és a Syntagma közös többletanyagából Noétosz következik, 
esetében azonban a források viszonyával a következő fejezetben külön fog-
lalkozom. Hátra van még azonban, hogy egyrészt a Ref anyagában a szi-
noptikusokhoz képest, másrészt a szinoptikusok közös anyagában Pseud-
origeneshez képest mutatkozó sajátos többlet hereziológiatörténeti pozíció-
ját röviden áttekintsük.  
 Ami az előbbit illeti, három (sőt négy) különböző esettel van dolgunk: 
(1) a szerző által összegyűjtött, más forrásokból egyáltalán nem ismert 
gnosztikus anyag (peraták, Iusztinosz; a „dokéták” és Monoïmosz412); (2) 
azon ellenfelek, akikkel ténylegesen vitába szállt a szerző ( (a) Kallisztosz 
[és Szabelliosz]; (b) Alkibiadész [és Élkhaszai]). Ezek esetében a X. könyv 
a korábbiak anyagának összefoglalását tartalmazza. Ezzel ellentétben (3) 
Hermogenész esetében a VIII 17 és a X 28 egyaránt tömör, ám eltérő mó-
don tárgyalja az anyagot; végül (4) Prepón csak a VII. könyvben szerepel. 

                                                 
410  E lehetőség cáfolatához ld. alább 5.1.2: 254–255. o. 
411  5.1.2: 257–258. o. 
412  Rendre: Ref V 12–18 (X 10); V 23–28 (X 15); VIII 8–11 (X 16); VIII 12–15 (X 

17). 
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Az első csoport – meglétén túl – keveset tesz hozzá a Synt és a Ref viszo-
nyának tisztázásához, valamint Pseudorigenes jellemzéséhez. A második 
csoportból az első legfőképp kronológiai szempontból fontos, hiszen 
Szabelliosz később jelenik meg a hereziológiai irodalomban, mint Noétosz, 
de akkor teljesen átveszi az előbbi szerepét. Ebből a szempontból a Ref át-
meneti állapotot képvisel: ismeri és elítéli, a kortársak közt említi, de csu-
pán fő ellenfelével, Kallisztosszal összefüggésben. Noétosz kapcsán erről 
az anyagról még bővebben fogok szólni.  
 Élkhaszai esetében, akinek római képviselőjével, Alkibiadésszal folyta-
tott ténylegesen személyes vitát, a X. könyv egyértelműen a korábbi részle-
tesebb kifejtés összefoglalását tartalmazza.413 Órigenésznek egy Eusze-
biosz által idézett rövid megjegyzését leszámítva414 az egyetlen forrásunk a 
Ref mellett Epiphaniosz,415 aki azonban itt sem használja az általa nyilván 
órigenésziként ismert hereziológiai művet. Bár akadnak párhuzamok a két 
leírásban, ennek magyarázata az elkaszaita anyagban és a forrásokban ke-
resendők. Ugyanakkor a két beszámoló nyilvánvalóan független. Pseudori-
genes – akinek vitája elsősorban a római Alkibiadésszel volt –, mint meg-
előzően Kallisztosz esetében, itt is a bűnbánati fegyelem hányát és a bűn-
bocsánati praktikákat hangsúlyozza. Epiphaniosz ugyan említi az elkaszai-
ták által a hittagadás ténye alól kínált, körmönfont kibúvót, akárcsak 
Euszebiosz (akit alkalmanként, mint láttuk, használ), de úgy látszik, itt erre 
megvannak a saját külön forrásai, és nem Euszebioszra támaszkodik. 
 
Hermogenész a szinoptikusoknál egyáltalán nem szerepel, bár Philastrius-
nál a név zavaros kontextusban előfordul a szabelliánusok között.416 A Ref 
X csak egy rövid mondatban foglalja össze a VIII 17 szintén tömör, de 

                                                 
413  Ref IX 13–17; X 29, magyarul Simonné Pesthy Monika fordításban in Simon Ró-

bert – Simonné Pesthy Monika, szerk., Mání, 22–26 (X 29 esetén a könyv megjelö-
lése hiányzik). A szektáról ld. uo. a 11–21. oldalakat további szakirodalommal. 

414  Órigenész, in HomPs82 apud Eus., HE VI 38 (magyarul in Simon Róbert – 
Simonné Pesthy Monika, szerk., Mání, 26–7). A homília sem Rufinus fordításában, 
sem az újonnan görögül előkerült gyűjteményben (Baierische Staatsbibliothek gr. 
314, xii. sz.) nem maradt fenn: ld. Lorenzo Perrone, „Origenes alt und neu: Die 
Psalmenhomilien in der neuentdeckten Münchner Handschrift” Zeitschrift für 
antikes Christentum 17 (2013) 198. 

415  Pan 19: osszaioszok (magyarul in Mání, 27–31); 30,3; 17: Ebión (uo. 31–2); és 53: 
szampszaioi/elkeszaioi (1–2: uo. 32–3). 

416  No. 54: CSEL 38,28,13–14: „Sabelliani postea sunt appellati, qui et Patripassiani, 
et Praxiani a Praxea et Hermogene [sic!], qui fuerint in Africa.” Ez talán 
Tertullianus műveinek (pontosabban műcímeinek) katalógusszintű ismeretére utal. 
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azért ennél informatívabb beszámolóját. Theodórétosz híradása egyértel-
műen ezt követi – és a szerzőre Órigenészként hivatkozik.417 Pseudorige-
nesünk koncepciójának megfelelően jelzi, hogy Hermogenész kozmogóniá-
ja „szókratikus”, és nem keresztény, de ennél alaposabban nem fejti ki. 
Nyilván a Timaioszra,418 illetve az I. könyv doxográfiájában kifejtett plató-
ni – Jusztin mártír által is osztott419 – kozmogóniára utal,420 és a „szókrati-
kus” itt nyilván platonikust jelent. A beszámoló forrását csak találgatni le-
het. Rendelkezésére állt Antiokhiai Theophilosznak Theodórétosz által is 
említett, de mára elveszett monográfiája,421 elvben Tertullianusé is. Min-
denesetre azt az adatot, hogy Hermogenész szerint Krisztus mennybemene-
tele után testét a Napban hagyta, megtaláljuk Alexandriai Kelemennél is.422 
Ez az elképzelés, mely a korabeli platonikus eszkatológiák kontextusába 
illeszkedik bele,423 Tertullianus Adverusus Hermogenemjében mindeneset-
re nem kerül említésre. 
 A markioniták tárgyalásánál Pseudorigenes ugyan említi a szinoptiku-
sok által taglalt Lukianoszt,424 de épp csak megnevezi. Némileg komolyabb 
figyelmet szentel viszont a szír Prepónnak,425 bár a X. könyv hereziológiai 
lexikonjában külön már nem említi. A hereziológiai irodalomban máshol 
nem szerepel, csak nyilván a Ref nyomán Theodórétosznál, ott is csak 
puszta nevével.426 
 
Kronológiai szempontból fontos, hogy a Ref Bardaicánt is említi, nemcsak 
Prepón írásának címzettjeként,427 de a valentiniánusok keleti iskolájának 

                                                 
417  Theodórétosz, HFC I 19: 369. 
418  A Timaioszra hivatkozik a VI 21,1 és 22,1, az előbbiben püthagoreusnak, az utób-

biban egyiptomi eredetűnek titulálva annak tartalmát, amit itt szókratikusnak ne-
vez. 

419  Jusztin mártír, IApol 59,5 (magyarul in ÓÍ 8 [1984] 111). 
420  Ref I 19. 
421  Theodórétosz, HFC I 19: 369; vö. Euszebiosz, HE IV 24,1. Tekintettel arra, hogy 

Theodórétosz munkájában Euszebiosz Egyháztörténetét többször használja, nem 
biztos, hogy nem onnan veszi a bibliográfiai adatot. 

422  Alexandriai Kelemen, Eclogae propheticae 56, 2 (GCS 17). 
423  Vö. Plutarkhosz, A Hold arca, 28–30: 942D–5E (magyarul: Plutarkhosz, Szókra-

tész daimonja [Prométheusz könyvek 7, Budapest: Helikon, 1985] 53–9). 
424  Vö. fenn 221–9. o. a 349–351. jegyzetekkel. 
425  Ref VII 31,1–4. 
426  Theodórétosz, HFC I 25: PG 83,376. 
427  Ref VII 31,1. (fol 98v sérült az első betűnél, de a béta szára látszik). Itt örménynek 

nevezi. 
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képviselőjeként is.428 A későbbi hereziográfusok Bardaicánt – legalábbis 
életének egy szakaszában – valentiniánusként tartják számon.429 Felmerült 
annak lehetősége is, hogy a brachmanákról írott beszámolójában Pseudori-
genes Bardaicánt használta.430 
 
A szinoptikus többlet 
 
Találunk négy szerzőt, illetve csoportot, akiket a szinoptikusok tárgyalnak, 
de a Ref nem. Egyrészt a nem keresztény szekták közül Doszitheoszét – 
mellyel Phótiosz tanúsága alapján Hippolütosz Synt-ja kezdődött – és a 
heródiánusokat, másrészt a fent tárgyalt, Pseudorigenes által csak épp meg-
említett Lukianoszt, illetve a VII könyv tartalomjegyzékében ugyan emlí-
tett, de egy „keresztutalással” elintézett Menandroszt. Az utóbbi esetében a 
szinoptikusok – és Hippolütosz – Irenaeust követik, a Ref pedig egyszerűen 
rövidít; Lukianoszról pedig a szinoptikusok sem tudnak érdemlegeset 
mondani.431 
 
Doszitheosz (Synt #1) 
 
Doszitheosz432 már Hégészipposznál belekerül az őseretnekek listájába, 
Simon társaságában433 de nála és az ő nyomán Theodórétosznál434 vagy a 
Constitutiones apostolorumban435 azonban csak nevek puszta felsorolásá-
nak részeként. Ezt az adatot színezi ki a Pseudo-Clementina egyik darabja, 

                                                 
428  Ref VI 35, 7. A fol 76r sérült ugyan a név elején, de a spiritus lenis egyértelmű az 

alpha felett (mellett). A javítást már Bunsen javasolta, Marcovich is elfogadja. 
429  Vö. Euszebiosz, HE IV 30,3; Epiphaniosz, Pan 56 (magyarul ld. Simon Róbert – 

Simonné Pesthy Monika, szerk., Mání, 74–5). Epiphaniosz lényegében az eusze-
bioszi beszámolót követi, de néhány – főleg életrajzi és nem tanbeli – részlettel 
gazdagítja azt. A szerzőről ld. fenn 3.3: 132–5. o. 

430  Ld. Bugár M. István, „Alexandriai Kelemen, Pseudorigenes, Bardaicán, Pszeudo-
Palladiosz és a bráhmanák” (előkészületben). 

431  Ld. fenn 221. o. a 349. jegyzettel. 
432  Doszitheosz alakjához a korai keresztény irodalomban ld. Stanley Jerome Isser, 

The Dositheans: A Samaritan Sect in Late Antiquity (Leiden: Brill, 1976) 11–69, 
kül. 57–63 a Synt-ról. 

433  Euszebiosz, HE IV 22,4–6. 
434  Theodórétosz, HFC I 1: PG 83,345,24–7; II prol: 388,14–19. 
435  Constitutiones Apostolorum VI 8. 
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leírva Simon és Doszitheosz versengését a varázslók közti első helyért, 
mely végül Simon győzelmével és Doszitheosz behódolásával végződött.436 
Órigenész ezzel szemben konkrét adatokkal szolgál. Megtudjuk tőle, hogy 
Doszitheosz szamaritánus volt, és messiásnak hirdette magát,437 de Órige-
nész korára már harminc követője sem akadt.438 Számára még hozzáférhe-
tők voltak egyéb információk is: (1) a negyedik parancsolat Doszitheosz-
féle radikális értelmezéséről (szombat hajnaltól estig maratoni szoborjáté-
kot kell játszani);439 (2) tanítását egy könyvben foglalta össze, tanítványai 
pedig kiszínezték az életét, többek közt azt állítva, hogy nem halt meg.440 
 Pseudo-Tertullianustól mindössze annyit tudunk meg, hogy Doszitheosz 
elvetette az ószövetségi próféták ihletett voltát – ez inkább a Doszitheoszt 
Simonnal összekapcsoló tradíciónak felel meg.441 Epiphaniosznál, aki a 
zsidó és szamaritánus szekták számát és anyagát egyéb forrásokból alapo-
san felduzzasztja, Doszitheosz alakja az órigenészihez áll közelebb, de szí-
nes történetekkel, aszketikus elemekkel fűszerezve, és a nélkül az informá-
ció nélkül, hogy messiásnak vallotta magát. 
 Lipsius ugyanakkor kiemeli azt a különös vonást, hogy mind Pseudo-
Tertullianus, mind Epiphaniosz (és Philastrius) a szadduceusokat Doszi-
theosztól származtatja. Ez az elképzelés megjelenik a Pseudo-Clementina-
ban is.442 Így Hippolütosznak tulajdonítható, akárcsak a heródiánusok szek-
tájának leírása, melyet a szinoptikusok lényegében egyedül azzal az adattal 
jellemeznek, hogy Heródest messiásnak tartották.443 
 
Összefoglalásképpen a fenti vizsgálattal a következő eredményekre jutot-
tunk: 
 

                                                 
436  Pseudo-Clementina, Recognitiones II 9–11; vö. Homiliae II 24. 
437  Órigenész, CC I 57; ezt az információt ismétli Euszebiosz, Theophania fr. 15; 

Apollinaris in Mt fr. 122 (in catenis, vö. Órigenész, ComMt 33: GCS 38,59), s vé-
gül Eulogiosz: Phótiosz, cod. 230. 285a24–37. 

438  Órigenész, CC VI 11. 
439  Órigenész, PA IV 3,2. 
440  Órigenész, ComJoh XIII 27,162. 
441  Lipsius ugyanakkor azzal magyarázza ezen információ hiányát Epiphaniosznál, 

hogy már a szamaritánusoknál általában elmondta, csak a Tórát fogadják el (Pan 
9,2): R. A. Lipsius, Quellenkritik, 73. 

442  Recognitiones I 54. 
443  Vö. R. A. Lipsius, Quellenkritik, 74. 
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(i)  Hippolütosz és Pseudorigenes jelentős részben független herezioló-
giai tradíciót képviselnek, ahol a közös pont Irenaeus, de olykor az 
egyik követi Irenaeust, a másik nem, illetve fordítva (pl. Baszilei-
dész, Simon, Nikolaosz esetében); 

(ii)  alkalmanként – a számára érdektelen, Irenaeushoz képest új anyag-
ban – a Ref használja Hippolütoszt; 

(iii)   ez a használat gyakran kivonatolást jelent (pl. quatrodecimánusok), 
ami némileg ellentétben azzal, amit Pseudorigenes állít bevezetőjé-
ben saját korábbi, hereziológiai munkájával kapcsolatban, amelyet 
bővít (ez ugyanakkor nem feltétlen állt minden egyes beszámolóra); 

(iv)   a Synt és a Ref eretneklistája lényegesen eltér; 
(v)   kisebb mértékben a Ref V–IX és Ref X listája is különbségeket mutat 

(judaizmus, Nikolaosz, Menandrosz, Szaturnilosz, Kerdón, Karpok-
ratész, quatrodecimánusok és Prepón kihagyása); 

(vi)   ugyanakkor egyebütt a Ref V–IX kihagy a Ref X-hez képest, ami arra 
utal, hogy eredetileg a Ref X nem más, mint Pseudorigenes korábbi 
műve (a Kis labirintus), melyet minimálisan igazít az összefoglaló 
funkciójához, például úgy, hogy az új anyaggal kiegészíti;444 

(vii) a Ref és a Synt hereziológiai koncepciója és a cáfolat módszere is el-
tér; Hippolütosznál a filozófia nem kap szerepet, hanem bibliai testi-
moniumokat és a biográfiai adatokat használ ellenfeleivel szemben; 

(viii) a Ref friss anyaga későbbi voltát mutatja: sajátos ellenfelei a Noé-
toszt követő Kleomenész, illetve Kallisztosz; az élkhaszaita Alki-
biadész, de ismeri Bardaicánt is; 

(ix)   tehát (ii), illetve (iii) és (viii) alapján a Ref egyértelműen későbbi – 
ami megerősíti azt, amit a Synt Noétosszal foglalkozó fejezetének és 
Tertullianusnak viszonyáról M. Simonetti állít,445 és ellentétes A. 
Brent kronológiájával. 

(x)  Pseudorigenes talán Tertullianust is használja (Hermogenész el-
len).446 Mint látni fogjuk, a valószínűleg szintén neki tulajdonítható 
de universo esetében is szoros kapcsolat mutatható ki a két szerző 
közt. Ez, mint fent láttuk, igaz a Ref alapkoncepciójára is.447 

                                                 
444  Ld. fenn Alkibiadész esetét: 231–32. o. 
445  Ld. alább 5.2: 288. o. a 282. jegyzettel. 
446  Tertullianus Adverus Hermogenemjét a 200-as évek elejére szokás keltezni, J. H. 

Waszink 205/6-ra: ld. „Introduction” in Quinti Septimi Florentis Tertulliani De 
Anima ed. J. H. Waszink (Amsterdam: J. M. Muellenhoff, 1947; repr. Leiden: 
Brill, 2010) 8*. 

447  Ld. fenn 202. o. a 251. jegyzettel. 
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Pseudorigenest nemcsak a filozófiai műveltségre való hangsúlyos törekvé-
se,448 de egyéb szálak is az alexandriai tradícióhoz kapcsolják. Nemcsak a 
zsidó teológia leírása közös pont Pseudorigenes és Kelemen közt,449 de 
egyéb érintkezési pontokat is találhatunk,450 így azt a meglátást is, hogy az 
eretnekségek nem egyszerűen a filozófia örökösei, hanem annak eltorzítói, 
degradálói.451 És bár kétségtelen, hogy Pseudorigenesszel szemben a görög 
filozófia jelenségének elsősorban erényeit látja és láttatja, Kelemennél sem 
hiányzik a másik oldal: 
 

Úgy látszik, a hellének filozófusai bár Istenről beszélnek (onoma-
zontes), Istent nem ismerik, mert nem imádják Istenként. Filozó-
fiai tanaik (philosophumena) Empedoklésszel szólva: az egészről 
keveset tudó sokaság nyelvén forogva szájukon hiába ömlenek 
ki.452  

 
A fentiek alapján a korai hereziográfiának Lipsius, Vallée és mások által 
felvázolt stemmája a következőképpen helyesbíthető, illetve egészíthető ki 
az egyéb források (CArt, Rhodón, Euszebiosz) figyelembevételével: 
 
 

 

                                                 
448  Ld. Ref praef. 
449  Ld. fenn 1: 22. o. és alább 5.3: 341. o. a 680, 682. jegyzettel. 
450  Vö. Winrich Löhr, „Continuing Construction of Heresy”, 31. n. 12 (enkratizmus és 

a gümnoszofisták). 
451  Vö. ibid. 36–7. 
452  Alexandriai Kelemen, Str VI 17,149, 1. 
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Ugyanakkor azok, akik Hippolütoszt és Pseudorigenest térben is messze el 
akarták távolítani (Nautin, Cerrato, Simonetti), vagy az utóbbit időben 
előbbre helyezni (Nautin, Brent), túl messze mentek, a hereziográfiai kap-
csolat közöttük ennek ellentmond, és, mint a következő fejezetben látni 
fogjuk, teológiájuk közt is sok a kapcsolódási pont.453 

                                                 
453  Ld. alább elsősorban 5.3: 342; 345; 347–8. o. 
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5. HIPPOLÜTOSZ, PSEUDORIGENES ÉS ELLENFELEIK 
TEOLÓGIÁJA ÉS METATEOLGIÁJA 

 
5.1. MÍTOSZ ÉS LOGOSZ: NOÉTOSZ ÉS THEODOTOSZ,  

BASZILEIDÉSZ ÉS APELLÉSZ ISKOLÁI 
 

5.1.1. Logicizmus és paradoxon: Noétosz  
 
Noétosz személye kulcsfontosságú mind a teológia útkeresései, mind a ko-
rabeli hereziológiai irodalom útvesztőinek kibogozását tekintve. E két 
szempont pedig összefügg: a különböző metateológiai álláspontok a teoló-
giai konszenzusok ellenére különböző hereziológiai tradíciókat hoztak lét-
re. Ahhoz, hogy az elméleti kérdésekről bármit mondhassunk, értelemsze-
rűen először a filológiai kérdéseket kell tisztáznunk. 
 
A forrásprobléma 1: A Noétosz ellen és a Refutatio 
 
A XIX. század közepén született Hippolütosz-kérdés kulcsa a XX. század 
közepe óta lényegében a Noétosz-kérdés lett.1 Noétoszról ugyanis alapve-
tően két forrásunk van: a Hippolütosz neve alatt megőrzött Noétosz ellen 
(Contra Noetum/Contra haeresin Noeti, CPG 1902, CHN)2 és a Ref IX. 
könyvének vonatkozó fejezetei. Csakhogy a CHN és a Ref beszámolója 
szinte minden dimenzióban különbözik: stílusukban, hereziológiai alap-
koncepciójukban, teológiájukban, metateológiájukban és Noétoszhoz való 
viszonyukban. Kezdve az utóbbival: a Noétosz ellen szerzője a kis-ázsiai 
viszonyok, az egész történet jó ismerője, arról jelen időben ír.3 A „boldog 

                                                 
1  A kérdés történetéről áttekintést nyújt Manlio Simonetti, „Introduzione” in Ip-

polito, Contro Noeto, ed. Manlio Simonetti  (Biblioteca Patristica, Bologna: Edizi-
oni dehoniane, 2000) 52–70. 

2  Három kódexszel: 1) Vat. gr. 1431 (erről ld. Eduard Schwartz, Codex Vaticanus 
gr. 1431: Eine antichalkedonische Sammlung aus der Zeit Kaiser Zenos [Abhand-
lungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-philolo-
gische und historische Klasse 32/6. München: Verlag der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, 1927], ld. még fenn 4.1: 172. o. a 142–3. jegyzettel); 2) az et-
től a kódextől függő Ottob. gr. 384; és Barb. gr. 497. Modern kiadásait ld. a forrá-
sok jegyzékében. 

3  CHN 2,1; Epiphaniosznál a párhuzamos helyen „130 éve” áll: Pan 57,1,1: GCS 
31,343,17. 
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presbiterek4 gyűlése” által kérdőre vont és a közösségből kizárt Noétoszt 
lényegében montanistaként írja le.5 Pseudorigenes ezekről az adatokról 
nem tud (vagy nem érdeklik őt), alapvetően Noétosz római követőivel 
(Kleomenész) van dolga, Noétosz maga, de még a tanait Rómába hozó Epi-
gonosz is már homályos történeti alakok számára („egy bizonyos Noé-
tosz”),6 bár arról Pseudo-Tertullianushoz hasonlóan tud, hogy a monta-
nisták egy része is a noétiánus teológiát követi.7 Tertullianus már viszont – 
legalábbis a noétiánus teológia római atyját, Praxeast – harcos antimonta-
nistaként mutatja be, akinek Epigonosszal való azonosítására nagy a kísér-
tés.8  
 A stílusok és a személyiségek egységének megítélését a szemelvények 
alapján az olvasóra bízom. Ami viszont a hereziológiai alapkoncepciót ille-
ti, Pseudorigenes ad absurdum viszi azt az Irenaeusnál megjelenő, Tertul-
lianusnál is meglévő gondolatot, miszerint a keresztény szekták (haireseis) 
gyökerei a görög filozófiai iskolákban (haireseis) keresendők, ami Irenaeus 
par excellence célpontjai, a populáris platonizmusból sok elemet átvevő 
valentiniánusok (és néhány egyéb gnosztikus csoport) esetében kézenfekvő 
volt. Ráadásul a keresztény közösségek is részben filozófiai didaskaleion 
mintájára működtek.9 Hippolütosznak azonban eszébe sem jutna Noétosz-
nak ilyesmit a szemére vetni, illetve ezért Hérakleitosz aforizmáit felkutat-
ni, mint Pseudorigenes teszi, aki ezzel elintézettnek is tekinti az ügyet: a 

                                                 
4  A „presbiterek” kifejezés ilyetén használatához vö. Irenaeus, Ep. ad Florinum 

apud, Euszebiosz, HE V 20,7 = fr. 2. ed. Harvey („boldog presbiter”; „az előttünk 
élt presbiterek”); Ep. ad Victorem apud Euszebiosz, HE V 24,14 = fr. 3. ed. 
Harvey; AH II 22,5: SC 294,225 (= Euszebiosz, HE III 25); V 5,1 (fr. 6); 36,1 (fr. 
30): SC 153,65; 457. 

5  Legalábbis mint új kijelentés hordozója, mint új Mózes lép fel. 
6  Ref IX 7. 
7  Ref VIII 19,3; X 26. 
8  Tertullianus szerint az utóbbi importálta Kis-Ázsiából Rómába a tanítást (Prax 

1,4), de egyúttal harcos antimontanista is volt (ibid. 1,5). Mindenesetre mind az 
Epigonosz, mind a Praxeas beszélő nevek, tehát könnyen lehetnek gúnynevek. Az 
azonosítás ötlete de Rossitól, 1866-ból származik: ld. Adolf von Harnack, History 
of Dogma tr. by Neil Buchanan (Boston, 1901) 59 n. 3., eredetileg Lehrbuch der 
Dogmengeschichte I. 2. Aufl. (Freiburg IB, 1888) 656 n. 2. A meglehetősen sem-
mitmondó „Gaiosz” praenomen alatt hivatkozott antimontanista (ld. 6.2: 369–70, 
373–5. o.) is esélyes jelölt a Praxeasszal való azonosításra, viszont az ő esetében 
éppen a trinitológiai álláspontjáról nincs semmiféle adatunk. Ráadásul Tertullianus 
nem látszik tudni ellenfele antijohannita vonásáról, mert érvelésében bőségesen és 
központi helyeken hivatkozik a jánosi iratokra. 

9  Ld. fenn 1: 26. o. az 59. jegyzettel. 
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„cáfolat” (elenchos) számára valójában „leleplezést”, a tanok és azok (állí-
tólagos) filozófiai forrásainak a feltárását jelenti.10 Hippolütosz ezzel 
szemben érvel, mégpedig elsősorban exegetikai alapon. Számára az egy-
házfegyelmi megoldás a végleges – amire a Kallisztosszal egymást kölcsö-
nösen kiközösítő Pseudorigenes nem hivatkozhatott.11 
 Ami teológiájukat12 illeti: a Ref szerzője a nyúlfarknyi Demonstratio-
ban egy archaikus római (jusztini) logoszteológiát fejt ki, ami a theophi-
loszi–irenaeusi trinitológiánál13 is kezdetlegesebb.14 Nem csoda, ha ellenfe-
le, Kallisztosz püspök diteistának bélyegzi.15 Hippolütosz a CHN második 
felét képező Demonstratio-ban16 a trinitárius teológia egyik első úttörőjévé 
válik – a feltehetően későbbi Tertullianusszal és Órigenésszel együtt, va-
lamint a nyilvánvalóan őt követő Novatianusszal. A két latin szerzővel kü-
lönösen sok a kapcsolódási pont, ugyanakkor az is világos, hogy Novatia-
nusnál az érvelés az átvételek mellett sokkal kidolgozottabb,17 és Tertullia-
nus esetében is az elsőbbség a Noétosz ellené.18 
 A Refutatio és a Noétosz ellen metateológiai álláspontját, ami jelen 
vizsgálódási szempontunkból a leglényegesebb, szintúgy ég és föld választ-
ja el egymástól: míg az előbbi elsősorban a konzisztenciát kéri számon 
Noétoszon, Hippolütosz, aki maga is szívesen fejezi ki a hit tartamát para-
doxonokban – így a Noétosz ellen záró szakaszában –, a helyes exegézist. 
Következésképpen a két szöveg és szerző távolsága oly nagy, hogy akkor 

                                                 
10  Ld. fenn 4.2: 183. o. 204. jegyzet. 
11  Erről ld. különösen Allen Brent, „Was Hippolytus a Schismatic?” VC 49 (1995): 

215–244, 223–6. 
12  Erről részletesebben ld. 5.2 és 5.3. 
13  Ld. Irenaeus saját Demostratio-ját: ed. A. Rousseau, SC 406 (1995); a műfajról ld. 

fenn 1: 27. o. 
14  Ezt hangsúlyozza A. Brent is a két szerző viszonyának elemzésében, ahol a kuta-

tástörténetet is röviden összegzi: Hippoltus,204–56, 208–13. További érvek: P. 
Nautin, Hippolyte et Josipe, 49–51, melyeket nagyrészt – nemcsak a CHN, hanem 
az egész hippolütoszi életmű kontextusában – az alábbiakban (5.2–3; 5.1–2) alapo-
sabban át fogunk tekinteni. 

15  Ref IX 11,3; 12,16. 
16  CHN 9–18. 
17  Ld. Novatianus, Trin 27–29 (a testimoniumok nagy száma) és 31 ( a teoretikus ki-

dolgozottság). 
18  M. Simonetti, „Introduzione”, 60–8; 121–2; részletesen G. Uribarri Bilbao, „Tres 

notas sobre el Contra Noetum hipolitano” Estudíos eclesíástícos 1997 (vol. 72, no 
281) 309–339 (a Simonetti által is hivatkozott tanulmánynak csak francia rezümé-
jéhez fértem hozzá). 
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sem lehetne egy szerző munkája, ha Noétosz ellent interpolálták volna.19 
Ezzel az interpoláció/hamisításelmélet viszont feleslegessé is válik.20 Való-
jában a Noétosz ellen csak a III. század elejének kontextusába illik. Ennek 
több jele is van: 

1) Noétoszt nem püspöki zsinat, hanem a „boldog presbiterek gyűlése” 
ítéli el; 

2) a CHN 2,1 jelen időben beszél a noétiánusokról, a szöveget 
parafrazáló Epiphaniosz ezt átírja úgy, hogy „többé-kevésbé 130 év-
vel ezelőtti” eseményekről szól;21  

3) az immanens Háromság tekintetében homályos, alapvetően csak az 
oikonomiában gondolkodik22 – akárcsak később Novatianus23 –, ami 
Nikaia után a modalizmust leszámítva minden álláspont mentén ide-
jétmúlt megközelítés volna, a Noétosz ellen pedig pont a modalizmus 
ellen érvel; 

4) Szabellioszról – Pseudorigenesszel ellentétben – nem tud, míg a ké-
sőbbiekben – értsd: már a III. század második felében Novatianusnál 
és Alexandriai Dénesnél – Noétosz neve merül teljes feledésbe, és 
Szabelliosz lesz a modalizmus „márkaneve”. Ezután csak az antikvá-
rius érdeklődésű hereziológusok (Epiphanius és az ő közvetítésével 
mások, valamint Theodórétosz ássák elő),24 s számukra is láthatólag 
a Ref-n és a CHN-n kívül más forrás nem áll rendelkezésre; 

                                                 
19  Mint azt Josef Frickel feltételezte: „Hippolyts Schrift Contra Noetum: ein Pseudo-

Hippolyt” in Hanns Christoph Brennecke – Ernst Ludwig Grasmück – Christoph 
Markschies, hrsg., Logos: Festschrift für Luise Abramowski zum 8. Juli 1993 
(Beihefte zur ZNW 67, Berlin – New York, 1993) 87–123. Itt Frickel már amellett 
érvel, hogy a florilégiumok – Thedórétosz, Gelasziosz – által közölt verzió az ere-
deti hippolütoszi anyag, melyre többek közt a CHN mint kompiláció épül; érveinek 
kritikai értékékeléséről ld. A. Brent, Hippolytus, 228; 236; 238–9; 244–6; az inter-
polációelmélet történetéről ld. J. Frickel, ibid. 88–92). Vö. még A. Brent, 
Hippolytus, 249–56. Egyedül, mint látni fogjuk, az antiapollinarista betoldás bizo-
nyul utódlagosnak nem csupán a priori, hanem szövegtani alapon is: ld. alább 5.2 
317. o. Ezt már R. A. Lipsius is észrevette: Quellenkritik, 135–6 (G. Volkmarra hi-
vatkozva).  

20  Ld. A. Brent, Hippolytus, 225–56. 
21  Ld. fenn 241. o. a 3. jegyzettel. 
22  Erről ld. alább 5.2.2. 
23  Novatianus, De Trinitate 31,4. 
24  Az összes későbbi előfordulás:  
 (1) Theodórétosz, HFC PG 83,404–405 nyilván Ref után (vö. 409).  
 (2) Ammonius, In Johannem (CPG 5502) fr. 2 (ed. Reuss, TU 89 [1966]): 

monarchiánusok tételszerű felsorolása Szabelliosz, Novatus(!), Szamoszatai Pál és 
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5) Epiphaniosz, aki átdolgozza, pontosan mutatja, milyen lenne egy IV. 
századi korszerűsítése a szövegnek; 

6) a CHN szentháromságtani álláspontja, nyelve, terminológiája Tertul-
lianus, Novatianus és Órigenész univerzumához tartozónak mutatja;25 

7) a 18. fejezet paradox krisztológiája Melitónhoz, Irenaeushoz és a ko-
rabeli kis-ázsiai miliőhöz kapcsolja. 

 
A Noétosz ellen hitelességének kérdését némileg bonyolítja ugyanakkor, 
hogy Theodórétosz a 2. zsoltár kommentárjának idézeteként megőriz egy 
passzust,26 mely szó szerinti egyezéseket mutat a Noétosz ellen himnikus 
18. fejezetével, ugyanakkor jelentősen rövidebb szöveget hoz. Ezt a pasz-
szust aztán átveszi egy másik, Gelasziosz pápához kapcsolódó latin flori-
légium, de eltérő lemmával: „Hippolütosz, Arábia metropoliszának püs-
pöke és mártírja Az eretnekségek összefoglalásában [in memoria haere-
sium]”.27 
 A thedórétoszi változat azonban a két részlet összehasonlítása alapján 
nem idézet, hanem a poétikus szövegből a szükséges argumentumot desz-
tilláló összefoglalás: explicitté teszi két beszúrással a bizonyítandó állítás-
párt („Ember voltát könnyű felismerni abban, hogy [...] Ugyanakkor isteni 
volta is nyilván látható, abból hogy [...]”), majd a felsorolásból a pontok 
bizonyításához szigorúan nem tartozó antitéziseket elhagyja. Nehezen ma-
gyarázhatnánk fordítva, hogy tudniillik egy kompilátor a teológiai viták so-
rán az érvelő szöveget kidíszítette volna Melitón ázsiai stílusában, a bizo-

                                                                                                                      
Markellosz társaságában; az V/VI. századi szerzőről ld. Joseph Reuss, „Der 
Presbyter Ammonius von Alexandrien und sein Kommentar zum Iohannes-
Evangelium”, Biblica 44 (1963) 159–170. 

 (3) Phótiosz, Bibliotheca cod. 121: 94a27: a Synt tartalmának összefoglalása; 
 (4) Damaszkuszi Szt. János, AH 1* (= [Epiphaniosz] anakephalaiósis) 57 (és 62: 

Szabelliosznál említve) – Epiphaniosz nyomán. 
25  Párhuzamok Tertullianusszal: Adv. Prax (pl. Tertullianus, Prax 5,2 ~ CHN 10,2; 

Prax 21,11–12 ~ CHN 7; hasonlatok: Prax 22,6 ~ CHN 11,2); Novatianusszal (kül. 
De Trinitate 17 ~ CHN 7 a Jn 10,30 értelmezéséről). 

26  In Pss fr. 18 (in Ps 2) GCS II/1 146 ≡ Thdt 156,18-157,6 „Τοῦ αὐτοῦ (d. h. 
Ἱππολύτου) ἐκ τῆς ἑρμηνείας τοῦ δευτέρου ψαλμοῦ.” 

27  Testimonium 8: Gelasius, De duabus naturis in Christo aduersus Eutychem et 
Nestorium. Testimonia ueterum (CPL 1673): Ed. Schwartz, Publizistische Samm-
lungen zum Acacianischen Schisma (Abhandlungen der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse 10, München: Verlag der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1934), 96–7; a florilégiumról ld. ibid. 
280–3. 
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nyítandó állításokhoz szigorúan nem tartozó himnikus elemekkel.28 Ponto-
san ez a himnikus forma – melyet Melitónnál, az Irenaeus neve alatt fenn-
maradt 3. töredékben kimutattunk, valamint alább,29 egyéb hippolütoszi 
szövegekben is látni fogjuk – mutatja, hogy könnyen lehet: nem Theodó-
rétosz jelöli meg tévesen forrását (a szöveg nem idézi a 2. zsoltárt, és nem 
is utal rá), hanem inkább Hippolütosz ismétel megszilárdult, kvázi liturgi-
kus, a hallgatóság számára ismerős formulákat – illetve formulatípusokat – 
két különböző írásában. Melitón Irenaeus neve alatt is kisebb eltérésekkel 
fennmaradt 15. töredéke – melynek elemei a PP-ban is ismétlődnek – lehet 
példa ilyen hosszabb formulára. Ezt Melitón is, mint láttuk, egy kriszto-
lógiai testimoniumgyűjtemény lezárására alkalmazta, akárcsak Hippolü-
tosz a demonstratio megkoronázására. 
 
A forrásprobléma 2: a CHN és a Syntagma 
 
A kérdés kutatóit azonban némileg zavarba ejtette, hogy Phótiosz a Synt-t 
mint jelentéktelen terjedelmű biblidariont, „könyvecskét”, „füzetet” jel-
lemzi, míg a Noétosz ellen egy hosszabb művet látszik implikálni. Ezzel 
szemben a Synt tartalomjegyzékét leghívebben tükröző Pseudo-Tertullianus 
műve igencsak rövidke (a Noétosz ellennek megfelelő szakasza mindössze 
néhány sor, s teljes terjedelme nem ér el egy fél szerzői ívet (18 500 karak-
ter). Amint azonban A. Brent is megjegyzi, a látszat ellenére a hossz egyál-
talán nem zárja ki, hogy a CHN a Synt része legyen. Ő is említi, hogy a 
biblidarion kifejezést Phótiosz többször is alkalmazza, s az így megjelölt 
iratok nem olyan soványak, hogy a Synt a CHN-t magába foglalva ne fért 
volna bele a kategóriába.30 Valójában az egyébként Arisztophanésznél is 
dokumentált biblidarion ritka kifejezés a ránk maradt görög szövegkor-
puszban, az előfordulások 2/3-a Phótiosz Bibliothecajában található,31 aki 
13 kódexet, illetve művet illet vele. A Brent által Rollfs32 nyomán kiemelt 

                                                 
28  Ld. még P. Nautin (Hippolyte Contre les héresies, 55–6) és A. Brent (Hippolytus, 

226–30) érveit. 
29  Ld. 5.2 327. o. az 574. jegyzettel. 
30  A. Brent, Hippolytus, 125–7; vö. R. A. Lipsius, Quellenkritik, 38. 
31  A TLG adatbázis alapján: Michael egy Arisztotelész-kommentárjában (In parva 

naturalia commentaria ed. Wendland CAG 22/1, 135,29) Galénosz ὅτι ἕπονται 
ταῖς τοῦ σώματος κράσεσιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις c. művére hivatkozik a szóval: 
ed. Kühn IV 767–822 (kb. 52 ezer leütés). 

32 Ernst Rolffs, Urkunden aus dem antimontanistischer Kampfe des Abendlandes. 
Eine Quellenkritische Untersuchung (TU 12/IV/1 Leipzig, 1895) 150–157. 
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három eset33 nem is a legterjedelmesebbek közé tartozik. A közülük ponto-
san ellenőrizhető cod. 126 a maga mintegy 100 000 karakterével a közép-
mezőnyben áll. Néhány, ma már ellenőrizhetetlen hosszúságú munkán34 túl 
találunk a listában egy két Cassianus-művet tartalmazó kódexet (cod. 197). 
Az első a Castornak dedikált Institutio35 a CSEL-kiadásban ugyan mintegy 
230 oldal, de Cassianus kiadója kimutatta, hogy Phótiosz Eucherius kivo-
nata36 – máig fennmaradt, de kiadatlan37 – görög fordításának részeit olvas-
ta (II 1–12), a második mű pedig a Conlationes I., II. és VII. kivonatának 
görög fordítása volt.38 A három szöveg közül a cod. Vat. Ottob gr. 93-ban 
olvasható kettő 30 teljes foliót, kb. 90-100 ezer karaktert tesz ki.39 A cod. 
186 két biblidariont tartalmaz: Konón 50 elbeszélését, melyekből csak egy 
papirusztöredék maradt fenn, de a történetek Phótiosz-féle szinopszisa is 
45 ezer karakternyi.40 A másik az Apollodórosz neve alatt fennmaradt Bib-
liothéké41 a maga 180 ezer karakterével. Ezek társaságában Euszebiosz 
Hieroklész ellen írott műve (cod. 39) mintegy hatvan 65 ezer karakternyi 
szövegével a rövidebbek közé tartozik. Összességében tehát a biblidarion-
nak nevezett írások 60-200 ezer karakternyi terjedelműek, átlagosnak tehát 
a 120 ezer körüli nevezhető. 

                                                 
33  (1) Cod. 126: 1Clem; 2Clem; Polükarposz, Ad Eph. (kb. 48 ezer leütés); (2) Cod. 

185 Dionysios Aigeós, Diktyaka 100 fejezettel; (vö. cod. 211, mely alapján első 50 
egy-egy fiziológiai tételt igazol, a második 50 ezeket cáfolja); (3) cod. 81 
Theodórosz, De magica három értekezéssel [valójában Theodórétosz: CPG 6213 
töredékek] 

34  (1) Cod 75: Ióannész Philoponosz CPG 7268 (szír töredékekkel); (2) cod. 137 
(Eunomiosz); (3) cod. 186 Szótión Myrabilia-ja, (4) cod. 227 Eulogiosznak az 
akephaloszok ellen írt értekezése [CPG 6976 d – teljesen elveszett]; (5) cod. 250. 
Arrhianosz csillagászati műve [teljesen elveszett]. 

35  Ld. CPL 513. 
36  PL 50, 867–894. 
37  CSEL 17 ed. Petcheneg egy bécsi kéziratot nevez meg, a CPL 513 hozzáteszi Vat. 

pal. gr. 41-et, valójában azonban több tucat kéziratról van szó a PINAKES adatbá-
zis alapján. 

38  CSEL 17 ed. Petscheneg xcv–ciiii, kül. xcviii. 
39  A digitalizált kódex online elérhető: http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.gr.93 saec 

xvi (mindkét szöveget azonos titulussal, de Nagy Szt. Atanáz neve alatt hozza). 
40  Ezt a példát Rolffs is említi, 20 ezer szóra becsülve az eredeti mű terjedelmét. 
41 Richard Wagner, ed., Apollodori bibliotheca. Pediasimi libellus de duodecim 

Herculis laboribus (Mythographi Graeci 1. Leipzig: Teubner, 1894); magyarul: 
Apollodórosz, Mitológia, ford. Horváth Judit (Budapest: Európa, 1977), online vál-
tozata: http://mek.oszk.hu/05700/05780. 
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 A CHN mintegy 30 ezer leütést tesz ki, ennek valamivel kevesebb mint 
a fele Noétosz cáfolata, a másik a helyes hitnek minden eretnekséggel 
szembeállított kifejtése, a demonstratio. Mint azonban A. Brent, R. A. 
Lipsius és mások megjegyzik: aligha kaphatott egyformán részletes kifej-
tést mind a 32 tévtanítás, a hangsúly nyilván az aktuálisan veszélyesnek 
tartottra esett.42 Ezt a stratégiát követi Irenaeus és Pseudorigenes is (legfel-
jebb az utóbbi még azokat a szerzőket is kiemeli, akikre legjobban alkal-
mazhatónak vélte alapelképzelését, ti. hogy ezek a tanok egy-egy görög fi-
lozófiai iskolából levezethetők, illetve akikkel kapcsolatban részletes, 
Irenaeushoz képest új forrás állt rendelkezésére). Ha azonban megnézzük 
azt a listát, mely egyik szerzőnek sem állt a homlokterében, s melyre vo-
natkozólag egymástól (feltehetőleg Irenaeus is egy korábbi forrásból43) ve-
szik át az adatokat, ebben igen rövid beszámolókat találunk:  
 

 Ref Irenaeus Ps-Tertullianus 
Szaturnilosz 2000 2500 700 
Karpokratész 2900 4000 600 
Nikolaosz 300 500 800 

Kérinthosz  800 900 600 
Ebión  700 600 300 
Kerdón 400 400 600 
Tatianosz 400 1000 300 
Mindösszesen 7500 9900 3900 

 
Láthatólag Ps-Tertullianus rövidít (ahogy Epiphaniosz meglehetősen fel-
duzzasztja a leírásokat), így átlagban legfeljebb egy-kétezer leütéssel szá-
molhatunk, s ezzel a mű összesen 60-100 ezer karaktert tenne ki. Ez azt je-
lenti, hogy a Synt a leírt biblidarionoknak középmezőnyébe is bőven bele-
fér, de még átlag 5000 karakterrel számolva (a Noétoszt illető 14 ezer és a 
demonstratio mellett) sem haladja meg a phótioszi biblidarionméretet. Lé-
tezhettek még ugyan Noétosz mellett aktuálisnak tartott és részletesebb tár-
gyalások (mint látni fogjuk, ilyen lehetett a Theodotoszoké, valamint a fen-
ti táblázatban a kiugró hosszúságú pseudo-tertullianusi beszámoló és Theo-

                                                 
42  Rolffs szerint ez az utolsó ötöt jelenti, és a többi esetében nem is tartalmazott cáfo-

latot a Synt, így amire Valentinosz esetében Epiphaniosz hivatkozik (ld. a Forrás-
gyűjteményben Synt T4), az egy másik írás volna (a szobor listájából keresi, me-
lyik lehet az): op. cit. 151–5. 

43  Vö. R. A. Lipsius, Quellenkritik, 56–70; Quellen, 36–64. 
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dórétosz vonatkozó megjegyzése44 alapján Nikolaoszé), ám a többiek Ire-
naeusénál is vázlatosabbak lehettek a Phótiosz által közölt információ sze-
rint, hogy ti. Irenaeus előadásából (?)45 kivonatolta őket a szerző. 
 Ám a fenti számítástól függetlenül is a biblidarion kicsinyítőképzője 
nem feltétlen könyvészeti méretre utal: az előző leírt kódex ugyanis Irenaeus 
Adversus haeresese, melyhez képest a Synt akkor is rövid kis iromány lett 
volna, ha Noétoszhoz hasonló részletességgel tárgyalt volna minden eret-
nekséget – nem is beszélve a Synt-t a Bibliothékében követő epiphanioszi 
Panarionnal való összevetésről. Ráadásul Phótiosz lényegében epigonnak 
minősíti a szerzőt – ami persze a CHN jelentőségét tekintve teljesen méltat-
lan –, s a kicsinyítőképző használatát ez a lekicsinylő értékelés is motiválja 
– ahogyan egészen más okból Eunomiosz esetében (cod. 137) is. 
  
Tekintsük át tehát először röviden a szinoptikus forrásokat.46 Epiphaniosz, 
mint említettem, a Noétosz ellent parafrazálja, igen közelről: az első két fe-
jezetben Noétosz személyének és tanításának leírása szinte szó szerint 
egyezik a CHN 1–2. fejezetével (benne a Theodotosszal való párhuzam-
mal).47 A cáfolatban a 3–4. fejezetben önálló utat látszik járni, hangsúlyoz-
va, hogy a fiúfogalom relatívum, és senki sem nemzi önmagát.48 Egyéb 
bibliai testimoniumok mellett azonban foglalkozik a Jn 10,30 értelmezésé-
vel is a CHN 7 nyomán. A 4. fejezetben kifejezetten aktualizálja a kérdést: 
hosszasan foglalkozik a Szentlélekkel, és védekezik a politeizmus vádja el-
len, miközben kortárs szentháromságtani terminológiát használ.49 Noétosz 
érveinek részletes cáfolata az 5. fejezettől részben Epiphaniosz sajátja, ami 

                                                 
44  Theodórétosz, HFC III 1: 83.401 Κατὰ τούτων καὶ ὁ προῤῥηθεὶς συνέγραψε 

Κλήμης, καὶ Εἰρηναῖος, καὶ Ὡριγένης, καὶ Ἱππόλυτος ὁ ἐπίσκοπος καὶ μάρτυρ. 
45  Synt T2: „ezeket szavaival megcáfolta Eirénaiosz, ő maga pedig ezt a könyvet 

Eirénaiosz érveit összefoglalva szerkesztette meg”.  
46  Vö. R. A. Lipsius, Quellenkritik, 241–4. 
47  Noétosz gúnyos jelzője, az anoétos (esztelen) Hippolütosznál így nem jelenik meg, 

csak Pseudorigenesnél, de implicit módon, finomabban sugallja a CHN 3,3. 
Epiphaniosz egyébként – a psogos műfaját követve – nem fukarkodik az elmarasz-
taló jelzők kitalálásában és használatában. 

48  Ez utóbbi parodisztikus megjegyzés a Ref-ban megtalálható, de nem feltétlen szük-
séges irodalmi forrás hozzá. 

49  Kulcskifejezése a háromhiposztázis-formulára utaló, sokszor ismételt jelző a Há-
romság személyeire. A hypostasis Órigenésszel kerül a trinitológia szakszótárába 
(bár bibliai eredetű is: a Hippolütosz által valószínűleg nem használt [Adversus 
Gaium fr. 3 – ld. a Forrásgyűjteményben] Zsidókhoz írt levélből ered: Zsid 1,3; vö. 
Órigenész, PA I 2,2). 
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a 6. fejezet második felében szidalmazásba torkollik. A 7. fejezettől a 
szalamiszi püspök visszatér Hippolütosz szövegéhez, azt szorosan követve 
egészen a Noétosszal foglalkozó szakasz végéig.50 
 Pseudo-Tertullianust itt Tertullianus látszik befolyásolni: először is Noé-
tosz nevét Praxeasszal cseréli le, másrészt kifejezéseket látszik tőle kölcsö-
nözni, így például azt, hogy a bírált szerző szerint az Atyát „feszítették 
meg, szenvedett és halt meg”,51 vagy hogy a Fiú a monarchiánusok szerint 
a „saját jobbján ül”.52 Némi fejtörést okozhat az a kijelentése, hogy Praxeas 
eretnekségének megerősödéséről „Victorinus gondoskodott”. A legvalószí-
nűbb megfejtés a szöveget korábban kiadó Oehlertől származik, miszerint a 
Victor (római püspök) nevét javította egy kéz Zephyrinusra, s ebből lett a 
másoláskor Victorinus. 53 Mindenesetre a Praxeas ellen első fejezetének 
leírása a püspököt befolyásoló monarchiánus Praxeasszal erősen emlékez-
tet a Ref leírására a Zephürinosz környezetében mozgó Kleomenésszel, 
Szabelliosszal és Kallisztosszal.54 A. Brent az utóbbit igyekszik Praxeasz-
szal azonosítani.55 Esetükben azonban sem az ázsiai eredetről nincs tudo-
másunk, és Pseudorigenes szerint nem is ők, hanem Kleomenész mestere, 
Epigonosz importálta Noétosz nézeteit Rómába. 

                                                 
50  Epiphaniosz, Pan 57,7 ~ CHN 4,1–9 (végén némi hozzátétellel); 57,8 ~ CHN 4,9–

13; 57,9 ~ CHN 5; 57,10 ~ CHN 7. A CHN 8 már csak összefoglalás, a 9. fejezettől 
az igaz tanítás kifejtése következik. 

51  Ps-Tertullianus, haer. 32: crucifixum passumque contendit mortuum ~ Tertullianus, 
Prax 2 (az első két állítmány) és Epiphaniosz, Pan 57,1 II 344,17 / Hippolütosz 
CHN 1: γεννηθέντα πεπονθότα ἀποθανόντα (a második két kifejezés). 

52  Tertullianus, Prax 30 (sem Hippolütosznál, sem Pseudorigenesnél nem szerepel). 
53 Quinti Septimii Florentis Tertulliani quae supersunt omnia, ed. Franciscus Oehler 

(Lipsiae, 1854) II 765 apparatus ad. loc. 
54  Ld. Ref IX 7: „Az ő iskolájuk folytonosságát, sőt virágzását és terjeszkedését annak 

köszönhette, hogy Zephürinosz és Kallisztosz szektájukkal közösséget vállalt.”  
55  A. Brent, Hippolytus, 525–35: az Adversus Praxeant T. D. Barnes nem-standard 

Tertullianus-kronológiája mentén koránra, 210 körülre keltezi, tehát amikor 
Kallisztosz még nem püspök volt, csak befolyásos ember Zephürinosz környezeté-
ben. A De pudicitia-t viszont Kallisztosz püspökségére teszi, s fő célpontjában 
szintén Kallisztoszt látja (ibid. 503–24), ami egyáltalán nem tűnik lehetetlennek. 
Egyházfegyelmi és trinitológiai tekintetben tehát Tertullianus és Pseudorigenes 
szövetségeseknek bizonyulnak, ahogy talán más vonatkozásban is kimutatható iro-
dalmi függőség a két szerző közt (ld. alább 6.2: 351–6). Tertullianus művei datálá-
sának problematikájáról ld. Geoffrey D. Dunn, Tertullian (The Early Church 
Fathers, London: Routledge, 2005) 2; 4–6. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 249 

 Philastrius láthatólag Pseudo-Tertullianust követi, de Noétosz nevét 
megőrzi56 – hogy Praxeaszét száműzze a következő fejezetbe, Szabelliosz 
mellé57 –, ahogy Ágoston megjegyzi, „maga tudja, miért”.58 A válasz talán 
az, hogy megpróbálta Pseudo-Tertullianust és Epiphanioszt vagy Hippolü-
toszt összhangba hozni: valamelyiküktől átveszi az információt – némileg 
torzított formában –, miszerint Noétosz magát Mózesnek, testvérét Illésnek 
(sic!) mondta. 
 Theodórétosz a szinoptikusokkal ellentétben teljes mértékben Pseudori-
genest követi, mégpedig a X. könyvbéli összefoglalót.59 A Ref a IX. 
könyvben tulajdonképpen nem Noétosz, hanem követői (római) iskolájá-
nak tanítását foglalja össze így: 
 

egy és ugyanaz az Isten mindenek alkotómestere és atyja, akinek 
úgy tetszett, hogy kezdettől fogva megjelent az igazaknak látha-
tatlan létére (10) – amikor ugyanis nem látták, láthatatlan volt, 
<amikor azonban látják, látható> –; befogadhatatlan, amikor nem 
akarja, hogy befogadhassák, ám befogadható, amikor befogadják; 
ugyanezen gondolatmenet szerint legyőzhetetlen és legyőzött, 
születetlen és született, halhatatlan és halandó.60 

 
Ehhez hozzáfűzi mintegy saját szavaikat:  
 

amikor ugyanis nem volt született az Atya, méltán hívták Atyá-
nak; amikor azonban úgy tetszett neki, hogy elviseli a <szűztől 
való> születést, miután megszületett, ugyanő fia lett saját magá-
nak, és nem másnak. 61 

 
A következőkben csak ezt a gondolatot folytatja és bontja ki röviden, Jézus 
életének és halálának eseményeire alkalmazva, megjegyezve – ahogy a X. 

                                                 
56  Philastrius, haer. 53. 
57  Ibid. 54. 
58  Augustinus, haer. 59. 
59  Theodórétosz, HFC III 3; Ref X 27. 
60  Ref IX 10,9–10. 
61  Ibid. 9,11. Egyes számban beszél az (állítólagos) idézet szerzőjéről, de nem nevezi 

meg az alanyt. A szakasz elején „Noétosz utódai” áll, így akár Noétoszt, akár – in-
kább – a ténylegesen támadott Kleomenészt érthetjük alatta. A leírás végén leg-
alábbis őt nevezi meg alanyként: „Kleomenész, meg az ő kórusa” (ibid. 9,12). Az, 
hogy az Atya a megtestesüléssel lett Fiúvá, Kallisztosz tanítása is, aki a tulajdon-
képpeni célpont.  
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könyv összefoglalójában is –, hogy az Atya-Fiú „adott időben a megfelelő 
tulajdonságai alapján viseli a megfelelő nevet”.62 
 Amíg tehát Pseudorigenes Noétoszban és követőiben a paradoxonokban 
ad absurdum örömüket lelő teológusokat lát – jóllehet a paradoxonok pólu-
sait a diakronikus dimenzió egymásutániságra bontja –, Hippolütosznál 
ilyesmit nem találunk: az ő Noétosza egyszerűen patripasszionista, aki bib-
liai testimoniumok gyűjteményével támasztja alá monarchianizmusát, 
mégpedig a testimoniumokra mint premisszákra alapuló könyörtelen logi-
kai levezetésekkel. Ez a Noétosz alapvetően racionalista, aki az egyistenhi-
tet helyreállító új Mózesnek adja ki magát – igaz, ahhoz, hogy összhangba 
hozza célját a Krisztus-hittel, kapóra jön neki a kis-ázsiai tradíciónak a pa-
radoxonokban kibomló krisztológiai dialektusa. Tertullianus Praxeasa vi-
szont ismét csak jobban hasonlít Pseudorigenes ellenfeléhez: az afrikai ma-
ga is az ellentmondásmentesség elvét kéri számon rajta,63 állításainak ab-
szurd következményeit felhánytorgatva. Hippolütosz viszont éppen szűkre 
szabott racionalizmusát, logikai formalizmusát veti Noétosz iskolájának a 
szemére, párhuzamba állítva azt a theodotiánusok tevékenységével.64 En-
nek visszhangja még Novatianusnál is kitapintható: 
 

(4) Ha az Isten egy, Krisztus pedig isten, akkor az Atya Krisztus – 
mert egy az Isten; s ha Krisztus nem az Atya, mivel Krisztus Fiú-
isten, (úgy látszik) két istent vezetünk be az Írásokkal szemben. 
(5) Akik viszont azt állítják, hogy Krisztus csupán ember volt, a 
következőképpen érvelnek: ha más az Atya, és más a Fiú, az Atya 
pedig isten, és Krisztus is isten, akkor tehát Isten nem egy, hanem 
két párhuzamos istenről kezdünk beszélni, tudniillik az Atyáról és 
a Fiúról. Ha tehát egy az Isten, következésképpen Krisztus ember, 
hogy az Atya méltán lehessen az egy Isten.65 

 

                                                 
62  Ibid. X 27; vö. IX 10,11. 
63  Tertullianus, Prax 10. 
64  CHN 2 és 3,1. 
65  Novatianus, Trin 30,4–5: si unus Deus, Christus autem Deus, Pater est Christus, 

quia unus Deus; si non Pater sit Christus, dum et Deus Filius Christus, duo dii 
contra scripturas introducti esse uideantur. 5. Qui autem hominem tantummodo 
Christum esse contendunt, ex diuerso sic colligunt: si alter Pater, alter est Filius, 
Pater autem Deus et Christus Deus, non ergo unus Deus, sed duo dii introducuntur 
pariter, Pater et Filius; ac si unus Deus, consequenter homo Christus, ut merito 
Pater sit Deus unus. 
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A kortárs monarchianizmus összefüggésében szólnunk kell még néhány 
szót Szabelliosz ködbe vesző alakjáról, aki később nevét kölcsönözte – ha 
nem is saját kezdeményezésére – e teológiai nézőpontnak. Először 
Pseudorigenesnél bukkan fel mintegy mellékalakként a római monarchiá-
nusokkal vívott csatájában. Nem derül ki, hogy vajon Kleomenész iskolá-
jához volt-e közvetlen köze: a következő, Kallisztosz ellen írt szakaszban 
bukkan elő mint a szerző teológiai álláspontjának par excellence ellenpont-
ja: Zephürinosz kettejük követői közt ingadozik.66 Pseudorigenes láthatólag 
sikeres fellépése volt az oka annak, hogy Kallisztosz „eltávolította”,67 amin 
Szabelliosz megütközött, fellépését árulásnak tartotta68 – ami arra utal, 
hogy Zephürinosz alatt szövetségeseknek számítottak a püspök közvetlen 
környezetében, komoly befolyást gyakorolva rá. Kallisztosz püspöksége 
idején viszont a lépésével megosztott légkörben nyilván a Pseudorigenes 
által képviselt logoszteológia hívei felé tett gesztust, miközben magát 
Pseudorigenest mint diteistát bélyegezte meg, hogy az ellenkező pártnak is 
kedvezzen, s a két hangadót kizárva a többieket megnyerje. Az általa java-
solt „trinitológiai” megoldás azonban – legalábbis Pseudorigenes megítélé-
sében – csupán a monarchianizmus újraformulázása volt, és megfelelt 
Szabelliosz nézeteinek, amennyiben pedig nem, úgy Theodotosz pszilant-
ropista monarchianizmusa felé hajlott. 69 
 Legközelebb a III. század második felében hallunk Szabellioszról, még-
pedig Novatianustól és Alexandriai Dionüsziosztól. Novatianusnál már ne-
ve az eretnekség bélyegét hordozta, ezért a monarchiánusok is ódzkodtak 
attól, hogy követőinek látsszanak,70 azaz „szabelliánusoknak”.71 Úgy lát-
szik, Kallisztosz lépése a későbbi színteret alapvetően határozta meg. 
Novatianus – aki, mint alább látni fogjuk, szentháromságtanában Hippo-
lütosz követője72 – ugyanúgy a pszilantropizmussal ellentétes másik vég-
letként mutatja be Szabelliosz álláspontját, mint Kallisztosz ellen érvelve 
Pseudorigenes. Hippolütosznál azonban a két pólus képviselője még Noé-
tosz és Theodotosz. Úgy tűnik tehát, hogy egy ponton – 220 tájékán – 
Szabelliosz lett a monarchianizmus legnagyobb hatású képviselője, leg-
alábbis ellenfeleik szemében. Az eretnekek listájára ekkor kerül fel, így 

                                                 
66  Ref IX 11,1. 
67  Ibid. IX 11,15. 
68  Ibid. IX 11,16. 
69  Ibid. IX 11,19. 
70  Novatianus, Trin 12,9. 
71  Ibid. 12,7 (sabelliana haeresis). 
72  Ld. alább 5.2: 296–297. o. a 329; 331. jegyzetekkel. 
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csak a következő – bő egy századdal későbbi – hereziológusoknál szerepel 
a hippolütoszi lista folytatásában: Epiphaniosznál73 és talán az ő nyomán 
Philastriusnál.74  
 Alexandriai Dénes nagyjából ugyanakkor75 vagy kevéssel később vitat-
kozik Szabelliosz követőivel, és Dénes római püspök monarchianizmu-
sával. A Szabelliosz ellen írt és egyéb, a kérdést érintő leveleiből, 76 illetve 
Szabelliosz ellen írt több „könyvnyi” munkájából77 Euszebiosz és Nagy 
Szt. Atanáz78 őriztek meg részleteket. Ezek alapján már nem Szabelliosz-
szal, hanem a nevével fémjelzett monarchianizmus pentapoliszi (Líbia) 
képviselőivel állt vitában, illetve Novatianus és a római püspökök közötti 
nézeteltérés adta még a kérdés aktualitását: Dénes ugyanis teológiailag 
nyilvánvalóan a hippolütoszi (és pseudorigenesi) örökséget folytató Nova-
tianusszal értett egyet a kallisztoszi hagyományt magáénak valló Római 
Dénessel szemben, ekkleziológiai és emberi szempontból viszont az utób-
bival. Epiphaniosz Szabellioszra vonatkozó információi már csak e vitából 
és a kortárs modalizmusból származnak. Nem feladatom itt a Szabellioszra 
vonatkozó, meglehetősen gyér adatok mögül személyét és teológiáját ki-

                                                 
73  Epiphaniosz, Pan 62. 
74  Philastrius, haer. 54. Ugyanakkor Epiphaniosz beszámolóját Philastrius nem lát-

szik ismerni (vö. R. A. Lipsius, Quellenkritik, 15), de még csak egy a pseudo-
epiphanioszi Anakephalaiósishoz hasonló kivonatot sem, mert ott is az egyetlen in-
formáció az, hogy Szebelliosz Noétosznak csak patripasszionizmusát nem osztotta, 
míg Philastriusnál – az Apiphaniosznál sem található líbiai származás mellett – en-
nek ellenkezője az egyetlen adat Szabellioszról (aminek oka persze lehet hibás ol-
vasat vagy félrehallott értesülés): haer. 54 (CSEL 39,28). 

75  Euszebiosz, HE VII 6 szerint a Xüsztosz-Sixtushoz (257. VIII 30 – 258. VIII 6.) írt 
levélben már előkerül a probléma. Novatianus De Trinitate-jének datálásáról ld. 
James L. Papandrea, Novatian of Rome and the Culmination of Pre-Nicene 
Orthodoxy (Princeton Theological Monograph Series 175, Eugene, OR: Wipf and 
Stock, 2008) 57 (ő a Decius-féle üldözések előttre, a 230-as vagy 240-es évekre 
keltezi, többek között azzal indokolva, hogy ez alapozhatta meg a tekintélyét, ami-
nek következtében ellenpüspökké választották az üldözések idején). Alexandriai 
Dénesről (teológiájának mellőzésével) ld. Attila Jakab, „Denys d’Alexandrie: 
réexamen des données biographiques” Recherches Augustiniennes 32 (2001) 3–37. 
Novatianusszal levelezésben állt, a közösség helyreállítására kérve őt (Euszebiosz, 
HE VI 45), később azonban az utóbbi békíthetetlensége miatt szembefordult vele 
(ibid. VII 8,1); vö. Jakab, Op.cit. 22. 

76  Euszebiosz, HE VII 6; 26,1. 
77  Euszebiosz, PE VII 18,13. 
78  Nagy Szt. Atanáz, De decretis syn. Nic. 25–6; vö. De sententia Dionysii 5,1–3; 

9,1–10,2. 
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hámozni,79 különösen, hogy Hippolütosz szempontjából valójában csak 
annyiban van jelentősége, hogy terminus ante quemet képez legalább a 
Synt megírásához. Kallisztosz és Szabelliosz alakja az, ahol Pseudorigenes 
a kortársakra térve elhagyja a Hippolütosz által tárgyaltakat. 
 

5.1.2. A mindenható logosz: Theodotosz iskolája 
 
Hippolütosz Synt-jában feltehetően Theodotosz is a kiemelkedően részlete-
sen taglalt és cáfolt, aktuális tanbeli fenyegetések közé tartozott, amint azt 
a CHN (és annak epiphanioszi átdolgozása), mely visszautal rá, mutatja;80 
továbbá erre utal az is, hogy – amint Hippolütosz teológiájának elemzése-
kor látni fogjuk81 – Hippolütosz a helyes teológiát különböző műveiben a 
theodotoszi és a noétoszi álláspontok szélsőségei között pozícionálja. E ki-
hívás azonban aktualitását hamar elvesztette. Noétoszhoz hasonlóan Theo-
dotosz neve is 250 után régiségnek számít: már Euszebiosznak is magya-
rázkodnia kell olvasói előtt, hogy Theodotosz eretneksége alatt azt kell ér-
teni, amit később Szamoszatai Pál képviselt.82 Ez az Egyház történetében 
először zsinat által hivatalától megfosztott püspök az, aki azután a pszilant-
ropizmus márkajelévé lesz, ahogyan a modalizmusé Szabelliosz. Ettől 
kezdve Theodotosz csak antikvárius érdeklődésű hereziológusoknál buk-
kan fel, akik Hippolütoszból (esetleg Epiphaniosz közvetítésével), Pseudo-
rigenesből vagy Euszebioszból veszik adataikat.83 Tertullianus fennmaradt 

                                                 
79 Ld. Wolfgang A. Bienert, „Wer war Sabellius?” SP 40 (2006) 359–66, aki lénye-

gében megerősíti, hogy a Ref nyújtja az egyetlen biztos – de meglehetősen sovány 
– információt Szabellioszról. Vö. még id., „Sabellius und Sabellianismus als 
historisches Problem” in H. Chr. Brennecke (et. al.]) Logos: Festschrift für Luise 
Abramowski, 124–40. 

80  CHN 3,1; Epiphaniosz, Pan 57,2,9. 
81  Ld. alább 5.2: 290–2. o. 
82  Euszebiosz, HE V 28,1. 
83  A szinoptikusokat leszámítva mindösszesen a következő szerzők említik: 
 – Latinul (a CETEDOC adatbázis alapján): 
 – Rufinus (Euszebiosz fordítása); 
 – Ágoston, Adversus haereses 33 (Epiphanius alapján lexikoncikk); 
 – Praedestinatus, Adversus haereses (CPL 243) I 33: PL 42,51 (Ágoston nyomán); 
 – Jeromos, Adv. Helvidium 17 PL 23,211; 
 – Facundus Jusztinianusz alatt (Euszebiosz/Rufinusból). 
 – Görögül (a TLG adatbázis alapján): 
 – Vak Didümosz, inZach IV 234 ed. L. Doutreleau (SC 85, 1962): Szamoszatai 

Pál, Phóteinosz, Artemász társaságában; 
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műveiben nem is szerepel a neve. Később talán nemcsak a nagy botrányt 
kavart Szamoszatai Pál homályosította el hírét, de igen gyakori neve al-
kalmatlan is lett volna, hogy a pszilantropizmus zászlóshajójául szolgáljon. 
Epiphaniosz maga így nyilatkozik: „Nem tudjuk, hogy fennmaradt-e ez az 
eretnekség: mások írásai alapján fogunk róluk tudósítani.”84 
 Mindkét Theodotoszra vonatkozólag a hippolütoszi és pseudorigenesi 
információk mellett különösen fontos – fennmaradt adatait tekintve tőlük 
nagyrészt független – kortárs forrás az Euszebiosz által néhány töredék ere-
jéig megőrzött, névtelen Contra Artemonem.85 Theodórétosz Kis labirintus 
címen idézi, és tud az órigenészi attribúcióról, amit stilisztikai vagy gondo-
lati-tartalmi alapon – a charaktér mindkettőre vonatkozhat – tarthatatlan-
nak lát. Ezzel szemben, mint láttuk,86 a Ref-ra, melyet előszeretettel használ 
(mind a IV–IX., mind a X. könyvet), órigenésziként hivatkozik. Felmerül a 
lehetőség, hogy e művet ugyanannak a szerzőnek tulajdonítsuk, mint a De 
universo-t87 és a Ref-t. Phótiosz mindenesetre ezt teszi,88 és ismerteti azt a 
véleményt, mely mindhárom munkát Gaiosznak tulajdonítja. Ez utóbbi 
gyakorlatilag kizárható Gaiosznak a Jelenésekkel szembeni bizalmatlansá-
ga és harcos antimontanizmusa alapján.89 Phótiosz is találgatásnak minősí-
ti, mondván, hogy a szövegek valószínűleg név nélkül hagyományozódtak. 
Maga is tud a Ref esetében az órigenészi attribúcióról, mely Theodórétosz 
tanúsága alapján igen régi eredetű. Minden valószínűség szerint Phótiosz-
nak igaza van: már Euszebiosz számára is több, 200 tájékán írt, általa idé-
zett szöveg szerzője ismeretlen – így a Contra Artemonemé vagy egy jelen-
tősebb antimontanista értekezésé (CPG 1327). Míg E. Castelli – a Refutatio 
és a De universo esetében arra gyanakszik, hogy a szerzőhöz kapcsolódó 
kellemetlen római emlékek miatt hagyományozták névtelenül az értekezé-
seket, a magam részéről azt sem tartom kizártnak, hogy az esetleges üldö-
zésektől való félelem is hozzájárulhatott adott esetben a névtelenséghez. 
Kortárs szerzők mindenesetre ritkán nevezik meg az általuk alapvetően or-
                                                                                                                      
 – Theodórétosz, Eranistes p. 117 (Szamoszatai Pál, Phóteinosz, Artemón társasá-

gában – saját kompendiuma alapján); 
 – Damaszkuszi Szt. János, haer 54 (Epiphaniosz lexikoncikkszerű összefoglalása); 
 – Szerzetes György, Chronicon breve (redactio recentior) I 140 (Commodus alatt: 

Euszebiosz nyomán): PG 110,532. 
84  Epiphaniosz, Pan 54,1. 
85  CPG 1915; a testimoniumokat és a töredékeket ld. a Forrásgyűjteményben. 
86  Ld. fenn 4.2: 212. o. 325. jegyzet, vö. 190. o. a 239. jegyzettel.   
87  Erről ld. alább 6.1. 
88  Phótiosz, Bibl. cod. 48: 12a10–15 (ld. Forrásgyűjteményben, CArt 1. szöveg). 
89  Erről ld. alább 6.2: 373–5. o. 
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todox kereszténynek tartott kortársaikat.90 A névtelen hagyományozódás 
azonban még mindig nyitva hagyja a szerzőség kérdését: egy szerzőtől 
származik-e a három szöveg? Nyilván önmagában problematikus lenne az 
az eljárás, hogy egy adott környezet minden anonim értekezését ugyanan-
nak az írónak tulajdonítsuk, különösen, hogy Euszebiosz alapján a korban 
jelentős írói aktivitásnak vagyunk tanúi a keresztények közt (a heterodox 
szerzőkkel együtt több tucat névről van szó). Ezen belül, mint láttuk, a 
hereziológiai érdeklődés is jelentős. Marad tehát, hogy a szövegeken belül 
keressünk támpontokat. Nos, e tekintetben egyrészt azt mondhatjuk, hogy 
Pseudorigenestől és Hippolütosztól sem idegen, hogy ellenfeleik tanítását 
moráljuk kipellengérezésével támadják, mint a CArt teszi, de forrásaink 
alapján Hippolütosz az Euszebiosz által idézett epizódot nem említette 
(helyette tudunk a másik Theodotosz hittagadásáról), és a Ref sem hivatko-
zik rá. Bár a filozófusi örökség felhánytorgatása91 alátámasztani látszik 
Pseudorigenes szerzőségét, ez az adat sem köszön vissza a Ref-ban – pedig 
annak alapkoncepciójába feltétlen beleillene. Megítélésem szerint a stílus 
és a hagyományra való hivatkozás módja nem vall Pseudorigenesre. To-
vábbá, számára láthatólag a theodotoszok már nem jelentenek jelentős ki-
hívást: mellesleg, nyilvánvalóan másodlagos forrás alapján foglalkozik ve-
lük, míg kortárs ellenfelei – Kleomenész, Kallisztosz, Alkibiadész – alapos 
leleplezésben és bírálatban részesülnek, mégpedig a IX. könyvben. A két 
Theodotoszt a CArt is rendre Victor és Zephürinosz püspökökkel hozza 
kapcsolatba, és a Zephürinosz alatti botrány, úgy tűnik, az iskolájuk-
közösségük végét is jelentette. A rendkívül öntudatos és elhivatott Pseudori-
genes kvázi hallgatása kizárni látszik azt, hogy a CArt saját korábbi műve 
volna, de azt is – az említett kronológiai támpontok alapján –, hogy később 
írta volna. Ráadásul a Ref meglehetősen negatív színben tünteti fel 
Zephürinoszt, míg a Contra Artemonem láthatólag nagyra becsüli. Ami pe-
dig Hippolütosz esetleges szerzőségét illeti,92 ez még védhető lenne azzal, 
                                                 
90  Így hallgat Tertullianus is a római püspök nevéről az Adv. Praxeanban (1,5). En-

nek persze más oka is lehet a „psychici”-vel ekkor már szakított Tertullianus részé-
ről (ld. Prax 1,7). 

91  Euszebiosz, HE V 28,14. 
92  Mellette: R. H. Connolly „Eusebius, HE V 22” JThS 49 (1948) 73–79 (aki azonban 

Hippolütosz alatt jórészt a Ref-t érti); ellene: Eduard Schwartz, Sitzungsberichte 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München. Philos.-philol. u. hist. 
Klasse, 1936/3, 49–51) és P. Nautin, Dossier, 115–120 (aki csak a hippolütoszi 
attribúció indokainak elégtelenségét mutatja ki, és költői kérdéssel nyitva hagyja, 
hogy lehet-e a Ref írója a szerző). O. Bardenhewer a Synt-tól elvitatott CHN-nel 
egy műnek tekintette, amit a Kis labirintussal azonosított mint a Ref szerzőjének 
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hogy a szinoptikusok más részleteket emeltek ki beszámolójából, mint 
Euszebiosz – de nehéz elképzelni, hogy a deklaráltan írásbeli forrásokat 
használó Epiphaniosz93 miért hagyná ki az ütős botránytörténetet, amikor 
Theodotosz bukását részletesen elbeszéli.94 Ráadásul Hippolütosz esetében 
a már Euszebiosz idejére névtelen hagyományozódást nehéz volna magya-
rázni. Ha mindenáron egyszerűsíteni szeretnénk a képletet, még Rhodón 
neve is felmerülhet – ez azonban egyrészt puszta találgatás lesz, másrészt 
megint csak magyarázatra szorulna, miért idézi a markioniták ellen írt 
munkáját Euszebiosz név szerint, amikor a Contra Artemonemet szerző-
megjelölés nélkül ismeri. 
 A szerző nyelvezete egyedi és figyelemre méltó. Korában szinte egye-
dülálló a theologeó kifejezés az „istennek nevezni”, „istenként hirdetni”, 
„istenségét tanítani” értelemben.95 Az „istenekről számot adni” jelentésben 
szerepel Arisztotelésznél,96 és az Arisztotelész neve alatt hellenisztikus vi-
rágnyelven írni szerzőknél is hajlamosabb ismeretlennek A világrend című 
írásában mintegy „a természetről isteni perspektívából írni” jelentésben.97 
Figyelemre méltó a CArt által felvonultatott tekintélyek sora is: részben 
római (Kelemen,98 Jusztinusz, Tatianosz) és kis-ázsiai (Melitón, Irenaeus) 
keresztény szerzőkre hivatkozik, ami valószínűvé teszi, hogy otthona az a 
kis-ázsiai eredetű római közösség, melybe Pseudorigenes, Hippolütosz és 
korábban egy ideig valószínűleg maga Irenaeus is tartozott. Teológiájában 
a jánosi iratok láthatólag kulcsszerepet játszanak.99 Talán megkockáztathat-
                                                                                                                      

(szerintük Hippolütosznak) a munkáját: Geschichte II 567–8. Amint azonban A. 
Brent rámutatott, amennyiben a Labirintus nem más, mint a Ref, a Kis labirintus 
korábbi, vázlatos (a ἁδρομερῶς leginkább olyan rövid, lexikonszerű szövegre utal, 
mint Pseudo-Tertullianus) munkája volna, amiben viszont a CHN nem – de tehet-
jük hozzá, a CArt sem – férne el: Brent, Hippolytus, 122. 

93  Ld. fenn 255. a 84. jegyzettel. 
94  Igaz, láttuk (fenn 4.2: 227. o.), Epiphaniosz talán átsiklott a két Theodotosz meg-

különböztetésén, nem vette észre, hogy az utóbbi iskolája és a melkisedekiánusok 
azonosak, de a történetet akkor is feltehetőleg elbeszélte volna az első Theodotosz 
alatt, ha azt Hippolütosznál olvasta volna. 

95  R. H. Connolly megjegyzi, hogy a Ref-ban előfordul („Eusebius, HE V 22”, 74); a 
két megadott hely közül azonban a másodikban (VII 19,3) nem ez a jelentése, az 
elsőben pedig a bálványimádásra használja (IV 41,2). Egyik kontextus sem keresz-
tény. 

96  Arisztotelész, Met A 983b29. 
97  Pszeudo-Arisztotelész, De mundo 1: 391b4. 
98  A sorrend arra utal, hogy Római Kelemenre kell gondolnunk. 
99  Rejtett intertextualitással utal a Jn 3,33-ra: Ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων 

ἐστίν· ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ. 
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juk, hogy e hagyománynak a krisztológiai álláspontja egyértelműbb, 
explicitebb volt, mint az őshonos római péteri közösségé, melyben így 
Theodotosz és Kallisztosz különböző monarchianizmusai felvetődhettek, s 
melyben talán a jánosi iratok hitelességének kérdése is előkerülhetett.100  
 A 4.2. fejezetbeli forrásvizsgálatunk legvalószínűbb konklúziója szerint 
a CArt Hippolütosz és Pseudorigenes közös forrása volt, de szerzőjük egyi-
kükkel sem azonos, s a két utóbbi nem egészen azonos adatokat vett át e 
műből. Ez az írást viszonylag koránra datálja: mindenképpen 220 előttre, 
de a Synt keltezésétől függően ennél akár jóval korábbra. Amennyiben 
ugyanis helytálló a következtetésem, miszerint a Synt korábbi a Dániel-
kommentárnál, és helytálló az utóbbinak megírásának 202 körülre helyezé-
se,101 akkor a 190-es évekre kell gondolnunk. Ennek azonban ellentmonda-
ni látszik, hogy a bankár Theodotosz Zephürinosz alatt volt aktív, aki 199 
és 201 között lett püspök. A CArt a Zephürinosz alatti eseményekről úgy 
emlékezik meg, mint ami a „mi időnkben” történt, ami arra utal, hogy kor-
társ, de már régebben megesett történetről számol be. Így két lehetőségünk 
maradt: vagy el kell vetnünk azt az eredményt, hogy a CArt lehetett 
Pseudorigenes és Hippolütosz közös forrása, vagy a Syntagmát és a Dániel-
kommentárt későbbre kell kelteznünk. Mivel szórványos üldözések a III. 
század elejének későbbi éveiben is voltak,102 ez utóbbit lehetségesnek tar-
tom. Mivel azonban Phótiosz tanúsága szerint a Synt Irenaeus szóbeli elő-
adásait használta – míg Pseudorigenes az Adverus haereses szövegét –, ne-
héz lenne túl sokkal Irenaeus utánra keltezni.  
 A CArt későbbi voltára még egy tény látszik utalni, mégpedig Artemón 
személye. Róla lényegében azon kívül semmit sem tudunk, hogy a mű el-
lene irányult, és Theodotosz úgy kerül elő benne, mint Artemón tanbéli 
elődje. Theodórétosz ugyan kiizzad egy cikkelyt Artemónnak, de – mint 
láttuk103 – ez mindössze ugyanezen az információn alapul, így Pseudori-
genes Theodotosz-rubrikájából rekonstruálja Artemón tanítását. Artemón 
neve kizárólag mint Szamoszatai Pál előfutára fordul elő a későbbi hagyo-
mányban. Erre utal Euszebiosz már a CArt idézésekor104 és Epiphaniosz 
Szamosztai Pál tárgyalásakor.105 Ennek oka az lehet, hogy a szamoszatai 

                                                 
100  Gaioszról ld. 6.2: 369–70.; 373–5. o. 
101  Ld. Gustave Bardy, Introduction in Hippolyte, Commentare sur Daniel, ed. 

Maurice Lefèvre (SC 14, 1947) 12–18. 
102  Pl. Africában, Scapula alatt: ld. Tertullianus, Ad Scapulam.  
103  4.2.3: 228. o. 
104  Euszebiosz, HE V 28,1; vö. Euszebiosz, Generalis elementaria introductio, 205. 
105 Epiphaniosz, Pan 61,1: III 3,7. 
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elítélésekor írt zsinati levél hivatkozik rá mint „apjára”, s Pált hozzá utalja: 
neki írjon leveleket, s élvezze Artemász (sic!) követőinek közösségét.106 
A megjegyzés alapján gondolhatnánk, hogy az események idején (268) 
még él(het), de ez az ironikus megjegyzésből nem feltétlen következik. 
Mindenesetre Pálnál legalább egy generációval korábbinak kellett lennie, s 
közismert heterodox hírében kellett, hogy álljon. Euszebiosz megjegyzése, 
hogy eretnekségét az antiokhiai püspök „felújítani próbálta a mi időnk-
ben”,107 ismét csak arra utal, hogy Artemón lényegesen korábban volt ak-
tív.108 A tanok azonossága és feltehető közismertsége okán feltehetőleg 
Theodórétosznak igaza van, hogy Artemász és Artemón azonos szemé-
lyek,109 viszont a névváltozat azt is megmutatja, hogy a csekély számú ké-
sőbbi hivatkozások nagy része a zsinati levélből merít: Artemón egyfajta 
ős-Pállá lett.110 Működését mindezek alapján 200 és 230 közöttre helyez-
ném, amibe még – szűkösen ugyan, de – belefér a CArt 210 körülre kelte-
zése, és akár az is, hogy 268-ban még élt. 
 Ha azonban mégis a valószínűtlenebb tényállás valósul meg, azaz a Synt 
a Ref forrása, és a CArt mindkettőnél későbbi, akkor nem elképzelhetetlen, 
hogy Pseudorigenes a szerzője, akinek a theodotiánus mozgalom a kortárs 
Artemón miatt került képbe a Ref megírása után, s (többek közt?) nekik 
„szentelte” a Kis labirintust. Ugyanakkor R. H. Connolly véleménye is 
megfontolandó, miszerint a Contra Artemonem egyáltalán nem szólt Arte-
mónról (Euszebiosz ezt a benyomást erősíti), csupán Euszebiosz asszociál-
ta a pszilantropizmus számára ismerősebb képviselőjével.111 
 A Ref, a Synt és a CArt pontos időbeli viszonyait és az utóbbi szerzősé-
gét112 nyitva hagyva, de tág értelemben kortárs voltuk figyelembevételével 

                                                 
106  Epistula synodica (CPG 1707) apud Euszebiosz, HE VII 30,16–7. 
107  Euszebiosz, HE V 28,1. 
108  A kései kronográfiák adataira sokat nem adnék: Szerzetes György 476 / PG 

110,553 például Csodatevő Szt. Gergely kortársának teszi meg, ugyanakkor 
Septimius Severus alattra helyezi működését. 

109  Theodórétosz, HFC. II 4. 
110 Athanasius, De synodis Arimini in Italia et Seleuciae in Isauria 20, 3; Vak 

Didümosz, inZach IV 234, ed. L. Doutreleau, SC 85 (1962). 
111  R. H. Connolly, „Eusebius, HE V 22”, 76–9. 
112  Ha nem állunk ellen a kísértésnek, hogy valamilyen ismert névvel hozzuk kapcso-

latba, akkor az Euszebiosz V 27 által említett Szextosz is szóba kerülhet, akinek 
esetleg a pszeudo-jusztinoszi De resurrectione is tulajdonítható. Az utóbbi mű 
szerzője rendelkezik egyfajta filozófiai műveltséggel, mellyel virtuóz módon bá-
nik, de távolságtartóbban, mint Pseudorigenes. Utóbbiról ld. alább 5.3: 341; 6.1: 
352. o. 
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próbáljuk meg most Theodotosz tanítását s különösen annak teológiai, 
metateológiai jelentőségét rekonstruálni. Theodotosz esetében – akárcsak 
Noétosznál – „belső” ellenféllel állnak szemben a hereziológusok, akik a 
szent szövegek ugyanazon corpusát fogadják el, értelmezik, erre alapozva 
teológiai nézeteiket. Ennek felel meg Theodotosznak csak Epiphaniosznál 
megőrzött bibliai testimoniumgyűjteménye,113 s az azokra válaszoló ellen-
testimoniumok.114 Észszerűnek látszik Lipsius feltételezése, mely ezt az 
anyagot Hippolütosznak tulajdonítja. Egyrészt, mint láttuk, Theodotosz 
esetében részletesebb taglalásra számíthatunk az elveszett eredetiben, más-
részt, mint Lipsius megjegyzi,115 ez a biblikus módszer megfelel Hippo-
lütosznak a Noétosz ellenben követett eljárásának, ráadásul Philastrius is 
megőrizte összefoglalását: 
 

Olyan szentírási passzusokat [capitula] gyűjtenek össze,116 me-
lyek Krisztusról mint emberről szólnak, de nem veszik tekintetbe 
azokat, melyek mint istenről beszélnek róla: „olvassák, de nem 
értik”.117 

 
Márpedig, mint láttuk, Philastrius e helyen nem Epiphanioszhoz, hanem 
Hippolütoszhoz/Pseudo-Tertullianushoz áll közel. Gondolhatnánk ugyan, 
hogy Epiphaniosz egyszerűen megkonstruálja a vitát a pszilantropizmus 
melletti és elleni testimonium-közhelyek tárából, csakhogy ha összehason-
lítjuk Theodotosz és Szamoszatai Pál cáfolatát, azt láthatjuk, hogy az utób-
bi krisztológiája esetében egyetlen testimoniumot sem találunk (modaliz-
musa mellett is csupán hármat, melyből egyet Epiphaniosz így vezet be: 
„tegyük fel, hogy úgy érvelnek...”).118 Ezzel szemben a Pan 54-ben a 
„Theodotosz azt mondja” – sed contra szerkezet megfelel egy másik – fel-
tehetően későbbi – hippolütoszi mű, a Gaiosz ellen szerkezetének,119 amint 
látni fogjuk. Phóteinosz esetében találunk ugyan pró és kontra testimoniu-
mokat,120 de azok nagyrészt különböznek, és Epiphaniosz közvetlen a vita 
                                                 
113  Epiphaniosz, Pan 54 (i) 3,1: MTörv 18,15; (ii) 3,5: Lk 1,35; (iii) 4,1: Jer 17,8; (iv) 

5,1: Ézs 53,3; (v) 5,9: ApCsel 2,22; (vi) 6,1: 1Tim 2,5. 
114  (i) Is 7,24; Mt 1,23; (ii) ibid. cont.; Jn 1,1;3; (iii) Mt 11,27; (iv) Ézs 53,7–8a; 6b; 

Zsid 4,12; Jn 8,56–8; (v) ApCsel 7,56; (vi) Rm 1,4; Gal 4,4; 1Kor 8,5–6. 
115  R. A. Lipsius, Quellenkritik, 236–7. 
116  A philastriusi utuntur megfelel az epiphanioszi ὅσαπερ χρήσιμα-nak, s a testi-

moniumgyűjtemények görög elnevezésére (χρῆσις) utal. 
117  Vö. 2Kor 3,14; (ApCSel 8,30; 13,27; 2Kor 1,13). 
118  Epiphaniosz, Pan 65,3,2 (a másik kettő: ibid. 1,9; 2,1). 
119  Ld. alább 6.2: 369–70; 373–5. o. 
120  Epiphaniosz, Pan 71. 
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dokumentumait használja. Minden valószínűség szerint tehát – akárcsak 
Noétosz esetében – az epiphanioszi anyag lényegében Hippolütosz parafrá-
zisa. Az így adódó hat Theodotosz-töredékből jelen célkitűzésünket tekint-
ve az első a legfontosabb. Ebben így érvel: 
 

A Törvény azt mondta róla: „az Úr prófétát támaszt nektek testvé-
reitek közül, olyat, mint én: őt hallgassátok” (Dt 18,5). 
Mózes pedig ember volt. 
Tehát ez az Isten által támasztott Krisztus nem isten volt, hanem 
ember, minthogy közülük való volt, s mint Mózes, ember volt.121  

 
Az azonosak felcserélhetőségén alapuló dedukció a szentírási szakaszból 
márpedig olyan eljárás, melyet a CArt szerzője a tanítványainál is kiemel. 
 
Ezen a ponton térjünk vissza a CArt-hez, mely célkitűzésünk szempontjá-
ból egy fontos adalékkal szolgál. Míg a Ref VII 36 csak annyit mond, hogy 
a theodotiánusok közt mindenféle belső viták zajlottak, a CArt feltárja ezek 
mibenlétét: 
 

Az isteni Írásokat vakmerően semmibe vették, a hit ősi szabályát 
figyelmen kívül hagyták, Krisztust nem ismerik, nem kutatják, 
mit mondanak az isteni Írások,122 hanem azon törik szorgosan a 
fejüket, milyen következtetési sémákat találhatnak, melyekkel is-
tentelenségüket alátámaszthatják. S ha valaki az írás szavát rakja 
elébük, azt vizsgálják csak, hogy kondicionálison vagy diszjunk-
ción alapuló következtetési séma alkalmazható-e rá.123 

 
Ez alapján korrigálják a Szentírást is124 – ahogy arra Epiphaniosz némileg 
homályos megjegyzése is utal125 –, ám így nem tudnak – sem ebben, sem 

                                                 
121  Epiphaniosz, Pan 3,1: Καὶ πάλιν δὲ ὁ αὐτὸ Θεόδοτός φησι·  
 καὶ ὁ νόμος περὶ αὐτοῦ ἔφη· «προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ἐγερεῖ ὑμῖν κύριος ὡς 

ἐμέ· αὐτοῦ ἀκούσατε». 
 Μωυσῆς δὲ ἄνθρωπος ἦν· 
 ὁ οὖν ἐκ θεοῦ ἐγειρόμενος Χριστὸς [II 320]οὗτος, φησίν, οὐκ ἦν θεὸς, ἀλλὰ ἄνθρωπος, 

ἐπειδὴ ἐξ αὐτῶν ἦν, ὡς καὶ ὁ Μωυσῆς ἄνθρωπος ἦν.  (Az aláhúzott kifejezések 
csak az U kódexben szerepelnek, így Holl nem fogadja el, de akkor viszont zavaros 
volna a mondatszerkesztés: „Ő volt a Krisztus, de ember”.) 

122  Vö. Jn 5,39.  
123  Euszebiosz, HE V 28,13. 
124  Ibid. 15. 
125 Epiphaniosz, Pan 55,1,5: πλάττουσι δὲ ἑαυτοῖς καὶ βίβλους ἐπιπλάστους, ahol is a 

„könyvek” kifejezés ki-ki saját bibliaverziójára vonatkozhat. 
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tanításaikban – egyetértésre jutni.126 Bár metodológiájukat, mely a CArt 
számára a legjellemzőbb vonásuk, más forrás nem említi, Pseudo-Tertul-
lianusnál (és Epiphaniosznál) legalábbis példát találunk rá (némileg rövi-
dítve): 

(1)  Melkisedek apátlan, anyátlan; 
(2a) Krisztus anyja Mária; 
(2)  Krisztus apátlan, de nem anyátlan;  
ergo (3) Melkisedek nagyobb, mint Krisztus. 

 
Ha azonban a Ref forrása kiemelte volna a melkisedekiánusok (szil)logiciz-
musát, nehéz elhinni, hogy Pseudorigenes nem ütötte le a magas labdát, 
mint a CArt szerzője tette, aki azt hányja a szemükre, hogy inkább Ariszto-
telész, Theophrasztosz, Galénosz és Eukleidész követői, mint Krisztuséi.127 
Ez tehát annak valószínűségét, hogy a Synt az ősforrás, erősen csökkenti, 
bár – mint láttuk – Pseudorigenes máskor is kihagyja a ziccert.128  
 H. G. Snyder nemrégiben kísérletet tett a Theodotosz mozgalma Sitz im 
Lebenjének rekonstrukciójára, kimutatva, hogy Rómában a vargák és a 
könyvipar egy helyen működtek. Szerinte ez adta az apropót, hogy egy 
varga amatőr filológussá nőtte ki magát.129 Ez a hipotézis azonban a CArt 
félreértésén látszik alapulni: Theodotoszék ugyanis – a CArt szerint – nem 
szövegkritikát műveltek, hanem à la Markión „javították” a szövegeket, az-
az nem filológiai, hanem szisztematikus-teoretikus megfontolások alapján. 
Ráadásul ezt a tevékenységet a CArt a későbbi követőknek, így Bankár 
Theodotosznak és Aszklépiadésznak tulajdonítja, s nem a vargának. Bár az 
utóbbinál is fent kimutattunk hajlandóságot a szentírási szövegek deduk-
cionista értelmezésére, a logika és a filológia nem azonosak. Mivel pedig a 
CArt-en kívül bibliakritikai tevékenységükre más forrásunk nincs, így 
Snyders szellemes elmélete inkább a science fiction, mintsem az eszmetör-
ténet tudományának körébe tartozik. 
 
Az eddigi vizsgálatok alapján megkísérelhetjük keltezni a hippolütoszi 
Syntagmát. R. A. Lipsius a II. század végére és Kis-Ázsiába lokalizálta a 
művet,130 A. Brent a Ref utánra, azaz 220 és 235 közöttre, Rómába. Mind-

                                                 
126  Ibid. 16–7. 
127  Euszebiosz, HE V 28,14. 
128  Ld. fenn 4.2: 221. o. 
129  H. Gregory Snyder, „Shoemakers and Syllogisms: the ‘School’ of Theodotus the 

Cobbler” SP (megjelenés alatt). 
130  R. A. Lipsius, Quellenkritik, 41–2. 
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két datálási kísérlet azonban tarthatatlannak bizonyul: Lipsius túl korai kel-
tezése és a Kis-Ázsiai helyszín ellentmond annak, hogy Hippolütosz Theo-
dotosznak is komoly figyelmet szentel, jóllehet a római pszilantropistával, 
úgy tűnik, kizárólag római szerzők vitatkoztak. Theodotosz ráadásul Victor 
alatt, tehát a II. század utolsó évtizedében működött, tanítványa, a „melki-
sedekiánus” Theodotosz pedig már (jellemzően) Zephürinosz alatt. Ezért, 
mivel a Synt – ha talán névtelenül is – legalábbis egy sajátos tanítását emlí-
ti, megírása legeslegkorábban 200 tájékára tehető. Victor halála és Zephü-
rinosz püspökségének kezdete a különböző források alapján 199 és 201 kö-
zött következett be.  
 A Refutatio Kallisztosz alatt vagy után, tehát a 210-es évek végén, a 
220-as évek elején történt megírása mindenképp terminus ante quem a 
Synt számára, amint azt mind az eretneklisták terjedelme, a későn képbe 
kerülő szerzők megjelenése a Ref-ban (Szabelliosz,131 Bardaicán132), mind 
az előbbinek az utóbbitól való alkalmankénti függősége mutatja. Brent el-
képzelése azonban, mely a Synt-t a Noétosz ellennel együtt a Ref utánra 
helyezi, alaptalannak bizonyul.133 Bár a Noétosz ellen kidolgozottabb 
trinitológiája a Ref archaikus logoszteológiájával szemben sugallhatja ezt 
a kronológiai viszonyt, de az absztrakt lineáris teológiai fejlődéselképze-
lésének, mint láttuk, a konkrét forráskritikai vizsgálatok ellentmondanak. 
Hippolütosz pedig nem tartozott a Ref szerzője számára a legmeghatáro-
zóbb tekintélyek közé. A. Brent érvelése a kronológiát illetően némileg 
petitio principiin alapul. Elképzelése szerint Hippolütosz Pseudorigenes 
teológiáját Kallisztoszéhoz közelítette, a kallisztoszi közösséggel való ki-
békülés szándékával. Ez a következtetés azonban részben a „tökéletes Fiú” 
hippolütoszi fogalmának félreértelmezésén alapul.134 Ráadásul, mint látni 
fogjuk, az e mentén sem tekinthető lehetséges kiegyezési alapnak 
Kallisztosz álláspontjából.135 Brent datálása azt sugallja, hogy Tertullianus 
Adversus Praxeanja – melyet ő T. D. Barnesszal 210 körülre keltez136 –, 
s mely mű a Noétosz ellennel szoros párhuzamokat mutat, forrása az utób-

                                                 
131 Ld. fenn 5.1.1: 251. o. a 66–68. jegyzettel.  
132  Ld. fenn 4.2: 233–4. o. a 427–8. jegyzettel. 
133  M. Simonetti, „Introduzione”, 61–8; 121–2; részletesen id., „Una nuova proposta 

su Ippolito” Augustinianum 36 (1996) 13–46. 
134  Ld. alább 5.2: 380–400. o. 
135  Ld. alább 5.2: 295. o.; (2 prosópon) 299–300. (a Szetlélek harmadik személye). 
136  Vö. fenn 250. o. 55. j. 
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binak. Valójában azonban nyilvánvalónak látszik, hogy a függőség ponto-
san fordított.137 
 Hippolütosz teológiájának részletes elemzésekor látjuk majd ugyanak-
kor, hogy a inDn azt látszik feltételezni, hogy a három (két) prosópon 
theologémája már megszilárdult a kommentár írásakor, ami valószínűsíti – 
ha nem is bizonyítja minden kétséget kizáróan –, hogy a Noétosz ellen ko-
rábbi. Ha elfogadjuk az inDn hagyományos datálását a 202–4. évekre, a 
Septimius Severus-féle üldözésekre,138 akkor ez a Synt írását igen koránra 
valószínűsítené. Tekintettel azonban arra, hogy lokális üldözésékre a III. 
század elején még később is találunk példát – ahogy pl. Tertullianus 212-
ben írt139 Ad Scapulamja mutatja. Ez lehetőséget ad arra, hogy az üldözé-
sek veszélytudatában élő – és az egyesek által 202-re várt világvége140 el-
maradására reagáló inDn megírásának idejét akár hat-nyolc évvel kitoljuk, 
így a Synt megírása a III. század első évtizedében akármikor elképzelhető. 
 

5.1.3. Pseudorigenes Baszileidésze: misztika és mítosz 
 
Baszileidész talán a legkülönösebb teremtmény a gnosztikus dzsungelben: 
vonásai egyszerre szokatlanok és rendkívül egyediek. Annyiban természe-
tesen ő is tipikus alakja e tropikus faunának, hogy szinte lehetetlen a sze-
mélyéhez fűzött egymásba gabalyodó hagyományokat szétválasztani, az 
egy tőhöz tartozó indákat és ágakat végigkövetni, sőt egyáltalán megmon-
dani, hogy tulajdonképpen hány példány áll is előttünk. E különös alak 
mindig is sokak fantáziáját mozgatta meg. Éppúgy tulajdonítottak neki 
meghatározó szerepet a keresztény teológia fejlődésében,141 mint az újpla-
tonizmus születésében,142 tekintették a buddhizmus első nyugati közvetítő-
jének,143 misztikusnak,144 Eckhart és Jakob Böhme elődjének,145 vagy – a 

                                                 
137  Ld. fenn 5.1.1: 241. o. a 18. jegyzettel. 
138  Ld. Gustave Bardy, Introduction in Hippolyte, Commentare sur Daniel, ed. 

Maurice Lefèvre (SC 14, 1947) 12–18. 
139  Ld. J. H. Waszink, „Introduction”, 6*. 
140  Euszebiosz, HE VI 7: egy bizonyos Júdás a dánieli próféciát magyarázva; vö. G. 

Bardy, op.cit. 12. 
141  R. M. Grant, „Place de Basilide dans la théologie chrétienne ancienne” Revue des 

études Augustiniennes 25 (1979) 201–216. 
142  M. Jufresa, „Basilides, a path to Plotinus” VC 35 (1981) 1–15. 
143  J. Kennedy, „Buddhist Gnosticism, the system of Basilides” Journal of the Royal 

Asiatic Society (1902) 377–411; Arthur Versluis, „Basilides and the political 
implications of negative theology” Studies in Spirituality 19 (2009) 16–19; 22 (a 
hasonlóság állítása, nem a hatásé; e cikk a pozitív tudományosságtól messzire ka-
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közelebbi múltra gondolva – éppúgy megihlette Jungot,146 mint ahogy má-
sokat Sartre-ra,147 illetve legutóbbi monográfusát Nietzschére és Heideg-
gerre emlékeztette,148 és folytathatnánk a sort Nishidával, akinek alakjában 
a fenti analógiák mintegy összefutnak.149 
 Ha misztikusnak nevezzük Baszileidészt, tisztáznunk kell, mit is jelent 
ebben az összefüggésben a „misztikus” jelző. Elsősorban azt, amit 
„Areopagita Dénes” hasonló című munkájában: egyrészt az apofatikus teo-
lógiát, amely a misztériumból a rejtettség vonását emeli ki;150 másrészt ért-
hetjük alatta a misztérium másik fő vonását, mely a közvetlen megtapaszta-
lásban rejlik.151 Alexandriai Kelemen szerint ugyanis Baszileidész azt állí-
totta, a hit „noétikus megragadással, bizonyítás nélkül tesz szert a (gnoszti-
kus) tanokra”.152 Mint alább látni fogjuk, a baszileidészi rendszer itt 
vizsgált formájában a misztikus beállítódás még messzebb megy, s teljesen 
felülírja a kortárs gnosztikus és rokon rendszerekre jellemző kozmológiai 
pesszimizmust. 
 

                                                                                                                      
landozó, nagyon „spirituális”, „politikailag korrekt” és apologetikus írás); vö. még 
Edward Conze, Buddhism and Gnosis: Further Buddhist Studies (Oxford: Cassirer, 
1975), 15–32; idézi A. Versluis, „Basilides” 163; a hasonlóságokat felszínesnek 
tartja Gilles Quispel, „L’homme gnostique (La doctrine de Basilide)” Eranos 16 
(1948) 89–139 ff.; angolul: The Gnostic Man: The Doctrine of Basilides in Joseph 
Campbell, ed., The mystic vision: Papers from the Eranos Yearbooks (London: 
Routledge, 1969) 210–246; repr. in Gnostic Studies I (Istanbul: Ned. Hist. – Arch. 
Inst., 1974)103–133 (hivatkozások erre a kiadásra), kül. 103; 113. 

144  G. Quispel, The Gnostic man, 103.  
145  A. Versluis, Basilides, 21. 
146  Carl Gustav Jung, Septem Sermones ad Mortuos (magánkiadás, 1916). 
147  R. Mortley, From Word to Silence, II 28. 
148  A szóban forgó mű: Graziano Biondi, Basilide: La filosofia del Dio inesistente 

(Roma: Manifesto-libri, 2005), erről ld. Lucia Saudelli, „Étude critique: La 
philosophie du gnostique Basilides” Apocrypha 17 (2006) 211–222. 

149  Nishidáról ebből a szempontból ld. Robert E. Carter, „God and Nothingness” 
Philosophy East and West 59/1 (2009) 1–21. 

150  Werner Foerster ezt a gnózis és a misztika örök közös pontjának nevezi: „Das 
System des Basilides” New Testament Studies 9 (1962) 236. 

151  Ezt már G. Quispel is kiemelte: The Gnostic Man, 128; vö. ibid. 103; M. Jufresa, 
„Basilides”, 9–10. 

152  Alexandriai Kelemen, Str II 3: 10,1 μαθήματα ἀναποδείκτως εὑρίσκουσαν 
καταλήψει νοητικῇ. 
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A források 
 
A Baszileidészre vonatkozó fő forrásaink153 három csoportra oszlanak. Az 
egyik Irenaeus és a tőle függő forrásokban leírt theo- és kozmogónia, 
melyhez doketista krisztológia társul a keresztre feszítés tagadásával, 
melyből a hitért való szenvedés értelmetlensége és libertinus moralitás kö-
vetkezik. Irenaeus és a szinoptikusok beszámolója itt nagy mértékben meg-
felel egymásnak, bár a szinoptikusok megfogalmazásai rendesen egymás-
hoz közelebb állnak, mint Irenaeushoz. Egy lényeges különbség adódik: 
mindhárom szinoptikus forrás hozza, hogy Baszileidész eltanácsolt a már-
tírság vállalásától154 – ami többé-kevésbé megfelel Alexandriai Kelemen 
állításának,155 de nem szerepel Irenaeusnál, sem az ezúttal közvetlen belőle 
dolgozó Theodórétosznál.156 Epiphaniosz viszont szokásához híven a hip-
polütoszi beszámoló után hozzáfűzi még az irenaeusit, de ezúttal a Synt-
ban is megtalálható anyag ismétlése nélkül.157  
 Kelemen – akihez Órigenész nem sokat tesz hozzá – elsősorban etikájá-
val foglalkozik. Ebben a bűn és a szenvedés elválaszthatatlanul összekap-
csolódik a testi léttel, de az önuralom és az üdvös szenvedés révén az ala-
csonyrendű pathoszoktól megszabadulva a reinkarnáció köréből kitörhet a 
gnosztikus.158 Kelemen nyilvánvalóan jól ismerte a baszileidiánusokat, és 

                                                 
153  Jó áttekintés: R. M. Grant „Place de Basilide”, 201–211; W. Foerster „Das System 

des Basilides”, 233–6.  Euszebiosz Agrippa Kasztórja és az Acta Archelai csak ap-
ró részletinformációkkal szolgálnak, e források taglalását az alábbiakban mellő-
zöm. A töredékeket összegyűjtötte: Winrich Alfried Löhr: Basilides und seine 
Schule. Eine Studie zur Theologie- und Kirchengeschichte des zweiten Jahr-
hunderts (Tübingen: Mohr, 1996) 5–254. Recenziója: Alastair H. B. Logan, The 
Journal of Ecclesiastical History 49 (1998) 149–50. 

154  Pseudo-Tertullianus, haer. 8: CSEL 47,215,14; Philastrius, haer. 32,7: CSEL 
38,17,20–2; Epiphaniosz, Pan 24,4. 

155  Alexandriai Kelemen, Str IV 12: 83,2. 
156  Irenaeus, AH; Theodórétosz, HFC I 4 (emellett Euszebioszt is használja [a 

baszileidiánus próféták megnevezése: Βαρκάβαν καὶ Βαρκὼφ – az utóbbi szerepel 
még Kelemennél Parchór alakban], és Iszidórosz nevét Kelementől vagy 
Pseudorigenestől veszi). 

157  Epiphaniosz, Pan 24,5–8. 
158  A testi szenvedés megtisztító volta ugyanakkor visszaköszön a Ref beszámolójában 

is, ahol az irenaeusi hagyománytól eltérően Krisztus testében is szenvedett. Vö. 
Wolf-Dieter Hauschild, „Christologie und Humanismus bei dem »Gnostiker« 
Basilides” Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der 
Älteren Kirche 68 (1977) 67–92, 82. 
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szövegszerűen idéz Baszileidésztől159 éppúgy, mint fiától és tanítványától, 
Iszidórosztól, de Órigenész is megnevezi műveiket.  
 Harmadszor a Refutatio szerzője a III. század elején egy baszileidiánus 
írásból hosszasan idézve egy radikálisan más kozmogóniát és szótériológiát 
állít elénk. Ez Kelemennel akár össze is egyeztethető, merthogy a baszilei-
diánus rendszer más-más területéről beszélnek. Ha nagyon igyekszünk, az 
irenaeusi kozmo- és theogóniát is összepasszinthatjuk a Ref leírásával, ha 
mindkettőt hiányosnak tartjuk. Az viszont egyértelmű, hogy a kereszthalál 
és a feltámadás értelmezése kibékíthetetlenül eltér: a Ref-beli Baszileidész 
krisztológiája nem doketista, s a kereszthalál nála fontos szótériológiai 
momentum – még ha egészen másképp is, mint az Egyház számára. 
 Több tisztázási kísérlet született a kusza információk kibogozására. Egy 
elterjedt megoldás szerint az alexandriaiak és a Ref megbízható, míg 
Irenaeus és a későbbi hereziológusok csak vázlatosan ismernek valamiféle 
elsatnyult vulgárbaszileidianizmust.160 Újabban W. Löhr monográfiájában 
a még szigorúbb kritika érvényesült: Kelemen (és Órigenész) az egyedül 
megbízható, de a polemikus kontextus itt is torzít.161 Ugyanakkor más friss 
áttekintés Irenaeus mellett tör lándzsát, miközben kellőképpen összezava-
rodik a Hippolütosz-hipotézis kritikátlan használata miatt, hiszen a Synt-
nak a szinoptikusok alapján rekonstruálható beszámolója és a Ref itt kö-
szönőviszonyban sem állnak egymással.162 
 Jelen szempontunkból a „hitelesség” kérdése irreleváns: célom nem a 
történeti Baszileidész rekonstruálása, hanem a Ref által idézett szöveg je-
lentőségének feltárása. Ennek ellenére megfogalmaznék egy munkahipoté-

                                                 
159 Az idézett művek mibenlétéről újabban ld. James A. Kelhoffer, „Basilides’s 

Gospel and Exegetica (Treatises)” VC 59 (2005) 115–134, aki amellett érvel, hogy 
az Exégétiké címe megtévesztette a modern teológiai hagyományon felnőtt olvasó-
kat, valójában a műnek a bibliamagyarázathoz semmi köze nem volt, hanem 
Baszileidész rendszerét fejtette ki. 

160 Ezt támasztja alá Alexandriai Kelemen egy megjegyzése, mely a későbbi baszilei-
diánusoknak az irenaeusi hagyomány által is kiemelt, laza erkölcseit szembesíti a 
szekta atyáinak tanításával: Str III 1: 3,3; vö. W. Foerster, „Das System des 
Basilides”, 236 (hibás helymegjelöléssel).  

161 W. Löhr, Basilides und seine Schule, 337. Szerinte a Ref ugyanakkor még Baszi-
leidész követőihez sem használható forrásnak (ibid. 323). Kelemen kritikája: Pierre 
Nautin, „Les fragments de Basilide sur la souffrance et leur interprétation par 
Clément d’Alexandrie et Origène” Mélanges d’histoire des religions offerts à Hen-
ri-Charles Puech (Paris: Presses Universitaires de France, 1974) 393–403. 

162 Birger A. Pearson, „Basilides the Gnostic” in A. Marjanen – P. Luomanen, 
Second-century Heretics, 1–31. 
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zist: azt, hogy itt Baszileidész tanainak a későbbi gnózis (elsősorban a 
valentinianizmus) hatására történő átdolgozásáról lenne szó,163 ebben a 
formában kizártnak tartom, mivel – mint látni fogjuk – az írás világképe 
radikálisan eltér ezektől az irányzatoktól. Talán a Ref szerzője által használt 
bevezető formula ad támpontot: 
 

Nos hát Baszileidész és Iszidórosz, az ő édes fia, s egyszersmind 
tanítványa, azt állítják...164 

 
Kelemen világossá teszi, hogy Iszidórosz komoly önálló irodalmi és teore-
tikus munkásságot fejtett ki,165 így kézenfekvőnek látszik, hogy őt lássuk 
forrásunk mögött. Természetesen a gnózis természeténél fogva konzervatív 
önképe nem engedte meg a különbség hangsúlyozását. Az első dolog 
ugyanis, amit „Baszileidész és Iszidórosz” állítanak, az, hogy 
 

Mátyás szólt hozzájuk titokzatos [apokryphos] szavakat, melyeket 
maga hallott az Üdvözítőtől, amikor négyszemközt tanította.166 
 

Ám úgy tűnik, a szöveg többször is alig burkoltan utalni látszik arra, hogy 
Iszidórosz felülmúlta apját a gnózisban. Az idézett mű szótériológiai kon-
cepciójának lényege ugyanis, hogy a világ több szintjén is a fiúk, aki böl-
csebbek,167 világosítják meg atyjukat. A Nagy Arkhón esetében például: 
 

a mellette ülő fiú oktatta a hitre, s tanítgatta neki, ki a Nemlétező, 
ki a Fiúság, mi a szent szellem, mi a mindenség felépítése, hová 
fognak ezek visszatérni,168 

 
azaz mindarra – fűzném hozzá –, amit a Ref-ban ismertetett baszileidiánus 
írás tartalmaz. Arra már Foerster felhívta a figyelmet, hogy a szótériológiai 
aktus Alexandriai Kelemennél található leírásában – mely közvetlen 
Baszileidészre alapul – a fiú ezen motívuma hiányzik.169 

                                                 
163 E teóriákról ld. G. Quispel, The Gnostic Man, 103–104. 
164 Ref VII 20,1. 
165 Alexandriai Kelemen, akit elsősorban etikai tanítása érdekel, a következő műveit 

említi cím szerint és idézi: A hozzánőtt lélekről (Str II 20: 113,3); Etika (ibid. III 1: 
2,2); Parchór próféta magyarázatai (ibid. VI 6: 53,2). 

166 Ref VII 20,1. 
167 Ref VII 23,4; 23,5; 23,7; 24,4; 26,2. 
168 Ref VII 26,2. 
169 W. Foerster „Das System des Basilides”, 244; ld. Alexandriai Kelemen, Str II 8: 

36,1. 
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 Epiphaniosz tanúsága szerint Iszidórosz egyébként némileg valentiniá-
nus hatás alatt állt – ami magyarázná az esetleges hasonlóságokat a Ref 
Baszileidésze és a valentiniánus rendszerek között.170 Ráadásul Iszidórosz 
ténylegesen hivatkozott Arisztotelészre, ami viszont a Refutátor alább rész-
letezett vádját is érthetővé tenné.171 
 Az alábbiakban mindezek ellenére, az egyszerűség kedvéért szimplán 
Baszileidészként fogok utalni a szöveg szerzőjére. Ha szükséges megkü-
lönböztetni a többi forrás Baszileidészétől, akkor jelzem a forrásokat, szer-
zőnket pedig a Ref Baszileidészének vagy egyszerűen Basilides Aristote-
licusnak fogom hívni, utalva Pseudorigenes interpretációjára. Ő alapkon-
cepcióját, miszerint a keresztény szakadár csoportok (haireseis) tanítása 
mögött egy-egy görög filozófiai irányzat (hairesis) áll172, következetesen a 
33 vizsgált szektából csak 5 esetben viszi végig, ám ezek egyike éppen 
Baszileidész. Sorrendben az öt eset:  
 

– a valentiniánus iskola Platón és a püthagoreusok173 nyúlványa;174 
– Markión teológiája Empedoklész dualizmusának folyománya;175 
– Hermogenész tévtana a „szókratikus” (azaz platóni) kozmogónia 

hatásának eredménye;176 
– Baszileidész rendszere Arisztotelészből vezethető le;177 
– és végül Noétosz trinitológiai tévedése Hérakleitosztól ered.178 

 
Esetlegesen egy-egy vonást még három szektánál vezet vissza görög filo-
zófiai tradíciókra: Simon mágus esetében Hérakleitosz és Empedoklész; 
Monoimosznál és Elkhaszainál pedig a püthagoreusok kerülnek szóba. Ami 

                                                 
170  Epiphaniosz, haer. I 158,8 (Ep. ad Acacium 4), megismételve ibid. 5: I 160,7–8. 

Konkrétan Szekundinosz hatásáról beszél. Bár, mint hangsúlyoztam, szerzőnk vi-
lágképe kozmológiai optimizmusában radikálisan eltér a legtöbb gnosztikustól, így 
a valentiniánusoktól, néhány vonásában fellelhető hasonlóság: pl. a nemlétező Is-
ten világát elválasztó határoló szellem és a valentiniánus plérómát határoló horos 
között: ld. W. Foerster „Das System des Basilides”, 238; vö. W. Löhr, Basilides 
und seine Schule, 316.  

171 Alexandriai Kelemen, Str VI 6: 53,2–5. 
172 Ld. 4.2: 200–202. o. 
173 Tanításuk kifejtve: Ref VI 22–27. 
174  Ref VI 21–55. 
175  Ref VII 29–31. 
176  Ref VIII 17. 
177  Ref VII 14–27. 
178  Ref IX. 
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ugyanakkor Baszileidészt illeti – mint azt az alábbiakban olvasóm minden 
bizonnyal érzékelni fogja –, igen intenzív képzelőerőre van szükség, hogy 
rendszerébe Arisztotelészt lássuk bele.179 Egy apró részlettől eltekintve – 
ahol Baszileidészünk a homonímia problémájára utal, s amely talán az ötle-
tet adta Pseudorigenesnek – csak igen távoli analógiák adódnak, amit a 
Refutátornak Arisztotelészről adott, igen részletes doxográfiai beszámolója 
sem igen támaszt alá, jóllehet helyenként ebbe az irányba igyekszik azon 
csavarni.180  
 
Negatív teológia 
 
A kozmogónia Baszileidész elbeszélésében szokatlan módon kezdődik: 
 

(2) Volt, amikor semmi volt. Ám a semmi sem volt a létezők 
egyike, hanem pusztán és minden hátsó gondolat és szofizma nél-
kül181 teljességgel semmi. Amikor azt mondom, hogy „volt”, nem 
azt értem alatta, hogy volt, hanem azt akarom vele jelezni, hogy 
egyáltalán semmi se volt. (3) Ez pedig nem csak egyszerűen ‘ki-
mondhatatlan’, mert azt hívjuk kimondhatatlannak, aminek a ‘ki-
mondhatatlan’ a neve. Azt, ami nem kimondhatatlan, nem nevez-
zük kimondhatatlannak, hanem ez „minden nevezett név felet-
ti”.182 (4) Hiszen a világra sem elegendőek a nevek – annyira sok-
rétű –, hanem híjával vagyunk a megnevezéseknek, s nem 
fogadom el, hogy minden dologra található tulajdonnév. Hanem a 

                                                 
179  A modern kutatásban is akadt, aki rendelkezett ilyen képzelőerővel: ld. Abraham P. 

Bos, „Basilides as an Aristotelianizing Gnostic” VC 54 (2000) 44–60 és id., 
„Basilides of Alexandria disqualified as not a Christian but an Aristotelian by the 
author of the Elenchos” in G. Aragione and E. Norelli, eds., Des évêques, 103–18. 
Pseudorigenes Arisztotelész-beszámolójának elemzéséhez ld. Ian Mueller, 'Hippo-
lytus, Aristotle, Basilides', Lawrence P. Schrenk (ed.) Aristotle in late antiquity 
(Washington, DC: Catholic University of America Press, 1994) 143-57.  

180  A feltételezett kapcsolódási pontok: (1) a legátfogóbb „nem” önmagában semmi; 
(2) a noészisz noészeósz olyasvalami, ami nincs; (3) a Hold alatti és Hold feletti vi-
lág éles megkülönböztetése. (1) és (2) erőltetett, (3) a hellenisztikus és a római 
korban Arisztotelésznek tulajdonított közhely. (A Ref I. könyvében egy jóval elna-
gyoltabb és pontatlanabb doxográfiai beszámolót kapunk Arisztotelészről: Ref I 20; 
a VI 9-ben a dynamis és energeia arisztotelészi megkülönböztetését említi még a 
szerző a simoniánus kozmogónia kapcsán.) 

181 Talán utalás Platón Szofistájára, mely szerint a nemlétező is létezik valamifélekép-
pen. 

182  Vö. Ef. 1,21. 
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megnevezett dolgok sajátosságait nem a nevekkel, hanem ki-
mondhatatlan módon a gondolkodással kell megragadni. A ho-
monímia ugyanis zavart és tévedést kelt a hallgatókban a tárgyalt 
dolgokkal kapcsolatban. (Ref VII 20) 

 
Nem véletlen, hogy e rendkívül erőteljes nyelvezet a gondolkodás történe-
tének legkülönbözőbb vélt vagy valós nihillistáit idézte olvasóiban. Az a 
diskurzus – illetve diskurzusok – azonban, melyekbe Baszileidész kijelen-
tései illeszkednek, egészen másról szólnak. Ez egyértelművé válik a folyta-
tásból: 
 

Mivel semmi sem volt, sem anyag, sem lényeg [ousia], sem lé-
nyegnélküli, sem egyszerű, sem összetett, sem értelemmel felfog-
ható, sem érzékelhető, sem ember, sem angyal, sem isten, sem 
semmi, amit megnevezünk, vagy érzékeléssel megragadunk, vagy 
értelemmel felfogunk, vagy akár ennél finomabb eszközökkel le-
írhatunk, a nemlétező isten értelemmel felfoghatatlanul, érzékel-
hetetlenül, akarattalanul, elhatározás nélkül, szenvedély nélkül, 
vágy nélkül világot akart teremteni. (2) Azt, hogy „akart”, azért 
mondom, hogy jelezzem: akarattalanul, értelmetlenül, érzékelhe-
tetlenül; „világon” nem azt értem, ami későbbi, differenciált, szél-
tében kiterjedt, hanem a világ magját.183 

 
A hatásos és megdöbbentő kifejezések kontextusa tehát egyrészt a semmi-
ből teremtés jellegzetesen keresztény és legalább Parmenidész óta a görög 
gondolkodó tradíciótól oly idegen tanítása.184 Kissé alább így is foglalja 
össze: 
 

 (4) Így teremtette a nemlétező Isten a világot: nemlétezőként a 
nemlétezőkből.185 

 
A másik, bennünket most jobban érdeklő szövegösszefüggés a negatív teo-
lógiának az a korabeli közkincse, melyet a középplatonisták és a legkorábbi 

                                                 
183  Ref VII 21,1–2. 
184  Cf. Pszeudo-Jusztinosz, res 6: 591d: „Bár közöttük (platonikusok, epikureusok, 

sztoikusok közt) ekkora nézeteltérés uralkodik, van néhány olyan tan, amellyel 
kapcsolatban mindnyájan egyetértenek. Ezek közül egy az, hogy a nemlétezőből 
nem lehetséges keletkezés, sem fel nem oldódhat semmi nemlétezőben elpusztulva, 
s hogy azok az elemek, amelyekből az egyes dolgok létrejönnek, maguk romolha-
tatlanok.” 

185  Ref VII 21,4. 
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keresztény apologéták éppúgy osztottak, mint a hermetikus186 és gnoszti-
kus187 szövegek által képviselt különféle félfilozófiai-félvallási mozgal-
mak. Ez utóbbi kontextusban azonban Baszileidész megfogalmazása pél-
dátlanul messzire megy: a nyelven túlra igyekszik. E radikalizálásnak 
(„még csak nem is kimondhatatlan”) – vagy Whittakerrel szólva:188 „túlli-
citálásnak” – azonban, mint alább látni fogjuk, konkrét polemikus indokai 
is vannak: tudniillik a hellenizált zsidó teológiával folytatott vita.189 
 Ez azonban nem az egyetlen magyarázat. Baszileidész leírása ugyanis 
egyszersmind Hérakleitosz 31. töredékét is idézi: 
 

Ezt a kozmoszt itt, amely ugyanaz mindenkinek, sem isten, sem 
ember nem alkotta senki. 

 
Ám e hérakletioszi mondást egyúttal át is értelmezi, mégpedig a görög – és 
számos indoeurópai – nyelvre jellemző, szimpla tagadás által lehetővé tett 
– és Odüsszeusz által is kihasznált – szójáték mentén: 
 

Nékik a barlangból így szólt az erős Polüphémosz: 
„Társak, Senkise öl meg csellel, senki erővel.”190 

 
Baszileidész azonban nyelvileg is segít, hogy félre ne értsük, mint a kük-
lópszok Polüphémoszt. A világ eredete nem a semmi (to ouk on), hanem – 
hímnemben – a Senki (ho ouk ón). Ez megkülönbözteti Porphüriosz 26. 
szentenciájának kifejezésétől: „a létező feletti nemlétező” (τὸ ὑπὲρ τὸ ὂν 
μὴ ὄν).191 Ugyanakkor Baszileidészünk kozmológiájának egyik jellemzője 
a „helyek” és „helytartók” szoros összefonódása, jelzőik felcserélhetősége. 
A Semmi a szó szoros értelmében a nemlétező Isten birodalma: 

 

                                                 
186  P. Festugière, La Révélation d’Hermes Trismégiste, vol. IV Le Dieu inconnu et la 

gnose (Paris: Librairie Lecoffre, 1953), 40–79. 
187  Boudewijn Dehandschutter, „Théologie negative: la contribution des textes 

gnostiques et hermétiques” in Marco M. Olivetti, ed., Théologie négative (Padova: 
CEDAM, 2002) 505–13. 

188  J. Whittaker, „Basilides on the Ineffability of God” Harvard Theological Review 
62 (1969) 370. 

189  Ld. M. Jufresa, Basilides, 3; cf. D. Carabine, The unknown God, 85–87. 
190  Odüsszeia 9 (Devecseri Gábor fordítása). 
191  Porphüriosz, Sententiae 26 vö. M. Jufresa, Basilides, 1224. Egyúttal e nyelv olyan 

későbbi örököseitől, mint Angelus Silesius: „Gott ist lauter Nichts, ihn rührt kein 
Nun noch Her” (Cherubinischer Wandersmann, 1.25). 
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a kimondhatatlanoknál kimondhatatlanabb és minden név felett 
való helye a nemlétező istennek és vele a fiúságnak,192 
 

ami nem más, mint a rejtett hallgatás (ἀποκρύφῳ σιωπῇ).193 
 A gnosztikus irodalomból az Allogenész című nag hammadi traktá-
tusban találkozunk Baszileidész kifejezéseinek némileg halvány visszhang-
jával.194 Ugyanígy a valentiniánus Markosz kozmogóniája Pseudorigenes 
szerint a következőképp kezdődött: 
 

az Atya, aki gondolattalan [anennoétos] és léttelen/lényegtelen 
[anousios], se nem férfi, se nem nő, azt akarta, hogy kimondha-
tatlansága kimondottá légyen, s láthatatlansága alakot öltsön.195 

 
Azoban még e szöveg sem megy el a kimondhatatlanság tagadásáig, ami a 
baszileidészi teológia paradoxona: a „kimondhatatlan” metanyelvi jelző a 
negatív teológia alapüzenetének kifejezésére,196 ám nyelvileg ez is csak egy 
jelző, egy predikátum (ókori terminussal: név), amelyet a negatív teológia 
értelmében tagadni kell a mindenek Forrásáról. Az eredmény R. Mortley-
t197 talán joggal emlékezteti a platóni Parmenidész „6. hipotézisére”.198 
 
A theo- és kozmogónia folytatása 
 
A semmiből való, senki általi, „ész nélküli” teremtés révén jött tehát létre a 
világ, mely ilyen formán érthetetlen lesz. Magától fejlődik: ám ez a folya-
mat se nem evolúció, se nem Intelligent Design: egyszerre automatikus és 
tervezett, ahogy azt a végén összegzi Baszileidész: 

 

                                                 
192  Ref VII 22,13. 
193  Ibid. 25,3. 
194  Ld. M. Jufresa, Basilides, 1225 Allogenész (NHC XI,3) 61,32–39: „Ő él, de értelem 

[nous] nélkül – sem nem élet, sem nem lét [hyparxis], sem nemlét [athyparxis] –, 
felfoghatatlan módon”; 62,17-25: „Ezért nincs szüksége sem értelemre, sem életre, 
sem másra egyáltalán, meghalad mindent hiányosságában és megismerhetetlenség-
ben: ő a nem létező létezés. Mert övé a csend és a nyugalom...”  (Ötvös Csaba kéz-
iratos fordítása – köszönet illeti szíves segítségéért.)  

195  Ref VI 42,4. 
196  Vö. Ref VII 22,1: „olyan és akkora isten, hogy sem kimondását, sem elgondolását 

nem képes befogadni a teremtés”. 
197  R. Mortley, From Word to Silence II 28–29. 
198  Platón, Parmenidész 163C. 
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A természetnek megfelelően létrejönnek a létrejövő dolgok, ami-
kor eljön születésük ideje, annak révén, aki eltervezte, mikor, ho-
gyan és milyennek kell létrejönniük a jövőbeli dolgoknak. Nincs 
semmiféle felügyelőjük, gondviselőjük vagy alkotómesterük: elég 
nekik az a terv, amit a nemlétező Isten gondolt el, amikor alko-
tott.199 

 
Ugyanis  
 

Így teremtette a nemlétező Isten a világot: a nemlétezőként a 
nemlétezőkből: egy magot rakott le és hozott létre [hypostésas], 
melyben a világ teljes csíraváltozatossága megvolt.200 

 
E magban, a Logoszban rejlik a világ, de a hármas rétegződésű Fiúság is, 
mely a nemlétező Istennel egylényegű (homoousios), és végső soron egé-
szében hozzá is „röppen fel” a Semmibe, a világfelettibe,201 amit a Szent 
szellem mint boltozat választ el a világtól. 
 

Miután tehát ez a boltozat megvolt az ég felett, előtört a kozmikus 
magból, s a csíraváltozatosság kupacából a nagy Arkhón, a világ 
feje: olyan szépség, nagyság és erő,202 melyet elbeszélni nem le-
het, mert a kimondhatatlanoknál kimondhatatlanabb, a hatalma-
soknál hatalmasabb, a bölcseknél bölcsebb, és bármi szépet meg 
tudsz nevezni, annál jobb.203 

 
Ez az Arkhón a holdfeletti világ teremtője és fejedelme, a Nyolcas ura. Ám 
még a teremtés előtt 
 

először is úgy látta jónak, ne legyen egyedül, ezért az alatta fek-
vőkből fiút nemzett magának, aki nála sokkal jobb és bölcsebb 
volt, [...] lenyűgözte szépségével a nagy Arkhónt.204 

 
Ezek után születik meg a második Arkhón, a Hetes ura, a holdalatti világ 
teremtője, aki  

 

                                                 
199  Ibid. 24,5. 
200  Ref VII 21,4. 
201  Ibid. VII 23,2. 
202  Wendland, illetve a Duncker-Schneidewin olvasatával. 
203  Ref VII 25,3. 
204  Ref VII 23,5–6. 
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mindennél nagyobb, ami alatta van, kivéve a Fiúság hátramaradt 
darabját, 

 
s hasonlóan ő is magánál bölcsebb fiút nemz. A Ref VII 24,4 szerint – leg-
alábbis a kódex olvasatával – a Hetes Arkhón is kimondhatatlan. Ez azon-
ban nem egy direkt idézet, hanem a Refutátor kommentárja. Valószínűleg 
vagy a kódex hibás, vagy a szerző nézett el valamit, ugyanis alább megtud-
juk, hogy: 
 

Ennek a kiterjedésnek pedig az ura és királya viszont a Hetes volt. 
A Nyolcas kimondhatatlan, a Hetes viszont kimondható. A He-
tesnek ez az arkhónja beszélt Mózessel: „Én vagyok Ábrahám, 
Izsák és Jákób istene, és isten nevét nem fedtem fel előttük”,205 
tudniillik a kimondhatatlan Nyolcas arkhónistenét.206 

 
A világ forrása tehát a se nem kimondható, se nem kimondhatatlan, nem-
létező isten a világfeletti semmiben: hozzá a negatív teológia vezet. Alatta 
a kimondhatatlan, sőt kimondhatatlannál kimondhatatlanabb Arkhón a 
Nyolcasban, aki minden megnevezhető szépnél jobb, tehát bár transzcen-
dens, a via eminentiae mutat rá. Végül a Hetes arkhónja, aki a Holdalatti 
világban a legjobb, de nyelvileg elérhető, leírható világunk csúcsán áll. Ő a 
Törvény istene. 
 
Abraxas 
 
Ezen a ponton érdemes egy pillantást vetni a Hippolütosz által is követett 
Irenaeus Baszileidészére. Szerinte a genealógia élén az első, születetlen 
Atya áll, akiből emanációval létrejön az értelem (nous), majd a logosz, az-
tán a phronésis, s végül a dynamis és a sophia, majd e két utóbbiból az első 
fejedelemségek (archai), hatalmak (exousiai) s angyalok,207 akik az első 
égboltot teremtik. Ez az utolsó lépcső 365-ször ismétlődik, míg a mi vilá-
gunkhoz jutunk, akinek arkhónja a zsidók istene. Pseudo-Tertullianus azt is 
közli, hogy az Atya neve Abraxas – ezt beszámolójában egy későbbi pon-
ton Irenaeus is említi, illetve hozzá hasonlóan Epiphaniosz is. 

                                                 
205  Kiv 6,2–3 LXX változtatással. 
206  Ref VII 25,4. 
207  Itt Irenaeus fordítása nem őrzi meg a görög terminusokat, de Epiphaniosz nyilván-

valóan igen. 
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 Első látásra nehéz lenne közös pontot találnia Irenaeus és a Ref Baszi-
leidészének. Ám a megváltás leírásánál a Refutátor a Hetes szférájához ér-
ve váratlanul közbeveti, hogy: 
 

szerintük ezekben a térközökben végtelen sok teremtés van, ural-
mak, erők, hatalmak, amelyekről igen hosszadalmasan és bőbe-
szédűen tudnak értekezni. Azt állítják ugyanis, hogy itt 365 ég-
bolt található, s az ő nagy arkhónjuk Abraszax,208 mert az ő nevé-
nek betűi 365-öt adnak ki, s így nevének összege mindent tartal-
maz, s ezért áll az év is ennyi napból.209 

 
Ezek szerint tehát az Irenaeusnál szereplő Atya, Abraszax valójában csak a 
Hetes arkhónja, s a Hetes ezek szerint az emanáció Irenaeus által említett 
hét szintjét jelentené.210 Kérdés ekkor, Irenaeusnál mi történt az előző szin-
tekkel. Egy lehetséges válasz az lenne, hogy az irenaeusi változat a baszi-
leidiánusok exoterikus tanítása,211 mely a Hetes világán belül marad. A má-
sik lehetőség, hogy Basilides Aristotelicus (Iszidórosz vagy bárki más) 
megtoldotta az eredeti baszileidiánus rendszert két további transzcendens 
szinttel. Ez esetben nem Irenaeus asszimilálná Baszileidész tanítását állító-
lagos tanítványtársáéhoz, Szaturninuszéhoz, hanem az valójában is közel 
állt volna. Ám talán mégis az a legvalószínűbb, hogy egyikről sincs szó, 
hanem Pseudorigenes – aki Baszileidész előtt és után egyértelműen 
Irenaeusra támaszkodik beszámolójában212 – a közbevetéssel igyekezett el-
helyezni a nagyra becsült Irenaeusnál található, ám forrásában nem olvas-
ható információt. A közbeszúrás ugyanis háromszor egyértelműen jelzi, 
hogy nem az eddig kivonatolt dokumentumot idézi:213 az addigi egyes he-

                                                 
208 Így Pseudorigenes egyetlen kéziratában, Epiphaniosznál, különböző mágikus szö-

vegek egy részében (Ps-Apollóniosz, Ad Dustumum Thylassum, ed. F. Nau PS 
2,1387 [a madarak fejedelme], és a mágikus  papirusztöredékek nagy többsége). 
Az Abraxasz alakot hozza Julius Africanus, Cesti fr. 5., néhány mágikus papirusz 
és Irenaeus latin fordítása, Ps-Tertullianus, és későbbi latin szerzők. 

209  Ref VII 26,6. 
210  Grant Abraszaxot a Nagy Arkhónnal igyekszik azonosítani, és az emanációkat ki-

egészítve két, Kelemennél olvasható metafizikai szereplővel hatról nyolcra egészíti 
ki (az angyalokat nem számítja): R. M. Grant, „Place de Basilide”, 206. 

211  Ez egy furfangosabb lehetőség a fent említett vulgarizálódáshoz képest: ld. fent 
266. o. a 160. jegyzettel. 

212  R. M. Grant, „Place de Basilide”, 204–205 (Ref VI 55,2 és VII 28 alapján); a VI 
42,1 szerint szerzőnk Irenaeust a bemutatott szekták képviselőinek panaszai miatt 
korrigálja. 

213  Erre felfigyel W. Foerster, „Das System des Basilides”, 234. 
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lyett többes számot használ (szerintük, mondják, állítják). Az összeegyezte-
tés azonban teljesen nem sikerülhet: többek között azért sem, mert Irenae-
usnál a zsidók istene egy sokkal alacsonyabb angyal, míg a Refutátornál 
Abraszax maga. 
 Mi a tanulság a negatív teológiára nézve ebből az összevetésből? Ha 
Abraszax a Törvény istene, a Refutátor Baszileidésze alapján nem várhat-
juk, hogy a megismerésen és megnevezhetőségen kívül álljon. Valóban, 
nem is találunk Irenaeusnál és a tőle függő forrásokban ilyen kitételt. 
Egyedül Irenaeus latin fordítása egészíti ki később, a szótériológia leírásá-
nál az Atya innatus jelzőjét innominatusszal. Ez azonban valószínűleg nem 
jelenti azt, hogy megnevezhetetlen, csak azt, hogy megnevezetlen, névte-
len. Ám még a kifejezés e gyenge értelmezése is ellentmond annak a ké-
sőbb közölt információnak, hogy igenis van neve: Abraxas. Hasonlóan fél-
revezetőnek látszik Irenaeus latin fordításában az a megjegyzés, hogy az 
első emanációval, az Értelemmel azonosított Megváltó, a Fiú incognitus 
omnibus. Az Irenaeusból (illetve Hippolütoszból dolgozó) görög források 
alapján itt egyértelműen az állt, hogy „nem mindenki számára felfogha-
tó”:214 csak a gnózis beavatottjai számára, akik egyébként maguk is isme-
retlenek a többi ember előtt. 
 A negatív teológia ilyesfajta hiánya mindenesetre Irenaeus Baszileidész-
beszámolójában különösen szembeötlő, ha összevetjük az általa mesteré-
nek tartott Menandrosz és állítólagos tanítványtársa, Szaturninosz rendsze-
rének leírásával. E szerint ugyanis mindkét gnosztikus tanító az első forrás, 
az Atya abszolút megismerhetetlenségét állította.215 Ezt az információt 
nemcsak Irenaeus későbbi hereziológus követői,216 de Pseudorigenes maga 
is átveszi.217 
 
A baszileidészi teológia megértésében segítségünkre lehet a szintén ale-
xandriai Philónnal történő összevetés: a párhuzamok és különbségek szám-
bavétele. Kezdjük az előbbivel! Philónnál a különféle alkalmi változatok-
ban előbukkanó kozmogóniai koncepció alapstruktúrája a következő: a 

                                                 
214  οὐ πᾶσι χωρητὰ καὶ καταληπτὰ: Theodórétosz 349,35–6, vö. Epiphaniosz 24,3: I 

260,18–19. 
215  Irenaeus AH I 24,1; I 23,5. 
216  Pl. Theodórétosz I 2 (Menandrosz): τὴν πρώτην ... δύναμιν ἄγνωστον ... ἔφησε I 3 

(Szaturninosz): Πατέρα παντάπασιν ἄγνωστον·. 
217  Ref VII 28,1: „ἕνα Πατέρα ἄγνωστον τοῖς πᾶσιν”. (Szerinte egyébként csak 

Szaturninosz Menandrosz tanítványa, és Menandroszt nem is ismerteti külön, mert 
szerinte – ahogy Irenaeus is megállapítja –, ugyanazt tanítják.) 
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megnevezhetetlen, megismerhetetlen Létező kimondja a Logoszt, aki – ha 
kevésbé is, de – alapvetően ugyancsak hozzáférhetetlen a földiek számára. 
A Logoszból két égi dynamis (hatóerő) ered, Isten és Úr, a világ teremtője, 
illetve fenntartója. A Hold alatti világot további három dynamis uralja, me-
lyek tevékenysége a Törvénnyel kapcsolatos.218 Így bár Philón tiltakozna e 
konklúzió ellen, valójában Izrael Istene nála is az alsóbb dynamisok formá-
jában jelenik meg, melyek Baszileidész Hetes Arkhónjával rokonok; az Is-
ten és az Úr dynamis a Nagy Arkhónnal, a Logosz a kozmikus maggal és a 
benne rejlő Fiúsággal, a Logosz megnevezhetetlen (akatonomastos)219 ki-
mondója220 pedig Baszileidész „minden nevezett név feletti” istenével. 
Semmiképpen sem áll tehát az a feltételezés, hogy Baszileidész tantétele a 
még csak nem is kimondhatatlan, nemlétező Istenről a judaizmus philóni 
értelmezése szerinti Istene fölé helyezne egy istent. Valóban Philónnal lát-
szik vitatkozni, de ez nem radikális szembenállás, csupán helyesbítés: a 
végső forrást nem helyes „létezőnek” nevezni. 
 Jufresa érvelt amellett, s ebben Carabine is követte, hogy valójában a 
„még csak nem is kimondhatatlan” baszileidészi tételét kifejezetten 
antijudaizmus motiválja, lévén Izrael istene a Templom lerombolása óta 
„kimondhatatlan”. Csakhogy ezzel az érveléssel több probléma is akad. 
Először is a Ref Baszileidészénél nem találkozunk olyan antijudaista polé-
miával, mint Irenaeusénál, aki számára a zsidók istene az angyalok között 
egy háromszázhatvanötödik niemand, aki a többi angyal népe ellen hergeli 
népét. Másodszor, mint láttuk, Basilides Aristotelicus szerint az Ószövet-
ség istene nem kimondhatatlan. Ha tehát polémiáról lenne is szó, az csak 
többszörös csavarral működne: (1) a zsidók istene valójában rhéton, s az 
arrhéton isten felette áll, (2) az igazi még rajta is túl van. Ennek következ-
tében – amiképpen az Evangélium mögött rejlik egy titkos (apokryphos) 
gnózis, úgy – Baszileidészünk szerint a keresztények Háromsága mögött is 
rejtőzködik egy második (vagyis inkább előbbi, apokryphos)221 háromság, 
sőt amögött egy még ősibb. Pontosabban fogalmazva „kettőség”, mert 
Baszileidész egy alapvetően binitárius teológiából indul ki, akárcsak maga 
Pseudorigenes.  

                                                 
218  Ld. pl. Alexandriai Philón, A nyelvek összezavarásáról 168–82 (magyarul: KT 

462–5). 
219  De mutatione nominum 11–12; Legatio ad Gaium 6 (magyarul: KT 472–473; 491–

492); ibid. 353; De somniis I 67. 
220  De fuga 95 (magyarul: KT 466). 
221  Vö. Ref VII 25,3. 
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 Ha azonban nem Izrael elhívása, hanem a teremtés felől nézzük 
Basilides Aristotelicust, akkor élesebb a különbség a mainstream gnózissal 
és Markiónnal szemben. Egyfelől ugyan igaz, hogy nála – a filozófus Óri-
genésszel szemben – a teremtő, azaz a Nagy és a „Kis” Arkhón felett van 
Isten, azonban a végső, nemlétező Isten teremtő is, mint láttuk, s a teremtés 
Tőle töretlenül halad. Vagyis, mint látni fogjuk, a negatív teológia Baszilei-
dészünknél nem egy kozmológiai pesszimizmus következménye. 
 
A Refutátor kritikája 
 
Most pedig nézzük meg Pseudorigenes kritikáját Baszileidész teológiájáról. 
Alapkoncepciója értelmében elégnek véli megmutatni, hogy Baszileidész 
rendszerének forrása Arisztotelész és nem a kijelentés. Ehhez a világ hold-
alatti és holdfeletti szférára történő osztása mellett elsősorban a negatív 
teológiára utal. Szerinte Baszileidész végső, nemlétező istene egyrészt 
olyan, mint Arisztotelésznél a legátfogóbb nem, ami önmagában semmi.222 
Ehhez hozzáfűzhetnénk, hogy Arisztotelésznél nincs is legátfogóbb neme a 
dolgoknak: de annál jobb a Refutátornak. Másfelől arra hivatkozik, hogy 
Baszileidész nemlétező, tervezetlenül tervező istene éppolyan kiméra, mint 
Arisztotelész noésis noéseósa, a belátás belátása. Az erőltetett párhuzamo-
kon223 túl azonban arra érdemes figyelnünk, hogy a Refutátor kritikájának 
tárgya épp a negatív teológia, ami a szerző által is respektált arisztotelészi 
logika mentén első megközelítésben értelmezhetetlen.224 Az arisztotelészi 
„logika”225 pozitív recepcióját sejteti az a részletesség, amellyel a Refutátor 
azt bemutatja. A Refutátor szerint a teológia célja az Istenről, a kozmosz és 
a megváltás történetéről adandó, a szó szűk értelmében vett konzisztens le-
írás, valahogy úgy, ahogy azt valamivel idősebb kortársa, Alexandriai Ke-
lemen is gondolhatta, már amennyire a Str VIII. könyvében tetten érhető 
előkészületekből ez sejthető. Mindenesetre amikor a Refutátor a X. könyv 
végén226 kifejti (apodeixis) a helyes tanítást, ott a negatív teológiának 

                                                 
222  Ref VII 14,2;17. 
223  Harmadrészt a Hermeneutika használatát sejti abban, hogy Baszileidész utal a ho-

monímia szemantikai problémájára. Ez a legkevésbé erőltetett párhuzam. 
224  Természetesen valójában nem az: ld. Fizika VIII 10. 
225  A szó tág, nem mai értelmében az Organon tárgykörére értve a kifejezést. 
226  Ref X 33. 
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semmi helye – ellentétben a II. századi apologéták konszenzusával.227 Azt, 
hogy számára nem ismeretlen az elmélet, mutatja néhány egyéb gnosztikus 
iskola leírása (Szaturneilosz, Kerdón, egyes valentiniánusok),228 valamint a 
püthagoreus rendszer ismertetése.229 Platóndoxográfiájából azonban telje-
sen hiányzik ez az aspektus. A Refutátor Platónja Irenaeus Baszileidészé-
hez hasonló e szempontból. Szerinte 
 

az Isten testetlen, formátlan, és egyedül a bölcs férfiak számra fel-
fogható.230 

 
Azt, hogy a Refutátornál a negatív teológia elvetése mögött egy ilyen érte-
lemben felfogott metodológia áll, megerősíti, hogy az általam máshol para-
doxnak nevezett, a negatív teológiához logikai szempontból hasonló állás-
pontot is – melyet ő hérakleitiánusként jellemez – racionális alapon veti 
el.231 
 
Via eminentiae: erósz és unio 
 
Amit a Refutátor nem kritizál a negatív teológiában, az az a tény, hogy a 
transzcendencia végletekig vitt hangsúlyozása gyakorlati szempontból ate-
izmushoz és nihilizmushoz vezet, ahogy azt az idősebb kortárs közép-
platonista Attikosz Epikurosz szemére is veti:232 az ilyen isten számunkra 
nincs. Az egyetlen kiút ebben az esetben az istentapasztalat, ahogy az Ál-
Areopagita Dénesnél is megjelenik a Misztikus teológiában, s ahogy 
Barlaammal szemben Palamasz Szt. Gergely fogja hangsúlyozni. A gya-
korlati ateizmus kritikájával szemben azonban Basilides Aristotelicus im-
munis. A negatív teológia nála is kiegészül a via eminentiae és a platóni 
erósz mentén megfogalmazott misztikával. A cél az, amit a Fiúság elér az 
Atyával egyesülve: 

 

                                                 
227  Ariszteidész, Apol. 1; Jusztin mártír, Apol. II 6; Athénagorasz, Legatio 10,1; 

Theophilus, Ad Autolycum I 3  (magyarul e szövegek az ÓÍ 8 [1984] kötetben ta-
lálhatók meg). 

228  Pl. Ref VI 38,1 (valentiniánusok); VII 28,1; 33,2 (Szaturneilosz); 37,1 (Kerdón); X 
15,1 (gnosztikus Iusztinosz), vö. fenn Markoszról 272. o. a 195. jegyzettel. 

229  Ref I 2,6;VI 29,2–3. 
230  Ref I 19,3: <Καὶ> τὸν μὲν θεόν φησιν ἀσώματόν τε καὶ ἀνείδεον καὶ μόνοις σοφοῖς 

ἀνδράσι καταληπτὸν εἶναι·. 
231  Ld fenn 97–99. o.  
232  Attikosz, fr. 3 (magyarul in KP 262–4. o). 
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a nemlétezőhöz ért,233 mert szépségének és gyönyörűségének 
mindent felülszárnyaló volta miatt rá vágyik minden természet, 
ki-ki a maga módján.234  

 
Amint később összefoglalja: 
 

Hiszen minden lentről felfele siet, a rosszból a jobb felé.235 
 
A Refutátor Baszileidészénél ugyanis236 nem találkozunk kozmológiai 
pesszimizmussal, még annyira sem, mint Kelemen Baszileidészénél, ahol 
legalábbis a szenvedés és a bűn a világban való lét szükséges és egymást 
feltételező velejárói.237 Pseudorigenes leírásában ennek nincs nyoma, sőt 
Irenaeusnak a gnoszticizmusról adott általános jellemzésével238 szemben itt 
a rossz magyarázatának semmi szerepe sincs a rendszerben, sőt bukásról 
sem beszélhetünk.239 Minden az első Isten szándéka szerint történik,240 
bomlik ki a kezdetből. Ilyen értelemben a megváltás nem helyreállítás, ha-
nem végkifejlet – tegyük hozzá, misztikus végkifejlet. A szépség mentén 
történő felemelkedés útján a Nagy Arkhón is egy fontos állomás, hiszen – 
mint láttuk – elbeszélhetetlenül szép, minden szépségnél szebb. A miszti-
kának csupán egyetlen korlátja van: csak a Fiúságból részesedőkre, azaz a 
gnózis birtokosaira terjed ki.241 Miután ők misztikus módon egyesülnek a 
nemlétező Istennel, a többieknek marad a számukra elérhetetlen transzcen-
dens felőli boldog tudatlanság. Ez azonban része a természet egészét szin-
tekre tagoló isteni tervnek. Basilides Aristotelicus misztikájának az Egy-
háztól őt elválasztó vonása a gnosztikus elitizmusa mellett az, hogy nála az, 
aki az Ősforrással egyesül, mindig „minden tekintetben egylényegű [...] a 
nemlétező Istennel”.242 
 

                                                 
233  Baszileidész itt a Jn 1,1-et látszik átírni. 
234  Ref VII 22,9. 
235  Ibid. 22,16 
236  Vö. ibid. 22,15–16. 
237  Alexandriai Kelemen, Str IV 12: 81,1–83,2; IV 24: 153.4; II 20: 112,1–114. 
238  Vö. AH I 22,2. 
239  Ezt hangsúlyozza W. Foerster, „Das System des Basilides”, 252–3 és G. Quispel, 

The Gnostic Man, 122; 127–8 is. 
240  Vö. kül. Alexandriai Kelemen, Str IV 12: 82,2 
241  Ref VII 27,1–3. 
242 Ref VII 22,7; X 14,2 Az állítás a Fiúság mindhárom részére igaz! 
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Misztika és mítosz 
 
Baszileidész „gnosztikussága” tehát nem negatív teológiájában áll, sem 
nem  erószmisztikájában, hanem egyrészt elitizmusában, másrészt – tehet-
jük még hozzá – abban a különös képi nyelvezetben, melyen rendszerét ki-
fejti, s amelyet a Refutátor is mitikusnak bélyegez.243 Ezt a jelzőt használja 
az irenaeusi hagyomány is a maga Baszileidészére244 – azaz követőire. 
E beszámolók arra engednek következtetni tehát, hogy hosszú távon a mí-
tosz maga alá gyűrte Baszileidész és Iszidórosz teológiai üzenetét, a mágia 
pedig misztikus programját. Basilides Aristotelicus mitikussága nemcsak a 
Fiúság repülésének, a Szentlélek szárnyvoltának képében és egyéb metafo-
rákban áll, hanem talán a háromszintű istenség és világkorszak elképzelésé-
nek görög mitológiai gyökerében is.245 A racionálisan megragadón túlinak 
ilyen képekbe öltöztetése azonban már Platón misztikáját is jellemezte.246 
 Érdekes módon Baszileidész bírálója is él a mítosszal: természetesen 
nem a kreatív mítosszal, hanem a kulturális hagyomány részét képező me-
sék képi világával. A Baszileidész tanait leíró szakasz előtt a helyes tanítás-
tól eltérő szekták tanítóit Odüsszeusz szirénjeihez hasonlítja.247 

 
5.1.4. A ráció határán: Apellész és az epoché  

 
Apellész, ha nem is kapott olyan széles körben figyelmet, mint Pseudori-
genes és Hippolütosz, mégis ugyancsak elbűvölte énekével a XIX. század 
végi, útkereső nyugati teológia egyik meghatározó alakját, A. von Har-
nackot, aki nemcsak habilitációs értekezését szentelte e II–III. század for-
dulóján élt, különös alaknak, de többször visszatért rá.248 Nem véletlen, hi-

                                                 
243  Ref X 26,13. 
244 Epiphaniosz, Panarion 24,1: I 257,3; 24,3: I 261,3; 24,7: I 264,3; 24,8: I 265,8; 

24,9: I 267,3 és 5; vö. Irenaeus, AH I 25,3: ut altius aliquid [...] invenisse videatur, 
in immensum extendit sententiam. 

245  Iszidórosz explicite hivatkozik Phereküdészre mint tekintélyre: in Alexandriai Ke-
lemen, Str VI 6: 53,2–5. 

246  G. Quispel odáig megy, hogy a baszileidiánus mítosz valójában belső (pszichés) 
folyamatokat ír le: The Gnostic Man, 124–33. 

247  Ref VII 13. 
248  Adolf von Harnack, De Apellis gnosi monarchica Commentatio historica (Lipsiae 

1874); vö. (a teljesség igénye nélkül) id., „Sieben neue Bruchstücke der 
Syllogismen des Apelles” TU 6/3 (1890) 11–20; id., „Apelles und seine Sekte” in 
Marcion: das Evangelium vom fremden Gott: eine Monographie zur Geschichte 
der Grundlegung der katholischen Kirche (TU 45, 19242) 177–195. Az egyébként 
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szen e különc tanító munkásságát különböző szempontokból is a teológia 
mibenlétére adott markáns válaszokként lehet értelmezni. Mint látni fog-
juk, ez a jelen értekezés szempontjából sincs másként. Először azonban te-
kintsük át teológiai vízióját, amint az ránk hagyományozódott.249 
 Apellész princípiumelméletének értelmezésében, mint említettem,250 a 
forrásokban jelentős különbség mutatkozik. Rhodón Apellésznek Markion-
nal szemben radikális monizmusát állítja, bár nem túl következetesen, mert 
ha a kozmosz nem is, de a(z ószövetségi) próféciák „a szembenálló szel-
lemtől” valók. Pseudorigenes épp ellenkező tendenciát lát Apellészben: 
négyre (sőt ötre) szaporította a princípiumok számát: a Jóisten, a teremtő 
Igazságosisten, a törvényhozó Tűzisten251 és végül a Rosszisten – majd 
némileg visszakozik, mondván, hogy ezek (Melyek? Talán az utolsó kettő 
vagy három?) igazából angyalok. Krisztus (ötödikként252) a Jóisten fia. 
A princípiumelmélet tekintetében az egyébként párhuzamosan haladó 
Pseudo-Tertullianus és Pseudorigenes is eltérnek: Pseudo-Tertullianus egy 
abszolút transzcendens istenről beszél, aki angyalokat alkot, és „egy ható-
erőt, akit Úrnak nevez, de angyalnak vesz”. Epiphaniosz átveszi Rhodón 
kifejezéseit („egy princípium”), de nála a Jóisten alkotja meg a korlátolt te-
remtő istent – igyekszik tehát más forrásaival összhangba hozni Rhodón 
állítását. Úgy tűnik, e források nem is teljesen inkompatibilisek, csupán egy 
elmélet különböző aspektusait hangsúlyozzák: a monarchianizmust legra-
dikálisabban Rhodón, de végső soron Pseudo-Tertullianus és a közvetítő 
Epiphaniosz is, a szellemi-fizikai világ különböző aspektusainak eltérő 
eredetét viszont legmarkánsabban Pseudorigenes – radikális megfogalma-
zását követően ugyanakkor ő is megjegyzi, hogy az alsóbb princípiumokat 

                                                                                                                      
vékonyka kutatástörténet rövid összefoglalóját ld. Katharina Greschat, Apelles und 
Hermogenes: zwei theologische Lehrer des zweiten Jahrhunderts (Supplements to 
Vigiliae Christianae 48, Leiden: Brill, 2000) 8–11. 

249  A rekonstruálható Synt és Pseudorigenes mellett a korai forrás még Tertullianus, 
aki egy külön értekezést írt Apellész ellen (ld. carn 8,3), mely elveszett, de Augus-
tinusnál (De haeresibus 24: PL 42,30 apparatus) fennmaradt egy idézete, továbbá 
Tertullianus maga használni látszik több művében (Praescr; AM; carn, an; res.): 
ld. K. Greschat, Apelles und Hermogenes, 20–24; ha ez a függelmi viszony megáll-
ja a helyét, akkor, mint Greschat megjegyzi, korai műnek kellett lennie (200 körül). 

250  Ld. fenn 4.2: 219. o. 
251  Megerősíti a kifejezést Tertullianus (carn 8; an 23), aki szerint ez az angyal vetette 

le a mennyből lelkünket, és zárta testbe. 
252  A Ref X 20 megfogalmazása szerint. 
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Apellész angyaloknak nevezi.253 A két sarokpont azonban – mint Alexand-
riai Philón kozmogóniájában, melynek mintázatát Apellész az ellenséges 
erő tételezését leszámítva követni látszik254 – megférnek egymás mellett. 
Ezt fejezi ki a mártír Nikomédiai Anthümosz neve alatt fennmaradt, de ta-
lán Ankürai Markellosznak tulajdonítható rövid írásban megőrzött töredéke 
(akár saját szavairól van szó, akár egy dramatizált értelmezésről): 
 

Markión téved, amikor két princípiumról beszél. Én azt mondom, 
egy princípium van, amely létrehozott egy másodikat.255  

 
Krisztológiáját és antropológiáját Pseudorigenes és a szinoptikus források 
alapján fentebb ismertettük:256 a Megváltó testét nem Máriától, hanem a 
kozmosz elemeiből, illetve az égboltból vette; feltámadása után visszaadta, 
amit ez egyes elemekből vett. Következésképpen az emberi test feltámadá-
sát Apellész tagadja.  
 
Pseudo-Tertullianus és Pseudorigenes részletezik Apellész szent iratait.257 
Az Ószövetséget – mint azt a többi forrás is közli – elveti, de az Újszövet-
ségnek is csak markionita változatát használja,258 Philoména könyvével ki-
egészítve. Ami szempontunkból a leglényegesebb, fontos adatokat tudunk 
meg Apellész írásainak tárgyáról és metodológiájáról, melyet Rhodón is 
megerősít. Pseudorigenes közli, hogy írt egy könyvet az ószövetségi prófé-
ták ellen, állításaik hamisságát bizonygatva. Pseudo-Tertullianustól meg-
                                                 
253  Tertullianus megerősíti, hogy a Teremtő Apellésznél nem azonos a végső princípi-

ummal: carn 6; 8 (az utóbbi helyen Pseudo-Tertullianus és különösen a Ref X 20 
megfogalmazásához áll közel). 

254  Ennek elemeit a radikálisan transzcendens Isten, Logosza, Teremtő, Gondviselő, 
Törvényhozó, Büntető és Irgalmazó hatóerői alkotják: ld. pl. Alexandriai Philón, 
A nyelvek összezavarásáról 168–82 (magyarul: KT 462–5). A Ref X szerint a Te-
remtő „nem isten, hanem Isten hatóereje”. Philónnál is megbomlik a monarchia, 
mivel a közvetítők sora korrupciót eredményez, mely a rossznak forrása: az nem a 
végső Jótól ered (ld. loc.cit.). 

255  Giovanni Mercati, Note di letteratura biblica e cristiana antica III (Studi e testi 5, 
Roma: Tipografia Vaticana, 1901)95–8; a töredéket közli K. Greschat is (Apelles 
und Hermogenes, 27), a princípiumelmélethez ld. még ibid. 73–81. 

256  Ld. fenn 4.2: 220. o.; ld. még K. Greschat, Apelles und Hermogenes, 82–109. 
257  Pseudo-Tertullianus ezt a beszámoló legvégén közli, ahol Apellész saját írásáról is 

beszél. 
258  Pseudo-Tertullianus azt sugallja, hogy a markionita kánónt követi, Pseudorigenes 

azt, hogy egy saját, markionita típusú újszövetséget állít össze. Mindkét forrás elég 
homályosan és általánosan fogalmaz ahhoz, hogy amit az egyik mond, valójában a 
másikat jelentse. Tertullianus is homályos e ponton: De carne Christi 8. 
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tudjuk, hogy a több kötetnyi munka címe Szillogizmusok volt, s végül 
Rhodóntól – aki nem a műre, hanem egy személyes vitára hivatkozik – azt 
is, hogy a próféták állításainak hamisságát azok inkonzisztenciája alapján 
mutatta ki. Módszere tehát az a fajta logikai formalizmus volt, melyet 
Theodotosznál és Hippolütosz Noétoszánál is láttunk, de a valentiniánus 
Alexander is követte,259 akit Tertullianus argumenti libido-val jellemez,260 
miközben kifejezetten szillogizmusait pellengérezi ki.261  
 Ambrosius Paradicsomkommentárja és Órigenész is megőrzött néhány 
töredéket Apellész Szillogizmusaiból, melyeken e módszer működése meg-
figyelhető, jóllehet a fennmaradt idézetek, illetve testimoniumok csupán 
egyetlen oldalát mutatják az eredetileg terjedelmes – legalább harminc-
nyolc tekercset kitevő – munkának, ráadásul talán mind egyetlen könyvből 
származnak.262 
 A következtetések e töredékek alapján Apellésznél valójában nem a bi-
zonyítás (apodeixis) eljárását szolgálják, hanem a cáfolatét (elenchos). Per-
sze az elenchos jelenthet indirekt bizonyítást – Parmenidész így használja a 
kifejezést263 –, és tekinthetnénk a Teremtés könyve istenképének cáfolatát 
az apellészi teológia melletti érvnek, de a szó szoros értelmében ez csak 
akkor jelentene bizonyítást, ha a Genezis istenképe az apellészi logikai ta-
gadása volna. Csakhogy nem ez a helyzet, hiszen számos más alternatívá-
val (Markiónéval, Valentinoszéval) ugyanúgy szembeállítható, ahogy erre 
– mint később látni fogjuk – az idős Apellész Rhodónnal folytatott vitájá-
ban céloz is. 
 A cáfolat használata tehát önmagában nem tenné Apellészt a „logi-
cizmus” követőjévé, hiszen – a fentebb írtak értelmében – a teológiai 

                                                 
259  Alexanderre felhívja a figyelmet K. Greschat a Szillogizmusok módszertani kör-

nyezetét ismertetve: Apelles und Hermogenes, 46–50; Alexanderről ibid. 48. 
260  Tertullianus, carn 16,1. 
261 Ibid. 17,1: cum suis syllogismis quos in argumentationibus torquet. 
262 Ld. K. Gerschat, Apelles und Hermogenes, 45–72, a töredékek közlésével és rész-

letes elemzésével (50–67); értelmezésükhöz vö. még Robert McQueen Grant, „The 
Syllogistic Exegesis of Apelles” in Heresy and Criticism: The Search for 
Authenticity in Early Christian Literature (Louisville, Kentucky: Westminster John 
Knox Press, 1993) 75–88. Szigorú értelemben Órigenész egy (HomGen II 2 = Nr. 
13) Ambrosius három töredéket tulajdonít Apellésznek (Nrs. 1–3), a többit a szö-
vegkörnyezet, a tartalmi hasonlóság, valamint kizárásos eljárás (más forrást nem 
nevez meg) alapján tulajdonítja neki A. von Harnack nyomán (Nrs. 4–10). K. 
Greschat kizárólag tartalmi alapon felvesz még egy testimoniumot Theophilosztól 
(Ad Autolycum II 27 = Nr. 11) és Jeromostól. 

263  Parmenidész fr. B 6 DK. 
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dedukcionizmust elvető kortárs Pszeudo-Jusztinosz is ellenfeleivel – a fel-
támadás tagadóival, tehát például Apellésszel – szemben a cáfolat eszközét 
hasznosnak tartja.264 
 Apellész eljárása – mint arra K. Greschat felhívja a figyelmet – Markión 
Antitéziseitől is különbözött, ahol is az ószövetségi és az újszövetségi is-
tenkép szembeállítása a kétisten-elmélet igazolását szolgálta.265 Apellész-
nél viszont nem szembeállításokkal, hanem a szövegben általa felfedezni 
vélt belső ellentmondások kimutatásával találkozunk, melynek célja a szö-
veg vagy a benne „mitikusként”266 izolált elemek hiteltelenítése. 
 Ez a (szil)logicizmus azonban nem vagy csak nagyon leszűkített érte-
lemben jelent racionalizmust. A dedukció kiindulópontja Apellész és Theo-
dotoszék számára eredendően a kijelentés volt, igaz, különös módon: a 
szent szövegeket, mint láttuk, elveik és módszereik szerint újraszabták.267 
Ez a metodológia ugyanakkor meglehetősen gyenge lábakon áll: mintegy 
önmaga alól húzza ki a talajt, melyre építeni kíván. Talán nem merészség 
arra következtetni, hogy ezt a megalapozási problémát érzékelte Apellész, 
amikor Philoména/Philoumené prófétanőt tette megfellebbezhetetlen orá-
kulummá gyakorlatilag minden kérdésben268 – és ebben nem sokban kü-
lönbözik Tertullianustól annak montanista korszakában.269 
 Apellészt módszere végül is agnoszticizmushoz, pontosabban fideiz-
mushoz vezette: a szent iratok inkonzisztensek, így öncáfolók, nem alkal-
mas kiindulópontjai semmilyen dedukciónak. Higgye csak tehát mindenki 
azt, amit egyszer elfogadott, illetve „amit a szíve diktál”.270 Rhodón és az 

                                                 
264  Ld. fenn 2: 57. o. a 9. jegyzettel. 
265  K. Greschat, Apelles und Hermogenes, 70. 
266 Apellész kifejezése: ld. Órigenész, CC V 54; ill. a Nr. 13. testimonium rufinusi 

fordításának (HomGen II 2) a katénákban található párhuzamában: ed. Louis 
Doutreleau – Henri de Lubac (SC 7bis, 1976) 36,9: K. Greschat, Apelles und 
Hermogenes, 72. 

267 A fentieken túl ehhez még vö. Rufinus, De adulteratione librorum Origenis 7 in K. 
Greschat, Apelles und Hermogenes, 25; „Apellész evangéliumához”, mely feltehe-
tően Markiónéhoz hasonlóan a Lukács-evangélium „javítását” jelentette ld. ibid. 
31–3. 

268 Ld. még Tertullianus, an 30. 
269  Ld. ibid. 9. 
270  Rhodón fr. 2. apud. Euszebiosz, HE V 13,6–7. Von Harnack ebben látja Apellész 

modernségét, Ágostonnal és Schleiermacherrel való rokonságát. Ehhez és kritiká-
jához ld. K. Greschat, Apelles und Hermogenes, 75–81, aki elsősorban az istenis-
meret lehetetlensége kapcsán a platonikus, a preracionális istentudat esetén pedig a 
sztoikus gyökereket emeli ki. 
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idős Apellész vitájában Rhodón az, aki bizonyítást követel, és Apellész az, 
aki az isteniről való tudás nehézségét hangsúlyozza. 
 
 

5.2. HIPPOLÜTOSZ TEOLÓGIÁJA 
 
 
Ha a kereszténység történetéből egy kiemelkedő alak teológiai vívmányait 
készülünk összegezni, azzal szembesülhetünk, hogy egy sokszor és sokak 
által elmesélt történetet mondunk el újra a saját szavainkkal. Nos, bár-
mennyire valószínűnek látszik, hogy Hippolütosszal is ez a helyzet, a való-
ság az, hogy a keresztény tanítás története szempontjából kiemelkedő gon-
dolkodói tevékenységének átfogó felmérésével a mai napig adós maradt a 
kutatás. Ennek több oka van, de a legfőbb az a sötét árnyék, melyet a 
Refutatio-t Hippolütosznak tulajdonító, légből kapott hipotézis vetett a 
XIX. század közepe óta. E hosszú napfogyatkozás nemcsak a patrisztikai 
kutatások virágkorát ölelte át teljes egészében, de árnyéka még napjainkra 
is áthúzódik. Kutatók sorát bűvölte el – sőt meg – az a fentebb már cáfolt 
ötlet, hogy a Ref-t, melynek szerzője komoly teológiai, ekkleziológiai és 
egyházfegyelmi konfliktusba keveredett Kallisztosz római püspökkel, nem 
más, mint az egyik legnagyobb tekintélyű Nikaia előtti keresztény szerző 
és egyúttal mártír Hippolütosz, akiből így aztán Róma ellenpüspöke, sőt 
ellenpápa kerekedett. Az első felvetés után pár évvel már három vaskos 
monográfiát szenteltek a teológiatörténeti kalandregénynek: a radikális pro-
testáns poliglott diplomata és történész, az egykori vatikáni porosz követ, 
majd angliai egyházügyi megbízott, Christian Karl Josias Bunsen271 (1791–
1860), a müncheni katolikus – majd később ókatolikus – teológusprofesz-
szor, Joseph Ignaz von Döllinger272 (1799–1890), a wetminsteri kanonok és 
cambridge-i professzor, későbbi lincolni anglikán püspök, Christopher 

                                                 
271  Christian Charles Josias Bunsen, Hippolytus and His Age: The Beginnings and 

Prospects of Christianity (London: Longmans, 18542); a német változat első kiadá-
sa: Hippolytus und seine Zeit: Anfänge und Aussichten des Christenthums und der 
Menschheit (Leipzig: Brockhaus, 1852). 

272  J. Döllinger, Hippolytus und Kallistus: die Römische Kirche in der ersten Hälfte 
der sritten Jahrhunderts (Regensburg, 1853); angolul: Hippolytus and Callistus: 
The Church of Rome in the First Half of the Third Century, with Special Reference 
to the Writings of Bunsen, Wordsworth, Baur, and Gieseler, tr., intr., notes, and 
appendices by Alfred Plummer (Edinburgh: T. and T. Clark, 1876). 
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Wordsworth273 (1807–85) – hogy csak a legnevesebbeket említsem. Mind-
egyik mű több fordításban és számos új kiadásban jelent meg. Mint fent 
említettem, a mítosznak különös jelentőséget kölcsönöztek az anglokato-
likus mozgalom, majd az I. vatikáni zsinat előzményei, akárcsak a vele 
szemben kibontakozó ellenállás. Mint láttuk, a XX. század közepétől egyre 
többen vonták kétségbe érvényét, de legsikeresebben A. Brent rombolta le 
a mítoszt, kimutatva egyúttal az újabb kutatások nyomán az „ellenpápa” 
fogalmának tökéletesen anakronisztikus voltát a III. század elején. 
 Ez az akadémikus legenda többféle módon akadályozta Hippolütosz 
teológiájának megértését. Először is, a Refutatio és szerzőjének vitái min-
den figyelmet magukra vontak – ahogy ez látható a máig egyetlen, kifeje-
zetten Hippolütosz teológiájának szentelt monográfia, Alès 1906-os mun-
kája esetében is, melynek nyolcvan százalékát gyakorlatilag teljesen a Ref-
nak szenteli, s a maradéknak is csak egy részében fordít figyelmet Hippo-
lütosz hiteles munkáira, és jószerivel csak az exegézisre, az eszkatológiára, 
valamint a szakramentológiára tér ki.274 Ekkor még az akkoriban feltárt je-
lentős művek friss felfedezésnek számítottak (BenIsJac; BenMos; DG; 
inCC), ezeket csak N. Bonwetsch orosz közvetítésével grúzból készült né-
met fordítása alapján ismerték, aki az első három mű németül való közlése 
apropóján maga is röviden áttekintette Hippolütosz teológiáját, egyedülál-
lóan a hitelesen hippolütoszi anyagra összpontosítva.275 Ugyanakkor a Ref 
felfedezése okozta tematizációnak annyiban még A. Brent monográfiája is 
örököse maradt, hogy lényegében Pseudorigenes mellett Hippolütosztól 
csak a Syntagma töredékére, a CHN-re fordít figyelmet.276 
 Másrészt a téves attribúció révén előálló tisztázatlan, zavaros corpus is 
akadályozta a megértést, mivel az ominózus hipotézis mentén a szó szigorú 
értelmében vett teológia terén éppúgy, mint az eszkatológia esetében – 
mint azt a 6. fejezetben látni fogjuk – ellentmondásokkal terhelt képet ka-

                                                 
273  Chr. Wordsworth, Hippolytus and the Church of Rome (London: Rivingtons, 1853; 

2. revised ed. 1880). 
274  Adhémar d’Alès, La théologie de saint Hippolyte (Paris: Beauchesne, 1906) 118–

34 (exegézis); (135–145 teológia és filozófia a Ref-ban és a CArt-ben); 145–49 (a 
szentségek Hippolütosz és Pseudorigenes alapján); 179–206 (eszkatológia 
Hippolütosz és Pseudo-Josephus alapján). 

275  Nath. Bonwetsch, tr. intr., Drei georgisch erhaltene Schriften von Hippolytus (TU 
26/1a, 1904) viii–xiv. 

276  A. Brent, Hippolytus, 180–3 (kiegészítve a Dániel-kommentárral és a CA-val: 
ibid.181). 
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punk.277 Ezt egyesek úgy igyekeztek feloldani, hogy Hippolütosz hiteles 
írásait (elsősorban a CHN-t) zárták ki a corpusból, ragaszkodva a Ref-hoz.278  
 Az újabb irodalom – Brentről már szóltunk – viszont csupán részterüle-
teit érinti Hippolütosz teológiájának. Cerrato néhány exegetikai részletkér-
dés279 mellett egyedül az eszkatológiára van tekintettel,280 Y. Smith mono-
gráfiáját pedig egyetlen műnek szentelve csak annyiban érinti Hippolütosz 
teológiáját, amennyiben ez az Énekek éneke-kommentárban megjelenik. Az 
általa javasolt liturgikus olvasatnak megfelelően hangsúlyozza, hogy Hip-
polütosz csupán járulékos értelemben művel teológiát.281 Ugyanígy egyol-
dalú marad M. Simonetti, aki – a kommentált szövegkiadás műfajából adó-
dóan – elsősorban a CHN-re koncentrál, kimutatva, hogy e mű formálta 
Tertullianus trinitológiai nyelvezetét.282 Ezzel arra a pontra mutat rá, mely 
Hippolütosz legmesszehatóbb teológiai teljesítménye, ráadásul hatása a te-
ológián túlra is nagymértékben kiterjed.283  
 
Ha e jelentőségét szem előtt tartjuk, és a Ref által keltett zavartól megsza-
badulva vesszük szemügyre a hippolütoszi írások teológiáját, akkor megle-
pően egységes és következetes, valamint sajátosan jellemző kép bontakozik 
ki a különböző hippolütoszi szövegekben.284 Az egységességet nem csupán 
a teologémák, de a metodológia és a nyelvezet is képezik. 
 Mindamellett felvethető, hogy talán a kronológiai aspektus sem elha-
nyagolható, s bizonyos értelemben az egységesség mellett beszélhetünk 
belső gondolati fejlődésről is. Sajnos azonban nemhogy a művek datálásá-
                                                 
277  Vö. Quasten II 198–206. Grillmeier, Christ I 113–7 a leginkább széles merítés, a 

Ref-t csak egyszer hivatkozza. 
278  Marcel Richard, s.v. „Hippolyte” DSp VII (1969) coll. 531–71, 545–68; vö. Josef 

Frickel, Das Dunkel um Hippolyt von Rom: Ein Lösungsversuch: die Schriften 
Elenchos und Contra Noëtum (Grazer Theologische Studien 13, Graz: Eigenverlag 
des Instituts für ökumenische Theologie und Patrologie an der Universität Graz, 
1988). 

279  J. A. Cerrato, Hippolytus, 161–202. 
280  Ibid. 221–58. 
281  Y. Smith, Mystery of Anointing, 388–412. 
282  M. Simonetti „Introduzione”, 62–8; vö. még 5.1: 241. o. a 18. jegyzettel. 
283  Ld. SzSzSz 72–98 és Bugár M. István, „A synergetic concept of autonomy and 

personhood: perspectives in Early Christian thought” in Bujalos István – Váró Kata 
Anna, eds., Identity and Self-Respect (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015) 
20–34. 

284  A CHN és a CA, inDn, BenIsJac összhangjának már P. Nautin érvelésében fontos 
szerepe volt (Hippolyte Contre les héresies, 42–9), részben megismétli A. Brent, 
Hippolytus 225–6. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 289 

ra, de tulajdonképpen Hippolütosz életének kronológiai határpontjaira vo-
natkozólag sem rendelkezünk semmiféle közvetlen információval, követ-
kezésképpen arról sem, alkotó periódusa vajon hány esztendőt ölel fel. 
Tertullianus a példa arra, hogy aszerint, hogyan látjuk: viszonylag rövid, 
vagy hosszú idő alatt írta műveit, munkásságáról más és más összkép ala-
kulhat ki.285 Arról, hogy Hippolütosz CA-ja korábbi, mint Dániel-kommen-
tárja, két belső hivatkozás is tudósít.286 Az utóbbit szokás a 202-es Septi-
mius Severus-féle üldöztetésekhez kapcsolni,287 s ha elfogadjuk a római 
mártírral való azonosságát, akkor halálát a Maximinus Thrax-féle üldö-
zésekben lelte, 235 körül. Amint a 4. fejezetben érveltem, a Synt – és így a 
részét képező CHN – korábbi, mint Pseudorigenes 220 tájékán írt Ref-ja (és 
feltehetően mint Tertullianus Adversus Praxeanja [206/213 után]).288 Haj-
lamos lennék a CHN-t a Dániel-kommentár utánra helyezni, s talán ugyan-
így az Énekek éneke-kommentárt, az áldások magyarázatait, valamint a 
Dávid és Góliátot is. Ugyanakkor, mint látni fogjuk, néhány részlettől elte-
kintve a teológiai koherencia szembetűnőbb az életműben, mint az esetle-
ges fejlődés. 
 
Y. Smith megjegyzi, hogy Hippolütosz teológiai működése kizárólag a 
„markionita, valentiniánus, monarchiánus kihívásra”289 adott válasz. Teo-
lógiájának apologetikus jellege azonban nem sajátossága: Nikaia előtt – de 
lényegében az egész keresztény ókorban, s jelentős részben azon túl is – 
elmondható, hogy a teológia alapvetően apologetikus eredetű,290 s a helle-
nisztikus kultúrával, a (rabbinikus) zsidósággal és a különféle, többé-

                                                 
285  Ld. Geoffrey D. Dunn, Tertullian (The Early Church Fathers, London: Routledge, 

2005) 2; 4–6. 
286  Ld. alább 6.2: 369. o. a 150. jegyzettel. 
287  Ld. Gustave Bardy, "Introduction" in Hippolyte, Commentare sur Daniel, ed. 

Maurice Lefèvre  (SC 14, 1947) 12–18. 
288  Datálása vitatott: ld. pl. G. D. Dunn, Tertullian, 5–6. 
289  Y. Smith, Mystery of Anointing, xxii. 
290  Igaz ez alapvetően Órigenészre is, még ha a Peri archón bevezetője az intellektuá-

lis kutatást hangsúlyozza, ám alapvetően teológiája Kelszosz, Markión és Valen-
tinosz kihívásaira felel. A Nikaia utáni korból talán olyan keresztény platonisták je-
lentenék a legélesebb kivételt, mint Evagriosz vagy „Areopagita” Dénes. Ameny-
nyiben azonban az utóbbi szerző célja, hogy Proklosz keresztényellenes iskolájá-
nak konkurenciát teremtsen, akkor az – álnévválasztásában is megnyilvánuló – 
apologetikus szándék nála is meghatározó. (Lényegében hasonlóan látja a szerző 
orientációját és szándékait Andrew Louth, Denys the Areopagite (London: 
Continuum, 20012) 10–11. 
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kevésbé keresztény ihletésű „iskolákkal” folytatott vita gyümölcse. Bár 
Valentinosz Hippolütosznak legalábbis eszkatológiájában jelentős ellenfe-
le,291 és a Noétosz ellen rajta kívül még Markiónt – és Kérinthoszt – is 
megnevezi azok közt, akik szándékuk szerint – egyébként sikertelenül – a 
mindenség egységes eredetét kétségbe vonták,292 elsődleges vitája már nem 
velük van, hanem a közelmúlt szentháromságtani kérdései állnak annak 
középpontjában: a modern, átfogóbb terminussal monarchiánusnak – általa 
viszont patripasszionizmusnak – nevezett és a pszilantropista válaszok el-
len folytat küzdelmet, Noétosz és Theodotosz iskoláival vitázik. Őket emeli 
ki nem csak a Synt utolsó és feltehetőleg legrészletesebb cáfolata, mely 
szerint a patripasszionisták az isteni egységet mint 
 

féligazságot akarják hirdetni, s ezzel úgy tesznek, mint Theodo-
tosz, aki azt bizonygatja, hogy {Krisztus} pusztán [psilon] ember 
volt. Ám sem ezek, sem azok nem értettek meg semmit az igaz-
ságból, hiszen maguk az Írások bizonyítják tudatlanságukat és ta-
núskodnak az igazság mellett.293 

 
Ugyanakkor a nem közvetlen polemikus céllal íródott Mózes áldásában is a 
kérdést, mondja, 
 

aprólékosan kifejtjük az ellenfelek miatt, akik vagy istenségétől 
rövidítik meg Krisztust, vagy a mindenek Atyját szenvedéseknek 
vetik alá, akik nem látják egyszerűségben az Írásokat, akik saját 
maguknak halálos kötelet szereznek.294 

 
Ugyanígy fogalmaz az Exodus-kommentár feltehetően hiteles295 töredéké-
ben: 
 

Ezért aztán, ó, ember, a manna a vér misztériumának bizonyult, 
mert az Ige előképe és képmása volt, hiszen a mennyből szállt alá 
elegendő mértékben: az Atya hangja, aki a próféta által a Tör-
vényt hirdette. Ő tanított, ó, ember, bennünket, hogy ne vegyünk 
se túl sokat, se túl keveset. Túl sok, ha káromolva az Atyát szen-
vedésnek veted alá; kevés pedig, ha az Isten fiát úgy érted, hogy 

                                                 
291  Ld. alább res. fr. 3. (ld. a Forrásgyűjteményben). 
292  CHN 11,3. 
293  CHN 3,1. 
294  BenMos 149,9–12 (Forrásgyűjtemény T8b). A kötélképhez vö. Prov 22,25b: καὶ 

λάβῃς βρόχους τῇ σῇ ψυχῇ. 
295  A kérdésről ld. fenn 4.1: 164–5. o.; a 79–87. jegyzetekkel. A fenti párhuzam to-

vábbi erős érv a hitelesség mellett. Vö. még alább 325. o. 530–531. jegyzetekkel. 
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közönséges [psilon?] embernek mondod Őt. Keveset veszel, ha 
nem istennek az Istenből mondod Őt, s így nem is Igének. Ne 
végy hát túl keveset, de ne gondolj túl sokat se, hanem vedd a ket-
tőt együtt: mennyei Ige, isten és ember, aki az életről való gon-
doskodás [oikonomia] végett az Atyától elküldetett. Ez a tökéle-
tesen elegendő mérték, mely elégséges az üdvösséghez.296 

 
És végül ugyanez a gondolat jelenik meg egy elveszett művének Theodó-
rétosz által „A talentumok elosztásáról” cím alatt megőrzött töredékében: 
 

Ezekhez hasonlítanak, mondhatnánk, a heterodoxok, mert ugyan-
azt a hibát követik el. Ugyanis ők is vagy puszta embernek tartják 
Krisztust életében, megtagadva istenségének talentumát, vagy pe-
dig istennek vallják, de megtagadják az embert, mikor azt tanít-
ják, hogy csupán előidézte nézőiben látványát, mint olyan ember, 
aki nem viselte az ember-voltot, csupán fantazmagóriaszerű lát-
szat volt. Ilyen Markión, Valentinosz és a gnosztikusok, akik 
megfosztják testétől az Igét, s a megtestesülés [enanthrópésis] ta-
lentumát eldobják maguktól.297 

 
Adott esetben azonban természetesen csak az egyik vitatott nézet áll kö-
zéppontban: így a pszilantropizmus a Mózes áldásában T7298 – ahogy nyil-
ván a Synt elveszett, Theodotoszról szóló részében299 –, a patripasszioniz-
mus pedig a Noétosz ellen irányuló fejezetében.300 
 Hippolütosz érvelése alapvetően bibliai testimoniumok gyűjtésén és ér-
telmezésén nyugszik. Ez természetesen nem egyedi jellemzője, de élesen 
elválasztja Pseudorigenes stratégiájától, mely alapvetően logikai összefüg-
gések (ellentmondások) feltárására és egyfajta forráskutatásra alapul. 
Hippolütosz módszere talán a legkorábbi Krisztus és az Antikrisztusban a 
legszembetűnőbb: 
 

Miután pontos tudásra törekedtél az általad felvetett problémák 
kérdésében, szeretett Theophilosz testvérem, észszerűnek tartot-
tam, hogy mint szent forrásból az isteni írásokból bőségesen me-
rítve állítsam szemed elé, amit kutattál. 

                                                 
296  inEx fr. Syr 5. 
297  De distributione talentorum fr. GCS I/2, 209 ≡ Theodórétosz, Eranistes 155,3–13 

ed. Ettlinger, a Mt 25,14–30-hoz. 
298  BenMos T7. 
299  Ehhez vö. fenn 4.2: 226–9. o; 5.1.2. 
300  CHN 1,2. 
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E módszert követi a szintén eszkatologikus témájú Válasz a Gaiosz által 
felvetett problémákra is,301 a hereziológiai tárgyú Synt. Megfordítva műkö-
dik ez az eljárás az életmű túlnyomó részét kitevő exegetikai írásokban. 
Ami az értelmezést illeti,302 a különböző szentírási szakaszok összevetése 
mellett elsősorban a tipologikus és szimbolikus magyarázat érvényesül az 
Ószövetség egzegézisében (ami az újszövetségi motívumpárhuzamokkal 
való összevetésből táplálkozik). 
 A testimoniumok gyűjtése már bevett eljárás Hippolütosz korában, s fel-
tehetően a legkorábbi keresztény időkre nyúlik vissza. Ugyanakkor nyil-
vánvaló, hogy Hippolütosz fő ellenfelei, Noétosz és Theodotosz iskolái kü-
lönösen nagy hangsúlyt fektettek erre. A vitából és a közös örökségből 
adódóan a testimoniumok egy része közös; így például a Bar 3,36–8, me-
lyet Noétosz iskolája használt,303 akiknek értelmezésével a Noétosz ellen és 
a Mózes áldása egyaránt és egybehangzóan vitatkozik.304 Ilyen visszatérő 
testmonium a Dn 7,13.305 
 Hippolütosz tanúsága szerint Noétosz iskolájának fő módszere a tes-
timoniumokból levezetett logikai következmények feltárása volt, ahogyan 
ezt a CArt Theodotosz esetében leírja.306 Hippolütosz a fentebb idézett sza-
kaszban (CHN 1,8) párhuzamba állítja eljárásukat, s a testimoniumok egy-
oldalúságát és a nyers literalizmuson alapuló, extenzionális logikai mód-
szerük szűklátókörűségét kritizálja. Ez utóbbit Tertullianus majd egy reto-
rikus felkiáltásában már minden eretnekség közös jellemzőjévé teszi: 
 

Nyomorult Arisztotelész, aki dialektikára tanítottad őket, a bizo-
nyítás és cáfolás művészetére!307 

 
Hippolütosz alapvetően bizalmatlan a ráció képességeit és a teológia terüle-
tén a racionális argumentumok messzemenő eredményességét illetően, ha-
sonlóan a kortárs, Jusztin mártír neve alatt fennmaradt, A feltámadásról 
szóló értekezéshez: 

 

                                                 
301 Ld. alább 6.2: 369–70; 373–5. o. 
302 Hippolütosz exegézisének elemzéséhez ld. A. d’Alès, La théologie de saint Hippo-

lyte, 118–34. 
303 CHN 2,5. 
304 CHN 5,1–5 és BenMos T4. 
305 CHN 4,13; inDn IV 11. 
306 Ld. fenn 5.1.2.  
307 Praescr. 7,6 (saját fordítás; a teljes mű magyarul Erdő Péter fordításában in ÓÍ 12 

[1991] 415–58). 
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Az igazságot kifejtő beszéd szabad és autonóm, nem akarja magát 
a cáfolat semmiféle kínpróbájának alávetni, sem hallgatóinak bi-
zonyítások révén történő vizsgálódásait elviselni.308 

 
Azzal indokolja ezt, hogy a hit igazságait, az igazságot, aki maga Krisztus, 
nem lehet bizonyosabbal alátámasztani, ahogy az érzéki benyomások, a je-
lenségek megléte sem bizonyítható, bizonyítandó: ellenkezőleg, ez utóbbi-
ak a helyes érvelés mércéi. Ugyan ez nem akadályozza meg a szerzőt, hogy 
a felvetett kérdésben – a feltámadást illetőleg – apologetikus céllal, a dia-
lektika szabályait követve – mint mondja – argumentumokkal éljen.309 
Metateológiája, módszertana tehát alapvetően különbözik az alexandriaia-
kétól és Pszeudo-Athénagorasztól,310 Noétosz, valamint Theodotosz iskolá-
jának és lényegében Pseudorigenesnek az eljárásától is. Hippolütosz, aki 
mint fejezetünk végén látni fogjuk, egyéként is a teológia melitóni – kis-
ázsiai – útját járja, Pszeudo-Jusztinoszhoz áll közelebb. A zsoltárértelme-
zések bevezetőjében így ír: 
 

 [...] szükséges, hogy mi, hallgatók, istenfélelemtől vezéreltetve 
hittel fogadjuk a tanítást, s ne figyeljünk megtévesztő érvekre,311 
hanem az Írások erejét kövessük. [...] Kövessük az igazságot, há-
rítsuk el az emberi meggyőzés hatalmát, helyette ragadjuk meg az 
Ige erejét [dynamis].312 

 
Ennek megfelelően az igazság megértéséhez a filozófia tanulmányozása 
nem szükséges: 
 

Egy az Isten, akit nem máshonnan ismerünk fel, testvéreim, mint 
a szent írásokból. Amiképpen ugyanis ha valaki e világkorszak 
bölcsességét akarja gyakorolni, nem érheti azt el másként, mint 
hogy a filozófusok tanaival megismerkedik, ugyanígy mi, akik az 
istentiszteletet kívánjuk gyakorolni, nem teszünk szert máshonnan 
e gyakorlatra, mint Isten szavaiból.313 

 

                                                 
308  Pszeudo-Jusztinosz, res 1,1: 588a = PTS 54,104. 
309  Uo. 1,12: 589Csqq = PTS 54,104–5. 
310  Ld. fenn 1: 31. o. a 78. jegyzettel. 
311  Vö. Kol 2,8; Ef. 5,7. 
312  InPss intro 17. 
313  CHN 9,1. 
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Alapvetően ugyanis a kijelentésen túllépő – és a ráció képességeit megha-
ladó – kutatás nem hasznos: 
 

Nem elégséges számodra tudni, hogy Isten teremtette a vi-
lágot? Még azt is kutatni merészeled, miből?314 

 
Órigenész ehhez képest legalábbis a Princípiumokról metodológiai elősza-
vában más álláspontot foglal el: amiről a Szentírás és az Egyház szent ha-
gyománya nem beszél, az – ezekkel összhangban – kutatható, kutatandó.315 
Ebben a filozófia tanulmányozása fontos segítségünkre van.316 Ez utóbbit 
Kelemen hangsúlyosan védelmezi a Strómata módszertani bevezetőjé-
ben.317 Pseudorigenes, mint erről a következő fejezetben szó lesz, inkább 
ez utóbbiakhoz áll közel. 
 Természetesen Hippolütoszt ez az álláspontja, mint látni fogjuk, nem 
akadályozza meg abban, hogy filozófiai eredetű, közkinccsé vált fogalma-
kat használjon a teológiai igazságok kibontására. Tekintsük tehát végig teo-
lógiai mondandójának gyújtópontjait, mindenekelőtt kettős küzdelmének 
megfelelően két területre összpontosítva: szentháromságtanára és kriszto-
lógiájára. 

 
5.2.1. Trinitológia 

 
A szentháromságtan a legteljesebb kifejtést a Noétosz ellen első részében, 
Noétosz cáfolatában nyer: 

 
(1) Ha pedig azt vetné ellen: „Ő maga mondta: »Én és az Atya 
egy vagyunk« (Jn 10,30)” – fedezze fel ennek értelmét, és értse 
meg, hogy nem azt mondta, „Én és az Atya egy vagyok”, hanem 
„egy vagyunk”. Azt, hogy „vagyunk”, nem egyre mondja, hanem 
kettőre. Megmutatta, hogy két személy [prosópon], de egy ható-
erő [dynamis] van. (2) Ő maga fedte fel ezt, amikor az Atyának 
azt mondta a tanítványairól: „A dicsőséget, amelyet nekem adtál, 
nekik adtam, hogy egy legyenek, amiképpen mi: én bennük, és Te 
bennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a vi-
lág, hogy Te küldtél engemet” (Jn 17,22–23). (3) Mit felelhetnek 

                                                 
314 CHN 16,5. 
315 Órigenész, PA I praef. 2–3 (magyarul in IET I 77–8). 
316 Ld. a 4.2. fejezetben idézett levéltöredékét: Euszebiosz, HE VI 19,12–4 (189. o. az 

233. jegyzettel); ill. kései pedagógiai programját (1: 29. o. a 73. jegyzettel). 
317 Alexandria Kelemen, Str I 1: 7,1; 15,4; 17,1–4. 
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erre a noétiánusok? Talán szubsztancia [ousia] szerint egy test 
vagyunk?318 Vagy hatásaink [dynamis], állapotunk és egyetérté-
sünk [homonoia] révén válunk eggyé? Ugyanígy a Gyermek, aki 
elküldetett – s akit nem ismernek ők, mert a világban élnek – 
megvallotta, hogy az Atyával hatásában és állapotában egy. A 
Gyermek ugyanis az Atya egy értelme [nous].319 Így hisszük mi, 
akikben megvan az Atya értelme. Akikben nincs meg ez)] az érte-
lem, azok megtagadják a Fiút.320 

 
Úgy tűnik, Hippolütosz használta először a Szentháromság hármas voltá-
nak megvilágítására a prosópon terminust,321 s ezzel a legmeghatározóbb 
lépést tette azon az úton, melyen a prosópon a születő személyfogalom 
hordozójává vált: 

 
 (2) Ha az Ige Istennél volt, s egyúttal Isten volt, mit mondha-
tunk? Két istenről beszél {János}? Nem beszélek két istenről, ha-
nem csak egyről, de két személyről [prosópon], s a Szentlélek 
kegyelmének harmadik gondviselő tevékenységéről [oikonomia]. 
(3) Egy Atya, de két személy [prosópon], mert ott van a Fiú is. A 
harmadik pedig a Szentlélek.322 

 
Hippolütosz terminológiáját örökölte Tertullianus (persona),323 aki azután a 
krisztológiára is alkalmazta: a személy jelenti az egységet Krisztusban, aki 
egyszerre isten és ember.324 Az új terminológia nyomai kimutathatók azu-
tán Kallisztosz és Pseudorigenes vitájában, ahol is az előbbi az Atya és Fiú 
személyét (prosópon) azonosítja, következésképp a szerző ennek ellentétét, 
a személyek különbözőségét vallja.325 A terminus ilyen használatának vol-

                                                 
318  Hippolütosz itt az ousia filozófiai terminust az arisztotelészi első értelemben veszi 

(mint konkrét individuum). 
319  Hippolütosz itt Órigenészhez hasonlóan a jusztinoszi logoszteológiát követi: a Fiú 

az Atya logosa (beszéd, értelem), illetve nousa (értelem). 
320  CHN 7,1–3. 
321  Ezt hangsúlyozza Manlio Simonetti,  „«Persona» nel dibattito cristologico dal III al 

IV secolo,” Studium 91/4-5 (1995) 531. 
322  CHN 14,2–3. 
323  Tertullianus, Prax 6,1; 7,9; 12,3. 
324  Ibid. 27,11. 
325 Ref X 27,3–4; ld. alább 5.3: 342. o. a 687. jegyzettel. 
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tak ugyan előzményei,326 még az evangéliumokban is,327 de akkor még in-
kább „arcot” és jogi személyt jelentettek – mely használat természetesen 
Hippolütosznál is megmarad.328 Tertullianus és Novatianus329 nyomán vi-
szont a hippolütoszi terminus a latin világban a szentháromságtan kulcsfo-
galmává válik, de a hypostasis új ontológiai fogalmával azonosítva a 
kappadókiai atyáknál is fontos szerepet játszik, hogy aztán az V. század 
elejének krisztológiai vitáiban is meghatározó maradjon. 
 A terminologikus szentháromságtani használat Hippolütosznál a Noé-
tosz ellen mellett az Izsák és Jákób áldásában is megjelenik: 

 
Mikor „oroszlán”-t és „oroszlán kölyké”-t mondott, világosan 
megmutatta a két személyt: az Atyáét és a Fiúét.330 

 
Itt már láthatólag egyrészt külön magyarázatot nem igénylő, bevett termi-
nológiaként használja Hippolütosz a kifejezést, másrészt fontosnak tartja 
hangsúlyozni az implicit ellenvéleménnyel szemben, amiből talán arra kö-
vetkeztethetünk, hogy a BenISJac és a mű második könyve, a BenMos ké-
sőbbi a Synt-nál. Ez természetesen nem feltétlen jelenti azt, hogy azok a 
művek, melyekben nem kerül elő (pl. CA; inDn), korábbiak volnának. 
 Hippolütosz a CHN idézett szakaszában használja a IV. századi szenthá-
romságtani vitákban fő szerepet játszó ousia kifejezést is, bár nem közvet-
len a Szentháromságra, hanem az analógiájául szolgáló keresztény közös-
ség leírásában, de az analógia azt sugallja, ennek következményei vannak a 
trinitológiai terminológiára is. Hippolütosz ellenkező értelemben alkalmaz-
za a kifejezést, mint az majd a nikaiai zsinaton történik: az ousia nem lehet 
az Isten egységének alapja: számára ez a prosópon szinonimája vagy leg-
alábbis korrelátuma. E tekintetben terminológiája – ha kevésbé kidolgozott 

                                                 
326 Vö. Jusztin mártír, I Apol. 36,2; Dial. 36,6; Theophilosz, Ad Autolycum II 22 (ahol 

még inkább szerepeket jelent); Alexandriai Kelemen, Str V 6: 34,1 (ahol arcot: a 
Fiú az Atya arca; vö. Excerpta ex Theodoto 1,12,1; 1,23,5); Órigenész, De 
engastrimytho 4 (a Szentlélek mint prosópon, de nem a többi isteni személlyel, ha-
nem a történet szereplőivel összevetve). 

327  Vö. Mt 18,10. 
328  Vö. CHN 16,6; inDn IV 29,1. 
329  Novatianus, Trin 26,2; 27,3–4; 6–7; 9; 31,5; Tertullianus, Prax 3,2; 6,1–2; 7,2–3; 

7,9; 9,3; 11,4; 12,3–6; 27,11 etc.  
330  BenIsJac 76,3–4: «Σκύμνος λέοντος Ἰούδα ἐκ βλαστοῦ, υἱέ μου, ἀνέβης». λέοντα 

οὖν καὶ σκύμνον λέοντος εἰπὼν σαφῶς τὰ δύο πρόσωπα ἐπέδειξεν, τοῦ πατρὸς καὶ 
υἱοῦ. 
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módon – inkább Órigenészét – és Novatianusét331 – előlegezi meg, sem-
mint Tertullianusét. Míg az utóbbi számára az ousia fordításaként használt 
substantia képviseli az isteni egységet, addig Órigenésznél – már amennyi-
re ez Rufinus fordításából kihámozható – ousia (Rufinus: substantia) és 
hypostasis (Rufinus: subsistentia) szinonimák, és az isteni hármasság prin-
cípiumát képezik.332 Míg azonban Órigenésznél az ousia jelentése itt egyér-
telműen az első arisztotelészi értelmet követi, addig Hippolütosznál ho-
mályban marad, s éppúgy képviselheti a szövegkörnyezet alapján az első, 
mint a harmadik arisztotelészi jelentést, azaz állhat „egyed” és „anyag” he-
lyett is. Pseuodorigenesnél, ifjabb kortársánál mindenesetre az utóbbi jelen-
tés dominál, mint látni fogjuk, s ugyanez a helyzet Tertullianusnál is.333 
Hippolütosznál egyébként a szó a vizsgált helyen kívül csak két alkalom-
mal fordul elő,334 A feltámadás Sinai Anasztasziosz által idézett, valamint a 
Balaam áldásának a Sacra Paralellában közölt töredékében, mégpedig 
mindkét esetben krisztológiai kontextusban, mint látni fogjuk: „isteni” és 
„emberi valóság/lényeg” értelemben, azaz alapvetően a második arisztote-
lészi használatnak megfelelően, jóllehet a harmadik (anyag) jelentés sem 
teljesen kizárható. Mindez megfelel Tertullianus krisztológiai szóhasznála-
tának,335 ezért nem látom értelmét a vonatkozó töredékek hitelességét meg-
kérdőjelezni. 
 Az Isten egységét Hippolütosz tehát más eszközzel fejezi ki:  

 
(2) Ha pedig azt akarja (Noétosz) megtudni, mi biztosítja Isten 
egy voltát, értse meg, hogy ez az Ő egyetlen hatóereje [dynamis]. 
Ami tehát a hatását [dynamis] illeti, egy az Isten, a megváltó 
gondoskodás [oikonomia] szempontjából viszont hármasnak mu-

                                                 
331  Novatianus, Trin 31,2: a Fiú in substantia prolatae a Deo uirtutis; 4 ex Patre 

processit, substantia scilicet illa diuina; feltehetőleg a substantiae communio (ibid. 
31,20) is a személyek közösségét fejezi ki.  

332  Subsistentia: Órigenész, PA I 1,3; 3,1 (Szentlélek); I 2,2; 4;5; 2,6; 2,9 (Fiú); II 1,2 
(értelmes teremtmények); substantia vel subsistentia (valószínűleg egyaránt a 
hypostasis fordítása a Zsid 1,3-ra történő hivatkozásban [a substantia nyilván a 
Rufinus által használt itala fordításban]): I 2,8; substantia I praef. 5 (lélek); I 3,2 
(Szentlélek) I 1,6 (= natura); 1,7 (érzéki); I 2,2 (substantialiter) etc. A homousios 
szentháromságtani használatáról Órigenésznél ld. Christopher Stead, Divine 
Substance (Oxford: Clarendon, 1977) 209–14 (az ousia-ról: ibid. 138–40). 

333  Ld. Christopher Stead. „Divine Substance in Tertullian” JTS, n.s. 14 (1963) 46–66. 
334  A TLG-E adatbázist használtam az ellenőrzéshez, ezen a hippolütoszi corpus gö-

rögül fennmaradt anyaga nagyrészt megtalálható, apróbb hiányosságokkal (az inDn 
új kiadását külön ellenőriztem a végén található szószedetből). 

335  Tertullianus, Prax 27,1. 
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tatkozik, ahogy azt alább be fogjuk bizonyítani, amikor az igaz-
ságról adunk majd számot.336 

 
Az itt leghangsúlyosabban megfogalmazott tanítás a fentebb idézett sza-
kaszban337 is már megjelenik: Atyának, Fiúnak és Szentléleknek közös te-
hát a dynamisa: ereje, hatása, hatalma.338 Ennek megfelelően magyarázza 
az evangéliumi párbeszédet Jézus és Fülöp között: a tanítvány azért akarta 
látni az Atyát, mert nem volt képes meglátni Jézusban az isteni működést, 
hatalmat. Ezt a paradigmát M.-R. Barnes találóan nevezi konszenzusteoló-
giának,339 hiszen Hippolütosz alább maga is így fogalmaz: „Az üdvözítő 
gondoskodásában [oikonomia] megnyilvánuló összhang [homonoia] eggyé 
teszi Istent.”340 
 E „dinamikus” fogalmi keretet elevenítik majd fel többek közt a kap-
padókiai atyák, akiknek terminológiai artikulációi a szentháromságtani vi-
ták lezárását lehetővé teszi.341 
 Mint azonban Barnes is kimutatja, Hippolütosznál ez a paradigma még 
együtt él egy régebbi – végső soron Pál apostolra és a korabeli arisztote-
liánus teológiára visszamenő342 – mintával, mely a Fiút azonosítja az Atya 
hatalmával, hatóerejével.343 A kappadókiaiak azon tanításának majd, mely 
az Atyát mint az istenség forrását jellemzi, sikerül azonban e két különbö-
ző paradigmát fedésbe hoznia. 
 
Binitológia vagy trinitológia? 
 
Hasonló kettőséget figyelhetünk meg Hippolütosznál a Szentlélek kapcsán. 
Hippolütosz – Noétosz és Theodotosz által felvetett – alapkérdése ugyanis 
az Atya és a Fiú viszonya, mint fent, a fejezet elején idézett szakaszban is 

                                                 
336  CHN 8,2. 
337  CHN 7,1–3; 5. 
338  Vö. Novatianus, Trin 31,20: [...] Pater, a quo solo haec uis diuinitatis emissa, 

etiam in Filium tradita et directa, rursum per substantiae communionem ad 
Patrem reuoluitur. 

339  Michel René Barnes, „One Nature, One Power: Consensus Doctrine in Pro-Nicene 
Polemic” SP 29 (1997) 205–23; Hippolütoszról: 209–11. 

340  CHN 14,4b. 
341  Ld. Különösen Nüsszai Szt. Gergely, Ad Ablabium (magyarul in SzSzSz 225–40); 

vö. M. R. Barnes, „One Nature, One Power”, 215–19. 
342  Ld. Bugár M. István, „Ouszia és dünamisz”, 35–47. 
343  CHN 4,11; 11,1; 11,4; 16,1. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 299 

látható. Ennek megfelelően gyakran „binitárius” formulákat használ,344 s a 
Szentlélekről nem beszél. Fiatalabb kortársa, Pseudorigenes, mint látni fog-
juk, olyannyira ennek a kontextusnak rabja, hogy Kallisztosz „diteistának” 
bélyegzi. Hippolütosz esetében azonban más a helyzet. Kifejezésmódjában 
ingadozva, ugyan, de – olykor mintegy „utólag” – kiegészíti a binitárius 
nyelvet a Szentlélekkel: 

 
 (2) Ha az Ige Istennél volt, s egyúttal Isten volt, mit mondha-
tunk? Két istenről beszél {János}? Nem beszélek két istenről, ha-
nem csak egyről, de két személyről, s a Szentlélek kegyelmének 
harmadik gondviselő tevékenységéről. (3) Egy Atya, de két sze-
mély, mert ott van a Fiú is. A harmadik pedig a Szentlélek. (4) Az 
Atya rendelkezik, az Ige küld, a Fiú megmutatkozik, s általa az 
Atyának hiszünk.345 

 
A „kiegészítés” azonban nem későbbi korok „szöveggondozásának” ered-
ménye – jóllehet, ilyesmire a szerző több írásának esetében is találunk pél-
dát, és a CHN esetében alább látni is fogunk néhányat.346 Ilyen trinitárius 
betoldásnak bizonyul Jeromos latin idézetében, az Izsák és Jákób áldása 
szövegében az az értelmezés, hogy „Izsák az Atya Isten képét hordozza, 
Rebekka a Szentlélekét [...], Jákób [...] Krisztusét”.347 Hippolütosz számára 
azonban a Szentlélek – hasonlóan, de mégis másképpen, mint Tertullianus-
nak – különösen hangsúlyos,348 ezért akárcsak Tertullianus esetében, nála 
is eredendően háromságos formulával számolhatunk. Hasonlóan, mert 
Hippolütosz teológiai kontextusa az a Kis-Ázsia, ahonnan a Tertullianust 
magával ragadó karizmatikus mozgalom, a montanizmus kinő. Különböző-
en, mert Hippolütosz maga – amint erre a Synt mellett talán a Noétosz ellen 
eleje is tanú – egyértelműen szembefordul az „új prófécia” extravagáns je-
lenségeivel, tanításaival. Ugyanakkor, úgy tűnik, hogy – talán Irenaeushoz 
hasonlóan349 – megértőbb a mozgalommal – mint ezt A. Brent is sugallja350 –, 

                                                 
344  Ld. pl. a CHN 10. 
345  CHN 14,2–4a. 
346  Ld. 321. o. a 500. jegyzettel. 
347 Jeromos, Ep. 36,16 (= Hippolütosz inGn fr. 7 ed. Achelis): Isaac portat imaginem 

Dei patris, Rebecca spiritus sancti, Esau populi prioris et diaboli, Jacob ecclesiae 
sive Christi. Hippolütosznál (BenIsJac 14,9–16,7) csupán az az értelmezés merül 
fel, hogy Rebecca az Egyház, Jákób Krisztus előképe. 

348  Ld. pl. CHN 1,3; 11,4; a Szentléleknek szentelt inCC egésze. 
349  Vö. Irenaeus, AH III 11,9; vö. 4.2: 222. o. a 368. jegyzettel. 
350  Ld. 4.2: 221–2. o. a 367; 371. jegyzetekkel. 
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mint egyes római körök, melyek a montanizmussal szembeni radikális 
szembenállásukban inkább a Jelenések könyvétől, sőt János evangéliumá-
tól is megváltak.351 Hippolütosznak különösen a Dániel-kommentárjában, 
de mindenek előtt az Énekek éneke-magyarázatában egyértelmű a Szentlé-
lek személyének középpontba állítása.352 
 Ezért ahol számosságról esik szó, Hippolütosz egyértelmű: 

 
[...] az Atya mindenható isten, s Krisztus Jézus Isten fia, emberré 
lett isten, akinek az Atya mindent alávetett, kivéve magát és a 
Szentlelket. Ezek valóságosan hármak.353 

 
Ezért 

 
(6) Nem vagyunk képesek az egy Istent másképpen megérteni, 
hacsak valóban nem hiszünk az Atyában, a Fiúban és a Szentlé-
lekben. A zsidók dicsőítették az Atyát, de nem adtak hálát,354 mert 
nem ismerték fel a Fiút. A tanítványok felismerték a Fiút, de nem 
a Szentlélekben: ezért is tagadták meg. (7) Miután az atyai Ige 
ismerte az Atya akaratát és üdvgondozó tervét, hogy tudniillik 
másképpen, mint így, nem kapja meg a dicsőítést az Atya, feltá-
madt, s a következőt hagyta tanítványaira: „Menjetek tehát, te-
gyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az 
Atya és Fiú és Szentlélek nevében” (Mt 28,19), s ezzel megmutat-
ta, hogy aki e háromból egyet is elhagy, nem dicsőíti Istent töké-
letesen.355 

 
Antiokhiai Theophiloszhoz356 hasonlóan tehát háromságról beszél, sőt úgy 
tűnik, a Noétosz ellen alább idézett trinitológiai kulcshelyén357 a Theophi-
loszra jellemző358 Fiú-Ige, Szentlélek-Bölcsesség azonosítás vezérli, ami-
kor a teremtésben és a teremtés előtt megnyilvánuló háromságot megfo-

                                                 
351  Vö. alább 6.2: 373–4. o.  
352  inCC 1,5–6: pp. 424–5 ed. Smith. 
353  CHN 8,1; vö. még kül. CHN 9,2; 12,5; illetve az alább, az ökonómiai Trinitas kap-

csán alább (313. o.) idézett 14,5; 8. 
354  Éucharistésan: a kifejezés Hippolütosz és kortársai számára a liturgikus hálaáldo-

zatot, az eucharisztiát is jelenti. 
355  CHN 14,6–7. 
356  Antiokhiai Theophilosz, Ad Autolycum II 15; Theophilosz trinitológiájához a kuta-

tás áttekintésével ld. Perendy L., Antiokhiai katekézis, 459–87. 
357  CHN 10,2–3: ld. 311. o. 
358 Antiokhiai Theophilosz, Ad Autolycum II 18; vö. Perendy L., Antiokhiai katekézis, 

439–47. 
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galmazza. Egyszerre része egy archaikusabb kontextusnak, és előlegez meg 
egy artikuláltabb, nikaiai-konstantinápolyi teológiát. Ebből következik, 
hogy míg háromságról beszél, a Szentlelket – úttörő terminológiája mentén 
– személynek nevezni már habozik: „Nem beszélek két istenről, hanem 
csak egyről, de két személyről, s a Szentlélek kegyelmének harmadik 
gondviselő tevékenységéről.”359 A háromságos formula viszont különös 
hangsúlyt kap a salamoni könyvek értelmezésekor, ahol is a Példabeszé-
dek, a Prédikátor könyve és az Énekek éneke az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentléleknek felel meg.360 
 
Az Atya-Fiú viszony Hippolütosznál 
 
Természetes, hogy a jánosi örökséget képviselő – és egyszersmind minden 
bizonnyal Jusztin mártírnak is adós – Hippolütosz számára a Fiú minde-
nekelőtt az Atya Logosza.361 A Logosz a közvetlen teremtő,362 az Ószövet-
ségben is az imák meghallgatója363 és a kinyilatkoztatás adója: Ő az Atyá-
nak a Törvényt a kőtáblákra író ujja,364 Ő adja tudtul az ősatyáknak és a 
prófétáknak misztériumait, s Ő tárja fel azok jelentését, melyek mind meg-
testesülésére, illetve teremtő-megváltó tevékenyégének egészére vonatkoz-
nak.365 E minőségében nem csupán tanítja őket,366 de jelen van az atyák-
ban, ő éli életét bennük367 – ahogyan az a korabeli kis-ázsiai himnikus hit-
vallásokban is megfogalmazódott.368  
 Ő a próféták szava:369 

                                                 
359  CHN 14,2. 
360  inCC 1,5–8 p. 424 ed. Smith; a görög parafrázisban részletezés nélkül: Ὅπως τε 

πάλιν µυστηριωδῶς καὶ πάνυ κεκαλυµµένως τὰς βίβλους ταύτας τὰς τρεῖς τῇ ἁγίᾳ 
τριάδι συνέταξε. 

361  Vö. Y. Smith, Mystery of Anointing, xxiv az inCC teológiáját jellemezve; 
Grillmeier, Christ I 113. 

362  InPs intro. 16; inDn II 30,4; 32,3; CHN 10,3. 
363  inDn I 26,6. 
364  inDn III 14,7; vö. BenMos T4. 
365  Ld. pl. BenIsJac PO 27,2,3–11; inDn I 26,6; II 30,1–4; 32,2–4; III 9,6; 14,7; IV 

36,3; inCC 27,7; 27,9. 
366  AC 325–6 Dánielnek: „Vagy kicsoda tanított meg téged erre, ha nem Istennek Igéje, 

aki anyád méhében formált téged?” 
367  BenIsJac 2,14–4,1: τὸν ἐν αὐτῷ πολιτευόμενον λόγον. 
368  Ld. Melito fr. 15 és Irenaeus fr. 2. ed. Jordan (vö. fenn 3.1: 101. o. az 57. jegyzet-

tel).  
369  BenIsJac 22,9–10. 
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Az Ige bennük tevékenykedve szólt saját magáról. Mert már ak-
kor saját magának előhírnökeként világossá tette, hogy az Ige 
meg fog jelenni az emberek közt, amiért is így kiáltott: „Megje-
lentem azok előtt, akik nem kerestek, s megtaláltak, akik nem ku-
tattak”(Ézs 65,1 LXX).370 

 
És egyáltalán, minden teofánia és isteni gondviselő megjelenés alanya: 

 
Nos, ki volt az, aki megjelent Mózesnek a csipkebokorban, ha 
nem Ő, aki most eljőve a világra és az Egyházban mint csipkebo-
korban a szentekhez beszél; aki népét kiváltotta Egyiptomból, 
megharagudott a fáraóra, és az egyiptomiakat megszégyenítette, 
népét a szolgaságuktól megszabadította, ő volt az, akit József elő-
re kiábrázolt, s megdicsőült testvérei közt (Dt 33,16), akit az Atya 
szeret[ett].371 

 
Az Atya Logosza ugyanis – hangsúlyozza Hippolütosz – egyszersmind 
fia.372 A fiú megjelölésére olykor a hyios, olykor a pais373 szavakat használ-
ja. Az utóbbiba kapaszkodva egyes értelmezők az atya „szolgájáról” be-
szélnek,374 ez azonban erőltetettnek hat – bár a pais szó jelenthetné ezt is –, 
ugyanis Hippolütosz a két terminust szinonimaként használja,375 például az 
Epiphania-ra és a Színeváltozásra376 utaló „szerelmetes fiú” kifejezésben 
is,377 melyben az evangéliumok alapján hyios-t használ, a Bár 3,36–8 ér-
telmezésekor viszont paist. Ugyanilyen félreértés övezi Hippolütosz teoló-
giai terminológiájának egy másik jellemző vonását, mely szerint a Logosz 
a megtestesülésben lesz „tökéletes fiú”. Simonetti – és az ő nyomán 
Brent378 – a két kérdést összekapcsolja, mondván, hogy a megtestesülés 
                                                 
370  CHN 12,1. 
371  BenMos T15, 173,6–12. Vö. Ter 37,3–4. 
372  CHN 15,1–2. 
373  Pl. CA 3 (2 alkalommal). 
374  Vö. A. Brent, Hippolytus, 180–2; 213–5. 
375  Vö. a prótotokos hyios (BenIsJac 24,4–5) és a prótotokos pais (BenIsJac 68,1) ki-

fejezésekkel. 
376  Mt 3,17 (vö. Mk 1,11; Lk 3,22); Mt 17,5 (vö. Mk 9,7; Lk 9,35).  
377  BenMos T19: 193,13–16 (vö. T5: 137,1–5) – bár a görög szövegünk elveszett, az 

idézett evangéliumi szakasz alapján egyértelmű, hogy itt hyios áll, viszont a Zsol-
tár-kommentár bevezetőjében ugyanebben a szintagmában pais: inPs intro. 16; 
inDn IV 60,3. 

378 Manlio Simonetti, „Prospettive Escatologiche della Cristologia di Ippolito” in La 
Cristologia nei Padri della Chiesa (Roma: Accademia Cardinale Bessaronis, 1979) 
85–101, 87; idézi A. Brent, Hippolytus, 180–1; vö. ibid. 210–2; 256–8. Számára 
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előtt a Logosz csupán „szolga”, s a megtestesülésben válik fiúvá, szemben 
Jusztin mártír és Irenaeus krisztológiájával, ahol a Logosz eleve fiú. Ezt el-
sősorban a CHN egy szakaszára alapozzák: 

 
(6) Ugyan milyen fiát küldte volna el Isten testben, ha nem az 
Igét, akit Fiúnak nevezett, mert meg fog születni? Azáltal, hogy 
Fiúnak hívják, az emberek közti szülői szeretetet kifejező közne-
vet magára veszi. (7) Hiszen test nélkül, önmagában nem volt tel-
jes értelemben Fiú, jóllehet tökéletes volt mint Ige és Egyszülött. 
Ám a test sem bírt önmagában, az Ige nélkül önálló léttel: az Ige 
tartotta össze. Így tehát Isten egy tökéletes fiaként jelent meg.379 

 
E Brent szerint is meglepő eltérés elődeitől azonban egyszerűen illuzóri-
kus. Az előbb mutattuk ki a két szerző által figyelembe nem vett szövegek 
alapján, hogy Hippolütosz számára pais és hyios egyszerűen felcserélhető. 
Másfelől, Hippolütosz egyértelműen a Logosz kettős születéséről beszél.380 
Ez az idézett szakaszban is nyilvánvaló („egyszülött”). Annyiban lesz tehát 
„tökéletes fiú” megtestesülésekor, amennyiben „tökéletes ember” lesz, azaz 
nem metaforikusan, hanem ténylegesen fiú, ember fia. A kettős születés381 
világos a Simonetti által hivatkozott szöveg folytatásából is: 

 

                                                                                                                      
azért különösen fontos így értelmezni, mert alapvető koncepcióját azzal a feltétele-
zéssel akarja alátámasztani, hogy Hippolütosznak ez a theologumenonja – sikeres – 
közeledési kísérlet Kallisztosz álláspontjához (akinél az Egy Isten a megtestesülés-
kor lesz Fiú): vö. A. Brent, „The Elenchos”, 302–3. Ez a feltételezés azonban több 
sebből is vérzik: először is, mint láttuk, Hippolütosz minden bizonnyal Pseudorige-
nes – és így Kallisztosz – előtt ír; másrészt, nem látom, egy monarchiánust miért 
nyugtatna meg az, hogy a Logosz nem volt fiú a megtestesülés előtt. A teremtéstől 
fogva ugyanis egyértelműen önálló a Logosz – akárcsak Kallisztosz ellenfelénél, 
Pseudorigenesnél –, a megtestesülés után pedig e mellett az interpretáció mellett 
semmiféle értelemben sem tartható az isteni monarchia. 

379 CHN 15,6–7; vö. CHN 4,8: „a Szentlélektől és a Szűzből ez az Ige Isten egyetlen 
Fiát alkotta.” 

380 Ugyanígy a M. Richard által („Difficultés”, 66) feltárt töredéke a Synt-nak a 
Marcianus gr. Z 573 s. X. krisztológiai florilégiumában (fol. 30r–47v): fol. 30v–
31r (előtte a BenBal töredékét idézi): Τοῦ αὐτοῦ ἐν τῆι τῶν αἱρέσεων μνήμηι. Τό 
μὲν κατὰ σάρκα Χριστοῦ ἐκδιηγεῖται ὁ ἀπόστολος ἐκ Δαυίδ, τὸ δὲ κατὰ πνεῦμα ἐκ 
θεοῦ, ὥστε δείκνυσθαι αὐτὸν καὶ θεὸν καὶ ἄνθρωπον. (Fordítását ld. a Forrásgyűj-
teményben: Synt F4.) 

381  Így A. Grillmeier is, aki szintén részletesen elemzi a problémát, s bár más megol-
dást javasol (a megtestesüléssel csupán megjelenik számunkra is a fiú-volt), hason-
lóan látszatproblémának látja a kérdést: Christ 114–6. 
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(2) Így mondja ugyanis: „Én az Atyától jöttem el, és érkezem”.382 
Mit jelent az, hogy „az Atyától jöttem el”, ha nem az Igére vonat-
kozik? Mi más lenne az, ami Tőle született, mint szellem,383 azaz 
az Ige. (3) Hanem talán azt kérded tőlem: „Miképpen születik?” 
Azt, hogy a te születésed miként történt, nem tudod elmondani, 
jóllehet nap mint nap látod, mi ennek emberi oka. Miképpen tud-
nád hát pontosan kifejteni az Ige gondoskodása miként ment vég-
be? (4) Hiszen nem áll módodban megismerni az Alkotómester 
elbeszélhetetlen szakértelmét, csupán látva az embert megértheted 
és hiheted, hogy Isten alkotása. És mégis az Ige születését kuta-
tod, akit az Atya akarata szerint világra hozott? [...] (6) Nem elég 
tudnod, hogy Isten Fia megjelent, hogy ha hiszel, megmenekülj – 
hanem arra is kíváncsi vagy, miképpen született szellemileg? Tes-
ti születésének elbeszélését sem bízta másra, csak két emberre,384 
te pedig szellemi születésének története után kutakodsz, amelynek 
titkát az Atya őrzi, s majd felfedi a szentek előtt, akik méltók 
lesznek arcát meglátni.385 

 
A szellemi, első születést már világosan leírta az „igazság bemutatása” ele-
jén, amikor a kezdetekről szólt: 

 
(4) Hogy pedig a létrehozandó dolgok alapítója, szakértője, mes-
tere legyen, Igéjét szülte. Igéjét, aki benne láthatatlan volt, a te-
remtődő világ számára láthatóvá teszi. Először hangot hallatott, s 
világosságból világosságot szült, az egész teremtés urául elküldte 
saját Értelmét, aki korábban csak Ő maga számára volt látható. 
A teremtődő világ számára a láthatatlant láthatóvá tette, hogy 
megjelenni látván őt, a világ megmenekülhessen.386 

 
Az olykor kétértelműnek tűnő nyelvezet jelen van a Simonetti és Brent ál-
tal nem hivatkozott más hippolütoszi értekezésekben, így a Dávid és Góli-
átban, ahol az adopcionista krisztológiával387 szemben hangsúlyozza, hogy 

                                                 
382  Jn 16,28a: talán Hippolütosz itt fejből idéz, eltér az alapvetően egységes görög 

szöveghagyománytól. 
383  A pneuma fuvallatot, lélegzetet is jelent. 
384  Utalás Máté és Lukács evangéliumára. 
385  CHN 16,2–4; 6. 
386  CHN 10,4; vö. CHN 11,2, ahol az „előlépett” feltehetőleg a teremtésre vonatkozik, 

s a „fiú” és az „egyedül származik az Atyától” szinonim. 
387  Vö. Synt 15 (Kérinthosz): F2.  
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„Krisztus gyermekkorától fogva az Atya fia volt”;388 vagy például az Izsák 
és Jákób áldásaiban is, ahol egy helyütt így ír: 

 
„Szerette őt Jákób [...], mert öregkorának gyermeke volt” (Ter 
37,3) – ugyanis a világrend megöregedésével és teljes pusztulásba 
tartásakor jelent meg Isten Fia a szűztől születve, s így valóban 
öregkori fiúnak mutatkozott az, aki a világkorszakok előtt együtt 
volt az Istennel. 389 

 
Ugyanakkor ebben a műben is világossá teszi, hogy kettős születésben 
gondolkodik: 

 
Hogy pedig „csírából szökkensz elő, fiam” (Ter 49,9b), azért 
mondta, hogy test szerint való születését megmutassa Krisztus-
nak, aki a szűz méhében a Szentlélektől megtestesült, s szárba 
szökkent őbenne, s mint illatos virág előlépett a világba, s megje-
lent. Oroszlán kölykének nevezte, hogy Istentől való szellemi 
születését megmutassa, mint királytól született királynak. De nem 
hallgatta el testi születését sem, mondván „csírából szökkensz elő, 
fiam”.390 

 
A Fiú első, hajnalcsillag előtti születését – tehát nem csupán a megtestesü-
lés előtti preegzisztenciáját,391 hanem személyes létét – több helyütt is 
hangsúlyozza szerzőnk.392 Isten Szavának az Atyából való előlépése a Fiú 
születése: 

 
 „Az Úr áldásából az Ő földje”, mert a Szűztől és a Szentlélektől 
születve minden áldást örökölt, szent föld, az utolsó időkben meg-
jelent,393 ezzel jelezve, hogy az atyáknak megígért föld nem más, 

                                                 
388  DG 5,1: 81,26–82,1 [316]. 
389  BenIsJac 102,12–104,1: «ἠγάπα δὲ αὐτὸν Ἰακώβ, ὅτι υἱὸς γήρους ἦν αὐτῷ». 

γηράσκοντι γὰρ ἤδη 104,1 τῷ κόσμῳ καὶ παντελῶς ἀπολωλότι ἐπιφανεὶς ὁ υἱὸς τοῦ 
θεοῦ καὶ ἐκ παρθένου γεννηθεὶς υἱὸς γήρους ἀπεδείχθη τῷ πατρὶ πρὸ τῶν αἰώνων 
ἀεὶ συνὼν τῷ θεῷ. 

390 BenIsJac 76,4–9: «ἐκ βλαστοῦ, υἱέ μου, ἀνέβης», ἵνα τὴν κατὰ σάρκα γέννησιν τοῦ 
Χριστοῦ δείξῃ, ὃς ἐν κοιλίᾳ παρθένου ἐκ πνεύματος ἁγίου σαρκωθεὶς ἐβλάστησεν 
ἐν αὐτῇ καὶ ὡς ἄνθος καὶ ὀσμὴ εὐωδίας εἰς κόσμον προελθὼν ἐφανερώθη. ἐπεὶ οὖν 
σκύμνον λέοντος εἶπεν, τὴν κατὰ πνεῦμα αὐτοῦ γέννησιν ἐκ θεοῦ, ὡς ἐκ βασιλέως 
βασιλέα γενόμενον ἔδειξεν. οὐκ ἐσιώπησεν δὲ αὐτοῦ καὶ τὴν κατὰ σάρκα. 

391 Ehhez vö. BenMos T1; T8. 
392 inPss intro 16; inCC 27,9. 
393 Vö. 1Pt1,19–20. 
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mint Ő. Ugyanis azt mondta nekik Isten: „néktek adok […] egy 
tejjel és mézzel folyó földet” (Lev 20,24a), „melyet esküvel ígér-
tem, hogy atyáitoknak adom” (Jos 1,6b) – ami a Fiúnak az Atyá-
ból történő kijövetelét jelenti, –, akiktől aztán a Megváltó meg-
születve mint föld, vagyis út az Atyához jelent meg, akiben van a 
tej: az Ószövetség és a törvény és a méz: az Ige édessége, mely 
szívünk keserűségét megédesíti.394 

 
A Dániel-kommentár világosan magyarázza a „tökéletes fiú” jelentését 
Dániel látomását értelmezve: „magát az Urat látja, aki még nem tökélete-
sen ember, de ember alakjában jelenik meg.”395 A kettős fiúságot talán leg-
világosabban szintén e látomás értelmezésében fogalmazza meg: 

 
Az Írás Isten Igéjét hirdette előre, emberként, emberi formában 
eljönni, hogy testtel rendelkező emberként fog megjelenni a vi-
lágban – mikor még nem volt tökéletesen ember fia. Amikor 
azonban eljött „az idő teljessége”, „elküldte az Isten az ő Fiát, aki 
asszonytól született”,396 hogy a Szűzből embert öltsön magára, s 
bebizonyosodjon, hogy egyszerre Isten Fia és emberfia. 397 

 
Ugyanezt a tényt fogalmazza meg költőibben az Elkána és Anna második 
töredékében: 

 
Mondd meg nekem, boldogságos Mária, ki volt az, akit hasadba 
fogadtál, szűzi méhedben hordoztál? Hiszen Isten elsőszülött Igé-
je szállt alá Terád a mennyekből, hogy elsőszülött emberré formá-
lódjék méhedben, hogy az Isten elsőszülött Igéje elsőszülött em-
berhez illeszkedve mutatkozzék meg.398 

 
E kettőséget sokféleképpen fogalmazza meg, mint azt majd alább, az Isten-
ember hippolütoszi jellemzésében látni fogjuk.399  

                                                 
394 BenMos T13  (partim). 
395  inDn IV 36,5. 
396 Gal 4,4. 
397 inDn IV 39,5: Προεκηρύςσετο γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος ἐν σχήματι 

ἀνθρώπου, ἄνθρωπος ἔνσαρκος ἐν κόσμῳ φανησόμενος, οὔπω τότε τέλειος υἱὸς 

ἀνθρώπου ὤν· ἡνίκα δὲ «τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου» παρῆν, «ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός,» ἵνα τὸν ἐκ τῆς παρθένου ἄνθρωπον 
ἐπενδυσάμενος υἱὸς θεοῦ καὶ υἱὸς ἀνθρώπου ὢν ἀποδειχθῇ. 

398 inElcAn fr2 Achelis = PP fr. 1 Achelis; vö.P.  Nautin, Dossier, 22. 
399 Ld. alább 329. o. kül. a 568. jegyzettel. 
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Immanens Trinitas?  
 

(1) Isten egyetlen volt, és nem volt semmi, ami vele egyidős len-
ne, amikor elhatározta, hogy világot teremt. Miután ez a világ meg-
született elméjében, akarta és kimondta, s úgy megalkotta, mert 
az Ő esetében a készülő mű tüstént előáll úgy, ahogy akarja. Vég-
hezvitte tehát úgy, ahogy akarta. Elég nekünk tehát azt tudnunk, 
hogy nem volt rajta kívül semmi, ami vele egyidős lett volna.  
 (2) Ő maga azonban, noha egyetlen volt, több volt. Hiszen nem 
volt értelmetlen [asophos], gondolattalan [alogos], sem erőtlen, 
sem tanácstalan. Minden megvolt benne, s ő volt a mindenség. (3) 
Amikor pedig akarta, az általa elhatározott időben, megmutatta 
Gondolatát [logos], aki által a mindenséget alkotta. Az akarás ná-
la cselekvés, az elgondolás véghezvitel, a beszéd a tárgy maga, az 
alkotás bölcselkedés. Mindent, ami létrejött, Igéje [logos] és böl-
csessége [sophia] révén formált meg: Igéje által hozta létre, böl-
csessége által rendezte el.400  

 
Míg tehát a preegzisztens fiúság tekintetében Hippolütosz csak kontextus-
ból kiragadva kétértelmű, addig a Háromságnak – mai terminológiával – 
immanens és/vagy ökonómiai természetét illető, az ariánus viták során ki-
kristályosodó megkülönböztetését anakronisztikus volna számon kérni raj-
ta, hiszen a kérdés ilyen formában nem vetődött fel Areiosz előtt.401 Így 
Hippolütosz a fent idézett szakaszban, úgy látszik, Jusztin mártír sztoikus 
terminológiájának, a belső (endiathetos) és a kinyilvánított (prophorikos) 
Logosz közti megkülönböztetés modelljével (is) dolgozik: a teremtés előtt, 
azaz az oikonomiától, a teremtésre irányuló isteni gondoskodó tevékeny-
ségtől függetlenül, immanens módon Isten alapvetően egy, egyedüli, belső 
logosszal bír csak, nem pedig külső, személyes Logosszal.402 Ez inkább 
Ágoston immanens trinitológiájára emlékeztet, mintsem a kappadókiai 
atyáknak az I. konstantinápolyi zsinat által egyetemes érvényűvé tett taní-
tására,403 ugyanis, ha így értenénk az idézetet, a 7. fejezet fent citált részé-

                                                 
400 CHN 10,1–3. 
401 Vö. Grillmeier, Christ, 112 (A. Orbe-re hivatkozással). 
402 Ld. CHN 10,4: „Logoszát, aki Őbenne volt és láthatatlan volt” (Λόγον ἔχων ἐν 

ἑαυτῷ ἀόρατόν τε ὄντα) – hasonlóan Tatianosz, Or 5 – Hippolütosz idézett szöve-
gében azonban a láthatóvá tétel a megtestesülésre és nem a teremtésre vonatkozik, 
jóllehet, mint látni fogjuk, Hippolütosz számára a Logosz ószövetségi személyes 
működése megkérdőjelezhetetlen. 

403 Erről bővebben ld. SzSzSz 80–88. 
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ben kifejtett (interperszonálisan) személyes Háromság az ökonomiára,404 a 
teremtés dimenziójára korlátozódna, míg a teremtés „előtt” csak intra-
perszonális, belső háromságról beszélhetnénk. Ez az értelmezés azonban 
egyoldalú, hiszen Hippolütosz, miután hangsúlyozta, hogy Isten eredendő-
en egyedül van, keresgéli azt a racionális keretet, melyben ezt összhangba 
hozhatja azzal, hogy nincs egyedül.405 Tertullianus a hippolütoszi magyará-
zatot átvéve a paradoxont áttetszőbben fogalmazza meg: még minden előtt 
Isten egyedül volt, és mégsem egyedül.406 Leginkább tehát azt mondhatjuk, 
Hippolütosz számára a teremtéstől független, immanens Háromság kérdése 
nem releváns: ahogy a fentebb407 idézett helyen fogalmaz: elég nekünk a 
teremtésnek és a megváltásnak tudatában lennünk, s nem kutatni, ami saját, 
teremtésbeli horizontunkon túl van. Ennek megfelelően, amikor alább 
hangsúlyozza, hogy az Ige kezdettől (ap’archés) fogva van,408 ha úgy tet-
szik, kétértelmű, ha úgy tetszik, a teremtés számunkra egyedül hozzáférhe-
tő horizontján belül marad. Ebből a szempontból kevéssé releváns, hogy a 
János-evangélium prológusának „kezdetben”-jét (en arché) megváltoztatja, 
hiszen a Jn 1,1 is a Ter 1,1-re, így a teremtés horizontjára utal inter-
textuálisan. Természetesen azonban a IV. századtól visszafelé tekintve azt 
mondhatjuk, hogy Órigenész megfogalmazásai a Peri archónban világo-
sabban és egyértelműen mutattak az immanens Háromság felé,409 miköz-
ben nála is érvényesül az ökonómiai szempont.410 
 Ehhez képest Hippolütosznál az utóbbi a hangsúlyos:411 nemcsak mint a 
fent idézett szakasz esetén, a teremtésben, de a világra irányuló isteni gon-
doskodás minden formájában is megnyilatkozik a Háromság: „az Atya pa-

                                                 
404 A Hippolütoszra jellemző teológiai fogalom részletes elemzését ld. alább 319. o.; 

vö. 1: 24. o. a 49. jegyzettel. 
405 Tatianosz még kizárólag az eredeti egyedüllétet hangsúlyozza (Or 5); Grillmeier 

viszont (Christ, 111) úgy látta, hogy a kiindulópont közös ugyan Tatianosznál és 
Hippolütosznál, de az utóbbinál a Logosz fokozatos önálló manifesztációja a meg-
testesülésben kulminál. Mint azonban látni fogjuk, Hippolütosznál a kiindulópont a 
Háromság paradoxona: egyedül és mégsem egyedül. 

406 Solus – ne tunc quidem solus (Tertullianus, Prax 5,2–3). 
407  307. o.  
408  CHN 15,2: 
409 Órigenész, PA I 2,2; 3;9. 
410 Órigenész, PA I 3,5–6. 
411 Ld. különösen CHN 8,2 (fenn 301. o.). 
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rancsol, a Fiú engedelmeskedik, a Szentlélek pedig a megértést adja”,412 
így tehát „Az Atya akarta, a Fiú megtette, a Lélek nyilvánvalóvá tette”.413 
 A Háromság együttműködik nemcsak a teremtésben, de a megváltás 
mozzanataiban is,414 így a kijelentésben,415 a megtestesülésben416 és a bűn-
bocsánatban,417 az eucharisztiában.418 A megtestesülés természetesen a(z 
ökomómiai) Háromság megértésének a kulcsa: ez igaz Krisztus születésére 
éppúgy – ahogy ezt az Énekek éneke előbb hivatkozott magyarázatán kívül 
a Dániel-kommentár419 is kiemeli –, mint földi működésére – ahogy a Mó-
zes áldása hangsúlyozza.420 Az ökonómiai hármasságra eső hangsúlyt 
Grillmeier azért tartja a korra jellemzőnek, mivel elegendőnek mutatkozott 
a modalista unitarianizmus cáfolatához.421 De, mint az imént láttuk, nem 
csupán erről van szó: egyszerűen emberi perspektívából ez az egyetlen 
hozzáférhető dimenzió: a Háromság az oikonomia-ban nyilatkozik meg. 
 
Az Atya szívéből 
 
A Noétosz ellen egy helyütt a Fiút az Atya értelmével (nous) is azonosít-
ja.422 Ez több szempontból is meglepőnek tűnik. Egyrészt az apologéták 
kezdettől szívesen jellemzik az Istenatyát nousként, elfogadva a sztoa és a 
középső platonizmus által közvetített antik filozófiai-teológiai tradíció 
nyelvét.423 E hagyomány gyökerei, mint láttuk, az archaikus gondolkodók-
nál keresendők, de a korabeli emlékezet – ahogy Athénagorasz is mutatja – 
egyenesen a konvencionálisan a görög filozófia megalapítójának tekintett 
Thalészra vezette vissza.424 Irenaeus Xenophanészt parafrazálva állítja 

                                                 
412 CHN 14,5. 
413 Ibid. 8. 
414 Ibid. 12,5: „a megtestesült Igét szemléljük, az Atyát általa megértjük, a Fiúnak hi-

szünk, a Szentlélek előtt hódolunk?” 
415 inCC 1,2; 3; 9: pp. 420; 421; 428 ed. Smith; CHN 11,4–12,1. 
416 Vö. inCC 2,24 és 2,28: pp. 457–8 ed. Smith. 
417 inCC 15,3: p. 499 ed. Smith. 
418 inCC 17,3: p. 504 ed. Smith. 
419 inDn IV 24,3 ld. alább 323. o. 
420 BenMos 173,6–12. 
421 Grillmeier, Christ 112. 
422 CHN 7,3 
423 Ld. fenn 2: 58. o. a 22–4. jegyzetekkel. 
424 Athénagorasz, Legatio 23,4, vö. Aetiosz I 7,11. 
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ugyanezt a „mindenség uráról”,425 és már Ariszteidész negatív teológiai le-
írása is hasonló megfogalmazással zárul.426 
 Grillmeier megjegyzi, hogy ugyanakkor a korabeli teológusok jellemző-
en mégsem aknázták ki a lehetőséget, hogy a Logosznak mint beszédnek 
(logos prophorikos) az értelemből (nous) való születéséről beszéljenek.427 
Ez azonban csak részben igaz; valójában már Philónnál megjelenik a gon-
dolat a kozmosz teremtésének leírásakor,428 s folytatódik az alexandriai ha-
gyományban: Kelemennél429 és Órigenésznél.430 Lehetőségében pedig Tati-
anosznál is fellelhetjük, amennyiben nála a Logosz az atyai képességből 
(dynamis) születik mint fáklyáról meggyújtott fáklya.431 Innen valóban egy 
lépés annak kimondása, hogy a potenciális logos a noésis. 
 Ugyanakkor már Jusztin mártír, úgy tűnik, a Logoszt a Timaioszbeli 
kozmikus nousnak felelteti meg, a Szentlelket pedig a világléleknek.432 Ez 
azonban egyrészt egy apologetikus érv kedvéért történik, másrészt Jusztin 
nem teszi explicitté a timaioszi terminológiát (ahol is külön tényező a vi-
láglélek [psyché] és a világlélek érteleme [nous], s az utóbbi meg van kü-
lönböztetve a teremtő noustól). A hasonló középplatonista háttérrel rendel-
kező Athénagorasz viszont egyszerre nevezi az Atyát (a belső Logosszal 
együtt) nousnak,433 jóllehet kevéssel előbb azt állította, hogy a Fiú az Atya 
nousa, „illetve” logosa.434 Ez utóbbi terminológia állhat hozzá közelebb, 
hiszen később ezt ismétli meg.435 Antiokhiai Theophilosznál, úgy tűnik, a 

                                                 
425  Irenaeus, AH I 12,1. 
426  Ariszteidész p. 2*,18–19 ed. Rendel Harris: „teljes egészében bölcsesség és érte-

lem” ( � ܐ�ܘܗܝ ܘ	��� ��� ������ ���� ) és Pitra, AS IV 7,16 „teljes egészében 
értelmes”(����������	
���������	���); talán (πᾶς) παντῇ σοφία καὶ νοῦς volt 
az eredeti szöveg. 

427  Grillmeier, Christ, I 110. 
428  Alexandriai Philón, A világ teremtése 8–9; 16; 20. 
429  Alexandriai Kelemen, Str V 12: 82 a(z alapvetően megismerhetetlen) Atya nous 

(1), belőle a logos (3). 
430  Az (Atya) Isten mens: PA I 1,6(–7); a Fiú a mensből akarat (I 2,6); bölcsesség (2,1–

2); logos (2,3). 
431  Tatianosz, Or 5. 
432  Jusztin mártír, IApol 60,1; 5–7. 
433  Athénagorasz, Legatio o. 10,3: ἐξ ἀρχῆς γὰρ ὁ θεός, νοῦς ἀίδιος ὤν, εἶχεν αὐτὸς ἐν 

ἑαυτῷ τὸν λόγον, ἀιδίως λογικὸς ὤν. 
434  Ibid. 10,2: ὄντος δὲ τοῦ υἱοῦ ἐν πατρὶ καὶ πατρὸς ἐν υἱῷ ἑνότητι καὶ δυνάμει 

πνεύματος, νοῦς καὶ λόγος τοῦ πατρὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 
435  Ibid. 24,2: νοῦς, λόγος, σοφία ὁ υἱὸς τοῦ πατρὸς. 
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nous a Fiút belső (endiathetos) állapotában jellemzi.436 A valentiniánusok 
feltehetően már bevett keresztény formulát használnak, amikor az Atya 
„egyszülött értelméről” beszélnek.437 
 Ennyiben tehát a korabeli terminológiák egyikébe illeszkedik a Noétosz 
ellen fenti megállapítása. Hippolütosz ugyanakkor az Ige születésének le-
írásához kortársaihoz képest is egyedülálló – bibliai gyökerű – nyelvezetet 
használ. A Logosz-nous-Fiú forrása az Atya szíve: 
 „A kenet az Ige az Atya szívében [...], melyet a világba kiürítve mindent 
megtölt jóillattal.”438 Nem egyszeri metaforáról van szó, a kommentárban 
még három alkalommal megismétli Hippolütosz,439 de találkozunk vele a 
Krisztus és az Antikrisztusban,440 a Jákób és Izsák áldásaiban441 és a Zsol-
tárokhoz írt bevezetésben is,442 mely két utóbbi hely egyszersmind a kép 
forrását is elárulja: „Szívemből jó Ige tört fel”.443 Az Énekek éneke-
kommentárból idézett szakasz ezt kapcsolja össze az ott kulcsfontosságú 
sorral: „kiürített olaj a te neved”.444 Ez utóbbi sor ugyanis a Filippi levél 
megtestesüléshimnuszát idézi: „kiür[es]ítette önmagát”.445 Hippolütosz – 
Jusztinoszhoz446 és Tatianoszhoz447 hasonlóan – hangsúlyozza, hogy ez az 
isteni közlő folyamat semmiféle kisebbedéssel nem jár. 
 A teológiai és a spirituális irodalomban gyakran állítják egymással 
szembe a nous és a kardia nyelvét mint görög-intellektualista és biblikus-
pszichológizáló nyelvezetet.448 Valóban, mint fent láttuk, a Nousból születő 
Logos képe az alexandriai tradíció dialektusa, míg Hippolütosz azzal az 
                                                 
436 Antiokhiai Theophilosz, Ad Autolycum II 22; vö. Perendy L. Antiokhiai katekézis, 

415–20. 
437 Irenaeus, AH I 2,1. A Fiú születéshez a nous-Atyából vö. még Ref V 19,17. 
438 inCC 2,5: τὸ μύρον ὁ λόγος ἐν καρδίᾳ πατρὸς ὤν, [τουτέστιν ἐν τῷ κόλπῳ], [...] 

ἐκκενωθεὶς εἰς τὸν κόσμον εὐωδίας τὰ πάντα πεπλήρωκε. Itt a görög parafrázis szó 
szerint veszi át Hippolütosz szövegét, csupán a jelzett helyen hagy ki egy tagmon-
datot – amint azt a grúz és szláv fordítások mutatják (p. 448 ed. Smith). 

439 inCC 2,23; 13,3 (ez utóbbi helyet megemlíti Grillmeier is: Christ, 114, 20. j.) és 
27,9. 

440 CA 26,13, ld. alább 327. o. a 549. jegyzettel. 
441 BenIsJac 108,9–12. 
442  inPss intro. 16. 
443  Zsolt 44,2 LXX: Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν. 
444 Én 1,3: μύρον ἐκκενωθὲν ὄνομά σου. 
445 Fil 2,7: ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν. 
446  Jusztin mártír, Dial 61. 
447  Tatianosz, Or 5. 
448  Vö. Marcus Plested, „Macarius and Diadochus: An Essay in Comparison” SP 30 

(1997) 235–240. 
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evangéliumi mondással áll összhangban, hogy „a szív teljességéből szól a 
száj”.449 Világos, hogy az eltérő antropológia az analogikus megközelítés-
ben eltérő teológiai nyelvet eredményez. Ugyanakkor a séminek tekintett 
szív-leb-kardia és a hellénnek tartott elme-nous fogalom közt a határ nem 
átjárhatatlan. Egyrészt Flaisz E. felhívja a figyelmet a Mt 6,21-nek450 Jusz-
tinnál található szövegváltozatára, ahol „szív” helyett nous áll, és megjegy-
zi, hogy ez az ismert evangéliumi kéziratokban nem található.451 Ez igaz, 
csakhogy megtaláljuk nem sokkal Jusztin után Alexandriai Kelemennél 
kétszer is,452 ami arra látszik utalni, hogy az eredetileg arámi logion görög 
fordításának két változata is közkézen forgott, és a nous a leb fordításaként 
közkeletű volt. Mindenesetre Órigenész úgy látja, hogy ami a bibliai kultú-
rák nyelvén „szív”, az görögül nous453 Ugyanakkor – legalábbis a helle-
nisztikus kortól – a görög filozófiai antropológiában is teret nyer a szívfo-
galom. A sztoikusoknál ugyanis a szív az emberi lélek központja, az érte-
lem, a vezérlő lélekrész székhelye, ahonnan az emberi pszichikus tevé-
kenységek – melyeknek egyike a beszédalkotás, a logosz – kiindulnak. 
 Miközben Hippolütosz keresgéli a szavakat, hogy a saját korában felve-
tődő kérdések megválaszolásához megtalálja a megfelelő nyelvi-fogalmi 
keretet – és a személyfogalma esetében mindenképpen sikerrel teszi ezt –, 
eközben használja még a jelentős teológus elődök nyelvezetét is. Így – leg-
alábbis a Dániel-kommentárban még – a Fiú az Atya keze,454 mint Irenae-
usnál455 és Antiokhiai Theophilosznál.456 Ugyanakkor egyenlőségét hang-
súlyozva „világosság a világosságból”,457 mint Tatianosz és Jusztinosz fent 
említett hasonlatában.458 Természetesen a kommentárok logikája más, mint 
egy rendszeres teológiáé, mellyel a szöveg szituációjából adódóan a Noé-
tosz ellen mind polémiájában, mind a polémia alapjául szolgáló ortodox ta-
nítás kifejtésében, így a Hippolütosz számára centrális – vagy a Noétosz el-

                                                 
449  Mt 12,34 [és Lk 6,45] (az inCC 13-ban az Atya szájának képe is megjelenik a szív 

mellett); vö. Mt 15,18–19; Mk 7,21; továbbá Lk 8,12; 24,38. 
450  „Ahol a kincsed, ott lesz a szíved is” (ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται 

καὶ ἡ καρδία σου); vö. Lk 12,34. 
451  Flaisz E., Nusz, 289. 
452  Alexandriai Kelemen, Str VII 12,77,6; Quis dives salvetur 17,1. 
453  Órigenész, ComJoh (GCS 10) fr. 13: «Μακάριοι, γάρ φησιν, οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, 

ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται» (Mt 5,8) – καρδίαν δὲ τὸν νοῦν ὀνομάζει. 
454  inDn II 33,3–5; III 14,6–7. 
455  Irenaeus, AH IV 20,1. 
456  Antiokhiai Theophilosz, Ad Autolycum II 18. 
457  CHN 10,4; 11,1; 11,2. 
458  315. o. 447; 446. j. 
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len polémiája óta centrális – megállapításokon túl nem várható, hogy a kü-
lönböző szövegekben elszórt meglátások minden tekintetben egységes 
gondolattá álljanak össze. Az alábbiakban tehát egyszerre tárjuk fel a 
hippolütoszi teológia fő sodrát és az abba olykor jobban, olykor kevésbé 
illeszkedő tendenciáit. 
 Bár a Noétosz ellen fent idézett helyén úgy látszik, hogy Theophilosz-
hoz hasonlóan a Szentlelket azonosítja a Bölcsességgel,459 az Énekek éne-
ke-kommentárban a Fiú a bölcsesség460 – sőt maga-a-bölcsesség461 és egy-
ben maga-a-kegyelem462 –, ahogy azt a legtöbb kortárs és előd látta.463  
 A Fiú, mint Logosz, az Atya küldötte, angyala464 is: 

 
Az Atya, miután feltalált minden bölcsességet és intelmet, a Fiú-
nak adta [...]. A Fiú pedig, miután átvett minden bölcsességet, az 
emberiségnek adta.465 

 
Grillmeier az „angyal” megnevezést archaikus vonásnak bélyegzi már 
Jusztinnál is.466 Ez kétségkívül emlékeztethet a Zsidókhoz írt levél által bí-
rált álláspontra,467 ám annak, hogy Krisztus angyali voltának tudatát – a 
Hippolütosztól idézett értelmezésben – a hagyomány megőrizte, exegetikai 
okai voltak, a Máté evangéliuma által is hivatkozott ézsaiási Emmánuel-
prófécia miatt.468 A hippolütoszi értelmezés pedig természetesen adódott 
abból, hogy az Ige az Atya szava hozzánk már a Törvényben is. E közvetí-
tő funkció azonban fordítva is működik, a Logosz egyszersmind a mi sza-
vunk az Atyához469 a Róm 8,27 mintájára. 
 Ebben az összefüggésben jellemzi úgy a Fiút, mint aki „az Atya hangjá-
ra vár”,470 az Atya határozatát és akaratát leereszkedve továbbadja az an-
gyaloknak.471 Az isteni akaratot elsősorban az Atyához rendeli,472 a Fiú ezt 

                                                 
459 Ld. fenn 303. o., a vonatkozó szöveghely idézve: 311. o. 
460  inCC 1,6: p 425 ed. Smith. 
461  inCC 1.1: p. 419 ed. Smith. 
462  inCC 1.1: p. 419 ed. Smith. 
463 Vö. pl. Órigenész, PA I 2,1–2. 
464  inDn II 32,2–4; III 9,6; vö. IV 36,3; inCC 1.6; CHN 5,4. 
465  BenMos T4: PO 27,133,7–9; hasonlóan inDn II 32,7. 
466  Grillmeier, Christ, 110. 
467 Zsid 1–2. 
468  Ézs 9,5. 
469  BenMos T6: PO 27,141,12–14. 
470  inDn II 32,4. 
471  inDn III 9,6. 
472  Vö. Mt, 7,21; 12,50; de ld. ApCsel 21,14. 
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nemcsak közvetíti, de végre is hajtja, nem csupán a megtestesülésben,473 de 
– az ószövetség időszakát is az beleértve474 – az üdvtörténet egészében: 

 
[…] „ami lehetetlen volt az emberiségnek, az lehetséges Isten-
nek”. És kicsoda az, aki mindezt véghezviszi, ha nem a Fiú? És 
kinek az akarata ez, ha nem az Atyáé, akinek akaratából él az em-
ber? 475 

 
Az evangéliumi leírás alapján476 mégis különösen földi létében, és minde-
nekelőtt a kereszthalálban a legszembetűnőbb ez az engedelmesség.477  
 Ugyanakkor az alárendelődés478 mellett az egyenlőséget is hangsúlyoz-
za: a megtestesülésben Atya és Fiú egymásban vannak,479 – és bár a Fiút az 
Atya támasztja fel480 – a Fiú istenségében nem különbözik az Atyától: 

 
„akik közül való a Krisztus test szerint, aki mindenek felett való 
isten, áldott mindörökkön örökké” (Rm 9,5) – szépen és világosan 
fejti ki az igazság misztériumát. Ő, mivel mindenek felett áll, is-
ten. Így mondja ki ő is nyíltan, szabadon: „Mindent átadott nekem 
Atyám” (Mt 11,27 BD). A mindenek felett álló, áldott Isten meg-
születik, s emberré lesz, miközben isten mindörökkön örökké.481 

 
Hippolütosz számára is a megváltás és az isteni gondoskodó szeretet kulcsa 
az, hogy maga Isten az, aki testté lesz. Ebben az összefüggésben, mint látni 
fogjuk, Noétosz állításától különböző módon, de Melitónnal együtt vallja, 
hogy a Fiú is atya. Mindez azonban Hippolütosz teológiájának súlypontjá-
hoz, a megtestesüléshez vezet. 

 

                                                 
473 Vö. Jn 4,34; 5,30; 6,38–40; 7,17. 
474 inDn III 14,6. 
475  BenMos T 12 partim: PO 27,163,13–4; vö. fenn 313. o. a 412–413. jegyzetekkel. 
476  Mt 26,42; Lk 22,42. 
477 inDn II 36,8; IV 30,9. 
478  Vö. CHN 6,1–4; BenIsJac 20,12–3 (mindig az Atyának engedelmeskedik). 
479  CHN 4,7. 
480 BenIsJac 78,8–12; CHN 4,5; 18,5 (és inPs 2 fr.). A BenIsJac vonatkozó helyét az 

azt idéző későbbi katéna javítja: maga támasztja fel önmagát: InGn fr. 20 Achelis. 
Vö. még BenIsJac 104,2–3: διὰ τοῦτο πρὸς αὐτὸν λέγει· «πρός με ἀνάστρεψον», 
ἐκ γῆς εἰς οὐρανοὺς προσκαλούμενος τὸν αὑτοῦ παῖδα. Hippolütosznak exegetikai 
okai voltak e megfogalmazásra: Róm 10,9. 

481 CHN 6,1. 
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5.2.2. Oikonomia 
 

Hiszen ki ne állítaná, hogy Isten egy? Ám ezzel nem szünteti meg 
Isten megváltó gondoskodását [oikonomia].482 

 
Az olykor magyarra „üdvrendként” is fordított oikonomia a korai keresz-
tény teológia központi fogalma, s ez különösen igaz Hippolütoszra.483 A 
páli eredetű484 terminust Ignác és Jusztin mártír közvetítésével hamarosan 
az isteni megváltó gondoskodás szakkifejezésévé válik, s Irenaeusnál külö-
nösen fontos szerepet tölt be.485 Isten mint családfő igazgatja az övéit, visel 
rájuk gondot, a teremtésben, a Törvény kijelentésében, de mindenekelőtt az 
embervilág meglátogatásában, a megtestesülésben. Alès megállapítása sze-
rint míg Irenaeus számára az oikonomia egyértelműen a teremtményi vi-
lágban való isteni működést jelenti, addig Hippolütosz – és Tertullianus – 
kiterjesztik a Szentháromság belső viszonyaira is, ezzel jelölve a Fiú és a 
Szentlélek eredetét az Atyából. Ebben elsősorban valentiniánus hatást lát, 
ugyanis e csoport teológiájában az oikonomia az isteni pléróma belső ema-
nációs viszonyait, az aiónok kiáradásának sorát jelenti. A Noétosz ellen ál-
tala hivatkozott szakaszát486 – valamint a hasonló helyeket487 – azonban 
fent úgy értelmeztük, hogy nem a Háromság immanens viszonyairól szól-
nak, hanem azt írják le, hogyan jelenik meg számunkra az oikonomia révén 

                                                 
482 CHN 3,4. 
483 A töredékes és részben csak fordításban fennmaradt anyagban mintegy kéttucatnyi 

előfordulás azonosítható. A fogalom jelentőségéről Hippolütosznál ld. még A. 
Brent, Hippolytus, 212–3. 

484  Ef 1,10: γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν 
αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, 
ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, etc. 

485  Adhémar d’Alès, „Le mot oikonomia dans la langue théologique de Saint Irénée” 
Révue des Études Greques 31 (1919) 1–9 (mintegy 100 előfordulást azonosít, de 
részben valentiniánus kontextusban). A kifejezés történetéhez ld. John Henry Paul 
Reumann, The Use of ‘oikonomia’ and Related Terms in Greek Sources to about 
A.D. 100, as a Background for Patristic Applications. (Diss. University of Penn-
sylvania, ProQuest Dissertations Publishing, 1957) és id. „Oikonomia = 
‘Covenant’: Terms for Heilsgeschichte in Early Christian Usage” Novum Testa-
mentum 3 (1959) 282–292; és kül. Gerhard Richter, Oikonomia: der Gebrauch des 
Wortes Oikonomia im Neuen Testament, bei den Kirchenvatern und in der 
theologischen Literatur bis ins 20. Jahrhundert (Berlin: De Gruyter, 2005) kül. 
143–153. 

486  CHN 8,2 ld. fenn 298. o. a 322. jegyzettel.  
487  CHN 14,1; 2; 4: részben fenn 302. o. 345. j.; ill. CHN 16,3. 
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a Háromság. Talán ebből a perspektívából nevezheti a Háromság belső vi-
szonyát az „egyetértés oikonomiájának”, így az ember-isten viszonyhoz 
hasonlónak.488 Hasonlóképpen óv Smith489 attól, hogy az Énekek éneke-
kommentárban az oikonomiának a megtestesülésben történő teljes megta-
pasztalására vonatkozó leírásából azt olvassuk ki, hogy valójában a Fiúnak 
Hippolütosz szerint a megtestesülés előtt nem volt személyes léte – ennek 
ugyanis a Noétosz ellen szövege világosan ellentmond.490 Hippolütosz szí-
vesen beszél a Szentlélek oikonomia-járól,491 Smith értelmezésében pedig 
minden isteni személyhez tartozik egy sajátos oikonomia – ami lényegében 
az oikonomiai Háromság-fogalom alapja.492 
 Mindenesetre Hippolütosz számára az oikonomia az isteni üdvgondozás 
kulcsmomentumát, a megtestesülést jelenti, melyet kedvelt kifejezésével a 
„gondoskodás misztériumának” nevez.493 Az ószövetségi kijelentés a bűn-
esettől a prófétákig494 – és tulajdonképpen a teremtés is – annyiban része, 
amennyiben előkészítése, az Egyház korszaka pedig folytatása és az 
eszkatonban beteljesülése ennek.495 A teljes történet együtt a Zsoltárok be-
vezetésének szavaival: „a kezdettől az egész emberiségre irányuló gondos-
kodás”.  
 

                                                 
488  A koncepcióhoz vö. I. M. Bugár, „Synergetic”, 24–32; M. R. Barnes, „One 

Natures, One Power”, 205–23. 
489  Y. Smith, Mystery of Anointing, 396–8. 
490  Ehhez vö. kül. 306–307. o.  
491 inDn I 5,4. 
492  Vö. CHN 14,2 („és a Szentlélek harmadik oikonomiája”). 
493  Ld. kül. CHN 4,5; 4,7; 4,8; BenIsJac PO 27,32,13; inCC 2,5: p. 447 ed. Smith 

(grúz; szláv); 21,2 (szír, grúz, szláv); vö. a kétes De theophania 2,20 ed. Achelis. 
Egyszerűen (jövendő) oikonomia-ként: inDn IV 38,4; illetve jelző nélkül: inEx fr. 
Syr 5 (ld. fenn 294. o. a 296. jegyzettel). 

494  Vö. M. Richard, „Un fragment inédit de S. Hippolyte sur Genèse 4.23” in John L. 
Heller − J.K. Newman, eds., Serta Turyniana: Studies in Greek literature and 
palaeography in honor of Alexander Turyn (Urbana: University of Illinois Press, 
1974, repr. in M. Richard, Opera mnora I no. 15) 397, l. 17–25. 

495  CHN 14,7. 
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Enanthrópésis 
 
Hippolütosznak köszönheti még a IV. században majd kikristályosodó teo-
lógiai szaknyelv az enanthrópésis (emberré válás)496 szakkifejezést, mely a 
kétértelműbb sarkósis (megtestesülés) helyébe lép: 

 
Először azt mondta: „ember keze”(Dn 5,5), most, hogy „ember 
fiának látványa” (Dn 10,16), hogy előbb részlegesen mutassa be, 
másodszorra viszont teljes emberré válásában [enanthrópésin] 
[…]497 

 
A kifejezést más műveiben is használja: egy töredékében a talentumok pél-
dázatát magyarázva,498 illetve a Syntagmának a Noétosz ellen címen fenn-
maradt végső szakaszában.499 A Theodórétosz által az Eranistésben idézett 
töredék nyilvánvalóan részben e terminusnak köszönheti fennmaradását, de 
feltehetőleg ez a helyzet a Synt megőrzött részével is, melyet – mint hama-
rosan látni fogjuk – az apollinarista viták nyomán egy hajszálnyit korszerű-
sítettek, amikor is a sarkósis elégtelenné válik annak kifejezésére, hogy 
Krisztus nem csupán emberi testtel, de emberi lélekkel s – egy test-lélek-
értelem triadikus antropológiában gondolkozva – emberi értelemmel is 
rendelkezett: 

 
az isten Ige a mennyből alászállott a szent szűz Máriába, hogy 
miután belőle megtestesült, [de emberi lelket is felvett, {úgy ér-
tem értelemmel bíró lelket,} és mindenné lett, ami az ember a 
bűnt kivéve], hogy megmentse az elesett Ádámot.500  

 
P. Nautin és M. Simonetti a szögletes zárójellel jelölt sorokat rekesztik ki 
mint későbbi betoldást, E. Schwarz csak a kapcsos zárójelbe tett közbeve-
tést. Ez utóbbi mindenképpen glosszának látszik, de az egész kérdéses sza-
kasz nemcsak túlságosan az apollinarista vita kontextusába illik, de indoko-

                                                 
496 A magyar „megemberesedés” pontosan vissza tudná adni, ha nem rendelkeznék 

más erős konnotációval. 
497  inDn IV 39,4: Τὸ μὲν οὖν πρῶτον εἶπεν ὡς χεὶρ ἀνθρώπου, νῦν δὲ λέγει ὡς ὅρασις 

υἱοῦ ἀνθρώπου (Dn 10,16), ἵνα πρῶτον μερικῶς αὐτὸν ἀποδείξῃ, ἐκ δευτέρου δὲ 
τὴν καθ' ὅλου ἐνανθρώπησιν. 

498  Ld. fenn 294. o. 297. jegyzettel. 
499  CHN 4,7 igei alakban: ἐνανθρωπήσαντος. 
500  CHN 17,2 vö. M. Simonetti, Contro Noeto, 254; a hely hitelességét korai párhuza-

mokkal (Irenaeus, Órigenész) védeni igyekszik A. Brent, Hippolytus, 229–31; 
236–8; 242–4. 
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latlanul kilóg a szövegösszefüggésből. Hippolütosznak valóban fontos volt 
ugyan Krisztus „teljes emberségének” hangsúlyozása, de nem a fent vázolt 
triadikus antropológia összefüggésében, hanem a jelenéssel, a látszattal és 
látomással szemben.501 Hippolütosz ugyan valóban háromrétű emberkép-
ben gondolkozott,502 de az Irenaeust követve rá jellemző test-lélek-pneuma 
és nem a test-lélek-értelem hármasság mentén. Amennyiben A szent húsvét 
3. achelisi töredéke lényegét tekintve hippolütosznak tulajdonítható,503 ak-
kor ez az antropológia krisztológiájában is tükröződött. A betoldás létrejöt-
téhez és a hippolütoszi szövegnek az apollinarista viták kontextusában tör-
ténő használatához nyilván az enanthrópésis terminus alkalmazása – és ve-
le párosulva Krisztus teljes emberségének hangsúlyozása – alapvetően já-
rult hozzá. A Hippolütosznál először fellelhető szóalkotás egyébként 
később Órigenésznél már bevett formulának számít.504 Hippolütosz ugyan-
akkor gyakran használja a kevésbé terminologikus „emberré lett”,505 „em-
berként megjelent”,506 „embert öltött magára/vett fel”507 fordulatokat is 
ugyanennek a gondolatnak a kifejezésére. 
 Annak ellenére, hogy Hippolütosznak a teljes emberség más szempont-
ból fontos, az ehhez való ragaszkodás gyökere ugyanaz: a teljes ember 
megmentése Istennek az emberiben való tökéletes részvételével lehetséges 
csak. Ellenfelei azonban nem az emberi értelmet, hanem az emberi hústes-

                                                 
501  inDn IV 39,5 (ld fenn, 309. o. a 397. jegyzettel): „τέλειος υἱὸς ἀνθρώπου” (telje-

sen/tökéletesen emberfia); inDn IV 36,5 τελείως ἄνθρωπον (teljesen/tökéletesen 
ember) – azaz nem látomás; CHN 5,4; 17,5: τέλειος ἄνθρωπος (teljes/tökéletes 
ember) – az utóbbi helyen a „testbéli” kiemelve; a tökéletes emberséggel 
(enanthrópésis, hós anthrópos) szembeállított látszathoz: De distributione 
talentorum. fr.: ld. fenn 294. o. 297. jegyzettel. 

502  Ld. alább 337. o. 622 és 620. j. 
503  A szír (Florilegiuam Edessenum [FlorEd]) és a görög (Doctrina Patrum [DP]) 

florilégiumbeli idézet, valamint a pszeudo-hippolütoszi In sanctum Pascha [IP] 
alapján rekonstruálható a szöveg. A középső szakasz hitelességét P. Nautin kétség-
be vonta (ehhez ld. alább 334. o. 589. j.), mindenesetre az Apollinarioszra emlé-
keztető (Logosz – lélek – test) tripartita krisztológiai antropológiát implikáló szö-
veg nem a kérdéses részben található.  

504  Órigenész, PA IV 1,2,17 et passim. 
505  inDn III 14,6: σαρκικῶς ἄνθρωπος γενόμενος; CHN 8,1: ἄνθρωπον γενόμενον; 

18,10: ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς γεγονώς. 
506  CA 3: ὁ τοῦ θεοῦ λόγος, νῦν αὐτὸς πάλιν ὁ τοῦ θεοῦ παῖς, ὁ πάλαι μὲν λόγος ὤν, 

νυνὶ δὲ καὶ ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς ἐν κόσμῳ φανερωθείς; BenMos T5: ����� ������
����� (eljött mint ember). 

507  ἄνθρωπον ἐπενδυσάμενος: inDn IV 39,5 (ld fenn, 309. o. a 397. jegyzettel); 
ἄνθρωπον ἀναλαβών: ElcAn fr. 3. 
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tet (sarx) vitatták el Krisztustól. Ezt tehát még gyakrabban hangsúlyozza 
egy talán Irenaeustól508 kölcsönzött terminussal: „testben lévő [ensarkos] 
ember volt”,509 bár hibátlan és bűntelen testben.510 A jánosi hagyományhoz 
szorosan kapcsolódó Hippolütosz előszeretettel használja a testre a sarx ki-
fejezést ebben az összefüggésben a János-evangélium prológusa (Jn 1,14) 
nyomán, és fejezi ki magát a logos-sarx krisztológia nyelvén annak IV. 
századi (apollinarista) jelentése nélkül: 

 
A fentről alászálló Logoszra utalt a „harmat”-tal s a Szűztől ma-
gához vett testére a „föld”-del.511  

 
Ugyanakkor Pált idézve a sarx mellett a valamivel kevésbé pregnáns sóma 
alakot is használja azonos funkcióban:512 „mert »Isten egész teljessége 
[pléróma] testileg« Krisztusban »lakozik«”.513 Krisztus teste a szövetség 
ládája, melyet belülről a Logosz, kívülről a Szentlélek aranya borít.514 En-
nek megfelelően alkalmazza az ensarkos mintájára az ensómatos jelzőt is 
Melitónt követve.515 
 Az „emberré lett” mellett Hippolütosz él az Irenaeus hitvallásából516 is 
ismert „megtestesült” igei alakkal is: 

 
Hogy azt mondta, „mikor testvéred csellel elvette áldásod”, azt 
jelzi rejtélyesen, hogy Isten igéje megtestesülve szolga formáját 

                                                 
508  Irenaeus, AH I 10; III 23; V 5,1 (fr. 6 a mennybemenetelről); IV 20,4 (fr. 9). 
509  inDn IV 39,5: ἄνθρωπος ἔνσαρκος; az ensarkos terminus gyakori nála: inDn II 

30,1; 33,5; IV 10,2; 23,3; 36,3; 38,5; ElcAn fr 3; OM fr. 2; inProv fr. 74. 
510  BenIsJac 18,3–4: τὸ ἄσπιλον καὶ ἀναμάρτητον τῆς σαρκὸς τοῦ κυρίου. 
511  BenIsJac 26,10–14: τὸν λόγον, τὸν ἀπὸ οὐρανῶν καταβάντα ὡς δρόσον, ἐσήμανεν· 

τὴν δὲ γῆν, τὴν σάρκα, τὴν ἐκ τῆς παρθένου προσειλημμένην (Ter 27,28 magyará-
zata). 

512  Kol 2,9. 
513  BenIsJac 38,3–4. 
514 inDn IV 24,3 «Καὶ ποιήσεις τὴν κιβωτὸν ἐκ ξύλων ἀσήπτων» (Kiv 25,10), «καὶ 

καταχρυσώσεις αὐτὴν χρυσίῳ καθαρῷ ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν, » (uo. 11) [...] παρὼν ὁ 
σωτὴρ ἐκ τῆς παρθένου τὴν κιβωτόν, τὸ ἴδιον σῶμα, ἐν τῷ κόσμῳ προσήνεγκεν 
χρυσίῳ καθαρῷ κεχρυσωμένην ἔνδοθεν μὲν τῷ Λόγῳ, ἔξωθεν δὲ τῷ Πνεύματι τῷ 
ἁγίῳ. Pontosan ugyanígy és ElcAn fr. 4 (Irenaeus fr. 8 ed. Harvey), továbbá hason-
lóan inPss fr. 19 (in Ps 22) GCS II/1 146-7 ≡ Thdt, Eranistes 99,1-10 ed. Ettlinger, de 
ott kívülről is a Logosz fedi a testet (nem kizárt azonban, hogy a florilégium egyszerű-
síti/korszerűsíti a szöveget. A Szövetség Ládája-hasonlat megjelenik még: res fr. ii.a. 

515  CHN 17,5: Θεὸς ἐνσώματος; vö. fenn 3.2: 126. o. (a 179. jegyzettel). 
516  Irenaeus, AH I 10. 
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fogja felvenni,517 hogy ezáltal felismerhetetlen legyen, s így fo-
gadja az atyai áldást, s adja tovább nekünk, akik benne hiszünk,518 

 
de szívesen beszél „testet öltésről” is, Melitón Test, lélek és megtestesülé-
sének kifejezéseit és gondolatait visszhangozva: 

 
Mivel az Isten Igéje testetlen létére felöltötte magára a szent testet 
[sarx] a szent szűztől, mint vőlegény köntösét, melyet a kereszten 
való szenvedésével varrt meg, hogy elegyítse halandó testünket 
[sóma] saját erejével [dynamis], s a romlandót a romolhatatlannal 
keverve az erős {Isten} által mentse meg a veszendő embert.519 

 
A ruhametafora forrása nyilván az ószövetségi előképek értelmezése. Így 
az, hogy Rebekka Jákóbot Ézsau köpenyébe (stolé) öltözteti, azt jelenti, 
hogy a Logosz testet fog ölteni magára.520 Ennek következtében a ruhát je-
lentő kifejezések értelmezésének „kulcsa” a megtestesülés. Így az Énekek 
éneke kommentárjában,521 a kétségbevont hitelességű, de valamilyen for-
mában bizonnyal hippolütoszi anyagból dolgozó De Theophania-ban522 s a 
bizonyosan hiteles Mózes áldásaiban: 

 
„Isten hatalmának burka, örökfolyó karok alatt”523 – Isten burká-
nak524 a testet nevezte, amivel fedve magát az Ige beburkolta. Is-
ten uralma alatt az Igét értette. [...] Nos a test az Ige burka volt, 
aki kezdetben Istennél volt (Jn1,2), és az Atya hatalma árnyékolta 

                                                 
517  Fil 2,7. 
518  BenIsJac 34,11–36,3: Τὸ οὖν εἰπεῖν αὐτῷ· «ἐλθὼν <ὁ ἀδελφός> σου μετὰ δόλου 

<ἔλαβεν τὴν εὐλογίαν σου>» (Ter 27,35) σημαίνει μυστικῶς, ὅτι ἤμελλεν ὁ λόγος 
τοῦ θεοῦ σαρκωθεὶς μορφὴν δούλου λαμβάνειν, ἵνα δι' αὐτοῦ ἄγνωστος γεννηθεὶς 
ἀναδέξηται τὴν εὐλογίαν παρὰ τοῦ πατρός, μεταδιδοὺς καὶ ἡμῖν τοῖς ἐπ' αὐτὸν 
πιστεύουσιν. Ld. még CHN 4,7: σεσαρκωμένου. 

519  CA 4: ἐπειδὴ γὰρ ὁ λόγος ὁ τοῦ θεοῦ ἄσαρκος ὢν ἐνεδύσατο τὴν ἁγίαν σάρκα ἐκ 
τῆς ἁγίας παρθένου ὡς νυμφίος ἱμάτιον, ἐξυφήνας ἑαυτῷ ἐν τῷ σταυρικῷ πάθει, 
ὅπως συγκεράσας τὸ θνητὸν ἡμῶν σῶμα τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει, καὶ μίξας τὸ φθαρτὸν 
τῷ ἀφθάρτῳ καὶ τὸ ἀσθενὲς τῷ ἰσχυρῷ σώσῃ τὸν ἀπολλύμενον ἄνθρωπον. 

520  BenIsJac 20,7–8 (Ter 27,15). 
521  inCC 12,1: p. 488 ed. Smith. 
522  In Epiphaniam 80,12–82,3: Εἶτα ἐπιφέρει λέγων· «πλυνεῖ ἐν οἴνῳ τὴν στολὴν 

αὐτοῦ». πῶς ἐνθάδε μυστικῶς καὶ | τὸ βάπτισμα αὐτοῦ ἐμήνυσεν, ἡνίκα ἀναβὰς ἐκ 
τοῦ Ἰορδάνου καὶ ἀπολούσας τὰ ὕδατα | ἔλαβεν τὴν χάριν καὶ τὴν δωρεὰν τοῦ 
ἁγίου πνεύματος. <στολὴν μὲν εἶπε τὴν σάρκα> |οἶνον δὲ τὸ καταβὰν ἐπ' αὐτὸν ἐν 
τῷ Ἰορδάνῃ πατρικὸν πνεῦμα. 

523  καὶ σκέπασις θεοῦ ἀρχῆς, καὶ ὑπὸ ἰσχὺν βραχιόνων ἀενάων ” (MTörv 33,27a). 
524  A skepasis jelentése: védőburok, ruha, menedékhely, hajlék. 
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be. Az Ige pedig (meg)szerette a szent testet, az Atya pedig karjá-
ba zárva tartja a fiút, minthogy mindenkinek örök királyként mu-
tatja fel.525 

 
Az értekezés egy másik helyén szinte szó szerint ismétli meg a Noétosz el-
len egy passzusát: 

 
miképpen fejezte ki szimbolikusan a vérrel hintett ruhával az Ő 
testét, amely révén a szenvedést elviselte az Isten szenvedéstől 
mentes Igéje.526 

 
Öltözet ugyanakkor nemcsak a pars pro toto-ként értett test, hanem a teljes 
ember is lehet.527 A Logosz és az ember-test kapcsolatát a felöltéshez ha-
sonlóan jellemzi hozzávételként,528 illetve a manna és az azt tartalmazó 
korsó viszonyaként.529 Ezzel a képpel áll logikai összefüggésben a körül-
zárhatatlan Ige kontrakciójának, összehúzódásának a tanítása.530 Erre 
ugyan párhuzamot egyéb hitelesnek minősített hippolütoszi művekben nem 
találunk, de a minden bizonnyal hippolütoszi anyagon alapuló húsvéti 
homíliában igen,531 ezért jelentős a valószínűsége annak, hogy eredeti része 
Hippolütosz tanának az oikomomiáról.532 
 Fordított perspektívában Hippolütosz az Ige és a test viszonyát a test 
felkenéseként értelmezi. Különösen előtérben áll ez a kép a misztagogikus, 
így a krizma (bérmálás, konfirmáció) aktusához kapcsolódó Énekek éneke-
kommentárban,533 ahol is a Krisztust felkenő olaj olykor a Logosz,534 oly-
kor azonban – a beavatási szertartás bevett értelmezésének megfelelően – a 
Szentlélek.535 E keretben válik érthetővé a Kivonulás-kommentár örmény 

                                                 
525  BenMos T21: 195,7–14. 
526  CHN 15,3 és BenMos T18. 
527  ἄνθρωπον ἐπενδυσάμενος: inDn IV 39,5 (ld. fenn, 309. o. a 397. jegyzettel). 
528  BenIsJac 26,10–14 ld. fenn 319. o. 511. jegyzettel. 
529  inEx fr. 1,16 ed. Brock. 
530  inEx fr, 1,7 ed. Brock. 
531  IP 45,2. 
532  Vö. Raniero Cantalamessa, L’omelia „in S. Pascha”,196–9: a legközelebbi párhu-

zam Pseudorigenes „dokétáinál” (Ref VIII 10,3) található, vö. még Salamon ódái 
7,3, Tamás cselekedetei 80 (AAA II 2,195–6). G. Visonà (Ippolito, 430–5) csak a 
IV–V. századi párhuzamokkal foglalkozik. 

533  Y. Smith, Mystery of Anointing, 173–8; 271–7. 
534  inCC 2,4; p. 446 ed. Smith; 2,24;28: pp. 457–8 (vö. 2,7: p. 449 ed. Smith, ahol a 

megtestesült Krisztus a mi illatos olajunk). 
535  inCC 11,1: p. 487 ed. Smith. 
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töredéke: „A kenyérnek olajba mártása és vele a bor felajánlása536 Krisztus 
kenetének, testének és vérének szimbóluma.”537 
 
Megtestesülés és megváltás 
 
Mint a Krisztus és az Antikrisztus imént idézett 4. szakasza mutatja, Hippo-
lütosz egyértelműen a görög teológia fő vonalához tartozik,538 amennyiben 
a megváltás kulcsát a megtestesülésben látja: az Isten részvéte, azaz részvé-
tele az emberiben a bukott és korlátolt emberi természetet részesíti az isteni 
romlatlanságban és romolhatatlanságban.539 E gondolat alapja jelen van 
Irenaeus szótérológiájában, melyet abban a formulában szokás összegezni, 
hogy „Isten emberré lett, hogy az ember istenné lehessen”.540 A részvétel 
együtt-szenvedés (syn-patheia) az emberrel, melynek része a kereszten va-
ló szenvedés: 

 
Mindezeket véghezvitte számunkra az, aki értünk lett olyan, mint 
mi. Ő vette magára erőtlenségeinket, s betegségeinket ő hordozta, 
s értünk vállalt kínt, mint Ézsaiás próféta mondta (Ézs 43,4).541 

 
E gondolatot fejezi ki számos alkalommal hangsúlyosan Melitón: 

 
Tudjátok meg tehát, ki az, aki szenved, és ki az, aki a szenvedő 
iránt részvétet mutat, s hogy miért jelenik meg az Úr a földön: hogy 
a szenvedőt magára öltve a mennyek magasságába ragadja.542 

 
És 

 
Ő eljött a mennyből a földre azért, aki szenved, s őt magát felölt-
ve szűz anyja által, és emberként lépett elő, így magára vette a 
szenvedő szenvedéseit szenvedni képes teste révén, és megszün-

                                                 
536  Kiv 29,40 (vö. uo. 2; 23). 
537  inEx fr. 4 = fr.7: Renoux p. 150. 
538  Erről ld. pl. Grillmeier, Christ, I 115. 
539  Vö. még CHN 17,2. 
540  Ez ilyen formában ugyan nem hangzik el Irenaeusnál, de összefoglalható ekképp a 

mondandója: vö. Irenaeus, AH III 16,3; 19,1; V praef. (az áttekintésért adós vagyok 
Józef Naumowicz publikálatlan előadása kéziratának „The Incarnation of God and 
the salvation of man: The golden rule of patristic soteriology”; „«For us and for 
oursalvation» – Soteriology in East and West” Esztergom, 2012. október 3–5 (az 
azóta megjelent  konferenciakötetbe a tanulmány nem került be). 

541  CHN 18,5. 
542  Melitón, PP 328–32. 
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tette a hústest szenvedélyeit, meghalni nem tudó szelleme által 
pedig megölte az embergyilkos halált.543 

 
A Test és lélek szavaival: 

 
Isten meglátogatta teremtményét, melyet képmásának és hasonla-
tosságának alkotott meg, elküldte a mennyből Fiát, aki testetlen 
volt, aki megtestesült a szűzi méhből, és emberként született meg, 
hogy a megromlott embert életre keltse azáltal, hogy szétszóró-
dott tagjait összegyűjti.544 
 [...] váltságul adva lelkét a lélekért, testét a testért, vérét a vérért, 
embert az emberért, halálát a halálért545 
 [...] szenvedett, hogy velünk együtt szenvedjen, meghalt, hogy éle-
tet adjon, eltemették, hogy feltámasszon. Amikor ugyanis Urunk 
szenvedett, mindabban, amennyiben hasonló volt az emberhez, 
emberségében szenvedett, s szenvedélyeitől a hozzá hasonlót 
megszabadította, a halált, mikor meghalt, megölte.546 

 
Melitónnál az Ige együtt-szenvedése, részvéte már az ószövetségi szentek 
esetében is megnyilvánult.547 Hippolütosz abban mindenképpen követi ezt 
a gondolatát is, hogy – mint láttuk548 – a Logosz jelen volt bennük. Ránk 
maradt szövegeiben azonban nem vonja le Melitón ezen konklúzióját. A 
többi melitóni meglátás azonban világosan megjelenik nála: 

 
Bebizonyosodik, hogy mindenek királya és bírója: az égieké, mert 
az Atya szívéből mindenek előtt született Ige volt; a földieké, 
mert ember lett az emberek közt, s újjáalkotta önmagában Ádá-
mot; a földalattiaké, mert a halottak közé számították, s örömhírt 
hirdetett a szentek lelkeinek, s halálával legyőzte a halált. 549 

 

                                                 
543  Ibid. 467–72. 
544  Melitón, ACI II 4 (add; AL; AthG; AthC); hasonlóan 16 (AthG; AL). 
545  Ibid. II 7 (add.; Ep/Chrys; AthG; AthC).  
546  Ibid. II 14 (fr. add; AthG). 
547  Ibid. II 2–3 (AthG; A; D). 
548  Ld. fenn. 301. o. a 367. jegyzettel. 
549  CA 26,12–17: βασιλεὺς καὶ κριτὴς πάντων ἀποδέδεικται, ἐπουρανίων μέν, ὅτι 

λόγος ἐκ καρδίας πατρὸς πρὸ πάντων γεγεννημένος ἦν, ἐπιγείων δέ, ὅτι καὶ 
ἄνθρωπος ἐν ἀνθρώποις ἐγεννήθη, ἀναπλάσσων δι' ἑαυτοῦ τὸν Ἀδάμ, καταχθονίων 
δέ, ὅτι καὶ ἐν νεκροῖς κατελογίσθη, εὐαγγελιζόμενος τὰς τῶν ἁγίων ψυχάς, διὰ 
θανάτου θάνατον νικῶν. 
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Órigenész az Énekek énekéhez fűzött homíliáiban ugyanezt e gondolatot 
majd így foglalja össze: „minden lett, hogy mindent üdvözítsen”.550 
 A Balaám áldása némileg más oldalról ragadja meg a megváltás e 
kulcsmozzanatát: ahhoz, hogy Isten és ember közt közvetíthessen, Krisz-
tusnak egyaránt kellett istenségben és emberségben részesülnie.551 Az Izsák 
és Jákób áldásai az embernek az isteni érintés általi megmentését azzal a 
képpel jelzi, hogy Krisztus teste az emberek számára megmentő hordágy és 
nyugágy, a gyógyulás és a megpihenés helye.552 E képe olyan fontos volt 
Hippolütosznak, hogy az Énekek éneke-kommentárban is megismételte: 
„Salamon ágya” (Én 3,7) nem más, mint Krisztus.553 Ugyanezt a gondola-
tot a Balaám áldásaiban a szamár képe fejezi ki.554 Hippolütosz megelőle-
gez egy Nüsszai Gergely által555 kedvelt gondolatot, melyben az Ige cselé-
nek – álruhájának – jut szerep a megváltásban.556 Hippolütosz ugyan nem 
bontja ki a gondolatot, de feltehetőleg az nem lehetett nagyon különböző 
Gergely megoldásától: a Halál csak így kaphatta be a horgot. 
 Hippolütosz megörökli a melitóni szótérológiának azt az elemét is, hogy 
a megváltás beteljesülése az ember-test felvitele a mennybe,557 felajánlása 
az Atyának: 

 
A test adomány volt, melyet az Atya Igéje ajánlott fel, s mely a 
Lélektől és a Szűztől születve Isten tökéletes Fiának bizonyult. 
Világos, hogy ő önmagát ajánlotta fel az Atyának. (11) Előtte 
nem volt test a mennyben. Mi más volt a mennyben, mint a testet-

                                                 
550  Órigenész, HomCant. 2,3, magyarul in Heidl György, Szent Ágoston megtérése: 

Egy fejezet az origenizmus történetéből (Catena monográfiák 2, Budapest: Kairosz, 
2001) 24–35, ill. Adamik Tamás, szerk., ford., Szent Jeromos, Nehéz az emberi lé-
leknek nem szeretni (Budapest: Szent István Társulat, 1991) 169–170. Vö. 
ComCant. II 168–9; magyarul: Órigenész, Kommentár az Énekek énekéhez, ford. 
Pesthy Monika (Budapest: Atlantisz, 1993) 141–3. 

551  BenBal fr. 1. 
552  BenIsJac 58,7–9: κοίτην δὲ καὶ στρωμνὴν | εἴρηκεν τὴν ἁγίαν σάρκα Χριστοῦ, ἐφ' 

ἣν οἱ ἅγιοι ὡς ἐπὶ κλίνην ἁγίαν ἀναπαυόμενοι | σώζονται. 
553  inCC 27 (a görög parafrázisban is.) 
554  BenBal fr 3. = Irenaeus fr. 21 Harvey = Bonwetsch TU 26/1,94,17–22. 
555  Nüsszai Szt. Gergely, Oratio Catechetica Magna 26 (magyarul in ÓÍ 6 [1983] 

544–6). 
556  BenIsJac 34,11–36,3ld. fenn 319. o. 518. jegyzettel. 
557  Melitón, ACI II 17 (AthG; Epiph/Chrys; AL), ld. fenn 3.2: 127. o. a 184. jegyzettel. 
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len Ige, aki elküldetett, hogy a földön megmutassa, hogy a 
mennyben van.558 

 
Ezzel lesz tehát teljes a megváltás programja,559 melyet az Énekek éneke 
kommentárja az Ige szökelléseinek képével560 ír le:  

 
a mennyből a szűz méhébe szökellt, a méhből561 a Fára, a Fáról az 
alvilágba, s az alvilágból ismét a földre,562 a földből a mennybe.563 

 
5.2.3. Istenember – paradox teológia Hippolütosznál 

 
„Szellemileg és testileg is született az Ige, amennyiben isten és ember is” 
foglalja össze krisztológiáját564 az Izsák és Jákób áldásaiban Hippolütosz. 
„Testben lévő isten és ember, Isten Fia és Emberfia” – fogalmazza meg 
ugyanazt a Dániel-kommentárban,565 s azt ismételve a Noétosz ellenben.566 
Mint kétszeres fiú, kétszeres elsőszülött.567 E motívumot még részleteseb-
ben bontja ki himnikus formában a Dániel-kommentárban: 

 
Mindezek által megmutatta, hogy Ő mindenben elsőszülött: első-
szülött Istentől, hogy kimutassa az Atya után mint második, Isten 
Fia; elsőszülött az angyalok előtt, hogy lássuk, az angyalok ura; 
elsőszülött a Szűztől, hogy megmutassa: az elsőnek formált Ádá-
mot magában újraformálja; elsőszülött a halottak közül, hogy fel-
támadásunk zsengéje legyen.568 

                                                 
558  CHN 4,10–11; vö. inPss fr. 20 (in Ps 23). GCS II/1 147 = Theodórétosz, Eranistes 

157,7–14. 
559  Vö. BenMos T14; 19–20. 
560  Ugyanígy inProv frr. 71–3 ed. Richard. 
561  Csak a görögben szerepel, hogy [a világba, a világból] – feltehetőleg a parafrázis 

„korrekciója” Hippolütosz szövegéhez. 
562  A grúz és a szláv változat alapján innen kimaradt, hogy „Ó, új feltámadás!”. 
563  inCC 21,2: pp 517–9 ed. Smith; és Pitra AS IV 41, a görög és a szír szöveg alapján.  
564  BenIsJac 110,8–9. 
565  inDn IV 10,2: ἔνσαρκος δὲ θεὸς καὶ ἄνθρωπος, υἱὸς θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. 
566  CHN 4,12–3 a Dn 7,13 idézetével. 
567  ElcAn fr. 2, az idézetet ld. alább 342. o. a 657. jegyzettel. Vö. még Synt F4 (ld. 

fenn 303. o. 380. j; fordítása a Forrásgyűjteményben). 
568  inDn IV 11,5: διὰ πάντων ἐπέδειξεν αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πᾶσιν γινόμενον· 

πρωτότοκον ἐκ θεοῦ, ἵνα δεύτερος μετὰ τὸν πατέρα υἱὸς θεοῦ ὢν ἀποδειχθῇ· 
πρωτότοκον πρὸ ἀγγέλων, ἵνα καὶ ἀγγέλων κύριος φανῇ· πρωτότοκον ἐκ 

παρθένου, ἵνα τὸν πρωτόπλαστον Ἀδὰμ ἐν ἑαυτῷ ἀναπλάσσων δειχθῇ· 
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E kettős igazság kibontása áll Hippolütosz teológiájának középpontjában. 
Ismét egyszerre két fronton harcol – ezúttal a patripasszionistákkal egy ol-
dalon állva – azok ellen, akik bármelyik – emberi vagy isteni – oldalról 
csorbítani akarnák ezt az igazságot: egyfeleől a markioniták és a valentiniá-
nusok, másfelől a theodotiánusok ellen.569 Egyrészt tehát: 

 
Ha tehát volt előbb, mielőtt testté lett, nem csupán ember volt. És 
ha Mózesnek a sivatagban megjelent és beszélt vele, nem csupán 
ember volt. Róla az apostol, minthogy informálva volt, hogy isten 
is, azt mondta: „a szellemi sziklából ittak, a szikla pedig Krisztus 
volt” (vö. 1Kor 10,4).570 

 
Másrészt ugyanakkor ember és test volt, mint azt oikonomia kapcsán vé-
gigtekintettük: 

 
Ő, miután előlépett a világba, testben lévő Istenként mutatkozott 
meg, teljes emberként lépett elő, mert nemcsak látszatra vagy 
metaforikusan, hanem a szó igazi értelmében emberré lett. 571 

 
Ezért „akik az Isten Fiát most nem ismerik el testben lévőnek, majd meg-
ismerik bíróként, amikor dicsőségben jelenik meg”.572 
 A kettős állítás azonban paradoxont hordoz magában:  

 
aki Mózes által elkülönítette a régit, mikor eljött, megmutatta az 
újat, hogy egy és ugyanaz az Isten, melyet azok {a Szövetségek} 
láthatatlannak hirdettek, jelenjen meg, és Istennek egy és ugyan-
azon Fiában, aki megjelent a világban, higgyenek.573 

 
E paradoxon foglalja magába a keresztény hit lényegét, ez mutatja a meg-
váltó gondoskodás nagyszerűségét, ember-, természet- és értelemfeletti 
voltát, s ez nyújtja az eszközt ennek himnikus kifejtéséhez, melyre a hippo-
lütoszi életműben számos példát találunk. Így a Nagy Óda értelmezésének 
töredékében: 

 

                                                                                                                      
«πρωτότοκον ἐκ νεκρῶν», ἵνα »ἀπαρχὴ» τῆς ἡμετέρας ἀναστάσεως αὐτὸς 
γενηθῇ. Ld. még BenIsJac 24,3–5. 

569 Ld. A Talentumokról fenn 294. o. a 297. jegyzettel. 
570 BenMos T 8a: 149,6–9; a szöveg folytatását, mely a trinitológiai vitára irányítja a 

figyelemet, ld. fenn: 293. o. a 294. jegyzettel. Vö. még ibid. T17: 189,12–6. 
571 CHN 17,6; vö 6,1: ld. fenn 314. o. 481. jegyzettel. 
572 OM fr.2. Achelis =Theodórétosz, Eranistes 156,11–3. 
573 BenMos T4: 133,13–135,1. 
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Aki a földből elsőnek megalkotott embert, az elveszettet s a halál 
által megkötözöttet kihúzta az Alvilág legmélyéről, 
aki fentről szállt alá, s a lentieket magával felvitte  
aki halottaknak hirdette az örömhírt, 
aki a lelkek váltsága,  
aki az eltemetettek feltámadásává lett, 
a szellemi, aki a méhben felkereste a porból lévőt 
a mennyei, aki a földit meghívta oda, fel, 
a nemes, aki saját engedelmességével a szolgát szabaddá akarja 
tenni, 
aki a porrá váló s a kígyó táplálékává lett embert gyémánttá tette, 
felfüggesztette a keresztre, s legyőzője uraként mutatta fel,  
s így a kereszt által győzedelmeskedett.574 

 
E Melitóntól jól ismert poétikus-liturgikus teológiai nyelv, e himnusszá lé-
nyegült credo Hippolütosz igazi otthona, így ezzel zárja a Noétosz ellen ér-
veléseit is: 

 
Így nem tartja magától idegennek azt, ami emberi,  
miközben világosan kimutatja, hogy Isten:  
amikor éhezik, küszködik, elfárad és megszomjazik, félelmet érez 
és menekül, imádság közben lelki fájdalmat érez,  
párnán alszik, 
 akinek természete álomtalan, mert Isten. 
Kéri, hogy a szenvedés poharát vegye el az Atya,  
 jóllehet ezért jött el e világra;  
tusakodva megizzad, s angyal erősíti meg azt,575  
 aki megerősíti a benne hívőket, s tettével tanította a halált meg-
vetni. 
Júdás elárulja azt,  
 aki tudja, kicsoda Júdás;  
Kajafás megalázza azt,  
 akit korábban főpapként szolgált mint Istent;576  
Heródes semmibe veszi azt,  
 aki az egész földet fogja megítélni;  
Pilátus megkorbácsoltatja azt,  

                                                 
574 OM fr. 1 Achelis = Theodórétosz, Eranistes 155,29–156,9. 
575 Vö. Lk 22,41–4. 
576 Vö. Jn 11,51–52. 
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 aki betegségeinket magára vette;577 
a katonák gúnyolják azt,  
 akinek angyalok ezreinek ezrei s tízezreinek tízezrei állnak szol-
gálatára, 
a zsidók keresztre rögzítik azt,  
 aki az égboltot mint boltívet rögzítette. 
Az Atyához kiáltva teszi le szellemét az,  
 aki az Atyától elkülöníthetetlen;  
lehajtva fejét kileheli lelkét az,  
 aki azt mondta: „Hatalmam van arra, hogy letegyem lelkemet, 
 s hatalmam van arra, hogy ismét felvegyem.”578  
Mivel azonban a halál nem uralkodhatott rajta, mert Ő az élet, ezt 
is mondta: „Magamtól teszem le.”579  
Oldalát lándzsával szúrják át580 annak,  
 aki az életet ajándékozza mindeneknek. 
lepelbe takarva sírba fektetik azt,  
 aki a halottakat feltámasztja;  
harmadnapra az Atya feltámasztja azt,  
 aki maga a feltámadás és az élet.581 

 
E himnuszt idézi kivonatosan a 2. zsoltár kommentárjaként Theodóré-
tosz582 – és később Gelasziosz pápa583 –, méghozzá olyan formában, hogy 
az antitéziseket elhagyja. Az idézett rész után következnek Krisztus isten-
ségének életéből vett bizonyítékai, ezúttal a két változatban lényegében 

                                                 
577  Vö. Ézs 53,4: Mt, 8,16. 
578  Jn 10,18. 
579 Uo. 
580 Vö. Jn 19,34. 
581 Jn 11,25. Hippolütosz, CHN 18,1–5. Hasonlóan emeli ki az Istenember para-

doxonát a(z ebben a formájában) kétes hitelességű Lázár-homília is: nem volt ott és 
ott volt Lázár halálánál, nem tudta és tudta, hová temették: GCS I/2,219. 

582 inPss fr. 18 (in Ps 2) GCS II/1 146 ≡ Thedórétosz, Eranistes pp. 156,18–157,6 ed. 
Ettlinger. A 18–20. töredék valójában az összes, amit a bevezetőn (és annak külön-
féle bővített átdolgozásain) kívül ránk maradt. A bevezető az 1–2. zsoltár kommen-
tárját ígéri, talán a 22–23. is egy homília tárgya volt. 

583 Gelasius, De duabus naturis in Christo aduersus Eutychem et Nestorium. Testi-
monia ueterum, Testimonium 8: ed. E. Schwartz in Publizistische Sammlungen 
zum Acacianischen Schisma (Abhandlungen der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse 10, München: Verlag der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1934) 96–7. 
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azonos formában. Némi fejtörést okozott a kutatóknak, mi a két szöveg vi-
szonya.584 Kézenfekvőnek látszik az a feltételezés, hogy egy szöveg két 
változatával állunk szemben – ekkor felmerül a kérdés, melyik az eredeti: 
az egyszerűbb, logikusabb rövid forma, mely egymás után sorolja fel külön 
Krisztus emberi és isteni jellemzőit, vagy a himnikus, antitetikus forma? 
Nos, egyrészt az összehasonlításból kiderül, hogy a Theodórétosz-idézet a 
folytatásban is kivonatos (és a gondolat vége előtt lezárul). A kivonatolásos 
technika a florilégiumoknál nem ritka, hasonlót figyelhetünk meg például 
Melitón Test, lélek és megtestesülés című munkája esetében példának oká-
ért az edesszai florilégiumban.585 Valószínűbb, hogy egy későbbi dogmati-
kai alkalmazás során tűnik el a poétikus forma az egyszerűbb, világosabb, 
célratörőbb argumentatív szerkezet kedvéért. Ráadásul a szöveg, ahogy a 
Noétosz ellenben találjuk, himnikus, formuláris. Könnyebben elképzelhető 
egy himnikus formulából merítő érv, mint fordítva. A himnusz lehet Hip-
polütosz alkotása, de könnyen lehet, hogy egyszerűen egy kis-ázsiai kör-
nyezetében közismert (kvázi-)liturgikus darab. Mindenesetre a fent nem 
idézett folytatásban közvetlen melitóni reminiszcenciákat találunk,586 ami 
azt mutatja, hogy egy témára írt variációkkal van dolgunk, akár Hippo-
lütosz, akár más (Melitón utáni) honfitársa tollából. Hippolütosz ezt a 
Noétosz ellen végére illesztve a korábban kifejtett ortodox trinitológiai ke-
retbe helyezi, míg esetleg Noétosz a maga teológiájának alátámasztására 
használhatta. Ne felejtsük el, hogy a szoros értelemben vett krisztológiai 
fronton Hippolütosz és a patripassziánusok szövetségesek. Elképzelhető, 

                                                 
584 J. Frickel annak igazolására próbálta felhasználni, hogy a CHN fennmaradt szöve-

ge egy későbbi radikális átdolgozás: „Hippolyts Schrift Contra Noetum: ein 
Pseudo-Hippolyt” in Logos: Festschrift für Luise Abramowski zum 8. Juli 1993 
(Beihefte zur ZNW 67, Berlin–New York, 1993) 87–123. 

585 Ld. fenn 3.2: 117. o. a 126. jegyzettel, illetve a Forrásgyűjteményben az ACI re-
konstrukcióját. 

586 Miatta sötétült el a Nap, s nappal világos nem volt,  
 elrepedtek a sziklák,  
 elhasadt a kárpit,  
 megrendültek a föld alapjai,  
 megnyíltak a sírok,  
 feltámadtak a halottak,  
 megszégyenültek a fejedelmek.  
 A mindenség elrendezőjét a kereszten látva lecsukódott szemmel, amint visszaadta 

szellemét, a teremtés megzavarodott, s mivel az Ő mindent felülmúló dicsőségét 
elviselni nem tudta, elsötétült. 

 Vö. Melitón, ACI II 12. 
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hogy valamilyen formában aztán maga Hippolütosz használta újra fel a 2. 
zsoltár értelmezésében. Mindenesetre a Zsoltár-kommentár bevezetője ígéri 
a 2. zsoltár értelmezését, s az idézet nem ad evidens okot arra, hogy egy 
ilyen exegetikai mű részének tüntesse fel a florilégium, ha nem valóban 
onnan származott. Mindenesetre a gyűjtemény másik darabja, melyet titu-
lusa a 22. zsoltár magyarázatából származtat, éppen a Kivonulás könyvé-
nek egy szakaszát értelmezi ugyanúgy, mint a Dániel(!)-kommentárban.587 
 Bár Melitónhoz hasonlóan Hippolütosz más kontextusban is szívesen 
alkalmazza az ekpléxis elérésére az oximoron eszközét,588 ez minden eset-
ben az isteni oikonomiának a történelemben/természetben való paradox 
megnyilvánulását mutatja. Par excellence helye azonban a megtestesülés és 
a passió-feltámadás, az oikonomia par excellence.589 
 Amit az imént paradoxonnak neveztem, az Hippolütosz – akárcsak 
Melitón – nyelvén mystérion. E fogalom teológiai szótárának egyik legfon-
tosabb alapeleme, csupán fennmaradt szövegeiben mintegy 100 előfordu-
lással.590 Jelentése természetesen tágabb a paradoxonnál, de mindenképpen 
a természetfeletti titokzatos megnyilatkozását jelenti: így jelet, szimbólu-

                                                 
587 Ld. fenn 323. o a 514. jegyzettel. 
588 DG 15,5: 92,19–25 [326] Góliát pusztulásáról. 
589 Vö. ibid. 16,4: 93,13–5. Ld. még  A szent húsvét 3. töredékét, már amennyire re-

konstruálható (ld. még fenn 318. o. 503. jegyzet): „az oszthatatlan feloszlik” (IP); 
„a körülhatárolhatatlan [...] körülhatárolódott” (DP; FlorEd). P. Nautin (Dossier, 
74–9) szerint a közbülső rész, melyben az imént idézett frázisok találhatók, 
monofizita betoldás, méghozzá két fázisban, amint FlorEd glosszája mutatja. Ezt 
az elképzelést támogathatnánk ugyan azzal, hogy a kérdéses részben szereplő ψυχὴ 
μετὰ ψυχῶν formula ezenkívül csak Kürillosznál, ráadásul teljesen azonos kontex-
tusban fordul elő. Csakhogy miért használna a kalkhédonita DP monofizita 
florilégiumot? Vagy egy nem speciálisan miafizita betoldással van dolgunk Küril-
losz alapján (inkább átdolgozás és glosszák), vagy Kürillosz használta a hippolü-
toszi szöveget (és glosszák kerültek bele). Az utóbbi megoldás mellett szól, hogy 
(i) Melitón ACI-jével mutat párhuzamokat (azt gondolja tovább – akár Alexan-
der/Athanasius közvetítésével); (ii) a Deut. idézet az IP-ban sután áll; (iii) Nautin-
nek a FlorEd megbízhatatlanságára tett kijelentései Melitón esetében nem állták 
meg a helyüket. A paradoxonokhoz még vö. IP 51–2 (ld. P. Nautin, Dossier, 149) 
= SP fr. 7 Achelis. 

590  Α TLG adatbázisban található görög szövegekben 64 előfordulással a kétesek és 
duplumok nélkül, de az inCC parafrázisával. Ehhez hozzászámolandó még a fordí-
tásokban fennmaradt szövegekben azonosítható terminus: inDG 5x (1: 79,4; 9 
(314) ld. jegyzet; 5,1: 82,4 [316]; 12,1: 89,6 [322]; 15,2: 91,27–8 [325]; cf. BenBal 
fr. 2 = fr. 20 Irenaeus ed. Harvey) inCC 29x (Smith fordítása alapján), BenMos 
[T1]; inEx fr. 4 (fr. 7 Renoux) (�	��	���, ill. adverbium:��	��������). 
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mot (typos; a későbbi szír irodalomban a râzâ [rózó] e jelentésben is pon-
tos megfelelője). Mint „igazság misztérium” jelentheti a keresztény hit 
centrális tartalmát (symbolum fidei);591 mint „az Ige misztériuma” az Ószö-
vetségben az erre (a megtestesülésre és az Egyházra) utaló előképet.592 
E két jelentés össze is csúszhat,593 különösen mint az „oikonomia miszté-
riuma” kifejezésben.594 Másrészt képviselhet az eszkatonra utaló láto-
mást,595 és talán minden eddigi jelentést összefoglalóan az Atyának a Fiú 
által kijelentett tervét.596 
 A mystérion a különböző újszövetségi iratok által is szívesen alkalma-
zott kifejezés, alapjában véve a Hippolütosznál is fellelhető jelentéstarto-
mányokkal. Az „oikonomia tika” elődje a szinoptikus evangéliumokban Is-
ten „királyságának misztériuma”.597 A páli levelekben gyakran a megteste-
sülésre és a hit centrális tartalmára vonatkozik;598 de a látomásokra is, illet-
ve azok értelmére.599 A látomás irányulhat általában a hitigazságokra vagy 
speciálisan az utolsó időkre.600 A pasztorális levelekben pedig a hit lénye-
gét a paradoxhoz közelítő antitetikus-himnikus nyelven fogalmazza meg: 

 

                                                 
591 CHN 6; vö. CA 3; 50 (1Tim 3,9 nyomán), ugyanígy inDn IV 15,1; inDn III 2,4 

(1Kor 2,1). 
592 τὰ τοῦ λόγου/ Χριστοῦ μυστήρια: CA 2; inProv fr.1. Richard; in BenIsJac 42,10; 

BenBal. fr 2. (Bonwetsch 94,11); továbbá: ElkAn fr. 4; inProv fr.11; 52 Richard; 
BenIsJac 2,11; 4,6–12; 10,6; 6,9; 8,11; 46,11; 102,4; 108,10; inDn II 19,1; inPss 
intro 3; 7; 17; 18; az Egyházra ld. pl. inDn IV 36,6 Τὸ γὰρ ποικίλον τῆς κλήσεως 
τῶν χαρισμάτων ἐνδεδυμένος ὁ Χριστὸς ποικίλον χιτῶνα μυστηρίῳ ἐπεδείκνυεν. 

593 BenIsJac 18,5; 22,9 (τὰ μυστήρια προτυπῶν); 32,13 (μυστήριον οἰκονομίας εἰς 
Χριστὸν προτυπούμενον). 

594 CHN 4,7; 4,8; BenIsJac 32,13, vö. inCC 2,5. 
595 inDn IV 48,1: ἕτερον ἡμῖν μυστήριον καταγγέλλει, ἐσχάτων καιρῶν ἔνδειξιν 

ποιούμενος. Különösen a Jelenésekre utalva: CA 36 (negatív titkok: ibid. 36; 37 
[Jel 17,5;7 nyomán]; 63 [2Thess2,7 nyomán]); inDn II 2,2; 2,4; 5,1; 6,3; 6,6; 6,7; 
III 4,3 (Dn 2,47 idézete); 6,5; 9,1; III 1,1; IV 36,3; 21,2 (2Thess 2,7). 

596 inDn II 32,7. 
597 Mt 13,11 (Mk 4,11; Lk 8,10): γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας. 
598 Róm 16,25: τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις 

αἰωνίοις σεσιγημένου; hasonlóan Kol, 1,26–7; vö. továbbá Eph 1,9; 3,9; Ef 3,3; 
6,19 (τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου); 1Kor 2,1; Kol 2,2 4,3; 1Tim 3,9 (τῆς 
πίστεως); vö. még 1Kor2,7 (λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ); 4,1; továbbá Ef 
5,32 (Krisztus és az Egyház – valamint férfi és nő – kapcsolatára). 

599 1Kor 13,2; 14,2; vö. Jel 1,20. 
600 Róm 11,25; 1Kor 15,51; 2Thess 2,7; vö.  Jel 10,7; Jel 17,5; 7. 
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Nagy az igaz vallás misztériuma: 
Aki megjelent testben, 
megigazult szellemben, 
míg angyalok látták, 
a népeknek hirdették [...]601 

 
Mint arra Grillmeier is felfigyelt, Hippolütosz előszeretettel fordul az oxi-
moron retorikai eszközéhez.602 Erre számos példát találunk: a Dávid és Gó-
liátban a hatalmas ellenség bukásának leírásakor;603 Saul és Dávid-Krisztus 
szembeállításakor.604 Az antitézis azonban hangsúlyos teológiai parado-
xonba torkollik, mert a megtestesülés misztériumát másképpen szavakba 
önteni nem lehet. Mindebben Melitónt követi, s hozzá hasonlóan a Pseud-
origenes által olyannyira kritizált, az óvatlan és sémákban gondokodó dog-
matörténész által patripasszionistaként olvasható nyelvig jut: 

 
elkülönítette a régit, mikor eljött, s megmutatta az újat: hogy egy 
és ugyanaz az Isten, melyet azok {a Szövetségek} láthatatlannak 
hirdettek, jelenjen meg […]605 

 
A láthatatlan Isten megjelenik, a testetlen megtestesül, „a szenvedésig el-
ment, aki szenvedéstől ment, a halhatatlan Ige”606 meghal. E logika mentén 
a Fiú atyának bizonyul, mint Melitónnál607 és a Diognétosz-levélben.608 
Egy művön belül is hangsúlyozza az Atya és a Fiú személyének különbö-
zőségét és a Fiú atyaságát, így többször az Izsák és Jákób áldásaiban609 
vagy a Noétosz ellenben: „Mennyei és atyai mint Ige, földi pedig, mint aki 
a régi Ádámtól a Szűz által megtestesült.”610 Ugyanez igaz a Dániel-
kommentárra is, ahol meg is magyarázza, miben áll a Fiú atyai volta:  
                                                 
601 1Tim 3,16: μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· 
 Ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί,  
 ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι,  
 ὤφθη ἀγγέλοις,  
  ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν [...] 
602 Grillmeier, Christ, I 113. 
603  DG 15,5: 92,19–25 [326]. 
604 Ibid. 16,5: 93,21–32 [326]. 
605  BenMos T4. 
606  BenMos T18 és szinte szó szerint CHN 15,3 (ld. fenn 321. o. 526. jegyzet). 
607 Ld. fenn 3.1: 96. o. 
608  EpDiogn 9,6. 
609  BenIsJac 8,9: προσκυνηθῇ καὶ πατὴρ ὑπ' αὐτῶν ὁμολογηθῇ; 36,9–10: ὁ λόγος 

πατὴρ τοῦ λαοῦ ἐδείκνυτο, ὃς ἐπ' ἐσχάτων διὰ τῆς σαρκὸς | ἐπὶ τὸ πάθος ἤγγισεν. 
610  CHN 17,4. 
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az atyai száj drága Logoszt mondott ki, hogy megmutassa, a Lo-
gosz a szentektől születik másodszor, s szüli a szenteket minden-
kor. 611 

 
Így alapvetően az Atya és a Fiú paradox módon egy: a Fiút nevezhetjük 
ugyan az Atya küldöttének, angyalának, aki „az Atya rejtett titkait” tolmá-
csolja,612 de kifejezhető ez egyúttal úgy is, hogy „saját misztériumainak” 
magyarázója.613 Hasonlóképpen paradox módon egy az Ige és az ember-
test, így a későbbi neokalkédóni logika mentén tulajdonságaik, állítmánya-
ik felcserélhetők, s kifejezhetjük magunkat úgy, hogy „a Szűz méhében 
megfogant Isten Logosza”.614  

 
5.2.4. Antropológia 

 
A test 
 
A megtestesülés mibenlétét illető polémia kontextusából adódóan Hippo-
lütosz antropológiájában – melynek természetes módon alapja a krisztoló-
gia – a test a leghangsúlyosabb. Az ember teremtésénél fogva eredendően 
és univerzálisan testtel bíró lény.615 A testet616 a benne rejlő lélek (psyché), 
amennyiben szent, megszenteli, transzformálja, halhatatlanná teszi, ahogyan 
a szentek – különösen a mártírok – teste ruháikat.617 Hippolütosz e hason-
latban a testről mint a lélek burkáról, ruhájáról beszél, hasonlóan, mint a 
Logosz és embersége, teste viszonyának leírásakor.618 Az átalakulás olyan 
fizikai jelenségekkel jár, mint az arc fénylő ragyogása.619 
 Alapvetően azonban, Irenaeushoz hasonlóan, egy háromosztatú – test 
(sóma/sarx) – lélek (psyché) – szellem (pneuma) antropológiában gondol-
kozik. Az ember mindhárom aspektusa részt vesz a helyes élet általi meg-

                                                 
611  inDn I 10,5. 
612  BenIsJac 6,9. 
613 Ibid. 4,6. 
614 CA 45. 
615  inHex fr. 3: GCS I/2,52 és Karl Holl, Fragmente vornicänischer Kirchenväter aus 

den Sacra Paralella (TU 20/2 Leipzig, 1899) 143–4: #354 (a fordítását ld. a For-
rásgyűjteményben). 

616  Hippolütosz antropológiájában éppúgy, mint krisztológiájában sóma és sarx szino-
nimák: ld. pl. a következő jegyzetben hivatkozott idézetet. 

617  inDn II 28,3, ld. Forrásgyűjtemény. 
618 Ld. fenn 320. o. a 525. jegyzettel. 
619  inDn III 7,5–6 (vö. 2Kor 3,7). 
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szentelődésben, átalakulásban, mely hasonlóvá teszi a mártírokhoz, akik-
nek tanúságát ma is – így Hippolütosz – számtalan megdöbbentő isteni 
csoda kíséri.620 Az emberi szellem (pneuma) nem intellektus, hanem vala-
milyen módon az isteni Pneuma, a Szentlélek lakóhelye, mely a lelket és 
(így közvetve) a testet megszenteli. Ezt Hippolütosz a fent elemzett 
baszileidiánus értekezéshez hasonló, Platón Phaidroszának nagy hatású 
metaforáját621 helyesbítő képpel fejezi ki: 

 
a Szellemnek kell szárnyakat adnia a léleknek, hogy a testtel 
együtt röppenhessen fel, hiszen ha teljességgel lefele nehézkedik, 
tüstént elvész.622 

 
A testnek a halhatatlanságba – mennybe – emelését, mint láttuk, Krisztus 
testének mennybe emelése teszi lehetővé,623 bár valamilyen módon Énokh 
és Illés is megelőlegezik.624 A testnek ez az átalakulási potenciálja magya-
rázza az eucharistia kulcsszerepét az üdvözülés folyamatában:  

 
„fogai fehérek, mint a tej” (Ter 49,12) – [...] az Úr parancsolatait 
érti ez alatt,625 melyek a szent szájából törnek elő, s számunkra 
tejjé lesznek, hogy miután rajtuk felnevekedünk, képesek legyünk 
a mennyei kenyérből részesülni.626 

 
Bár a Hippolütosz által is képviselt tradícióhoz kapcsolható627 rendtartások 
ismerik a „tej és méz” szertartását, ez a beavatás egyszeri alkalmához kap-
csolódik. A fenti utalás inkább a Jusztin mártír által leírt keresztény liturgi-
ára – a szent iratok olvasását és magyarázatát követő eucharisztiára628 – 
vonatkozik.629  

                                                 
620  inDn II 38,4–5, ld. Forrásgyűjtemény. A háromosztatú antropológiára rímelő 

krisztológiához ld. fenn. 322. o. a 503. jegyzettel. 
621 A lélek repüléséről ld. KT 361. o. 4. j. 
622  inPss intro 17. 
623  CHN 4,10–11, ld. fenn 325. o. a 558. jegyzettel.  
624  Res. fr. armeniacum 3–6 (ld. Forrásgyűjtemény). 
625  Ugyanígy CA 13. 
626 BenIsJac 84,6–9: τὰς ἐντολὰς τοῦ κυρίου λέγει, τὰς ἐκ στόματος ἁγίου | 

προελθούσας, γάλα δὲ ἡμῖν γεγενημένας, ἵνα ἐν αὐταῖς ἀνατραφέντες καὶ ἄρτου 
ἐπουρανίου | μεταλαβεῖν δυνηθῶμεν. 

627  Ld. A. Brent, Hippolytus, 494–540. 
628  Jusztin mártír, IApol 65–6; és kül. 67,3–5. 
629  Az eucharisztiához ld. még inCC 17,3 (504). 
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Autonómia 
 
A hereziológiájában és egyebütt Jusztin mártír és Irenaeus örökségét foly-
tató Hippolütosznál természetesen az antropológia kulcseleme az emberi 
szabadság, a szabad döntési képesség, a felelősség, még ha nem is kap ak-
kora hangsúlyt, mint a nagy lugdunumi elődnél. Számára ugyanis nincs a 
kérdésnek a ránk maradt művekben630 olyan éles polemikus aktualitása, 
mint Irenaeusnál vagy Órigenésznél: egyszerűen természetesnek és min-
denki által ismertnek veszi az idevonatkozó keresztény tanítást a termino-
lógiával (autexousion) együtt.631 A Szentlélek – tisztelve az ember autonó-
miáját, ami azonban jelen állapotunkban a rosszra való hajlandósággal pá-
rosul – a meggyőzős eszközével törekszik a megváltáshoz vezetni.632 Alap-
vetően az üdvös utat Isten és ember együttműködése (synergei) jellemzi.633 
Az ítélet pedig annak esetében, akinél nem jár sikerrel, azonos az illető 
szabad döntésével.634 Ugyanakkor az autonómia (autexousion) és a szabad-
ság (eleutheron) negatív jelentéssel is bírhat mint önkény, aminek például a 
teremtett világ leírásánál (a teremtés dicséreténél) nincs helye.635  
 
Az emberiség egysége 
 
Hippolütosz egyik leghangsúlyosabb gondolata az emberiség egysége, 
mely az Egyház közösségében valósul meg: „Az egyetértés [homonoia]636 
és a szentek egyfelé tartó útja az Egyház”.637 Ez, mint láttuk, a Szenthá-
romság egységének leképeződése,638 és alapvető ihletője a Jn 17,22–3. A 
Krisztus és az Antikrisztusban így fogalmaz: 

                                                 
630  Ellenben ld. a Feltámadás örmény töredékének valentiniánusokkal vitatkozó részét: 

res. fr. armeniacum 1–2 (ld. Forrásgyűjtemény). 
631  Vö. inDn IV 58,6. Hippolütosznál ugyanakkor nyilvánvalóan él a terminus eredeti-

leg társadalmi viszonyokra vonatkozó jelentése is: inDn I 14(13),4 (a babiloni fog-
lyok nem bírnak önrendelkezéssel). 

632  BenMos T6. 
633  BenIsJac 2,4. 
634  BenMos T10. 
635  inDn II 30,4. 
636 Vö. CHN 7,3: ld. fenn 295. o. az 320. jegyzettel. A homonoia görög filozófiai hát-

teréről ld. Rachana Kamtekar, „What’s the Good of Agreeing? Homonoia in 
Platonic Politics” Oxford Studies in Ancient Philosophy 26 (2004) 131–170. 

637 inDn I 18,7. 
638  Ld. fenn  295. o. az 320. jegyzettel. 
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minden szentet egy tökéletes emberré639 hív el. Egy ugyanis Isten 
Fia, akinek révén a Szentlélek általi újjászületésben részesülve az 
egy tökéletes és mennyei emberben találkozni vágyunk.640 

 
Az egy tökéletes ember Krisztus, akinek tagjaiként egyesülünk, illetve aki 
mint övet hord teste körül bennünket.641 Ezt az egységet írja le az Énekek 
éneke kommentárjában is,642 ám ott kiegészül e látomás azzal, hogy a 
Logosz mint jóillat mindent egyként tölt el.643 A Mózes áldásai pedig 
hangsúlyozza, hogy Isten mindenki üdvösségét akarja, azaz hogy az egység 
mindenkit magába foglaljon: „Nem azért jött, hogy az emberiség egy ré-
szének adjon életet, hanem minden embernek.”644 Ezáltal lesz az ember „új 
Éva” – akit Hippolütosz645 hasonló himnikus sorokkal jellemez, mint 
Melitón a Test, lélek és megtestesülésben Ádámot646 – és „új Ádám”, aki-
hez a vadállatok szelíden közelítenek mint gazdájukhoz – ahogy ez Dániel 
és Pál esetében történt.647 
 
Mária 
 
Az új Éva alakja, akinek „fia a kígyó fejére tapos”,648 irányítja figyelmün-
ket arra, hogy Hippolütosz a kortárs teológusokhoz képest649 kiemelkedő 
figyelmet szentel az üdvtörténetben Jézus anyjának. Jézushoz és az Egy-
házhoz hasonlóan szívesen fedezi fel ószövetségi előképekben, hiszen ő is 
a megtestesülés misztériumának része: 

 
                                                 
639 Vö. Ef. 4,13. Hippolütosz teszi azonban hozzá az „egy”-et (az Efezusi levélben a 

hit egysége által áll), s a „férifiú”-t „ember”-rel helyettesíti. 
640 CA 3: καὶ τοὺς πάντας ἁγίους εἰς ἕνα τέλειον ἄνθρωπον καλῶν. εἷς γὰρ ὁ τοῦ θεοῦ 

παῖς, δι' οὗ καὶ ἡμεῖς τυχόντες τὴν διὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἀναγέννησιν, εἰς τὸν 
ἕνα τέλειον καὶ ἐπουράνιον ἄνθρωπον οἱ πάντες καταντῆσαι ἐπιθυμοῦμεν. 

641  inDn IV 37,2. 
642 inCC 3,4: p. 463 ed. Smith (a grúz szöveg szerint; a görög parafrázisból az „egyek” 

kimarad). 
643  inCC 2,6: p. 449 ed. Smith. 
644  BenMos T11; vö. T10. 
645  inCC 25,5: pp. 538–9 ed. Smith. 
646  Melitón, ACI II 16 (AthG, Ep/Chrys és elsősorban Alex). 
647  inDn III 29,3–4: ὡς νέῳ Ἀδὰμ ὑποτασσόμενα. 
648  inCC 25,5: p. 539 ed. Smith. 
649 Ehhez ld. Hilda Graef, Mary: a History of Doctrine and Devotion (London: Sheed 

& Ward, 19945) 32–46; újabban ld. Stephen J. Shoemaker, Mary in Early Christian 
Faith and Devotion (New Haven, CT: Yale UP, 2016; a májusban megjelent kötet-
hez a kézirat leadásáig nem fértem hozzá).  
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Minthogy azt mondta: „Az Úr áldásából az Ő földje” (Dt 33,13a), 
ezt lehet Máriára vonatkoztatni, aki áldott földdé lett, mert leszál-
lott rá az Ige mint harmat.650 

 
Vagy az Áldások első könyvében: 

 
„Áldásaiért az emlőknek” (Ter 49,25) [...] Mária emlőit jelenti, 
melyeket szopott – hiszen áldottak voltak ezek, ahogy az asszony 
is mondta róluk, így kiáltva: „boldog a méh, mely téged hordo-
zott, s az emlők, melyeket szoptál” (Lk 21,17).651 

 
És ugyanott az Ézs 11,1 értelmezésében: 

 
Jessze gyökere az atyák nemzetsége, gyökérként a földbe ültetve, 
a belőlük kisarjadt vessző pedig Mária volt.652 

 
A Zsoltár-kommentárban pedig a Szövetség Ládájának fáját magyarázza a 
Szűzre:653 

 
Az Úr azonban bűntelen volt, ember voltát tekintve „rothadatlan 
fából való”, azaz a Szűztől és a Szentlélektől,654 s kívül-belül az 
Isten Igéjének legtisztább aranya borítja. 

 
Pontosabban itt Mária és a Szentlélek egyaránt a Láda fájának romlatlan 
nyersanyagát jelentik, a megmunkált fa Krisztus testét.655 
 A tipológia mellett más eszközökkel is Máriára irányítja a figyelmet: a 
vértanúkhoz hasonlóan szentnek656 és boldogságosnak (makarios) nevezi a 
Fiú emberi szülőjét, s egy töredékében retorikusan megszólítja: 

 
Mondd meg nekem, boldogságos Mária, ki volt az, akit hasadba 
fogadtál, szűzi méhedben hordoztál? Hiszen Isten elsőszülött Igé-
je szállt alá Terád a mennyekből, hogy elsőszülött emberré formá-

                                                 
650 BenMos T13 (a másik két felvetett értelmezés: az Egyházra és Krisztusra). A teljes 

passzust ld. a Forrásgyűjteményben. 
651 BenIsJac 108, 3–8 (több értelmezési lehetőség közt, ld. a Forrásgyűjteményt). 
652  BenIsJac 76,10–12. 
653 inPss fr. 19; a kép más értelmezését találjuk két másik szöveghelyen ahol a fa 

Krisztus testét jelenti, ez azonban kongruens a fenti értelmezéssel. 
654 Vö. Antiokhiai Igánc, Levél a Tralleisziekhez 9,1; Levél a Szmürnaiakhoz 9,1. 
655 Vö. inDn IV 24,3 (ld. fenn 323. o. a 514. jegyzettel.), ugyanígy res fr. 2.ii.a. 
656  CA 4, ld. fenn 320. o. a 519. jegyzettel. 
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lódjék méhedben, hogy az Isten elsőszülött Igéje elsőszülött em-
berhez illeszkedve mutatkozzék meg.657 

 
Ebben az áldott állapotban ugyanakkor ősei is osztoznak.658 
 Úgy tűnik, Hippolütosz osztja azt a hagyományt,659 mely szerint az 
evangéliumokban testvéreinek nevezett személyek valójában nem vér sze-
rinti testvérei, Mária egyedül Jézus anyja. Ugyanakkor, mivel a kérdés nem 
releváns az adott szöveghelyek környezetében, beéri e tekintetben csupán 
homályos utalásokkal – melyet feltételezhetett, hogy hallgatósága pontosan 
ért. Így utal azokra, „akikről azt hitték, test szerinti testvérei”,660 s talán ez 
a legkézenfekvőbb értelmezése a Mózes áldásai vonatkozó sorainak is: 

 
Testvéreinek mondta, akiket test szerint testvéreinek tartottak: 
őket az Üdvözítő nem ismeri, mert nem voltak igazi testvérek. 
Voltak néhányan, akik József magvából születtek, ő azonban egy 
szűztől és a Szentlélektől.661 

 
5.2.5. Hippolütosz teológiájának általános jellemzése 

 
Hippolütosz teológiáját konceptuális-szisztematikus szempontból egyszerre 
jellemzi az, hogy a korábbi teológiai artikulációs kísérletek örököse, és 
ugyanakkor ő tette az első komoly lépéseket egy olyan fogalmi háló megte-
remtésére és sarokpontok kijelölésére, mely korának friss trinitológiai kihí-
vásaira (Noétosz, Theodotosz) megfelel. E tekintetben a későbbi nikaia–
kostantinápolyi és kalkhédóni ortodoxia nyelvének megformálásában 
kulcsszerepet játszott, de természetesen e forrásban lévő teológiai gondol-
kodástól nem várható el olyan szigorú koherencia és következetesség, me-
lyet később az egyetemes zsinatok kora követel a teológiai gondolkodástól. 
Hűségesen bánik a mértékadó teológiai örökséggel akkor is, amikor az új 
kihívásokra megfelelő új megfogalmazásokat keres, ám nem sikerül e két 
                                                 
657  ElcAn fr. 2 (GCS 1/2,121 Achelis; parafrázisban: IP fr. 1. GCS 1/2,267 Achelis, ld. 

P. Nautin, Dossier, 22). A bizonytalan értelmezésű inCC 22,1 [520] az Urat hordo-
zó kocsihoz hasonlítja. 

658 inCC 27,9 [558] (a grúz „áldott ágyékok”-at hoz, a szláv egyes számot használ). 
659 Vö. Protoevangelium Jacobi 8,3; 9,2 (magyarul: „Jakab prótoevangéliuma” ford. 

Szepessy Tibor, in Adamik Tamás, szerk., Csodás evangéliumok [Budapest: 
Telosz, 1996] 9); vö. még H. Graef, Mary, 13–4; az úr „úgynevezett testvére” kife-
jezéshez ld. a Hippolütosznál egy-két évtizeddel idősebb Hégészipposzt: fr. 3. ed. 
M. J. Routh, Reliquiae sacrae I (Oxford, 18462) 212 = Euszebiosz, HE III 19,1. 

660 BenIsJac 30,1–2. 
661 BenMos T9. 
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tendenciát teljes összhangba hoznia. Így érvényesülhetnek nála egyszerre 
például, egy későbbi mércével mérve, ortodox trinitológiai meglátások a 
Szentháromság egyenrangú egységére vonatkozóan, és olyan tendenciák, 
melyek e mérce mentén szubordinacionistának minősülnek, azaz a Fiút az 
egyenlőség rovására vetik alá az Atyának. Ebben nincs semmi meglepő, ha 
egyszer a nála későbbi és szisztematikus-analitikus törekvéseiben őt mesz-
sze felülmúló Órigenész esetében is hasonlót tapasztalunk. 
 Hippolütosz sajátságosan a jánosi, kis-ázsiai keresztény tradíció örökö-
se, függetlenül attól, hogy életművének színtere milyen mértékben volt a 
Kelet,662 és mennyiben Róma.663 A főváros ugyanis gyűjtőhelye volt a kü-
lönböző kultúráknak, tradícióknak, közösségeknek, melyek adott esetben 
területileg is „negyedekben” különültek el egymástól.664 Ez a kis-ázsiai tra-
díció azonban nem csupán a jánosi iratok mértékadó szerepét jelentette a 
teológiai gondolkodásban,665 hanem annak a poétikus, képekben és parado-
xonokban beszélő, a fogalmi és szisztematikus artikuláció korlátait jelző 
teológiai nyelvnek a képviseletét, melyet legjellegzetesebben Szardeiszi 
Melitónnál figyelhetünk meg.666 A fentiekben a melitóni nyelv, kifejezések 
és gondolatok sokaságát azonosítottuk Hippolütosz legkülönbözőbb műve-
iben. A Noétosz ellen végére helyezett és különös hangsúlyt kapott himnikus 
részlete pontosan mutatja, mennyiben tartja magasabb rendűnek az Istenről 
való beszéd ezen formáját Hippolütosz. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy 
ne tartaná fontosnak, hogy az argumentáció és fogalmi analízis eszközeivel 
kizárja e nyelvnek olyan értelmezéseit, melyek nem elfogadhatók, s ne kí-
sérelne meg olyan apparátust alkotni, mely a mértékadó fogalmi megraga-
dást lehetővé teszi. E tekintetben különösen igaz, hogy a láncszem Melitón 
és Hippolütosz között a II. század legnagyobb teológusa, Irenaeus.667  
 

                                                 
662 Ezt hangsúlyozza J. A. Cerrato, Hippolytus, 257–8. 
663 Y. Smith a keleti tradíciókat Rómában kontextualizáló teológusként látja Hippolü-

toszt: Mystery of Anointing, 16. 
664 Ld. Angelo di Berardino, „Christian Teachers and Schools Second Century Rome. 

Relations between Ekklesia and Didaskaleia” SP (megjelenés alatt). 
665 Vö. Y. Smith, Mystery of Anointing, 41. 
666 Ennek külsődleges eleme az asiaticus retorikai stílus használata. Erről ld. Y. 

Smith, Mystery of Anointing, 52–4. 
667 Vö. ibid. 41. 
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Hippolütosz és a filozófiai tradíció 
 
Mielőtt a következőkben Pseudorigenes teológiai világával vetjük össze 
Hippolütoszét, érdemes még néhány szó erejéig visszatérni a fejezet beve-
zetésében érintett témára, Hippolütosz és a filozófia viszonyára. Mint ott 
kifejtettem, ezt a viszonyt alapvetően a bizalmatlanság jellemzi – ami ösz-
szefügg az analitikus teológia korlátozott igenlésével. Ez ugyanakkor nem 
jelenti azt, hogy Hippolütosz ne használna a korabeli filozófiai nyelvből 
közkinccsé vált kifejezéseket, képeket: ilyen a Noétosz ellenben a platóni-
arisztotelészi ousia (és a Pál által is használt dynamis) fogalma, az Énekek 
éneke-kommentárban a „bölcsesség-maga” és a „kegyelem-maga” platonikus 
kifejezések,668 a Dániel- és a Példabeszédek-kommentárban a „világfeletti” 
(hyperkosmios) jelző,669 mely, úgy tűnik, a középső platonizmus alkotá-
sa.670 A kifejezéssel összefüggésben álló platóni motívumot, a lélek repülé-
sét is kiemeltük fent.671 A filozófiai érvelési technikákkal szemben Irenaeus-
nál is tartózkodóbb, aki például a valentiniánusok ellen örömest alkalmazza 
a platóni Parmenidész regresszusérvét, a „Harmadik embert”.672 

 
 

5.3. PSEUDORIGENES TEOLÓGIÁJA  
ÉS VISZONYA HIPPOLÜTOSZÉHOZ 

 
 
A két szerző teológiai horizontjának összevetését érdemes az imént taglalt, 
legkézenfekvőbb szempontból kezdeni. A Philosophumena szerzőjének673 

                                                 
668 inCC 1,1 [419]. 
669 inDn II 29,7; inProv fr. 4 Achelis/Richard. 
670 A kifejezés időszámításunk előtt nem fordul elő; Kr. u. 300 előtt összesen 27-szer 

szerepel a TLG adatbázisban, többek közt Arisztoklésznél (kétszer) Pseudo-Arkhü-
tasznált (egyszer), a Hérakleitoszi levelekben (hétszer), a Káld orákulumokban, 
Aphrodisziaszi Alexandrosznál (egyszer), valamint Alexandriai Kelemennél (hét-
szer), Órigenésznél (ötször), Pseudorigenesnél (Ref V 7,13; VII 19,3; 23,2; 25,1; 
27,7; X 14,5) Jób testamentumában. 300 után újplatonista és keresztény szerzőknél 
több mint 500 alkalommal. Ihletője a platóni Phaidrosz közismert metaforája lehe-
tett a lélek repüléséről, melyben az istenek és a testetlen lelkek a „világ feletti” he-
lyeket szemlélik: 247c (ὑπερουράνιον τόπον). 

671 Ld. fenn 334. o. a 621–622. jegyzetekkel. 
672 Irenaeus, AH II 1. 
673 A szerzőről általában ld. Manlio Simonetti, „Per un profilo dell’autore dell’ 

Elenchos” in G. Aragione – E. Norelli, eds. Des évêques, 257–73. 
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legsajátságosabb jellemzője ugyanis az a viszony, amelyet a görög filozó-
fiai tradícióval kialakít. Alexandriai Kelemen apológiája mutatja, hogy ez a 
kérdés a korabeli kereszténységben neuralgikus pontnak számított.674 Bár a 
római hereziográfus Kelemen675 – és Jusztin mártír676 – meggyőződését a 
filozófia igazságtartalmáról csak erős megszorításokkal osztja (a görög fi-
lozófia az ősi igazsághoz képest csupán egy szinttel romlottabb, míg az 
eretnekségek kettővel),677 a filozófia tanulmányozását legalább apologeti-
kai-hereziológiai szempontból elengedhetetlennek tartja. Valójában azon-
ban a filozófia iránti érdeklődése ennél tovább megy. Nemcsak külön érte-
kezést szentel Platónnak és Alkinoosznak,678 de az „igazság bemutatásá-
ban”, pozitív teológiai kompendiumában filozófiai terminológiát, termé-
szetfilozófiai fogalmi keretet használ, azaz célja a keresztény tanítás 
elhelyezése a korabeli természettudományos elméletek keretei közt. Hivat-
kozása alapján úgy tűnik, hogy  A mindenségben e tekintetben még mesz-
szebb ment, ugyanis azt állítja, ott részletesebben fejtette ki a dolgok 
„szubsztanciáit (ousias) és okait” a „tudni vágyók” (philomathésousi) szá-
mára.679 Platónt egyébként többre becsüli nemcsak a keresztény eretneksé-
geknél,680 mint Irenaeus,681 de a többi filozófiai iskolánál is. 
 Kronológiailag is komolyan számolnunk kell azzal a lehetőséggel, hogy 
Alexandriai Kelemen számottevő hatással volt a 220 tájékán alkotó 
Pseudorigenesre e tekintetben, anélkül hogy az utóbbi alapvető szemléletét 
is átvette volna. Mindenesetre a Ref-ban, ahol nem mindig siet forrásait 
megnevezni (leszámítva az eretnek dokumentumokat), úgy tűnik, használja 
Kelement is.682 A kelemeni hatás lehetősége egyébként, mint láttuk, több 
ponton is felvethető.683 

                                                 
674 Alexandriai Kelemen, Str I 2. 
675  Ld. Eric Osborn, Clement of Alexandria (Cambridge: UP, 2005) 199–200. 
676  Jusztin mártír, I. Apol. 46 
677  Ref I praef. 8; vö. VII 36,2; VIII 17,2. 
678  Un T2 (ld. a függelékben). 
679  Ref X 32, 4. 
680  Ref I praef. 8b; VII 36,2; VIII 17,2. 
681  Irenaeus, AH III 25,5. 
682  Ref IX 30,1 ~ Alexandriai Kelemen, Str I 28: 176,2 (Marcovich nem hoz párhuza-

mot, Wendland Josephus Flavius Appión ellenjének azt a szakaszát említi, amelyet 
talán másik művében idézett is szerzőnk: ld. Emanuele Castelli, „The Author of the 
Refutatio omnium haeresium and the attribution of the De universo to Flavius 
Josephus”  in G. Aragione – E. Norelli, eds., Des évêques, 224; Stählin Philónt adja 
meg (Mózes élete II 46–7), ott azonban a judaizmus tanításának négyes felosztása 
nem szerepel, csupán a Kelemennél is fellelhető „historikon” diszciplína. Pseudori-
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 A filozófiai kötődés szempontjából különösen érdemes megfigyelni a 
nála rendkívül gyakori,684 Hippolütosznál viszont csak marginálisan megje-
lenő685 ousia filozófiai terminus használatát. Úgy tűnik, Kallisztoszt egy 
helyütt a hippolütoszi Syntagma (Noétosz ellen) terminológiai-konceptuális 
alapjáról bírálja, jóllehet a saját teológiai vázlatának kibontásakor egyálta-
lán nem használja ezt az apparátust: 

 
Ugyanőt fiúnak is mondják és szólítják névleg, valóságát tekintve 
[ousiái] azonban <egy>.686 Mivel ugyanis isten – mint mondja – 
szellem [pneuma], nem más Isten, mint az Ige, sem az Ige, mint 
Isten. (4) Ez tehát egyetlen személy [prosópon], melyet névleg 
[onomati] felosztható, valóságát tekintve [ousiai] azonban nem.687 

 
Ez következésképpen azt sugallja, hogy Pseudorigenes egy két(három)-
ousia, két(három)-prosópon teológiát lát az ortodoxia kritériumának. Kér-
dés, hogy mit ért ousia alatt. Tertullianus egy spiritus-substantia és három 
persona688 formulájában, ahol substantia-t az ousia latin megfelelőjének 
szánja, a spiritus pedig a pneuma szerepét játssza, a spiritus és a substantia 
szinonimák, az ousia harmadik arisztotelészi jelentését fedik (anyag). 
Kallisztosz is így használja a pneuma és ousia kifejezéseket. Úgy tűnik, ez 
megfelel Pseudorigenes fogalmi hálójának is, akinél az ousia alapvetően 

                                                                                                                      
genes ezt elhagyja, és a kelemeni „hierurgikus, azaz fizikai” nála két külön tárgyra 
esik szét. Kelemennél viszont az egyes diszciplínák kifejtése hiányzik. Mivel a 
terminológia a két szerzőnél nagyon közeli, és sem Josephusnál, sem Philónnál 
nincs párhuzama, egyéb közös forrás jöhet csak szóba, illetve az, hogy Pseudorige-
nes Kelement egy közvetítőn keresztül használja, aki a felosztást átdolgozta (félre-
értette), és ugyanakkor ki is dolgozta. 

683  Ld. fenn 4.2: 237. o. a 449–51. jegyzettel. 
684  A TLG adatbázis alapján 84 előfordulás, aminek mintegy harmada szerepel görög 

filozófiai doxográfiában. 
685  5 előfordulás, egy a CHN-ban, egy a BenBal töredékében, és 2 a res-ben; egy to-

vábbi húsvétszámításról írt művének katénában megőrzött, tehát verbális formáját 
tekintve bizonytalan töredékében. 

686 Wendland és Marcovich a nyilvánvalóan hiányos szöveget a IX 12,16 (fordítását 
ld. a függelékben) alapján még tovább kiegészíti: <egy szellem>. Elégséges azon-
ban – és haplográfiával jól indokolható is – a fenti kiegészítés. (Marcovich még 
egyéb szükségtelen kifejezéseket is beleír a szövegbe). 

687  Ref X 27,3–4; vö. a részletes leírásban IX 12,18 (fordítását ld. a Függelékben). 
688  Tertullianus, Prax 6,1 és 12,3. 
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anyagot jelent,689 jóllehet ismeri az ousia jelentéseinek arisztotelészi meg-
különböztetését.690 Saját kozmogóniájának leírásakor az elemeket, azaz az 
anyag primer formáit nevezi elsődleges valóságoknak (prótai ousiai),691 
bár ennek adható ortodox arisztoteliánus értelmezése is, amennyiben az 
elemek már formával rendelkező anyagok, így konkrét valóságok. Pseud-
origenesnél a négy elem felsorolásában azonban a levegőnek a filozófiai 
elemtanban standard helyét a pneuma foglalja el692 – ugyanakkor itt hang-
súlyozza, hogy ezek teremtett, nem Istennel együtt örökkévaló valóságok. 
Különösen közel kerül Tertullianus formulájához, amikor Az igazság be-
mutatásában az Igéről azt mondja, hogy „egyedül van belőle {ti. az Atyá-
ból}, és ezért isten, miután isten ousia-ja”.693 Itt az ousia jelentése kvázi 
anyag, akárcsak Tertullianusnál, ami alapján az egy-ousia – és a fenti idé-
zet mentén694 – két(három)-prosópon formula az elfogadható szerzőnk 
számára, szemben Hippolütosz egy-dynamis, három prosópon (és sejthető-
leg három-ousia) paradigmájával.695 Utóbbi, úgy tűnik, az ousia első arisz-
totelészi értelmét, a „konkrét individuális valóságot” használja szenthárom-
ságtani kontextusban.696 
 A fentiekben már sejtetni engedtem, hogy Kallisztosz vádja Pseudorige-
nes ellen, miszerint az utóbbi diteista,697 annyiban pontos felmérése lehetett 
teológiai álláspontjának, hogy az alapvetően csak az Atyával és a Fiúval 
számol. A Ref bevezetőjének ekkléziológiájában ugyan fontos szerepet ját-
szik a hagion pneuma,698 de úgy tűnik, a Hippolütoszra és Tertullianusra 
jellemző személyes vonás nélkül, talán mintegy „Isten szelleme”, szellem 
az Istenből, rész az Istent alkotó szellemi anyagból – ami azonban nem le-
het azonos a X 32,1–2 alapján a teremtett négy elem egyikét képező 
pneuma-levegővel. A De universo-ban a szerző többes számban beszél „Is-

                                                 
689  Kül. IX 30,2; X 32,4; 33,4; 33,6 (vö. a bírált szekták leírásában: V 7,25; 8,16; 9,13; 

9,19; 17,12; 19,2; 26,10; VI 14,11; 25,2; 30,9, kül. VIII 17,2 [Hermogenésznél az 
Istennel egyidős anyag megjelölésére]); X 9,3; 11,2; 20,2). 

690  Ref VII 15; 18. 
691  Ref X 33,4; 6. 
692  Ref X 32,1–2. 
693  Ref X 33,8. 
694 Ugyanígy Ref IX 12,18: Kallisztosz szerint Atya és Fiú egy prosópon, ezért nem 

mondható róluk, hogy kettő, azaz – az adott kontextusban – hogy ti. valamit tesz az 
egyik, amit a másik nem. 

695  Hippolütosz, CHN 7,1–3, ld. fenn 5.2: 295. o. az 320. jegyzettel.  
696  Ld. fenn 5.2: 295. o. a 318. jegyzettel. 
697  Ref IX 12,16; 11,3. 
698 Ref I pr. 6; ld. a függelékben. 
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ten angyalai és szellemei”-ről,699 kiemelve a megújult természetet betöltő 
„tiszta szellem”-et.700 
 Hippolütosszal ellentétben Pseudorigenesnél a Logosz az isteni gondo-
latból (logismos) születik, 701 nem pedig az Atya szívéből mint nous-lo-
gos.702 A helyes tanítás kifejtésében egyszer sem nevezi Fiúnak: a kallisz-
toszi monarchianizmussal egy hangsúlyozottan logoszteológiát állít szem-
be, s kerüli a „Fiú” megnevezést,703 mely ellenfelénél csak a megtestesülés-
re vonatkozik. Hippolütosz ellenben hangsúlyozza, hogy a Logosz fiú, bár 
„igazán”, azaz a szó szoros értelmében csak emberré válásával lesz az. 
 Pseudorigenes filozófiai irányultságának megfelelően az Atyát „a léte-
ző”-nek nevezi, mégpedig semleges nemben,704 a philóni eredetű alexand-
riai tradíciónak megfelelően. Ez az absztrakció Hippolütosztól idegen. 
Pseudorigenes a philóni-középplatonista fogalmi háló örököse annyiban is, 
hogy a Logosz tartalmazza a teremtendő világ ideait. Részben korporealiz-
musát jellemzi, részben (ál)névrokonával kapcsolja össze, hogy az angya-
lokat és az égitesteket egyaránt tiszta tűzből lévőknek állítja. 
 
Az ousia szerepet kap Pseudorigenesnek a megtestesülésre vonatkozó tanítá-
sában is, ha nem is olyan explicit módon, mint Tertullianuséban.705 Egyrészt 
kritizálja Apellész álláspontját, hogy Krisztus teste más anyagból lett volna, 
mint a miénk.706 Nyilván erre utal az igaz tanítás kifejtésében azzal, hogy:  

 
Hiszen ha amaz ember {ti. Krisztus}más valóságból [ousia] lett 
volna, hogyan parancsolhatja nekem erőtlennek, hogy hozzá ha-
sonlókat cselekedjek [...]?707 

 
Megelőlegezi ezzel a Tertullianusnál már megtalálható megfogalmazást, 
miszerint Krisztus valósága (substantia) közös istennel és emberrel egy-
aránt. Másfelől Kallisztosz bírálatában sugallja a tertullianusi formula má-
sik felét, ti. hogy a két valóság egy személyben (persona) egyesül. Kallisz-

                                                 
699 Un F 6,117–8; 126; vö. Dn 3,65; 86; Zsolt 103,4. 
700  Uo. 123. 
701  Ref X 33,1. 
702  Ld. fenn 5.2: 321–22. o. 
703  A prótótokost azonban nem; ez utóbbit Hippolütosznál ld. fenn 5.2: 302. o. 375. j.; 

306. o. a 398. jegyzettel. 
704  Ref X 33,1. 
705  Ld. Tertullianus, Prax 27,11. 
706  Ref X 20 és VII 38. 
707  Ref X 33,16. 
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tosz ugyanis „nem akarja”, hogy Krisztusban az Atya – ti. az isten – és Fiú 
– ti. az ember – egy személy (prosópon) legyen.708 Tehát az ő értelmezésé-
ben Kallisztosz egy egy-prosópon „trinitológiát” (pontosabban monadoló-
giát) és egy két-prosópon krisztológiát követ. Megfogalmazása azt sugallja, 
hogy szerzőnk ezeknek az ellenkezőjét vallja. 
 Hippolütosz maga is hangsúlyozza, hogy Krisztus teljes értékű isten és 
teljes értékű ember egyszerre, de – szentháromságtanával ellentétben – 
nincs e viszonyok kifejezésére technikai terminológiája. Ugyanakkor a 
megtestesülés értelmezésében számos vonás össze is kapcsolja Hippolü-
toszt és Pseudorigenest.709 Így az utóbbi is – bár Órigenésznek talán Hippo-
lütosznál közelebbi kortársa – egyike az elsőknek, akárcsak Hippolütosz, 
aki a „megemberesedés” (enanthrópésis) kifejezést használja töredékesen 
ránk maradt művében, a Mindenségben.710 A terminus használata nélkül 
ugyan, de az igaz tanítás kifejtésében is hangsúlyozza az Ige felvett ember-
ségének teljességét, „saját emberé”-nek nevezve azt,711 aki a mi „tésztánk-
ból” lett gyúrva.712 Alkalmazza ebben az összefüggésben Hippolütoszhoz 
hasonlóan a ruhametaforát, ahol az Ige ruhája lehet az ember éppúgy, mint 
a test (sóma713 vagy akár sarx714). Közös irenaeusi öröksége715 Hippolü-
tosznak és Pseudorigenesnek a megtestesült ige Ige ensarkos (testben lévő) 
jelzője,716 viszont az oikonomia terminusát csak a valentiniánus tanításokat 
idézve használja.717 Pseudorigenes Irenaeus nyomán azt is hangsúlyozza, 
hogy a megtestesült Logosz minden életkort végigjárt.718 
 A Hippolütosszal való közös – kettős – frontot mutatja, hogy Kallisz-
tosszal úgy vitatkozik, mint aki hol Szabelliosz, hol Theodotosz tévedésébe 

                                                 
708  Ref IX 12,19. 
709  Mindkettejüknél a Logosz már az Ószövetségben közvetíti az Atya akaratát a pró-

fétáknak: Ref X 33,13, ill. fenn 5.2: 313–4. o. a 471–475. jegyzetekkel. 
710  Un F6,80. 
711  Ref X 33,15: τὸν ἴδιον ἄνθρωπον πᾶσιν ἀνθρώποις ἐπιδείξῃ. 
712  Ibid. 16 (a phyrama terminust Hippolütosz is használja). 
713  Ref X 33,15: ἐκ παρθένου σῶμα ἀνειληφότα καὶ «τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον» διὰ 

καινῆς πλάσεως πεφορηκότα. 
714  Ref IX 12,18: πατήρ, προσλαβόμενος τὴν σάρκα (Kallisztosz leírásában az alany 

az Atya). 
715  Irenaeusra mindkét szerző hivatkozik is hereziológiájában: ld. a Syntagma töredé-

két Phótiosznál és Ref VI 42,1; 55,2. 
716  Ref VII 38,5; X 19,3. 
717  Ref VI 47; 51–2 (Markosz). 
718  Ref X 33,15. 
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esik.719 Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy nála Noétosz helyébe itt 
Szabelliosz lép. Az ő hús-vér teológiai ellenfelei római kortársai, akikre Az 
összes szekta leleplezése  kihegyeződik, s az utolsó, IX. könyvet megtöltik: 
Kleomenész, Noétosz harmadik generációs követője, a velük rokon Kal-
lisztosz és Szabelliosz, valamint az elkhaszaita Alkibiadész. 
 
Pseudorigenes antropológiájában Hippolütoszhoz képest720 jóval nagyobb 
hangsúlyt kap az emberi autonómia – akárcsak Irenaeusnál és Órigenésznél 
–, minthogy az igaz tan kifejtésében különös figyelmet szentel a rossz 
problémájának.721 Amennyiben a vatikáni szobor talapzatán található kata-
lógus az ő műveit (is) tartalmazza, feltehető, hogy külön értekezést is szen-
telt a kérdésnek „Honnan a rossz?” címmel.722 A Ref-t lezáró summá-ban 
hangsúlyozza, hogy a rossz nem adott valóság, csak esetleges, járulékos 
(symbebékós), az emberi szabadságot (autexousion) pedig kifejezetten mint 
alternatívák közüli választást jellemzi. 
 
Bár eszkatológiájára még a következő fejezetben visszatérünk, érdemes 
már itt megjegyeznünk a pokol mint „Tartarosz” és a hóhér angyalok szem-
léletes leírását.723 Még hangsúlyosabb azonban a személyes eszkhatonban 
számára a bűnhődés alternatívája, a megistenülésnek Irenaeustól örökölt, 
de nyelvileg (θεὸς γενέσθαι, γέγονας γὰρ θεός; θεοποιηθῇς) és terjedelmi-
leg is különösen hangsúlyozott gondolata.724 Az „Istennel társalkodó” és – 
Hippolütosszal közösen725 hangsúlyozott páli726 képpel – „Krisztus örökös-
társa”727 mutatja, hogy itt a halhatatlanságnál, a test halhatatlanná válásá-
nál728 többről van szó. A test megistenülése Kallisztosznál is – amennyire 
szerzőnk leírása megbízható – megjelenik, de más kontextusban, az Atya-
Isten Krisztusban felvett testére vonatkozólag (melynek azonban nyilván 
minden ember testére van következménye). Az irenaeusi nyelvben tehát 
valamelyest Kallisztosszal is osztozott. 

                                                 
719  Ref IX 12,19. 
720  Ld. fenn 5.2: 335. o. 
721  Ref X 31,8–10; 15. 
722  A szobortalapzat feliratának 26. sora: ΠΟΘΕΝ ΤΟ ΚΑΚΟΝ. 
723  Ref X 34,2. 
724  Ref X 31,7; 34,3-5. 
725  BenIsJac 74,10; 112,10. 
726  Rm 8,17. 
727  Ref X 34,3. 
728  Ref X 34,3. 
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A legradikálisabb különbség Pseudorigenes és Hippolütosz között azonban 
metateológiájukban rejlik. Megnyilvánul ez abban a különböző metodoló-
giában és hangnemben, ami egyrészt a filozófiához fűződő különböző vi-
szonyukból következik, másrészt általánosságban a téves nézetek megkü-
lönböztetésének és az Istenről való helyes beszéd eszközeinek megválasz-
tásában is tetten érhető. Pseudorigenes az alapos filozófiai és filológia kuta-
tás mellett729 elsősorban saját apostoli tekintélyére hivatkozik, melyet 
„főpapi” felszentelésével örökölt. A traditio apostolica elvét ugyan közvet-
lenül az általa „boldog presbiter” állandó jelzővel emlegetett730 Irenaeustól 
vette át,731 ám míg a lugdunumi püspök elsősorban a többi püspök apostoli 
utódlására és helyes hitére hivatkozik, szerzőnk a sajátjáéra.732 Hippolütosz 
is támaszkodik ugyan a tekintélyre, mely implicit módon az apostoli utód-
lásból fakad, ennek megtestesítője azonban számára a „boldog presbiterek 
gyűlése”.733 
 Pseudorigenes ezen túl Hippolütosszal ellentétben elsősorban a rációt 
teszi meg cáfolat és kifejtés mértékévé, s ellenfelei tanításának ellentmon-
dásos voltát törekszik kimutatni,734 hogy „felhagyjanak irracionális néze-
tükkel”.735 A paradoxon számára botrány, a hamisság jele, s a melitóni-
hippolütoszi kifejezés a paradoxonra, a mystérion nála kizárólag negatív 
értelemben fordul elő – összesen mintegy 60 alkalommal – az eretnekek736 
és a hellén misztériumvallások jellemzésében.737 Ehhez képest szervetlenül 
jelenik meg nála a kis-ázsiai paradox krisztológiai nyelv reminiszcenciája-
ként a helyes hit kifejtését lezárandó a csaknem monarchiánus színezetű 
Krisztus-doxológia: 

 

                                                 
729  Ref I pr. 10. 
730  Ref VI 42,1; 55,2. 
731  Irenaeus, AH III 3. 
732  Ref pr. 6. 
733  CHN 1,4; 6. 
734  Ld. kül. Ref IX 7–10 (Noétosz), de ugyanezt láthatjuk Kallisztosz „kétszínűség-

ének” felemlegetésében. ). A görög filozófia kritikájában is előkerül az inkonzisz-
tencia vádja: Ref praef 1; X 5,1 (ld. a Forrásgyűjteményben). Vö. még fenn 2: 63. 
o. a 73–75. jegyzetekkel. 

735  Ref I pr. 1. 
736  Ref I I pr. et passim. 
737  Ld. kül. Ref V 7–8; 20. 
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Mert Krisztus mindenki Istene,738 aki az emberekről bűneinek le-
mosását megparancsolta, megújítja a régi embert, akit kezdettől 
fogva képmásának nevez, s előkép által mutatta meg irántad való 
atyai szeretetét. Ha az ő szent parancsolatainak engedelmeskedsz, 
és a jónak jó utánzója leszel, sajátjához hasonló tiszteletben ré-
szesít téged. Mert nem szegény az Isten, hogy ne tudna istenné 
tenni téged is az ő dicsőségére.739  

 
Itt a kifejtés korábbi Atya-Logosz kettősége helyébe az egy Krisztus Isten 
lép, aki egyszersmind „mi atyánk”. Ezzel mutatja, hogy bár mentalitása 
alapvetően különbözik, az ázsiai tradícióhoz – közösségénél és irenaeusi-
hippolütoszi teológiai örökségénél fogva – erős szálak kötik. 

                                                 
738  Szokatlan kifejezés: a kata elöljárószó genitivus personae-val leggyakrabban „el-

len”-t jelent, de használatos „szerint”, „vonatkozásában” értelemben is (ebben a je-
lentésében az accusativus gyakoribb). 

739  Ref X 34,5. 
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6. ESZKATOLÓGIA A HIPOLÜTOSZ-DOSSZIÉBAN 
 

6.1. PSEUDO-JOSEPHUS, A MINDENSÉG  
(DE UNIVERSO, UN, CPG 1898)1 

 
Pseudorigenes hivatkozik egy korábbi művére, melyet A mindenség való-
ságáról (ousias) írt, s amelyben a kozmoszt alkotó anyagi valóságokról 
(ousias) és a teremtés okairól (aitias) számolt be.2 Egy hasonló című, a hel-
lén filozófiával és különösen Platónnal és a középső platonista Alkino-
osszal polemizáló kozmológiai-kozmogóniai írást (a különböző kéziratok-
ban A mindenségről, A mindenség okáról [aitias] és A mindenség szubsz-
tanciájáról [ousias] titulusokkal) Phótiosz még olvasott Josephus neve alatt 
(cod. 48), ám megjegyzi, hogy egyesek a római Gaiosz presbiternek tulaj-
donítják a Labirintussal (= Ref) és a Proklosz ellen c. dialógussal együtt. 
A Labirintust ugyanakkor, mint mondja, mások Órigenész neve alatt hoz-
zák. A Phótiosz által idézett jegyzetek szerint az írás névtelenül hagyomá-
nyozódott, s „Iószéposz” (Josephus Flavius), „Iusztinosz” (Jusztin mártír), 
„Eirénaiosz” (Irenaeus) nevei a kiadók/másolók találgatásai nyomán kerül-
tek a mű élére. Idézi Pseudorigenes hivatkozását a „Labirintus végéről” az-
zal a megjegyzéssel, hogy ő maga nem tudja eldönteni, azonos-e a szerző, 
azaz a hivatkozás ténylegesen az általa olvasott műre vonatkozik-e. Az 
írásból különböző szerzők Josephus neve alatt hoznak még töredékeket, 
köztük a leghosszabbat a Damaszkuszi Szt. Jánosnak tulajdonított alfabeti-
kus teológiai fogalomtár-florilégium, a Sacra Paralella különböző redak-
ciói. E fragmentumot K. Holl hat kódex alapján adta ki,3 melyből négyben 

                                                 
1  Cf. PG 10,796–801. 
2  Ref X 32,4. 
3  További kódexek találhatók a PINAKES adatbázisban a pontos töredék megjelölé-

se nélkül. Ezek közül F6-ot tartalmazza: 
o Oxford, Bodleian Barocci 26, xi, 345a–349v: F6 (ellenőriztem; a collatiót Holl 

kiadásával ld. Harold Cherniss „The So-Called Fragment of Hippolytus, περὶ 
ἅδου” Classical Philology 24 (1929) 346–350; H. Cherniss és a katalógus állí-
tásával ellentétben a kódex nem tartalmaz a Holl által kiadotthoz képest többle-
tet, hanem Alexandriai Kelemen három idézete követi F6-ot név nélkül). 

o Paris, Coisl. 131, xiv. 001r–v* (Josephus Bellumja előtt): F6 (katalógus alapján: 
Robert Devreesse, Bibliothèque nationale, Département des manuscrits, Cata-
logue des manuscrits grecs II: le fonds Coislin (Paris: Nationale, 1945) 123. 

o Vat. gr. 723, xiii–xiv, 239v–240v (varia monastica) (katalógus alapján: 
Robertvs Devreesse, Codices 604–806 (Codices Vaticani Graeci 3, Vatican: 
Bibliotheca Vaticana, 1950) 225. 
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Josephus a szerző, egyben Irenaeus, egyben pedig Antiokhiai Meletiosz. 
A címváltozatok: „Platón ellen”, „Platón ellen a mindenség okáról”4, „Pla-
tón <ellen> a mindenség okáról és a hellének ellen”. A negyedik változat 
(Platón ellen a mindenség oka c. műből) sejteti, hogy a „Platón ellen” in-
kább a lemmához tartozik, s nem az idézett mű címéhez – akárcsak a „hel-
lének ellen”. Úgy tűnik azonban, hogy a címváltozatok már a III. század-
ban megvoltak, mert mindhárom komponens szerepel a Via Tiburtinán ta-
lált szobortöredék talapzatán: A hellének ellen és Platón ellen, avagy a 
mindenségről. A cím ebben a formában túl specifikus ahhoz, hogy ne 
azonosítsuk a pseudo-josephusi művel (de ha az a valószínűtlen eset állna 
fenn, hogy típuscímről van szó, a felirat akkor is mindhárom címváltozat 
korai voltát mutatja).5 A többi idéző közül Philoponosz János a Mindenség 
oka címen hoz töredékeket, Bűnös György (Geórgios Hamartólos) törté-
netíró krónikájának egy revideált kiadása pedig a második könyv végére 
illeszt A hellének ellen címen négy töredéket, melyek a görög kultuszok és 
filozófusok teológiáját kritizálják, kiemelve Platón kozmológiáját. Malley 
jó okkal tartja ezeket is a fenti műhöz tartozónak.6 Castelli kimutatta, hogy 
e többé-kevésbé folyamatos szöveget adó és Eznik örmény munkájába is 

                                                                                                                      
o Vaticano Barb. gr. 362, xv–xvi (= Ref I: cod. B ed. Marcovich) 
� Vaticano Barb. gr. 496, xvi–xvii (Ref I: cod. b ed. Marcovich, előző kódex 

apographonja) 
o Vat. gr. 1756, xvi–ii, 350–353 (Béssarion, Barlaam etc. művei végén; katalógus 

alapján: Paulus Canart, Codices 1745–1962 (Codices Vaticani Graeci, Vatican: 
Bibliotheca Vaticana, 1970) I 60. 

o  Vat. gr. 1942 xvii, foll. 102–105 (katalógus alapján: ibid. I 719, e részlet való-
színűleg Barb. gr. 362 apographonja). 

Az alábbiakat nem állt módómban ellenőrizni: 
o Hagion Oros, Megistês Lauras, Κ 113 (Eustratiades 1400), AD 1518, 327v–

328* (a katalógushoz sem fértem hozzá: Spyridon of the Laura and Sophronios 
Eustratiades, Catalogue of the Greek manuscripts in the library of the Laura on 
Mount Athos, with notices from other libraries (Harvard Theological Studies 
12, Cambridge, Harvard UP, 1925). 

o Vat. gr. 973 xvi. p. 77–81*. 
4  Ugyanígy Oxford, Bodleian Barocci 26, xi, 345a. 
5  ll. 13–15 ΠΡΟC ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟC ΠΛΑΤΩΝΑ Η ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ 

ΠΑΝΤΟC. 
6  W. J. Malley, „Four unedited fragments of the ‘De universo’ of the Pseudo–

Josephus found in the Chronicon of George Hamartolus (Coislin 305)” JThS 16 
(1965) 15–16. 
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így bedolgozott töredékek minden bizonnyal a mű bevezetését alkották.7 
Később ugyanő azonosított még egy töredéket, melyet A mindenségről, 
avagy a Hellének ellen 2. könyvéből címen idéz Bíborbanszületett Konstan-
tin, s amely a Ref-ban is centoszerűen másolt Josephus Flavius egyik mun-
kájából (A zsidó nép ősi voltáról) tartalmaz egy passzust.8  
 
Hippolütosz neve mint szerző csak modern hipotézisként merült fel, a szo-
borfelirat és különösen a Refutatio második felének felfedezése és Hippolü-
tosz nyakába varrása után. Ez a feltételezés azonban nemcsak teljesen 
megalapozatlan, de ráadásul képtelenség is. Mint Hill kimutatta, a De 
universo pokolleírása inkompatibilis Hippolütosz eszkatológiájával (első-
sorban a Dániel-kommentárral és a CA-val)9 – ugyanakkor szoros rokon-
ságban áll Tertullianuséval.10 A. Whealey, aki a legutóbbi időkben is tart-
hatónak véli még a Jacobi-hipotézist, úgy próbálja menteni az ügyet, hogy 
az alvilágot leíró töredéket elvitatja a De universo-tól, mondván: Phótiosz 
nem említi. Csakhogy Phótiosz leírása igencsak vázlatos, s mivel minden 
más jel ellene szól, az argumentum e silentio – mint rendszerint – ez alka-
lommal is félrevezetőnek bizonyul. Az alvilágleírás eszkatológiája ugyanis 
kizárólag a vitathatatlanul hiteles Hippolütosz-művekkel összeegyeztethe-
tetlen, a Ref X. könyve rövid „katekizmusának” Tartaroszával s az ott mű-
ködő hóhér angyalok említésével nagyon is jól összefér.11 
 Ráadásul az alvilágkalauzt tartalmazó töredék is Platónnal polemizál.12 
Marad tehát az egyetlen plauzibilis magyarázat Nautiné, ti. hogy a Ref-val 
egy közös szerző munkájáról van szó. Míg azonban ő a hagyományozódott 
„Iósépos” nevet elfogadja, én inkább a kéziratok téves szerzőmegjelölése 
alapján Pseudo-Josephusként (mint E. Castelli), Pseudorigenesként (a Ref 
azonos szerzőjére utalva), illetve egyszerűen „a római hereziográfusként” 
hivatkozom rá. 

                                                 
7  Emanuele Castelli, „Il Prologo del Peri tou pantos” Vetera Christianorum 42/1 

(2005) 37–54. 
8  F2: ld. Emanuele Castelli, „The Author of the Refutatio omnium haeresium and the 

attribution of the De universo to Flavius Josephus” in G. Aragione – E. Norelli, 
Des évêques (2011) 219–31, a 11. jegyzetben további irodalommal a De universo-
ról. 

9  C. E. Hill, „Hades of Hippolytus or Tartarus of Tertullian? The authorship of the 
fragment De Universo” VC 43 (1989) 105–26. 

10  Ld. Tertullianus, an 55,58¸ AM IV 34. 
11  Ref X 34,2: a Tartarosz-leírás. 
12  ll. 51–5. 
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 A külső bizonyítékokon túl a két mű szerzőségének azonosságát számos 
tartalmi érv is mutatja. Először is, Platónt a többi filozófusnál valamelyest 
többre becsüli.13 Másodszor, ami jelen munkánk szempontjából a legfonto-
sabb, platonizmuskritikája arra épít, hogy Platón önellentmondó,14 Alki-
noosz pszichológiája, kozmológiája és eszkatológiája észszerűtlen. E kriti-
ka természetesen nyilván kiaknázza a Ref-ban használt pürrhonista forrást 
is.15 Harmadszor, akárcsak a Ref-beli demonstrációban, a judaizmusnak a 
görög filozófiával szembeni kronológiai elsőbbsége mellett érvel16 – ebben 
Alexandriai Kelement17 és végső soron Philónt,18 illetve Josephus Fla-
viust19 követve. Negyedszer – ennél jóval egyedülállóbb módon – közös a 
két műben a sajátságos tűz-víz-föld-pneuma elemtan,20 és az ebből fakadó 
antropológia, mely szerint az élőlények közül egyedül az emberben van 
meg a négy elem mindegyike.21 Itt a Refutatio segít kibontani Phótiosz tö-
mör összefoglalását: az angyalokat és az égitesteket csak tűz, a halakat és a 
madarakat víz, a szárazföldi állatokat pedig föld alkotja. Azt viszont 
Phótiosz idézete teszi lehetővé, hogy lássuk, amit már a Ref előző fejezet-
beli elemzése is sejtetett:22 szerzőnk alapvetően sztoikus lélek- és pneuma-
tannal dolgozik, akárcsak Tertullianus.23 Ötödször, E. Castelli nemrégen 
fedezte fel a De universo egy újabb töredékét, mely Josephus Flavius 
A zsidó nép ősi voltáról c. munkájának egy részét másolja, mégpedig azt, 
melyet, úgy tűnik, a Ref-ban is használt.24 Végül, hatodszor, a túlvilág le-

                                                 
13 F 5c.  
14  un T2. A diaphonia (ill. igei alakja) jelenthet önellentmondást, inkonzisztenciát 

(belső ellentmondást): vö. Arisztotelész, Topika 105b23 (törvények); vö. Polübiosz 
XXI 43,23 (ld. LSJ). 

15  Erről ld. Catherine Osborne, Rethinking Early Greek Philosophy: Hippolytus of 
Rome and the Presocratics. (London: Gerald Duckworth, 1987) 35–40; 132–134.  

16  un T2,2 (Phótiosz), Ref X 31. 
17  E. Osborn, Clement, 23; 95; vö. a következő jegyzettel. 
18  Vö. Alexandriai Philón, A világ teremtéséről 22; Ld. kül. Arisztobúlosz, F3 

(Euszebiosz, PE XIII 12,1–2; magyarul ld. KT 401–2), melyet Alexandriai Kele-
men is átvesz (Stromata I 150,1–3 és I 148,1).  

19  Iosephus Flavius, Contra Apionem I 22: 163 (Hermipposz fr. 22; korrekt magyar 
fordítását ld. Steiger Kornél, Lappangó örökség [Budapest: Jószöveg, 1999] 178). 

20  un T2,3 (Phótiosz), Ref X 33,4. 
21  un T2,3 (Phótiosz), Ref X 33,7. 
22  Ld. fenn 5.3: 342–3. o. 
23  un F3. 
24  E. Castelli, „The Author of the Refutatio”, 225–7. A Ref IX 18–28 használja a zsi-

dó szekták leírásához Iosephus Flavius, De bello iudaico II 8-at kisebb változtatá-
sokkal. Castelli ezzel az ollózásos eljárással magyarázza a téves attribúciót. Felvet-
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írásában számos közös képi-nyelvi elem fűzi össze az „igazság kifejtését” a 
Ref-ban és a De universo-ban, így a büntetőangyalok, különösen azok ret-
tenetes tekintetének hangsúlyozása.25 

 
6.1.2. Hádész (F6 1–48) 

 
C. Hill kimutatta, hogy Pseudo-Josephus képe a(z ideiglenes) túlvilágról 
teljességgel ellentétes Hippolütoszéval, akinek hiteles írásai viszont figye-
lemre méltó egységet mutatnak a kérdésben (akárcsak, mint fent láttuk, 
egyéb teológiai horizonton is): csupán a vétkesek lelkei kerülnek a Hádész-
ba, az igazaké Krisztus alászállása és mennybemenetele óta egyenesen a 
mennyei királyságba jutnak.26 Éppoly összeférhetetlen tehát Hippolütosz 
szerzősége a De universo-val, mint a Ref-val annak hereziológiai koncep-
cióját, adatait és teológiáját tekintve. Mivel azonban, mint láttuk, erős ér-
vek szólnak amellett, hogy a két mű írója azonos, a Ref Hippolütosznak va-
ló tulajdonítása azzal járt, hogy e művet is hippolütoszinak kellett tartani – 
amit akár a tények ellenében is fenntartottak e nézet hívei.27 Ebben nyilván 
szerepet játszott, hogy e mű címe képezi azt az e nézet hívei számára kívá-
natos egyetlen láncszemet, mely a Vatikáni Könyvtárban őrzött szoborta-
lapzaton szereplő katalógust összekapcsolná a Ref szerzőjével, míg néhány 
más műcím Hippolütosz munkásságával.28 
 Ami a De universo tanítását illeti a lelkek közbülső állapotáról, C. Hill 
kimutatja, hogy Jusztin mártírnál is találkozunk hasonlóval,29 illetve – 
Schmidt nyomán – hogy  különösen Tertullianus túlvilágképe mutat vele 
feltűnő nyelvi és képi párhuzamokat. Ilyen különösen a közbülső állapot-

                                                                                                                      
hető azonban még az is, hogy találgatásképp Gaiosz és Órigenész mellett 
Hégészipposz is felmerült, s az ő nevének elírásából lett Iószépposz (tekintettel ar-
ra, hogy a késő antik – kora bizánci kiejtés mentén a két név könnyen keverhető, s 
a kevésbé ismert könnyen alakul az ismertté). 

25  Ref X 34,2; un fr. 6,34; 36. 
26  C. E. Hill, „Hippolytus and Hades: The Authorship of the Fragment De Universo” 

SP 21 (1989) 254–9; részletesebben és alaposabban argumentálva: „Hades of 
Hippolytus or Tartarus of Tertullian?” 105–126. Korábban: Carl Schmidt, 
Gespräche Jesu mit seinen Jungern nach der Auferstehung (TU 43, 1919), Exkurs 
II, 512. 

27  C. E. Hill, „Hades or Tartarus”, 108: M. Richard ennek megfelelően javítja a 
hippolütoszi inProv két töredékét (ezekről ld. alább 6.2: 363. o. a 108. jegyzettel). 

28  Erről ld. 4.1: 151. o., az esetleges hippolütoszi címekről a listán ld. A. Brent, 
Hippolytus, 200–3. 

29  Jusztin mártír, Dial 5; 80: C. E. Hill, „Hades or Tartarus”, 116. 
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nak börtönként, a lelkeknek őrizetesként való leírása, 30 a bűnösök bűnhő-
dése a tüzes tó mellett,31 az igazak helye „Ábrahám kebelén”,32 az ellentét a 
hellén mitológia túlvilági ítélkezőivel, Rhadamantüsszal és Minósszal.33 
Tertullianus ráadásul írt is egy fenn nem maradt „könyvecskét” a túlvilág-
ról, mely szerint minden lélek az alvilágban várja az ítéletet.34 Ugyanakkor 
megjegyzendő, hogy a lelkek közös ideiglenes állapota Irenaeus tanítása 
is,35 így Hippolütosz valójában kivételt képez egy markáns – talán nyugati 
– tradícióból. Másrészt Hill eltúlozza a De universo és Tertullianus egybe-
eséseit, amellett érvelve, hogy utóbbi a szerző. Valójában jelentős különb-
ség, hogy Tertullianusnál az igazak a hibáikat törlesztik,36 míg Pseudo-
Josephusnál a rájuk váró javak látványában gyönyörködnek minden szen-
vedéstől mentesen. Azt maga Hill is megjegyzi, hogy rendesen Tertullianus 
annyiban osztozik Hippolütosz tanításával, hogy a mártírok kivételt képez-
nek, és elkerülik az ideiglenes poklot37 – bár úgy tűnik, hogy az elveszett 
kis traktátusban erre nem volt tekintettel.38  
 Hill Pseudo-Josephus és Tertullianus között egyéb affinitást is kimutat, 
melyből különösen figyelemreméltóak a lélektan egyezései, így a lélek – 
testtel egyező – alakjának elmélete,39 melynek nyomai Irenaeusnál is fel-
lelhetők.40 Ez ugyanakkor már az archaikus görög túlvilágképből követke-
zik, melyben a lélekárnyak felismerhetők, láthatók.41 Eredetét nyilván a fi-
lozófiai lélektan környékén kell keresnünk, amire a léleknek a pneumával 

                                                 
30  Tertullianus, an 7; 35,3; 53,5–6; 55–8: C. E. Hill, „Hades or Tartarus”, 117. 
31  Tertullianus, res 17; Apol. 47. 
32  C. E. Hill, „Hades or Tartarus”, 118: Irenaeusnál és Hippolütosznál a kifejezés is-

meretlen. 
33  Tertullianus, spec 30 (1Kor 2,9 idézetével, mint Pseudo-Josephusnál), Ad nat 19; 

Apol 23. 
34  Tertullianus, an 55,5: Habes etiam de paradiso a nobis libellum, quo constituimus 

omnem animam apud inferos sequestrari in diem domini (C. E. Hill, „Hades or 
Tartarus”, 121). 

35  Irenaeus, AH V 31,2. 
36  Tertullianus, an 35,3. 
37  Tertullianus, an 45, res 43, scorp 12 (C. E. Hill, „Hades or Tartarus”, 118). 
38  Ld. fenn 34. jegyzet. 
39  un F3 ~ Tertullianus, an 9,7. 
40  Irenaeus, AH II 19,6. 
41  Vö. Il I 3; VII 130; kül. XXIII 65; 72 (= Od XXIV 14); 99–104; különösen a 

Neküiával: Od X 492; 530; 555; 565; XI 37; 51; 65; 84; 90; 141; 150; 205; 222; 
387; 467; 471; 538; 541; 543; 564; 567; XXIII 251; 323; és a kérők alvilágra szál-
lásával: XXIV 15; 20; 23; 35; 102; 105; 120; 191. 
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mint hideg levegővel való azonosítása mutat.42 Itt is van azonban különb-
ség Pseudo-Josephus és Tertullianus között: az utóbbi ugyanis igyekszik a 
lélek-leheletet (anima, flatus [a.m. πνοή]) az isteni pneuma-spiritustól 
megkülönböztetni43 (jóllehet megengedi a spiritus használatát – nyilván 
forrásának megfelelően – a lélekre).44 
 Hill kiemeli, hogy Pseudo-Josephus Alkinoosszal vitatkozott,45 Tertul-
lianus pedig a platonikus Albinusra hivatkozik,46 akiket Hill egy hagyomá-
nyos elképzelésnek megfelelően azonosít a középplatonista Albinusszal. 
Jóllehet az azonosítás nem kizárt,47 a csak testimoniumokból és egy rövid 
didaktikai írásból48 ismert Albinus és a Didaszkalikosz szerzőjének azono-
sítását semmi sem garantálja. Ráadásul kérdéses, a filozófiát e művében is 
megvető Tertullianus közvetlen forrásból meríti-e, amit Albinusról mond, 
hiszen jórészt Szóranosz De anima c. (számunkra elveszett) munkáját 
használja.49 Ráadásul, amíg számára Platón a főbűnös,50 addig, mint láttuk, 
Pseudo-Josephus ezen ellenfelét becsüli a legtöbbre a filozófusok közül. 
 Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy Tertullianus és Pseudo-
Josephus között erős az affinitás, ami azonban nem jelenthet azonosságot. 
Nemcsak az imént megjegyzett eltérések miatt, s nem is csak azért, mert 
Pseudo-Josephus és Pseudorigenes affinitása, mint láttuk, jól kimutatható 
(és a Ref római presbiter szerzője természetesen nem lehet Tertullianus) – 
de azért sem, mert Pseudo-Josephus filozófiai műveltsége is alaposabbnak 
látszik Tertullianusénál, aki, úgy tűnik, teljesen másodlagos (retorikai és 

                                                 
42  un F3, vö. Ref I 21 (a Sztoáról). 
43  Tertullianus, an 11,2; a megkülönbözetés mögött Irenaeus (AH V 12,2) áll: ld. J. H. 

Waszink, ed., intr., com., Quinti Septimi Florentis Tertulliani De Anima (Amster-
dam: J. M. Muellenhoff, 1947; repr. Leiden: Brill, 2010) 45*. 

44  Tertullianus, an 9,6. 
45  un T1. 
46  Tertullianus, an 28,1; 29,4. 
47  Vö. Somos Róbert, „Bevezető” in KP 34–5. Elképzelhetőnek tartom, hogy egy la-

tinos és egy görög (művészi-filozófusi) névalakkal van dolgunk. 
48  Albinosz, Bevezetés Platón dialógusainak olvasásába ld. KP 42–7. 
49  J. H. Waszink szerint ugyanakkor Albinustól származó információi közvetlenek, de 

ebben a formában nem a(z alkinooszi) Didaszkalikoszból valók. Mivel azonban va-
lószínűnek látszik, hogy a De anima megírásához Tertullianus Szóranoszon kívül 
mást nem olvasott a Bérütoszi Hermipposz álmokról szóló könyve kivételével, 
ezért azt feltételezi, hogy a korábbi De censu animae szerkesztésekor használta 
Albinust a platonizáló Hermogenész cáfolatához: id., Tertulliani De Anima 42–4*. 

50  Tertullianus, an 23,5–6. Természetesen a kontextustól függően rétorunk ennek az 
ellenkezőjét is tudja állítani: ld. Tertullianus, res 1. 
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orvosi) forrásokból dolgozik,51 míg Pseudo-Josephus/Pseudorigenes min-
den művében használ elsődleges filozófiai forrásokat, ha nem is viszi túl-
zásba a kutatást. 
 A függés vagy a közös forrás kérdésében én legvalószínűbbnek azt talá-
lom, hogy a görögül jól tudó Tertullianus olvasta a munkát. Ebben az eset-
ben valószínű, hogy Albinus valójában tényleg Alkinoosz latinosított neve, 
s Pseudo-Josephus közvetíti a filozófiáért nem lelkesedő – és inkább orvosi 
értekezésre támaszkodó – Tertullianus felé. Ez esetben az un töredékeinek 
tarthatjuk a De anima-nak Waszink által albinusi eredetűként azonosított 
szakaszait. Mivel a De anima 210–2-re datálható,52 ez esetben a un ennél 
korábbi. A hatás azonban kölcsönös lehetett a két szerző között: abban ta-
lán Tertullianusnak van szerepe, hogy Pseudorigenes számára képbe került 
Hermogenész, Tertullianus egyik első számú ellenfele, akinek általános bí-
rálatán túl (Adversus Hermogenem) egy külön – elveszett – értekezésben 
kritizálta lélektanát.53 

 
6.1.3. A De universo eszkatológiájának sajátosságai 

 
Pseudo-Josephus szövegének első szembetűnő jellegzetessége érzékletes 
képisége, mely erősen emlékeztet Platón hasonló leírásaira a lelkek sorsá-
ról – a Tertullianus által idézett Phaidón Tartaroszára,54 de még inkább az 
Állam barlangbörtönére55 –, vagy az olyan leírásokra, mint ami a két gene-
rációval fiatalabb Porphüriosznak a Nimfák barlangja című művében ol-
vasható. A Tertullianus által ugyancsak hivatkozott Állam X. könyvének 
látomása viszont messzebb megy a bűnhődések szemléletes leírásában,56 és 
ebben közelebb áll a Péter apokalipsziséhez. Bár az utóbbi is első nekifu-
tásra tűzként jellemzi a pokoli állapotot,57 utána hosszasan fejtegeti a kü-
lönböző bűnökért járó kínzásfajtákat. Ez az írás valószínűleg szintén Ró-

                                                 
51  Vö. fenn 353. j. 
52  J. H. Waszink, Tertulliani De Anima 6*.  
53  Tertullianus, an 1,1. 
54  Platón, Phaidón 112a–4c. 
55  Platón, Állam VII 514a–7a. 
56  Platón, Állam X 614b–6b.  
57  ApPetr 5–6 (csak etióp verzió). Hasonló leírás található az Oracula Sibyllina-ban: 

II 190–338; ld. J. K. Elliott, The Apocryphal New Testament: A Collection of 
Apocryphal Christian Literature in an English Translation (Oxford: Clarendon, 
1994) 613–5. 
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mában keletkezett,58 de talán egy századdal korábban, s a Muratori-kánon 
alapján valamelyest tekintéllyel rendelkezett – talán leginkább a péteri-
kelemeni közösségben.59 A De universo e pseudepigraphonnal szemben az 
ideiglenes poklot – nem minden ellentmondás nélkül – sötétséggel és a tűz 
fényével jellemzi. A sötétség és a tűz Irenaeusnál is a kárhozat állapotát le-
író két metafora.60 Ami viszont összekapcsolja a Péter apokalipszisével, az 
az, hogy Pseudo-Josephust is foglalkoztatja a kárhozottakkal való együttér-
zés problémája,61 amit egyszerűen a segítségnyújtás fizikai lehetetlenségére 
való hivatkozással zár rövidre.  
 Az ideiglenes alvilág leírása után az értekezés a test – a De universo-
ban, mint a Ref hitvallásában, következetesen sóma – feltámadásának kér-
désével foglalkozik, a platonisták ellen érvelve.62 Ugyanakkor megjegy-
zendő, hogy míg a Ref doxográfiája tudatában van annak, hogy a platóni 
szövegekben a lélek eredetére eltérő és össze nem egyeztethető válaszok 
találhatók,63 itt csupán a Timaiosz lélektanával számol. Ennek oka lehet 
egyszerűen a vitahelyzet (argumentuma, mint látni fogjuk, bizonyos szin-
ten ad hominem érv), ugyanakkor azzal is számolnunk kell, hogy amennyi-
ben – mint igen valószínű – a De universo ugyanazon szerző alkotása, ak-
kor már csak a Ref-ban szereplő, rá való hivatkozás miatt is korábbi mun-
ka, és azzal is, hogy a Ref forrásait szabadon bemásolva dolgozik, ami fel-
tehetőleg azzal jár, hogy a bennük található információk feldolgozása és 
elsajátítása nem túl alapos a szerző részéről (így nem tűnik fel neki a diszk-
repancia például az I. könyv összefoglaló doxográfiája és a későbbi, egyes 
filozófusokat tárgyaló részletes beszámolók között). 

                                                 
58  Vö. Peter van Minnen, „The Greek Apocalypse of Peter” in Jan N. Bremmer – Ist-

ván Czachesz, eds., The Apocalypse of Peter (Leuven: Peeters, 2003) 15–39, 30. 
59  Az utóbbinak jele, hogy a Klementin-irodalom részeként hagyományozódott (erről 

ld. Pesthy Monika „A Péter-apokalipszis és az apokaliptika” in uő., Péter-
apokalipszis [Budapest: Corvina, 2009] 45–146, 85; vö. id., „‘Thy mercy, O Lord, 
is in the heavens; and thy righteousness reacheth unto the clouds’” in J. N. 
Bremmer – I. Czachesz, eds., The Apocalypse of Peter, 40–51). 

60  Irenaeus, AH IV 20, 8 (tűz); IV 37–39 (sötétség); 40,1 (tűz és sötétség). A sötét-
séghez ld. még Ep.Apost. 39. 

61  un F6,45skk és ApocPt 3; 7b; 13; vö. még Ep.Apost. 40. 
62  un F6,49–76. 
63  Ref I 19,9–12. 
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Nos a feltámadás mellett a következőképpen érvel: 
 (1) Platón szerint is a lélek keletkezett, de halhatatlan;64 
 (2) a lélek is elemekből áll, mint a test;65  
 (ergo) a test is lehet halhatatlan. 
 Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a (2) premisszának Tertullia-
nus hangsúlyosan ellentmond: szerinte a lélek anyagi természetű, de egy-
szerű, minden összetételtől mentes.66 
 A szerző ezután a test felöltését írja le67 – a Hippolütosz által is kedvelt 
ruhametaforával.68 Amikor úgy fogalmaz, hogy az üdvözülők – mint tisz-
ták – tisztán kapják vissza azt,69 erőteljesen a túlvilágra összpontosító misz-
tériumok nyelvét látszik használni.70 
 Figyelemre méltó, hogy a szerző utal egy másik művére (en heterois),71 
ahol krisztológiáját részletesen kifejtette. Kronológiai szempontból ez nem 
lehet a Ref X. könyvének demonstratio-ja, ami egyébként sem nevezhető 
részletesnek, noha az itt elhangzottaknál kétségkívül bővebb. Itt ugyanis 
megelégszik a Jn 5,22-re tett utalással: „az Atya minden ítéletet átadott ne-
ki”.72  
 A mű az üdvösség állapotának himnikus és képekben gazdag leírásá-
val zárul,73 melyben kiemelkedő és egyedülálló motívum a kozmosznak 
mint egésznek örök autonóm életre történő feltámadása. E dicsőségesen 
átalakult világ ígéretével biztatja a filozófusokat, hogy hagyjanak fel „a 
földi és pénzszagú bölcsesség hiábavalóságával”, s ne sodorják „tévely-
gésbe az elmét szavakkal meg kifejezésekkel bíbelődve”.74 A szerzőt 
tehát, mint a Ref-nál is láttuk, egyszerre jellemzi egyfajta filozófiai ér-
deklődés és a filozófiával szembeni nagy fokú bizalmatlanság. 

                                                 
64  Vö. Platón, Tim 41ac. 
65  Vö. un F3. 
66  Tertullianus, an 14,1. 
67  un F6,68–70. 
68  Ld. fenn 5.2: 320–21. o. 519–527. jegyzetekkel. 
69  un F6,70–1: καθαρὰ καθαρῷ. 
70 Ld. a thurioi aranylemezek közt DK 1 B18,1: „A tiszták közül tisztaként 

κοθαρῶ<ν>, κοθαρὰ érkezem, ó alvilágiak királynője...” 
71  un F6,82–3. 
72  Ibid. 78. 
73  Ibid. 97–137. 
74  Ibid. 128–30. 
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6.2 HIPPOLÜTOSZ ESZKATOLÓGIÁJA 
 
 
Hippolütosz maga különösen érzékeny volt az eszkaton kérdéseire. Bár az 
Achelis (és Jeromos) által feltételezett Jelenések-kommentár, mint bebizo-
nyosodott, sohasem létezett,75 de a Dániel-kommentár részletesen foglalko-
zik a végidőkkel, s szír töredékek ismeretesek a Gaiosz ellen írt, a Jelené-
sek könyvét védelmező értekezéséből,76 de idekapcsolódik a Iulia Mam-
maea-hoz intézett értekezés a Feltámadásról, görög, szír és örmény töredé-
kekkel.77 A Krisztus és az Antikrisztus címen ismert mű pedig Hippolütosz 
egyetlen egészében sértetlenül ránk maradt írása. Egykori népszerűségét 
mutatják szír,78 örmény,79 etióp,80 grúz,81 ószláv82 fordításai, a Sacra Pa-
rallela-ban fennmaradt nagy számú idézet és a további hivatkozások Jero-
mosnál, Sínai Anasztasziosznál, a Vita Andreae Saliban, bar-Calibi Dénes-
nél és a katénákban. Phótiosz a Dániel-kommentárral együtt olvasta,83 és 
kiemelte az ehhez való szoros kapcsolódását, megjegyezve mindkét mű ar-
chaikusságát, de hangsúlyozva, hogy a kezdeti vállalkozásokat méltányoló 

                                                 
75  H. Achelis, Hippolytstudien (TU 16.4, Leipzig, 1897) 71; a feltételezett több arab 

és egy szláv töredék fordítása: GCS 1,289.309; vö. CPG 1890 (valójában egyéb 
eszkatológiai tárgyú műveiből származnak). 

76  CPG 1891; GCS 1/2,237–47 németül; a szír szöveg: Dionysius-bar-Salibi CSCO 
60 (Syr 20) és CSCO 16 (Syr 16). 

77  CPG 1900: GCS I 2,251–3 és M. Richard, ed., „Quelques nouveaux fragments des 
pères anténicéens et nicéens” Symbolae Osloenses 38 (1963) 79–80 (cod. Achrid. 
Mus. nat. 86; a szír töredékek in P. Lagarde, Analecta Syriaca [Lepizig, 1858] 87–
88 és Pitra, AS IV (Paris 1883) 61–4; 330–1. Vö. Peri aphtharsias fr. ap. 
Anastasius: GCS I 2 254 CPG 1901; ld. V. Loi in CPG 1900 nota); ezekhez vö. M. 
Richard s.v. „S. Hyppolite de Rome” DSp VII (1969) 543–4; továbbá vö. J. Pitra, 
Analecta Sacra IV 68–70; 335–6 (örmény töredékek; „Valentiniánusok ellen” a 
feltámadásról).  

78  Frr: S. Brock, „Some New Syriac Texts Attributed to Hippolytus” Muséon 94 
(1981) 179–88. 

79  Frr: J. Pitra, AS II 157–8 (latinul: 158–60). 
80  A. Caquot, „Une version geʽez du traité d’Hippolyte de Rome sur l’Antichrist” An-

nales d’Éthiopie 6 (1965) 165–214. 
81  Ed. G. Garitte, CSCO 263,71–116 (tr. 264,54–85). 
82  D. Müller, „Die russisch-kirchenslawische Handschrift von Hippolyts Schrift über 

den Antichrist im Kodex Slavicus 9 der Österreichischen Nationalbibliothek” 
Zeitschrift für Slawistik 10 (1965) 64–106. 

83  Phótiosz, Bibliotheca cod. 202: 164a, idézve alább, 6.3: 377–8. o.  
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szeretettel kell közeledni hozzájuk.84 Mégis, talán ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy az évezred második felétől veszített népszerűségéből, s mindössze hat 
kéziratban maradt fenn. Kritikai kiadását H. Achelis készítette el több mint 
száz éve.85 Nem szándékom az alábbiakban Hippolütosz eszkatológiáját 
részletesen elemezni, hiszen ezt már sokan megtették, különösen ami a tör-
téneti eszkatológiát, az eszkaton világtörténelmi eseményeinek leírását ille-
ti a két nagy eszkatológiai értekezésben.86 Erre a 3. alfejezetben annyiban 
térek rá, amennyiben a későbbi irodalmi átdolgozásához képest lényeges 
különbséget mutat, s így jellemzi Hippolütosznak és az antikvitás végének 
eszkatológiai látásmódja közti különbséget. Némileg részletesebben kívá-
nok szólni az individuális eszkatológiájáról, azaz az ember végső sorsáról: 
a feltámadásról, az ítéletről és a végső állapotról. 

 
6.2.1 Individuális eszkatológia 

 
A végítélet és különösen az azt követő büntetés leírásában Hippolütosz 
szűkszavú, alapvetően az újszövetségi testimoniumokra támaszkodik, 
ahogy azokat a Krisztus és Antikrisztus végén összegyűjtötte. A poklot 
alapvetően a tűzzel jellemzi: 

 
Mert „elérkezett az idő” – azaz az idő egésze betelt –, „s a király-
ság a szenteké lesz” (Dn 7,22), amikor is a bírák bírája és kirá-
lyok királya a mennyből megjelenik, megdönti az ellenség min-
den hatalmát, megtöri erejét, s az igaztalanokat mind örök tűzzel 
bünteti, szolgáinak pedig – a prófétáknak, vértanúknak s minden 
őt félőnek – adja az örök királyságot.87 

                                                 
84  inDn IV 23–24: GCS 1/1, 246–8; eszerint a történelem hat napig tart – és minden 

nap ezer esztendő – , mielőtt bekövetkezik a „szombat”, a szentek ezeréves uralma; 
mivel Krisztus a hatodik ezred közepén született, a végidők Kr. u. 500-ban köszön-
tenek be. 

85  GCS 1/2, 1–47 (3 kódexet használt és a szláv fordítást Bonwetsch közvetítésével). 
Új kiadása Ippolito, L'Anticristo, ed. Enrico Norelli, (Biblioteca Patristica 10, Fi-
renze: Nardini, 1987). 

86  D. G. Dunbar, The Eschatology of Hippolytus of Rome (némileg zavaró, hogy 
Dunbar Hippolütosznak tulajdonítja a Ref-t és a de universo-t); J. A. Cerrato, 
Hippolytus, 221–58; id., „Hippolytus and Cyril of Jerusalem on the Antichrist: 
When Did an Antichrist Theology First Emerge in Early Christian Baptismal 
Catechesis?” in Robert J. Daly, ed., Apocalyptic Thought in Early Christianity 
(Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2009) 154–9; Bernard McGinn, „Turning 
Points in Early Christian Apocalypse Exegesis” ibid. 81–105, 89–95. 

87  inDn IV 14,3; vö. 12,1 („örök tűz és szüntelen büntetés”). 
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Az örök tűz nem más, mint az örök halál.88 Ezt a büntetést nevezi a sztoi-
kus kozmológia nyomán elterjedt terminussal „világégésnek” (ekpyrósis).89 
Ez mutatja egyszersmind, a filozófiai érdeklődés mennyire távoli tőle. Kü-
lönösen plasztikussá válik ez a tény, ha összevetjük Pseudorigenesszel, aki 
szintúgy használja az ekpyrósis kifejezést a sztoikus doxográfiai kontextu-
son túl is, mégpedig a judaizmus eszkatológiai tanításának leírásában – be-
toldva a Josephustól kölcsönzött szövegbe,90 ám nála ez a sztoikus foga-
lomnak megfelelően a világ végét (synteleia) jelenti, a jelen világrend meg-
szűntét, nem pedig az örök büntetést. 
 Hippolütosz számára a pokoli tűz a Gonosznak készült, aki maga is sze-
reti tűzzel riogatni az embereket, miközben valójában magának szítja a tü-
zet.91 Az örök tűz az ember számára mint visszatartó erő92 pedagógiai esz-
köz. 
 Hippolütosznál ugyanakkor – amennyiben a Tartarosz93 alatt Pseudori-
genes „katekéziséhez” hasonlóan94 az örök büntetés helyét érti – a büntetés 
leírásában a másik evangéliumi95 kép, a sötétség is megjelenik. Ez Irenaeus-
nál alapvetően az Istentől való elválasztottságot jelenti.96 Hippolütosz szűk-
szavúságához képest viszont Pseudorigenes még a rövidke katekézisben is 
részletesebben szemlélteti a pokol kínjait:  

 
 [...] a fenyegető tűzítélettől, a sötét Tartarosz fénytelen 
szemétől, melyet nem világít meg az Ige hangja, s a Gye-
henna örök tava lángjának tüzétől, a Tartaroszt uraló hó-
hérangyalok örökké fenyegető tekintetétől, a féregtől, a test 
ürülékétől, mely visszafordul az őt kivető testre, hogy az 
legyen tápláléka.97 

 

                                                 
88  BenIsJc 96,10–98,2; vö. Jel 21,8. 
89  CA 64. 
90  Ref IX 28,5 (farizeusok); 30,8 (általában a judaizmus hívei). 
91  inDn II 27,11: „Mindez a Viszálykodó fogása, aki magának tüzet készít elő, hogy 

azzal ijesztgesse az embereket, nem ismerve az Istentől neki készített tűz általi 
örök büntetést.” 

92  Vö. inDn IV 12,1. 
93  inDn II 29,11. 
94  Ref X 34,2 (ld. alább idézve a 97. jegyzetnél). 
95  Mt 8,12; 22,13; 25,30; 2Pt 2,17; Jud 13. 
96  Irenaeus AH IV 20,5; 39,3. 
97  Ref X 34,3. 
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A féreg evangéliumi képe98 különösen izgatja, s azt mint a bűnhödőt gyötrő 
kínzóeszközt érti a De universo-ban is: 

 
Az őket érő olthatatlan tűz vég nélkül megmarad, s valamilyen át-
tüzesedett, halhatatlan féreg testüket el nem pusztítja, de szünte-
len fájdalmat csihol belőle. Sem álom nem nyújt nekik enyhet, 
sem éj vigaszt, sem halál nem oldozza fel őket bűnhődésükből, 
rokonaik közbenjárása sem segít rajtuk.99 
 

Mindezzel együtt sem a Ref hitvallása, sem a De universo nem mutat olyan 
bizarr érdeklődést túlvilági kínzások részletezésében, mint a feltehetőleg 
zsidó–keresztény eredetű másik római, „péteri-kelemeni” közösséghez 
kapcsolható100 Péter apokalipszise. Valójában azonban ez utóbbi műben 
éppúgy, mint Pseudorigenesnél a hangsúly az üdvösség vízióján van, me-
lyet különböző terminusokban írnak le.101 
 
Az ítéletet, mint fent láttuk, a Logosz hozza, ezért az Őrá utaló képekben a 
tüzes elem, mondja Hippolütosz, bírói és büntető voltát jelzi.102 Ugyanak-
kor máshol hangsúlyozza – a jánosi örökség103 szellemében –, hogy az íté-
letet igazából magunk hozzuk: 

 
Most, akik hitük révén elhívattak, önmagukban ábrázolták az ál-
dást, amit a Szájból104 kaptak, mert miután új szövetség fiai lettek, 
a szent földé, amelyet előre megígért, örökösöknek fognak talál-
tatni, akik viszont a Törvény cselekedetei által nem igazultak 
meg, és a hit által bűnbánatot tartva nem dicsőítették Krisztust, 
azok önmagukat elítélve igazságosan fognak gyötrődni.105 

 

                                                 
98  Mk 9,48. 
99  un F6,90–96. 
100  Esetleges római eredetéről ld. fenn 6.1: 356–7. o. jegyzeteket; a kelemeni (péteri) 

és a kis-ázsiai gyökerű hagyományok/közösségek megkülönböztetésében A. 
Brentet (Hippolytus, 459–535) követtem. 

101  Ld. fenn 6.1: 358. o.; 5.3: 346. o.; ApPetr 14–17 (vö. még a Ref X 34,5-ben az üd-
vös végállapot tömör, nem képszerű leírását). 

102  inDn IV 37,4 a Dn 10,6 értelmezésével. 
103  Jn 8,15; 12,47.  
104  A Száj és a Szív Hippolütosznál az Atyát jelöli mint az Ige forrását: ld. fenn 5.2: 

312; 333. o. 
105  BenMos T2. 
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Ennek megfelelően az utolsó ítélet bizonyos aspektusból nem univerzális, 
hanem személyes esemény: az ember, „amint távozik ebből a világból, 
immár kész az ítélete, mert az ő számára már elérkezett a beteljesedés” (il-
letve „vég”: synteleia).106 
 Felmerül a kérdés, mi a két „beteljesedés” viszonya, illetve amennyiben 
ez egy időbeli kiterjedéssel jellemezhető viszony, mi történik az emberrel e 
köztes létállapotban. Pseudo-Josephus Platón és a hellenisták ellen írt 
munkájában, mint láttuk, ezt a testüktől megvált lelkek előzetes letartózta-
tásban, a Hádészban töltik. Pseudo-Josephus saját Hádész-leírását értekezé-
sének kontextusából adódóan elsősorban a platóni Hádész-kép korrekciójá-
nak szánja.107 Találunk-e valami ennek megfelelő tanítást a hitelesen 
hippolütoszi szövegekben? A Hádész név maga mindösszesen kétszer for-
dul elő, mégpedig a Példabeszédek kommentárjának egy, a katénák és 
Sínai Anasztasziosz alapján rekonstruálható töredékében: 

 
„A Hádész, asszony szerelme, a Tartarosz, a vízzel soha el nem 
telő föld, a víz és a tűz nem mondja: »Elég!«” (Péld 30,16) Ami-
képpen ugyanis a Hádész nem szűnik meg befogadni a törvényte-
len108 emberek lelkeit, a bűn szerelme, mint asszonyé, nem szűnik 
meg prostitúcióba bocsátani mintegy a bűnös saját lelkét. A Tar-
tarosz pedig egy örök homályba borult és sötét helyen található, 
s fénysugár meg nem világítja. Így mindenki, aki a test mindenfé-
le szenvedélyével a bűnnek szolgál, mint vízzel meg nem telő 
föld, miután gyónáshoz és az újjászületés fürdőjéhez nem járul, 
olyan, mint a víz és a tűz, melyek nem mondják: „Elég!”109 
 

Ezenkívül egyetlenegyszer találkozunk még vele, mégpedig a Dániel-
kommentárban: 

 
(2) Vedd észre: ma Babilon a világ, a szatrapák ennek hatalmas-
ságai, Dareiosz a királyuk, a verem a Hádész, az oroszlánok a 
gyötrő angyalok.110 (3) Utánozd hát Dánielt, ne ijedj meg a szat-

                                                 
106 inDn IV 18,7; vö. BenMos T10: „»ítéletre nem támadnak fel”«, mert akik gyűlölik 

Krisztust és nem hisznek Őbenne, nem támadnak fel ítéltre: már el vannak ítélve.” 
107 Ld. pl. Platón, Apol 41a; Kritón 54; Phaidón 68–71; 83–5; 107–8; Gorg 525; Állam 

I 330d; II 363cd; 386b; X 619a. 
108 M. Richard a de universo és Anasztasziosz párhuzamos helye (szabad parafrázisa) 

alapján – nem éppen egészséges metodológiával – kirekeszti. 
109 inProv. fr. 21c Achelis (Vat. gr. 1802) = fr. 48 Richard (Par. Coisl 193) (vö. ibid. 

Anastasius). 
110 A görög szöveg nem olvasható, a szláv alapján rekonstruálja Richard. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 364 

rapáktól, ne vesd emberi rendelésnek alá magad, hogy amikor az 
oroszlánok vermébe dobnak, az angyal megőrizzen, a vadállato-
kat megszelídíthesd, s ők hódoljanak előtted mint Isten szolgája 
előtt, „romlást” benned ne találjanak, hanem élve emeljenek ki a 
veremből, hogy részed lehessen a feltámadásban, uralkodhass el-
lenségeid fölött, s örökre az élő Istennek adhass hálát.111 
 

A két szövegből úgy tűnik, hogy a holtak lelkét a Hádész fogadja ugyan be, 
de az igazaké nem marad ott. Az első szöveg pedig megkülönböztetni lát-
szik a Hádésztól a Tartaroszt, mely Hippolütosz görög nyelvű Ószövetség-
ében a Péld 30,16 mellett Jób könyvében is megjelenik.112 (A Hádész 
szokványos kifejezés a LXX-ban.113) Hippolütosz a Tartaroszt jellemzi 
olyan kifejezésekkel, mint Pseudo-Josephus az ideiglenes Hádészt. Az utób-
binál, mint láttuk, némi képzavarral a Hádész a sötétség és a pokoli tűz he-
lye (pontosabban az utóbbi annak egy területe). Hippolütosz viszont, mint 
fentebb láttuk, az örök büntetés színterét jellemzi hol tűzzel, hol sötétség-
gel. A Pseudo-Josephusszal minden valószínűség szerint azonos Pseudori-
genes, mint láttuk, az utóbbit nevezi Tartarosznak,114 melyet angyalok 
őriznek. Ezek alakja Hippolütosznak a Dn 3,86-hoz fűzött kommentárjában 
is megjelenik: „Azután a föld alattiakat nevezték meg: a Tartaroszt őrző 
angyalok »szellemeit« és az »igazak lelkeit«”.115 Amennyiben az igazak 
lelkei a Tartaroszban vannak,116 úgy tűnik, két lehetőség marad: a Tartarosz 
és Hádész Hippolütosznál – a római hereziográfussal szemben – azonos, 
illetve az előbbi az utóbbinak része. Ekkor viszont Hippolütosz Pseudo-
Joesephusszal szemben nem tűzként, hanem sötétségként jellemzi. A hellén 
alvilág-elképzelésekben a Tartarosz és a Hádész viszonyának mindhárom 

                                                 
111  inDn III 31 ed. Richard: (2) Ἰδὲ σύ· σήμερον Βαβυλών ἐστιν ὁ κόσμος, σατράπαι 

δὲ τούτου αἱ ἐξουσίαι, Δαρεῖος δὲ ὁ τούτων βασιλεὺς, λάκκος <ὁ Ἅιδης, λέοντες οἱ 
ἄγγελοι> κολα<σ>ταί. (3) <Τὸν οὖν μα>κάριον Δα<ν>ι<ὴλ> μίμησαι, τοὺς 
σατρά<πας μὴ> φοβηθεὶς καὶ <ἀν>θ<ρ>ωπίνῳ δόγματι μὴ ὑποταγείς, ἵνα βληθεὶς 
εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου φρουρηθῇς καὶ τοὺς θῆρας 
ἡμερώσῃς καὶ ὑπ' αὐτῶν ὡς δοῦλος θεοῦ προσκυνηθῇς καὶ «διαφθορὰ» ἐν σοὶ μὴ 
εὑρεθῇ, ἀλλὰ ζῶν ἐκ τοῦ λάκκου ἀνενεχθῇς καὶ τῆς ἀναστάσεως κοινωνὸς εὑρεθῇς 
καὶ τῶν ἐχθρῶν σου κυριευσῇς καὶ τῷ ἀεὶ ζῶντι θεῷ εὐχαριςτησῇς. 

112  Jób 40,20; 41,24. 
113  Háidés és Háidou formában egyarán a Seolt adja vissza; több mint 80 alkalommal 

fordul elő, így Dn 3,88; Job 11,8; 17,13; 21,13; 26,6; 38,17. 
114  Ref X 34,2. 
115  inDn II 29,11. 
116 Ezt sugallja inProv 71–2. 
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felmerült lehetőségére találunk példát: Homérosznál radikálisan különböz-
nek, de már Hésziodosztól kezdve tekintik őket egybeesőnek, illetve a 
Tartaroszt a Hádész részének.  
 C. Hill azonban meggyőzően kimutatta, hogy Hippolütosz legkülönbö-
zőbb írásaiban egészen következetesen azt vallja, hogy Krisztus alászállása 
óta az igazak kiszabadultak az alvilágból. A legplasztikusabban ezt a Nagy 
Óda kommentárjának fennmaradt töredéke írja le: 

 
Aki a földből elsőnek megalkotott embert, az elveszettet s a halál 
által megkötözöttet kihúzta az Alvilág legmélyéről, 
aki fentről szállt alá, s a lentieket magával felvitte,117 
aki halottaknak hirdette az örömhírt, 
aki a lelkek váltsága,  
aki az eltemetettek feltámadásává lett.118 
 

A leírás tartalmilag és formailag egyaránt egyenes folytatása annak a ha-
gyománynak, melyet Melitón képvisel, aki azonban a szövegtanúk egy 
csoportja szerint még radikálisabban fogalmazott, és az alvilág elpusztítá-
sáról beszélt.119 Az eseményt lefesti Hippolütosz Példabeszédek-kommen-
tárjának egy másik töredéke is, de itt az Anasztasziosz-féle parafrázis 
egyértelműbb, mint a katénák: az utóbbiak azt emelik ki, hogy Krisztus a 
Hádészban lévőknek fényt vitt, Anasztasziosz azt, hogy feloldozta őket.120 
Különösen explicit Hippolütosz a próféták, mártírok esetében.121 Az Egy-
ház háromfedélzetű hajóján ők alkotják a felső evezős sort.122 A Példabe-
szédek és a Dániel könyve fent hivatkozott helye viszont természetesen az 
Alvilág kifosztása előtti állapotot rögzíti.123  
 Hippolütosznál tehát, akárcsak az ítélet esetében, személyes és történeti 
eszkatológia összeér, a „közbülső” állapotról beszélni értelmetlen. A Dn 
10,18–9 kommentárja legalábbis ezt látszik sugallani: 

 
Amikor ugyanis egész életünk ereje és dicsősége összeomlik, ak-
kor Krisztus megerősít bennünket: kinyújtva kezét feltámaszt 

                                                 
117  Vö. Ef. 4,8–10. 
118  inOM fr.1. 
119  Melitón, ACI II 12 (az alvilág elpusztult: AthG; A; megnyílt: Epiph/Chrys; AL; a 

lelkek szabadon bocsátását leíró első szakasz AthG és AL tanúknál). 
120  inProv frr. 71–2 ed. Richard. 
121  Vö. inDn IV 33,4; I 21,4–5; CA 30–31; DG 12,1; inDn II 36,5; 37,3. 
122  CA 59. 
123  C. E. Hill, „Hades or Tartarus”, 109. 
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„mintegy halottak közül élve”,124 mint Hádészból az élet feltáma-
dására.125 
 

A test feltámadása – melynek megerősítése Hippolütosz számára éppoly 
fontos, mint számos kortársának126 – természetesen megmarad a történeti 
eszkatológia eseményének. Így a Dn 12,2–3 kommentárja szerint az embe-
rek testei 

 
visszakapva tulajdon lelküket feltámadnak, egyesek az „élet fel-
támadására” (Jn 5,29): testüket tisztán, fényesen és ragyogóan, 
mint az „égbolt ragyogása” nyerik vissza; mások az „ítélet feltá-
madására” (uo.) az örök bűnhődésre alkalmas állapotban, amint 
Pál mondja: „ő maga megmarad, de mintegy tűzön át” (1Kor 
3,15).127 
 

A fénylő test motívuma lényeges Hippolütosz számára, a Dn 12,3 erre vo-
natkozó próféciáját értelmezve idézi a jézusi mondást a Mt 13,43-ból is, 
mely szerepel a CA 65 feltámadásra vonatkozó bibliai testimoniumgyűjte-
ményében és A feltámadás örmény töredékében is.128 A leírás egyébként 
hangsúlyokban különbözik a pseudo-josephusi129 megfelelőjétől, aki az 
igazak visszakapott testének tisztaságát emeli ki, az elkárhozók esetében 
viszont kidomborítja, hogy betegségeiktől egykor elcsúfított formában nye-
rik vissza porhüvelyüket. Az igazak esetében számára – legalábbis a ké-
sőbbi Ref-ban – nem a test állapota a fontos, hanem a megistenülés gondo-
lata a vezértéma.130 Hippolütosz viszont, mint láttuk, a test átlényegülésére 
helyezi a hangsúlyt: 

 
(3) Minthogy ruháik az ifjak testét [sóma] vették körül,131 ezek is 
megszentelődtek velük együtt, és nem égtek el a tűztől, hanem 
vértanúságukban velük közös <tisztességet> nyertek. (4) Mondják 
hát meg nekem az eretnekvezérek, akik saját feltámadásukat ta-
gadják, hogyan állíthatják, hogy a test (sarx) nem támad fel, ami-

                                                 
124  Vö. Róm 6,13. 
125  inDn IV 39,7. 
126  Ld. fenn 3.2: 122–3. o. 
127  inDn IV 55[GCS/SC 56],2. 
128  res fr. 2.ii.c,7. 
129  un F6,68–75. 
130  Ref X 33,7; 34,3–5; a különbséget Hippolütoszhoz képest már kiemeli P. Nautin, 

Josipe, 49–51. 
131  Dn 3,94; 3,50. 
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kor a holt állatokból készült romlandó köntösöket és lábbeliket a 
tűz el nem pusztította, mert szent testet (sóma) burkoltak. Mikép-
pen nem szentelődik hát meg és válik romolhatatlanná a romlandó 
test (sarx), mikor szent lelket vesz körül?132 
 

Nemcsak a romlandó válhat romolhatatlanná, de a földi is mennyeivé a 
megváltás paradoxona révén.133 Ez az átalakulás azonban csak a Szentlé-
leknek, az isteni Pneumának a segítségével lehetséges, és bizonyos érte-
lemben már a földi életben végbemegy: 

 
Krisztus minden tanítványa félelemmel és szeretettel teljes, bor-
zongva áll Isten dicsőséggel hirdetett misztériumai előtt, felrepül 
a mennyekbe, s ott rejtőzik, nem fordul vissza gyönyörökért a 
földre, hanem a szeretet felemeli a mennybe. Mert a Szellemnek 
kell szárnyakat adnia a léleknek, hogy a testtel együtt röppenhes-
sen fel, hiszen ha teljességgel lefele nehézkedik, tüstént elvész. 
A földön leselkedik rá ugyanis az, aki képes a sarkába marni,134 
ám a mennyből megjelenik az Ige, aki a legnagyobb mélységből 
felemelni törekszik az embert. Róla kiáltja az Írás: „Férfiú, kinek 
neve Kelet, s felkel mélységeiből.” (Zak 6,12) Ő a mélységek 
mélységeiből a magasba emelkedett, hogy mindannyian, akik oda 
igyekszünk, az igazság Igéjére hallgatva, elérjük a magasságot, 
ahol Krisztus van az Atya jobbján.135 
 

A lélek repülése nagy hatású antik képének136 itt olyan keresztény átértel-
mezésével találkozunk, melynek nyomai a Pseudorigenes által idézett 
baszileidiánus írásban is megtalálhatók, ahol a lelki természetet a Fiúság 
képviseli: 

 
amiképpen a madár szárnya sem tud magában a madártól elsza-
kítva magasba, az egekbe emelkedni, ugyanakkor a madár sem 
tudna szárnyától megfosztva magasba, az egekbe emelkedni – 
ugyanilyen viszony áll fenn a fiúság és a szent szellem között és 
viszont.137 

 

                                                 
132  inDn II 28,3–4. 
133  Vö. BenMos T12. 
134  Vö. Ter 3,5. 
135  inPss intro 17. 
136  Ld. 5.2: 334. o. a 621–2. jegyzettel. 
137  Ref VII 22,10. 
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Míg Pseudorigenes azonban gúnyolódik a képen, mint Platón Phaidroszá-
ból lopott,138 és talán Daidalosz és Ikarosz kudarcát felidéző képtelenségen, 
Hippolütosz üdvösségfelfogásában kulcsmotívumot alkot. Az Énekek éne-
ke kommentárjában így köszön vissza: 

 
Fogadd be, szívem, keveredj el a Szellemmel, erősítsd és tökéle-
tesítsd magadban, hogy a mennyei testtel egyesülhessen! Keverd 
el testem a mennyei testtel!139 
 

Abban, hogy Hippolütosz ragaszkodott hozzá, hogy az isteni – nem pedig 
az ember természetes alkotórészét jelentő – pneuma a halhatatlanság és az 
átalakulás motorja, nyilvánvalóan szerepet játszott – akár szövegforrásként, 
akár közvetve – Irenaeus tanítása a feltámadásról,140 de ugyanakkor erős 
egzegetikai okai is voltak – ne felejtsük el, hogy Hippolütosz par excel-
lence műfaja a testimoniumgyűjteménytől az egzegézisig ívelt. Pál ugyanis 
a Római levélben így fogalmaz: 

 
Ha pedig a Jézust a halottak közül feltámasztónak szelleme 
(pneuma) lakozik bennetek, aki Krisztust halottaiból feltámasztot-
ta, a ti halandó testeteket is életre fogja kelteni bennetek lakozó 
szelleme által.141 
 

Hippolütosz idézi e szakaszt A feltámadásról írt értekezésében,142 és a 
megőrzött töredékekből is látszik, hogy a fenti szellemben fejti ki értel-
mét.143 A <Julia> Mamaea-nak dedikált értekezés egyébként alapvetően az 
első Korinthusi levél exegézisére alapult, amint azt mind a szír, mind a 
Mamaea-t meg nem nevező görög töredékek mutatják.144 A bevezető sze-
rint a páli levél arra adott válaszként született, hogy a Nikolaosz diakónus 
tagadta a test feltámadását.145 Emellett a Synt-nak megfelelően a valenti-
niánusok ellen is irányult146 – akárcsak Tertullianus De resurrectione-ja –, 

                                                 
138  Ibid. 
139  inCC 25,4 (p. 535 ed. Smith). Smithnek a grúz szövegből készült angol fordítása 

alapján. A szláv szövegtanú erősen rövidítve hozza a szakaszt. 
140  Irenaeus, AH V 3–4. 
141  Róm 8,11, idézi Irenaeus, AH V 7,1. 
142  res fr. 1e. 
143  Ibid. 1 d–f. 
144  Ibid. fr. 2/i (a) idézi az 1Kor 15,20-t; a Richard által felfedezett töredék viszont 

megnevezi a címzettet (res fr 2/ii b). 
145  Ibid fr. 1 a. 
146  Ibid fr. 3,2–7. 
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és Apellész ellen is.147 Mindebben az összefüggésben a test feltámadásának 
és a földi, valamint a feltámadt test közötti kontinuitásnak hangsúlyozása 
különösen fontos szerepet játszott,148 ezért a jelen formájában testetlen ál-
lapotban üdvözülő lélekkel számoló, Sínai Anasztasziosznál megőrzött tö-
redék hitelessége kétséges.149 

 
6.2.2 Történeti eszkatológia 

 
Mint a fejezet elején jeleztem, nem kívánom Hippolütosz történeti eszkato-
lógiáját részletesen jellemezni, illetve kontextusát és esetleges forrásait fel-
tárni. Az alábbiakban csupán vázlatosan mutatom be a különböző, a kér-
déssel közelebbről (CA, inDn, AdvGai) vagy csak mellékesen foglalkozó 
írások tematikáját, kitérve néhány, teoretikus szempontból lényeges részlet-
re. Az időben feltehetően legkorábbi Krisztus és Antikrisztus eszkatológiai 
testimoniumgyűjtemény, hosszabb-rövidebb értelmező megjegyzésekkel. 
Erre a műre a következő alfejezetben még visszatérünk későbbi feldolgozá-
sával való összevetése kapcsán. A Dániel-kommentár, mely többször is hi-
vatkozik e korábbi írásra,150 több helyen részletesen tárgyal eszkatológiai 
kérdéseket, apró elmozdulásokkal151 a CA-hoz képest. Részletesen elemzi a 
keresztény eszkatológia ószövetségi és újszövetségi kiindulópontjait: Dá-
niel könyvének vonatkozó szakaszait,152 valamint Máté evangéliumának 
24. fejezetét153 és a Thesszalonikabeliekhez írt II. levél vonatkozó szaka-
szát.154 A Mt 24 értelmezése tárgya volt még egy közelebbről meg nem ne-
vezett műnek, melyből bar-Calibi Dénes idéz. Bár az egyik kódex marginá-
lisa szerint155 ez egy evangéliumkommentár volt, könnyebben elképzelhető 
egy rövidebb értekezés csak a Mt 24-ről – de még valószínűbb, hogy a Dé-
nes által egyébként is idézett Adversus Gaiumban került sor a kérdéses sza-
kasz vizsgálatára, különös tekintettel arra, hogy Gaiosz elsősorban az 
evangéliumok (és Pál) apokaliptikus kijelentéseit ütközteti a többi töredék-

                                                 
147  Ibid fr. 2.i.b, vö. fenn 5.1.4: 281. o., illetve Ref X 20 (magyarul ld. a Forrásgyűjte-

ményben). 
148  Ibid fr. 3.3–7. 
149  Ibid fr. 2.iib; más okból ugyanerre a konklúzióra jut Nautin, Dossier, 84–5. 
150  inDn II 7,1 13,1. 
151  Ld. alább még (6.2.3) visszatérünk. 
152  inDn II 11–3; IV 5–10; 12–13,1; 14,2–4. 
153  inDn IV 16–18. 
154  2Thes 2,1–17: inDn IV 21. 
155  CSCO Syr20,16. 
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ben a Jelenések könyvével.156 Ugyanakkor az apokaliptikus hagyomány, 
melynek Hippolütosz részese, a hivatkozott bibliai forrásokon túl egyéb 
korai zsidó és keresztény anyagra is épít.157 
 Emellett az apokaliptikai kérdések több-kevesebb hangsúllyal visszatér-
nek egyéb műveiben, elsősorban azon ószövetségi szakaszok nyomán, me-
lyeket a Krisztus és Antikrisztus testimoniumai közé összegyűjtött. Így a 
Dánra vonatkozó áldások esetében mind Jákóbnál,158 mind Mózesnél. Az 
utóbbi műben – a Mózes áldásaiban – megismétli azt az elvet, melyet a 
Krisztus és Antikrisztus egy másik helyen elöljáróban kifejtett: 

 
Mindenben hasonulni akar a csaló Isten Fiához: Krisztus orosz-
lán, oroszlán az Antikrisztus is; Krisztus király, király az Anti-
krisztus is a földön.159 
 

Így a Mózes áldásaiban 
 
 „Dán oroszlánkölyök [...]” – mert az Írások Krisztust is oroszlán-
nak, illetve oroszlánkölyöknek nevezték,160 fenségessége, vitéz-
sége és dicsősége miatt. Hasonlóképpen mondta Mózes az Anti-
krisztusról, mert ez a csaló mindenben utánozni akarja Isten fiát. 
Míg a Nép elhiszi, hogy ő a krisztus, a szentnek azonban, mivel 
előre ismeri az Írásokból gonoszságát, ő az Antikrisztus.161 
 

Az elrendezés azt mutatja, hogy az Áldások utal vissza a CA-ra, és nem 
fordítva, azaz ezen írások is későbbiek, mint a valószínűleg legkorábbi 
Krisztus és Antikrisztus. A fenti elv mentén végül Hippolütosz maga is egy 
teljes antikrisztológiát épít fel, mint a CA későbbi átdolgozója.162 Így a Dá-
vid és Góliátban az Antikrisztus éppúgy jelen van előképeiben, az ótesta-
mentumi gonoszokban,163 mint Krisztus az ő előfutáraiban – ahogy azt 
Hippolütosznál164 és korábban Melitónnál láttuk.165 

                                                 
156  Így Achelishez hasonlóan, de nem a teljes Gwynn által hozott szakaszt, csupán az 

abban közvetlenül Hippolütosznak tulajdonított részleteket az Adv.Gai. töredéke-
ként (fr. 8.) vettem fel. 

157  Erről az anyagról Irenaeus előttig áttekintés nyújt: Gregory C. Jenks, The Origins 
and Early Development of the Antichrist Myth (Berlin: Walter de Gruyter, 1991). 

158  Ter 49,17: BenIsJac 90,9–92,2; vö. CA 15. 
159  CA 6. 
160  Ter 49,9: BenIsJac 76,3–12. 
161  Deut 33,22: BenMos T16, vö. CA 14. 
162  Erről ld. alább 6.3: 390. o. a 281. jegyzettel. 
163  DG 10,4: 87,6–23 [321]. 
164  Ld. fenn 5.2: 301. o. a 367. jegyzettel. 
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 A történeti eszkatológia tárgyánál fogva szükségképpen magával vonja 
az állásfoglalást a politikumhoz való viszony kérdésében. Ez Hippolütosz 
esetében elsősorban a Római Birodalom és a császárság értékelését jelenti. 
Hippolütoszt alapvetően a távolságtartás és egyfajta semlegesség jellemzi a 
hatalommal szemben. Egyrészt a hatalom isteni eredetű, és Isten „a király 
szíve Isten kezében” van,166 Ő bünteti és jutalmazza az uralkodókat tetteik-
nek megfelelően.167 A monarchia ugyanakkor nem szükségszerű, és törté-
neti perspektívában sem örök: az utolsó időkben „demokráciák” váltják 
fel.168 Hippolütosz alapvetően minden hatalommal szemben bizalmatlan, és 
eltanácsolja a keresztényeket attól, hogy bármelyikben megbízzanak, kép-
mutatóan a hatalmasok kedvére tegyenek, tőlük jótéteményeket várjanak. 
Nem csupán múlandó az a haszon, melyet ez hajthat, de még földi perspek-
tívában is komoly veszélybe sodorhatja azt, aki belemegy a hatalmi játék-
ba.169 Különösen érthető ez az attitűd, amennyiben az állandó, akut ve-
szélyérzetet közvetítő Dániel-kommentárt170 hagyományosan a Septimius 
Severus-féle üldözések (202) korára datáljuk. A Julia Mamaea-hoz intézett 
értekezés azt mutatja, hogy Alexander Severus alatt Hippolütosz – 
Órigenészhez hasonlóan – jó kapcsolatokat ápolt az udvarral. Ez belefér 
abba a gyakorlatias hozzáállásba, melyet javasol: minden félelemtől és 
képmutatástól mentesen171 „adjuk meg a császárnak, ami a császáré”.172  

 
6.2.3. A vég keltezése 

 
D. G. Dunbar, a Hippolütosz eszkatológiáját tárgyaló disszertáció szerzője, 
egy cikkében úgy összegzi Hippolütosz kontribúcióját, hogy abban az 
egyetlen újdonság a végidők datálása.173 Ennek oka azonban, mint kimutat-
ta, s mint látni fogjuk, nem az öncélú spekulációban keresendő. Hippolü-
tosz idevonatkozó elképzeléseivel a Krisztus és Antikrisztusban még nem 
találkozunk, azok csak a Dániel-kommentárban jelennek meg, igaz ott is az 

                                                                                                                      
165  Ld. ACI II 2-3 (AthG; A; D). 
166  inDn II 33,3: Péld 21,1. 
167  inDn III 4,7. 
168  CA 27; inDn II 12,7. 
169  inDn III 6,2–6. 
170  Ld. inDn I 15,20–21; II 38,4–5; III 16,3–4; 22; IV 26,2. 
171  inDn III 23,1. 
172  Mt 22,21 (Mk 12,17; Lk 20,25): inDn III 22,1. 
173  David G. Dunbar, „The Delay of the Parousia in Hipploytus” VC 37 (1983) 313–

327, 313. 
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a figyelmeztetés előzi meg őket, hogy tulajdonképpen ezeket a titkokat 
nem volna szabad kimondani.174 A kalkuláció alapja az a Zsoltárokban és a 
parousia késlekedését tárgyaló II. Péter-levelében175 –melyet Hippolütosz 
minden valószínűség szerint használt176 – megfogalmazódó elv, hogy Isten 
előtt ezer esztendő egy nap.177 Hippolütosz pedig Irenaeus nyomán178 az 
„árfolyamot” névértéken véve azzal számol, hogy – mivel a hat nap alatt 
teremtett világ hatezerévnyi napot él meg – az Antikrisztus a 6000. eszten-
dőben fog eljönni. Hippolütosz kiszámítja, hogy a megtestesülés az 5500. 
anno mundi esztendőben ment végbe,179 tehát a parousia Krisztus után 500 
évvel fog bekövetkezni. Irenaeus a hatezer évet összekapcsolja a Jelenések 
könyvében szereplő – szerinte egyébként megfejthetetlen180 – szám-
névvel.181 Hozzá hasonlóan Hippolütosz is a hatos számjegyben minden 
helyiértéken a gonoszra talál utalást,182 és bár a Dániel-kommentárban ma-
ga is hangsúlyozza a rejtjel feloldhatatlan voltát,183 a Krisztus és Antikrisz-
tusban még ha nem is konkrét nevet, de – az Irenaeus által felhozott meg-
oldások megismétlése mellett – a „Latin” megfejtést ajánlja.184 
 Teológiai szempontból a fentiekből Hippolütosznál két következmény 
jelentős: az egyik a végső millennium mibenlétét illeti, a másik pedig a vég 
emberi perspektívából való messzeségét. 
 Irenaeus a történelem hetének elképzelését összekapcsolja a Jelenések 
könyvében szereplő ezeréves boldog birodalommal.185 Hippolütosz azon-
ban a millenarista elképzelések hedonista ízét kritizáló Gaiosszal szem-

                                                 
174  inDn IV 23,1 
175  2Pt 3,5–10; a Muratori-kánon nem említi a levelet, Stählin indexe alapján (GCS 

39,25) Alexandriai Kelemennél sem mutatható ki bizonyos hivatkozás rá. Órige-
nész kétesként említi (ComMt fr. apud. Euszebiosz, HE VI 25,8). 

176  Ld. 2Pt 3,9 és inDn IV 10,4; vö. 22,2; vö. talán 2Pt2,19 és inDn III 22,3. 
177  Zsolt 89,4; 2Pt 3,8; ld. inDn IV 23,4–6; vö. még Irenaeus, AH V 23,2. 
178  Irenaeus, AH V 28,3. 
179  inDn 4,23,3; vö. Phótiosz, Bibl. cod. 202. A Dávid és Góliát grúz szövege szerint  

az 5000. évben: DG 7,9: 84,19–27 [319]. Itt vagy elírással találkozunk, vagy az 
„5000 év elteltével” lazán értendő: a hatodik évezredben. Az inDn IV 35,3 (hetek-
ben mért) kalkulációjának viszonya a fentiekhez számomra nem világos. 

180  Irenaeus, AH V 30. 
181  Ibid. 28,2; vö. 29,2.  
182  Így Góliát dárdahegyének súlyában: DG 7,13: 85,16–8 [319]. 
183  inDn IV 49,2. 
184  CA 50. 
185  Jel 20,1–5; Irenaeus, AH V 32–4. 
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ben186 – a 2Pt 3,8-nak megfelelően – hangsúlyozza, hogy az árfolyam meg-
fordítható: egy nap is ezer esztendő. Ezt azonban nem az isteni perspektí-
vával indokolja, mint a II. Péter-levél, hanem a következőképpen: 

 
 „Ez a nap, melyet az Úr készített” (Zsolt 117[118],28) – ahogy 
Dávid mondta. Ezért amikor a Lélek szemével látta János ama 
nap dicsőségét, ezer esztendő tartamához hasonlította, annak meg-
felelően, hogy „egy nap az igazak világában olyan, mint ezer esz-
tendő”. A számmal annak a napnak a tökéletességét jelzi a hívők 
számára.187 
 

Itt néhány szót szólnunk kell e hippolütoszi műről. Címét Ebed-Jesu XIII. 
századi keresztény írókat felsoroló katalógusa őrizte meg, töredékeit a 
XIX. század végén fedezte fel J. Gwynn bar-Calibi Dénes XII. századi Je-
lenések-kommentárjából,188 majd egy további részlet került elő János-kom-
mentárjából.189 Az előbbiekben egy Gaiosz nevű szerzővel/szereplővel 
szemben a Jelenések hitelességét – a többi szent irattal való összhangját – 
védi Hippolütosz, az utóbbiban János evangéliumának a szinoptikusokkal 
való egyezését. A természetes olvasata az előkerült testimoniumoknak – és 
Euszebiosz Gaioszról való tudósításának –, hogy Gaiosz a Pseudo-Tertulli-
anustól is ismert190 montanista Proklosszal191 vitatkozva a Jelenések köny-
vének hitelességét kétségbe vonta, azt Kérinthosznak tulajdonította,192 s a 
kis-ázsiaiak iránti bizalmatlanságában a János-evangélium hitelességét is 
megkérdőjelezte. Hasonló törekvésekről már Irenaeus is tud.193 Mindez 

                                                 
186  Gaiosz F3 (a töredékek számozása a Forrásgyűjteményben közölt gyűjtemény 

alapján). 
187 AdvGai F12b (a töredékek számozása a Forrásgyűjteményben közölt gyűjtemény 

alapján).  
188  John Gwynn, „Hippolytus and His Heads Against Caius” Hermathena 6 (1888) 

397–418; „Hippolytus on St. Matthew XXIV. 15–22” Hermathena 7 (1890) 137–
150; kiegészítve: Theodore H. Robinson: „The authorship of the Muratorian 
Canon” Expositor ser. 7 no 1 (1906) 481–8. 

189  J. Rendel Harris, „Presbyter Gaius and the Fourth Gospel” in Hermas in Arcadia 
and Other Essays (Cambridge: UP, 1896) 43–59. 

190  Ps-Tertullianus, haer 25: CSEL 49,224. 
191  Prokloszról ld. Ronald E. Heine, „The Gospel of John and the Montanist Debate at 

Rome” SP 21 (1989) 95–100, aki amellett érvel, hogy a montanizmus római képvi-
selője volt; ezzel szemben T. S. Manor Africába szituálja: Timothy Scott Manor, 
„Proclus, the North African Montanist?” SP 65 (2013) 139–46. 

192  Alexandriai Dionüsziosz tud ilyen korábbi álláspontról: Euszebiosz, HE VII 25,2. 
193  Irenaeus, AH III 11,9. 
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egybevágni látszott azzal a ténnyel, hogy a vatikáni szobortalapzat kataló-
gusán szerepel egy „János evangéliuma és Jelenései mellett” c. mű.194 Rá-
adásul a Hippolütoszt is használó Epiphaniosz külön fejezetet szentel a 
quatrodecimánusok és Theodotosz között a János evangéliumát és Jelené-
seit elvető „értelmetlenek” (a-logos) ellen.195 Bár, mint láttuk, e fejezet va-
lószínűleg nem vezethető vissza a Synt-ra, néhány érve párhuzamos a fel-
tárt töredékekkel.196 A. Brent ugyan komoly erőfeszítéseket tett a feltárt 
források hitelességének megkérdőjelezésére,197 de érvei –miszerint a forrá-
sok túl későiek, megbízhatatlanok, és Euszebiosz meg Epiphaniosz néhány 
adatából kombinálnak csupán – nem bizonyultak helytállónak, ugyanis 
nem sokkal könyvének megjelenése után S. Brock publikált két jelentősebb 
(és néhány apróbb) fragmentumot a műből egy VI. századi kézirattöredék 
alapján.198 Ebből kiderült, hogy az „eretnek” és a „szent” a dialógus szerep-
lőinek neve mellett – melyek Brent számára kései voltát bizonyítják – való-
jában csak Dionüsziosz hozzátételei voltak. Továbbá az új töredékek alap-
ján Dionüsziosz ott is használta a művet, ahol nem hivatkozik rá. Végül az 
egyes problémák mint „fejezet” (qephaleón = kephalaion) kerülnek meg-

                                                 
194  A. Brent érve (Hippolytus, 331–2), hogy itt a kérdéses mű inkább kommentárszerű 

lett volna (azaz a címbeli ΥΠΕΡ elöljárót úgy kell értenünk: ‘-ról/-ről’), nem állja 
meg a helyét. A ΥΠΕΡ ugyanis antik műcímekben rendesen: ‘mellett’, ‘érdeké-
ben’, ‘–ért’ jelentésű, védőbeszédeket jelöl. 

195  Erről ld. Timothy Scott Manor „Epiphanius’ Account of the Alogi: Historical Fact 
or Heretical Fiction?” SP 52 (2012) 161–70. 

196  J. Rendel Harris, „Presbyter Gaius”, 53–5. 
197  A. Brent (Hippolytus, 144–84) érveit megismétli Timothy Scott Manor „Papias, 

Origen and Eusebius: The Criticisms and Defense of the Gospel of John” VC 67 
(2013) 1–21; 15–9, és Charles E. Hill, „Gaius of Rome and the Johannine 
Controversy” c. II 4. in The Johannine Corpus in the Early Church (Oxford: UP, 
2004) 172–204. Abban mindenesetre Hillnek igaza van: zavarba ejtő, hogy 
Euszebiosz – aki idézi a művet – miért csak a Zsidókhoz írt levelet hiányolja annak 
„kánonjából” (T1). A magyarázat talán az, hogy ez az adott helyen nem volt expli-
cit, és a vita során is csak többé-kevésbé burkoltan került elő. Az sem bizonyos, 
hogy Euszebiosz végig olvasta-e a művet, illetve első kézből ismerte-e, ugyanis a 
montanisták ellen nem idézi érveit. 

198  Sebastian P. Brock, Catalogue of Syriac Fragments (New Finds) in the Library of 
the Monastery of Saint Catherine, Mount Sinai (Athens: Mount Sinai Foundation, 
1995) 17–19; 93–94; 94–6; 196–7 leírás, szöveg, fordítás, faximile) és ismét: 
Alberto Camplani – Emanuela Prinzivalli, „Sul significato dei nuovi frammenti 
siriaci dei Capitula adversus Caium attribuiti a Ippolito” Augustinianum 38 (1998) 
49–82. Sem C. E. Hill, sem T. S. Manor nem tudnak erről a fejleményről (illetve a 
közlemény írásakor nem tudtak, azóta megbeszéltük). 
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nevezésre. Dialógus helyett egyébként talán helyesebb lenne irodalmi dis-
putának nevezni, mely Órigenész Kelszosz ellenjéhez hasonlóan közli a vi-
tatott állítást (feltehetőleg Gaiosz Proklosz ellenjéből), majd annak cáfola-
tát. A többi töredék egyébként szoros és közvetlen párhuzamokat mutat 
Hippolütosz egyéb műveivel, így a 7. töredékben a Jelenéseknek a földre 
haddal támadó négy angyalát négy mezopotámiai néppel azonosítja, akár-
csak a Dániel-kommentárban,199 míg a Krisztus és Antikrisztusban e gondo-
lat még nem jelenik meg. Mindenesetre úgy tűnik, hogy e mű VI. századi 
redaktora már használta a Gaiosz ellent.200 Azt is láttuk,201 hogy a 2. töre-
dék Kérinthosz-képe a Synt-val áll összhangban, és olyan adatot őriz meg, 
mely Epiphanioszból csak sejthető, de ki nem következtethető. Az AdvGai 
F2 megerősíti, hogy Gaiosz a János evangéliumát is elvetette; feltehetően a 
péteri közösség tagja volt, s nem kizárt, hogy a trinitárius montanista 
Proklosszal202 vitatkozó szerző monarchiánus nézeteket képviselt, s talán 
ebben az összefüggésben Tertullianus Praxeasával is kapcsolatba hozható. 
 A Gaiosz ellen millenniumértelmezését megerősítik más hippolütoszi 
szövegek. Egyfelől a Dániel-kommentár fent idézett leírásában203 nincs he-
lye a millenniumnak, hacsak nem a Gaiosz ellen egy napjának. Másrészt a 
Kivonulás könyvét értelmező szír töredék a hetedik napot a mennyei ki-
rálysággal azonosítja, nem pedig a földi millenniummal, mint Irenaeus, 
melyet csak ezer év után követ az örök mennyei élet. 
 A millenáris várakozásoknak ezen átértelmezése összefügg Hippolütosz 
másik lényeges mondanivalójával, mely a történeti eszkaton közeli várásá-
tól óv204 – nyilván a montanizmussal folytatott vita miatt, hiszen ezt a moz-
galmat extravagáns világvége-hangulat jellemezte.205 Hippolütosz azonban 
az általa elismert Egyház határain belül is ismer olyan riasztó története-
ket,206 melyek figyelmeztetését indokolják: egyrészt a vég ideje el van rejt-
ve207 – mint Irenaeusnál az Antikrisztus neve –, másrészt, ha mondhatunk 

                                                 
199  inDn III 9,10; a probléma, és a válasz előkerül Epiphaniosz beszámolójában a kér-

désről (Pan 51,34,2–8), ahol ez a Jelenések elleni öt ellenvetés egyike (vö. C. E. 
Hill, „Gaius”, 178–9). 

200  Ld. J. Gwynn „Hippolytus and His Heads” 488: CM 19 és F5 hasonlósága (a víz-
özön részleges és a vég teljes pusztulásának szembeállítása). 

201  Ld. fenn 4.2: 206–7. o.  
202  Ps-Tertullianus, haer 25–6. 
203  inDn IV 14,3 idézve fenn 360. o. a 87. jegyzettel. 
204  Ld. erről D. Dunbar, „Delay of the Parousia”, 313–327. 
205  Ld. Apollóniosz in Euszebiosz, HE V 18,2; 13. 
206  inDn IV 18 és 19,1–7. 
207  inDn IV 16,2. 
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róla valamit, akkor az nem a közeljövőre mutat. A vég közelségét nem a 
világkatasztrófa várakozása kell hogy jelentse, hanem a halálra készülés, 
hiszen, mint fent láttuk, a halálban az egyes ember „számára elérkezett a 
vég”.208 Ezért a végső időkről tudakozódóhoz intézett kérdése nem pusztán 
retorikai természetű, hanem olvasójának figyelmét kívánja a helyes irányba 
terelni, amikor így szólítja meg: „tudod-e távozásod óráját, hogy az egész 
kozmosz végéről kíváncsiskodsz?”209 

 
6.3. A CA ÉS ÁTDOLGOZÁSA 

 
E szakaszban a hippolütoszi eszkatológia hatástörténetének egy fejezetét 
fogjuk áttekinteni. A konstantini fordulat egyfajta reneszánszot eredménye-
zett az ókeresztény irodalomban, mégpedig a szó többféle értelmében: 
nemcsak a patrisztika legvirágzóbb századát hozta el, de a visszafelé tekin-
tés is jellemző volt a korra. A IV. század nemcsak a termékeny szerzők, de 
a pszeudepigraphonok nagy kora. Erre az attitűdre ugyan volt korábban is 
példa, ám a II. századdal szemben a vallásbéke korszakában nem az apos-
tolok, hanem a legtekintélyesebb Konstantin előtti szerzők a hamisítványok 
célszerzői: Római Kelemen és Hippolütosz,210 Jusztin mártír és Antiokhiai 
Ignác (Irenaeus, érdekes módon, hiányzik a listáról211). Ugyanakkor a korai 
szerzők felfedezése is jellemzi a kort. Már Euszebiosznak is fontos a régi-
ekre emlékezés, de a IV. század vitái különös fontosságot kölcsönöznek e 
korai szerzőknek mint ősiségükből adódó tekintélyeknek, amint például 
Athanasziosznak a De sententia Dionysii c. munkájából láthatjuk. 
 A Hippolütosz-dossziéban számos szöveg található, melyek keletkezési 
ideje vitatható, vagy egyértelműen a IV. századra, illetve későbbre tehető. 
Ezúttal nem érintem a Hippolütoszhoz kapcsolódó kánonjogi szövegek bo-
nyolult történetét, melyek természetesen anélkül mentek át fejlődésen, 
hogy Hippolütosz neve az élükről lekerült volna, hiszen a patinás név biz-
tosította a szabályok tekintélyét.212 A corpus áttekintésekor láttuk, hogy 

                                                 
208  inDn IV 18,7: ld. fenn 368. o. a 106. jegyzettel. 
209  inDn IV 22,1. 
210  Elsősorban a kánonjogi szövegekre gondolok; a többi szóba jövő szöveg vagy ké-

sőbbi vagy hamisítvány volta minimum kérdéses (ld. alább). 
211  A CPG csak egy, talán dithelita pszeudepigraphont említ (CPG 1320 Epistula ad 

Demetrium diaconum de fide; PG 7,1232BC egy örmény töredékkel), illetve egy 
örmény homíliát (CPG 1321, ed. Jordan 28–9). 

212  Áttekintést nyújt John F. Baldovin, „Hippolytus and the Apostolic Tradition: 
Recent Research and Commentary” Theological Studies 64 (2003) 520–42. 
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néhány homíliát (pl. IP, In Lazarum, In duo latrones) a kézirati források 
éppúgy, mint a modern kutatás, ingadozva hol Hippolütosznak, hol vala-
mely IV. századi alkotónak tulajdonítanak.213 Különösen figyelemreméltó 
azonban szempontunkból a Corpus Hippolyticum két eszkatológiai írása, a 
De antichristo214 és a De consummatione mundi, ahol az utóbbi a hippolü-
toszi szöveg Nagy Konstantin utáni átdolgozása. 
 Közismert, hogy a konstantini fordulatnak radikális következményei 
voltak az eszkatológiai gondolkodásra. Akadt, aki egyenesen a kora keresz-
tény eszkatológia radikális eliminálásról beszélt.215 Érdemes megvizsgálni 
tehát a Corpus Hippolyticum e két szövegét ebből a szempontból. Célom 
ebből az összehasonlításból kiindulva arra keresni a választ, hogy a 
konstantini fordulat utáni, a korai szerzőkhöz visszanyúló teológiai konzer-
vativizmus hogyan értelmezte vagy értelmezte át e szövegkorpuszt. A CA 
idővel vesztett népszerűségéből, korszerűtlennek bizonyult, ahogy az 
Phótiosz pátriárka olvasmánynaplójából kiderül: 

 
Elolvastuk Hippolütosz püspök mártír magyarázatát Dániel köny-
véhez. Nem kifejezésről kifejezésre haladva bontja ki a szent szö-
veget, az értelme mellett azonban, hogy úgy mondjam, nem megy 
el. Sok mindent régiesen és nem a később pontosított módon 
mond.216 Ám nem lenne igazságos ezt a szemére vetni. Nem mél-
tányos ugyanis számon kérni azoktól, akik egy diszciplína alapjait 
rakják le, hogy bizonyos dolgokat figyelmen kívül hagytak, sőt 
[164] nagyon is szeretni kell e vállalkozást, méltányolva, hogy a 
vizsgált dolog megértésében meddig jutott el. 
 Az, hogy bár az Antikrisztus megjelenésének idejét [parousia], 
melyhez az érzékelhető világ beteljesedése van kötve, még tanít-

                                                 
213  A még szóba jövő dogmatikai munkák közül a Bérón és Helikón ellen fennmaradt 

töredékei pedig egészen későiek, feltehetően a VII. századra keltezhetők: így 
Devreesse, ld. CPG 1916. A grúzul fennmaradt De fide-t Eznikből állították össze 
valamikor. 

214  E mű elemzése volt a jelentős patrisztikus tudósnak – és Nietzsche barátjának –, F. 
Overbecknek a habilitációs értekezése: Quaestionum Hippolyteanum specimen 
(Jena, 1864). Kortárs értelmezéséhez ld. E. Norelli kommentált kiadását (ld. fenn 
6.2: 360. o. 85. j.)  

215  Vö. Rugási Gyula, „Az ezeréves királyság: Hierapoliszi Papiasz eszkatológiai tö-
redékei” in uő., Eszkatológia és történet-teológia (Pécs: Jelenkor, 2004) 49–50; 85; 
92–3. 

216  A következő kódex Theodórétosz Dániel-kommentárját tartalmazza, akit ott 
Hippolütosszal összevetésben is alaposan megdicsér Phótiosz. 
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ványainak sem fedte fel (apokalypsantos) Krisztus, ő a Krisztus 
utáni 500. esztendőbe helyezni ragadtatja magát, mondván, hogy 
a világ teremtésétől 6000 év telik el felbomlásáig217 – nos ez a jó-
zan gondolkodásnál némileg merészebb, és a dolgok kimenetele 
rácáfol mint emberi tudatlanságra, nem pedig fentről való gondo-
latra. 
 Kifejezésmódja, mely a lehető legnagyobb pontosságra törekszik, 
illik egy magyarázathoz, még ha az attikai nyelv szabályait nem is 
túlságosan tartja tiszteletben.  
 Ezzel együtt elolvastuk egy másik értekezését is, a Krisztus és An-
tikrisztust, melyben ugyanazok a gondolatok állnak előtérben, s a 
gondolatok meglehetős egyszerűsége és archaikussága jellemzi. 
 

Nemcsak teológiai fogalomtára és terminológiája bizonyult tehát archai-
kusnak, hanem eszkatológiai elképzelései is. Mindez azonban nem változ-
tatott azon, hogy Hippolütosz megmaradt első számú eszkatológiai szakte-
kintélynek, csakhogy a CA korai népszerűségét korszerűsített átdolgozása, 
a De consummatione mundi (A világ beteljesedése, továbbiakban CM; CPG 
1910) vette át. Míg a hippolütoszi értekezés mindössze 6 kódexben maradt 
ránk,218 a CM mintegy 90 kéziratával – köztük a Budapesten őrzött kevés 
patrisztikus kódex egyikével219 – a legnépszerűbb eszkatológiai értekezéssé 
vált. Egy kéziratának tanúsága szerint húshagyó vasárnapi prédikáció gya-
nánt volt használatos.220 Örmény töredékei is ismeretesek.221 Kritikai ki-
adása nincs, H. Achelis Joannes Picus 1557-es párizsi közreadását ismétli 
meg.222  

                                                 
217  inDn IV 23–24: GCS 1/1, 246–8; ebben követi Commodianus, Carmen de duobus 

populis//carmen apologeticum 791: CSEL 15,172 (ed. Dombart; angolul: 
http://christianlatin.blogspot.com/2008/08/excerpt-from-commodianus-carmen.html 
[2014.01.10] tr. Darius Matthias Klein); id., Institutiones II 38,8: CSEL 15,111; to-
vábbá Lactantius, Divinae Institutiones VII 14,9; magyarul: Isteni tanítások, ford. 
Dér Katalin (Catena fordítások 11, Budapest: Kairosz, 2012) 568. 

218  A PINAKES adatbázis szerint: http://pinakes.irht.cnrs.fr [2013. 11. 30] (további 5 
kódexben kivonatok találhatók belőle). 

219  ELTE gr. 3 xvi. sz. fol. 79–92; Zsámboki János (Johannes Sambucus) könyvtárá-
ból. A kódex azonosításában nyújtott segítségéért köszönettel tartozom Tóth Péter-
nek (London, King’s College), az ELTE Egyetemi Könyvtár egykori munkatársá-
nak. Vö. Monok István, ed., A Zsámboky-könyvtár katalógusa (1587) Gulyás Pál 
olvasatában (Szeged: Scriptum, 1992) no. 2595. 

220  Ld. pl. ms. Bodleian Barocci 93 xv. sz. fol. 2r. 
221  Pitra, AS II 236–9. 
222  GCS I,289–309. 
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 Az írás nem hamisítvány abban az értelemben, hogy szerzője nem 
igyekszik azt a benyomást kelteni, miszerint ő volna a tekintélyes Konstan-
tin előtti szerző.223 Egyszerűen használja – többek közt – Hippolütosz 
munkáját, és valószínűleg csak utólag került az utóbbi neve az értekezés 
fölé. A mű keltezése nehéz feladat, kevés a biztos támpont. A CPG Achelis 
monográfiájára hivatkozva IX. század utáninak, Achelis azonban csupán 
egy lábjegyzetben utal egy XIX. században írt orosz cikkre, mely számom-
ra nem volt fellelhető.224 W. Bousset nagy ívű monográfiájában ugyan 
expressis verbis nem datálja, de olyan szövegekkel hozza szoros rokonság-
ba, melyeket IV. századinak tart.225 A XX. században az általam – és a 
CPG Supplementuma által – egyedül ismert tanulmány, mely a művel fog-
lalkozik, A. Whealey mintegy másfél évtizede írt, rövid cikke. Ő az érteke-
zést a korai arab hódításra keltezi, ám igen kevéssé meggyőző érvekkel.226 
Valójában szövegünkben az arab terjeszkedés eseményeinek semmi nyo-
ma, ellentétben az akkor keletkezett apokaliptikus szövegekkel, ahol az 
utalások félreismerhetetlenek.227 
 Abszolút t.p.q. mindenesetre nemcsak Hippolütosz, hanem a konstantini 
fordulat is. Erre nem egyedül az írás által feltételezett egyházi-társadalmi 
helyzet utal, hanem bizonyos szókapcsolatok is, mint például az evangé-
lista következetes megnevezése „teológus János”-ként, mely a IV. század 
közepén jelenik meg Keleten, nyilván az ariánus viták kontextusában.228 

                                                 
223  Helyesen állapítja meg Alice Whealey, „De consummatione mundi of Pseudo-

Hippolytus: another Byzantine apocalypse from the early Islamic period” 
Byzantion 66/2 (1996) 462. 

224  H. Achelis, Hippolytstudien (TU 16/4, 1897) 79. 
225  W. Bousset, The Antichrist Legend: A Chapter in Christian and Jewish Folklore, 

tr. A. H. Keane (London: Hutchinson and Co, 1896) 33–42. 
226  A. Whealey, „De consummatione”, 461–9. 
227  Ps-Methodius, Apocalypsis: ld. pl. Paul J. Alexander, The Byzantine Apocalyptic 

Tradition, ed. & intr. by Dorothy de F. Abrahamse (Berkeley – Los Allgeles – 
London: University of California Press, 1985) 20; Ps-Ephrem, Sermones III/5 no. 
5.: CSCO 320–1 (Syr 138–9) 138,60–71 (német fordítás: 139,79–94). B. McGinn 
az Antikrisztus-hagyomány vázlatos áttekintésében annak a megérzésének ad han-
got, hogy az igazság a szélsőséges álláspontok (Bousset és Achelis) közt található: 
Bernard McGinn, Antichrist (San Francisco: Harper, 1994); magyarul Antikrisztus 
(Budapest: AduPrint, 1995) 315. o. 66. j. E monográfiájában McGinn a hippolü-
toszi anyagról másodlagos források alapján némileg felületes és félreértésekkel 
terhelt képet rajzol. 

228  CM 10; 21. A jelzős szerkezet előfordulásai a VIII. század előtt (lexikográfiai kuta-
tásokhoz a TLG adatbázist használtam):  

 – VII sz. Doctrina patrum; Chronicon paschale. 
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A theēgoroi apostoloi szintagma ebben a formában egészen ritka, de maga 
a jelző – akár az apostolokra vonatkoztatva – az V. századtól elterjedt. 
A hierarchés Areopagita Dénes által bevezetett kifejezés.229 A panachrantou 
kai theotokou Marias szerkezetet pedig ebben a formában a IX. század 
előtt nem tudtam dokumentálni, ám a theotokos az V. századtól bevett, és 
bár a panachrantos a VI. századtól terjed el, kritikai kiadás híján vigyáznék 
messzemenő következtetéseket levonni egy ilyen szerkezetből, mely köny-
nyedén belekerül egy széles körben használt szövegbe.230 Erre Hippolütosz 
szöveghagyománya esetében is találunk példát.231 Valóban, egy szúrópró-
baszerű ellenőrzés mutatja, hogy a korai kódexek olvasatai ezen a ponton 
eltérőek, több esetben a jelzős szerkezet egyszerűbb,232 márpedig a szöveg-

                                                                                                                      
 – VI. sz. Oikumeniosz, In Apoc; Malalas. 
 – V. sz. Areopagita Dénes, Ep 10 (titulus); Theodórétosz, In Is.; De Trin; 

Rómanosz Melódosz; Alexandriai Ciril, Trin; [Vak Didümosz] Trin 1.  
 – IV. sz. Jeruzsálemi Szt. Ciril, Cat 12,1; Nüsszai Szt. Gergely, De sancto 

Theodoro PG 46, 748; Aszteriosz, Or VIII 12 (és Aranyszájú spuriaiban). 
 – Megtalálható még a Harnack által Órigenésznek tulajdonított Scholia in Apoca-

lypsemben (erről ld. alább). Harnack (C. Diobouniotis – A. von Harnack, Der 
Scholien–Kommentar des Origenes zur Apokalypse Johannis [Texte und Unter-
suchungen 38.3. Leipzig: Hinrichs, 1911] 48) párhuzamként Szír Szt. Efrémet em-
líti (szöveghely megadása nélkül; talán Ephraem Graecusra kell gondolnunk), va-
lamint az Acta Timotheit  (CANT 295: ed. H. Usener, Acta S. Timothei in Bonner 
Universitätsprogramm 1877: 7–13); Lipsius, Apostegeschichte II–2 372–400: 356; 
Lipsius ezen apokrif datálásakor abból indul ki, hogy amikor Constantius Timóteus 
ereklyéjét Konstantinápolyba hozatja, a legenda már nyilván kész van; másrészt a 
szerző Euszebioszt használja, tehát 325–75 között íródhatott (talán inkább 356 
előtt): ibid. 385. 

229  A De ecclesiastica hierarchia-ban 67 előfordulással, további 12-vel a De caelesti 
hierarchia-ban, s a corpusban még ezenfelül 5helyen. 

230  Így kerül az ��	�������� (a Θεότοκος tükörfordítása) Ariszteidész örmény 
fordításának mindkét kiadásába: The Apology of Aristides on Behalf of the 
Christians from a Syriac MS. Preserved on Mount Sinai ed., intr., tr. by J. Rendel 
Harris with an Appendix Containing the Main Portion of the Original Greek Text 
by J. Armitage Robinson (Cambridge: UP, 18932) 29; 32; a velencei kézirat szöve-
ge: Pitra, AS IV 8. A jelző jelenléte a szövegkritika történetének egyik érdekes köz-
játékához vezetett: E. Renan az örmény szöveg publikálása, de a szír fordítás és a 
görög átdolgozás felfedezése előtt ez alapján a szöveg kései volta mellett érvelt: 
ibid. 2–3. 

231  BenIsJac 1: apparatus ad PO 27,6,6 (vö. TU 38,13,5–8): ismét csak a Theotokosra 
vonatkozó betoldás. 

232  BNF gr. 1217, xii. sz. 35v: ἀχράντου καὶ θεοτόκου Μαρίας; BNF gr. 771, xiv. sz. 
19r: παναχράντου Μαρίας. 
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hagyományozás során a megszokott liturgikus formulává történő kiegészí-
tése és díszítése valószínűbb, mint egyszerűsödése. 
 Nem ad sok támpontot a datáláshoz az, hogy a szerző „Ephraem Grae-
cus”-t is használni látszik, hiszen a Szír Szt. Efrém – és olykor egyúttal 
más – neve alatt fennmaradt homíliák keltezése éppilyen nehéz.233  
 Összességében 400 utánra, de az arab hódítás előttre tenném a szöveget, 
mely esemény az eszkatológiai gondolkodásra mély benyomást gyakorolt, 
ahogy azt a Methodiosz neve alatt elterjedt apokalipszis mutatja. Szöve-
günkben minden jel arra utal, hogy e történelmi fordulópont előtt állunk.234 
Sőt, a VI. század végétől megjelenő Jelenések-kommentárok elé helyez-
ném időben, mert azok már egy más eszkatológiai tradíciót képviselnek,235 

                                                 
233  W. Bousset állásfoglalása, mellyel az Ephraem Graecus-homíliát lényegében hite-

les efrémi szövegnek fogadja el, némileg extravagáns, jóllehet ha nem is az efrémi 
attribúció, de a kor tekintetében követi Emmanouela Grypeou, „Ephraem Graecus, 
ʻSermo In Adventum Domini᾽: A Contribution to the Study of the Transmission of 
Apocalyptic Motifs in Greek, Latin and Syriac Traditions in Late Antiquity” in 
Samir Khalil Samir – Juan Pedro Monferrer-Sala, eds., Graeco-Latina et Orien-
talia: Studia in honorem Angeli Urbani heptagenarii (Cordoba: Oriens Academic 
2013) 165-82. A valószínű keltezésről ld. alább. 

234  Mint látni fogjuk, alapvetően egy keresztény birodalomban gondolkozik, melyet 
belülről bírál; a pszeudo-methodioszi apokalipszisben már a birodalom összetörik, 
majd feltámad, helyreállítója Jeruzsálemben Krisztusnak ajánlja fel koronáját az 
Antikrisztus fellépése előtt (P. J. Alexander, Byzantine Apocalyptic Tradition, 22). 
Ez utóbbi motívum egyébként meggyőződésem szerint a judaizmust követő Himja-
riták keresztényüldözése és az őket legyőző etióp király történetéből merített elem. 
Erről ld. Vassilios Christides, „The Himyarite–Ethiopian war and the Ethiopian 
occupation of South Arabia in the acts of Gregentius (ca. 530 A.D.)” Annales 
d’Ethiopie 9 (1972) 115–146. 

235  Oikumenioszról és Kaiszareiai Andrásról ld. Thomas C. Oden, ed., Greek 
Commentaries on Revelation: Oecumenius, Andrew of Caesarea, tr. William C. 
Weinrich (Ancient Christian Texts, Westmont, IL: InterVarsity, 2011) xix–xxxii és 
xxxii–ix; Andrásról továbbá Eugenia Scarvelis Constantinou, Andrew of Caesarea 
and the Apocalypse in the Ancient Church of the East: Studies and Translation 
(PhD Diss, Faculté de Theologie et des Sciences Religieuses de l’Université Laval, 
Québec, 2008); ez utóbbi munkára Geréby György hívta fel figyelmemet; a fordí-
tás és a jegyzetek azóta könyv formájában is megjelentek, ehhez azonban nem fér-
tem hozzá: Andrew of Caesarea, Commentary on the Apocalypse, translated by 
Eugenia Scarvelis Constantinou (Fathers of the Church 123. Washington, DC: 
Catholic University of America Press, 2011); a disszertáció első fele pedig mono-
gráfia formájában: Eugenia Scarvelis Constantinou, Guiding to a Blessed End: 
Andrew of Caesarea and His Apocalypse Commentary in the Ancient Church (Wa-
shington, DC: Catholic University of America Press, 2013), vö. kül. 47–71. 
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mely szerzőnk számára ismeretlen (ami persze nem zárja ki, hogy ne azok 
megszületése után írjon, hiszen e kommentárok nem lehettek túl széles 
körben ismertek).236 Összességében tehát az V. és a VI. század közepe 
közöttre datálnám az írást. Ezt az összbenyomást azonban pontosíthatjuk és 
megerősíthetjük, ha figyelembe vesszük, hogy a CM-ban található sémák 
és idiómák legközelebbi párhuzama Ephraem Graecus metrikus homíliáján 
túl Rómanosz Melódosz egy himnuszában található237 – melyre sem 
Bousset, sem Whealey figyelme nem terjedt ki. Ez pedig arra utal, hogy 
szövegünk keletkezése egy jól körülhatárolható kontextusba illeszkedik, ez 
pedig az V. század vége és a VI. század első fele, Rómanosz működésének 
ideje, lényegében a Zénón Henótikonjától a II. konstantinápolyi zsinatig, 
illetve Justinianus haláláig tartó időszak.238 Keletkezési helyként pedig Kis-
Ázsiát vagy Szíriát tartom valószínűnek, amint erre maga a „teológus Já-
nos” kifejezés is utal,239 akárcsak a melitóni költői-homiletikus nyelv esz-
közeinek használata240 s a theopaszkhita teológiai nyelvezet, ami talán 
                                                 
236  András hatásáról ld. E. S. Constantinou, „Guiding to a Blessed End”, 298–304. 

Úgy tűnik, felfedezését inkább a második millennium hozta el.  
237  Rómanosz Melodosz, Cantica 50: Τῇ κυριακῇ τῆς ἀποκρέου, κονδάκιον τῆς 

δευτέρας παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ in. J. Grosdidier de Matons, 
ed., Romanos le Mélode, Hymnes V (SC 283 [1981]) kül. 6–7; a konkrét párhuza-
mokról ld. alább. Különösen feltűnő az Antikrisztus repülésének gondolata s az er-
re használt kifejezés (εἰς ἀέρα διίπταται, ibid. 9). A gondolat visszatér ugyan 
Pszeudo-János Apokalipszisében, de ott egy bizarr leírás előzi meg, s a nyelvi 
megfogalmazását egy, az evangéliumokból – más kontextusból – kölcsönzött kife-
jezés befolyásolja: Apoc. PsIoh 7: ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθήσεται καὶ ἕως τοῦ ᾅδου 
καταβήσεται, ποιῶν ψευδοφαντασίας (az írás magyarul: „Teológus Szent János 
apokalipszise”, ford. Kapitánffy István, in Adamik Tamás, szerk., Apokalipszisek 
[Apokrif iratok, Budapest: Telosz, 1997] 101–8). E szöveget egyébként Whealey 
feltehetően helyesen keltezi a VIII–IX. századra: Alice Whealey, „The Apocryphal 
Apocalypse of John: A Byzantine Apocalypse from the Early Islamic Period” Jo-
urnal of Theological Studies 53 (2002) 533–540. Metodológiailag ugyanakkor ki-
fogásolható az az implicit hipotézis, hogy a szöveg egy egységben jött létre. A mű-
fajból kiindulva elsődleges intuíciónk ennek ellenkezője lenne. A kérdéses frázis 
eredetéhez vö. még Mt 11,23//Lk 10,25. 

238  Thomas M. Wehofer úgy látja, hogy Ephraem Graecus hatott Rómanoszra, ezt 
azonban nem látom igazoltnak: Untersuchungen zum Lied des Romanos auf die 
Wiederkunft des Herrn, eds. Albert Ehrhard & Paul Maas (Sitzungberichte der 
Kais. Akademie der Wissenschaften inWien, Philosophisch-historische Klasse 
154/5, Wien, 1907) 20-8. 

239  Ld. fentebb 228. j.: a jelzőt használó szerzők a VIII. század előtt nagyrészt e terü-
letre lokalizálhatók; Efezushoz különösen erősen köthető megjelenése. 

240  Kül. 43; 45. 
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Kalkhédón előtti, anti-kalkhédoniánus vagy újkalkhédóni teológiai háttérre 
mutat.241  
 A következőkben a CA és a CM teológiai, társadalmi és eszkatológiai 
pozíciójának szignifikáns különbségeit kívánom feltárni az eredeti szöveg 
és az átdolgozás összehasonlításával. Az átdolgozás motivációja részben 
technikai jellegű, ami szellemtörténeti-teológiai szempontból kevéssé rele-
váns. Így az eredetileg személyesen Theophiloszhoz242 szóló értekezésből a 
krisztusszerető (philochristoi) népet általában megszólító homília lesz,243 
ezért a dedikáció, az előszó és a kapcsolódó ima (invokáció) elmarad. A 
szöveget a redaktor olykor díszíti,244 olykor rövidíti,245 valamint átstruktu-
rálja. Ezeket a szerkezeti átalakításokat olykor jelzi is („honnan is kezd-
jem?” „na de térjünk vissza” stb.246), olykor pedig nem sikerül eltüntetnie 
az áthelyezés nyomát.247 A dánieli prófécia, mely a keresztény író szem-
pontjából a múlttal kezdődik, logikusan kerül a gondolatmenet élére, s he-
lyezi ezután az Antikrisztusról szóló diskurzust, ellentétben az eredeti 
Hippolütosz-művel, melynek logikája kevésbé világos. Annak hangsúlyo-
zott szándékával szemben, hogy csupán egyfajta testimoniumgyűjteményt 
adjon,248 az átdolgozásban az idézetek és magyarázatok aránya jelentősen 
az utóbbi felé tolódik. A Jelenések könyvéből jóval kevesebbet idéz, s el-
hagyja a Hippolütosz által többször is citált, azonosíthatatlan apokrif ira-
tot.249 Emellett három részt iktat a szövegbe: az elsőben tulajdonképpen ki-
egészíti az eszkatológiai testimoniumgyűjteményt, de ezt már jól körvona-
lazható szempontból teszi: az utolsó idők morális romlása, a természeti ka-
tasztrófák és a tévtanítások – a CA által kevéssé vagy nem érintett témák – 
kerülnek előtérbe. A második nagy kitérő a hippolütoszi szövegben is meg-
található elemeket fűz fel újra, más hangsúllyal: az Antikrisztus tevékeny-
ségét szigorú kronológiai rendben, részletezve és kidolgozva mutatva be 

                                                 
241  CM 28: τὸν θεόν σου τὸν ἐσταυρωμένον; 43: σὺ εἶ ὁ συνάναρχος [a kifejezés elő-

ször Cirilnél és Theodórétosznál] τῷ πατρὶ καὶ συναΐδιος τῷ πνεύματι. 
242  CA 1; 2; 67. 
243  CM 1. 
244  Pl. CM 2; vö. CA 2. 
245  Pl. CM 1 (CA 2); ill. a dánieli prófécia magyarázata: CM 12–3 (CA 19–22). 
246  CM 1; 2; 11. 
247  CM 20ex; vö. CA 6. 
248  CA 1; 67. 
249  CA 15; 54, vö. A.–M. Denis, ed., Fragmenta pseudepigraphorum quae supersunt 

Graeca (Pseudepigrapha veteris testamenti Graece 3, Leiden: Brill, 1970) 231: 
Fragmenta Anonyma d (máshonnan nem ismeretes). 
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(CM 22–7 és 29–34). Végül egy rövidebb homíliával zárja az utolsó ítélet 
Mt 24-beli leírásáról. 
 Ugyanakkor megjegyzendő, hogy Hippolütosz későbbi Dániel-kommen-
tárja is nagyobb figyelmet fordít a végidőkbeli természeti csapásokra,250 
ráadásul megfogalmazásai, nyelvezete az Ephraem Graecus-féle homíliá-
ban visszaköszönnek.251 Úgy tűnik, a CM redaktora közvetlenül vagy köz-
vetve a CA-n kívül egyéb hippolütoszi szövegeket is figyelembe vett. Így 
például a részleges és a teljes pusztulás szembeállítása a korábbi és a végső 
katasztrófánál megjelenik a Gaiosz ellenben is.252 Fent amellett érveltünk, 
hogy ez utóbbi műben sor került a Mt 24 részletes értelmezésére is, tehát 
nem kizárt, hogy a CM e szakaszt taglaló utolsó egysége is adósa ennek a 
műnek. A Dániel-kommentár használatára egyéb jelek is utalnak.253 
 Ami a CA és a CM összevetésekor elsőre szembetűnik, az a perspektí-
vák különbözősége. Dániel könyvének egzegézisében a Római Birodalom-
hoz történő viszony különbsége kitapintható a redaktor változtatásaiban 
(CA 25; CM 16). A Hippolütosz számára külsődleges és esetleges politikai 
aktualitás a redaktor számára az egész lakott föld dicső vezető hatalma 
lesz. A Római Birodalom összezúzásának hosszú hippolütoszi részletezése 
(CA 31–42) a Jelenések könyve alapján a redakcióból teljesen kimarad, 
ugyanígy ennek korábbi említése a dánieli látomás magyarázatában. Hip-
polütosznál ott a római uralmat a szentek veszik át (CA 26–8), a redakció 
viszont nem is említi a meghatározó eseményt, jóllehet a Hippolütosznál itt 
szereplő idézetek egy része visszaköszön. A változtatást különösen plaszti-
kussá teszi a megelőző szakasz utáni átvezetés, melyet a redaktor a hippo-
lütoszi szövegből megőrzött, ám a Róma pusztulására való áttérés helyett 
(CA 29) a végső tévelygéssel és törvénytelenséggel történő folytatást kon-
ferálja fel (CM 17). Ezzel ellentétben az arab hódítás kezdetével az apoka-
liptikus szövegekben a Birodalom megaláztatása és feltámadása ismét óriá-
si szerepet kap.254 
 Mindezzel összhangban, míg Hippolütosznál az antikrisztusi időkben a 
császárképmás kötelező imádatáról esik szó (CA 49), addig a redaktor a 
hittagadás kényszeréről beszél (CM 28), hiszen az uralkodói képmás tiszte-

                                                 
250  inDn IV 51,3. 
251  inDn IV 51,2;6. 
252  CM 19, AdvGai F5 (Gwynn/Achelis fr. 2): vö. 6.2: 375. o.  200. j. 
253  Ld. alább. 273. j. 
254  Pszeudo-Methodiosz: ld. pl. P. J. Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, 

20; 22; Pseudo-Ephrem, Sermones III/5 no. 5.: CSCO 320–1 (Syr 138–9) 138,60–
71 (német fordítás: 139,79–94) 300skk sorok. 
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lete a keresztény Római Birodalomban is a politikai protokoll része maradt 
– olyannyira, hogy az Antikrisztus-jelölt Julianus ezt kihasználva igyeke-
zett alattvalóit a hellén istenségek előtti hódolatra bírni.255 
 Bár a redaktor is a társadalmi szolidaritás szükségességét és a kölcsönös 
kötelezettségeket hangsúlyozza, alapvetően egy hierarchikus perspektívá-
ban látja a világot. Ez éppúgy megjelenik a kárhozottak, mint az üdvözülők 
csoportjában. Az utóbbiban találjuk a hierarchákat és az aszkétákat, akik a 
szent test és vér áldozatát nap mint nap bemutatják a liturgiában, de, mint 
látni fogjuk, az ítélet alá esők közt is fellelhetjük e rendeket, a harácsoló 
adószedők, kegyetlen katonák, királyok, helytartók – és püspökök közt 
(CM 38).256  
 Az Isten előtti egyenlőség gondolata mit sem változott Hippolütosz óta, 
aki plasztikusan így fogalmaz: 

 
Senkit el nem taszít szolgái közül, senkit nem vet meg, hogy ne 
tartaná misztériumaira méltónak, nem részesíti előnyben a gazda-
got a szegényhez képest, s nem veszi semmibe a szegényt korlátai 
miatt, nem vet a barbár szemére műveletlenséget, s nem közösíti 
ki a kasztráltat, mintha nem volna ember, nem gyűlöli sem a nőt a 
kezdetben elkövetett engedetlenség miatt, sem a férfit nem szé-
gyeníti meg a törvényszegés miatt, hanem mindenki iránt könyö-
rület tölti be, és mindenkit üdvözíteni akar, minden embert egye-
síteni.257 
 

Ugyanakkor azonban az egyenlőséggel szemben álló társadalmi hierarchia 
az ő számára még nem abszolút adottság: az eszkatonban a királyságokat 
demokráciák váltják az Antikrisztus uralma előtt. 
 Amint tehát említettem, az átdolgozott szöveg saját eltérő perspektívá-
jából a végidők más aspektusaira összpontosít. Míg Hippolütosznál a ke-
resztényüldözés áll a középpontban, a CM redaktora elsősorban a morális 
romlásra és a természeti – hogy ne mondjam –, ökológiai katasztrófára 
koncentrál. Míg ugyanis Hippolütosz számára az üldözés meghatározó élet-
tapasztalat volt, amint azt a Dániel-kommentár plasztikusan mutatja,258 a 
redaktor már múlt időben beszél az „első mártírokról”, párhuzamba állítva 

                                                 
255  Vö. kül. Contra Iulianum I 80: PG 35,605C; magyarul ld. Bugár M. I., Szakrális 

képzőművészet a keresztény ókorban  G9. 
256  Ez a motívum az apokrif János-apokalipszisben (c. 24, magyarul in Adamik T., 

szerk., Apokalipszisek 107.) is visszaköszön, megítélésem szerint a CM nyomán. 
257  CA 3. 
258  Hippolütosz, inDn I 14–16; 20–21: GCS I/1, 23–8; 32–4. 
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őket a végidők vértanúival (CM 30), illetve jelen idő helyett jövőben beszél 
az üldözésről.259 Ez a szembeállítás már a IV. század közepének legmegha-
tározóbb eszkatologikus értekezésében, Jeruzsálemi Szt. Ciril 15. kateké-
zisében is megjelenik.260 Hallgatóságának az állandó határhelyzet már nem 
mindennapos tapasztalata, így az eszkatologikus beállítódás pszichikailag 
nem motivált. Figyelmeztetni kell őket, hogy állandóan emlékezzenek a 
végidőkre („memento consummationis”, CM 1).261 Ezzel szemben a köz-
vetlen tapasztalat mást állít előtérbe: 

 
az emberek egymáshoz való viszonya megváltozik, irigység, gyű-
lölet, versengés jellemzi, a lelkipásztorok nem törődnek a nyájjal, 
a nép zsigerileg nem engedelmeskedik a papoknak, mindenki a 
maga akaratát követi, 
 

erejét veszti a szülői és a házassági kötelék, az idősek és gyermekek tiszte-
lete. Megszűnik a társadalmi szolidaritás, nő a korrupció. A szekularizáló-
dás végül oda vezet, hogy a templomokat profán célra használják, a Szent-
írást nem ismerik, viszont az okkult praktikák rendkívül népszerűek lesz-
nek, s álapostolok vonzzák a követőket a látszatkeresztények (tón dokoun-
tón einai christianón) között. A papok farkasokká válnak, a szerzetesek 
elvilágiasodnak (CM 6–7). Az Egyház belső romlásának ez a víziója 
ugyancsak jelen van már Jeruzsálemi Szt. Ciril említett értekezésében épp-
úgy,262 mint az Efrém, illetve Sevillai Izidor neve alatt fennmaradt latin 
apokaliptikus homíliában263 és az Ascensio Isaiae betoldásában.264 Bár e 

                                                 
259  CA 25 és CM 16. 
260  Jeruzsálemi Szt. Ciril, XV. katekézis, c. 17 (magyarul: Jeruzsálemi Szent Kürillosz 

összes művei, ford. Vanyó László [Budapest: Központi Papnevelő Intézet, 1995, 
repr. ÓÍ 19, 2006]). 

261  Ez a perspektíva jellemzi Kaiszareiai András Jelenés-kommentárját is, mely ugyan-
akkor – Oikumeniosszal ellentétben – nem hajlik az eszkatologikus próféciák mo-
ralizáló allegorézisére. 

262  Jeruzsálemi Szt. Ciril, XV. katekézis, c. 7. A motívum – de inkább az üldözés ösz-
szefüggésében – fontos lesz aztán Pszeudo-Methodiosznál is, ld. P-J. Alexander, 
Byzantine Apocalyptic, 21. 

263  c. 1 ed. C. P. Caspari, „Eine Ephraem Syrus und Isidor von Sevilla beigelegte 
Predigt über die letzten Zeiten, den Antichrist und das Ende der Welt” in Briefe, 
Abhandlungen und Predigten aus den zwei letzten Jahrhunderten des kirchlichen 
Alterthums und dem Anfang des Mittelalters (Christiania [Copenhagen], 1890) 
208–9; a homíliáról ld. alább 285. j. 

264  Ascensio Isaiae 3,21–30 ed. E. H. Charles (London, 1900) 92–6; magyarul Ézsaiás 
próféta felemelkedése, ford. Pesthy Monika, in Adamik T. szerk., Apokalipszisek, 50. 
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szöveg ezen szintjét az I. század végére szokás keltezni,265 meglátásom sze-
rint Ciril kora az a kontextus, melybe az Ascensio megfogalmazásai beleil-
leszkednek. Ezt erősíti meg Lactantius, aki egy fél évszázaddal korábban 
írva említi ugyan a társadalmi korrupciót a végső időkben, de az Egyház 
összefüggésében ugyanez nála még nem merül fel.266 
 A világ eldurvulása tehát az Egyház belső fellazulásával kéz a kézben 
halad.267 Így az utolsó ítélet leírásában a CM-ban a kárhoztatott oldalon 
megkeresztelt, konfirmált, a hitvallást tudó embereket, sőt aszkétákat lá-
tunk. A redaktor ugyanis már az elején, a legkülönfélébb összefüggésekben 
figyelmeztet az elmélet (theória) és gyakorlat (praxis)268 elválaszthatatlan-
ságára. 
 Ezzel összhangban – ami talán a legkézzelfoghatóbb különbség a két 
szöveg között – az ézsaiási próféciát (1,7–8) Sion lányának elhagyattatá-
sáról, míg Hippolütosznál (CA 30 Izrael népére értelmezi, addig a CM 3 az 
Egyházra) ez nemcsak a templomok profanizálását vonja maga után, ha-
nem a legvégső időkben, mint azt máshol részletezi, az eucharisztikus li-
turgia teljes megszűntét is (CM 34).269 Ez a motívum megtalálható Eph-

                                                 
265  M. A. Knibb („Martyrdom and Ascension of Isaiah” in James H. Charlesworth, 

ed., The Old Testament Pseudepigrapha, Vol. 2. Expansions of the „Old Testa-
ment” and Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms, and 
Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works [Garden City, NY: Doubleday & 
Co., 1985] 149) igyekszik korai párhuzamokat felhozni a „belső” kritikára: 1–
2Tim; 2Pt; 1. Kelemen-levél 3. 

266  Lactantius, Divinae Institutiones VII 15,8–9; 17,9 (magyarul Isteni tanítások, 571; 
577). Ugyanakkor figyelembe kell venni a különböző hallgatóságot is: Jeruzsálemi 
Szt. Ciril és „Pszeudo-Hippolütosz” keresztény (illetve kereszténnyé lenni készülő) 
hallgatósághoz szól, Lactantius műve viszont apologetikus jellegű. 

267  Hasonló kritikus hangot üt meg később Simeon az Új Teológus utolsó (58.) himnu-
szában: magyarul ld. Szent Simeon, az Új Teológus, Az isteni szerelmek himnuszai, 
ford., bev., jegyz. Perczel István (Budapest: L’Harmattan–Odigitria, 2010) 330–40. 

268  Vö. CM 1 (a prófétáknál). 
269  A korai patrisztikus Ézsaiás-kommentárok alapvetően nem számolnak ezzel az ér-

telmezéssel: Euszebiosz, In Isaiam I 12–3 a templom lerombolására érti; Aranyszá-
jú Szt. János, In Isaiam I 3–4 általában Izraelre, nem konkretizálva; Theodórétosz 
Interpretatio eclogario in Isaiam prophetam PG 81,222-6 Izraelre, Nabukodono-
zor, de főleg Titus és Vespasianus pusztítására; Alexandriai Szt. Ciril, Commen-
tarius in Isaiam PG 70,24–28 Izraelre (templom lerombolása) és – kevésbé kifejtve 
– a lélekre; a Nagy Szt. Vazulnak tulajdonított (de legalábbis kortárs) Enarratio in 
Isaiam 19–21: PG 30,147–157 Izraelre és a lélekre – különösen az utóbbira – érti, 
de ibid. 18: PG 30,147 – az Ézs1,6-ot legalábbis – már az Egyházra is (a szakadá-
sokra); ugyanezt találjuk Prokopiosznál: Commentariiin Isaiam PG 87,1833 
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raem Graecus metrikus homíliájában, mely maga is némi átdolgozáson át-
esve szintén a legnépszerűbb eszkatologikus szöveggé válik Bizáncban.270 
Ephraem Graecus mellett Rómanosz Melódosz himnusza is tanúja ennek az 
eszkatológiai hagyománynak,271 de Commodianus mutatja régebbi erede-
tét,272 sőt magánál Hippolütosznál is – ha nem is a CA-ban – megtalál-
juk.273 
 Ahogy Ephraem Graecusnál a liturgia megszűnte kozmikus gyászt idéz 
elő, a CM redaktorának eszkatológiai leírásában a társadalmi és egyházi 
válságot természeti, ökológiai katasztrófa kíséri, amint erre többször kitér 
(CM 8; 27). Hadd idézzek a második leírásból:  

 
Azután az ég nem ad harmatot, a felhők esőt, a föld megtagadja 
gyümölcsét, a tenger megbüdösödik, a folyók kiszáradnak, a ten-
ger halai elpusztulnak, az emberek éhen és szomjan halnak [...] 
 

Bár a természeti csapásokat a Jelenések könyve ihlethette,274 a CM nem tar-
talmaz ahhoz hasonló fantasztikus és horrorisztikus elemeket. Inkább egy 

                                                                                                                      
traumata = egyházszakadások) PG 87,1836–40 (Izrael – a templom pusztulása – és 
a lélek, az utóbbi hangsúlyosabb). 

270  Az alapszöveg CPG 4012abc (In aduentum domini: sermo i–iii; 3 kódexben, de vö. 
még a PINAKES-ben a CPG 3946 alatt listázott recensio longiort: ÖNB theol. gr. 
010); metrikai rekonstrukcióm alapján a CPG 3946 (Sermo in adventum domini, et 
de consummatione saeculi, et in adventum antichristi: ed. Phrantzoles IV (1992) 
111–128; Assemani II 222b–230c.) ennek (pontosabban a közös ősnek, melyhez 
CPG 4012 áll közelebb) részben prózaivá vált, rövidített redakciója, a X. századtól 
kezdve mintegy 68 kódex őrizte meg. Valójában azonban nem csak ez a két válto-
zat létezik, a motívumok a többi Ephraem Graecus-szövegben vándorolnak; viszo-
nyukat feltérképezi Bousset The Antichrist [225. j.] 33–42. A liturgia megszűnté-
nek leírása CPG 4012: 198,3–5 és CPG 3946: 126,10–127,2 ed. Phrantzoles alap-
ján így rekonstruálható: 

 Πενθεῖ ἡ γῆ καὶ θάλασσα,   ὅτι ἄφνω κατέπαυσε  
 φωνὴ ψαλμοῦ καὶ προσευχῆς  ἐκ στόματος τῶν ἀνθρώπων.  
 Πενθοῦσιν < αἱ > ἐκκλησίαι  Χριστοῦ < πᾶσαι > πένθος μέγα,  
 διότι οὐ λειτουργεῖται    ἁγιασμός, καὶ προσφορὰ.  
271  Rómanosz Melódosz, Cantica 50: Τῇ κυριακῇ τῆς ἀποκρέου, κονδάκιον τῆς 

δευτέρας παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ in J. Grosdidier de Matons, 
ed., Romanos le Mélode, Hymnes V (SC 283, 1981). 

272  Carmen apologeticum 879 CSEL 15,172 (ed. Dombart): tunc erit nec oblatio 
Christo. 

273  inDn IV 35,3; vö. utalásszerűen AdvGai F 9 (= fr. a verso col 2 p. 93 ed. Brock). 
274  Jelenések 6,6–8 (éhínség, gabonahiány); 8,7–11 (növényzet pusztulása a véres tűz-

esőtől, halaké a tengerbe esett tüzes hegytől); 16,3–4 (vizek vérré válása); 8–9 (a 
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klimatikus vészjelzésre hasonlít, mintsem egy atomkatasztrófát feldolgozó 
tudományos-fantasztikus filmre. 
 
E szignifikáns különbségek mellett azonban egyéb szempontokból is elté-
rés mutatkozik a két szerző között, különösen az egzegézis terén. Az Anti-
krisztus rejtélyes szám-nevének értelmezése mind az eredeti változatban, 
mind az átdolgozásban megtalálható, ám teljesen eltér egymástól. Hippolü-
tosz némi óvatossággal három lehetséges megfejtést ad meg: Titán, Euan-
thasz és Lateinosz. E megoldásokat a későbbi Jelenések-kommentárok – 
olykor Hippolütosz név szerinti említésével – többé-kevésbé megismétlik, 
a szükséges óvatosságot szintúgy hangsúlyozva, olykor pedig újabbakat 
fűzve hozzájuk.275 A redaktornál azonban ezen megoldások egyikét sem 
találjuk, helyette egyértelműen a szabad ortográfiával írt „megtagadom” 
megoldás szerepel. A. Whealey ebben az arab hódítás kontextusának bizo-
nyítékát látja, azonban ez csak petitio principii révén támaszthatja e datá-
lást alá. Meglátásom szerint az ΑΡΝΟΥΜΕ megfejtés – a jelek szerint a 
redaktor saját találmánya – az Újszövetség egyik legfontosabb eszkatoló-
giai passzusából, a II. Thesszalonikabeliekhez írt levélből származik, ahol 
az elpártolásról (ἀποστασία)276 esik szó. A kifejezést már elég korán az An-
tikrisztus megnevezéseként értették.277 
 Elhagyja a redaktor a Jel 12-ben leírt látomásnak, a Napba öltözött asz-
szonynak a leírását és értelmezését, mely Hippolütosznál fontos szerepet 

                                                                                                                      
Nap éget); 12 (az Eufrátesz kiszárad). Vö. Lactantius, Divinae Institutiones 16,6–7 
(magyarul Isteni tanítások, 574). 

275  Oikumeniosznál jelenik meg a ΛΑΜΠΕΤΙC és ΒΕΝΕΔΙΚΤΟC megfejtés, Kaisza-
reiai Andreasz (c. 38: PG 106,340) ezek mellett még megemlíti a ΚΑΚΟC 
ΟΔΗΓΟC; ΑΛΗΘΩC ΒΛΑΒΕΡΟC; ΠΑΛΑΙ ΒΑΣΚΑΝΟC; ΑΜΝΟC ΑΔΙΚΟC 
megoldásokat, Arethasz pedig még ehhez hozzáfűzi a Ο ΝΙΚΗΤΗC tippet (c. 38; 
PG 106,681); Dionüsziosz bar-Calibi Hippolütosz megoldásait nevesíti csak a 
„többi” mellett: Dionysius, In Apocalypsin CSCO CSCO Syr 18, 23 (latinus Syr 20 
p 17–8); TEITAN [ţyţyn], ΛATEINOC [awntws, ill. ΛEATINOC görög betűkkel]. 
Irenaeus a megfejthetetlenséget hangsúlyozza (AH V 30, idézi Euszebiosz, HE V 8, 
5–6 és a Sacra Parallela; vö. fenn 6.2: 370. o. a 182–4. jegyzetekkel), bár a Hip-
polütosz által említett lehetőségek közül az első kettőt maga is említi, ez elsőt favo-
rizálva. 

276  2Thessz 2,3. 
277  Nazianzoszi Szt. Gergely, Carmina moralia ΛΔʹ Definitiones minus exactae (Ὅροι 

παχυμερεῖς) PG37, 963,8–9. 
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kap (CA 60–1), aki a látomást az Egyházra érti.278 Szintén elmarad a ke-
ményszívű bíró és az özvegyasszony evangéliumi példázatának az Anti-
krisztusra történő hippolütoszi értelmezése (CA 56–7), mely szokatlan az 
egzegetikai hagyományban. Nem kap nála szerepet az allegorikus egze-
gézis sem, így a hajó ézsaiási képének hippolütoszi allegorézisét is elhagy-
ja (CA 58–9). 
 
Az Antikrisztus tevékenységének leírása – mindkét változatban279 – érde-
kes párhuzamot és egyúttal kontrasztot mutat Pseudorigenes egy passzusá-
val,280 ahol a szerző az Antikrisztusról mit sem tudva az izraelita hit leírá-
sában beszél arról, hogy ők egy másik Krisztust várnak, Dávid házából, 
férfitól és nőtől, aki összegyűjti (episynaxei) Izraelt, helyreállítja a kultuszt, 
legyőzi a népeket, de egy csatában meghal, s aztán jön a világ beteljesedése 
(synteleia) és tűzben történő elpusztulása (ekpyrósis). Úgy tűnik, Hippo-
lütosz ezt a hagyományt felhasználva jellemzi az Antikrisztus alakját. A 
redaktor viszont az ‘Antikrisztus’ kifejezést gyakran a Diabolosszal cseréli 
fel, mert egész antikrisztológiát épít Hippolütosz megjegyzésére, miszerint 
az Antikrisztus Krisztust imitálja.281 Ez az elv egyébként Órigenésznél is 
megjelenik,282 és Jeruzsálemi Szt. Cirilen283 keresztül, illetve Kürrhoszi 
Theodórétoszon284 át folytatódik kibontakozása. Szövegünkben vonatkozik 
az Antikrisztus születésére, mely apa nélkül fog végbemenni, így ő a Dia-

                                                 
278  Kaiszareiai András ismeri mind ezt az értelmezést, mind a képet a Theotokoszra 

értő magyarázatot (Oikumeniosz), de az előbbit favorizálja, mivel következetesen a 
történeti (eszkatológiai) jelentéshez ragaszkodik: c. 33: PG 106,320–1. 

279  CA 6 és 64 és CM 19–20; 22. 
280  Ref IX 30,6–8. 
281  CM 22–7; a megnevezések felcserélése: CA 6 és CM 19b; CA 14 és CM 19a; CA 

47 és CM 21. 
282  In Catena in Matthaeum (catena integra) (e cod. Paris. Coislin. gr. 23) ed. J. A. 

Cramer, Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum I (Oxford: UP, 1840) 
105. 

283  Jeruzsálemi Szt. Cirilnél is a Gonosz személyes képviselője, személyes eszköze az 
Antikrisztus: ὁ σατανᾶς ὀργάνῳ κέχρηται ἐκείνῳ, αὐτοπροσώπως δι' αὐτοῦ 
ἐνεργῶν (Cath XV 14). Ugyancsak megjelenik nála az a motívum, hogy az Anti-
krisztus először szelídként lép fel, s csak a teljhatalom megszilárdulása után fog 
üldözésbe: Cath XV 12. vö. CM 23–5. Lactantiusnál az Antikrisztus egy „gonosz 
lélek által nemzett király” (malo spiritu genitus): Divinae Institutiones VII17,2 
(magyarul Isteni tanítások, 576). 

284 Theodórétosz, HFC V 22: PG 83,5321–16, amiképpen Jézusban az Ige teljessége, 
úgy benne a Sátáné. 
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bolosz megtestesülése lesz285 – ugyan nem valóságosan, csak virtuálisan, 
hiszen a gonosz nem képes a test teremtésére. Az Antikrisztust ennek meg-
felelően nevezi tehát a redaktor egyszerűen csak Diabolosznak, ami azon-
ban rímel arra, hogy krisztológiája is, mint láttuk, theopaszkhita színezetű. 
 
Úgy tűnik tehát, a redaktor számára éppúgy ismeretlen a Jelenések VI. szá-
zad végétől megjelenő egzegetikai tradíciója, mint az ál-methodioszi apoka-
lipszis később oly nagy hatású perspektívája. Szoros viszonyban áll ugyan-
akkor – mint láttuk – a térben és időben nehezen lokalizálható Ephraem 
Graecus korpuszának néhány eszkatológiai darabjával,286 Rómanosz Meló-
dosszal, Jeruzsálemi Szt. Ciril pedig fontos előzménye. Lényegileg segít 
azonban szövegünket orientálni, ha összevetjük a késő antikvitásból az ed-
digiek mellett talán legfontosabb összehasonlítási alapul kínálkozó szöveg-
gel, a Diobounitis által felfedezett Jelenés-kommentárral, mely minden va-
lószínűség szerint szintén Oikumeniosz előtti. Von Harnack extravagáns 
állítása, mellyel a kommentárt Órigenésznek tulajdonítja, képtelenség.287 
Érdekes nyelvi kapcsolódási pont viszont a CM és e töredékes kommentár 
között a Jelenések szerzőjének „teológus János”-ként történő következetes 
megnevezése, mely, mint láttuk, a IV. század közepétől terjed el Keleten 
fokozatosan. A kommentár perspektívája ugyanakkor – bár csupán első fe-
le maradt fenn – gyökeresen eltér Hippolütoszétól és a redaktorétól: a tör-
ténelmi eszkatológia tulajdonképpen nem érdekli, a szöveg szellemi egze-
gézisére, noétikus jelentésére koncentrál. Annyiban tehát A. von Harnack-
nak igaza lehet, hogy e tekintetben az órigenista hagyomány örököse. 
 Az eszkatológiai szemléletmód tehát nem tűnik el a Konstantin – sőt 
Theodosziosz – utáni új társadalmi környezetben, ám ekkor már szüntelen 
emlékeztetni kell rá a híveket. A hippolütoszi mű ezzel szemben éppen a 
disciplina arcani betartását kéri olvasójától (CA 1). Másrészt épp Hip-
polütosz esete a végidők datálásával mutatja, hogy hosszú távon az idő 

                                                 
285  Az, hogy a Diabolosz fia, már Hippolütosznál is megtalálható: CA 56–7. 
286 Ld. fenntebb 270. j. Az Ephraem Graecus-corpusban egyébként szintén előfordul a 

„Ióannés ho theologos” szintagma, 4 homíliában, de nem a CM-val párhuzamos 
helyen; idekapcsolható még W. Bousset „Ephraem Latinus”-a is (CPL 1144), me-
lyet egyes kéziratok Sevillai Izidornak (560k.–636) tulajdonítanak: W. Bousset, 
Antichrist, 33–5; 41, mely feltehetően szintén VI. századi szöveg, de talán a CM 
utáni, amire a perzsa–római viszonyra való összpontosítása és az apokaliptikus idő 
közelségének krízistudata jellemzi (már minden jel betöltést nyert, kivéve a Biro-
dalom pusztulása). 

287  Diobounitis – Harnack, Der Scholien–Kommentar (ld. fenn 228. j.) 45–8. 
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mégiscsak azokat igazolta, akik a közvetlen parusziavárás beállítódását spi-
ritualizálták.288 Bár hangsúlyeltolódásokat értünk tetten, az esettanulmány 
azt igazolja, hogy az eszkatologikus fordulat nem köthető a kostantini for-
dulathoz. Valójában – a páli életművet nem számítva – 200 táján szembe-
sülünk az első markáns eszkatológiai perspektívaváltással, mégpedig a 
montanizmus és a millenarizmus elleni teológiai küzdelem révén. Ezek 
tükröződnek a római Gaiosz és óvatosabban Alexandriai Dionüsziosz néze-
teiben, a Jelenések könyve iránti nagyobb fokú bizalmatlanságban és ma-
gánál Hippolütosznál.289 Talán már a Muratori-töredékben említett kétsé-
gek is ennek eredményei. Ennek következtében a Jelenések az ázsiai és egy 
ideig a római kereszténység körében a kánonon kívülre szorul, mint azt 
Euszebiosz,290 a 85. apostoli kánon, a laodikaiai 60. kánon, Nazianzoszi 
Szt. Gergely291 és talán a Decretum Damasi292 mutatja – s ami a keleti szí-
reknél így is marad. Bizáncban sem kerül soha a templomi olvasmányok 
közé, akkor sem, amikor már a kétségek elhalványulnak,293 melyek egyéb-
ként Alexandriában (ld. Órigenész,294 Athanasziosz295) sohasem vertek 
mély gyökeret.  

                                                 
288  Rugási Gy. megfogalmazásában: interiorizálták: „Ezeréves királyság”, 84–5). 
289 Ld. fenn 6.2: 371. o. a 173. és 375. o. a 204. jegyzettel. 
290  Euszebiosz különös módon, miután négy kategóriát állít fel (communi consensu, 

dubia, spuria és haeretica), a Jelenések könyvét nem a dubia közt sorolja fel, ha-
nem mind a bevettek, mind a spuria közt (ami per definitionem a dubia közé he-
lyezné): HE III 25,2;4 (magyarul in ÓÍ 4 [1983]). 

291  Carmina Dogmatica, I 1 Carmen 17: PG 37,471–474. 
292  Ld. DS40 180 (itt a páli és a katolikus levelek közé szorítva szerepel, ami talán a 

lista történetének egy pontján történt utólagos beszúrásra utal). 
293  Niképhorosz azonban még a IX. században is – összeségében Euszebioszt követve, 

de ebben az esetben logikusabban – a dubia-k közé helyezi a Jelenéseket: Chrono-
graphia PG 100,1055–59. 

294  ComJoh V, fr. Euszebiosznál: HE VI 25. 
295  Nagy Szt. Athanáz, 39. enciklika: Périclès P. Joannou, ed., Fonti, Fascicolo ix. 

Discipline générale antique (IIe–IXe s.) II-II Les canons des Pères grecs (Grotta-
ferrata, 1963) 74,25–6. 
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 Az eszkatológiai törésvonal tehát alapvetően nem kronológiai-politika-
történeti, hanem egészen máshol húzódik: a jellemzően intellektualista-
metafizikus órigenista296 és a döntően történeti-eszkatologikus hippolütoszi 
beállítódás között.297 

                                                 
296  Nem órigenészi: Órigenész eszkatológiájához vö. Commentariorum series in evan-

gelium Matthaei (Mt. 22,34–27,63) ed. Erich Klostermann GCS 38,96–7. Ennek 
kiegyensúlyozott értékeléséhez ld. B. McGinn, „Turning Points”, 96–98 (aki hang-
súlyozza, hogy Órigenész mind a literarizmust, mind az apokaliptika eliminálását 
kerüli); és az Antikrisztusról: Kelszosz ellen VI 45–6 (vö. 79). (A magyar fordítás-
ban sajnos maradt egy hiba – amiért e sorok írója mint lektor felel –: Órigenész 
szerint is az Antikrisztus „a gonosz démon, a Sátán, a Vádló fia” lesz.) 

297  E konklúzió természetesen nem újdonság, s Rugási Gy. említett írása is [215. j.] 
többször utal erre a szempontra. Oikumeniosz Jelenések-kommentárja viszont köz-
vetíteni próbál e két horizont között, amikor hangsúlyozza, hogy a Jelenések köny-
ve egyszerre beszél múltról, jelenről és jövőről. 
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KONKLÚZIÓ 
 
 
A Melitón- és Hippolütosz-dosszié áttekintése több eredménnyel is szol-
gált. Láttuk, hogy a hagyományosan az „apologéták” közé sorolt Melitón-
nak – bár kétségtelenül az apologetika műfaját is magas szinten művelte – 
meghatározó szerepe volt egy olyan poétikus teológiai nyelv létrehozásá-
ban, mely az apologetikus indíttatású analitikus-szisztematikus dialektus 
mellett az Istenről való beszéd hatékony eszközévé vált. Ebben a minősé-
gében lett azután a liturgikus nyelv forrása nemcsak a himnográfiában, de a 
didaktikus prédikációt olykor felváltó poétikus és dramatikus homíliában 
is.1 A Melitón által középpontba állított paradox krisztológiai formulák 
kedveltségét mutatják a korai kis-ázsiai homíliák későbbi újrafeldolgozá-
sai.2 Ez utóbbi esetben ugyan beszélhetünk egyszerűen irodalmi panelek 
kölcsönzéséről, ám maga e teológiai gondolkodásmód is él tovább – mint 
fentebb láttuk, olyan, egymástól távoli, tekintélyes szerzőknél, mint Johan-
nes Cassianus vagy Szír Szt. Efrém.3 A liturgikus teológia a fogalmi-defi-
nitív dogmatikát újból és újból megtermékenyítette, talán leglátványosabban 
a kalkhédóni zsinat paradox krisztológiai meghatározásában („két termé-
szetben összekeveretlenül, változatlanul, szétválaszthatatlanul, elkülöníthe-
tetlenül”) 4 és az újkalkhédóni mozgalomban (Krisztus emberi és isteni tu-
lajdonságai „felcserélhetőségének” elvében,5 mely lényegében a theopaszk-
hita liturgikus formula – „Isten szenvedett értünk” – elfogadható fogalmi-
dogmatikai értelmezését tette lehetővé).  
 Egyúttal – Melitón újabb töredéke feltárásának befejezésével – sikerült 
világossá tenni, hogy a korai kereszténységben az az antropológiai tradíció, 
mely az istenképűséget az ember teljes, testtel bíró mivoltában látja, nem 
kivételes, hanem Melitónon, Irenaeuson, Hippolütoszon, Methodioszon és 
Epiphanioszon át a korai keresztény teológia egyik fő csapása. 

                                                 
1  Az utóbbi műfajról ld. pl. Tóth Péter, „Az alvilági prófétagyűlés: Még egyszer „Az 

apokrif irodalom határai”-ról” Vallástudományi Szemle 4/3 (2008) 147–202. 
2  Erről ld. pl. 3.2; 4.1.6. alfejezeteket. 
3  Ld. fenn 1: 46–7; ill. 49–50. o. 
4  „ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως ἀτρέπτως ἀδιαιρέτως ἀχωρίστως γνωριζόμενον”: E. 

Schwartz, ed., Acta Conciliorum Oecumenicorum II/1,2 (Berlin: De Gruyter, 1933) 
129. A formula a „negatív” és a „paradox” nyelv különleges keveréke. 

5  Aloys Grillmeier – Theresia Hainthaler, Christ in Christian Tradition II/2: The 
Church of Constantinople in the Sixth Century, tr. John Cawte – Pauline Allen 
(London: Mowbray, 1995) 29; 65–7; 124; 198; 207; 215; 287; 293. 
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 Hippolütosz mesteréhez, Irenaeushoz hasonlóan mindkét szempontból 
örököse volt a kis-ázsiai tradíciónak, de – szintén Irenaeushoz hasonlóan – 
sikeresen egyesítette az apologetikus-dogmatikus és a liturgikus-poétikus 
teológiai tradíciót. Ahhoz azonban, hogy ez világossá váljék, először a Hip-
polütosz-dosszié tekintetében kellett a tisztánlátás feltételeit megteremteni. 
A XIX. század közepe óta ugyanis e dosszié kisgömböc módjára nyelt le 
minden III. századi iratot: Pseudorigenes, Pseudo-Josephus és Gaiosz élet-
művétől kezdve különböző anonim hereziológiai iratokon és homíliákon, 
illetve egyházi rendtartásokon át egészen a Dignétosz-levélig és Pszeudo-
Athénagoraszig. Várható volt, hogy a kisgömböc előbb-utóbb egy apró 
szúrásra kipukkad. Euszebiosz tudósít arról, hogy a Szevérosz-kor a ke-
resztény irodalomban igen termékeny volt,6 egy-egy adott kérdésben is sok 
párhuzamos munka született. Számunkra azonban a korabeli írók nagy ré-
sze alig több puszta névnél. Már Euszebiosznak sem állt rendelkezésére 
elegendő adat, mint jelzi, a tisztánlátáshoz. 
 Pseudorigenes Refutatio-jának felfedezése, majd Hippolütosznak tulaj-
donítása másfél évszázadon át tematizálta a Hippolütosz-kutatást mint 
„Hippolytusfrage”. G. da Bra7 és P. Nautin kezdeményezése mintegy ötven 
esztendő alatt ért be (a M. Simonetti nevével fémjelzett olasz kutatók, A. 
Brent, illetőleg J.A. Cerrato nyomán), hogy ettől az alapvetően abszurd fel-
tételezéstől megszabaduljunk. Bár magam is egy hosszabb fejezetet (4.2.) 
szenteltem Pseudorigenes és Hippolütosz hereziográfiájának összevetésé-
nek, alapvetően arra törekedtem, hogy végre a tematizációtól is megszaba-
duljunk (ami legalább az exegetika terén Y. Smith monográfiája révén lé-
nyegében megtörtént). Az összehasonlítás elhárította az akadályokat az 
elől, hogy a Noétosz ellent végleg visszaadjuk jogos tulajdonosának, Hip-
polütosznak. A szöveg mindenképpen régi, sőt a Ref-nál a hereziográfiának 
egy generációval korábbi állapotát tükrözi.8 Pseudorigenes ugyan maga is 
írt a Ref előtt egy vázlatos hereziográfiai munkát, közlése alapján ez azon-
ban nem tartalmában és metodológiájában, csupán részletességében külön-
bözött. Ezzel szemben a Syntagma-ban a tárgyalt heterodoxiák listája, a 
nekik tulajdonított nézetek és a metodológia is radikálisan elüt a Ref-tól. 
 Megerősítettem P. Nautin és A. Brent érveit, hogy a Noétosz ellen Hip-
polütosz Synt-jának utolsó két fejezete. Esetében tehát legfeljebb az vethető 
fel, hogy később interpolálták. Mivel azonban még ez esetben sem lehetne 
azonos szerző munkája, mint a Ref, ezért az interpoláció elmélete, mely a 
                                                 
6  Euszebiosz, HE V , kül. 27. 
7  Ld. A. Brent, Hippolytus, 206. o. 4. j. 
8  Ld. fenn 4.2: 236. o.  
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Ref hippolütoszi eredetének megmentésére született, feleslegessé válik. A 
bizonyítás terhe mindenesetre nem azokon van, akik hagyományozódásá-
nak megfelelően Hippolütosznak tulajdonítják.9  
 További érvekkel támasztottam alá azt a már Phótiosz pátriárka által 
vallott meggyőződést, miszerint a Josephus neve alatt hagyományozott apo-
logetikus-eszkatológiai töredékegyüttes, a De universo azonos szerző mun-
kája, mint a legalább Theodórétosz korától Órigenész neve alatt ismeretes 
Refutatio. Ennek alternatív címe (Labirintus) nyomán amellett érveltem, 
hogy a Kis labirintus nem más, mint a szerző korábbi, rövid hereziográfiai 
összefoglalója, ez pedig a Refutatio X. könyvének alapjául szolgáló munka 
– az ugyanis bevezetőjének ígérete ellenére nem egészen a korábbiak ösz-
szegzése: nem egészen ugyanazok a tárgyalt szerzők, sem a doxográfiai ál-
lítások, még ha nagyrészt fedik is egymást, és az alapkoncepció is azonos. 
A szerző valójában a korábban megírt resumét helyezte javítgatva műve 
végére konklúziónak. Megvizsgáltam egyúttal annak lehetőségét, hogy az 
Euszebiosz által anonimként idézett, de Phótiosz által ugyanazon szerzőnek 
tulajdonított Artemón ellen beleilleszthető-e ugyanebbe az életműbe. Az 
eredmények alapján elmondható, hogy csak nagyon problematikusan, jobb 
tehát itt ítéletünket felfüggeszteni, és meghagyni anonimnak a munkát. 
 A filológiai eredmények alapján ezt követően áttekintettem Hippolütosz 
és Pseudorigenes teológiáját, teológiai metodológiáját és eszkatológiáját. 
Hippolütosz műveiből egy szokatlanul konzisztens kép bontakozik ki, mely 
eltéveszthetetlenül sajátos vonásokkal rajzolja ki gondolkodását. Ugyanez 
elmondható a jóval kevésbé jelentős Pseudorigenesről is. Hippolütosz a 
kis-ázsiai tradíció örököse, aki azonban a paradox krisztológiai nyelvnek 
egy fogalmilag világos, a heterodox értelmezéseket kizáró interpretációját 
kívánja adni – ebben rejlik újdonsága, nagysága és hatása. Pseudorigenes 
ezzel szemben egyszerűen az apologéták logoszteológiájának és filozófiai 
metodológiájának az örököse, néhány szál pedig Alexandriához fűzi. A kö-
zös pont kettejük között Irenaeus, ám benne sem ugyanazt látják meg. 
 

                                                 
9  Mint láttuk, az interpoláció lehetősége egy esetben vethető fel komolyan, ugyanis 

itt a szövegből belső érvek mutatják a beavatkozás nyomát:  ld. 5.2: 317. o. 
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Minden bizonytalanság ellenére a rendelkezésünkre álló adatok alapján 
megkísérlem Hippolütosz valószínűsíthető életrajzát felvázolni.10 I Niké-
phoros pátriárka rövid kronográfiája kevés eseményt, írót említ meg: Péter, 
Pál és Jakab mártírhalála és János száműzetése után csak Antiokhiai Szt. 
Ignác és Jusztin filozófus mártírhalálát, majd Septimius Severus alatt Óri-
genész apjának, Leonídésznek mártírhalálát, Hippolütosz és Csodatévő Szt. 
Gergely működésével összekapcsolva (melyet a későbbi redakció Alexand-
riai Kelemennel egészít ki).11 A lista egyébként – Irenaeus kiáltó hiányától 
eltekintve – jól reprezentálja a legjelentősebb korai keresztény teológuso-
kat. Említésük után Nagy Konstantinig már csak Babülasz antiokhiai püs-
pök mártírhaláláról hallunk. Mivel Órigenész kaiszareiai tanítványának, 
Csodatévő Szt. Gergelynek a korai dátumhoz kapcsolása nyilvánvaló anak-
ronizmus, nem tulajdoníthatunk nagy értéket Hippolütosz datálásának sem, 
jóllehet az egybevág a Dániel-kommentár hagyományos keltezésével. Eusze-
biosz kronográfiájában a 202-es évnél csak Leonídész halála és Alexandriai 
Kelemen szerepel,12 Hippolütoszt csupán Jeromos fordítása említi, mégpe-
dig a 228. évnél.13 
 Hippolütosz műveinek megállapítható kronológiai viszonyai,14 valamint 
Tertullianus, Pseudorigenes, Novatianus írásainak ezekkel való kapcsolat-
rendszere és relatív időrendje alapján a következő valószínű történet rajzo-
lódik ki: 
 Hippolütosz 170 tájékán születik Kis-Ázsiában, Melitón püspöksége 
idején, Tertullianus kortársaként. Victor római püspöksége (18615/916/9317–

                                                 
10  A művek kronológiáját már Marcel Richard (s.v. „Hippolyte” DSp VII [1969] coll. 

533-45, kül. 534-5) , és nyomán Clemens Scholten (s.v. „Hippolytos II (von Rom)” 
RAC XV [1991], coll. 498-500) is megkísérelte felvázolni, az alábbiakkal részben 
egyezően, részben attól eltérően. Mindeketten azonosítják Hippolütoszt és 
Pseudorigenest.  

11  Nicephorus I, Chronographia brevis 94, 9–12 ed. de Boor: Ἐπὶ αὐτοῦ Λεωνίδης ὁ 
πατὴρ Ὠριγένους [τοῦ κακό-|φρονος] ἐμαρτύρησε καὶ Ἱππόλυτος ὁ Ῥώμης 
συγγρα-| φεὺς ἤκμαζε καὶ Γρηγόριος ὁ θαυματουργός [καὶ|  Κλήμης ὁ 
Ἀλεξανδρεύς]. (A szögletes zárójelben szereplő kifejezések csak a második redak-
cióban). 

12  Euszebiosz, Chronicon ed. R. Helm, GCS 24,212 és 20,224. 
13  Euszebiosz, Chronicon, GCS 24,215. 
14  Ld. fenn 5.2: 288–9; 291–2. o. 
15  Euszebiosz, Chronicon ed. J. Karst, GCS 20,223 (örmény változat). 
16  Euszebiosz, HE V 22. 
17  Euszebiosz, Chronicon, GCS 24,210 (Jeromos változata). 
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199/20118) és Commodus (180–192) vagy Septimius Severus (193–212) 
császársága idején (ekkoriban lehet aktív Noétosz Szmürnában) érkezik 
Hippolütosz Rómába, és lesz tagja a kis-ázsiai kötődésű közösségnek. Itt 
hallgatja az odalátogató Irenaeust, megismeri a varga Theodotosz iskoláját, 
majd írja a Krisztus és Antikrisztust, illetve a Syntagma-t, valamikor Tertul-
lianus legkorábbi műveivel (Ad martyras, Ad nationes, Apologeticum) egy 
időben, feltehetőleg már közösségének elöljárójaként vagy legalábbis te-
kintéllyel bíró tagjaként. A Syntagma írása a második Theodotosz említése 
és a CArt esetleges hatása miatt már inkább a Victort követő Zephürinosz 
püspökségének idejére esett, tehát a 200-as évek elejére.  
 A 202-ben kitört, az egész birodalomra először kiterjedő üldözésekhez 
kapcsolódik a Synt-nál későbbi Dániel-kommentár, de megírása talán 207-
ig is elhúzódott. Ekkoriban születnek Tertullianus olyan fontos munkái, 
mint a Pergátló kifogás az eretnekekkel szemben, a Krisztus teste és a De 
resurrectione, illetve a Markión ellen első része. Az ott támadott fő ellenfe-
lek közül a Hippolütosz által is említett Apellész már nem, de a Hippolü-
tosznál még képbe nem kerülő, ám Pseudorigenes által már elmúlt veszély-
ként röviden elintézett Hermogenész még él.19 
 Tertullianus a különböző datálások mentén 210 körül (+/- 4-5 év) írja 
Praxeas elleni értekezését már a Syntatgma felhasználásával. Ekkoriban 
(Septimius Severus és Caracalla alatt) születnek Hippolütosz további jelen-
tős kommentárjai (Jákób, József, Mózes és Balaam áldásairól, a Zsoltárok-
hoz és a Példabeszédekhez). Ekkor aktív Rómában Szabelliosz és Kallisz-
tosz Zephürinosz környezetében, ez idő tájt írja Pseudo-Josephus/Pseudori-
genes apologetikai munkáját Platón ellen a mindenségről címmel és 
Gaiosz a Proklosz ellent.20 Talán ekkor találkozik az alexandriai Órige-
nésszel, aki Zephürinosz idején elzarándokolt Rómába.21 
 Elagabalus (218–22) alatt kerül sor Kallisztosz22 és Pseudorigenes konf-
liktusára, és ekkor vagy nem sokkal később a Refutatio megírására. 
                                                 
18  Euszebiosz, HE V 28,7. Victor adatai a Chronographus anni 354 püspöklistájában 

hiányosak (csak a 9 év 2 hónap 10 nap hivatalidő olvasható): Theodorvs Momm-
sen, ed., Chronica minora saec. IV. V. VI VII vol. I (MGH Scriptores: Auctorum 
Antiquissimorum IX.) 74. 

19  Tertullianus, Adversus Hermogenem 1. 
20  Euszebiosz, HE II 25,6; VI 20,3. 
21  Euszebiosz, HE VI 14,10. 
22  A Chronographus anni 354 Elagabalus trónra jutásával kapcsolja össze Zephüri-

nosz halálát (illetve Callixtus hivatalának kezdetét): Th. Mommsen, ed.,  Chronica 
minora, 74. Euszebiosz szerint (HE VI 21,1) Zephürinosz 18 évet szolgált hivata-
lában (ő is Elagabalus első évére teszi a hivatalváltást).  
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 Alexander Severus (222–35) alatt feltehetőleg jó kapcsolatba kerül a 
császári udvarral, ekkor születik a Julia Mamaea-nak dedikált értekezése, a 
Feltámadásról, és talán a Gaiosz ellen és az Énekek éneke-kommentár is.23 
Ekkor Rómában működik Julius Africanus is.24 Az ő hatásának tudható be 
Pseudorigenes és/vagy Hippolütosz saját kronográfiai vállalkozása, a 234/5 
esztendőig futó Synagógé chronón.25 
 A 354-es Depositio martyrum utalása alapján26 elfogadható, hogy az ott 
szereplő „Hippolütosz presbiter” azonos szerzőnkkel, tehát halála Pontia-
nus püspökével egy időben, 235-ben a Maximinus Thrax-féle, a keresztény 
klérus ellen irányuló üldözésre tehető. 
 Alakja hamarosan elmosódott az emlékezetben: nemcsak Euszebiosznál, 
de a hagiográfiai hagyományban is.27 A IV. század közepi Depositio mar-
tyrum és a régi római hagyományokat őrző Martyrologium Hieronymianum 
(továbbiakban MH) augusztus 13-i bejegyzése (i) mellett még legalább há-
rom különböző hagyomány beszél Hippolütosz nevű mártírról: (ii) az V. 
század eleji szír naptár a MH-mal összhangban január 30-án ünnepel 
Antiokhiában egy Hippolütosz mártírt.28 Ugyanezzel a dátummal a mártír 

                                                 
23  M. Richard (s.v. „Hippolyte” coll. 533; 537) jelentős érvek nélkül Hippolütosz 

legkorábbi művének tartja. 
24  Julius Africanus, Késtoi XVIII Oxyr.Pap. III 142,39ff. 
25  Ld. fenn 4.1.4. 
26  Depositio martyrum Idus Aug.: Hippolyti in Tiburtina et Pontiani in Callisti: Th. 

Mommsen, ed., Chronica minora, 72: vö. Martyrologium Hieronynianum Idus 
Aug.: Romae natalis sanctorum Hippolyti martyris, Pontiani episcopi, Cornelii, 
Cassiani, Calesti cum sociis eorum. 

27  Erről részletesebben ld. H. Achelis, Hippolytstudien, 35–62; az általa ismert forrá-
sok alapos gyűjteményével ld. J. B. Lightfoot, „Hippolytus of Portus”, 355–65; a 
hagyományok elemzéséhez ibid. 370–7; vö. még E. Follieri, „Sant’Ippolito 
nell’agiografìa e nella liturgia bizantina” in Ricerche su Ippolito (Studia Epheme-
ridis Augustinianum 13, Roma: Institutum Patristicum «Augustinianum» 1977) 
31–44; ill. összefoglalóan J. A. Cerrato, Hippolytus, 8–11, részben Clemens 
Scholten, s.v. „Hippolytos II (von Rom)” RAC XV (1991) 492–551, 535–48 alap-
ján. Az alábbi vázlatos áttekintésben a damasusi-prudentiusi történettel a megtérő 
novatiánus presbiterről nem foglalkozom. Erről vö. A. Brent, Hippolytus, 368–88; 
magyarul ld. még Sághy Marianne, Versek és vértanúk: a római mártírkultusz 
Damasus pápa korában, 366–384 (Catena monográfiák 3, Budapest: Kairosz, 
2003) 195–200. 

28 MH iii Kal. Febr. In Antiochia, passio sancti Hippolyto martyris; a szír verzióban 
(ed. W. Wright, „An Ancient Syrian Martyrology” Journal of Sacred Literature 
and Biblical Record 8 [1866] 45–60; 423–32, ܒ (BM Add. 12,150 fol 251 col. b:): 
� ܗ�'� ��3ܣ&�"� ����C#$� . 
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Synaxarium Constantinopolitanumban már „római pápa”-ként szerepel, 
Aura/Khrüszé és többek közt „Maximosz presbiter”, „Arkhelaosz diakó-
nus” és „Küriakosz presbiter” társaságában mint Claudius (Gothicus, 268–
70) alatti mártír, akit a tengerbe fojtottak. Ezt az adatot találjuk az etióp 
szinaxarionban is – de a mártírtársak nélkül.29 (iii) Augusztus 22-én sze-
repel a MH egyes verzióiban Róma kikötőjének, Portusnak mártírjaként.30 
A vonatkozó passio Küriakosz, Maximosz és Khrüszé Claudius alatti már-
tírokkal együtt számol be a történtekről.31 
 (iv) Végezetül különböző változatokban fennmaradt egy passió, mely a 
Valerianus-féle üldözésekben, 258 augusztusában kivégzett népszerű római 
Lőrinc diakónus32 és Xystus (II. Szextosz) püspök33 mártírokkal kapcsolja 
össze Hippolütosz nevét, aki a passióban katonai tribunusként szerepel, 
majd függelékében Lőrinc révén kereszténnyé lesz, s mártírhalált hal.34   
 Az egyik kézenfekvő magyarázat az, hogy eredetileg két Hippolütosz 
mártírt tiszteltek, Rómában és Antiokhiában, ünnepük augusztus 13-ra, il-
letve január 30-ra esett. Ezeket kapcsolták össze aztán a későbbi hagio-
gráfiai források részben a közel eső, Rómában szintén népszerű Xystus és 
Lőrinc passiójával (augusztus 9–10.), illetve Khrüszé/Aurea mártíriumával 
(augusztus 22.).35 Ezek a történetek azután egymásba fonódtak, és külön-

                                                 
29  Gérard Colin, ed., tr., Le synaxaire éthiopien. Mois de Yakkatit PO 45/3 (1992) 

484-5; 492-5; vö. E. A. Wallis Budge, The Book of the Saints of the Ethiopian 
Church: a Translation of the Ethiopic Synaxarium: Made from the Manuscripts 
Oriental 660 and 661 in the British Museum (Cambridge: UP, 1928, digitalizált 
változatban http://www.stmichaeleoc.org/The_Ethiopian_Synaxarium.pdf [2016.05. 
16.]): Yäkatit 5 és 6. 

30  MH ed. Johannes-Baptista de Rossi – Ludovicus Duchesne (ASS Novembri II/1 
1894) 109 (codex Bernensis, Epternancensis): in Porto Rom. (Peregrini) (...) 
Ippoliti... 

31  BHG 466, kiadását ld. PG 10, 551–70 és Paulus Antonius de Lagarde, Hippolyti 
Romani quae feruntur omnia Graece (Leipzig: Teubner, 1858) v–xiii. 

32  Natalisa aug. 10: Depositio martyrum: Th. Mommsen, ed., Chronica minora, 71, 
ugyanígy MH iv id. Aug.  

33  Natalisa aug. 6: Depositio martyrum: Th. Mommsen, ed., Chronica minora, 71, 
ugyanígy MH viii id. Aug.  

34  A passió: BHG 976, Hippolütoszról szóló függelékének változatai BHG 977 alatt 
(illetve önállóan: BHG 2178). Ismeretes még egy, a Via Appiához kapcsolható 
Hippolütosz mártír is: ld. J. A. Cerrato, Hippolytus, 9–10; vö. ASS 65,90–9 (ünne-
pe november 5-én). 

35  VIII. 22-én szerepel a MH-ban: xi. Kal. Sept: ASS 26,109 col. C [Aurae], Aureli 
ibid. col. B. Col A Hippolytust hozza. 
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böző dátumokon bukkannak fel, egyre inkább egy római/portusi író-püspök 
alakjához kapcsolódva. 
 Egy sajátos variáció, úgy látszik, ezekhez még (nyilván Rufinus tolmá-
csolásán keresztül) Euszebiosz azon adatát is bedolgozta a történetbe, mi-
szerint Alexandriai Dénes püspök (248–64) hasonnevű római kollegájának 
(259. VI. 22. – 268. XII. 26.) egy bizonyos Hippolütosz által küldött levelet 
a Novatianus-konfliktussal kapcsolatban.36 Így születik az a meglehetősen 
anakronisztikus történet, hogy Hippolütosz, miután Alexandriát megtérítet-
te, Rómába zarándokol,37 ott Portusban működik mint prédikátor és író, 
majd Aurea mártíromsága után vízbe fojtják.38 
 
A személy homályba merülésével azonban az író hatása nem halványult el. 
Meghatározta Tertullianus,39 majd Novatianus szentháromságtanát,40 és így 
a latin trinitológiai ortodoxiát, de Órigenész mellett a görög szenthárom-
ságtanra is hatással volt, így Szalamiszi Szt. Epiphanioszra41 és feltehetően 
Nüsszai Szt. Gergelyre,42 de talán Apollinarioszra is,43 tehát a nikaiai hatá-
rozatoknak a konstantinápolyi zsinaton elfogadott értelmezését megalapozó 
szerzőkre. Kommentárjai – különösen Dániel könyvének és az Énekek éne-
kének magyarázatai – meghatározók maradtak, akárcsak a melitóni-hippo-
lütoszi krisztocentrikus tipológiai vízió. Hosszú távon pedig legmaradan-
dóbb azon törekvésének eredménye volt, mint fent is kiemeltem, hogy az 
örökölt ázsiai poétikus-liturgikus teológiai nyelvet Irenaeus nyomán a kon-
ceptuális elemzéssel szintézisbe hozza, s a liturgikus és a dogmatikus „Is-
ten-beszéd” összhangját megteremtse. Így a kis-ázsiai örökség nem csupán 
a liturgikus nyelvben élt tovább – mintegy a zsinati meghatározásokhoz 
képest „skizofréniában” –, hanem ténylegesen synergia jöhetett létre e két 

                                                 
36  Euszebiosz, HE VI 46,5. 
37  Ez talán a martirologiumok „in porta Romae Peregrini”, ill. „in porto Romano 

peregrinorum martyrum” bejegyzésein alapul: MH-ban xi. Kal. Sept: ASS 26,109 
col B. ill. C, de Órigenész „zarándoklatához” vö. Euszebiosz, HE VI 14,10. 

38  BHL 3963; PG 10,545d–547a. 
39  Ld. 5.2: 288. o. a 282. jegyzettel. 
40  Vö. különösen Novatianus, Trin 27, jellemzően 27,3: societatis concordiam, non 

unitatem personae; ld. még 5.1: 250. o. a 65.; 251. o. a 70. és 72. jegyzettel. 
41  Elsősorban a CHN recepciója és kiegészítése mutatja ezt Epiphaniosznál a Pan 57-

ben. 
42  Ld. fenn 5.2: 298. o. a 341. és 324. o. 555–6. jegyzettel. 
43  Ld. a CHN 17,2 apollinaristának látszó betoldását: 5.2: 317. o. az 500. jegyzettel; 

vö. 4.1: 168. o. a 115. jegyzettel egy esetleges apollinarista alkotásról Hippolütosz 
neve alatt. 
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szféra közt, amelyben az időnkénti oppozíciót a kölcsönös megtermékenyí-
tés követte.  
 A fentiekben az általam vizsgált jánosi vagy kis-ázsiai tradíciót szűkeb-
ben értettem, mint M. Simonetti az általa az alexandriaival szembeállított 
ázsiai szálat, melybe az apologétákat és Tertullianust is beleérti.44 Az apo-
logetikus tradíció valójában egy harmadik szál, de platóni-arisztotelészi 
öröksége révén közelebb áll az alexandriai keresztény gondolkodókhoz, 
mint a Melitón emblematikus alakjával jellemezhető kis-ázsiai hagyo-
mányhoz. Ugyanakkor e szálak nem külön, nem hermetikusan elzárt térben 
futnak. Láttuk,45 hogy már Melitónra komoly hatást gyakorolt Jusztin már-
tír, Irenaeus pedig még erősebben az apologetikus tradíció hatása alatt állt, 
mint követője, Hippolütosz, de mindketten a két hagyomány szintézisét te-
remtik meg, ám eltérő hangsúllyal. A kis-ázsiai keresztény dialektus többek 
közt sajátos „teológiai metodológiájával”, poétikus teológiájával éppúgy 
jellemezhető, mint az emberi test istenképűségének hangsúlyozásával az 
intellektualista tendenciákkal szemben. Hippolütosz ebben Melitón mun-
kásságának folytatója, amit talán szimbolikusan is kifejez az a tény, hogy 
az utóbbi frissen felfedezett szövege az előbbi neve alatt hagyományozó-
dott.46 A fentiek alapján az is világos, hogy az így értelmezett ázsiai tradí-
ció egyáltalán nem hal ki a IV. századdal, hanem a kereszténység fő motor-
ja marad legalább a görög és a keleti világban – a teológiai-liturgikus 
nyelvben éppúgy, mint a szélsőségesen intellektualista antropológiával va-
ló szembenállásban.47 Az utóbbi összefüggésben különösen hangsúlyozan-
dó, hogy a szír keresztény teológia legnagyobb alakja, Efrém a maga poéti-
kus (szimbolikus és paradox) teológiai nyelvével48 vagy testértelmezésé-
vel49 nem légüres térben áll a korábbi keresztény hagyományhoz képest,50 

                                                 
44  Ld. Manlio Simonetti, „Millenarismo in Oriente da Origene a Metodio”  in: Co-

rona gratiarum: miscellanea patristica, historica et liturgica Eligio Dekkers O.S.B. 
XII lustra complenti oblata (Brugge: Sint Pietersabdij, 1975) I 37–53; id., Studi 
sulla cristologia del II e III secolo (Studia Ephemeridis Augustinianum 44, Roma: 
Institutum Patristicum, 1993) 112; 121–2; 131; 305; 332–7; id., s.v. „Asiatic 
culture” in EEC. Vö. még D. Bumazhnov, Der Mensch als Gottes Bild, 11–4. 

45  Ld. 3.1: 103. o. a 66. jegyzettel. 
46  Ld. fenn 3.1: 92. o. 
47  Ebben Melitón „reneszánszának” szerepét hangsúlyozza D. Bumazhnov, Der 

Mensch als Gottes Bild, 19–29 et passim. 
48  Ld. fenn 1: 43–44; 46–50. o. 
49  Szír Szt. Efrém, Hymni de Paradiso 8: Des heiligen Ephraem des Syrers, Hymnen 

De paradiso und Contra Julianum, ed. E. Beck (CSCO 174 Syr 78) 33-5; tr. id. 
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hanem ennek az ázsiai keresztény világnak az örököse, folytatója és kitelje-
sítője, aki talán fordításai, az általa inspirált Ephrem Graecus-irodalom51 és 
Rómanosz Melodosz közvetítésével a görög liturgikus nyelvbe e dialektust 
ismételten visszaoltja. 

                                                                                                                      
(CSCO 175 Syr. 79, 1957) 30–33; ebben az összefüggésben kiemeli  D. 
Bumazhnov, Der Mensch als Gottes Bild, 81–6. 

50  Sőt bizonyos mértékig talán még az izoláltabb Aphrahatra is igaz ez: vö. fenn 2: 
88. o.  

51 Ld. pl. fenn 1: 49. o. a 185. jegyzettel. 
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DThC Jean Michel Alfred Vacant,  E. Mangenot [et al.] ed., 

Dictionnaire de Théologie Catholique 15 vols  (Paris: Letouzey 
et Ané, 1902–1950; elektronikus kiadás:  
http://jesusmarie.free.fr/dictionnaire_de_theologie_catholique.
html) 

GCS Griechisch Christliche Schriftsteller (1–41/1, Leipzig: 
Hinrichs, 1897–1941; 41/2–, Berlin: Akademie, 1955–) 

GNO Gregorii Nysseni opera (Leiden: Brill, 1960–) 
Grilmeie
r, Christ 

Aloys Grillmeier, S.J., Christ in Christian Tradition, vol I: 
From the Apostolic Age to Chalcedon, tr. John Bowden 
(Atalanta: John Knox, 19752) 

EEC Angelo Di Berardino, ed., Encyclopedia of the Early Church, 
tr. Adrian Walford (Oxford: Oxford University Press, 1992) 

Ep. Epistula 
Epiph. Epiphaniosz, Panarion 
fr.; frr. fragmentum; fragmenta 
fol.; foll. folium; folia 
HE Historia Ecclesiastica (Egyháztörténet). 
IET Az isteni és emberi természetről, szerk. Frenyó Zoltán és Vid-

rányi Katalin. 2 kötet (Budapest: Atlantisz, 1994) 
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Il Iliász 
JThS The Journal of Theological Studies 
K Szent Biblia, Károli Gáspár fordításának revideált verziója 

(1908– több kiadás) 
KP Középső platonizmus, szerk. Somos Róbert (Budapest: Osiris, 

2005) 
KT Kozmikus teológia: Források a görög filozófia istentanához a 

kezdetektől a kereszténység színrelépéséig, szerk. Bugár M. 
István (Budapest: Kairosz, 2005) 

KRS G. S Kirk, J. E. Raven és M. Schofield, A preszókratikus 
filozófusok, ford. Cziszter Kálmán és Steiger Kornél (Budapest: 
Atlantisz, 1998) 

l.; ll. linea; lineae 
LS  A. A Long and D. N. Sedley, The Hellenistic Philosophers, 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1987; magyarul: 
szerk. Bene László [Budapest: Akadémiai, 2015]) 

LSJ Henry George Liddell & Robert Scott, A Greek-English 
Lexicon, revised and augmented throughout by Sir Henry Stu-
art Jones with the assistance of Roderick McKenzie (Oxford: 
Clarendon Press, 1940) 

LXX Septuaginta ed. A. Rahlfs, 2 vols., (Stuttgart: 
Württembergische Bibelanstalt, 19359) 

M Az Ószövetség maszoréta szövege, illetve az annak megfelelő 
beosztása és számozása 

MGH Monumenta Germaniae Historica  
Mai, 
NBP 

Angelo Mai, ed., Nova Patrum Bibliotheca 10 vols (Roma, 
1844–1905) 

NA Novum Testamentum Graece ed. Eberhard et Erwin Nestle, 
Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. 
Martini, Bruce M. Metzger [et. al.] (Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft, 199327) 

NHC James, M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library in Eng-
lish (San Francisco: Harper Collins, 19903) 

NPNF A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the 
Christian Chruch, ed. Philip Schaff (New York, 1886–1916) 

Od Odüsszeia 
ÓÍ Ókeresztény Írók, 20 kötet (Budapest: Szt. István Társulat, 

1980–2009) 
Or. Oratio 
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Otto, CA Io. Car. Th de Otto, ed.,  Corpus apologetarum I–IX (Jena, 
1847–72) 

PG Jean-Paul Migne, ed. Patrologiae cursus completus: series 
graeca. Vol. 1–138. (Paris, 1857–1863) 

PL Migne, Jean-Paul, ed. Patrologiae cursus completus: series 
latina. Vol. 1–221. (Paris, 1841–1864) 

Pitra, AS J-B. Pitra, ed., Analecta sacra spicilegio solesmensi parata 1–6 
(Paris, 1876–91) 

Pitra, SS J-B. Pitra, ed., Spicilegium Solesmense, 4 vols (Paris, 1852–8) 
PO Patrologia Orientalis, ed. F. Nau, R. Graffin, Fr. Graffin (Paris, 

1904–) 
Ps- Pseudo- 
Ps-Tert. Pseudo-Tertullianus, Adversus omnes haereses 
PS Patrologia Syriaca, ed. F. Nau (Paris: Firmin-Didot, 1894–

1907) 
PTS Patristische Texte und Studien (Berlin: De Gruyter, 1963–) 
RAC Reallexikon für Antike und Christentum (Stuttgart: Hirsemann, 

1950–) 
SC Sources chrétiennes (Paris: Cerf, 1944–) 
SP Studia Patristica 
SP ed. 
Holl 

Karl Holl, Fragmente vornicänischer Kirchenväter aus den 
Sacra Paralella (TU 20/2, Leipzig, 1899) 

Quasten Johannes Quasten, Patrology, 3 vols. (Westminster, Maryland: 
Christian Classics, repr. 1986) 

S&Sz Sors és szabadság, szerk. Bugár M. István és Lautner Péter 
(Budapest: Kairosz, 2006) 

SVF H. von Arnim, ed., Stoicirum Veterum Fragmenta (Stuttgart, 
1903–24; repr. 1964–8) 

SzEA Sztoikus etikai antológia, szerk. Steiger Kornél (Budapest: 
Gondolat, 1983). 

SZIT Szent Biblia (Budapest: Szent István Társulat, 1973) 
SzSzSz Bugár M. István, Szabadság, szeretet, személy: Az ókeresztény 

teológia antropológiai vetülete (Catena mongráfiák 16; Buda-
pest:  Kairosz, 2013) 

TLG Thesaurus Linguae Graecae 
TU Texte und Untersuchungen zur Gexhichte der altchristlichen 

Literatur (Lepzig: Hinrich’s, 1882–1941; Berlin: Akademie, 
1951–1990) 

VC Vigiliae Christianae 
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VI Hieronymus, De viris inlustribus ed., Ernest Cushing Richard-
son (TU 14/1, 1896) 

UP University Press 
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FONTOSABB FELHASZNÁLT SZÖVEGKIADÁSOK 
 
- Melitón 

o PP = Peri Pascha S. G. Hall kiadása nyomán. 
� Othmar Perler, ed., Méliton de Sardes, Sur la Pâque 

et fragments (SC 123, 1966). 
� Stuart G. Hall, ed., Melito of Sardis, On Pascha and 

Fragments (Oxford, 1991; a PP esetében kisebb 
változtatásokkal újranyomva 2012). 

o ACI = De anima corpore et de incarnatione [a függelékben 
szereplő rekonstrukció alapján, a források kiadásaihoz ld. 
fenn 3.2. 116–8. o]. 

o William Cureton, ed., Spicilegium Syriacum (London, 
1855). 

o Otto, CA 9. 
- Hippolütosz (az egyes művek kiadásaihoz, rövidítéseihez ld. még 4.1.2–

6). 
o Hippolytus Werke I. Exegetische und homiletische Schriften 

edd. G. Nat. Bonwetsch and Hans Achelis (GCS 1/I–II, 
1897). 

o Pierre Nautin, Le dossier d'Hippolyte et de Méliton dans les 
florileges dogmatiques et chez historiens modernes (Paris, 
1953). 

o CHN = Contra haeresin Noeti 
� E. Schwartz, ed., „Zwei Predigen Hippolyts” 

Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften in München, Philos.-philol. u. hist. 
Klasse, 1936/3: 5–23. 

� Hippolyte, Contre les héresies,  ed. Pierre Nautin 
(Paris: Cerf ,1949) 235–65. 

� R. Butterworth, ed., Hippolytus of Rome, Contra 
Noetum (London: Heythrop College (University of 
London), 1977): 43–93. 

� Ippolito, Contro Noeto, ed. Manlio Simonetti (Bib-
lioteca Patristica, Bologna: Edizioni dehoniane Bo-
logna, 2000). 

- Pseudorigenes/Pseudo-Josephus  
o Ref =Pseudorigenes, Refutatio omnium haeresium (kiadása-

it ld. a függelékben közölt fordításnál). 
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o un = Pseudo-Josephus, De universo contra Graecos et Pla-
tonem  töredékei a függelékben közölt gyűjtemény alapján 

- CArt = Contra Artemonem frr. apud Eusebium, HE (ld. a függelékben). 
 

* * * 
 
- EpAp = Epistula Apostolorum (CANT 22) 

o etióp verzió: L. Guerrier, Le Testament en Galilée de Notre 
Seigneur Jésus Christ (PO 9/3, 1913)177–232. 

o kopt verzió: Gespräche Jesu mit seinen Jüngern nach der 
Auferstehung: Ein katholisch-apostolisches Sendschreiben 
des 2. Jahrhunderts nach einem koptischen Papyrus des In-
stitut de la Mission Archeol. Francaise au Caire, hrsg. Carl 
Schmidt (TU 43, 1919). 

- ApPetr. =Apocalypsis Petri (CANT 317) 
o J. Armitage  Robinson, Montague Rhodes James, The 

Gospel According to Peter, and the Revelation of Peter:  
Two Lectures on the Newly Recovered Fragments Together 
with the Greek Texts (London, 1892) (Akhmim-töredék) 

o Pesthy Monika, ford., bev., kom. Péter-apokalipszis (Buda-
pest: Corvina, 2009). 

o J. K. Elliott, The Apocryphal New Testament: A Collection 
of Apocryphal Christian Literature in an English 
Translation (Oxford: Clarendon, 1994) 593–615. 

- Ign. = Ignatius Antiochenus, Epistulae genuinae  (CPG 1025) 
o P.T. Camelot, ed.,  Ignace d'Antioche. Polycarpe de 

Smyrne. Lettres. Martyre de Polycarpe  (SC 10 [19694] 56–
154.) 

- Ariszteidész, Apológia (CPG 1062) 
o The Apology of Aristides on Behalf of the Christians from a 

Syriac MS. preserved on Mount Sinai, ed., intr. tr. J. Rendel 
Harris containing the main portion of the original Greek 
text ed. by J. Armitage Robinson (Texts and Studies 1, 
Cambridge: UP, 1893). 

o Pitra, AS IV 6–8. 
- Jusztin mártír 

o Apol. = Apologia I–II (CPG 1073) ed. E.J. Goodspeed, Die 
ältesten Apologeten (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1915) 26–89. 
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o Dial.  = Diaolgus cum Tryphone (CPG 1076) ibid. 90–265. 
- [Jusztinosz], res = De resurrectione (CPG 1081) 

o Martin Heimgartner, Pseudo-Justin: Über die Auferstehung 
PTS 54 (Berlin, 2001). 

o Io. Car. Th. de Otto, Corpus apologetarum christianorum 
saeculi secundi: Iustinus philosophus et martyr, 3rd edn III 
(Jena, 1879). 

- Tatianosz, Or. 
o E. J. Goodspeed, ed., Die ältesten Apologeten, 268–305. 

- Athénagorasz, Leg. 
o W.R. Schoedel, ed., Athenagoras, Legatio and De 

resurrectione (Oxford: Clarendon, 1972) 2–86. 
- [Athénagorasz], res 

o ibid. 88–148. 
- Antiokhiai Theophilosz, Autol. 

o R. M. Grant, ed., Theophilus of Antioch, Ad Autolycum 
(Oxford: Clarendon Press, 1970). 

- Irenaeus 
o AH =Adversus haereses (Az eretnekségek ellen) (CPG 

1306) 
� Irénée de Lyon : Contre les hérésies 

• Livre I: ed.  A. Rousseau, L. Doutreleau 
(SC 263–4, 1979); 

• Livre II: ed.  A. Rousseau, L. Doutreleau 
(SC 293–4, 1982); 

• Livre III: 
o ed. F. Sagnart (SC 34, 1951); 
o ed.  A. Rousseau, L. Doutreleau (SC 

210–11, 1974); 
• Livre IV: ed. A. Rousseau, B. Hem-

merdinger, C. Mercier, L. Doutreleau (SC 
100,1–2, 1965); 

• Livre V: ed. A. Rousseau, L. Doutreleau, C. 
Mercier (SC 152–3, 1969). 

� W. Wigan Harvey, ed., Sancti Irenaei Episcopi 
Lugduensis  Libros quinque adversus haereses [...] 
fragmenta necnon graece, syriace, armeniace 2 
vols. (Cambridge, 1857). 

- Ad. Diogn. = Epistula ad Diognetum (CPG 1112) 
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o  H.–I. Marrou, ed., A Diognète SC 33bis (19652): 52–84. 
- SS = Sententiae Sexti, (CPG 1115) 

o Henry Chadwick, The Sentences of Sextus: A Contribution 
to the History of Early Christian Ethics (Cambridge: 
University Press 1959) 12–72. 

- Aut. = Antiokhiai Theophilosz, Ad Autolycum (CPG 1107) 
o R.M. Grant, ed., Theophilus of Antioch, Ad Autolycum 

(Oxford: Clarendon, 1970). 
- Tertulianus 

o AM = Adversus Marcionem (CPL 14) 290–650. 
� Aemilius Kroymann, ed., Q. Sept. Florent. 

Tertvlliani opera III  (CSEL 49, Wien, 1904) 290–
650. 

o an = De anima (CPL 17) 
�  Quinti Septimi Florentis Tertulliani De Anima, ed. 

J. H. Waszink (Amsterdam: J. M. Muellenhoff, 
1947; repr. Leiden: Brill, 2010). 

o  Apol =Apologeticum (CPL 3) 
� T. R. Glover, ed., tr., Tertullian, Apology, De spec-

taculis, W. C. A Kerr & Gerald H. Rendall, ed., tr., 
Minucius Felix (Loeb Classical Library 250, Lon-
don: Heinemann, 1931). 

� Verteidigung des Christentums, Hrsg, übersetzt und 
erläutert von Carl Becker (München: Kösel 1961). 

o AV = Adversus Valentinianos (CPL 16) 
� Aemilius Kroymann, ed., Q. Sept. Florent. 

Tertvlliani opera III  (CSEL 49, Wien, 1904) 177–
212. 

o carn = De carne Christi (CPL 18) 
� Ernest Evans, ed., Tertullian's Treatise on the 

Incarnation. (London: S.P.C.K. 1956). 
� Jean-Pierre Mahé, éd., Tertullien: La Chair du 

Christ  SC 216 (1975). 
o ieiun = De ieiunio (CPL 29) 

� Avgvstvs Reifferschad, Georgivs Wissowa, Q. Sept. 
Florent. Tertvlliani opera I (CSEL 20, 1890) 274–
97. 
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o res =De resurrectione (CPL 19) 
�  Ernest Evans, ed., tr.,  Tertullian's Treatise on the 

Resurrection (London: S.P.C.K, 1960.) 
o Prax = Adversus Praxean (CPL 26) 

� Ernest Evans, ed., tr., Tertullian's Treatise Against 
Praxeas (London: S.P.C.K, 1948.) 

o praescr = De praescriptione haereticorum (CPL 5) 
� R.F. Refoulé, ed. (SC 46, 1957). 

o VirgVel = De virginibus velandis (CPL 27) 
� V. Bulhart, ed., Tertullianus, Ad martyras, Ad 

Scapulam, De fuga in persecutione, De monogamia, 
De virginibus velandis, De pallio (CSEL 76, 1957). 

- Pseudo-Tertullianus, haer = Adversus omnes haereses (CPL 34) 
o Aemilius Kroymann, ed., Q. Sept. Florent. Tertvlliani ope-

ra III (CSEL 49, 1904), 213–26. 
- Alexandriai Kelemen 

o Protr = Protrepticus (CPG 1375) 
� Otto Stählin, ed.,Clemens Alexandrinus I (GCS 12, 

1905) 1–86. 
o Paed = Paedagogus (CPG 1376) 

� Otto Stählin, ed., Clemens Alexandrinus I (GCS 12, 
1905) 89–292. 

o Str = Stromata (CPG 1377) 
� Otto Stählin, ed.,Clemens Alexandrinus II–III (GCS 

15; 17, 1906; 1909). 
- Novatianus, Trin = De Trinitate (CPL 71) 

o W. Yorke Fausset, ed., Novatiani Romanae vrbis presbyteri 
De Trinitate liber  (Cambridge: UP, 1909). 

- Órigenész 
o PA =Peri Arkhón (A princípiumokról, CPG 1482)  

� P. Koetschau, ed., Origenes, Werke V: De princiiis 
(GCS 22, 1913) 

� H. Crouzel – M. Simonetti, eds., Origène, Traité 
des principes (SC 252–3; 268–9, 1978; 1980). 

� ed. H. Görgemanns and H. Karpp, Origenes vier 
Bücher von den Prinzipien (Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976) 

o CC = Contra Celsum (Kelszosz ellen, CPG 1476) 
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� H. Borret, ed., Origène. Contre Celse, (SC 132; 
136; 147; 150; 227, 1967; 1968; 1969; 1969; 1976) 

� P. Koetschau, ed., Origenes Werke I–II (GCS 2–3, 
1899). 

o HomCant = In Canticum canticorum homiliae (CPG 1432), 
o ComCant = Libri X in Canticum canticorum (CPG 1433) 

� W. A. Baehrens,ed., Origenes, Werke. VIII: Homi-
lien zu Samuel I. zum Hohelied und zu den Proph-
eten. Kommentar zum Hohelied in Rufins und 
Hieronymus' Übersetzungen (GCS 33, 1925) 

o ComMt = Commentarii in Matthaeum (CPG 1450[/2]) 
� Erich Klostermann & Ernst Benz, eds., Origenes, 

Matthäuserklärung II: Die lateinische Übersetzung 
der Commentariorum Series (GCS 38, 1933). 

o ComJoh = Commentarii in Johannem (CPG 1453) 
� E. Preuschen, ed., Origenes Werke IV: Der Johan-

neskommentar (GCS 10, 1903). 
- Alexandriai Péter, de anima (CPG 1637) 

o Wolfgang Bienert, ‘Neue Fragmente des Dionysius und des 
Petrus von Alexandrien aus Cod. Vatop. 236’ Κληρονομιά 5 
(1973), 308–13. 

- Commodianus, Carmen de duobus populis sive carmen apologeticum 
(CPL 1471) 

o ed. Bernhard Dombart (CSEL 15, 1887) 167–88. 
- Lactantius, DI = Divinae institutiones (CPL 85) 

o ed. Samuel Brandt, Georgius Laubmann (CSEL 19, 1890). 
- Eus., = Euszebiosz 

o HE = Historia ecclesiastica (CPG 3495) 
� E. Schwartz, Th. Mommsen, eds., Eusebius, Werke 

II/1–3 Die Kirchengeschichte (GCS 9/1–3, 1903–9. 
� WV. Wright – N. McLean, The Ecclesiastical His-

tory of Eusebius in Syriac (Cambridge, 1898). 
o PE= Praeparatio evangelica (CPG 3486) 

� K. Maas, ed., Eusebius Werke VIII: Die Praepara-
tio evangelica (GCS 43/1–2, 1954–6). 

- Jeruzsálemi Szt. Ciril, Cath = Catecheses (CPG 3585) 
o W.C. Reischl and J. Rupp, eds., Cyrilli Hierosolymorum 

archiepiscopi opera quae supersunt omnia  2vols. (Mün-
chen, 1848–60; repr. Hildesheim: Olms, 1967). 
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- Epiphaniosz, Pan. = Panarion/Adversus haereses (CPG 3745) 
o K. Holl, ed., Epiphanius I–III: Ancoratus und Panarion 

(GCS 25; 31; 37, 1915; 1922; 1933). 
- Philastrius, haer. = Filastrius, Diversarum hereseon liber (CPL 121) 

o ed. F. Marx (CSEL 38, 1898). 
- Jeromos, VI = De viris inlustribus (CPL 616) 

o ed., Ernest Cushing Richardson (TU 14, 1896). 
- Thdt. = Kürrhoszi Theodórétosz 

o Eranistes (CPG 6217) 
� Gérard H. Ettlinger, ed., Theodoret of Cyrus, Er-

anistes (Oxford: Clarendon, 1975). 
o HFC = Haereticarum fabularum compendium (CPG 6223) 

� PG 83,336–556. 
- gyűjtemények (florilegiumok, catenák, zsinati akták) 

o Ignaz Rucker, Das Florilegium Edessenum (Sitzungsbe-
richte der bayerischen Akademie der Wissenschaften, phil-
hist. Abteilung, 1933). 

o Timotheus Älurus, Widerlegung der auf der Synode zu 
Chalcedon festgesetzten Lehre, ed. Karapet ter-
Mekerttschian, Erwand ter-Minassiantz (Leipzig, 1908).1 

o Eduard Schwartz, Codex Vaticanus gr. 1431: Eine 
antichalkedonische Sammlung aus der Zeit Kaiser Zenos 
(Abhandlungen der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, Philosophisch-philologische und 
historische Klasse 32/6, München: Verlag der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, 1927). 

o Gelasius, De duabus naturis in Christo aduersus Eutychem 
et Nestorium. Testimonia ueterum (CPL 1673) 

� E. Schwartz, Publizistische Sammlungen zum 
Acacianischen Schisma (Abhandlungen der Bay-
erischen Akademie der Wissenschaften, Philoso-
phisch-historische Klasse 10, München: Verlag der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1934) 
85–106. 

o Françoise Petit, ed., Catenae graecae in Genesim et in 
Exodum II Collectio coisliana in Genesim CCSG 15 
(Turnhout, 1986). 

                                                 
1 A szír változat (ms. BM add. 12,156) kiadatlan. 
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o Synodus Constantinopolitana et Hierosolymitana anno 536, 
ed. E. Schwartz, Acta conciliorum oecumenicorum III (Ber-
lin, 1940). 

- Aquinoi Tamás, STh = Summa Theologiae 
o Thomae de Aquino Opera omnia, iussu impensaque Leonis 

XIII. P.M. edita vols. IV–XII (Roma, 1888–1906). 
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SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
2 

 
Melitón 

bibliográfia: 
-  Drobner, H., „15 Jahre Forschung zu Melito von Sardeis (1965–

80)” VC 36 (1982) 313–33. 
- Frenschkowski, Marco, s.v. „Meliton von Sardes” in BBKL 5 

(1993), az online változatban alkalmanként frissített bibliográfiá-
val. 

 
Jordan, H., „Melito und Novatian” Archiv für lateinische Lexikographie 

und Grammatik 13 (1904) 61–3. 
Jordan, H., „Armenische Irenaeus-fragmente mit deutsche Übersetzung” 

(TU 36/3, 1913). 
Nautin, Pierre, Le dossier d'Hippolyte et de Méliton dans les florileges 

dogmatiques et chez historiens modernes (Patristica I Paris: Cerf, 
1953). 

Hall, Stuart G., „The Christology of Melito: A Misinterpretation Exposed” 
SP 13 (1975) 154–168. 

Perler, O., s.v. „Mélion de Sardes” DSp X (1980) coll. 979–90. 
Stewart-Sykes, Alistair, „Papyrus Oxyrhynchus 5: A Prophetic Protest 

from Second Century Rome” SP 31 (1997) 196–205. 
Stewart-Sykes, Alistair, The lamb's high feast: Melito, Peri Pascha, and 

the Quartodeciman paschal liturgy at Sardis (Leiden: Brill, 1998). 
Cohick, Lynn H., The Peri Pascha Attributed to Melito of Sardis: Setting, 

Purpose, and Sources (Brown Judaic Studies 327, Providence: 
Brown University, 2000). 

Bonner, Campbell, „The Homily on the Passion by Melito, Bishop of 
Sardis” (Studies and Documents 12, Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1940). 

Wellesz, E. J., „Melito's homily on the passion, an investigation into the 
sources of Byzantine hymnography” JThS 44 (1943) 41–52. 

Zuntz, G., „A Piece of Early Christian Rhetoric in the New Testament 
Manuscript 1739” JThS 47 (1946) 69–74. 

Zuntz, G., „Melito Syriac?” VC 6 (1952) 193–201. 

                                                 
2  A lista nem tartalmazza az összes idézett munkát, és nem szolgál teljességre törek-

vő bibliográfaként. A Hippolütosz- és a Melitón-dosszié esetében időrendben sze-
repelnek a művek, a legfontosabb átfogó munkák esetén a szerzők szerint alfabeti-
kus sorrendben. 
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Wifstrand, A., „The Homily of Melito on the Passion” VC 2 (1948) 201–
223. 

Racle, Gabriel, „Perspective christologiques de l'Homélie pascale de 
Méliton de Sardes” SP 9 (1966) 263–9. 

Cantalamessa, R., „Méliton de Sardes, une christologie antignostique du 
IIme siècle” Revue des Sciences Religieuses 37 (1963) 1–26. 

Tsakonas, B. G., „The Usage of the Scriptures in the Homily of Melito of 
Sardis on the Passion” Theologia (Athenai) 38 (1967) 609–620. 

Χρηστοῦ, Παναγιώτης Κ., „Τὸ ἔργον τοῦ Μελίτωνος Περὶ Πὰσχα καὶ ἡ 
ἀκολουθία τοῦ Πάθους” Κληρονομία 1 (1969) 65–78. 

Halton, Thomas, „Stylistic device in M. Peri Pascha” in Patrick Granfield 
& Josef A Jungmann (eds.), Kyriakon: Festschrift Johannes 
Quasten (Münster: Aschendorff, 1970) I 249–55. 

Schneemelcher, Wilhelm, „Heilsgeschichte und Imperium: Meliton von 
Sardes und der Staat” Κληρονομία 5 (1973) 257–76. 

McDonald, J.I.H., „Some Comments on the Form of Melito's Paschal 
Homily” SP 12 (1975) 104–12. 

Winslow, D.F., „The Polemical Christology of Melito” SP 17 (1982) 765–
76. 

Manis, Andrew Michael, „Melito of Sardis: Hermeneutic and Context” 
Greek Orthodox Theological Review 32/4 (1987) 387–401. 

Hübner, R.M. „Meliton von Sardes und Noet von Smyrna” in Oecumenica 
et Patristica, FS W. Schneemelcher, hrsg. Damaskinos Papandreou, 
Wolfgang A. Bienert & Knut Schäferdiek (Stuttgart–Berlin–Köln: 
W. Kohlhammer, 1989) 219–40. 

Torrance, Thomas Forsyth, „Dramatic Proclamation of the Gospel: Homily 
on the Passion by Melito of Sardis” Greek Orthodox Theological 
Review 37.1–4 (1992) 147–163. 

Orlandi, Tito, „La tradizione di Melitone in Egitto e l’omelia De anima et 
corpore” Augustinianum 37 (1997) 37–50. 

Laurant, Jean-Pierre, Symbolisme et écriture: le cardinal Pitra et la Clef de 
Meliton de Sardes (Paris: Cerf, 1998). 

Hübner, Reinhard M. Der Paradox Eine: antignostischer Monarchianis-
mus im zweiten Jahrhundert mit einem Beitrag von Markus Vin-
zent (Supplements to Vigiliae Christianae 50, Leiden: Brill, 1999). 

recenziók: 
- Brent, Allen, The Journal of Ecclesiastical History 53 (2002) 119–

21. 
- Edwards, M.J., JThS 52 (2001) 354–356. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 419 

Bumazhnov, Dmitrĳ, Der Mensch als Gottes Bild im christlichen Ägypten 
(Studien und Texte zu Antike und Christentum 34, Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2006). 

Giulea, Dragos-Andrei, „Seeing Christ through Scriptures at the Paschal 
Celebration: Exegesis as Mystery Performance in the Paschal 
Writings of Melito, Pseudo-Hippolytus, and Origen” Orientalia 
Christiana Periodica (2008) 27–47. 

von der Osten–Sacken, Peter, „Mordanklage u. Todesurteil. Realität, 
Religion u. Rhetorik in d. Predigt M.s ‘Über das Passa’” in Lutz 
Doering, Hans–Günther Waubke & Florian Wilk (Hg.) Judaistik u. 
ntl. Wissenschaft. (Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008) 
334–357. 

Giulea, Dragos-Andrei, “Melito, This New Enoch, the Divine Scribe: Ty-
pological Interpretation as Revelation of the Divine Mysteries in 
Peri Pascha” in Vahan Hovhanessian (ed.), Exegesis and Herme-
neutics in the Churches of the East: Select Papers from the SBL 
Meeting in San Diego, 2007 (New York: Peter Lang, 2009) 107–
119; 157–162. 

Bugár, István M., „Can theological language be logical? The case of 
'Josipe' and Melito” SP 65 (2013) 147–158. 

Bugár, István M., “Melito and the Body” SP [megjelenés alatt]. 
 

A Hippolütosz-dosszié 
Bibliográfia: 

- Bautz, Friedrich Wilhelm, s.v. „Hippolytos” BBKL 2 (1990) 888–
93, az elektronikus változatban az irodalomjegyzék 
alakalmanként frissítve. 

Döllinger, Josef, Hippolytus und Kallistus: die Römische Kirche in der 
ersten Hälfte der dritten Jahrhunderts (Regensburg, 1853); 

angolul: Hippolytus and Callistus: The Church of Rome in the First Half of 
the Third Century, with Special Reference to the Writings of 
Bunsen, Wordsworth, Baur, and Gieseler. Tr., intr., notes by Alfred 
Plummer (Edinburgh: T. and T. Clark, 1876). 

Bunsen, Christian Charles Josias, Hippolytus and His Age: The Beginnings 
and Prospects of Christianity (London: Longmans, 18542). 

Wordsworth, Chr., Hippolytus and the Church of Rome (London: 
Rivingtons, 1853; rev. ed. 18802). 

Volkmar, G[ustav], Quellen der Ketzergeschichte bis zum Nicæum unter-
sucht 1: Hippolytus und die römischen Zeitgenossen oder die Phi-

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 420 

losophumena und die verwandten Schriften nach Ursprung, Com-
position und Quellen (Zürich: Kiesling, 1855). 

Lipsius, Richard Adelbert D., Zur Quellenkritik des Epiphanios (Wien: 
Wilhelm Braumüller, 1865). 

Lipsius, Richard Adelbert, Die Quellen der ältesten Ketzergeschichte, neu 
untersuch (Leipzig, J. A. Barth, 1875). 

Lightfoot, J. B., „Hippolytus of Portus” in The Apostolic Fathers part I. vol 
2: s. Clement of Rome (London: Macmillan, 1890) 317–477. 

Dods, Marcus, „Hippolytus's Homily against Noetus” in Erasmus and 
other essays, 94–118 (London: Hodder and Stoughton, 18922). 

Achelis, Hans, „Ueber Hippolyt’s Oden und seine Schrift ‘Zur großen 
Ode’” Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen: Philologisch-historische Klasse 
(1896) 272–6. 

Achelis, Hans, Hippolytusstudien, (TU 16/4, 1897). 
d’Alès, Adhémar, La théologie de saint Hippolyte (Paris: Beauchesne, 

1906). 
Nautin, Pierre, Hippolyte et Josippe (Etudes et Textes pour l'Historie du 

Dogme de la Trinité, 1, Paris: Cerf, 1947). 
Nautin, Pierre, „Notes sur le catalogue des oeuvres d'H.” Recherches de 

Science Religieuse 34 (1947) 100–107. 
Nautin, Pierre, „La controverse sur l'auteur de l'«Elenchos»” Revue 

d’Histoire Ecclésiatique 47 (1952) 5–43. 
Nautin, Pierre (ed., intr.), Hippolyte, Contre les héresies (Paris: Cerf, 

1949). 
Nautin, Pierre, „Hippolyte de Rome. La Tradition apostolique, D. Botte 

(trad.)” Revue de l'histoire des religions 138 (1950) 123–4. 
Nautin, Pierre, „Le texte des deux derniers chapitres du livre d'Hippolyte 

«contre les hérésies»” Revue des Sciences Religieuses 25 (1951) 
76–85. 

Nautin, Pierre, Le dossier d'Hippolyte et de Méliton dans les florileges 
dogmatiques et chez historiens modernes (Patristica I, Paris: Cerf, 
1953). 

Richard, Marcel, s.v. „Hippolyte” DSp VII (1969) coll. 531–71. 
Nautin, Pierre, „L'homélie d'Hippolyte sur le psautier et les œuvres de 

Josipe” Revue de l'histoire des religions 179 (1971) 137–179. 
Prigent, P. – R. Stehly, „Les fragments du De Apocalypsi d'Hippolyte” 

Theologische Zeitschrift 29 (1973) 313–33. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 421 

Richard, Marcel, „Les difficultés d'une édition des oeuvres de S. 
Hippolyte” SP 12 (1975) 51–70, repr. in Opera minora I (Turnhout: 
Brepols, 1976) no. 11. 

Loi, Vincenzo, „L'identità letteraria di Ippolito di Roma” in Ricerche su 
Ippolito (Studia Ephemeridis Augustinianum 13, Roma: Institutum 
Patristicum «Augustinianum» 1977) 67–88. 

- Loi, V., „La problematica storico-letteraria su Ippolito di Roma” 
ibid. 9–16. 

- Guarducci, M., „La statua di « Sant'Ippolito »” ibid. 17–30. 
- Follieri, E., „Sant'Ippolito nell'agiografìa e nella liturgia bizantina” 

ibid. 31–44. 
- Testini, P., „Di alcune testimonianze relative a Ippolito” ibid. 45–

66. 
- Curti, C., „Osservazioni su un passo dell'Elenchos (I, praef. 1)” ibid. 

89–98. 
- Meloni, P., „Ippolito e il Cantico dei cantici” ibid. 97–120. 
- Simonetti, M., „Due note su Ippolito: Ippolito interprete di Genesi 

49. Ippolito e Tertulliano” ibid. 121–36. 
- Frickel, J., „Contraddizioni nelle opere e nella persona di Ippolito di 

Roma” ibid. 137–50. 
- Simonetti, M., „A modo di conclusione: una ipotesi di lavoro” ibid. 

151–6. 
Isser, Stanley Jerome, The Dositheans: A Samaritan Sect in Late Antiquity 

(Leiden: Brill, 1976). 
Vallée, Gérard, A study in anti-Gnostic polemics (Studies in Christianity 

and Judaism = Etudes sur le christianisme et le judaïsme, 1, Water-
loo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press 1981). 

Dunbar, David G., The Eschatology of Hippolytus of Rome, (Diss.) New 
Jersey 1979 (Ann Arbor, Mi.: University Microfilms International, 
1979). 

Dunbar, David G., „The Delay of the Parousia in Hipploytus” VC 37 
(1983) 313–327. 

Frickel, Josef, Das Dunkel um Hippolyt von Rom: Ein Lösungsversuch: die 
Schriften Elenchos und Contra Nöetum Grazer Theologische 
Studien 13, Graz: Eigenverlag des Instituts für ökumenische 
Theologie und Patrologie an der Universität Graz, 1988. 

Frickel, Josef, „Hippolyts Schrift Contra Noetum: ein Pseudo-Hippolyt” in 
Hans Christof Brennecke, Ernst Ludwig Grasmück & Christoph 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 422 

Markschies (eds.),  Logos: Festschrift für Luise Abramowski zum 8. 
Juli 1993 (Beihefte zur ZNW 67, Berlin: de Gruyter, 1993) 87–123. 

Simonetti, Manlio, „Aggiornamento su Ippolito” in Nuove ricerche su 
Ipplito (Studia Ephemeridis Augustinianum 30, Roma: Institutum 
Patristicum «Augustinianum», 1989) 75–130. 

Bammel, C. P., „The State of Play with regard to Hippolytus and the 
Contra Noetum” Heythrop Journal 31 (1990) 195–211. 

Scholten, Clemens, s.v. „Hippolytos II (von Rom)” RAC XV (1991) 492–
551. 

Brent, Allen, Hippolytus and the Roman Church in the Third Century: 
Communities in Tension Before the Emergence of a Monarch-
bishop (Vigiliae Christianae Supplements, Leiden: Brill, 1995). 

recenziók: 
- Cerrato, John A., Journal of Early Christian Studies 4,(1996) 536–

538. 
- Wilken, Robert L., The Catholic Historical Review 83 (1997) 294–

295. 
- Grant, R. M., Church History, 65.4 (1996) 660–662. 
- Butterworth, R., Journal of Theological Studies, 47.2 (1996) 671–

676. 
- Luisier, Ph., Orientalia Christiana Periodica, 62 (1996–7) 232–234. 

Brent, Allen, „Was Hippolytus a Schismatic?” Vigiliae Christianae 49.3 
(1995) 215–244. 

Simonetti, Manlio, „Una nuova proposta su Ippolito” Augustianum 36 
(1996) 13–46. 

Simonetti, Manlio (ed., tr., intr., com.), Ippolito, Contro Noeto (Bologna: 
Dehoniana, 2000). 

Heine, Ronald E., „The Gospel of John and the Montanist Debate at Rome” 
SP 21 (1989) 95–100. 

Uribarri Bilbao, G. „Tres notas sobre el Contra Noetum hipolitano” 
Estudíos eclesíástícos 1997 (vol. 72, no 281) 309–339 [francia re-
zümével]. 

Birdsall, Neville, „Genealogies of Jesus in the Works of Hippolytus: A 
Possible Pointer in the questions of authorship” SP 31 (1997) 243–
251. 

Cerrato, J.A., „Hippolytus’ On the Song of Songs and the New Prophecy” 
SP 31 (1997) 268–273. 

Cerrato, J.A., Hippolytus Between East and West (Oxford: UP, 2001). 
 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 423 

recenziók: 
- Afonasin, Eugene V. Bryn Mawr Classical Review 2003.10.02. 
- Brent, Allen, The Journal of Ecclesiastical History 55 (2004) 342–

343. 
- Scholten, Clemens, VC 59 (2005) 85–92. 
- Shelton, W. Brian, Journal of Early Christian Studies 12 (2004) 

361–362. 
- Gould, Graham, JThS 54 (2003) 312–314. 

Cerrato, J. A., „Origen's Encounter with Hippolytus” SP 41 (2006) 133–38. 
Cerrato, J. A., „Hippolytus and Cyril of Jerusalem on the Antichrist: When 

Did an Antichrist Theology First Emerge in Early Christian 
Baptismal Catechesis?” in Robert J. Daly, (ed.), Apocalyptic 
Thought in Early Christianity (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 
2009) 154–9. 

Williams, Robert Lee, „‘Hippolytan’ Reactions to Montanism: Tensions in 
the Churches of Rome in the Early Third Century” SP 39 (2006) 
131–8. 

Smith, Yancy, The Mystery of Anointing: Hippolytus' Commentary on the 
Song of Songs in Social and Critical Contexts: Texts, Translations, 
and Comprehensive Study (Gorgias Studies in Early Christianity 
and Patristics 62, Piscataway, NJ: Gorgias, 2015). 

 
eszkatológiai írások 
Rolffs, E., Urkunden aus dem antimontanistischer Kampfe des Abend-

landes. Eine Quellenkritische Untersuchung (TU 12/IV/1 Leipzig, 
1895). 

Brock, S.P., Catalogue of Syriac Fragments (New Finds) in the Library of 
the Monastery of Saint Catherine, Mount Sinai (Athens: Mount Si-
nai Foundation, 1995). 

Camplani, Alberto & Emanuela Prinzivalli, „Sul significato dei nuovi 
frammenti siriaci dei Capitula adversus Caium attribuiti a Ippolito” 
Augustinianum 38 (1998) 49–82. 

Whealey, Alice, „De consummatione mundi of Pseudo-Hippolytus: another 
Byzantine apocalypse from the early Islamic period” Byzantion 
66/2 (1996) 461–469. 

Hill, Charles E., „Cerinthus, Gnostic or Chiliast? A New Solution to an Old 
Problem.” Journal of Early Christian Studies 8 (2000) 135–172. 

Manor, T. Scott, „Epiphanius' Account of the Alogi: Historical Fact or 
Heretical Fiction?” SP 52 (2010) 161–70. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 424 

IP 
Connolly, R. H., “New Attributions to Hippolytus” JThS 46 (1945) 192–

200. 
Nautin, Pierre, (ed., tr., intr.), Homélies pascales I. Une homélie inspirée 

du traité sur la Pâque d'Hippolyte (SC 27, 1950). 
Richard, Marcel, „Une homélie monarchienne sur la Pâque” SP 3 (1961) 

273–289 [= Opera Minora II, (Turnhout–Leuven: Brepols, 1977), 
no. 22]. 

Cantalamessa, Rainero, L’omelia „In S. Pascha” dello Pseudo Ippolito di 
Roma: ricerche sulla teologia dell’Asia Minore nella seconde metà 
del Il secolo (Milano: Vita e Pensiero, 1967). 

Loi, Vincenzo, “L'omelia „In sanctum Pascha” di Ippolito di Roma” 
Augustinianum 17 (1977) 461–484. 

Visonà, Giuseppe, Pseudo Ippolito, In sanctum Pascha: studio, edizione, 
commento (Studia patristica mediolanensia 15, Milano: Vita e 
Pensiero, 1988). 

Giulea, Dragoş-Andrei, „Pseudo-Hippolytus's In sanctum Pascha: A 
Mystery Apocalypse” in Robert J. Daly (ed.), Apocalyptic Thought 
in Early Christianity, (Grand Rapids, MI: Baker Academics, 2009) 
127–142. 

 
Refutatio 
Jacobi, J. L., „Origenus philosophumena e kata pason haireseon elenchos: 

E codice Parisino nunc primum edidit Emmanuel Miller” Deutsche 
Zeitschrift für christliche Wissenschaft und christliches Leben 2 
(1851) 25: 203–204; 26: 205–6; 27: 216–20; 28: 221–3; 29: 233–
36. 

Ld. még fenn Döllinger, Bunsen, Wordsworth monográfiáit. 
Staehelin, H., Die gnostischen Quellen Hippolyts in seiner Hauptschrift 

gegen die Häretiker (TU 6/3, 1890) 2–108. 
Brox, Norbert, „Kelsos und Hippolytos Zur frühchristlichen 

Geschichtspolemik” VC 20 (1966) 150–158. 
Koschorke, Klaus, Hippolyt's Ketzerbekämpfung und Polemik gegen die 

Gnostiker: eine tendenzkritische Untersuchung seiner „Refutatio 
omnium haeresium” (Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1975). 

Mansfeld, Jaap, „Resurrection added: the interpretatio Christiana of a Stoic 
doctrine” VC 37 (1983) 218–233. 

Osborne, Catherine, Rethinking Early Greek Philosophy: Hippolytus of 
Rome and the Presocratics (London: Gerald Duckworth, 1987). 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 425 

Mouraviev, Serge N., „Hippolyte, Héraclite et Noët (Commentaire 
d'Hippolyte, Refut. omn. haer. IX 8–10)” ANRW II 36.6 (1992) 
4375–4402. 

Mueller, Ian, „Heterodoxy and Doxography in Hippolytus' 'Refutation of 
All Heresies'„ ibid. 4309–4374. 

Jaap J. Mansfeld, Heresiography in Context: Hippolytus' „Elenchos” as a 
Source for Greek Philosophy (Philosophia Antiqua, Leiden: Brill, 
1992). 

recenzió:  John Dillon VC 48 (1994) 307–309. 
Monserrat-Torrents, J., „La notice d’Hippolyte sur les Séthiens: Étude de la 

partie systématique” SP 24 (1993) 390–9. 
Heine, Ronald E., „The Christology of Callistus” JThS 49 (1998) 56−91. 
Saudelli, Lucia, „Ippolito Romano e la Refutatio di Eraclito” ISONOMIA. 

Rivista di Filosofia (2004) 3–33. 
Bienert, Wolfgang A., „Wer war Sabellius?” SP 40 (2006) 359–66. 
Castelli, Emanuele, „La Chiesa, la cattedra, il rotolo. L'identità della statua 

di sant'Ippolito alla luce del Pastore di Erma” Augustinianum 48 
(2008) 305–322. 

Castelli, Emanuele, „The Author of the Refutatio omnium haeresium and 
Flavius Iosephus” Vetera Christianorum 46 (2009) 17–30. 

Aragione, Gabriella & Emrico Norelli (eds.), Des évêques, des écoles et les 
hérétiques. Actes du colloque international sur la “Réfutation de 
toutes les hérésies” Genève, 13–14 juin 2008 (Lausanne: Éditions 
du Zèbre, 2011). 

- Löhr, Winrich, „The Continuing Construction of Heresy: Hippolyt’s 
[sic] Refutatio in Context” 25–42. 

- Scholten, Clemens, „Autor, Anliegen und Publikum der Refutatio” 
135–66. 

- Castelli, Emanuele, „The Author of the Refutatio omnium 
haeresium and the attribution of the De universo to Flavius 
Josephus” 219–31. 

- Simonetti, Manlio, „Per unprofilo dell’autore dell’ Elenchos” 257–
73. 

- Brent, Allen, „The Elenchos and the identification of Christian 
communities in second – early third century Rome” 275–314. 

recenzió: van den Broek, Roelof, VC 67 (2013) 220–6. 
Handl András, „Bishop Callistus I. of Rome (217?−222?) A Martyr or a 

Confessor?” Zeitschrift für Antike und Christentum 18 (2014) 390–
419. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 426 

De universo 
Hill, Charles E., „Hades of Hippolytus or Tartarus of Tertullian? The 

Authorship of the Fragment De Universo” VC 43 (1989) 105–126. 
Hill, Charles E., „Hippolytus and Hades: The Authorship of the Fragment 

De Universo” SP 21 (1989) 254–9. 
Whealey, A., „Hippolytus' Lost De Universo and De resurrectione: Some 

New Hypotheses” VC 50 (1996) 244–256. 
Castelli, Emanuele „Il Prologo del Peri tou pantos” Vetera Christianorum 

42/1 (2005) 37–54. 
id. ld. Refutatio alatt, in G. Aragione & E. Norelli, eds., Des évêques 
 
Synagoge 
Nautin, Pierre, „L’auteur du Comput Pascal de 222 et de la Chronique 

anonyme de 235” Recherches de Science Religieuse 42 (1954) 
226–57. 

Andrei, Osvalda, „Dalle Chronographiai di Giulio Africano alla Synagoge 
di ‘Ippolito’: Un dibattito sulla scrittura cristiana del tempo” in 
Martin Wallraff (ed.), Julius Africanus und die christliche 
Weltchronistik (Berlin: de Gruyter, 2006) 113–46. 

 
„Traditio Apostolica” 
Markschies, Christoph, “Wer schrieb die sogennante Traditio Apostolica?, 

in Wolfram Kinzig, Christoph Markschies, Markus Vinzent, 
Tauffragen und Bekenntnis: Studien zur sogennanten “Traditio 
Apostolica” zu den “Interrogationes de fide” und zum “Römischen 
Glaubensbekenntnis” (New York: De Gruyter, 1999) 1–74. 

Bradshaw, Paul F., Maxwyell E. Johnson, & L. Edward Phillips, The 
Apostolic Tradition: A Commentary, ed. Harold W. Attridge 
(Minneapolis, MN: Augsburg Fortress, 2002). 

Baldovin, John F., „Hippolytus and the Apostolic Tradition: recent 
research and commentary.” Theological Studies 64 (2003) 520–42. 

Stewart-Sykes, Alistair, „Traditio Apostolica: The Liturgy of Third-
Century Rome and the Hippolytean School or quomodo historia 
liturgica conscribenda sit” St Vladimir's Theological Quarterly 48 
(2004) 233–48. 

 
Ad Diognetum 
Marrou, H.–I. (ed., tr., com.), A Diognète (SC 33bis, 19652). 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 427 

Connolly, R. H., „The date and the authorship of the Epistle to Diognetus” 
JThS 36 (1935) 347–53. 

Connolly, R. H., „Ad Diognetum XI–XII” JThS 37 (1936) 1–15. 
Barnard, L.W., „The Epistle ad Diognetum: two Units from one Author” 

Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde 
der älteren Kirche 56 (1965) 130–137. 

Thierry, J. J., „The Logos as Teacher in Ad Diognetum XI, 1” VC 20 
(1966) 146–149. 

Theofried Baumeister, „Zur Datierung der Schrift an Diognet” VC 42 
(1988) 105–111. 

Rizzi, Marco, La questione dell'unità dell’”Ad Diognetum” (Studia 
Patristica Mediolanensia 16, Milano: Vita e Pensiero, 1989). 

recenziók: 
- Bartelink, G. J. M., VC 45 (1991) 184–5. 
- Kinzig, Wolfram, JThS 42 (1991) 330–334. 

Lona, Horatio E., An Diognet (Freiberg: Herder, 2001). 
Hollon, Bryan C., „Is the Epistle to Diognetus an apology? A Rhetorical 

Analysis” Journal of Communication and Religion 28 (November 
2005) 127–146. 

Aragione, Gabriella – Enrico Norelli – Flavio G. Nuvolone (eds.), A 
Diognète: Visions chrétiennes face à l'empire romain, Actes de la 
journée d’étude du GSEP du 24 novembre 2007. (Cahiers du 
Groupe suisse d’études patristiques 1, Lausanne: Éditions du Zèbre, 
2012). 

recenzió: 
Hall, Stuart G. JThS, ns 64 (2013) 250–2. 

Jefford, Clayton N. (ed.), The Epistle to Diognetus (with the Fragment of 
Quadratus) Introduction, Text, and Commentary (Oxford: 
University Press, 2013). 

recenziók: 
- Hall, Stuart G. JThS n.s. 65 (2014) 273–276. 
- Holmes, Mike, Journal of Early Christian Studies 23 (2015) 483–4. 

 
Baszileidész 

rövid bibliográfia: 
Friedrich Wilhelm Bautz, s.v „Basilides” BBKL 1 (1990) 404. 
 
Kennedy, J., „Buddhist Gnosticism, the system of Basilides” Journal of the 

Royal Asiatic Society (1902) 377–411. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 428 

Quispel, G., „L’homme gnostique (La doctrine de Basilide)” Eranos 16 
(1948) 89–139. 

Foerster, Werner, „Das System des Basilides” New Testament Studies 9 
(1962) 233–55. 

Wolfson, H. A., „Negative attributes in the Church Fathers and the Gnostic 
Basilides” Harvard Theological Review 50 (1957) 145–156. 

Whittaker, J., „Basilides on the Ineffability of God” Harvard Theological 
Review 62 (1969) 367–71. 

Nautin, P., „Les fragments de Basilide sur la souffrance et leur 
interprétation par Clément d’Alexandrie et Origène” Mélanges 
d'histoire des religions offerts à Henri-Charles Puech (Paris: 
Presses Universitaires de France, 1974) 393–403. 

Hauschild, Wolf–Dieter, „Christologie und Humanismus bei dem 
»Gnostiker« Basilides” Zeitschrift für die Neutestamentliche 
Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche 68 (1977) 67-92. 

Grant, R. M., „Place de Basilide dans la théologie chrétienne ancienne” 
Revue des études Augustiniennes 25 (1979) 201–216. 

Jufresa, M., „Basilides, a path to Plotinus” VC 35 (1981) 1–15. 
Mueller, Ian, „Hippolytus, Aristotle, Basilides” in Lawrence P. Schrenk 

(ed.) Aristotle in late antiquity (Washington, DC: Catholic 
University of America Press, 1994), 143–57. 

Löhr, Winrich Alfried, Basilides und seine Schule. Eine Studie zur 
Theologie- und Kirchengeschichte des zweiten Jahrhunderts 
(Tübingen: Mohr, 1996). 

recenzió: 
- Logan, Alastair H. B., in The Journal of Ecclesiastical History  49 

(1998) 149–50. 
Kelhoffer, James A., „Basilides's Gospel and Exegetica (Treatises)” VC 59 

(2005) 115–134. 
Pearson, Birger A., „Basilides the Gnostic” in A. Marjanen & P. 

Luomanen, Second-century Heretics (2005) [ld. az általános szak-
irodalomnál] 1–31. 

Saudelli, Lucia, „Étude critique: La philosophie du gnostique Basilides” 
Apocrypha 17 (2006) 211–222. 

Versluis, Arthur, „Basilides and the political implications of negative 
theology” Studies in Spirituality 19 (2009) 16–19. 

Bos, Abraham P., „Basilides of Alexandria disqualified as not a Christian 
but an Aristotelian by the author of the Elenchos” in G. Aragione 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 429 

and E. Norelli (eds), Des évêques (2011) [ld. fenn a Refutatio-nál] 
103–18. 

 
Apellész 

von Harnack, Adolf, De Apellis gnosi monarchica Commentatio historica 
(Lipsiae, 1874). 

von Harnack, A., „Sieben neue Bruchstücke der Syllogismen des Apelles” 
(TU 6/3, 1890) 11–20. 

von Harnack, Adolf, Apelles und seine Sekte” in Marcion: das Evangelium 
vom fremden Gott: eine Monographie zur Geschichte der 
Grundlegung der katholischen Kirche (TU 45, 19242) 177–195. 

Junod, E., „Les attitudes d’Apelles, disciple de Marcion à l’égard de 
l’Ancian Testament” Augustinianum 22 (1982) 113–33. 

Grant, Robert McQueen, „The Syllogistic Exegesis of Apelles” in Heresy 
and Criticism: The Search for Authenticity in Early Christian 
Literature (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 
1993) 75–88. 

Greschat, Katharina, Apelles und Hermogenes: zwei theologische Lehrer 
des zweiten Jahrhunderts (Supplements to Vigiliae Christianae 48, 
Leiden: Brill, 2000). 

 
Általános 

d’Alès, Adhémar, „Le mot oikonomia dans la langue théologique de Saint 
Irénée” Révue des Études Greques 31 (1919) 1–9. 

Ayers, Robert H., Language, Logic, and Reason in the Church Fathers: A 
Study of Tertullian, Augustine, and Aquinas (Altertumswissen-
schaftliche Texte und Studien 6, Hildesheim: Georg Olms, 1979). 

Barnes, Michel René,“One Nature, One Power: Consensus Doctrine in Pro-
Nicene Polemic.” SP 29 (1997) 205–23. 

Barnes, T. D. , „Methodius, Maximus, and Valentinus” JThS n.s. 30 (1979) 
47–55. 

Brent, Allen. Ignatius of Antioch and the Second Sophistic  (Studien und 
Texte zu Antike und Christentum 36, Tübingen: Mohr Siebeck 
2006). 

Brock, Sebastian, „Theology Through Poetry” Studies in Syriac Spirituality 
(Bangalore: Dharmaram, 20082) 14–30. 

Brock, Sebastian, „The Poet as Theologian” Sobornost 7 (1977) 243–250; 
repr. in Studies in Syriac Spirituality (Bangalore: Dharmaram, 
20082) 1–13. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 430 

Bousset, W., The Antichrist Legend: A Chapter in Christian and Jewish 
Folklore, tr. A. H. Keane (London: Hutchinson and Co, 1896). 

Bulhof, Ilse Nina & Laurens ten Kate (eds.), Flight of the Gods: 
Philosophical Perspectives on Negative Theology (New York: 
Fordham University Press, 2000). 

Bugár, M. István, „A synergetic concept of autonomy and personhood: 
perspectives in Early Christian thought” in Bujalos István, Váró 
Kata Anna (eds.), Identity and Self-Respect (Debrecen: Debreceni 
Egyetemi Kiadó, 2015) 20–34. 

Carriker, Andrew, The Library of Eusebius of Caesarea (VC Suppl 67, 
Leiden: Brill, 2003). 

Frede, Dorothea & André Laks (ed.), Traditions of theology: studies in 
Hellenistic theology, its background and aftermath (Philosophia 
antiqua 89, Leiden: Brill, 2002). 

Gerlach, Karl, The antenicene pascha: a rhetorical history (Leuven: 
Peeters, 1998). 

Grant, R. M., Greek apologists of the second century (Westminster Press, 
1988 ). 

Hartog, Paul A. (ed.), Orthodoxy and Heresy in Early Christian Contexts: 
Reconsidering the Bauer Thesis (Eugene, OR: Wipf and Stock, 
2015). 

Hill, Charles E., The Johannine Corpus in the Early Church (Oxford: UP, 
2004). 

Marjanen, Antti & Petri Luomanen, ed., A Companion to Second-century 
Christian Heretics (Supplements to Vigiliae Christianae, 76, 
Leiden: Brill, 2005). 

McGinn, Bernard, „Turning Points in Early Christian Apocalypse 
Exegesis” in Robert J. Daly, ed., Apocalyptic Thought in Early 
Christianity (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2009) 81–105. 

Osborn, Eric, Tertullian: First Theologian of the West (Cambridge: UP, 
1997). 

Osborn, Eric, The Beginning of Christian Philosophy (Cambridge: 
University Press, 1981). 

Palmer, D. W. „Atheism, Apologetic, and Negative Theology in the Greek 
Apologists of the Second Century” VC 37 (1983) 234–59. 

Papandrea, James L., Novatian of Rome and the Culmination of Pre-Nicene 
Orthodoxy (Princeton Theological Monograph Series 175, Eugene, 
OR: Wipf and Stock, 2008). 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 431 

Perendy László, Antiokhiai katekézis a II. század végén, (Litteratura 
Patristica, Budapest: Jel, 2012). 

Pietri, L. & Alain Le Boulluec [et al.] (eds.), Histoire du Christianisme des 
origines à nos jours I: Un nouveau peuple (des origines à 250), 
(Paris: Desclée, 2000). 

Pouderon, Bernard, „Le contexte polémique du De Resurrectione attribué a 
Justin: destinataires et adversaires” SP 31 (1997) 143–166. 

Pouderon, Bernard, Les apologistes grecs du IIe siècle (Paris: Cerf, 2005). 
Reuman, John Henry Paul, The Use of 'oikonomia' and Related Terms in 

Greek Sources to about A.D. 100, as a Background for Patristic 
Applications, Diss. University of Pennsylvania (ProQuest 
Dissertations Publishing, 1957). 

Reumann, John, „Oikonomia = „Covenant”; Terms for Heilsgeschichte in 
Early Christian Usage” Novum Testamentum 3 (1959) 282–292. 

Richter, Gerhard, Oikonomia: der Gebrauch des Wortes Oikonomia im 
Neuen Testament, bei den Kirchenvatern und in der theologischen 
Literatur bis ins 20. Jahrhundert (Berlin, De Gruyter 2005). 

Simonetti, Manlio, „«Persona» nel dibattito cristologico dal III al IV 
secolo” Studium 91/4–5 (1995) 531–548. 

Simonetti, Manlio, Studi sulla cristologia del II e III secolo (Studia 
Ephemeridis „Augustinianum” 55, Roma: Institutum Patristicum 
Augustinianum, 1993). 

Simonetti, Manlio, „Tra Noeto, Ippolito e Melitone” Rivista di storia e 
letteratura religiosa 31 (1995) 393–414. 

Solmsen, F., „Early Christian Interest in the Theory of Demonstration” in 
Wim den Boer (ed.), Romanitas et Christianitas / studia Iano 
Henrico Waszink A. D. VI Kal. Nov. A. MCMLXXIII XIII lustra 
complenti oblata (Amsterdam: North-Holland, 1973). 

Smith, Geofrey S., Guilt by Association. Heresy Catalogues in Early 
Christianity (Oxford: UP 2015). 

Stewart-Sykes, Alistair, From prophecy to preaching: a search for the 
origins of the Christian homily (Supplements to VC, Leiden: Brill 
2001). 

Trigg, Joseph W., „Receiving the Alpha: Negative Theology in Clement of 
Alexandria and its Possible Implications” SP 31 (1997) 540–545. 

Wiliams, Bernard, „Tertullian's Paradox” in New essays in philosophical 
theology ed. by A.Flew and A.MacIntyre (London, S.C.M. Press: 
1955; repr. New York: Macmillan, 1964). 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 432 

SUMMARY 
 
 
The Formation of Christian Theology and the Asian Tradition: The 
Dossiers of Melito and Hippolytus 
 The role of such apologists as Justin Martyr or Theophilus of Antioch 
and that of the Alexandrians in the birth of Christian systematic theology is 
apparent. In my survey of the emergent theology, I follow a thread less 
noticed, which belongs to a tradition variously termed as Johannine or 
Asian. The term Asian I do not apply as broadly as M. Simonetti but only 
to authors in some way directly connected to Asia Minor and Johannine 
Christianity. My aim was not to trace the early use of the Johannine corpus 
– which has rather recently been the subject of a monograph by C. E. Hill – 
but to map out the different paths of talking about God, and to disclose a 
kind of theological methodology or metatheology characteristic to the 
Asian tradition. For this purpose, I have focused on the literary output of 
Melito of Sardis and of Hippolytus. Irenaeus, who also belongs largely to 
this tradition, is not only better researched and received as an early 
theologian, but is also more strongly rooted in an alternative tradition, that 
of the apologists. His theological vision and thought that has attracted due 
attention is relevant for my purpose only in so far as he is the link between 
the two authors that are the subject of my work. By contrast, I have 
included other writers in the “dossiers” of Hippolytus and Melito. I use this 
latter term – by extension of P. Nautin’s concept – for any writing or 
fragment that has been associated – whether in ancient or modern times, 
whether rightly or unjustly – with Melito and Hippolytus. Further, figures 
in the theological arena of their era like, for example, adherents of the 
schools of Theodotus, Noetus, Apelles, and Basilides have also proved 
significant for my purpose not only as opponents of Hippolytus but also as 
contrast agents for the theological methodology of the authors who are the 
subject proper of my monograph.  
 By defining the Asiatic theological framework, I highlight two features: 
first, the centrality of a poetical-liturgical language in the discourse about 
God and a very restricted trust in the scope of rational argument and 
philosophical achievement; secondly, this anti-intellectualist (but not 
irrationalist) stance is in accordance with an anthropology where human 
body in contrast with mind receives a higher dignity and attention than in 
other influential Christian thinkers of the period. 
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 The poetical language they frequently use corresponds well to the 
standars of Asiatic rhetoric but certainly this tradition is not the only 
instrument they can play on. Melito, for example, in the fragments of his 
Apology masters Attic style and strict argument as well. Nonetheless, he 
and those who belong to the same Christian milieu appear to prefer 
“theology as poetry” (S. Brock), where means such as metaphors, 
symbolical perception, and, most characteristically, antitheses play the 
main role. These, however, do not remain sheer rhetorical or poetical 
devices but express a theological conviction that the mysterion of faith can 
be best revealed by these. This mystery is nothing else but that of Christ, 
God incarnate, human and divine, paradox in se. 
 While exploring the theology of the aforementioned authors, a bulk of 
philological problems has to be solved. The confusion concerning the texts 
and fragments transmitted under the name of or attributed by modern 
scholarship to Melito and Hippolytus surpasses the riddle concerning other 
important authors contemporary with them. In this respect my work had 
two significant outcomes. First, by summing up the various results of 
previous scholarly efforts, I have argued that by and large we can recover 
another homily of Melito in two parts, comparable in significance and 
partially in content also to Peri pascha. This has already been attempted 
with somewhat different results in an unpublished dissertation by G. Wurst. 
Secondly, I could point out that the authentic works (and fragments) of 
Hippolytus contain a network of ideas, idioms, and terms that mark these 
as both a remarkably unitary oeuvres and as one so obviously different 
from the output of any contemporary, earlier, or later author. By contrast, 
the Refutatio omnium haeresium of Pseudo-Origen that has by conjecture 
long been attributed to Hippolytus is not only outside this network but is in 
many ways antagonistic to its elements. This is confirmed by my re-
examination of the relationship of the evidence of Hippolytus’ Syntagma to 
the Refutatio. What they share in common is Irenaeus (and Justin), but their 
data, ideas, and methodology are otherwise incompatible. The Refutatio 
also appears later, adding heterodox authors and material unknown (or 
irrelevant) to Hippolytus. Nonetheless, on a very few occasions Pseudo-
Origen, who is proved later, appears to have used Hippolytus. Further, 
although the former is definitely on the rationalist side, he is obviously 
indebted to some extent to the Asiatic, Johannine tradition. 
 Chapter 1 of the book gives a general overview of the diverse forms in 
which theology was understood and cultivated in Early Christianity. 
Chapter 2 looks more closely to the second century from this perspective. 
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Chapter 3 deals with Melito as a classic example of the Asian theology as 
defined above. By exploring his thought and method, we can do away with 
a number of misunderstandings concerning his alleged monarchianism and 
theological physicalism. Chapter 3.3 examines the Syriac apology 
transmitted under the name of “Melito the philosopher” and argues that the 
author belongs more with the Alexandrian tradition. 
 Hippolytus’ name in modern times was transformed to a monster that 
devours everything produced in the early third century (including works of 
Pseudo-Origen; Ps-Josephus; Gaius; the Contra Artemonem, the letter to 
Diognetus etc.). By contrast, Eusebius in his Ecclesiastical History names a 
large number of Christian writers in the period concerned, while 
highlighting the large proportion of adespota in the high literary output of 
the age. Chapter 4 after reviewing the evidence concerning the oeuvres of 
Hippolytus, turns to a detailed examination of the relationship of his 
Syntagma to Pseudo-Origen’s Refutatio. By use of various quantitative and 
qualitative methods, I first establish that, while they share some common 
heritage from Justin and Irenaeus, even their use of it is widely divergent. 
Secondly, not only the Refutatio in its surviving form but also the author’s 
earlier brief heresiological treatise is later than that of Hippolytus. This lost 
earlier sketch is recycled in the last book of the Refutatio as the section 
which is not what is said to be by its author, i.e. a summary of the 
foregoing argument. The main contemporary opponents of Pseudo-Origen 
are Cleomenes, Callistus and Alcibiades, those of Hippolytus are 
Theodotus the cobbler and Noetus. 
 Chapter 5 turns to the theology of Hippolytus, to that of his colleague 
Pseudo-Origen, and of their opponents (Noetus, the Theodoti, Basilides, 
and Apelles). The theology of Hippolytus has so far attracted only partial 
interest as the “Hippolytusfrage” largely occupied the mind of the great 
scholars approaching it (either maintaining or refuting the hypothesis of his 
identity with Pseudo-Origen). Hippolytus’ exegesis has only been an 
exception to this neglect. He, however, deserves per se attention as a 
theologian. While deeply indebted to the Asian tradition and Irenaeus, he 
devises a unique language, a network of metaphors, and a Christological 
position that is remarkably – I should say unusually – consistent in his 
works. This, in turn, helps us to consolidate the answers to the philological 
problem concerning the works attributed to him by marking out a 
consistent set. I raise the question of a possible inner development within 
the oeuvres but the surviving output appears to be more similar to the by 
and large unitary Aristotelian corpus in this respect than to that of Plato. 
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Still, by tackling minor changes, I propose a provisional dating of the 
surviving works or larger fragments. The comprehensive look at 
Hippolytus’ theological output helps to do away with a number of 
misunderstandings concerning his theological ideas (such as the alleged 
distinction between pais and hyios, or the significance of his phrase teleios 
hyios). As for his theological methodology, he appears to be a clear heir of 
the Asian approach but also mediates between the conceptual-analytical 
and argumentative heritage of the apologists and the poetical theology of 
the Asians, with an emphasis on the latter stronger than in Irenaeus. The 
last sub-chapter contrasts Hippolytus with Pseudo-Origen, who turns out to 
be indebted rather to the apologists and even to the Alexandrians, though 
not without a touch of the Asiatic language. 
 Chapter 6 deals with the eschatology of the Hippolytus-dossier from 
some specific points of view. First, following E. Castelli and others, I 
advance further arguments showing that the fragmentary De universo attri-
buted to Pseudo-Josephus is by the same author as the Refutatio. This helps 
to understand certain features of his theology, cosmology, and anthropo-
logy better and to see his close relation to Tertullian in spite of clear 
differences. The apparent dependence of the latter on Pseudo-
Origen/Josephus enables us to indicate further possible fragments of the De 
universo. Pseudo-Origen/Josephus and Hippolytus, in spite of all their 
differences explored by C. E. Hill, share a common feature. While the 
latter remains even in later times the authority par excellance on historical 
eschatology, he appears to concentrate ever more on personal eschatology, 
which is the sole interest of Pseudo-Josephus. Subchapter 6.3 deals with 
the afterlife of Hippolytus’ eschatology in late antiquity by exploring its 
relationship to the Pseudo-Hippolytean De consummatione mundi, an 
enormously popular work in the Byzantine period, which I attempt to 
situate more closely in space and time. 
 By conclusion, I point out that the synthesis of the apologetic and Asian 
traditions in Hippolytus helped the latter to survive not only in the 
liturgical language but also in the “dialectical” definitions of Chalcedon 
and in the neo-Chalcedonian movement. Conceptual analysis and argument 
on the one hand, and hymnography on the other, continued to fertilize each 
other. Seen from this perspective, authors, like Ephrem the Syrian, do not 
appear to represent the only instance of their kind but to stand in a larger 
and older tradition. 
 I also venture briefly a tentative intellectual biography of Hippolytus, 
ranging from the East to Rome, and in Rome attached to the Johannine 
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community as already A. Brent has assumed. I, however, with M. 
Simonetti, but on different grounds, see the temporal relation of Hippolytus 
and Pseudo-Origen the other way round than A. Brent. 
 The appendix contains, besides translations of works and sections of 
works of Melito and Hippolytus into Hungarian, reconstructions of 
Melito’s De anima et corpore et de incarnatione, Hippolytus’ Syntagma 
and De resurrectione, and Pseudo-Josephus’ De universo. 
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A MELITÓN-DOSSZIÉ 
 

Töredékek és testimoniumok1 
 
T1 Epheszoszi Polükratész, Victorhoz 5–6 (Eus., HE V 24,5–6) 
Miért is kellene még szólnunk Szagarisz mártír püspökről, aki Laodikeiá-
ban nyugszik, meg a boldog Papirioszról és az eunuch2 Melitónról, aki 
egész életét a Szentlélekben élte le, s Szardeiszban nyugszik, várva a meny-
nyei meglátogatást, amikor a halottak feltámadnak. (6) Ők mindannyian a 
tizennegyedik napon tartották a Pászkát az evangéliumnak megfelelően, s 
attól el nem tértek, hanem a hit mércéjét követték. 
 
T2 Alexandriai Kelemen, fr. 25 (Eus., HE VI 13,9) 
{Kelemen} a Pászkáról szóló értekezésében megvallja, barátai kényszerí-
tették arra, hogy a régen élt presbiterektől hallott hagyományokat írásba 
foglalja a jövendő nemzedékek számára. Megemlékezik e művében Meli-
tónról és Irenaeusról, s elbeszéléseiket is idézi. 
 
T3 Órigenész, Commentarii in Genesin fragmenta e cateniis PG 12,93; 
Françoise Petit, ed., Catenae 
graecae in Genesim et in Exodum II Collectio coisliana in Genesim (CCSG 
15, 1986) #73 p. 73; 
És azt mondta az Isten: „Alkossunk embert képmásunknak és hasonlatos-
ságunknak megfelelően” (Ter 1,26a). Elöljáróban azt kell megvizsgálnunk, 
miben áll a „képmásnak megfelelő”: testben-e vagy lélekben? Nézzük meg 
először, mit gondoltak, akik elsőként nyilatkoztak a kérdésről. Közülük 
Melitón egy írásművet hagyott hátra Arról, hogy Isten testi [περὶ τοῦ 
ἐνσώματον εἶναι τὸν Θεόν]. Mivel úgy találták, hogy Isten tagjairól beszél 
{az Írás}, szemeiről, melyek látják az embervilágot, füleiről, melyek meg-
hallgatják az igazak könyörgését, meg „Az Úr jó illatot érzett” (Ter 8,27) 
és „Az Úr szája így szólt” (Ézs 1,20), továbbá kezeiről, lábairól, ujjairól – 
ezért egyenesen azt állítják, hogy ezek nem mást, mint Isten alakját nyilat-
koztatják ki. Miképpen – kérdik – látta Istent Ábrahám, Mózes és a szen-
tek, ha nincs alakja? Ha pedig van alakja, ugyan mi más lenne, mint embe-
ri? És tengernyi igét összehordanak, mely Isten tagjait említi. 
 
                                                 
1 Zárójelben közlöm St. Hall töredékszámozását. 
2 Feltehetőleg a Mt 19,12 alapján Melitón aszketikus életvitelére utal, ellenkező 

esetben nehéz volna megmagyarázni, mit keres a magasztaló jelzők közt. 
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T4 Artemón ellen fr. 1 (Eus., HE V 28,5) 
Ki ne ismerné Irenaeus, Melitón és társaik könyveit, melyek tudatják, hogy 
Krisztus isten és ember? S hány zsoltárt és ódát írtak hittestvéreink kezdet-
től fogva, melyek Isten Logoszát, Krisztust istenként dicsőítik? 
 
T5 (Eus., HE IV 26,1) 
Ebben az időben élte virágkorát Melitón, a szardeiszi, és Apolinariosz, a 
hierapoliszi közösség püspöke, akik az említett római császárhoz {Marcus 
Aureliushoz} a hit védelmében apológiát intéztek.3 

 
Apológia 

F1t 
Ld. Eus., HE IV 13,84; vö. fenn T5. 
F1ac (fr. 1.; ld. Eus., HE VI 13,5–115 
F1d (fr. 2.) 
Melitón, Szardeisz püspöke, miután sok mindent előad, amit maga Jusztin 
is,6 a következőket mondja: 
Nem vagyunk semmiféle érzékeléssel nem rendelkező kövek imádói, ha-
nem egyedül a mindenek előtti7 és mindenek feletti8 Istennek, s az ő Fel-
kentjének, Isten minden kor előtti Igéjének hódolói. 

 
A Vádlóról és a Jelenések könyvéről (?) 

F2 (fr. 5.) Órigenész, ad Ps. 3. inscr. PG 12,1120a 
Az asiai Melitón azt mondja, hogy ő {Absolon} a Krisztus királyi uralma 
ellen támadó Vádló előképe, de miután ezt megemlítette, nem dolgozza ki 
a témát. 
 

Kivonatok 
F3a (fr. 3) Eus., HE IV 26,13–14 
Melitón üdvözli Onészimosz testvért. Miután többször megkértél rá, mivel 
lelkesedsz a tanítás iránt, hogy kivonatokat készítsek számodra a Törvény-
ből és a prófétákból, melyek Üdvözítőnkre és egész hitünkre vonatkoznak, 
aztán azt is meg akartad tudni, hogy pontosan hány régi Könyv van, és mi a 

                                                 
3  A IV 26,2-ben következő katalógust ld. fenn 3.1. 
4  Magyarul Baán István fordításában in ÓÍ 4 (1983) 159. 
5  Uo.181–3. 
6  Ti. (valamelyik) Apológiájában. 
7  Vö. Kol 1,17 (Krisztusról). 
8  Vö. Ef 4,6; ill. Rm 9,5 (Krisztusról). 
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Kivonatok 
 
F3a (fr. 3) Eus., HE IV 26,13–14 
Melitón üdvözli Onészimosz testvért. Miután többször megkértél rá, mivel 
lelkesedsz a tanítás iránt, hogy kivonatokat készítsek számodra a Törvény-
ből és a prófétákból, melyek Üdvözítőnkre és egész hitünkre vonatkoznak, 
aztán azt is meg akartad tudni, hogy pontosan hány régi Könyv van, és mi 
a sorrendjük, azon voltam, hogy ezt megtegyem, mivel megismertem a hit 
iránti lelkesedésedet és a tanítás iránt megnyilvánuló tudásszomjadat, hogy 
Isten utáni vágyakozásból mindennél többre becsülöd ezeket, hiszen az 
örök üdvösség elnyeréséért harcolsz. (14) Eljutva tehát Keletre, és elérve 
egészen addig a helyig, ahol hirdették (az Írást) és ahol beteljesedett, pon-
tosan megtanultam az Ószövetség könyveit, melyeknek listáját elküldöm 
neked.9 Ezek a következők: Mózes öt könyve (Teremtés, Kivonulás, 
Számok, Léviták, Második Törvénykönyv), Nún fia Jézus {Józsué} 
könyve, Bírák, Rút, a Királyok négy könyve {1-2 Sámuel, 1-2 Királyok}, 
a Krónikák két könyve, Dávid zsoltárai, Salamon példabeszédei, illetve a 
Bölcssség, a Prédikátor és az Énekek éneke, Jób, Ézsaiás és Jeremiás 
próféták könyve, a tizenkét próféta egy könyvben, Dániel, Ezékiel, 
Ezsdrás. Belőlük kivonatokat készítettem hat könyvbe osztva. 
 
F3b (fr. 15) 

PP 104–5: 781–804;  9: 54 PP 82–6: 593–633 fr. 15 (ed. W. Cureton,  
Spicielegium Syriacum, 153–2) 

783 akit a Törvény s a Prófé-
ták hirdettek, 

 A Törvényből és a prófétákból 
összegyűjtöttük azt, ami a Jézus 
Krisztusról szóló igehirdetésre 
vonatkozik, hogy megmutassuk 
Szereteteteknek: 

 
781–2 

Ő az, aki teremtette az eget 
és a földet,  

 
 
 
 

hogy ő Isten elsőszülötte, 
aki a hajnalcsillag előtt 

született, 
aki a fényt alkotta, 
a nappalt megvilágította, 
a sötétséget elkülönítette, 
aki az első kezdetet kijelölte, 
a Földet felfüggesztette, 

Ő tökéletes [mšlamónó]10 
Értelem [mad ó], Isten Igéje,  
aki a fény előtt született,  
aki az Atyával együtt teremtő, 
 
 
 
 

                                                
9 Baán István fordítása in ÓÍ 4 (1983) 183. 
10 Esetleg „teremtő”. 
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s formálta kezdetben az 

embert, 

a mélység tüzét eloltotta, 
az égboltot kifeszítette, 
a világrendet elrendezte, 
az égre a csillagokat illesztette, 
aki a ragyogó fényeket, 
az égi angyalokat teremtette, 
az ottani trónusokat emelte, 
aki a földön az embert for-

málta. 

 
 
 
 
 
 
 
az ember formálója, 
 

54 aki maga a minden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83.608 Ő volt, aki téged kivá-
lasztott, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
aki téged vezetett, 
Ádámtól Noéig,  
s Noétól Ábrahámig, 
Ábrahámtól Izsákig, Jákóbig 
s a tizenkét pátriárkáig. 
84. Ő vezetett el Egyiptomba, 
s megőrzött téged, 
ott táplált téged. 
Ő vezetett a tűzoszlopban, 
s védelmezett a felhőben, 
ő szelte ketté a Vörös-tengert, 
s átvezetett téged, 
ellenségeidet pedig szétszórta. 
85. Ő az, ki az égből a mannát 

adta, 
szomjadat a sziklából oltotta, 
a Hóreben a törvényt adta, 
s földed neked örökül juttatta, 
aki a prófétákat hozzád küldte, 
aki neked a királyokat 

támasztotta. 

aki minden volt mindenekben: 
a pátriárkákban pátriárka, 
a Törvényben törvény, 
a papokban főpap, 
a királyokban kormányzó, 
a prófétákban próféta, 
az angyalokban főangyal, 
a hangban az Ige, 
a Lélekben lélek, 
az Atyában Fiú, 
Istenben Isten, 
király mindörökkön örökké, 
Ámen. 
Hiszen Ő volt Noé számára a 
kormányos, 
ő vezette Ábrahámot, 
őt kötözték meg Izsákkal, 
aki Jákóbbal számkivetésben 
volt, 
akit Józseffel eladtak, 
 
 
aki Mózessel a sereg vezére volt, 
 
 
 
 
 
 
 
aki Józsuéval, Nún fiával az 
örökséget kiosztotta, 
Ő, aki Dávidban és a próféták-
ban szenvedéseit hirdette, 

784aki a Szűzben testet öltött, 
 
 
 

86. 625 Ő jött el hozzád, 
 
 
 

aki a Szűzben testet öltött, 
és Betlehemben megszületett, 
akit jászolban pólyába csavartak, 
akit a pásztorok láttak, 
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ő gyógyította meg szenvedői-

det, 
 
ő támasztotta fel halottaidat. 
 

akit az angyalok dicsőítettek, 
aki előtt a mágusok hódoltak, 
akire János rámutatott, 
aki az apostolokat összegyűjtöt-
te, 
aki a Királyságot hirdette, 
aki a sántákat meggyógyította, 
aki a vakoknak fényt ajándéko-
zott, 
aki a halottakat feltámasztotta, 
aki a templomban megjelent, 

 629 Ő az, akit meggyaláztál, 
Ő, akivel jogtalankodtál, 
ő, akit meggyilkoltál, 
ő, akit megvámoltál, 
a templomi félsekelt kérve tőle, 
váltságdíjul fejéért. 

akinek a Nép nem hitt, 
akit Júdás elárult, 
akit a papok elfogtak, 
 
 
 
akit Pilátus elítélt, 

 
aki a fán függött, 
akit a földbe eltemettek, 
aki halottaiból föltámadt, 
 
aki felment a mennyek 

magasságába, 
aki az Atya jobbján ül, 

 akit testben felszegeztek, 
akit a fára felfüggesztettek, 
akit a földbe eltemettek, 
aki a halottak hazájából feltá-
madt, 
aki az apostoloknak megjelent, 
aki felment a mennybe, 
aki az Atya jobbján ül. 

akinek hatalma van minde-
neket megítélni és 
megmenteni, 

aki által az Atya alkotott 
mindent kezdettől fogva 
örök időkig. 

105.793 Ő az „alfa és az 
ómega”,  

Ő „a kezdet és a vég”,  
– elbeszélhetetlen kezdet és 

felfoghatatlan vég –, 
Ő a Felkent, 
ő a király, 
ő Jézus, 
ő a hadvezér, 
ő az Úr, 
ő akit föltámadt halottaiból, 
ő, aki az Atya jobbján ül, 
aki hordozza az Atyát, s akit 

hordoz az Atya, 

 ő az elhunytak nyugalma, 
az elveszettek megtalálója, 
 
 
 
a sötétségben lévők világossága, 
a foglyok váltsága, 
az eltévedtek kalauza, 
a megfáradtak menedéke, 
az egyház vőlegénye, 
 
 
a kerubok kocsisa, 
az angyalseregek vezére, 
 
 
 
Isten az Istenből, 
Fiú az Atyából, 
Jézus Krisztus, 
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akié a dicsőség és a hatalom 
mindörökkön örökké. 
Ámen 

király 
mindörökkön örökké.  
Ámen 
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A Húsvét 
 
F4 (fr. 1a) Eus., HE IV 26,3 
A Húsvétról szóló írásában jelzi az alkotás időpontját mindjárt az elején: 
Servilius11 Paulus, Asia proconsulja idején, mikor Szagarisz vértanú lett, 
Laodikeiában vita támadt a Pászka {időpontjáról}, mely épp azokra a na-
pokra esett, és ezeket írták...12 

 
A fürdő13 

F5 (fr. 8b) Pitra, AS II 3–5 
Van-e olyan arany, ezüst, réz vagy vas, melyet ne merítenének vízbe, miu-
tán felizzították? Egyiket, hogy fényesebb legyen a színe, másikat, hogy 
edzettebb legyen a bemártás révén. A földfelszín egészét is esők és folyók 
mosdatják, s miután megmosdott, jól művelhető. Így az egyiptomi talaj is, 
miután a megduzzadó folyó megmossa, gabonát növeszt, kalászt érlel, s a 
jó fürdő révén százszoros termést hoz. De még a levegőt is megmossa a 
ködszitálás. Mosdik az esők sokvirágú anyja, a szivárvány, amikor folyók 
sodrán szökdel, mert esőhozó szél hívogatja. Ha pedig az égiek alámerülé-
sét kívánod látni, menj el az Óceánhoz, s ott új látványosságot mutatok ne-
ked: szárnyait szétterítő határtalan tengert, ismeretlen mélységet, mérhetet-
len óceánt, tiszta vizet, a Nap keresztelőmedencéjét, csillagok fáklyás ün-
nepét, a Hold fürdőjét. Miképpen részesülnek a titkos fürdőben, tudd meg 
tőlem hitelesen. [...]14 Ha pedig a Nap a Holddal és a csillagokkal megfür-
dik az Óceánban, miért ne fürdene meg Krisztus a Jordánban? Az egek ki-
rálya, a teremtés fejedelme, a keleti Nap, aki megjelent az alvilágban a hol-
taknak, s a földön a halandóknak, az egyetlen Nap, aki a mennyekből kelt 
fel. 

 

                                                 
11  Rufinus Sergiusra javítja, aki 168-ban volt másodszor consul, és kb. 164–6 közt 

Asia helytartója. 
12  A PP fennmaradt szövegének teljes magyar fordítását ld. ÓÍ 8 (1984) 526–49. 
13  A teljes szöveget vagy legalábbis átdolgozását fedezte fel kopt fordításban Hippo-

lütosz neve alatt Ali Sociu, azonban a szöveg és az eredmények nyilvánosságra ho-
zatala még várat magára. 

14  A teljes töredék Vanyó L. fordításában in ÓÍ 8 (1984) 552–3. 
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Kulcs (?) 
F6a (fr. 10) Pitra, SS II 63 
Az igaz Izsák helyett megjelent egy kos, hogy leölje, s Izsák kötelékeitől 
megszabaduljon: az halálával megváltotta Izsákot. Így az Úr15 halálával 
megmentett, kiszabadított bennünket, és feláldozásával megváltott. 
F6b (fr. 9) ibid. 
Mint kost kötözték meg,16 amint Urunkról, Jézus Krisztusról mondja, és 
mint bárányt nyírták meg, „mint juhot vitték leölni, s mint bárányt”17 meg-
feszítették, vállán vitte a fát, mint amikor Izsákot vitte apja leölni.18Ám 
Krisztus szenvedett, Izsák nem szenvedett, ugyanis Krisztus jövendő szen-
vedésének csak előképe volt.19 
F6c (fr. 11) ibid. 
Mert a bárány Úr olyan volt, mint a kos, melyet Ábrahám látott a szabek-
bokorba akadva.20 Hanem a növény a keresztet jelezte, az a hely21 pedig Je-
ruzsálemet, a bárány pedig a leöléshez megbéklyózott Urat.22 

 
Homília a keresztről (?) 

F7 (fr. 14) ed. W. Cureton, Spicilegium Syriacum, 153 
Ezért jött el hozzánk, 
ezért, jóllehet testetlen volt, testet szőtt magának formánkból, 
mikor bárányként mutatkozott, a pásztor ő maradt, 
mikor szolgának tartották, fiúságát meg nem tagadta, 
mikor Mária viselős volt Vele, ő az Atyát viselte, 
mikor a földön járt, az eget betöltötte, 
mikor újszülöttként mutatkozott, természetének örökkévalóságát meg nem 
hazudtolta, 
mikor testet öltött magára, istenségének egyszerűségét nem korlátozta, 
mikor szegénynek vélték, gazdagságától nem volt megfosztva, 
mikor mint ember táplálékra szorult, mint Isten nem szűnt meg a földke-
rekséget táplálni, 

                                                 
15  Visszaadhatatlan összecsengés kos (krios) és Úr (kyrios) közt. 
16  Vö. Ter 22,9; 13. 
17  Ézs 53,7. 
18  Vö. Ter 22,6. 
19  A töredék folytatásának hitelessége kétséges: ld. ed. St. Hall, xxxiii-iv. 
20  Ter 22,13. 
21  Vö. Ter 22,9. 
22  A három töredék gondolatait még egy negyedik is kibontja, de hitelessége kérdéses 

(ld. ed. St. Hall, xxxxiii.), stílusa alapján ebben a formájában nem tartom melitóninak. 
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mikor szolga formáját vette fel, az Atya formáját meg nem változtatta, 
mindenné lett változatlan természettel, 
Pilátus előtt állt és az Atya mellett ült, 
a fához szegezték, és a mindenséget ő tartotta. 
 

Az Úr napja 
F8 (fr 16b) 
Melitón, Szardeisz püspöke az Úr napjáról tartott beszédében: 
 „Hiszen ki ismerte ki az Úr elméjét, vagy ki volt tanácsadója”23 
– ha nem az Ige, aki a Szűzben öltött testet, 
akit földbe temettek, 
aki halottaiból feltámadt, 
aki a mennyekbe felment, 
aki az Atyában megdicsőült? 

 

Lélek, test és megtestesülés 
I  
[Szt. Atanáz püspök beszéde a kereszt igazságáról, amin Krisztus szenve-
dett] (AthG)24 fr. I 
Halljátok az igazság igéit; 
a tanítás példabeszédeit, 
a próféták hangját, 
a béke hirdetését, 
az Atya gondolatait, 
a Bárány előkészítését, 
egyházak épülését, 
[a kereszt megjelenését]. 
Jobb nektek, ha meghallgatjátok e beszédeket, s aztán engedelmeskedtek 
nekik; 

                                                 
23  Ézs 40,13 LXX; Róm 11,34 (Melitón az utóbbit követi a „hiszen” beszúrásában). 
24  A források rövidítésének feloldásához, a kiadásokhoz és fordításokhoz ld. 3.2: 

116–8. o. Dőlt szedéssel a szabad átdolgozást jelöltem. A grúz szöveget a kiadó M. 
van Esbroeck latin fordítása, illetve St. Hall abból készült, általa ellenőrzött (és né-
hány korrekciót tartalmazó) angol fordítása alapján közlöm; a kopt szöveg felhasz-
nált részleteit A. Alock és E. Wallis Budge angol, D. Bumazhnov a görög jöve-
vényszavakat is közlő német, ill. T. Orlandi (olykor néhány sort kihagyó) olasz 
fordítása alapján magyarítottam, a II 13 esetében Hasznos Andrea nyersfordításá-
nak felhasználásával, melyért ezúton is köszönetet mondok.  
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még jobb, hogy az Atya parancsa és a Fiú megjelenése nyomán elmondjuk 
és tanítsuk ennek a mi testünknek szolgaságát. 
Mondd [***] 
 
Alexandriai Alexandrosz, A test, a lélek és a megtestesülés (Alex) I 
[...] 
aI 2ex: 589AB/278b 
Urunk ugyanis irántunk való szeretetét nem csupán szóval, de tettel is 
megmutatta, mert önmagát (napšó) adta váltságul értünk. És ismét, mert 
nem mint a világot, mely csupán szavára állt elő, hanem tettel alkotott meg. 
A világ ugyanis Isten szavára jött létre, bennünket azonban szóval és tettel 
teremtett. Nem volt elég ugyanis Istennek, hogy azt mondja B „Alkossunk 
embert képünkre és hasonlatosságunkra!”, hanem a szót tett követte. Isten 
ugyanis port vett a földből, és emberré formálta, saját képére és hasonlatos-
ságára, amikor25 élet lélegzetét (nšamtó) lehelte belé, hogy Ádám élő lélek-
ké (napšó) legyen. 
3. Amikor azonban az ember halandó lett vétke folytán, arra szorult formált 
része, hogy újraformálja az C Alkotómester, hogy megmeneküljön.26 A 
formált rész volt ugyanis az, mely megrohadt a földben. [...] 
D [279a] [...] Amint ha a királyt elhurcolták, állama27 elszabadul,  
s ha a hadvezért megkötözik, hadserege feloszlik,  
s a kormányos, ha leesik, hajója elsüllyed, 
592 így amikor a lelket megkötözik,  
teste elszabadul,  
mint a király nélküli állam,  
tagjai, mint a vezér nélküli hadsereg,  
elsüllyednek a halálba, mint a kormányos nélküli hajó.  
Így a lélek az ember vezérlője;  
olyan a test számára, mint államnak a királya,  
mint hadseregnek a vezére, 
B mint hajónak a kormányosa. 
Így nem képes többé vezetni az embert a mozdulatlanul megkötözött lélek. 
A pusztában tévelyeg a lélek,28  
mert letért az egyenes útról,  

                                                 
25  Mind az angol, mind a latin mellérendelésnek fordítja; a görög eredetiben partici-

piumos szerkezetet tartok valószínűnek. 
26  Sajtóhiba M-ben. 
27  A medintó nyilván a görög polist fordítja. 
28  „mozdulatlanul” add. M. 
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s olyan ösvényre került, mely  
paráznasággal,  
bálványimádással, 
gyilkossággal,  
vérrel kísért, 
s ezekkel tönkreteszi emberét. 
Amikor azután az C alvilág elnyeli, 
a gonosz kísértő megkötözi. 
S akár a király a lerombolt várost helyreállítja, 
s a hadvezér a szétszóródott hadsereget összegyűjti, 
s a kormányos [279b] az elsüllyedt hajót felépíti, 
épp így a lélek.29 
Segítőtársa volt testének (phagró), mielőtt az felbomlott a földben, mert ő 
meg nem volt megkötözve. De most meg van kötve: nem D kötelékkel, ha-
nem bűneivel. Ezért, mivel nem képes <irányítani>, magára hagyja testét, 
amint az feloszlik a földben, s ahogy maga pedig az alvilágba taszíttatik, a 
halál zsámolyává válik, s minden ember megveti. [...] 
 
 
 

                                                 
29  B központozását elfogadva. 
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Melitón filozófus 
 
[��] Melitón filozófus beszéde,1 aki Antoninus caesar színe elé járult, s 
biztatta a caesart, ismerje meg Istent, megmutatta neki az igazság útját, s a 
következőképpen kezdte beszédét. Így szólt Melitón: 
 (1) Nem lehet egykönnyen tüstént a helyes útra vezérelni az olyan em-
bert, akit korábban nagyon sokáig tartott fogva a tévedés.2 Mindazonáltal 
lehetséges, hiszen amikor kissé megtér a tévedésből, már elviseli, ha az 
igazságra emlékeztetik. Amint ugyanis kissé felszakadozik a felhőzet, már 
szép az idő – [5] így amikor valaki megtér Istenhez, tüstént elvétetik szem 
elől a tévelygés fátyla, ami megakadályozta a tisztánlátást. A tévedés 
ugyanis, mint a szenvedély3 és az álom, hosszú ideig fogva tartja azokat, 
akik benne élnek. Az igazság azonban mint ösztökét használja a beszédet,4 
megböki az alvókat, és felébreszti őket, s amikor ébren vannak, az igazság-
ra tekintenek, értik, hallják, különbséget tudnak tenni, [10] mi az, ami van, 
s mi az, ami nincs. Mert vannak emberek, akik a bűnt igazságosságnak hív-
ják, mert úgy gondolták, az az igazságosság, ha valaki a sokasággal oszto-
zik illúziójában. Én viszont azt mondom,5 ez nem jó mentség, hogy valaki 
a sokaság illúziójában osztozik.6 Hiszen ha egyvalaki magában tesz bo-
londságot, nagy az ő bolondsága. Mennyivel nagyobb hát a bolondság, ha 
sokan tesznek [15] őrültséget! (2) Én pedig arról az őrültségről beszélek, 
amikor valaki elhagyja az igazi létezőt, és helyette az igazi nemlétezőt 
imádja.  
 

                                                 
1  Ed. William Cureton, Spicilegium Syriacum (London, 1855) ��̥ -% ; angol fordítás 

ibid. 41–51; jegyzetek: 85–99; a szír szöveg újranyomása in Pitra, SS II xxxviii–
liii, párhuzamosan Ernst Renan latin fordításával; ezt vette át Otto, CA IX (1872) 
499–512 (szír), 423–32 (latin]). Német fordítás: B. Welte, Theologische Quartal-
schrift 44 (1862) 384–410; olasz: Ilaria Ramelli, „L’apologia siriaca di Melitone ad 
’Antonino Cesare’: Osservazioni e traduzione” Vetera Christianorum 36 (1999) 
259–86. A fordításban Cureton szír szövegének oldal- és sorszámait adtam meg 
szögletes zárójelben, kiegészítve Otto fejezetszámozásával kerek zárójelben. 

2  Vö. Jusztin mártír, IApol 12. 
3  A szír chasó pontosan adja vissza a görög pathos jelentését. 
4 Melthó = logos, a görög háttér (eredeti nyelv vagy fogalmi háttér) feltételezése mel-

lett akár „érv”-nek, „igé”-nek is fordítható. 
5  Vö. Mt 5, 22; 28; 32; 34; 39. 
6  Vö. Jusztin mártír, IApol 2 (kódexben παλαιῶν, Damaszkuszi Szt. Jánosnál 

πολλῶν). 
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 Van igazi létező, és Istennek hívják. Ő igazi létező, és Ereje7 által jön 
létre minden. Őt azonban nem alkotta senki, nem is létesült, hanem öröktől 
fogva és mindörökkön örökké van. És nem [20] változik, bár minden dolog 
változik. Szem nem láthatja, gondolat fel nem foghatja, szó ki nem fejezhe-
ti. Akik pedig szeretik, [1�] így hívják: Atya és az igazság Istene. 
 
Ha azonban valaki elhagyja a fényt, és azt mondja, van más isten is, akkor 
abból, amit mond, megismerszik, hogyan is áll a dolog: a teremtett dolgok 
valamelyikét hívja istennek. Például ha a tüzet hívja valaki istennek, nem 
lett az istenné, hiszen tűz az. Vagy ha a vizet hívná istennek, nem lett az 
istenné, [5] mert víz az; ha a földet: ez az, amin taposunk, ha az egeket: 
ezek azok, amiket látunk.8 Ha a Napot vagy a Holdat vagy a csillagok 
egyikét: ezek parancsra futnak, meg nem nyugszanak, és nem saját akara-
tuk szerint cselekszenek.9 S ha valaki az aranyat vagy ezüstöt nevezné is-
tennek: ezek nem istenek, hiszen akaratunk szerint használjuk azokat. Ha a 
fákat: ezeket eltüzeljük; ha köveket: ezeket eltörjük – hogy volnának [10] 
hát istenek? Hiszen ezek az ember használati tárgyai. Miképpen ne lenné-
nek nagy tévedésben hát azok, akik szóban a nagy Istent olyan dolgokká 
változtatják, melyek parancsra lesznek, ha lesznek? 
 (3) Ám azt mondom: ha valaki nem hallotta, nem fogta fel, és nem érti, 
hogy e teremtményeknek van Uruk, talán nem vádolható, hiszen a vakot 
sem hibáztatjuk, amikor [15] csak igen nehézkesen közlekedik. Így az em-
berek is, amikor Istent keresték, kövekbe botlottak, meg fába, a gazdagok 
pedig aranyba és ezüstbe; s az akadályok visszatartották őket attól, hogy 
elérjék, amit kerestek. Most azonban, hogy az egész földön hallatszott a hí-
vás,10 hogy van Istene az igazságnak, s szemet kapott minden ember, hogy 
lássanak, nincs mentségük azoknak, akik félnek a sokaságtól, [20] akikkel 
tévedésben voltak, jóllehet az egyenes ösvényen akarnak járni. Minthogy 
szégyellnek élni, szükségképpen meg kell halniuk. Ezért azt tanácsolom 
                                                 
7  Vö. alább @� 19-20 és 16 ܠ; a dynamis (szír: chailó) fogalomról ld. 2: 64–5. o. a 

67–72. jegyzettel. 
8  Itt Cureton téved a fordításban; a szerkezet világosan párhuzamos az előzővel, az 

implicit argumentum pedig így verbalizálható: (1) Isten láthatatlan. (2) Az eget lát-
juk. (ergo) Az ég nem isten. 

9  A görög kozmológiai traktátusokban közhely, hogy az égitestek istenek, s hogy az 
„isten” szó (theos) a futni (theó) ige származéka: ld. a tanulmány 96. jegyzetét. A 
tömörített érv ismét: (1) Isten változatlan/mozdulatlan. (2) Az égitestek szüntelen 
mozognak; (ergo) (3) Az égitestek nem istenek. (És ugyanígy a szuverenitással 
kapcsolatban is.) 

10  Vö. Rm 10,18. 
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nekik, hogy nyissák ki szemüket, és lássanak. Mert íme, irigység nélkül 
kapjuk mindnyájan a fényt, hogy lássunk. Ha azonban, mikor a fény ránk 
ragyog, valaki becsukja a szemét, hogy ne lásson, a szakadékba vezet út-
ja.11 Miért szégyelli hát magát valaki azok előtt, akikkel együtt tévedett? 
[25] Inkább az illenék hozzá, hogy meggyőzze őket, kövessék őt! Ha pedig 
nem hallgatnak rá, mentse ki magát közülük. Mert vannak olyan emberek, 
nem képesek Föld-anyjukból kiszakadni, így belőle, anyjukból alkotnak is-
teneket ("�) maguknak. Ezért az igazság ítélete alá esnek, ugyanis Annak, 
aki nem változik, a nevét változó dolgokra alkalmazzák, s nem félnek iste-
neknek nevezni azokat, mit emberkéz készített, s Istenről, akit nem láttak, 
képmást merészelnek készíteni. 
 (4) [5] Én azonban azt mondom, hogy a Szibülla12 azt jelentette ki ró-
luk, halott királyok képmásai azok, ami előtt hódolnak. Ezt egyszerű belát-
ni: hiszen most is a császárképmások előtt hódolnak, azokat tisztelettel ille-
tik, még inkább, mint a korábbiakat, hiszen a korábbi istenek adó- és jöve-
delemforrásai lettek a császárnak mint olyannak, aki náluk kiválóbb.13 
Ezért aztán kivégzik azokat, akik megvetik e képmásokat, és megkurtítják 
[10] a császár jövedelmét14. Hiszen más királyok kincstárába is az egyes 
kultuszhelyek látogatói, hogy mennyit fizetnek, s hány tömlő sós tengervi-
zet szolgáltatnak be, meg van határozva. 

                                                 
11  Vö. Irenaeus, AH IV 6,5; IV 29,1–2; V 27,1–2. 
12  Cureton olvasata szerint a kódexben Súló áll a megszokott Sibúló helyett; a Thesa-

urus Syriacum mindenesetre ezt az egyetlen helyet hozza a Súló alakhoz (Renan 
nem is tudta értelmezni fordításában). A hivatkozott hely: 

 Sibyl III kül. 553–5: Ἑλλήνων, οἳ πρῶτα βροτοῖς κακὰ ἡγεμόνευσαν, 
 πολλὰ θεῶν εἴδωλα καταφθιμένων *θανεόντων*, 
 ὧν ἕνεκεν τὰ μάταια φρονεῖν ὑμῖν ὑπεδείχθη. 
 721–3  ἡμεῖς δ' ἀθανάτοιο τρίβου πεπλανημένοι ἦμεν, 
 ἔργα δὲ χειροποίητα σεβάσμεθα ἄφρονι θυμῷ 
 εἴδωλα ξόανά τε καταφθιμένων ἀνθρώπων. 
 278–9 ἀθάνατον γενετῆρα θεῶν πάντων τ' ἀνθρώπων  
 οὐκ ἔθελες τιμᾶν, θνητῶν εἴδωλα δ' ἐτίμας. (Cureton ez utóbbi két helyet idézi). 
 A Szibülla-könyvekre már Jusztin mártír hivatkozik (végítélet), de a bálványimá-

dás kritikáját idézi Athénagorasz (Leg 30: Oracula Sibyllina III 108–13) és 
Theophilosz (Aut II 3: az Oracula Sibyllina hagyományozódott szövegen kívüli tö-
redék), valamint a Jusztin mártír neve alatt fennmaradt Cohortatio ad gentiles 
Szibülla-florilégiumában: 16E (III 721–3). Az Athénagorasz által idézett szakasz-
ban olvasunk arról, hogy a hésziodoszi istenek valójában királyok voltak. 

13  Vö. Tertullianus, Ad nationes I 10; Apol. 28 [Cureton jegyzete]. 
14  A phaskún = fiscum a Thesaurus Syriacus szerint hapax legomenon. 
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 Ez a világ gonoszsága, hogy imádják és félik azt, ami érzéketlen, s a sok 
ravasz meg a haszon vagy a hiú dicsőség vagy a sokaság feletti hatalom 
végett maguk is imádják, s a csekély értelműeket [15] az érzéketlen tárgyat 
imádni sarkallják.  
 (5) Én azonban, ahogy tudom, leírom és megmutatom, hogyan és miért 
készítettek a királyoknak és zsarnokoknak képmásokat, s hogyan váltak 
azok istenekké. [...]15 
 (6) [�� 24] Te azonban szabad elme vagy, az igazság ismerője: amikor 
tehát ezeket megfontolod, szállj magadba, s ha nőnek maszkíroznak is, em-
lékezz rá, hogy férfi vagy,16 és higgy abban, aki igazán Isten! Nyisd meg 
elmédet Felé, bízd rá magad, s ő halhatatlan, örök életet tud adni [��] ne-
ked, hiszen minden az Ő keze által ér bennünket. Minden dolgot pedig te-
kints annak, ami: a képet képnek, a szobrot szobornak, és semmi teremett 
teremtményt ne helyezz Annak helyébe, aki nem teremtmény. Ő, az élő Is-
ten forogjon értelmedben minden időben,17 mert értelmed maga az Ő lé-
nyének18 képmása. [5] Így az nem látható, nem tapintható,19 nem ábrázol-
ható, és akaratával mozgatja a testet. Tudd meg tehát, hogy ha Őt, a Moz-
dulatlant imádod mindenkor, akkor, amiképpen ő örökkévaló, te is, miután 
leveted magadról, ami látható és romlandó, örökre előtte fogsz állni, élet-
ben leszel és tudni fogsz, tetteid pedig véget nem érő gazdagsággá, hiányta-
lan vagyonoddá válnak. Tudd meg, hogy [10] jótetteid kezdete az, ha Istent 
ismered és őt imádod. Tudd meg, hogy semmit nem kér tőled, mivel sem-
mije sem hiányzik neki. 

                                                 
15  A 24,17b–25,23 szakaszban néhány görög, egyiptomi, föníciai, szír, perzsa és me-

zopotámiai (oszrhoénéi) istenség euhémerista magyarázatát kapjuk röviden. 
16  Ez talán utalás a később Elagabalus/Heliogabalus néven emlegetett császár közbot-

rányt okozó viselkedésére (Dio Cassius 80,6;13–6), aki császári nevét (Marcus 
Aurelius Antoninus Augustus, 218–22) és szír származását (Emeszában volt 
Elagabal papja) tekintve az egyik lehetséges címzett. 

17  Cureton kiadásától eltérő központozás alapján fordítottam, aki a „minden időben”-t 
az „élő”-höz kapcsolja. 

18  A qnúmó megfelelhet a görög ousia-nak (valóság, szubsztancia), majd a IV. szá-
zadtól a teológia technikai nyelvének kialakulásával rendesen a hypostasist fordít-
ja, ám ennek viszonya az univerzális természethez (physis, kyónó), illetve lényeg-
hez (ousia) és az egyedi személyhez (prosópon, parsúpó) eltérő a nyugati és a ke-
leti szír teológiai nyelvben. A Zsid 1,3 Psitthó fordítása még nem ezzel a szóval ad-
ja vissza a görög hypostasist. 

19  Cureton a szövegben – nyilván a kéziratot követve – metšgašt hoz, de jegyzetben 
magyarázza, hogy betűcserével metgšešt kell érteni; az utóbbi kifejezés egyébként 
valóban bevett szakkifejezés ebben az összefüggésben. 
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 (7) Kicsoda Isten? Aki az igazság, s akinek Szava20 az igazság. És mi az 
igazság? Amit nem formáltak, nem alkottak, nem festettek, ami nem lett, 
hanem volt, s igazságnak nevezik. Ezért ha valaki olyasmi előtt hódol, ami 
kézzel készült, nem az Igazság, s nem az Igazság Szava előtt hódol. [...]21 
 [@�] Ha pedig az utánzott tárgy művészi szépsége tetszik neked, tartsd 
hát szépnek Isten művészetét, aki mindent alkotott! Ő a maga képére alkot-
ta a művészeket is, akik igyekeznek Őt utánozni, ám nem hasonlítanak Rá.22 
 (8) Talán azt mondod erre: Miért nem olyannak teremtett Isten, hogy Őt 
imádja, és ne a képmásokat? Ezzel azt kérted, hogy céltalan eszköz [5] légy 
élő ember helyett. Isten ugyanis olyan szépnek teremtett meg, ahogy Neki 
tetszett: szabad elmét ajándékozott neked. Hatalmas dolgokat állított eléd, 
hogy te különböztesd meg mind, s válaszd mindazt, ami szép. Eléd tárta az 
eget, s csillagokat helyezett el rajta, elibéd adta a Napot és a Holdat, s azok 
nap mint nap végigfutnak az égen. Eléd tárta a vizet, de Szavával határt 
szabott neki. Elibéd adta a tágas földet, mely [10] nyugalomban van, és ál-
landó formában mutatkozik neked. S hogy ne gondold, saját természeténél 
fogva mozdulatlan, ezért olykor megremegteti. Felhőket tárt eléd, hogy vi-
zet hozzanak le a magasból és megtöltsék a földet, hogy megérthesd: aki 
mozgatja ezeket, kiválóbb mindüknél, s hogy elfogadd jóságát Annak, aki 
neked elméd adta, hogy vele különbséget tégy e dolgok közt. Ezért azt ta-
nácsolom, ismerd meg [15] magad, és ismerd meg Istent!23 Figyeld meg 
ugyanis, miképpen van benned az, amit léleknek24 hívnak: általa lát a szem, 
általa hall a fül, általa szól a száj, s miképpen használja az egész testet. Mi-
kor pedig Ő ki akarja emelni a lelket a testből, amaz összeesik és elpusztul. 
Annak alapján tehát, amik megvan benned, de nem látható, értsd meg, 
hogy Isten is így mozgatja a világmindenséget hatóereje által, mint a testet. 
Amikor akarja, [20] hatóerejét visszavonja, s így a világmindenség, akár a 
test, összeesik és elpusztul.  

                                                 
20  A szír melthó a görög logost adja vissza. 
21  Újabb érvek következnek a bálványimádat ellen: a) ez a vagyon imádata; b) embert 

és állatot elpusztítanak, akik képmásuk imádják; c) ugyan mit tesz hozzá a mester 
az anyaghoz? 

22  Ez a fajta negatív vélemény a művészetekről nem ritka a korai kereszténységben, 
de különösen az alexandriai tradícióban: ld. 3.3: 149. o. a 322. jegyzettel. 

23  Vö. Platón(?), Alkibiadész 133; Ágoston, Soliloquia 1. 
24  A szírben a kissé fentebb és korábban is „önmagad”-nak fordított névszó jelenti a 

„lelket” is.  
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 (9) De miért teremtette Isten e világot? És miért múlik el? Miért lett a 
test, miért hullik el, s miért támad fel? Nem leszel képes megérteni, hacsak 
fel nem emeled a fejed az álomból, melybe merültél, és fel nem nyitod 
szemedet, hogy lásd, egy az Isten, a mindenség Ura, s szolgálod őt teljes 
szívedből. Akkor megadja neked, hogy [25] megértsd akaratát. Mindaz 
ugyanis, aki távol van az élő Isten ismeretétől, halott, s testébe van temet-
ve. Ezért hánysz bukfencet démonok és árnyékok előtt a földön, s intézel 
kéréseket hiába hozzájuk, akik adni nem tudnak. Te azonban kelj fel [*�] 
azok közül, akik a földre estek, s a köveket csókolgatják, eledelüket étkül 
adják a tűznek, ruháikat felajánlják a képeknek, s ők, akik érzékelnek, azt 
akarják imádni, ami érzéketlen! Kérj nem múló kéréseket a nem múló Is-
tentől romolhatatlan lelked számára! Így szabadságod azonnal nyilvánvaló 
lesz, Őrá [5] legyen gondod, s valld meg Istenedet, teremtődet, s Ő szabad 
elmét ajándékoz néked, hogy úgy élj, ahogy akarsz. Elibéd adott mindent, s 
megmutatja neked, hogy ha a gonosz után mész, rossz tetteidért fizetni 
fogsz, ha pedig a jó után, annál fogva sok jóban lesz részed az örök, halha-
tatlan élettel együtt. 
 (10) Semmi se tart hát vissza, hogy megváltoztasd hitvány életmódod – 
hiszen [10] szabad vagy –, s hogy keresd és megtaláld, ki a mindenség Ura. 
Szolgáld őt teljes szívedből! Hiszen nem ismer irigységet, hogy ne ajándé-
kozná megismerését azoknak, aki kérik Őt – amennyire képesek megis-
merni Őt.25 
 Először is szűnj meg becsapni magadat! Ha ugyanis azt mondtad arról, 
aki nem isten, hogy isten, akkor becsaptad magad, és vétkeztél [15] az 
igazság Istene előtt. Bolond! Hát isten az, amit adnak-vesznek? Isten az, 
aki szükséget szenved? Isten az, amit őrizni kell? Hiszen úgy adod-veszed, 
mint a rabszolgát, s úgy szolgálsz neki, mint úrnak! Úgy kérsz tőle, mint 
gazdagtól, s úgy adsz neki, mint szegénynek. Arra számítasz, hogy győz-
tessé tesz a háborúban az, amiről, mikor ellenségeid legyőznek, lehántják 
az aranyborítást. 
 Talán mert király vagy, azt fogod mondani: nem [20] vagyok képes he-
lyesen cselekedni, mert király vagyok, s illő, hogy a sokaság akaratát te-
gyem. Bizony, aki így beszél, valóban méltó, hogy kinevessék. Hiszen mi-
ért ne legyen a király minden jó kezdeményezője, s bírja rá a népet, hogy 
hallgassanak rá? Hogy cselekedeteik tiszták legyenek, s az igazságnak 
megfelelően ismerjék Istent, s így a király minden szép cselekedet mintájá-
                                                 
25  Itt, úgy tűnik, Cureton és Ramelli (különbözőképpen) félreérti a szöveget. Renan 

fordítása megfelel a fentinek. A megszorítás ugyanis a szerző teológiai ismeretel-
mélete szempontjából kulcsfontosságú, mint alább (ܠ) látni fogjuk. 
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vá váljék. Ez illik ugyanis hozzá. Az viszont abszurd, [25] hogy ha a király 
hitvány módon él, bírájuk legyen, és elítélje a vétkeseket. Én bizony úgy 
gondolom, hogy akkor lehet békében irányítani a királyságot, ha a király 
ismeri az igazság Istenét, és [/�] Őt féli, hogy alattvalóit inteni tudja, s 
mindenben igazságosan ítélkezni, mint aki tudja, hogy majd őt magát is 
meg fogja ítélni Isten. S így alattvalói, miután majd Istent félik, királyuk 
ellen nem vétkeznek, s félni fognak attól is, nehogy egymás ellen vétkez-
zenek. Istenismeretük [5] és istenfélelmük következtében a királyságból el 
lehet távolítani minden gonoszságot. Ha ugyanis a király nem lesz ártalmá-
ra az alattvalóinak, sem alattvalói a királynak, sem pedig egymásnak, nyil-
vánvaló, hogy az egész ország békében élhet, s javak sokasága honol ott, 
mert az egész nép Isten nevét dicsőíti. Hiszen mi lehet jobb annál, hogy a 
király megmenti [10] alattvalóit a tévedéstől, s e jótettével Isten tetszésére 
van? Mert minden rossz a tévedésből ered. A legfőbb tévedés pedig az, ha 
valaki nem ismeri Istent, s Isten helyett olyasmit imád istenként, ami nem 
isten. 
 (11) Ám vannak olyanok, akik azt mondják: Isten tiszteletére készítjük 
el képmását, hogy az emberek bizonnyal imádják a rejtett Isten képmását. 
Nem tudják, hogy Isten [15] mindenütt és mindenhol jelen van, és soha 
sincs távol, és nincs semmi, ami tudta nélkül menne végbe. Te azonban, 
gyenge ember, akiben, akin kívül, s aki felett van Ő, elmész, faragott és rút 
istenképpé formált fát veszel magadnak az asztalosnál, s áldozatot mutatsz 
be annak. Nem tudod, hogy Annak szeme, aki mindent lát, téged is lát, s az 
igazság Igéje megdorgál mondván: Istent, aki nem látható,26 [20] hogy le-
hetne megfaragni? Saját magad képmását készíted el, s az előtt hódolsz. 
Azért, mert megfaragták a fát, nem veszed észre, hogy az még fa? Vagy a 
kő kő? Az aranyat mérleggel mérik, súly szerint. S amit elkészítettél, miért 
méred meg? Szóval az aranyat szereted, nem Istent! S nem szégyelled, ne-
hogy könnyűnek mutatkozzon, számon kérni készítőjét, mennyit lopott el 
belőle. Bár van szemed, nem látsz, [25] bár van szíved, nem értesz. Miért 
hánysz bukfencet előtte a földön, s esedezel érzéketlen tárgyak kegyéért? 
Féld azt, aki megremegteti a földet, és körbeforgatja az eget, s felkorbá-
csolja a tengert, elmozdítja a hegyeket, aki tűzhöz hasonlóvá tud válni, [ܠ] 
s elégetni mindent! Ha magad megigazítani nem is tudod, ne szaporítsd 
vétkeidet! Ha Istent megismerni nem is tudod, gondold azt, hogy van. 
 (12) Aztán vannak olyanok, akik azt mondják: amit atyáink ránk hagy-
tak, azt féljük. Nos, ami szegénységet atyáitok rátok hagytak, [5] igyekez-

                                                 
26  Vö. Jn 1,18. 
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tek gazdagságba fordítani; amire pedig nem oktattak atyáitok, magatok tö-
rekedtek megtanulni, és szert tenni mindarra, amit atyáitok nem tudtak. És 
miért látnak a vakok gyermekei? Miért járnak a bénák fiai? Nem helyes, 
hogy valaki olyan elődeit kövesse, akik rossz úton jártak. Hagyd el azt az 
utat, nehogy az a baj érjen bennünket, mint elődeinket! Ezért tehát tudakold 
meg, atyád [10] helyes úton járt-e, s úgy kövesd őt! Ha pedig atyád rossz 
úton járt, te azért válaszd a jó utat, s így követni fognak gyermekeid is. 
Atyád fölött pedig szomorkodj, hogy rossz úton jár, hiszen szomorúságod 
hasznára lehet. Fiaidhoz pedig így szólj: 
 Van Isten, mindenek Atyja, aki nem jött létre, sem senki nem alkotta Őt, 
hanem minden az ő akaratára állott elő. Ő teremtette a fényt, hogy a te-
remtmények láthassák egymást. [15] Ő azonban elrejtette magát hatóerejé-
ben minden teremtménye elől. Ugyanis semminek, ami változik, nem áll 
hatalmában, hogy meglássa Őt, aki nem változik. Azok azonban, akik em-
lékeznek, és annak a szövetségnek tagjai, mely nem változik, ők látják, már 
amennyire látni képesek. Ők képesek lesznek nem lobbanni lángra, mikor 
eljő a tűzár az egész világra. Egyszer ugyanis már volt szélár, s elpusztítot-
ta [20] az arra érdemeseket a rettenetes északi szél,27 az igazlelkűeket pedig 
megkímélte, hogy az igazság tanúi legyenek. Aztán máskor vízár támadt, 
és elsodort minden embert és állatot, de megkímélte az igazakat a fabárká-
ban Isten parancsára. Ismét máskor pedig tűzár készül jönni, s lángra kap a 
föld a hegyekkel,28 s az emberek megégnek képmásaikkal együtt, melyeket 
készítettek, s szobraikkal, melyek előtt hódoltak. Égni fog [25] a tenger 
szigetestül, de az igazak megmenekülnek a haragtól, mint egykor társaik a 
bárkában az árvíztől. Akkor aztán sóhajtozni fognak, akik nem ismerték Is-
tent, s akik képmásokat készítettek neki, mikor meglátják képmásaikat égni 
[%] saját magukkal együtt, és semmi sem segít rajtuk. 
 (13) Ha megtanulod mindezt, ó Antonius Caesar, s veled fiaid is, örök-
kévaló, el nem avuló örökséget hagysz örökül nekik, és megszabadítod lel-

                                                 
27  Vö. Josephus Flavius, Ant I 4 (hivatkozik Oracula Sibyllina III 97–104-re) és Eus., 

PE IX 14 (egy római kori káld történetírót idézve): Bábel tornyával kapcsolatban. 
Cureton említ még egy lehetőséget: a Kincsesbarlangban (A törzsek származásá-
ról, avagy a kincsesbarlang, ford. Ormos István [Prométheusz könyvek 8, Buda-
pest: Helikon, 1985] 39–40), de ott nincs szó emberek, csak bálványok elpusztítá-
sáról. 

28  Cureton itt a 2Pt 3,10;12-re lát utalást, ám végső tűznek a páli levelekben is jelen 
lévő képe (1Kor 3,13; 2Thesz 1,8; vö. Mt 3,12; 13,40) általános az apologetikus és 
korai apokaliptikus irodalomban (Oracula Sibyllina II*19;196skk 288skk, III 54 
etc.) és a Péter-levélbeli leírás sem nyelvileg, sem képileg nem áll közel a fentihez. 
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ked, akárcsak fiaid lelkét attól, ami az egész földre vár az igazságosság 
igazságának ítéletekor. Amiképpen ismered itt Őt, úgy fog ismerni téged 
amott, s ha te feleslegesnek tartod Őt itt, Ő nem fog azok közé számolni, 
akik ismerték és vallották Őt. 
 Elég ennyi Felségednek. Vagy ha úgy tetszik, sok is. 
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A HIPPOLÜTOSZ-DOSSZIÉ 
 

Összeállítás (Syntagma) az összes szekta ellen 
Cím; tartalom 
T1 Eus., HE VI 22,1 
Az összes szekta ellen 
 
T2 Phótiosz, Bibliotheca cod. 121: ed. R. Henry, Photius. Bibliothèque, 8 
vols. (Paris: Les Belles Lettres [1959; 1960; 1962; 1965; 1967; 1971; 1974; 
1977]) 94a24–b1 ed. Bekker; PG 103,401–3. 
 Elolvastuk Hippolütosz füzetét: Hippolütosz pedig Eirénaiosz29 tanítvá-
nya. Az írás 32 eretnekség összefoglaló (syntagma) cáfolata, mely a 
doszitheanusokkal veszi kezdetét, és Noétoszig, illetve a noétiánusokig ter-
jed. Azt mondja, hogy ezeket szavaival megcáfolta Eirénaiosz, ő maga pe-
dig ezt a könyvet Eirénaiosz érveit összefoglalva30 szerkesztette meg. 
 Stílusa pontos, tekintélyes és sallangtól mentes, még ha nem is az attikai 
dialektust használja. Állít egy-két olyan dolgot, ami szigorúan véve nem 
állja meg a helyét, például hogy a Zsidókhoz írt levél nem Páltól szárma-
zik. 
 Azt mondják, hogy a néphez Órigenészt utánozva beszélt, akihez a leg-
közelebb áll, s akinek írásaiba szerelmes volt, és arra biztatta, hogy a 
Szentírást kommentálja, s rendelkezésére bocsátott hét gyorsírót és még 
ugyanennyi kalligráfust, akiknek költségét fedezte. Miután ezzel támogatta, 
azonnal várta tőle a munka elkészültét, ezért egyik levelében Órigenész 
hajcsárnak nevezi. Azt mondják, maga is több mindent írt.31 
 

                                                 
29  Cod. 120 = Eirénaiosz AH. 
30  Ezzel a szóval jellemzi Phótiosz az Ancoratust (cod. 123) a Panarionhoz (cod. 

122) viszonyítva. 
31  E bekezdés csak részben Eus. HE VI 23-on alapuló Hieronymus, VI 61félreértése 

(részben a rossz görög fordítás miatt).  
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T3 A 32 tárgyalt szekta Ps-Tert., haer alapján: 
 1)   Dositheum 
 2)   saducaeos 
 3)   pharisaeos 
 4)   herodianos 
 5)   Simon magus 
 6)   Menander 
 7)   Saturninus 
 8)   Basilides 
 9)   Nicolaus 
 10)  ophitae 
 11)  cainaeorum 
 12)  sethoitarum 
 13)  Carpocrates 
 14)  Cerinthus 
 15)  Ebion 
 16)  Valentinus 
 17)  Ptolomaeus 
 18)  et Secundus 
 19)  Heracleon 
 20)  Marcus  
 21)  et Colarbasus 
 22)  Cerdon 
 23)  Marcion 
 24)  Lucanus 
 25)  Appelles 
 26)  Tatianus 
 27)  secundum Phrygas 
 28)  kata Aeschinen 
 29)  Blastos 
 30)  Theodotus 
 31)  Alter Theodotus 
 32)  Praxeas 
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Nikolaiták (#9) 
T3a. Thdt., HFC III 1: 83.401 
Ezek ellen írt az imént megnevezett Kelemen,32 meg Eirénaiosz,33 továbbá 
Órigenész34 és Hippolütosz mártír püspök. 
 
T3b Phótiosz, Bibl. cod 232: 287b9 
Elolvastuk egy bizonyos triteista, Gobarosz melléknevű Sztephanosz 
„Szembenálló vélekedések” c. könyvét: 
ibid. 291b6sqq  
[...] hogy miképpen vélekedett Hippolütosz és Epiphaniosz Nikolaoszról, a 
hét diakónus egyikéről, s hogy erőteljesen elítélték. Az istenhordozó Ignác 
viszont, meg a Rongyszőnyeg szerzője, Kelemen,35 továbbá Euszebiosz 
Pamphilou, meg Küroszi Theodórétosz a nikolaiták szektáját elítélik, 
ugyanakkor azt állítják, Nikolaosz nem volt olyan{, mint ők}. 
Továbbá, hogy Hippolütosz és Eirénaiosz azt mondják, Pál Zsidókhoz írt 
levelét nem Pál írta, Kelemen viszont és Euszebiosz36 s az istenhordozó 
atyák nagy sokasága egyhangúlag együvé sorolja a többi levéllel, s azt 
mondják, a nevezett {római} Kelemen fordította le héberből. 
 
F1  
Epiphaniosz, Pan 25 Ps-Tertullianus, haer 9. 
(5) Mások új neveket kitalálva a szereplők-
re azt mondják, sötétség volt és mélység és 
víz, s a szellem köztük elválasztotta őket. 
A sötétség azonban neheztelt a sötétségre, 
és méltatlankodott,  
s azután felszaladt és körülfonta a szelle-
met, 
és egy Anyaméh nevű lényt szült, mind 
mondja,37 

 
Azt mondja, 
 
A sötétség a fény iránti vágyában 
szégyentelenné lett  
és ocsmányságot művelt, ebből a kö-
zösülésből aztán a jóérzés tiltja el-
mondani, miféle ocsmányság és tisz-
tátalanság született, majd még egyéb 

                                                 
32  Alexandriai Kelemen, Str III 4: 25–6; vö. II 20: 118,3. 
33  Irenaeus, AH I 26. 
34  Órigenésznél (a ránk maradt szövegekben) Nikolaosz neve nem fordul elő; az uta-

lás minden valószínűség szerint a Ref VII 36,3-ra vonatkozik. 
35  Ld. fenn 32. j. 
36  Eus., HE VI 14,2–4 = Alexandria Kelemen fr. 22 ed. Stählin. 
37 Epiphaniosz forrását követve egyes számra vált a fenti „mondják”-hoz képest, 

ugyanis több kozmogóniai mítosz gyűjt össze a nikolaiták címszava alatt. 
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aki aztán megszületvén teherbe esett a 
szellemtől.  
Az Anyaméhből aztán négy aión lökődött 
ki, 
a négyből újabb tizennégy, és lőn jobb és 
bal, fény és sötétség. Mindezek után egy 
rút aión lökődött ki, 
aki aztán közösült a fent nevezett 
Anyaméhhel, és ettől a rút aióntól születtek 
az istenek, az angyalok, meg a démonok és 
hét szellem. [...]38 

ocsmányságok is történtek. 
 
Aztán valami rút aiónok születéséről 
beszél, meg azok közösüléseiről és 
elátkozott ölelkezéseiről, meg ocs-
mány egyesüléseiről, s a belőlük szü-
letett még rútabbakról. 
 
Továbbá hogy démonok, istenek és 
hét szellem született, 

(2) ahogy a szent apostol mondja valahol: 
„amit titokban tesznek, még kimondani is 
rút”39 

és még egyéb hasonlóan szentségtörő 
és ocsmány dologról, amit szégyel-
lünk elbeszélni, s így átugorjuk. 

(3) Ha valaki látni akarja, a Szentlélek mi-
képpen cáfolja meg ezt az eretnekséget, 
tudnia kell a szent János Jelenéseiből, hogy 
az Úr nevében az egyik gyülekezet <an-
gyalának>, azaz püspökének, akit az oltár-
hoz rendelt szent angyal hatalmával rendelt 
oda, így ír: „van benned” annyi jó, „hogy 
gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, melye-
ket én is gyűlölök” (Jel 2,6).  

Elég nekünk, hogy a nikolaiták egész 
eretnekségére az Úr Jelenési a legsú-
lyosabb ítéletet mondják ki: „Az 
megvan benned, hogy gyűlölöd a 
nikolaiták cselekedeteit, melyeket én 
is gyűlölök” (Jel 2,6). 

 
Kérinthosz (#14) 
Irenaeus latinus, AH I 26a; 
Pseudorigenes Ref VII 33; X 21 
Epiphanius, haer 28,4–7 
(Theodórétosz, HFC II 23) 

Syntagma F2 
Ps-Tertullianus, haer 25 
Epiphaniosz, haer 28,2–3 
bar-Calibi Dénes, In Apocalypsin CSCO 
53,4 

Kérinthosz Ázsiában élt, s azt tanítot-
ta, hogy a világ nem az első Isten ál-
tal lett, hanem egy tőle messze elkü-
lönülő s a mindenek feletti  szuvere-
nitástól távoli hatóerő, aki a minden-
ségen túli Istenről nem tud. 

{Karpokratész} után Kérinthosz eretnek-
sége támadt, aki hozzá hasonlókat tanított. 
Ő is azt mondta ugyanis, hogy a világ 
angyalok által lett, 

                                                                                                                      
38  Epiphaniosz közbevetése következik a különböző, általa a nikolaiták címszava alatt 

összegyűjtött eredetmítoszok ellentmondásáról és egy retorikus szemrehányás. 
39  Ef 5,12. 
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Jézusról pedig azt állítja, hogy nem 
szűztől született,40 hanem József és 
Mária fiaként, mint az összes többi 
ember,  

s azt hirdette, hogy Krisztus József mag-
vából született, erősködve, hogy csak 
ember volt, s nem isten. 

 (Epiphaniosz)  
Nem változtatott 
semmit az előbbi 
tanításán, kivéve azt 
az egyet, hogy rész-
ben a judaizmust 
követte. 

(bar-Calibi) Kö-
rülmetélést tanított, 
és haragudott Pálra, 
amiért az nem me-
télte körül Titust. 
Róluk írja az apos-
tol egyik levelében 
hogy álapostolok, 
csalárd munká-
sok.41 

 Azt tanítja, hogy a törvényt az angyalok 
adták, mert a zsidók istenét angyalnak tart-
ja, nem az Úrnak. 

és csak igazságosságával, józanságá-
val és értelmével múlt felül minden-
kit. Keresztelője után pedig leszállt rá 
galamb képében a mindenség feletti 
Szuverenitástól Krisztus, s akkor 
kezdte hirdetni az ismeretlen Atyát, 
és csodákat tenni. 
A végén azonban visszaszállt Krisz-
tus Jézusról, s Jézus volt az, aki szen-
vedett és feltámadt, Krisztus azonban 
szenvedéstől ment maradt, mivel 
szellemi természetű. 

 

 
Valentinus (#16) 
T4 Epiphaniosz, Pan 31,33: I 435 
látva, hogy mások is fáradoztak az ügyben, gondolok arra, hogy Kelemen, 
Eirénaiosz meg Hippolütosz és még sokan mások is csodálatosképpen 
megcáfolták őket. 

                                                 
40 Irenaeus latinus hozzáteszi: „(mert ezt lehetetlennek tartotta)”. 
41 2Kor 11,13. 
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Markión (#23) 
T5 Thdt., HFC I 25 
Bizony igen sokan szerkesztettek írást ez ellen az istentelenség ellen. Így 
Jusztin filozófus mártír, Theophilosz, Antiokhia püspöke, Fülöp, Gortüné 
püspöke, Eirénaiosz, Lugdunum püspöke, akit az imént említettünk, továb-
bá Modesztosz, Rhodón, Adamantiosz,42 Hippolütosz43 és Emeszai Eusze-
biosz. 
 
Montanisták (#27) 
T6 Photius, Bibl. cod. 232 (Sztephanosz Gobarosz): 291b29–31 
Továbbá, hogy milyen nézetei voltak a legszentebb Hippolütosznak a 
montanisták szektájáról, s miképpen vélekedett róluk Nüsszai Szt. Gergely. 
 
Quatrodecimanusok (#29) 
F3 Chronicon Paschale 12,22–13,13 ed. L. Dindorf, Chronicon paschale, 
vol. 1 [Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Bonn: Weber, 1832] 
Hippolütosz, a helyes istentisztelet vértanúja, aki a Róma melletti Portus 
nevű helyiségnek volt püspöke, Az összes eretnekségre megfelelő összefog-
lalásában (Pros tus hapasas haireseis syntagma) a következőket írta szó 
szerint: 
Látom tehát, hogy a kérdés békétlenkedésre utal. Ezt mondja ugyanis: 
„Krisztus azon a napon ülte meg a Pászkát és szenvedett. Ezért nekem is 
úgy kell tennem, ahogy az Úr tett.” Tévedésben van azonban, mert nem 
tudja, hogy Krisztus, amikor szenvedett, nem fogyasztotta el a Törvény sze-
rinti pászkavacsorát. Ez ugyanis az a Pászka volt, mely előre meghirdette-
tett, s az elrendelt napon beteljesedett. 
[13,8] Ugyanő írja a Szent Húsvétról szóló írásának első fejezetében a kö-
vetkezőket: 
Világos, hogy sem korábban, sem a végén nem hazudott, amikor régebben 
azt mondta, hogy „Többé nem eszem pászkavacsorát”.44 Következésképpen 
az utolsó vacsorát a Pászka előtt ette, a pászkavacsorát azonban már nem 
elfogyasztotta, hanem elszenvedte. Nem volt ideje akkor az evésnek. 
 

                                                 
42  Adamantiosz, De recta in deum fide. 
43  Hippolütosznak Euszebiosz külön Markión elleni írását is említi (ld. 4.1), s ugyan-

így Irenaeus esetében is tudunk egy önálló munkáról e tárgyban. 
44  Vö. Lk 22,15; vö. Jn 13,1; 18,28. 
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T7 Bar-Calibi, In Mt 26: CSCO 95 (Syr 47),71(textus); 98 (Syr 49),57 
(translatio) 
De római Hippolütosz és szent Izsák azt mondják, hogy Urunk nem a tör-
vény szerinti pászkavacsorát fogyasztotta el azon az estén, hanem ez szá-
mukra volt a pászka, ugyanis megkeresztelése után már többé nem evett 
pászkavacsorát.45 
 
Theodotosz (#30) 

Ps-Tertullianus, 
haer 22 
(CCSL 2, 1954) 
 1401–1046  

Filastrius, haer 50 
ed. V. Bulhart, (CCSL 
9, 1957) 217–32447  

Epiphanius, AH 54: ed. K. Holl  
(GCS 31) 317,12–318,15 

Ezeket követte az 
eretnek   Theodo-
tosz, 

(a) Utánuk egy bizo-
nyos Theodotosz, 

Ez a Theodotosz 

a bizánci, a bizánci származású, Bizáncból indult el (melyet ma 
Konstantinápolynak hívnak),  

  mesterségére nézve varga, ám be-
szédében kiművelt. 

aki miután Krisz-
tust,  
 
 
 
 
akinek nevéért el-
fogták,  
 
megtagadta, 

(b) azzal tűnt ki, hogy 
az üldözés során az 
Üdvözítőt,  
 
 
 
Krisztus Istenünket, 
 
 
megtagadta. 
 

Amikor az üldözések idején (azt 
nem tudom megmondani, melyik 
üldözés során) a városi elöljáró so-
kakkal együtt elfogatta, és a többi-
ekkel együtt vizsgálat alá vetette  
Krisztus miatt, Isten összes többi 
szolgája győzedelmeskedett, és mi-
után Krisztusért vértanúhalált halt, 
elnyerte a mennyei koszorút,  
ő megtagadta Krisztust,  

                                                 
45 Vö. In Luc 22: CSCO 47,392; tr.: 49,319 (ott Hippolütosz mellett Euszebioszt és 

Epiphanioszt említi, a fenti részletek nélkül). A puszta információt közli bar-
'Ebroyo is (ld. In sanctum Pascham fr. 6. ed. Achelis: GCS 1/2,270). Epiphaniosz 
azonban valójában itt nem követi Hippolütoszt, hanem egy komplikált megoldást 
javasol. Leegyszerűsítve a zsidó naptár itt egy nappal előre volt a lunáris és a szo-
láris naptár pontatlan összeegyeztetése miatt, így ők is előbb ették meg a pászkava-
csorát, mint naptárilag helyes lett volna. 

46 Vö. ed. E. Kroymann (CSEL 47, 1906) 225,5–226,2. 
47  Vö. cf. ed. F. Marx (CSEL 38, 1898). 
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 (d) Ezt pedig azért 
mondta, mert a hit-
tagadásáért kapott 
szemrehányásokat 
többé nem bírta elvi-
selni,  
 
 
 
 
 
s arra gondolt, hogy 
valaki azt mondja ne-
ki: 

és miután célját elvétette, az igaz-
ságtól is eltért, s ezért sokan szem-
rehányást tettek neki, s így felettébb 
szégyenkezett, megszökött hazájá-
ból és Rómába ment, és ott élt. 
Mikor azonban a rómaiak felismer-
ték, és ismét ugyanazon szemrehá-
nyások érték, mivel az őt ismerők 
vádolták műveltsége okán, mond-
ván, hogy művelt ember létére az 
igazságot elvétette – hitvány véde-
kezésül eszelte ki ezt az új tant, 
mondván: „Istent meg nem tagad-
tam, csak embert tagadtam meg”. 

nem szűnt meg 
Krisztust káro-
molni. 

(e) Miért tagadtad meg 
Krisztus Urat és 
Istent? 

S amikor megkérdezték: „Milyen 
embert?”, azt válaszolta: „Az ember 
Krisztust tagadtam meg.”   

Új tant vezetett be, 
mely Krisztust ki-
zárólag csak em-
bernek lenni állí-
totta, istenségét 
pedig tagadta: 

(c) S azt kezdte mon-
dogatni, illetve taníta-
ni, hogy közönséges 
ember volt Krisztus, 
mint bárki más. 

Ezért azt a tant eszelte ki magának 
(s vele a tőle eredő theodotiánusok), 
hogy Krisztus pusztán csak (psilos) 
ember volt,  

Szentlélektől ‹és› 
a Szűz-től fogant 
és született,48 

 és férfiú magvából született. 

De kizárólag és 
pusztán csak em-
ber volt: semmi-
vel nem emelke-
dett ki közülük, 
csak igaz voltának 
tekintélyével. 

  

 Olyan szentírási szaka-
szokra hivatkoznak, 
melyek Krisztusról 

Aztán azt a hitvány védekezést ta-
lálta ki, gondolván, hogy hasznára 
lesz, (nem tiszta szándékkal, hanem 

                                                 
48  Kroymannnak a CSEL kiadásbeli olvasatát követtem, a CCSL (A. Gerlo [et al.]) 

rekonstrukciója: ‹conceptum et› natum ex uirgine. 
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mint emberről taníta-
nak, de azokat, melyek 
mint istenről szólnak 
Róla, azokat nem 
fogadják el: beszélnek, 
de semmit nem érte-
nek, s ezzel azt bizo-
nyítják, hogy inkább a 
pogány istentelenség 
és a zsidó vakság ré-
szesei, semmint a ke-
resztény üdvösségéi. 

bukására igazolásul hordva össze 
ezeket), gyűjteményt készített: „Hi-
szen Krisztus azt mondta – így ő –: 
»most engem, az embert, aki az 
igazságot elmondtam nektek, meg 
akartok ölni« – látod hogy ember 
ő?”.49 

 
F4 Marcianus gr. Z 573. s. X. fol. 30v–31r: ed. Richard, Difficultés, 66 
Ugyanő (Hippolütosz) az eretnekségekről szóló memorandumban: 
Krisztus testi {származását} Dávidtól beszéli el az apostol, szellemi {szár-
mazását} viszont Istentől, hogy megmutassa: Ő egyszerre isten és ember. 

                                                                                                                      
49  Epiphaniosz három fejezeten át (3–6) folytatja a theodotiánus testimoniumok felso-

rolását és cáfolatát. A CHN metodológiájának párhuzama alapján ezek jelentős ré-
sze Hippolütosztól eredhet. 
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Pseudorigenes: Az összes szekta leleplezése 
 

Kiadásai 
 

1. Emmanuel Miller, ed., Origenis Philosophumena sive Omnium 
haeresium refutatio (Oxford, 1851) (az első könyv korábbi kiadá-
sait ld. ed. Marcovich 4). 

2. Lud. Duncker – F. G. Schneidewin, ed., tr., S. Hippolyti episcopi et 
martyris Refutationis omnium haeresium librorum decem quae su-
persunt (Göttingen, 1859). 

3. Diels, DG 551–78 [I. könyv]. 
4. Paul Wendland, ed., Hippolytus Werke III. Refutatio omnium hae-

resium (GCS 26; 1916). 
5. M. Marcovich, ed., Hippolytus. Refutatio omnium haeresium 

(Patristische Texte und Studien 25. Berlin: De Gruyter, 1986). 
6. M. David Litwa, tr., intr. notes, Refutation of All Heresies (Writings 

for the GraecoRoman World 40, Atlanta GA: SBL Press, 2016).1 
 

Kéziratok 
I)  I. könyv: 
a) A Duncker, Diels, Wendland és Marcovich által használt kéziratok 

Marcovich leírása alapján: 
i)  L: Laurentianus IX 32 s. XIV. Chart, mixtus, foll. 336.  
ii)  Philosophumena: ff. 307–318. 21 × 13,5 cm (15–17×9–9,5 cm; 

30 versus). 
 O: Ottobonianus 194 s, XVI vel XVIL Chart., mixtus, foli. 275. 

Philosop umena: ff. 135r–166v. 25 × 17 cm (16 × 10 cm; 24 
versus). 

iii)  B: Barberinianus 496 s. XV vel XVI. Chart., mixtus, foli. 139.  
Philosop umena: lr–30v. 28 × 21 cm (18,5 × 12,5 cm; 18 versus). 

iv)  b: Barberinianus 362 s. XVI vel XVII Chart., mixtus, foll. 187. 
Philosophumena: 37r–56r. 20,5 ×14 cm (15 × 9,5 cm; 28 ver-
sus): B apographonja. 

v)  T Taurinensis B VI 25 s. XVI. Chart., mixtus, foll. fere 165.:  
Ὠριγένους πάντιμα τοῦ σοφωτάτου foll. quindecim. Nunc de-
perditus. 

                                                 
1  Nem kritikai kiadás, de a célja a fordításhoz egy Wendlandénál jobb, de Marcovich 

túlzásait elkerülő szöveg rekonstruálása. 
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b) Wendland és Marcovich szövegén kívül az első könyvhöz használ-
tam még egy, a kiadók által nem vizsgált (és nem említett) kézira-
tot: 

i) C Oxford Bodleian canonici gr. 41. s. XIV. init.2 Chart., foll. 176.:  
Ὠριγένους πόνημα τοῦ σοφωτάτου: foll. 66v–75v, ca. 22 ×14,5 
cm (textus 17,5 ×11 cm, 31–37 versus).3 

II) IV–X. könyv: 
i) P Parisinus suppl. gr. 464 s. XIV. bombycinus, truncus, foll. 137. 

215 × 145 mm (textus: 160 × 105–115 mm, 23–28 versus). 
 

Fordítások 
I)  Latin 
a) Ld. ed. Duncker-Schneidewin. 
 
II) Angol 
a) J. H. MacMahon, tr., in Alexander Roberts – James Donaldson – A. 

Cleveland Coxe, eds., Fathers of the Third Century: Hippolytus, 
Cyprian, Caius, Novatian, Appendix (ANF 5). 

b) F. Legge, tr., Philosophumena or the Refutation of All Heresies, 2 
vols. (Translations of Christian Literature Series I: Greek Texts, 
London: Society for Promoting Christian Knowledge, New York: 
Macmillan, 1921). 

c) Catherine Osborne, Rethinking Early Greek Philosophy: 
Hippolytus of Rome and the Presocratics (London: Gerald 
Duckworth & Co. Ltd., 1987). [VII.; IX. részletei] 

d) M. David Litwa (ld. fenn a kiadásoknál). 
 
III) Német 
a) Graf Konrad Preysing, Hippolytus von Rom, Widerlegung aller 

Häresien (Refutatio omnium haeresium) (Bibliothek der 
Kirchenväter 1. Reihe, Band 40. Kempten: Kösel-Verlag, 1922) 4. 

 

                                                 
2  Henricus O. Coxe, Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae III: 

Codices Graecos et Latinos Canonicianos complectens (Oxford, 1854) cc. 43C–
48E. 

3  Jó szöveget hoz, úgy tűnik, az elveszett és legjobb szöveget adó T őse. Már a cím-
ből ez látszik következni, lehetséges azonban, hogy itt nem T másolója tévedett, 
hanem a Wolf számára a kollációt készítő Pfaff (a szövegtanúnk történetéről ld. 
Marcovich 2). Egyúttal talán az elején csonka P rokona. 

4  Online változata: http://www.unifr.ch/bkv/kapitel1764.htm. 
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IV) Francia 
a) A. Siouville, tr., intr., Hippolytus, Philosophumena ou Refutation 

de toutes les heresies (Paris: Rieder, 1928). 
 
V) Olasz: 
a) Ippolito, Confutazione di tutte le eresie, ed. Aldo Magris, intr. 

Emanuele Castelli (Letteratura cristiana antica – Nuova serie [Tes-
ti] 25, Brescia: Morcelliana, 2012). 
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I 
 
Bevezetés 
 
(1) A hellének egyetlen elbeszélését1 sem szabad mellőzni, hiszen még in-
konzisztens tanaikat is hitelt érdemlőnek kell tekintenünk az eretnekek 
mértéktelen őrültsége okán, akikről, mivel kibeszélhetetlen titkaikat elhall-
gatják és elrejtik, sokan azt hiszik, hogy Istent tisztelik. Nos, tanaikat már 
régebben lelepleztük, de mértéket tartva, nem részletekbe menően, hanem 
csak főbb vonalaiban tárva fel2 azokat – mert méltatlannak [nem]3 tartot-
tuk, hogy titkaikat napvilágra hozzuk4 –, hogy így, miáltal vélekedéseiket 
csak utalások formájában leleplezzük, elszégyelljék magukat, attól tartván, 
hogy kibeszélve titkaikat kimutatjuk istentelenségüket, és így felhagyjanak 
esztelen nézetükkel és illetlen magaviseletükkel. (2) Mivel azonban látom, 
hogy méltányosságunk egyáltalán nem hatja meg őket, s nem veszik észre, 
hogy Isten milyen türelemmel viseli magát káromlásuk irányában – ezért 
aztán, mivel erre kényszerítenek, belevágok kibeszélhetetlen titkaik feltárá-
sába, hátha elszégyellve magukat megbánást tanúsítanak – vagy ha mégis 
makacsul kitartanának, hát jogos ítéletben legyen részük. 
[...] 
 
(5) Azonban azért, mert gondolatmenetünk (logos) szükségképpen az elbe-
szélés rettentő mélységeibe vezet bennünket, nem gondoljuk, hogy hallgat-
nunk kellene: sőt mindük tanait részletekbe menőkig bemutatjuk, és sem-
mit sem hallgatunk el. Úgy látjuk helyesnek, hogy nem szabad belefárad-
nunk, még ha igen hosszú is lesz az értekezésünk, mert ezzel nem csekély 
segítséget hagyunk hátra az emberi életben való tájékozódáshoz, hogy töb-
bé ne tévelyegjenek, miután mindenki nyilván láthatja rejtett és kibeszélhe-
tetlen orgiáikat,5 melyeket szigorúan őrizve csak a beavatottaknak adnak át. 
(6) Mindezeket más nem cáfolja meg, mint az Egyházban átadott Szentlé-
lek, melyet először az apostolok vettek, s aztán továbbadták a helyes 

                                                 
1  Itt a szerző a filozófiai tanokat mythosnak nevezi, illetve egy kalap alá veszi 

Hésziodoszt és a görög filozófiát. 
2  Az elenchos szerzőnknél nem argumentatív cáfolatot, hanem a tanoknak és pogány 

(filozófiai) eredetüknek kimutatását („leleplezését”) jelenti. 
3  A legtöbb kiadó a „nem” kizárásával értelmezi a szöveget, de talán kis gondolati 

erőfeszítéssel a ránk hagyományozott olvasat is indokolható. 
4  A szerző a képet az Ef. 5,8skk-ból meríti. 
5  Itt elsősorban a tanaikat érti alatta. 
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(orthós) hitűeknek. Az ő utódai vagyunk történetesen mi is, és a főpapság 
és tanítás ugyanazon kegyelmében van részünk. Miután az Egyház őreinek 
számítunk, szemünk nem szunnyad, a helyes (orthos) tanítást (logos) el 
nem hallgatjuk. Miközben teljes lelkünkkel és testünkkel dolgozunk, el 
nem fáradunk, mert jótevő Istenünkhöz méltó viszonzást igyekszünk nyúj-
tani – bár még így is kevés, amit cserébe adhatunk. Mindazonáltal megbí-
zatásunkban nem lankadunk, megragadunk minden alkalmat, és amit a 
Szentlélek ad, minden emberrel irigység nélkül közöljük.  
(7) Nem csupán az idegen tanításokat hozzuk felszínre cáfolatunkkal, ha-
nem azokat is, melyeket az Igazság az Atya kegyelméből átvett, és az em-
berekkel megosztott, szavainkkal (logos) jelezve és írásunkkal tanúsítva 
szégyenkezés nélkül hirdetjük. 
(8) Hogy tehát, amint az imént mondtuk, kimutassuk istentelenségüket 
mind gondolkodásukban, mind viselkedésükben és tetteikben, valamint fel-
tárjuk próbálkozásaik forrását, ti. hogy úgy vetemedtek ilyesmikre, hogy 
semmit sem a Szentírásból merítettek, nem is valamelyik szent hagyomá-
nyához ragaszkodtak, hanem tanaik a hellének bölcsességéből erednek: fi-
lozófiai tanokból, misztériumoknak szánt babonákból, tévelygő asztrológu-
soktól. Az látszik tehát helyesnek, hogy először a hellén filozófusok tanait 
mutassuk be, s így bizonyítsuk az Olvasónak, hogy azok régebbiek, s az is-
tenség viszonylatában komolyabbak – (9) s utána vessük össze az egyes 
eretnekségeket egy-egy filozófiai tannal, hogy lássuk: az eretnekség kitalá-
lója eredetileg ezekre a próbálkozásokra vetette rá magát, és csente el azo-
kat, s úgy állította össze tanait, hogy ezekből kiindulva rosszabbakra jutott.  
(10) Vállalkozásunk fáradsággal teli, és sok kutatást igényel, de mi nem 
fogunk elrestülni, mert később örömet okoz majd, mint atlétának a sok 
küzdelem után a győzelmi koszorú vagy kereskedőnek a tengeri viszontag-
ságok után a nyereség, vagy szántóvetőnek arca izzadtsága után a gyümöl-
csök élvezete, vagy prófétának a szidalmazások és megaláztatások után an-
nak látványa, hogy amiket megjelentett, beteljesültek. 
(11)6 [...] 
 
Hérakleitosz 
4. (1) Hérakleitosz, az epheszoszi természetfilozófus mindenek felett sírt, 
mert megvetette az élet s minden ember tudatlanságát, és sajnálattal tekin-
tett a halandók életére. Azt állította, hogy ő mindent tud, a többi ember vi-
szont semmit. (2) Maga Empedoklésszal csaknem azonos módon nyilatko-

                                                 
6  Ez már valójában a természetfilozófiai doxográfiát bevezető bekezdés. 
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zott, azt állítván, hogy a viszály és a szeretet minden dolog alapja, az isten 
értelmes tűz, minden mindennel konfliktusba kerül, s meg nem áll. (3) Az-
tán, akárcsak Empedoklész, azt állította, hogy környezetünkben minden 
rosszal van tele, s a rossz földtől egészen a Holdig terjed, tovább azonban 
nem ér el, mert a Hold felett az egész tér tisztább – ezt gondolta Héraklei-
tosz. 
 
Brachmanok  
247 (1) Indiában is van egy filozofáló szekta a brahmanok között. Ezek az 
önmaguknak elégséges életet tűzik ki célul, és minden lélekkel rendelkező 
állattól és tűzzel készült ételtől tartózkodnak, és megelégszenek a gyümöl-
csökkel, de még ezeket sem szüretelik, hanem csak azt szedik fel, ami a 
földre leesett, s azzal élnek, valamint a Tagabena8 folyó vizét isszák. (2) 
Állandóan meztelenül járnak, mondván, hogy a test a léleknek Istentől ka-
pott öltözéke. 
Azt mondják, hogy az isten fény – de nem olyan, mint amit az ember lát 
(pl. Nap vagy tűz) –, hanem ez számukra az isten logosz, de nem artikulált 
logosz, hanem a tudás logosza, mely által a bölcsek a természet rejtett tit-
kait látják. Ezt a fényt, melyet logosznak és istennek is neveznek – mond-
ják –, csak ők maguk, a brahmanok ismerik, mert egyedül ők vetkezték le a 
felfuvalkodottságot,9 mely a lélek alsóinge. (3) Megvetik a halált, s mindig 
ugyanazzal a hanggal <fénynek>10 nevezik az istent, mint mondottuk, s 
himnuszokat intéznek hozzá. Asszonyaik sem szülnek. 
(4) Akik pedig megkívánják életmódjukat, a folyó túlpartján fekvő terüle-
tekről átkelnek hozzájuk, és velük maradnak, soha vissza nem térnek. Eze-
ket is brahmanoknak hívják, de nem ugyanolyan életmódot folytatnak. Él-
nek ugyanis nők is azon a vidéken, akiktől a helybéliek származnak: velük 
nemzenek gyermekeket. 
(5) A logoszt, akit istennek neveznek, testinek tartják, akit kívülről test zár 
körül – mintha valaki juhbőrt viselne –, de ha leveti testét, szemmel látha-
tóvá válik.  
A brahmanok azt állítják, hogy az őt borító testben háború dúl, és meggyő-
ződésük szerint tele van ellenséggel az ő testük is,11 mely ellen úgy harcol-
nak csatarendben, mint ellenség ellen, mint azt már mondottuk. (6) Azt ta-

                                                 
7  Megasthenes fr. 54. 
8  Tungabhandra, a Krisna mellékfolyója. 
9  Kenodoxia = (?) ahankāra. 
10  A kiegészítést Litwa is elfogadja. 
11  A javítatlan szöveg szerint: „háborúval”. 
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nítják, hogy minden ember rokon ellenségeinek foglya: gyomrának, nemi 
szervének, torkának, haragjának, örömének, bánatának, kívánságának és az 
összes effélének. Egyedül csak az jut istenhez, aki ezeken diadalmaskodik. 
(7) Ezért Dandamiszról,12 akit a makedón Alexandrosz felkeresett, azt ta-
nítják a brahman teológusok, hogy legyőzte a test háborúságát; 
Kalanosznak viszont azt vetik a szemére, hogy szentségtörő módon fordí-
tott hátat az ő filozófiájuknak. A brahmanok, mikor levetik a testet, mint 
vízből felbukó halak a tiszta levegőn át látják a Napot. 

 
VII 

 
13. Minthogy a szekták tanai heves viharok által felkavart, hullámzó ten-
gerhez hasonlatosak, ezért a hallgatónak úgy kell mellettük nyitott szem-
mel elhajóznia, hogy biztos kikötőre leljen. Az efféle tenger ugyanis vad és 
nehezen hajózható, mint a Szicíliai-tenger, melybe a mítosz Küklópszot, 
Kharübdiszt, Szküllát, vándorsziklát,13 sziréni kórust14 képzel, mely mellett 
a hellének költői szerint úgy hajózott el Odüsszeusz, hogy ravaszul túljárt e 
fura lények kegyetlenségén (azok ugyanis az arra hajózókkal különöskép-
pen nyersen bántak). (2) A szirének ugyanis tiszta és művészi énekükkel 
csalogatták az arra hajózókat, és édes hangjukkal rávették hallgatóikat, 
hogy közel menjenek. Odüsszeusz ezt megtudva viaszt dugott társai fülébe, 
magát pedig fához kötöztetve veszélytelenül hajózott el a szirének mellett, 
miután meghallgatta éneküket. (3) Így tanácsos eljárnia annak, aki ezekre a 
tanokra bukkan: vagy gyengesége miatt tömje be viasszal a fülét, és úgy 
hajózzon el az eretnek tanítások mellett, és egyáltalán meg se hallja azokat, 
melyek könnyen rabul ejthetik a gyönyör révén, mint a szirének édes éneke 
– vagy kötözze magát Krisztus keresztjéhez, s hűen hallgassa meg anélkül, 
hogy összezavarni hagyná magát: vesse bizalmát abba, amihez hozzá van 
láncolva, s álljon egyenesen! 
 
Baszileidész 
14. Mivel a megelőző hat könyvben kifejtettük a korábbiakat, helyesnek 
látszik, hogy Baszileidész nézeteit se hallgassuk el, melyek valójában a 
Sztagirita Arisztotelész tanai, nem pedig Krisztuséi. Hanem jóllehet koráb-
ban ismertettük Arisztotelész nézeteit, most sem ódzkodunk azokat előbb 

                                                 
12 Megaszthenész fr. 45. = Arrianus, Expeditio Alexandri VII. ii. 3–9. 
13  Od XXIII 326–8; Apollóniosz Rhodiosz, Argonautika IV 924. 
14  A kéziratban „hegyét” (oros) áll, de minthogy Homérosznál nincs szó hegyről, 

chorosra javítottam. 
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röviden felvázolni, hogy az olvasó azáltal, hogy a kettőt közvetlen egymás 
mellé helyezzük, könnyen átláthassa: Baszileidész tanításai valójában 
Arisztotelész bölcselményei. 
15. Arisztotelész a valóságot (ousia) háromfelé osztja: egyik típusa a nem, 
a másik a faj (eidos), harmadik az individuum (atomon).15 Individuumnak 
az utóbbit nem a test kicsinysége miatt nevezi, hanem mert természeténél 
fogva nem osztható. (2) A nem egyfajta kupac (sóros), mely több különbö-
ző magot tartalmaz összekeverve. Ebből a nemből, mint egy kupacból, vá-
lasztható ki16 a létrejött dolgok minden faja. A nem egy létére elégséges az 
összes létrejövő dologhoz. Hogy pedig világos legyen, miről beszélünk, 
egy példán keresztül mutatom meg, melynek segítségével át lehet tekinteni 
a peripatetikus elmélet egészét. 
16. Azt állítjuk,17 hogy van megszorítás nélküli értelemben vett élőlény, 
ami nem egy bizonyos élőlény: nem ökör, nem ló, nem ember, [nem isten,] 
nem jelöl semmiféle ilyesmit, hanem egyszerűen csak élőlény. Ebből az 
Élőlényből származik a részleges élőlények ideáinak létalapja (hypostasis), 
(2) s minden tetszőleges fajon (eidos) belül létrejött élőlénynek ez a fajta-
lan Élőlény a princípiuma, ám ő maga nem a létrejött dolgok egyike. Az 
ember ugyanis élőlény, ezért princípiuma az Élőlény, élőlény a ló is, ennek 
is a princípiuma az Élőlény. A ló, az ökör meg a kutya s az összes többi 
élőlény princípiuma a megszorítás nélküli értelemben vett Élőlény, mely 
nem ezek egyike. 
17. Ha pedig az Élőlény nem ezek egyike, akkor Arisztotelész szerint a lét-
rejött dolgok léptalapja a nemlétezőktől ered. Az az Élőlény, melynek ré-
szeiből lettek ezek az élőlények, nem is egy. Jóllehet nem is egy, mégis 
egyetlen princípiuma a létezőknek. Hogy pedig ki volt az, aki ezt a 
nemlétezőt18 tette meg a létrejött dolgok princípiumának, majd a maga he-
lyén elmondjuk. 
18. Mivel a valóság háromféle, mint mondtam: nem, faj és individuum, 
nemre pedig példaképpen az élőlényt, fajra az embert neveztük meg, mely 
a sokféle állattól elkülönül, ugyanakkor még mindig összevegyült, és nem 
ölt alakot létalappal rendelkező valóság (ousia hypostatē) formájában. 
Amikor névvel ellátva a nemből kiragadott ember alakot ölt, akkor Szókra-
tésznak vagy Diogenésznek nevezem, vagy a sokféle név közül valamelyik 

                                                 
15  Az „oszthatatlan”. 
16  Vagy „válik ki”, „különül el”. 
17  Az E/1 személyre váltás lehet irodalmi eszköz is, de az sem kizárt, hogy a szerző a 

16. szakaszban egy – kissé platonizáló – peripatetikus kézikönyvet idéz. 
18  Marcovich; a kódex olvasata: „ezt a valóságot”. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 484 

másikkal illetem. Amikor névvel ragadom meg az embert, amely a nemből 
létrejövő fajt alkot, az ilyen fajta valóságot individuumnak nevezem. (2) A 
nem ugyanis fajokra szabdalt, a faj pedig individuumokra, az individuum 
viszont, melyet névvel ragadunk meg, természet szerint nem szabdalható 
tovább oly módon, mint az előbbiek. 
Ezt nevezi Arisztotelész „elsődleges, a szó legszorosabb értelmében vett és 
leginkább” valóságnak, melyet „nem állítunk alanyról, és nincs alany-
ban”.19 (3) Alanyról állítjuk [például] a nemet – amire az élőlény volt az 
illusztrációnk –: például ökörről, lóról, <emberről> stb., azokat közös név-
vel nevezve meg. Ugyanis igaz azt állítani, hogy az ember élőlény, és a ló 
élőlény, az ökör élőlény, és az összes többi mind. Ezt jelenti az, hogy 
„alanyról”: hogy egy létére több különböző fajról egyaránt állíthatjuk. (4) 
Hiszen nem különbözik a ló az embertől a tekintetben, hogy élőlény, s az 
ökör sem. Az élőlény meghatározása ugyanis minden élőlényre ráillik, 
ugyanabban az értelemben. Ha ugyanis meghatározzuk, mi az élőlény, ak-
kor ez a meghatározás magába foglalja az összes élőlényt. Az élőlény pe-
dig lélekkel, érzékeléssel rendelkező valóság:20 ilyen az ökör, a ló, az em-
ber és az összes többi. 
(5) „Alanyban – mondja – az van, ami valamiben nem mint annak része 
van meg, s képtelen létezni anélkül, amiben van.”21 Ezek a valóság járulé-
kai. Ezt minőségnek nevezik: e szerint vagyunk valamilyenek – például fe-
hérek, kékek, feketék, igazságosak, igazságtalanok, józanok, esztelenek s 
ehhez hasonlók. Ezek közül egy se képes maga önmagában létrejönni, ha-
nem szükségképpen valamiben kell lennie. 
(6) Ha pedig sem az Élőlény, amit az egyes élőlényekről állítok, sem a já-
rulékok – melyek abban találhatók, aminek járulékai – nem képesek maguk 
önmagukban lenni, az individuumok viszont ezekből állnak, akkor a három 
jelentésre szétválasztható valóság nem másból, mint a nemlétezőkből van. 
Az „elsődleges, a szó legszorosabb értelmében vett és leginkább” valóság 
tehát, mely ezekből áll, Arisztotelész szerint a nemlétezőkből való. 
19. A valóságról tehát ennyi elég lesz. Ám nemcsak a nemet, a fajt és az 
individuumot nevezik valóságnak, hanem az anyagot, a formát (eidos) és a 

                                                 
19  Kategóriák 5: 2a11skk. 
20  A zóon görögül alapvetően állatot jelent, tehát a növényeket nem foglalja magába, 

ám a magyarral ellentétben az embereket s Istent vagy az isteneket igen. 
21  Kategóriák 5: 1 a 24sk. 
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hiányt is.22 Mivel azonban itt is felosztásról van szó, ez nem jelent különb-
séget.23 
Mivel tehát a valóság ilyen, Arisztotelész szerint a világrend a következő 
módon épül fel. (2) A világ szerinte több különféle részre oszlik: ez, mely a 
földtől a Holdig tart, a gondviselést, a kormányzást nélkülözi, elég neki a 
saját természete. A Holdat követő rész az égbolt felszínéig teljességgel 
rendezettségnek, gondviselésnek és kormányzásnak van alávetve. (5) Az 
égbolt felszíne egy ötödik fajta valóság,24 mely eltér az összes természeti 
elemtől, melyekből a világ áll, s ez az ötödik valóság Arisztotelész szerint 
egyfajta világfeletti valóság.25 A filozófiai diskurzus nála a világ részeinek 
megfelelően tagozódik. (4) Volt neki ugyanis egy „fizikai” kurzusa, ame-
lyen a természet – és nem a gondviselés – által kormányzott,26 a földtől a 
Holdig elhelyezkedő dolgokkal foglalkozik. Aztán volt neki egy Metafizi-
ka27 című stúdiuma, melynek sajátos témája a Holdon túli dolgok.28 Volt 
egy külön értekezése az ötödik valóságról: ez az ő teológiája.29 Vázlatosan 
tehát ez az arisztotelészi filozófia értekezéseinek felosztása. 
(5) A lélekről szóló értekezése nem valami világos. A háromkönyvnyi szö-
veg alapján nem lehet pontosan megmondani, mit gondol a lélekről Arisz-
totelész. Hogy milyen meghatározást ad a lélekről, azt könnyű elmondani: 
ezt a második könyvben árulja el. (6) A lélek – mondja – „a szervekkel 

                                                 
22  Vö. Met Λ 2–3. 
23  Talán azért, mert sem az anyag, sem a forma, sem a hiány nem állhat fenn önma-

gában, a konkrét individuum viszont ezekből lesz. 
24  Az ousia „anyag” értelmében. 
25  A szerző itt egy olyan interpretációt követ, melyben az arisztotelészi istent azonosí-

tották az éterrel. Valójában az arisztotelészi elmélet standard formájában (ld. pl. 
Fizika VIII) az éter a bolygók és csillagok szférájának anyaga. Az arisztotelészi 
elmélet esetleges változásaihoz ld. W. C. K. Guthrie, „The Development of 
Aristotle’s Theology” Classical Quarterly 27–28 (1933–4): 162–72; 90–8; reprint 
in Fritz Peter Hager, hrsg., Metaphysik und Theologie des Aristoteles (Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969) 75–113. A De Generatione Animalium 
II 3: 736b29–737a1 szerint például a lélek anyaga is az éter. 

26  A természeti arisztotelészi definíciója: az, ami mozgásának princípiumát magában 
hordozza. Ld. pl. De anima 412b; De caelo 301b17–18; Metaphysica 1025b19; 
Physica 193a28–30. 

27  Pontosabban, „a fizika után”. 
28  Az arisztotelészi első filozófiának ez a leírása legfeljebb a Metafizika E és a Λ 

könyveinek felel meg, de annak is csak nagyvonalakban.  
29  Talán a Fizika VIII. könyvére, esetleg a Metafizika Λ könyvére utal. 
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rendelkező természeti test teljesültsége”.30 Hogy azonban ez micsoda, 
hosszas okfejtés és kutatás világíthatja csak meg. Azt pedig, hogy az Isten, 
aki mindezen szép dolgok oka, miféle, még a lélekkel kapcsolatosnál is 
hosszabb okfejtés során sem lehet egykönnyen megérteni. (7) Hogy milyen 
definíciót ad ugyanis Arisztotelész Istenről, azt nem nehéz megmondani, 
megérteni azonban képtelenség. Ő ugyanis „a tudás tudása”.31 Azaz egyál-
talán nem létező. A világ viszont Arisztotelész szerint romolhatatlan és 
örök. Hiszen nincs benne semmi, ami el lenne hanyagolva, s ne kormá-
nyozná gondviselés vagy természet. (8) Arisztotelész azonban nemcsak a 
természetről, a világról, a gondviselésről és Istenről értekezett, hanem volt 
egy kurzusa az etikáról is, melynek címe írásban „Etikai könyvek”. Ebben 
a hallgatók jellemét (éthos) hitványból nemessé teszi. 
 
(9) Ha tehát azt találjuk, hogy Baszileidész nemcsak jelentését, hanem ér-
veit, szóhasználatát tekintve is Arisztotelész tanait akarja az üdvhozó evan-
géliumi kijelentésre alkalmazni, mi másra van még szükség – miután kimu-
tattuk tanításának idegen elemeit –, hogy bebizonyítsuk tanítványainak: 
miután pogányok, nekik „Krisztus semmit sem használ”.32 
 
20. Nos hát, Baszileidész és Iszidórosz, az ő édes fia s egyszersmind tanít-
ványa, azt állítják, hogy Mátyás szólt hozzájuk titokzatos (apokryphos) 
szavakat, melyeket maga hallott az Üdvözítőtől, amikor négyszemközt ta-
nította. Lássuk tehát, miféle hazugságokat terjesztenek nyilvánvalóan 
Baszileidész, fia, Iszidórosz és mind az ő kórusuk nemcsak Mátyásról, ha-
nem az ő Üdvözítőjéről is.  
(2) Volt amikor – mondja – semmi volt. Ám a semmi sem volt a létezők 
egyike, hanem pusztán és minden hátsó gondolat és szofizma nélkül33 tel-
jességgel semmi. Amikor azt mondom – szól –, hogy „volt”, nem azt értem 
alatta, hogy volt, hanem azt akarom vele jelezni, hogy egyáltalán semmi se 
volt. (3) Ez pedig – mondja – nem csak egyszerűen ‘kimondhatatlan’, mert 

                                                 
30  De anima II 1: 412b4–6; e végső definícióban a fejezet korábbi részéhez képest a 

„teljesültség” pontosul „első teljesültség”-ként: ez a finom distinkció szerzőnk idé-
zetéből – legalábbis annak rendelkezésünkre álló kéziratából – kimaradt. Dioge-
nész Laertiosz jóval elnagyoltabb, pedig az etikára koncentráló doxográfiája kitér a 
kérdésre: DL V 32–33. 

31  Metafizika Λ 9: 1074b 34. 
32  Gal 5, 2. 
33  Talán utalás Platón Szofistájára, mely szerint a nemlétező is létezik valamifélekép-

pen. 
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azt hívjuk kimondhatatlannak, aminek a ‘kimondhatatlan’ a neve. Azt, ami 
nem kimondhatatlan, nem nevezzük kimondhatatlannak, hanem ez „minden 
nevezett név feletti”.34 (4) Hiszen – mondja – a világra sem elegendőek a 
nevek – annyira sokrétű –, hanem híjával vagyunk a megnevezéseknek, s 
nem fogadom el – mondja –, hogy minden dologra található tulajdonnév. 
Hanem a megnevezett dolgok sajátosságait nem a nevekkel, hanem ki-
mondhatatlan módon a gondolkodással kell megragadni. A homonímia 
ugyanis zavart és tévedést kelt a hallgatókban a tárgyalt dolgokkal kapcso-
latban. 
(5) Ez az első dolog, amit a Peripatosztól loptak és tulajdonítottak el, s így 
vezetik félre a tudatlanokat, akik velük egy nyájba tartoznak. Arisztotelész 
ugyanis, aki több generációval korábbi, mint Baszileidész, a homonímiával 
kapcsolatban világos megállapításokat tett a Kategóriákban. Ők pedig úgy 
adják el, mintha az a sajátjuk volna, s valami újdonság, egyike azoknak, 
amelyet Mátyás rejtett mondásai megvilágítottak. 
21. Mivel semmi sem volt, sem anyag, sem lényeg (ousia), sem lényegnélkü-
li, sem egyszerű, sem összetett, sem értelemmel felfogható, sem érzékelhető, 
sem ember, sem angyal, sem isten, sem semmi, amit megnevezünk, vagy ér-
zékeléssel megragadunk, vagy értelemmel felfogunk, vagy akár ennél fino-
mabb eszközökkel leírhatunk, a nemlétező isten – akit Arisztotelész a tudás 
tudásának nevez, ők pedig nemlétezőnek – értelemmel felfoghatatlanul,35 
érzékelhetetlenül, akarattalanul, elhatározás nélkül, szenvedély nélkül, 
vágy nélkül világot akart teremteni. (2) Azt, hogy „akart”, azért mondom – 
folytatja –, hogy jelezzem: akarattalanul, értelmetlenül, érzékelhetetlenül; 
„világon” nem azt értem, ami későbbi, differenciált, széltében kiterjedt, 
hanem a világ magját. (3) A világ magja mindent tartalmazott magában, 
mint a mustár magja, mely bár egészen kicsiny,36 magában együtt tartal-
maz mindent összevegyítve: a gyökereket, a törzset, az ágakat, a leveleket, 
a magok megszámlálhatatlan sokaságát, amit a növény hoz, megannyi új 
növény magját. 
(4) Így teremtette a nemlétező Isten a világot: a nemlétezőként a nem-
létezőkből; egy magot rakott le és hozott létre (hypostésas), melyben a vi-
lág teljes csíraváltozatossága37 megvolt. (5) Hogy pedig világosabbá te-

                                                 
34  Vö. Ef. 1,21. 
35  Vagy: „értelmetlenül”. 
36  Vö. Mt 13,31–2; Mk 17,20–21. 
37  A panspermia („teljes magkeverék”) kifejezést Arisztotelész használja az 

atomisták és Anaxagorasz kozmológájának leírására, akiknél a világ alkotóelemei-
nek összességét fejezi ki (De Caelo 303a16, De Generatione et Corruptione 
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gyem, mit is állítanak: mint egy tarka mintázatú madártojás – például pá-
váé vagy valami nála is tarkább és változatos formákat magába foglaló 
madáré –, jóllehet egy, sokféle, sokalakú és sokszínű, sokféle összetételű 
valóság formáját (idea) hordozza magában, így tartalmazza szerinte38 a 
nemlétező isten által elvetett nemlétező mag a világ összes csíráját az alak-
zatok és valóságok teljes változatosságával. 
22. Tehát minden – ami csak kimondható, vagy amit kifelejtünk, mert még 
rá se bukkantunk, ami illeszkedni készült a magból születendő világhoz, 
mely a szükségszerűséget követve a megfelelő időpontokban gyarapodva 
növekszik ezen isten révén, aki olyan és akkora, hogy a teremtés sem ki-
mondani, sem valamiféle gondolatba foglalni nem képes – megvolt elraktá-
rozva e magban, amiként az újszülött gyermekben is csak később látszanak 
kifejlődni a fogak, az atyai lényeg, az agyi működés (phrenes) s mindaz, 
amit kicsiny korától az ember növekedése során kap meg, ami korábban 
nem volt neki. 
(2) Mivel képtelenség lett volna azt mondani, hogy kilökődés révén jött lét-
re a nemlétező istenből a nemlétező39 – Baszileidész ugyanis rettegve kerü-
li, hogy a keletkezett dolgok valóságának kilökődéséről beszéljen –, felte-
szi a kérdést: Miféle kilökődésre van szükség, vagy miféle anyag fel-
tételezésére ahhoz, hogy Isten világot alkosson – mint amikor a pók fona-
dékot vagy a halandó ember rezet, fát vagy az anyag valamilyen más részét 
veszi és munkálja meg?40 Nem – mondja –, hanem „szólt és lett”. Ez az, 
amiről ezek a férfiak állítják, hogy Mózes mondta: „Legyen világosság! És 
lett világosság.” (Ter 1,3) Honnan lett – kérdi – a világosság? A semmiből. 

                                                                                                                      
314a29, Physica 203a21 etc.); Platónnál is előfordul kozmogóniai értelemben: 
Timaiosz 73c; a TLG-ben a szó ókori előfordulásainak mintegy háromnegyede 
Arisztotelészhez és kommentárjaihoz kapcsolódik, egyötöde pedig a Ref-hoz. 

38  Itt ismét szerepel a „mondja” ige, amit a fentiekben (Arisztotelész esetén is) az 
egyenes idézetekhez használt a szerző, s a X 14-beli összefoglalás is azt sugallja, 
hogy a pávatojás-hasonlat is Baszileidésztől való. 

39  Az anakoluthiás mondatot (a főmondat hiányzik) Marcovich betoldással igyekszik 
meggyógyítani: „kilökődés ment végbe a nemlétező istenből, bevezeti a nemlétező 
magot is”. Ez nyilván a 3. szakasz végének azon értelmezésén alapul, hogy az 
„amit mondott”, a logoszmagot jelenti (vö. 42–3. jegyzet), illetve a Refutátor meg-
jegyzésén az 5. szakasz végén. Az alábbiakban MacMahon fordításának megoldá-
sát fogadom el, ami az alább jelzett „kérdi” betoldást (Marcovichnál ez is szerepel) 
tartja főmondatnak. 

40  A mondatszerkesztés finoman szólva nem világos, de talán a pók a „kilökődésre”, 
a mesterember az anyag feldolgozására példa. Vö. Arisztotelész, Historia 
Animalium 623a2–6; 29–32. 
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Hiszen nincs megírva – mondja –, hogy honnan lett, csupán az, ami a Meg-
szólaló41 hangjától lett. Aki szólt – mondja –, az nem volt; s az sem, amit 
mondott.42 
(4) Létrejött tehát – mondja – a Nemlétezőből a világ magva,43 a kimondott 
logosz, a „legyen világosság”. Ez az, amiről az evangéliumok mondják: „ő 
volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, aki a világra 
jön.” (Jn 1,9) (5) Eredetét ugyanis ebből a magból veszi, és az világítja 
meg. Ez a mag az, amelyben a teljes csíraváltozatosság megvan, amit 
Arisztotelész nemnek nevez, s amely határtalan sok ideára oszlik – ami-
képpen az élőlényből kivágjuk az ökröt, a lovat, az embert s ami nem léte-
zik.  
(6) Minthogy alapként már megvolt ez a kozmikus mag, így folytatják: 
Bármivel kapcsolatban, amiről azt mondom, hogy ezután lett, ne kérdezd, 
honnan lett. Hiszen e mag mindent tartalmazott magában, akár egy kin-
csesházban vagy raktárban, mintegy a nemlétezőket,44 melyeket a nemléte-
ző Isten előre eltervezett, hogy legyenek. (7) Lássuk tehát, mik azok, amik 
elsőnek, másodiknak és harmadiknak születtek ebből a kozmikus magból. 
Ebben a magban – mondja – háromosztatú Fiúság volt, mely minden tekin-
tetben egylényegű45 volt a nemlétező Istennel, s a nemlétezőkből született. E 
háromosztatú Fiúságnak egy része finomszerkezetű, egy része durva, egy 
része megtisztításra szorul. (8) A finomszerkezetű rögvest a legelső, s egyi-
dejűleg azzal, hogy a Nemlétező a magot elsőként lerakta, kitört, előjött, s 
lentről felfelé futott teremtő gyorsasággal mint szárny vagy gondolat,46 
és – folytatja – a nemlétezőhöz ért,47 mert szépségének és gyönyörűségének 
mindent felülszárnyaló volta miatt rá vágyik minden természet, ki-ki a ma-
ga módján.  
(9) A durvább rész egyelőre a magban maradva, bár utánzásra hajlamos, 
nem volt képes felröppenni.48 Nagy híjával volt ugyanis annak a finomság-

                                                 
41  Alexandriai Philón által használt kifejezés a Logosz megnevezhetetlen forrásának 

megnevezésére: vö. pl. De sacrificiis Abelis et Caini 67. 
42  Értelmezésem szerint: ti. korábban nem volt. 
43  Marcovich betoldásával: nemlétező magva. Vö. 39. jegyzet. 
44  Itt Marcovich is elfogadja Wendland, sőt már a Duncker–Schneidewin-kiadás javí-

tását a „nemlétezőként” olvasat helyett. 
45  A filozófiai kifejezés Alexandriai Kelemennél már gyakori, de Baszileidészhez ha-

sonló értelemben ld. pl. Poimandres 10; vö. Ref V 8,10 ; 17,6; 10 VI 38,3; X 14 és 
Irenaeus, AH I. 

46  Od VII 36. 
47  Baszileidész itt a Jn 1,1-et látszik átírni. 
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nak, amivel az első fiúság rendelkezett, s amelynek segítségével az felröp-
pent – ezért hátramaradt. (10) Ezért aztán ez a durvább fiúság felszerelte 
magát olyasfajta szárnnyal, amellyel Arisztotelész mestere, Platón látja el a 
lelket a Phaidroszban, ám Baszileidész ezt nem szárnynak nevezi, hanem 
szent szellemnek, amellyel a fiúság jót tesz, s az is a fiúságnak, midőn ma-
gára ölti. Jót tesz vele, mert amiképpen a madár szárnya sem tud magában 
a madártól elszakítva magasba, az egekbe emelkedni, ugyanakkor a madár 
sem tudna szárnyától megfosztva magasba, az egekbe emelkedni – ugyan-
ilyen viszony áll fenn a fiúság és a szent szellem között, és viszont. 
(12) Amikor a Szellem mint szárny magasba emeli a Fiúságot, s a finom-
szerkezetű Fiúság, illetve a nemlétező Isten közelébe kerül, aki a világot a 
nemlétezőkből teremtette, az nem volt képes elviselni őt, mert nem volt egy-
lényegű vele, s nem volt fiúságtermészetű. (13) Hanem amiképpen a halak 
számára természetellenes és pusztító a tiszta, száraz levegő, úgy a szent 
szellem számára is természetellenes volt az a kimondhatatlanoknál ki-
mondhatatlanabb és minden név felett való helye a nemlétező istennek és 
vele a fiúságnak. 
Ama boldogságos, értelemmel felfoghatatlan, szavakkal jellemezhetetlen 
hely közelében a Fiúság otthagyta (a Szellemet), de nem maradt teljesen 
magára, nem volt a Fiúságtól teljesen elszakítva. (14) Hanem amiképpen a 
legfinomabb illatú mirhát beöntik egy edénybe, akármilyen alaposan kiürí-
tik aztán, s messze eltávolítják az edénytől tartalmát, a mirha illata meg-
marad az edényben mirha nélkül is – így a szent Szellem is bár elszakadt a 
Fiúságtól, s nincs többé része benne, a mirhához hasonlóan illatként meg-
maradt őbenne annak hatóereje. (15) Ezt jelenti az a mondás, hogy „mint 
mirha fejen, mely lecsorog Áron szakállára” (Zsolt 132[133],2): a szent 
Szellemtől fentről érkező illat le egészen a bennünket körülvevő alaktalan-
ságig és kiterjedésig – amikor a Fiúság elkezdett felemelkedni mintegy sas-
szárnyakon – mondja –, vagy sas hátán felrepülve. (16) Hiszen minden 
lentről felfelé siet, a rosszból a jobb felé, de nincs semmi olyan esztelen a 
jobbak közt, hogy ne <maradjon ahol van, hanem> lefele süllyedjen.49 
 A harmadik fiúság pedig – mondja –, amelyik tisztulásra szorul, benne 
maradt a teljes csíraváltozatosság kupacában, jót téve és jótéteményt él-
vezve. Hogy pedig milyen módon tesz jót, s élvez jótéteményt, azt a maga 
helyén elmondjuk. 

                                                                                                                      
48  Baszileidész a futás metaforáját használja, amikor „felröppen”-ként fordítom itt és 

az alábbiakban. 
49  Marcovich betoldásával; Wendland a helyet kibogozhatatlanul romlottnak találta. 
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23. Miután a Fiúság először és másodszor is felröppent,50 szent szelleme 
pedig a fent említett állapotban maradt, rendeltetése az volt, hogy boltozat 
legyen a világfelettiek és a világ között – (2) Baszileidész ugyanis a létező-
ket elsősorban és legszembetűnőbben két csoportra osztja, s az egyiket vi-
lágnak, a másikat világfelettinek nevezi, azt pedig, ami a világ és a világfe-
letti között van, magasságbeli szellemnek, mely szent és maradandóan 
megvan benne a fiúság illata – (3) miután tehát ez a boltozat megvolt az ég 
felett, előtört a kozmikus magból, s a csíraváltozatosság kupacából a nagy 
Arkhón, a világ feje: olyan szépség, nagyság és erő,51 melyet elbeszélni 
nem lehet, mert a kimondhatatlanoknál kimondhatatlanabb, a hatalmasok-
nál hatalmasabb, a bölcseknél bölcsebb, és bármi szépet meg tudsz nevez-
ni, annál jobb. (4) Miután megszületett, felemelkedett a magasba, és egé-
szen a boltozatig jutott, mert azt hitte, hogy a boltozat a felemelkedés és 
felröppenés felső határa, s azt gondolta, efölött egyáltalán nincs semmi. Az 
alatta lévőknél – a világ többi részénél – bölcsebb, erősebb, kiválóbb, fé-
nyesebb – s bármi szépet megneveznél, abban kiemelkedőbb – lett, kivéve a 
Fiúságnak a csíraváltozatosságban még hátramaradt részénél. Nem tudta 
ugyanis, hogy az nála bölcsebb, hatalmasabb és jobb. (5) Miután azt hitte, 
hogy ő maga úr, gazda és „bölcs építőmester”,52 a világ egyes dolgainak 
megteremtéséhez fogott. Először is úgy látta jónak, ne legyen egyedül, ezért 
az alatta fekvőkből fiút nemzett magának, aki nála sokkal jobb és bölcsebb 
volt. (6) Mindezt a nemlétező Isten előre kitervelte, amikor elvetette a csí-
raváltozatosságot. Amikor meglátta a fiát, elcsodálkozott és megszerette, az 
annyira lenyűgözte szépségével a nagy Arkhónt. S a Nagy Arkhón a jobbjá-
ra ültette53– (7) azaz oda, amit Nyolcasnak neveznek, ahol a Nagy Arkhón 
ül – Minden égi, azaz éteri teremtményt maga készített el a nagy és bölcs 
Alkotómester, de a keze alá dolgozott neki és tanáccsal látta el fia, aki az 
Alkotómesternél sokkal bölcsebb volt. 
24. Ő az, aki Arisztotelész nyomán a szervekkel bíró test teljesültsége, a 
testben működő lélek, amely nélkül semmit sem tud véghezvinni a test, 
mely nagyobb, világosabb, erősebb és bölcsebb a léleknél.†54 Amilyen mó-

                                                 
50  Azaz a Fiúság első és második része. 
51  Wendland, ill. Duncker-Schneidewin olvasatával. 
52  Vö. 1Kor 3,10. 
53  Vö. Zsolt 108[109], 1 (idézi Zsid 10,12); ApCsel 2,33; 5,31; Róm 8,34; Ef 1,20; 

Kol 3,1; Zsid 1,3; 8,1; 10,12; 12,2; 1Pt 3,22. 
54  A mondat problémás: a legtöbb kiadó „léleknél” helyett „testnél”-t akar olvasni, 

Marcovich csak kirekeszti az előbbit, de egyik megoldás sem szünteti meg azt, ho-
gy a jelzők a mondatban a testre vonatkoznak. 
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don tehát Arisztotelész korábban számot adott a lélekről és a testről, úgy 
magyarázza Baszileidész a Nagy Arkhón és Fia viszonyát. (2) Baszileidész 
szerint ugyanis a fiút az Arkhón nemzette, Arisztotelész pedig azt állítja, 
hogy a lélek funkciója és produktuma a szervekkel rendelkező természeti 
testnek mint teljesültség. Amiképpen tehát a teljesültség irányítja a testet, 
úgy irányítja Baszileidész szerint a Fiú a kimondhatatlannál kimondhatat-
lanabb Istent. 
(3) Az éterieket mind a Nagy Arkhón igazgatja, s róluk ő visel gondot egé-
szen a Holdig. Ott válik el ugyanis a levegő az étertől. Miután az éterbeliek 
mind elrendeződtek, újabb arkhón lépett elő a csíraváltozatosságból, mely 
mindennél nagyobb, ami alatta van, kivéve a Fiúság hátramaradt darabját, 
ám messze fogyatékosabb, mint az első arkhón. (4) Őt kimondhatónak55 
nevezik Baszileidész és tanítványai, s ezt a helyet Hetesnek hívják.56 Mind-
annak, ami alatta van, ez a kormányzója és alkotómestere. Ehhez Ő is ma-
gánál okosabb és bölcsebb fiút alkotott magának a csíraváltozatosságból, 
hasonlóan ahhoz, amit az első arkhónról mondtunk. (5) Ami pedig ebben a 
kiterjedésben található – mondja –, az a kupac maga s a csíraváltozatos-
ság. A természetnek megfelelően létrejönnek a létrejövő dolgok, amikor el-
jön születésük ideje, annak révén, aki eltervezte, mikor és hogyan és mi-
lyennek kell létrejönni a jövőbeli dolgoknak. Nincs semmiféle felügyelőjük, 
gondviselőjük vagy alkotómesterük: elég nekik az a terv, amit a nemlétező 
Isten gondolt el, amikor alkotott. 
 
25. Mivel szerintük a világ egésze és a világfeletti befejezett, semmilyen 
tekintetben nem hiányos, ám a csíraváltozatosságban hátramaradt még a 
harmadik fiúság, ami azért maradt ott, hogy jót tegyen és jótéteményt él-
vezzen a magban. Szükséges volt pedig, hogy a hátramaradt fiúság meg-
nyilatkozzon (apokalyphthénai), és visszakerüljön helyére (apokatasthé-
nai) odafentre, a határt alkotó szellem fölé, ahol a finomszerkezetű és az 
utánzó fiúság van, valamint a nemlétező, amint meg van írva – mondja –: 
„Az egész teremtés [...] együtt sóhajtozik és vajúdik [...] az Isten fiainak 
megnyilatkozását várva” (Rom 8,19; 22). (2) Az Isten fiai – mondja – mi 
vagyunk, a szellemiek, akik hátramaradtak itt, hogy elrendezzék, formába 
öntsék, helyreigazítsák, tökéletessé tegyék azokat a lelkeket, melyeknek az a 
természete, hogy itt maradjanak e kiterjedésben. Mert „Ádámtól Mózesig a 
bűn uralkodott” (Róm 5,13–14) – amint meg van írva. (3) A Nagy Arkhón 

                                                 
55  A kiadók által elfogadott „kimondhatatlannak” olvasatot a 25,4 alapján javítottam. 
56  Vö. Xenokratész rendszerével: KT 31–3. 
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uralkodott, akinek korlátja a boltozat, aki azt hiszi, hogy ő az isten, és nincs 
felette senki.57 Ugyanis mindazt titokzatos csend őrizte. Ez – mondja – „a 
titok, amit a korábbi nemzedékek előtt nem ismertettek”.58 Hanem azokban 
az időkben, úgy látszik, a Nagy Arkhón, a Nyolcas uralkodott királyként a 
mindenségen. (4) Ennek a kiterjedésnek pedig az ura és királya viszont a 
Hetes volt. A Nyolcas kimondhatatlan, a Hetes viszont kimondható. A He-
tesnek az az arkhónja – mondja – beszélt Mózessel: „Én vagyok Ábrahám, 
Izsák és Jákób istene, és isten nevét nem fedtem fel előttük”59 – ugyanis azt 
szeretnék, ez álljon az Írásban –, tudniillik a kimondhatatlan Nyolcas 
arkhónistenét. (5) A próféták ugyanis az Üdvözítő előtt mind csak őt tol-
mácsolták. 
Miután meg kellett jelennünk nekünk – mondja –, Isten fiainak, akikről az 
írás mondja, hogy sóhajtozott és vajúdozott a természet megjelenésüket 
várva, eljött az evangélium a világba, és áthaladt „minden uralmon és ha-
talmasságon, uraságon és minden néven, amit csak szólítanak”.60 (6) Eljött 
tehát így, jóllehet egyáltalán nem szállt alá felülről, s nem hagyta el a bol-
dogságos fiúság az elgondolhatatlan és boldogságos nemlétező istent. (7) 
Hanem amiképpen az indiai naftával történik,61 messziről gyújtja fel és ra-
gadja meg gondolatainkat a nagy Nyolcas arkhón fia a határon túli bol-
dogságos fiúságból merítve. A fiúságnak a határoló szent szellemben ma-
radó ereje ugyanis a fiúságból folyó, sodródó gondolatokat átadja a Nagy 
Arkhón fiának. 
26. Az evangélium a fiúságtól először – mondja – az Arkhón mellett ülő fiú 
által az Arkhónhoz jutott el, s megértette az Arkhón, hogy nem ő a minden-
ség istene, hanem született, s felette ott a kimondhatatlan és megnevezhetet-
len nemlétezőnek és a fiúságnak a kincse. (2) Megtért, és félelem szállta 
meg, mert megértette, mi felől volt tudatlanságban. Ezt jelenti a mondás: 
„A bölcsesség kezdete az Úr félelme.”62 Ugyanis kezdett bölcselkedni, mert 
a mellette ülő fiú oktatta a hitre, s tanítgatta neki, ki a nemlétező, ki a fiú-

                                                 
57  Vö. Ézs 45,21–22. 
58  Vö. Ef 3, 3–5; Kol 1, 26; 27. 
59  Kiv 6, 2; 3. 
60  Vö. Ef 1,21. 
61 Működésének leírása: Sztrabón, Geographika XVI 1,15; hadászati használata: Cas-

sius Dio, Historiae Romanae XXXVI 1b,1. A kódexek olvasata zavaros: „mint az 
indiai nafta, ami mintegy afta” (az afta a fogászati jelentése mellett a nafta alakvál-
tozata). Marcovich apró javításával: „a nafta, ami mintegy utolérhetetlen 
(aphthastos)”. 

62  Zsolt 109[110],1; Péld 1,7; 9; 10. 
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ság, mi a szent szellem, mi a mindenség felépítése, hová fognak ezek vissza-
térni. (3) Ez „a titokban mondott bölcsesség”,63 melyről – így Baszileidész 
– azt mondja az írás: „nem emberi bölcsesség tanítható érveivel, hanem a 
szellem tanításaival”.64 Miután tehát az Arkhón elvégezte a katekézist, 
megtanulta, amit kell, és félelem szállta meg, megvallotta bűnét, amit azzal 
követett el, hogy magát tette naggyá. (4) Ezt jelenti – szerinte – az a mon-
dás, hogy „bűnömet felismertem, s törvénytelenségem tudatában vagyok, 
ezért65 […] örökké vallást teszek”. 
Miután tehát megkapta a katekézist a Nagy Arkhón, és a Nyolcas egész te-
remtése megkapta a katekézist és a tanítást, és az égiek megismerték a tit-
kot, a Heteshez kellett eljutnia az evangéliumnak, hogy a Hetes arkhónja is 
hasonló módon tanításban s evangelizációban részesüljön. (5) Fellobban-
totta tehát a Nagy Arkhón fia a Hetes arkhónja fiának a fényt, s az evangé-
liumot hirdette a Hetes arkhónjának, s azt az előbb mondottakhoz hasonló-
an félelem szállta meg, s megvallotta bűnét. 
(6) Minthogy a Hetesben is megvilágosodott minden, s az evangéliumot hí-
rül vették – mert szerintük ezekben a térközökben végtelen sok teremtés 
van, uralmak, erők, hatalmak, amelyekről igen hosszadalmasan és bőbe-
szédűen tudnak értekezni. Azt állítják ugyanis, hogy itt 365 égbolt találha-
tó, s az ő nagy arkhónjuk Abraszax, mert az ő nevének betűi 365-öt adnak 
ki, s így nevének összege mindent tartalmaz, s ezért áll az év is ennyi nap-
ból. (7) Hanem amint – mondja – ez végbement ekképpen, szükséges volt, 
hogy a bennünket körülvevő alaktalanság is megvilágosodjék, és az alakta-
lanságban hátrahagyott fiúságnak, mintegy elvetélt magzatnak66 is megje-
lenjék „a titok, amit a korábbi nemzedékek előtt nem ismertettek”,67 amint 
meg van írva – mondja –: „kijelentés révén megismertem a titkot”68 és 
„kimondhatatlan igéket hallottam, melyeket embernek nem szabad elmon-
dani”.69 
(8) Alászállt tehát a Hetestől a fény – mely a Nyolcastól ereszkedett alá a 
Hetes fiához – Jézushoz, Mária fiához, s megvilágosodott, s fényre gyúlt az 
őt megvilágosító fénnyel együtt. (9) Ez az – szerinte –, amit az írás mond: 
„szent szellem szál reád” a fiúságtól a határoló szellemen át a Nyolcasra, s 

                                                 
63  1Kor 2,7. 
64  1Kor 2,18. 
65  Zsolt 31[32],5+ 29[30],1, ill. 51[52],11. 
66  Vö. 1Kor 15,8. 
67  Vö. Ef 3, 3–5; Kol 1, 26; 27. 
68  Ef 3,3. 
69  2Kor 12, 4. 
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a Hetesen áthaladva egészen Máriáig, „s a Magasságos ereje árnyékol be 
téged,”70 az ítélet ereje az odafent hegyoromról az Alkotómesteren át egé-
szen a teremtésig, ami fiú.71 (10) Szerinte addig áll fenn a világ így, amíg 
minden fiúság, amely hátramaradt a formátlanságban, hogy jót tegyen a 
lelkekkel, s jót tegyenek vele, megformálódva követi Jézust, és felröppen, 
megtisztulva felmegy, s finom szerkezetűvé válik, hogy magától is fel tud-
jon röppenni, mint az első (fiúság). Mert megvan benne miden erő, ami 
természetszerűleg a fentről levilágító fénnyel van összekapcsolva. 
27. Amikor tehát a fiúság – mondja – egészében megérkezik, és a határoló 
szellem felett lesz, akkor könyörületet kap a természet. „Mostanáig ugyanis 
sóhajtozik és gyötrődik”, és „várja az isten fiainak megjelenését”,72 hogy a 
fiúság emberei mind feljussanak innen. Amikor ez megtörténik, akkor – 
szerinte – az Isten az egész világra lebocsátja a nagy tudatlanságot, hogy 
minden megmaradjon természetének megfelelő, s ne kívánjon semmi semmi 
természetelleneset. (2) Hiszen e kiterjedésnek minden lelke, melynek termé-
szete, hogy csupán itt maradjon meg halhatatlanul, úgy élnek majd, hogy 
nem tudnak semmiről, ami a kiterjedésen kívül van, vagy annál jobb. Hal-
lani sem lehet majd az idelentiek közt az odafentiekről, sem tudásuk 
(gnósis) nem lesz róluk, nehogy a lehetetlent kívánva az idelenti lelkek 
gyötrődjenek, amiképpen a halak sem vágynak arra, hogy a hegyekben le-
geljenek a bárányokkal.73 Az ilyesfajta kívánság ugyanis – mondja – pusz-
tulásukat okozná. (3) A térbeliek mindegyike romolhatatlan lesz, ám rom-
landók lennének, ha természetüknek megfelelő helyen túl akarnának lépni 
vagy szökellni.74 Így a Hetes arkhónja sem fog tudni semmit a fölötte lévők-
ről. Őt is hatalmába keríti ugyanis a nagy tudatlanság, hogy eltávozzon tő-
le minden „szomorúság, vajúdás és sóhajtás”.75 Nem fog semmi lehetetlent 
kívánni, így szomorúság sem éri. (4) Ám ugyanígy hatalmába keríti a nagy 
tudatlanság a Nyolcas nagy arkhónját, s ugyanígy minden teremtményét 
alatta, hogy semelyikük semmiféleképpen ne kívánkozzék semmi olyasmire, 
ami természetével ellentétes, s ne is vajúdjon. Így valósul meg a helyreállí-
tása mindeneknek,76 melyek alapja természetüknek megfelelően a minden-

                                                 
70  Lk 1,35. 
71  Marcovich olvasatával: Jézus. 
72  Róm 8,19–22. 
73  Az egyház tagjai (halak) meg vannak különböztetve a gnosztikusoktól (bárányok). 
74  Ez talán a Ter 2–3 interpretációja. 
75  Ézs 35,10 = 51,11. 
76  Vö. Mt 17,11; ApCsel 3,21. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 496 

ség magjában lefektettetett kezdetben, a maguk idejében77 pedig helyreállít-
tattak. (5) Azt pedig, hogy mindennek megvan a maga ideje – folytatja –, az 
Üdvözítő kellőképpen tanúsítja, amikor azt mondja: „még nem jött el az én 
órám”(Jn 2,4), de a mágusok is, akik látták csillagát.78 Ugyanis ő is előre 
el volt tervezve a nagy kupacban, hogy csillagok együttállása alatt és a 
helyreállítás idején szülessék meg. (6) Szerintük ő a belső ember,79 a szel-
lemi a lelkiben,80 a fiúság, mely itthagyja a lelket – de nem úgy, hogy az 
halandó lesz, hanem természetének megfelelően fennmarad úgy, ahogy az 
előbbi81 fiúság a határoló szent szellemet otthagyta fenn, a maga helyén – 
ám akkor saját lelket ölt magára. 
(7) Hogy pedig ne hagyjak ki nézeteikből semmit, leírom, amit az evangé-
liumról állítanak. Az evangélium szerintük a világfelettiek tudása (gnósis) 
– mint azt fentebb megvilágítottuk –, melynek a Nagy Arkhón nem volt 
birtokában. Amikor azonban tudtára adták, hogy van még szent szellem is, 
a határoló, és Fiúság, meg Isten, aki mindezek oka, aki nincs, megörült a 
mondottaknak és örvendezett. Ez szerintük az örömhír. 
(8) Jézus pedig úgy született szerintük, amint az előbb elmondtuk. Miután a 
fent leírt születése végbement, minden úgy történt szerintük az Üdvözítő-
vel, ahogyan az evangéliumban meg van írva. Mindez azért történt – mond-
ja –, hogy Jézus az összekevert fajok elkülönítésének zsengéje82 legyen. (9) 
A világ ugyanis a következő részekre oszlik: a Nyolcasra, mely az egész vi-
lág feje – az egész világ feje pedig a Nagy Arkhón – és a Hetesre, – a Hetes 
feje az alatta lévők Alkotómestere –,83 s a körülöttünk lévő kiterjedésre, 
ahol a formátlanság honol. Szükséges volt tehát, hogy az összekeveredettek 
fajonként szétváljanak Jézus felosztása révén. (10) Az szenvedett benne, 
ami testi volt. Ez a formátlanság része volt, s visszatért helyére, a formát-
lanságba. Az támadt fel benne, ami lelki része volt. Ez a Heteshez tartozott, 
és visszatért helyére a Hetesbe. Feltámadt volt benne az, ami a Nagy 
Arkhón hegyormához tartozott, s ottmaradt a Nagy Arkhónnál. Felvitetett 

                                                 
77  1Tim 6,15. 
78  Mt 2,1–2. 
79  Vö. Róm 7,22; 2Kor 4,16; Ef 3,16. 
80  Vö. 1Kor 2,14; 15,44–46. 
81 Marcovich javítása „első” helyett. Értelmileg ez a helyes, de az is lehetséges, hogy 

a parafrazeáló részben a Refutatio szerzője tévesztett. 
82  Vö. Róm 8,23; 1Kor 15,20; 23. 
83  A szöveg romlott. Marcovich javítása: „a nyolcasra, mely az egész világ feje – a 

Nyolcas feje pedig a Nagy Arkhón –; a Hetesre, mely a Hold alatti világ feje, a He-
tes feje pedig az alatta lévők Alkotómestere...” 
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egészen fentre az, ami a határoló szellemhez tartozott, és ottmaradt a hatá-
roló szellemben. (11) Megtisztult általa a harmadik fiúság, mely hátrama-
radt, hogy jót tegyen, és jótéteményt élvezzen. Felment a boldogságos Fiú-
sághoz, mindezeken keresztülhatolva. Ennyi az egész elméletük: egyfajta 
csíraváltozatosság összekevert állapota, fajonkénti elkülönítés, s az össze-
kevertek mindegyikének a maga helyére történő állítása.84 (12) A faji elkü-
lönülés zsengéje volt Jézus, s nem másért szenvedett, mint hogy az összeke-
veredettek fajuk szerint elkülönüljenek. Ily módon – mondja – az egész fiú-
ságnak – mely a formátlanságban hátramaradt, hogy jót tegyen, s jótéte-
ményt élvezzen – oly módon kell fajilag elkülönülnie, ahogy Jézus faj 
szerint különvált. 
(13) Ez az, amit Baszileidész mítoszban elbeszél, akinek iskolája Egyip-
tomban volt, s tőlük tanulta az effajta bölcsességet – s ennek megfelelő 
gyümölcsöket hozott. 
 
[...]85 
33. Kérinthosz86 
35. Theodotosz87  
(1) Egy bizonyos büzantioni Theodotosz új eretnekséget vezetett be. A 
mindenség eredetével (arché) kapcsolatban ugyanis részben az igaz Egy-
ház tanításával összhangban nyilatkozott, s azt vallotta, hogy minden Isten 
által lett, de Krisztus megjelenéséről a gnosztikusok, Kérinthosz meg Ebión 
iskolájából merítve valahogy a következőképpen nyilatkozott: (2) Jézus 
ugyan ember, aki az Atya akarata szerint egy szűztől született,88 de minden 
ember közös életét élve a legistenesebbé vált. Később a Jordánban való 
megkeresztelkedésekor Krisztus eljött odafentről, s galamb alakjában alá-
szállt rá. Ezért nem működtek benne a hatalmas erők89 korábban, minthogy 
alászállt és megmutatkozott benne a Szellem, akit Krisztusnak nevez. Sze-
rintük azonban ő maga sohasem lett istenné, <csak közülük egyesek sze-
                                                 
84 A szöveghagyomány romlott, és egyébként is többféleképpen értelmezhető, ez 

azonban a lényegi mondandón nem változtat. Marcovich javítása (melyet Litwa el-
vei ellenére követ) nem segít megérteni a mondatot. 

85  A 29–31. fejezet tárgya Markión (és tanítványa, Prepón); a 32.-é Karpokratész (az 
utóbbi nagyrészt szó szerint Irenaeus, AH I 25-ből). 

86  Ld. alább X 21. az eltérések jelölésével. 
87  A 34. fejezet tárgya „Ebión” (az első mondat megegyezik Irenaeus, AH I 26,2-vel, 

judaizmusuk leírása némileg eltér. 
88  A X 23. kiegészíti ezt azzal, hogy „és a Szentlélek beárnyékolta a szűzben megfo-

gant testet” (szó szerint: „megtestesültet”). 
89  Vö. Mt 14,2; Mk 6,14. 
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rint>90 a Szellem alászállásakor, mások szerint pedig a halottak közül való 
feltámadása után. 
36. Melkisédekiánusok 
(1) Miután különféle viták támadtak közöttük, egyikük, akit szintén 
Theodotosznak hívtak, de foglalkozására nézve bankár volt, arra veteme-
dett, hogy azt állítsa: Melkisédek valamiféle leghatalmasabb erő (dynamis), 
és nagyobb Krisztusnál. Azt mondják, Krisztus az ő képmásának felel meg. 
Ők is az imént tárgyalt theodotiánusokkal egyetemben embernek tartják Jé-
zust, s ugyanazzal a gondolatmenettel azt mondják, hogy Krisztus alászál-
lott rá. 

 
IX 

 
6. Miután hosszadalmas küzdelmet folytattunk minden eretnekség ellen, és 
semmit sem hagytunk cáfolat nélkül, hátravan még a legnehezebb küzde-
lem, hogy beszámoljunk a mi időnkben támadt eretnekségekről, és megcá-
foljuk azokat. Ezek révén néhány tudatlan és vakmerő ember megkísérelte 
szétszabdalni az Egyházat, s szerte az egész világon roppant nagy kavaro-
dást okoztak a hívők között. Helyesnek látszik, hogy azzal a nézettel kezd-
jük, amely a rossz forrása volt, s annak gyökereit leplezzük le, hogy min-
denki előtt nyilvánvalóvá váljon, kik azok, akik belőle erednek, s ezáltal 
őket is megvetés sújtsa. 
Noétosz 
7. Élt egy bizonyos Noétosz nevű ember, aki Szmürnából származott. Ő 
Hérakleitosz tanai alapján kezdeményezett egy eretnekséget. Az ő diakónu-
sa és tanítványa volt egy bizonyos Epigonosz, aki Rómába költözve itt el-
terjesztette ezt az istentelen nézetet. Neki Kleomenész lett a tanítványa, 
akinek életvitele és viselkedése teljesen idegen volt az Egyháztól, s ő egyre 
jelentősebbé tette ezt a tant. Ekkoriban Zephürinosz gondolta úgy, hogy ő 
igazgatja az Egyházat, pedig egy pénzsóvár amatőr volt. Őt a neki felkínált 
javak meggyőzték, hogy megbocsásson91 azoknak, akik Kleomenészhez 
szegődtek tanítványul, s idővel maga is e tan felé kezdett sodródni, mint-
hogy tanácsadója és hitvány ügyleteinek társa Kallisztosz volt, kinek életét, 
s az általa kitalált eretnekséget nemsokára be fogom mutatni. Az ő iskolá-
juk folytonosságát, sőt virágzását és terjeszkedését annak köszönhette, 
hogy Zephürinosz és Kallisztosz szektájukkal közösséget vállalt, jóllehet 
                                                 
90  Marcovich betoldása. 
91  A. Brent szerint a terminus az eucharisztiaközösség fenntartását jelentő szakkifeje-

zés. 
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mi ehhez sohasem járultunk hozzá,92 hanem többször is tiltakozásunkat fe-
jeztük ki neki, lelepleztük őket, és így akaratuk ellenére az igazság megval-
lására kényszerítettük őket. Ők, mivel szégyenkeztek, s az igazság magával 
ragadta őket, ideig-óráig vallották {a helyes tanítást}, de aztán hamarosan 
visszahengergőztek saját mocskukba.93 
8. Most pedig, miután bemutattuk genealógiájukat, helyesnek látszik, hogy 
feltárjuk tanításaik hitványságát, mégpedig úgy, hogy előbb a homályos 
Hérakleitosz gondolatait mutatjuk be, s ezt követően világossá tesszük, 
hogy tanításaik elemei hérakleitosziak. Szektájuk jelenlegi vezetői ugyan 
történetesen nem tudják, hogy ezek a Homályostól erednek, és azt hiszik, 
hogy Krisztustól valók. Ha azonban szembesülnek ezekkel, talán megdöb-
bennek, és felhagynak istentelen káromlásukkal. Jóllehet korábban a Filo-
zófiai tanokban94 kifejtettük Hérakleitosz tanítását, helyesnek látszik, hogy 
összehasonlításképpen most még részletezzük, s így a közelebbi bizonyíték 
meggyőzze tanítványait, akik azt hiszik Krisztus tanítványai, de nem azok, 
hanem a Homályos követői. 
9. Hérakleitosz95 tehát azt mondja, hogy a mindenség osztható és oszthatat-
lan, keletkezett és keletkezetlen, halandó és halhatatlan, Logosz és világ-
korszak, atya és fiú, igazságos isten: „Nem rám, hanem a Logoszra hall-
gatva bölcs dolog egyetérteni, hogy minden egy” (B50) – mondja Héraklei-
tosz. (2) Mivel azonban ezt nem mindnyájan tudják, sem nem értenek ezzel 
egyet, a következőképpen tesz szemrehányást: „nem értik meg, hogy eltérő 
létére önmagával összhangban van: visszacsapó illeszkedés, mint íjé és 
lanté” (B51). (3) Hogy pedig a mindenség logosz, és mindent áthat, így fe-
jezi ki: „Bár a logosz ez, örökre képtelenek értelmetlenségükben felfogni az 
emberek: előbb is, mint hallották volna, s azután is, hogy már meghallot-
ták. Mert bár minden e szerint a logosz szerint lesz, mégis olyanok, mintha 
nem vennének tudomást róla, mikor megismerkedni kezdenek oly szavakkal 
és tényekkel, amilyeneken én végigvezetem őket, fölfejtve mindent természe-

                                                 
92  Ld. előző jegyzet. 
93  Vö. 2Pt 2,22. 
94  Vö. fenn I 4: az ott előadottnak azonban Hérakleitosz itt idézett (és egyéb ismert) 

töredékeihez kevés köze van. Vö. még VI 9,3 („Simon” a tűzről – vö. még VI 17,5 
[allúzió Hérakleitosz B31-re]). 

95  Hérakleitosz töredékeit Kerényi Károly fordításában közlöm, a Diels–Kranz-
gyűjtemény töredékszámozásának megadásával. 
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te szerint, és megmagyarázva, hogyan van.” (B1)96 (4) Hogy pedig a min-
denség egy gyermek, időtlen időkön át a világegész királya, így fejezi ki: 
„az idő (aión) egy gyermek, aki játszik, kockázik: gyermeké a királyság” 
(B51). Hogy pedig minden keletkezett dolog atyja keletkezett és keletke-
zetlen, teremtmény és teremtő, halljuk tőle magától: „Háború mindenek 
atyja és mindenek királya. És egyeseket istenekké tett meg, másokat embe-
rekké, egyeseket rabszolgává tett, másokat meg szabaddá” (B53). (5) Hogy 
pedig [***] „összhang, mint lanté és íjé” (B51); hogy pedig a láthatatlan 
{ti. Isten} rejtett és megismerhetetlen az emberek számára, a következők-
kel mondja: „a rejtett összhang a nyilvánvalónál hatalmasabb” (B54). 
Annál, ami megismerhető belőle, jobban csodálja és dicséri azt, ami meg-
ismerhetetlen, s ami hatalmából láthatatlan.97 Hogy pedig az emberek szá-
mára látható és nem kifürkészhetetlen, azt a következőkkel mondja: „amik-
re látás, hallás, megértés vonatkozik, azokat becsülöm inkább” (B55), azaz 
a láthatókat a láthatatlanokkal szemben. (6) <Mindez> a következő szavai-
ból is könnyen megérthető: „Csalódásban élnek az emberek még arra néz-
ve is, hogy a láthatókat megismerjék, hasonlóan Homéroszhoz, aki a görö-
gök között bölcsebb volt mindenkinél. Hiszen őt is gyermekek, akik tetvész-
kedtek, tartották bolonddá, mondván: ahányat megláttunk és megfogtunk, 
azt otthagyjuk, ahányat azonban sem nem láttunk meg, sem meg nem fog-
tunk, azt hozzuk magunkkal.” 
 
10. (1) Így Hérakleitosz egyenértékűnek tartja, és egyaránt tiszteli azt, ami 
megjelenik, s ami rejtett, mondván, hogy „a megjelenő és a rejtett köztu-
domásúan egy”. Hiszen, mint mondja, „a rejtett összhang a nyilvánvalónál 
hatalmasabb” (B55), és „amikre látás, hallás, megértés – ti. az érzékelés – 
vonatkozik, azokat becsülöm inkább” (B56), mert nem becsülte inkább a 
rejtett dolgokat. (2) Így hát a sötétséget és a világosságot nem tartja másnak 
Hérakleitosz, de a gonoszt és a jót sem, hanem egy és ugyanannak. Hiszen 
szemére veti Hésziodosznak, hogy nem ismerte a napot és az éjt, mert a 
nap és az éj, mondja, egy, valahogy így fejezve ki magát: „A többség mes-
tere Hésziodosz, hiszen róla tartják úgy, hogy a legtöbbet tudta: róla, aki 
nem ismerte a nappalt s az éjszakát. Hiszen egyek.” (B57). (3) Meg a jó és 
a rossz: „az orvosok ugyanis – mondja Hérakleitosz – mikor vágnak, éget-
nek, a betegeket csúnyán meggyötrik, fizetséget követelnek a betegektől, 

                                                 
96  Szextosz Empeirikosz, Adversus Mathematicos VII 132 egy mondattal többet idéz: 

„A többi ember azonban észre sem veszi, amit ébren tesz, ugyanúgy, ahogy elfelej-
ti, amit alva.” 

97
  Vö. Róm 1,21. 
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pedig semmit sem érdemelnek, mikor egyként hozzák létre a javakat és a 
betegségeket” (B58). (4) És az egyenes meg a görbe is ugyanaz: „A csavar 
útja egyenes és görbe, egy és ugyanaz” (B59) – tudniillik a kártolóműhely-
ben a csavarnak nevezett szerszám menete egyenes és ívelt egyszerre, mert 
felfelé vezet, de egyszersmind körbe is; a „le” meg a „fel” is egy és ugyan-
az: „az út le és fel egy és ugyanaz” (B60). Azt mondja, a szennyes és a 
tiszta egy és ugyanaz, hasonlóképpen az iható és az ihatatlan: „A tenger: 
víznek a legtisztább és a legszennyesebb, halaknak ital és éltetőjük, embe-
reknek azonban ihatatlan és halálos” (B61). (6) Köztudomásúan azt mond-
ja, hogy a halhatatlan halandó, és a halandó halhatatlan, efféle szavakkal: 
„A halhatatlanok halandók, a halandók halhatatlanok, minthogy élik azok-
nak halálát, azoknak életét pedig halják” (B62). Kijelenti a test feltámadá-
sát is, mégpedig ezét a látható testét, melyben születtünk, és tudta, hogy az 
Isten az oka ennek a feltámadásnak, hiszen azt mondta: „Mikor itt van, fel-
kelnek neki, és éber őrei lesznek élőknek és holtaknak” (B63). (7) Továbbá 
azt is állítja, hogy a világ, és minden, ami benne foglaltatik, tűzben fog 
megítéltetni, hiszen így mondja: „Mindent a villám vezényel” (B64), azaz 
igazgat. Villámnak pedig az örök tüzet nevezi. Ezt a tüzet eszesnek és a 
világegész kormányzása okának is tartja, s „ínségnek és jóllakottságnak” 
(B65)98 nevezi. Ínség a világrend önmagában, jóllakottság a világégés. 
„Hiszen a tűz – mondja – amikor eljön, mindent megítél és elnyel” (B66). 
(8) A következő velős mondásban gondolkodásának egészét éppúgy össze-
foglalja, mint Noétosz szektájáét, s ezzel röviden ki is mutattam, hogy az 
utóbbi nem Krisztus, hanem Hérakleitosz tanítványa: „Az isten nap éj, tél 
nyár, háború béke, elteltség éhség – azaz az összes ellentétes dolog, mert 
ez a szöveg értelme. És változik, miként a tűz, amikor elvegyül füstölőkkel, 
nevet kap aszerint, hogy melyik minek érzik” (B67). 
(9) Világos pedig mindenki előtt, hogy Noétosz esztelen (anoétosz) utódai, 
szektájának elöljárói – ha Hérakleitosz hallgatóinak nem is nevezheted őket 
–, mégis mivel azt választották (hairoumenoous), hogy Noétosz tanítását 
követik, nyilván ugyanazt gondolják{, mint Hérakleitosz}. A következő-
képpen tanítják ugyanis: egy és ugyanaz az Isten mindenek alkotómestere 
és atyja, akinek úgy tetszett, hogy kezdettől fogva megjelent az igazaknak 
láthatatlan létére (10) – amikor ugyanis nem látták, láthatatlan volt, <ami-
kor azonban látják, látható> –; befogadhatatlan, amikor nem akarja, hogy 
befogadhassák, ám befogadható, amikor befogadják; ugyanezen gondolat-
menet szerint legyőzhetetlen és legyőzött, születetlen és született, halhatat-

                                                 
98  Vö. B67. 
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lan és halandó. Hát hogyne mutatkoznának az ilyenek Hérakleitosz tanít-
ványainak? Hát nem előzte meg őket, mikor szó szerint így filozofált a 
Homályos? Hogy pedig ugyanőt Fiúnak és Atyának nevezi, mindenki tud-
ja. Így szól ugyanis: (11) „amikor ugyanis nem volt született az Atya, mél-
tán hívták Atyának; amikor azonban úgy tetszett neki, hogy elviseli a 
<szűztől való> születést, miután megszületett, ugyanő fia lett saját magá-
nak, és nem másnak”. Azt gondolja, így tarthatja fenn az egyeduralmat, ha 
azt mondja, hogy ugyanaz az Atya és a Fiú, s nem egyikből lesz a másik, 
hanem önmagából önmaga. Neve pedig hol Atya, hol Fiú az idők váltako-
zásának megfelelően, miközben egy marad. Ő az, aki megjelent, a szűztől 
való születést elviselte, az emberek közt emberként járt. Fiúnak vallotta 
magát azok előtt, akik látták, születése miatt, de nem rejtette el, hogy ő az 
Atya, azok előtt, akik be tudták fogadni. (12) Ő az, aki szenvedett, kereszt-
re szegeztetett, saját kezébe tette le lelkét;99 meghalt és nem halt meg, har-
madnapra feltámasztotta magát; eltemették a sírba, átszúrták lándzsával, 
odaszögezték. Őt tehát, a mindenség Atyját fiúnak nevezi Kleomenész meg 
az ő kórusa, s hérakleitoszi homályt bocsátanak ezzel sokakra. 
Kallisztosz 
11. [...] 
12. [...]100 (15) {Kallisztosz} Zephürinosz101 halála után úgy gondolta, elér-
te, amire vadászott,102 és Szabellioszt103 kiközösítette azzal, hogy nem he-
lyes (orthos) nézeteket vall – mert tartott tőlem, s mert úgy vélte, így tudja 
összezúzni az egyházak részéről ellene emelt vádat, {bizonyítva tettével,} 
hogy nem vall idegen nézeteket.104 Ravasz szemfényvesztő volt, aki hosszú 
időre sokakat magával ragadott. (16) Mérgét a szívében rejtegette, és sem-
mit sem vallott nyíltan, meg aztán szégyellte is az igazságot kimondani, 
mivel egyrészt nyilvánosan azt hányta a szemünkre, hogy „kétistenhívők 
vagytok”,105 másrészt Szabelliosz is gyakran vádolta őt azzal, hogy első hi-
téből kitért, ezért aztán a következő eretnekséget találta ki: azt mondta, az 

                                                 
99  Lk 23,46. 
100  A 11,1–12,14 elsősorban ad hominem érveket tartalmaz Kallisztosz (és másodlago-

san az őt felemelő Zephürinosz) ellen. 
101  Róma episkoposa 199–217 között. 
102  Ti. az episkopos címet. 
103  A 11,1 szerint Zephürinosz alatt komoly befolyással rendelkező teológus, 

Pseudorigenes ellenfele, a későbbi teológiai nyelvben a par excellence 
monarchiánus. 

104  Marcovich javításával: „vádat, hogy ti. idegen nézeteket vall”. 
105  Vö. Ref IX 11,3 
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Ige maga fiú, és maga az, akit az „atya” néven hívnak, valójában azonban 
egy oszthatatlan szellem (pneuma). (17) Nem más az Atya, és más a Fiú, 
hanem egy és ugyanaz, aki mindent megtölt az isteni szellemmel odafent és 
idelent. A Szűzben megtestesült szellem nem más, mint az Atya, hanem 
egy és ugyanaz. Ezt jelenti a mondás: „nem hiszed, hogy én az Atyában 
vagyok, s az Atya bennem?” (Jn 14,10) (18) Ami látható, az az ember: ez a 
Fiú, a Fiúban elkülönülő szellem pedig az Atya. „Hiszen nem fogok – 
mondja – két istenről beszélni, Atyáról és Fiúról, hanem egyről.” A benne 
megszületett Atya ugyanis magához véve e testet átistenítette, miután ma-
gával egyesítette és eggyé tette. Ezért hívják Atyának és Fiúnak, egy Isten-
nek. Miután egyetlen személy (prosópon), nem lehet kettő. Így az Atya 
együtt szenvedett a Fiúval (19) – mert nem akarja azt mondani, hogy az 
Atya szenvedett, és hogy egy személy,106 hogy elkerülje az Atya káromlá-
sát ez az esztelen (anoétos) és kétszínű alak, aki összevissza káromló ta-
nokkal ötletel. Csak hogy úgy tűnjék, az igazságnak megfelelően beszél, 
nem szégyell olykor Szabelliosz, olykor Theodotosz tanainak csapdájába 
esni. (20) Ilyen tanokra vetemedve ez a szemfényvesztő egy önálló iskolát 
(didaskaleion) állított fel az Egyház ellenében, mivel egyrészt a fentieket 
tanította, másrészt elsőként találta ki, hogy el kell nézni az embereknek az 
élvezeteket, mondván, hogy ő mindenki vétkeit elengedi. Ha egy úgyneve-
zett keresztény, egy másik közösség tagja, vétkezik, mondja, nem számít a 
vétke, ha Kallisztosz iskolájához (scholé) menekül. (21) 
 
Alkibiadész (13–18)107 
 
A judaizmus (19–30) 
19–29: Ld. Josephus Flavius, A zsidó háború II 8, 2–13: 119–161108 
(Pseudorigenes apró kiegészítéseivel). 
30.  
[...] Minden zsidó szerint az istenfélelemmel kapcsolatos diszciplína négy-
rétű: teológiai, természetfilozófiai, etikai és liturgikus. (2) Az Istent egynek 
mondják, a mindenség Alkotómesterének és Urának, aki úgy alkotott min-
dent, hogy azok korábban nem voltak, s nem is valamiféle vele egyidős 
alapul szolgáló anyagból (ousia), hanem egyszerűen akart és teremtett. 
Vannak még angyalok, s ezek a teremtés szolgálatára lettek, s létezik még a 

                                                 
106 Ti. a Fiú mint isten és ember. 
107  Magyarul ld. Simon Róbertné Pesthy Monika fordításában in Máni 22–6. 
108  Magyarul Révay József fordításában (Budapest: Bibliaiskolák Közössége, 19905) 

150–6. 
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hatalom Szelleme, mely mindig megmarad Isten dicsőségére és dicséretére. 
A teremtésben minden érzékeléssel rendelkezik, és semmi sem élettelen 
(apsychon).  
3) Vö. Josephus Flavius, Apión ellen II 16:171; 17:173; II 15:154; 156.109 
 
31. Úgy ítélem meg, az összes hellének és barbárok tanait elégséges módon 
kifejtettük, nem hagytunk feltáratlanul110 semmit sem a filozófiai nézetek 
közül, sem az eretnekek állításaiból. Az utóbbiakat világosan leleplezi a ki-
fejtés, hogy vagy plagizálnak, illetve hol innen, hol onnan ezt-azt össze-
hordanak, s a hellének munkáját kínálják mint isteni eredetű portékát. Mi-
után tehát az egészet áttekintettük, s nagy fáradsággal kilenc könyvben 
minden tanításukat kifejtettük, az életben hasznos nem csekély útravalót 
hagyunk hátra az emberiségnek, s jelen hallgatóinknak sem apró örömmel 
és gyönyörűséggel járó tudást nyújtunk, észszerűnek tartjuk, hogy az egész 
megkoronázásaképpen az igaz tanításra (logos) térjünk rá, s ezt egyetlen, a 
tizedik könyvben fejtsük ki, hogy aki művünkre bukkan, ne csupán az eret-
nekségeket összetákolni merészelők cáfolatát ismerje meg, s így megvesse 
a hiábavalóságot, de ismerje fel az igazság erejét is, s így méltóképpen 
higgyen Istenben, hogy üdvözülhessen. 

 
 

X. 
 
5. Miután az eretnekségek labirintusán nem erőszakkal törtünk keresztül, 
hanem csak a leleplezés és az igazság ereje által mutattuk meg a kiutat, tér-
jünk rá az igazság kifejtésére!111 Csak akkor lesz nyilvánvaló ugyanis a té-
velygés mesterkélt okoskodásainak inkonzisztenciája, ha az igazságot sza-
batosan meghatározzuk. E meghatározás nem a hellének bölcsességéből 
veszi alapelveit, nem az egyiptomiaktól tanulja, hogy a hiábavalóságokat 
hitelesek gyanánt mint kibeszélhetetlen titkokat imádja, se nem a 
káldeusok inkonzisztens kíváncsiságain pallérozza magát, nem nyűgözi le a 
babiloniak démoni működésnek köszönhető, irracionális őrjöngése, hanem 

                                                 
109  Magyarul Hahn István fordításában (Prométheusz könyvek 5, Budapest: Helikon, 

1984) 71; 73–4. 
110  Az anapodeikton technikaibb értelemben ugyan bizonyítást jelent, de egyrészt ez 

ebben a kontextusban értelmetlen volna, másrészt az apodeixis a korai keresztény 
apologetika kontextusában gyakran jelent egyszerűen tételes kifejtést (a műfajról 
ld. fenn 1: 27. o.). 

111  Az apodeixis fordításához ld. az előző jegyzetet. 
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az igaz meghatározás, amint van, mesterkéletlenül és szépítetlenül, puszta 
megjelenésével leleplezi a tévelygést. (2) Bár sokszor kifejtettük, s az arra 
kíváncsiaknak az igazság szabályát112 megfelelő módon, irigység nélkül 
bemutattuk, mindazonáltal nem ítéltük észszerűtlennek, hogy a hellének és 
az eretnekek vélekedései után a tizedik könyvben e kifejtéssel tegyük fel 
könyvünkre a koronát. 
 
Összefoglalás 
[...]113 
 
Baszileidész 
14. (1) Baszileidész maga is azt állítja, hogy van egy nemlétező isten, aki 
nemlétezőként nemlétezőkből alkotta meg a világot,114 egy nemlétező 
magvat rakott le, mely, mint egy mustármag, magában tartalmazza törzset, 
a leveleket, az ágakat, a gyümölcsöt, vagy mint egy pávatojás magában rej-
ti a színek tarka változatosságát. Azt mondják, ez a világ magva, amelyből 
lett minden. (2) Ugyanis megvolt benne mintegy nemlétezőként minden, 
ahogy azt a nemlétező isten előre kitervelte. 
Ebben a magban – mondja – háromosztatú Fiúság volt, mely minden tekin-
tetben egylényegű (homoousios) volt a nemlétező Istennel, s a nemléte-
zőkből született. E háromosztatú Fiúságnak egy része finomszerkezetű, egy 
része durva, egy része megtisztításra szorul. (3) A finomszerkezetű rögvest 
a legelső, s egyidejűleg azzal, hogy a Nemlétező a magot elsőként lerakta, 
kitört, felment a magasba + és a nemlétezőhöz ért,115 mert szépségének és 
gyönyörűségének mindent felülszárnyaló volta miatt rá vágyik minden ter-
mészet, ki-ki a maga módján.  
(4) A durvább rész egyelőre a magban maradva, bár utánzásra hajlamos, 
nem volt képes felröppenni, mert sokkal hiányosabb volt, mint a finomszer-
kezetű rész. Felröppentette azonban magát a Szentlélekkel, ezzel ugyanis 

                                                 
112  Az igazság mércéje (kanón) Irenaeusnál szakkifejezés, mely a hit centrális tartal-

mát jelenti, ami lényegében egybeesik az azt kifejtő keresztelési hitvallással, illetve 
az arra felkészítő tanítással. 

113  A 6–7. fejezet a filozófiai doxográfiát foglalja össze, a 9–13. rendre a következő 
gnosztikus iskolákat: naasszénusok, peraták, széthiánusok, simoniánusok, valen-
tiniánusok. 

114  Nyilván Leggének van igaza, aki MacMahonnal és Preysinggel szemben a 
„nemlétező”-t az alkotó és nem a kozmosz jelzőjének veszi. 

115  Baszileidész itt a Jn 1,1-et látszik átírni. 
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jót tesz a Fiúság belébújva, s jótéteményét élvezi.116 (5) A harmadik fiúság 
pedig + megtisztulásra szorul: ez benne maradt a teljes csíraváltozatosság 
kupacában, jót téve és jótéteményt élvezve.117  
Van a világ, amit valaminek nevezünk, s van a világfeletti. Ez ugyanis 
számára az elsődleges felosztás. A közbülsőt határoló szent szellemnek ne-
vezi. Ez a fiúság illatával rendelkezik. (6) A teljes csíraváltozatosság kupa-
cából kitört,118 megszületett a Nagy Arkhón, a világ feje, elbeszélhetetlen 
szépséggel és nagysággal. Felemelkedett egész a boltozatig, s azt gondolta, 
nincs más felette. Minden alattvalójánál fényesebb és hatalmasabb lett, ki-
véve a Fiúság hátramaradt részét, melyről nem tudta, hogy bölcsebb őnála. 
(7) Nekifogott a világrend megteremtésének, s először egy magánál hatal-
masabb fiút nemzett magának, s a jobbjára ültette. Őt nevezi e szekta 
Nyolcasnak. Ő tehát az égi teremtést végzi, (8) miközben a teljes csíravál-
tozatosságból egy újabb Arkhón lép elő, aki minden alattvalójánál na-
gyobb, kivéve a fiúság hátramaradt részét, de sokkal kisebb, mint az előző. 
Őt nevezik Hetesnek. Ő az alatta elhelyezkedők alkotója, teremtője, kor-
mányzója. Ő is egy magánál okosabb és bölcsebb fiút csinált. (9) Mindez 
szerintük amaz Nemlétező előre történt megfontolásának megfelelően ment 
végbe. Azt mondják, határtalan a világok száma és a közbülső távolságok. 
A Máriától született Jézus magában tartalmazta az evangélium erejét, mely 
alászállt, megvilágosította a Nyolcas fiát, meg a Hetesét, hogy felvilágosít-
son, elkülönítse a fajokat, és megtisztítsa a hátramaradt fiúságot, hogy az 
jót tegyen a lelkekkel, s jótéteményüket élvezze. (10) Azt állítják, ők is fi-
ak, s azért vannak a világban, hogy a lelkeket kitanítsák, s ezáltal megtisz-
títsák, s a Fiúsággal együtt felmenjenek az odafenti Atyához, akihez az első 
Fiúság távozott. Azt állítják, a világ addig marad fenn, amíg minden lélek 
eltávozik a Fiúsággal együtt. Baszileidész tehát nem szégyell ilyen ször-
nyűségeket beszélni. 
 
[...]119 

                                                 
116  Ref. VII 22,8–11 nagyrészt szó szerint ismételve (a kihagyásokat „+” jellel  jelez-

tem). 
117  Ref. VII 22,16. 
118  Az ige kizárólag a Ref-ban, ott is csak Baszileidész leírásában fordul elő: vö. fenn 

(3) és VII 22,8; 23,3. 
119 A 15–8. fejezet rendre a következő „gnosztikus” iskolákat taglalja: Iusztinosz, 

dokéták, Momoïmosz, Tatianosz; a 20. tárgya Markión. 
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Apellész 
20. Apellész, {Markión} tanítványa, miután kiábrándult mestere tanításá-
ból, mint mondottuk, egy másik gondolatmenetet követve négy istent felté-
telezett, akik közül egyet <jónak>120 mond, akit <sem a Törvény,>121 sem a 
próféták nem ismertek: ennek a fia Krisztus. A második a mindenség alko-
tómestere, akit nem akar istennek nevezni. A harmadik tüzes – ő jelent meg 
Mózesnek –, a negyedik pedig gonosz. Ezeket angyaloknak hívja. Krisztust 
ötödikként teszi hozzá. (2) Egy könyvre hallgat, melyet Kinyilatkoztatások 
címen idéz, s amely egy bizonyos Philoména alkotása. Azt mondja, Krisz-
tus testét nem a Szűztől vette fel, hanem a világrendben rendelkezésre álló 
anyagából (ousia). 
Összeállított egy írást (syntagma) a Törvény és a Próféták ellen, hogy „le-
rontsa azokat”, melyben azt kísérli meg kimutatni, hogy hamisat beszéltek 
és nem ismerték Istent. Markiónhoz hasonlóan azt állítja, hogy a test el-
pusztul. 
 
Kérinthosz 
21. Egy bizonyos122 Kérinthosz pedig, aki Egyiptomban képezte ki ma-
gát,123 azt szerette volna,124 hogy a világ ne az Első Isten alkotása legyen, 
hanem egy bizonyos angyali125 hatóerőé, mely messze elkülönül és távol 
áll126 a mindenség feletti Hatalomtól,127 s a mindenek feletti Istent nem is-
meri. (2) Jézusról azt állította,128 hogy nem szűztől született, hanem József 
és Mária fia volt, az összes129 többi emberhez hasonlóan, de kivált az összes 
többi közül igazságosságban, józanságban és értelemben.130 (3) Megkeresz-
telkedése után a Legfelsőbb Hatalomtól alászállt rá Krisztus galamb képé-

                                                 
120  Így Wendland és Marcovich is. 
121  Marcovich beszúrása. 
122  Dőlt szedéssel beillesztettem a VII 33-ban található többleteket. 
123 VII 33. magyarázza, hogy Kérithosz gyakorlatai (askétheis) tanulmányokra, az 

„egyiptomiak tudományára” (paideiái) vonatkoztak. Az egész tagmondat 
Irenaeusnál hiányzik, helyette annyi áll: „Ázsiában”. 

124 VII 33: „mondta”; Irenaeusnál: „tanította”. 
125 Aláhúzással a X. könyv többleteit jelöltem. Itt Irenaeusnál sem szerepel. 
126 Ezúttal Irenaeus szövegének a X. könyv változata felel meg. 
127 A X. könyv a kódex szerint itt egy ritkábban előforduló szinonimát (authentia) 

használ a VII. könyv megszokottabb terminológiája (exousia) helyett. 
128 VII. könyv és Irenaeus: feltételezte. 
129 Ugyanígy Irenaeus. 
130 VII: „igazságosabb és bölcsebb volt”. Irenaeus latin szövege a X. könyvnek felel 

meg. 
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ben, s attól fogva hirdette az ismeretlen Atyát, s művelt csodajeleket. Végül 
szenvedésekor Krisztus elröppent Jézusról, és Jézus volt az, aki szenvedett 
és feltámadt,131 Krisztus azonban megmaradt szenvedésmentesnek, mivel 
szellemi természetű. 
 
Theodotiánusok 
23. Egy bizonyos büzantioni Theodotosz ilyenfajta eretnekséget vezetett 
be: azt állította ugyan, hogy minden Isten által lett, de Krisztus megjelené-
séről az említett gnosztikusokhoz hasonlóan valahogy a következőképpen 
nyilatkozott: Jézus ugyan közönséges ember volt, de abban különbözött, 
hogy az Atya akarata szerint egy szűztől született, amikor a Szentlélek be-
árnyékolta a szűzben megfogant testet.132 (2) Később a Jordánban való 
megkeresztelkedésekor Krisztus galamb alakjában alászállt Jézusra. Ezért, 
mondja, nem működtek benne a hatalmas erők korábban. Szerinte azonban 
Krisztus nem isten. 
24. Közülük mások az elmondottakhoz hasonlóan mondanak mindent, csu-
pán egy dologban térnek el, tudniillik, hogy úgy gondolják, Melkisédek va-
lami erő volt, akinek képmására lett szerintük Krisztus. 
 
Montanisták 
25. A frígek, akiknek szektájuk egy bizonyos Montanosztól, valamint 
Priszkillától és Maximillától ered, e nőket és Montanoszt prófétáknak tart-
ják. A mindenség teremtéséről és eredetéről helyesen tanítanak, s Krisztus-
ról sem rendelkeznek tőlünk eltérő felfogással,133 de az imént mondottak-
ban tévednek. Prófétáik szavára jobban hallgatnak, mint az evangéliumra, 
továbbá új, szokatlan böjtöket vezetnek be.  
26. Közülük egyesek a noétiánusok szektája felé hajlanak, és míg az emlí-
tett nőszemélyekről meg Montanoszról ugyanazt gondolják, a mindenség 
Atyjáról azonban káromlóan szólnak, mert azt mondják, hogy a Fiú és az 
Atya ugyanaz, látható és láthatatlan, született és születetlen, halandó és 
halhatatlan. Tanításuk kiindulópontja egy bizonyos Noétosz volt. 
 
Noétosz 
27. Hasonlóan Noétosz, aki születését tekintve szmürnai volt, egyébként 
pedig zavaros beszédű és állhatatlan, egy effajta szektát kezdeményezett – 

                                                 
131  A VII. könyv (és Irenaeus) alapján Marcovich a X. könyvbe is beszúrja. 
132 Szó szerint: „megtestesültet”. 
133  Wendland javításával, mely Marcovichénál jobban alátámasztható, és jobb olvasa-

tot ad. 
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mely egy bizonyos Epigonosz közvetítésével Kleomenészre szállt át, és így 
mind a mai napig utódaik révén fennmaradt –, miszerint a mindenség Atyja 
egy, ő alkotott mindent,134 és rejtve volt az emberek elől, amikor úgy akar-
ta, de megjelent, amikor azt akarta. (2) Ő láthatatlan, mikor nem látják, de 
látható, mikor látják; születetlen, mikor nem születik, született, amikor a 
szűztől születik; szenvedéstől mentes és halhatatlan, mikor nem szenved, s 
meg nem hal, mikor azonban a szenvedéshez járul, szenved és meghal. 
Ugyanőt Atyának és Fiúnak nevezik,135 aki adott időben a megfelelő tulaj-
donságai alapján viseli a megfelelő nevet. 
(3) Az ő eretnekségüket Kallisztosz erősítette meg, akinek életvitelét ala-
posan jellemeztük.136 Ő azonban maga is nemzett ebből egy saját eretnek-
séget. Az ő alapelveiket átvéve ő is azt vallja, hogy az Atya és Isten egy, ő 
a mindenség alkotója. Ugyanőt fiúnak is mondják és szólítják névleg, való-
ságát tekintve (ousiai) azonban <egy>.137 Mivel ugyanis isten – mint mond-
ja – szellem (pneuma), nem más az Isten, mint az Ige, sem az Ige, mint Is-
ten. (4) Ez tehát egyetlen személy (prosópon), mely névleg (onomati) fel-
osztható, valóságát tekintve (ousiai) azonban nem. Ezt az egy Igét istennek 
nevezi, és azt tanítja, hogy megtestesült. Azt akarja, hogy aki testben látha-
tó és megragadható, az legyen a Fiú, aki benne lakik, az az Atya, így hol 
Noétosz tanításának csapdájába esik,138 hol Theodotoszéba, mert nem talál 
szilárd talajra. Ilyenek tehát Kallisztosz nézetei. 
 
Hermogenész 
28. Egy Hermogenész nevű pedig, mivel ő is elő akart állni valami sajáttal, 
azt állította, hogy Isten a vele egyidős hordozóból alkotta meg a mindensé-
get, mert szerinte képtelenség, hogy az Isten azt, ami létrejön, ne valami 
létezőből alkossa meg. 

                                                 
134 ἕνα τὸν πατέρα [καὶ] τὸν τῶν ὅλων, τοῦτον πάντα πεποιηκότα· olvasattal; 

Marcovich újraírja a szöveget: ἕνα <εἶναι θεὸν> τὸν πατέρα καὶ τὸν τῶν ὅλων 
<δημιουργόν> [τοῦτον πάντα πεποιηκότα]· 

135 Marcovich; a kódex olvasatával: vélik. 
136 „Finom” utalás a IX 11,1–12,14-ben kibontott psogosra. 
137 Wendland és Marcovich a nyilvánvalóan hiányos szöveget a IX 12,16 alapján még 

tovább kiegészíti: <egy szellem>. Elégséges azonban – és haplográfiával jól indo-
kolható is – a fenti kiegészítés. (Marcovich még egyéb szükségtelen kifejezéseket 
is beleír a szövegbe). 

138 A kéziratban álló ige jelentése nem világos e kontextusban, Marcovich át is írja. 
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Élkhaszai 
29.139 Mások pedig, miután minden eretnekségből összegyűjtöttek míto-
szokat, mintha valami újat találtak volna ki, összeállítottak egy különös 
könyvet, mely egy bizonyos Élkhaszaitól kapta a nevét. A mindenség kez-
detével kapcsolatban ugyanazt vallják, mint mi, amennyiben azt állítják, 
hogy minden Istentől lett, azt azonban nem fogadják el, hogy egyetlen 
Krisztus van, hanem azt mondják, hogy van egy fenti Krisztus, aki gyakran 
beleköltözik különböző testekbe, legutóbb Jézuséba. Hasonlóan, Jézusról 
hol azt mondják, hogy Istentől lett, hol azt, hogy szellem, hol azt, hogy 
szűztől született, hol azt, hogy nem. Mindig testekbe költözik, és az idők 
folyamán sok testben jelenik meg. Ráolvasásokat alkalmaznak, démonokat 
hívnak segítségül, és az elemek megvallásával keresztelnek. Nagy izga-
lomba hozza őket az asztrológia, a matematika és a mágia, és azt állítják, 
hogy ismerik a jövőt. 

* * * 
Demonstratio 
31. [...]140 Ha pedig kimutattuk, hogy sem jelen országukban nem laktak, 
sem nemzettségük eleje meg nem született, az istenfélő Noé fiai viszont az 
ő tanítványai voltak, ahogy ő maga is, akinek a kedvéért az özönvíz időle-
ges fenyegetése elmúlt, istenfélők tanítványa – hogy is ne lennének sokkal 
korábbiak az istenfélők minden káldeusnál, egyiptominál, görögnél, akik-
nek atyja a Noétól született Jáfet fia, Ióván, akitől a görögök, azaz az iónok 
származnak? (5) Ha pedig bebizonyítottuk, hogy azok a nemzetek, akik fi-
lozófiával foglalkoztak, jóval később születtek, mint az istenfélők nemzett-
sége és az özönvíz –, nemde világos, hogy a barbárok, s a világ minden 
egyéb ismert vagy ismeretlen népe még fiatalabbak? (6) Ragaszkodjatok 
ehhez az okfejtéshez, ó görögök, egyiptomiak, káldeusok s az emberek 
minden nemzetsége: mi az istenség, milyen az Ő szépen elrendezett terem-
tése, és tanuljátok meg tőlünk, Isten barátaitól, akik nem hiú érvekkel iz-
                                                 
139  Simon Róbertné Pesthy Monika fordítása (in Máni, 26), a fordító szíves engedé-

lyével. 
140  A demonstratio ószövetségi kronológiai és etnográfiai fejtegetésekkel indul (cc. 

30–31) a kódex végére került 137. folión, mondat közepén: az előtte álló anyag 
(legalább egy folio) elveszett. Valójában egyebütt részletesen foglalkozott a kér-
déssel (30,5: „akiknek neveit más könyvekben felsoroltuk: ahogy illik, ezt sem 
hagytuk el, mert meg akartuk mutatni a tanulni vágyóknak, mennyire szeretjük az 
istenséget és a kétségektől mentes tudást, az igazságot, melyet fáradsággal értünk 
el” az utalás, úgy tűnik, a Chronikon 56–198-ra vonatkozik). E fejtegetések célját 
foglalják össze a zárósorok, bevezetve a tanítás tulajdonképpeni kifejtését, mely a 
32. fejezetben kezdődik, a kódexben „Órigenész/Órigenész tanai” fejezetcímmel. 
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zadtuk ezt ki, hanem az igazság ismeretében s józanságban munkálkodva 
fejtjük ki, feltárva (apodeixis) az igazságot. 
 
32. Egy isten, az első és egyetlen,141 mindenek alkotója és ura, akivel sem-
mi sem egykorú: sem a végtelen káosz, sem a mérhetetlen víz, sem a szi-
lárd föld, sem a sűrű levegő, sem a meleg tűz, sem a finom pneuma, sem a 
nagy ég ibolyaszín teteje, hanem egy, egyedül önmagáé.142 Akaratával te-
remtette a létezőket, melyek nem léteztek, mielőtt ő alkotni akart volna. 
Mivel ismerte a leendőket – mert megvan benne az előretudás –, (2) a lét-
rehozandók számára különböző princípiumokat alkotott: tüzet, pneumát, 
vizet és földet, és belőlük formálta különfélévé a teremtett világot: egyese-
ket egy valóság (ousia) alkot, másokat kettő, mások háromból állnak, ismét 
mások négyből kapcsolódnak össze. (3) Amelyeket egyetlen tényező alkot, 
halhatatlanok, míg a kettőből vagy háromból állók felbonthatók, ezért ha-
landóknak nevezik őket. Az összekapcsolódók felbomlását nevezik ugyanis 
halálnak. 
(4) A helyesen gondolkodóknak elég, ha ennyit elmondunk. Ha azonban 
többet tudni vágynak, és az ezeket alkotó valóságokat, valamint a minden-
ség teremtésének okait kutatják, megtalálják azokat A mindenség valóságá-
ról írt könyvünkben, ha kezükbe kerül. (5) Most azonban ennyi elég az 
okokról, melyeket a görögök nem ismervén felfuvalkodott érvelésükben a 
teremtés egyes részeit dicsőítették, míg a teremtő felől tudatlanságban ma-
radtak.143 A szektavezérek aztán tőlük ihletet merítve az általuk korábban 
mondottakat saját, hasonló okfejtéseikkel eltorzították, s nevetséges eret-
nekségeket tákoltak össze. 
 
33. Ez az egyetlen és univerzális Isten elsőként a Logoszt nemzette úgy, 
hogy elgondolta. Nem a beszédhang értelmében vett logoszt, hanem a min-
denségre vonatkozó belső gondolatot (logismos). Egyedül őt nemzette144 a 
létezőkből:145 maga az Atya volt a létező, akiből szülötte146 való. (2) A ke-

                                                 
141  Intertextuális utalás Xenophanész B 23-ra: „Egy isten, istenek, s emberek közt a 

legnagyobb, / sem alakjára, sem gondolatára nem hasonló a halandókhoz” (idézi 
Alexandriai Kelemen, Str V 109); vö. KT 122. 

142  Marcovich javításával: „egyedül, önmagában van”. 
143  Vö. Róm. 1,21. 
144  Praeteritum imperfectum: folyamatos/ismétlődő múlt. 
145  Vö. 32: minden más a nemlétből jött létre. 
146  Participium aoristi: időbeliséget (múlt) sugall. 
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letkezők oka a Logosz volt, mert magában hordozza szülőjének147 akaratát 
(to thelein), hiszen nem ismeretlen előtte az Atya elgondolása. Ugyanis 
amikor előlépett szülőjéből,148 s elsőszülöttjévé lett, az Atyában az általa 
előre kigondolt minták (ideai) benne hangot képeztek, s így az Atya paran-
csára, hogy legyen világrend, egyszerre véghezvitte a Logosz azt, ami az 
Istennek tetszett. (3) A születéssel sokasodókat hímneműnek és nőneműnek 
alkotta, mindazokat, melyeket feladatokra és szolgálatra teremtett, vagy nő-
re nem szoruló hímneműnek, vagy pedig sem hím-, sem nőneműnek. (4) 
Ezeknek az első valóságai149 – a tűz és a pneuma, a víz és a föld – 
nemlétezőkből lettek, és sem nem hímneműek, sem nem nőneműek. Ezek-
ből nem jöhetett volna létre férfi és nő, ha a parancsot adó Isten nem akarta 
volna, hogy a Logosz ezt megtegye. (5) Vallom, hogy az angyalok tűzből 
vannak, és nincs köztük nőnemű. A Napot, a Holdat és a csillagokat hason-
lóképpen tűzből és pneuma-ból állónak tartom, sem hím-, sem nőneműnek. 
(6) Úgy tetszik nekem, hogy a vízi és a szárnyas állatok vízből vannak, 
hím- és nőneműek, mert így parancsolta Isten, aki azt akarta, hogy a nedves 
valóság termékeny legyen. Hasonlóképpen a csúszómászók, a vadak és 
mindenféle állatok150 földből vannak, hím- és nőneműek. A keletkezők 
természete ugyanis csak ilyen lehetett. Isten, amit akart, megteremtette. 
Mindezeket Logoszával alkotta meg, s nem lehetnek mássá, mint amilyen-
nek létrejöttek.151 (7) Mindazt, amit megalkotott, úgy, ahogy akarta, névvel 
jelölte meg. 
Mindennek tetejébe a mindenség uralkodóját alkotta meg, mindenféle 
anyagi valóságból (ousia) összetett lényként. Ám nem úgy, hogy istennek 
akart téged teremteni, csak elrontotta – de még csak nem is angyalnak (té-
vedésbe ne essek), hanem embernek. Ha istennek akart volna téged megal-
kotni, képes lett volna rá: lásd a Logosz példáját. Ám embernek akart téged 
megteremteni, és akként is teremtett meg. Ha pedig istenné is akarsz lenni, 
engedj alkotódnak, ne szegülj szembe most, hogy a kevésen hűnek találjon 
téged, és alkalmassá válj arra, hogy a nagyot is rád bízhassa.152 

                                                 
147  Participium perfecti: állapotot jelöl, közvetlen időbeliségre történő utalás nélkül. 
148  Paricipium aoristi: időbeliséget (múlt) sugall. 
149  Arisztotelészi műszó, nála azonban nem az anyagot, hanem az anyagból és formá-

ból összetett, konkrét individuumot jelöli. 
150  Marcovich javításával. 
151  Itt talán játszik a szerző a szavak jelentésével: „Logoszával” úgy is érthető, hogy 

„logikusan”. 
152  Vö. Mt 25,21–23; Lk 19,17. 
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(8) Egyedül Logosza van Őbelőle, ezért isten is, mivel Isten valósága 
(ousia). A világrend viszont a semmiből lett, ezért nem isten.153 Ez fel is 
bomolhat, amikor teremtője akarja.154 
A teremtő Isten pedig semmi rosszat nem tett, és nem is tesz, hanem csak 
szépet és jót, mert ő, aki teszi, jó.155 (9) A születő ember pedig autonóm 
lény volt. Nem uralkodó, nem értelemmel (nous) bíró,156 nem gondolatával 
(epinoia) és hatalmával (exousia) és erejével (dynamis) győzedelmeskedő, 
hanem szolgai, s mindenben ezek ellenkezőjével rendelkező. Autonóm vol-
tánál fogva a rosszat nemzette, mely esetlegességből valósul meg, de való-
jában semmi, ha meg nem teszed. A rosszat ugyanis az nevesíti, hogy vala-
ki valami rosszat akar, illetve gondol. Nem létezik kezdettől, hanem hozzá-
tétel. (10) Mivel tehát az ember autonóm, Isten törvényt szabott neki, de 
nem ok nélkül: hiszen ha az ember rendelkezett volna az akarás és 
nemakarás készségével, mi szükség lett volna törvényt adni? Irracionális 
állat számára ugyanis nem törvényt írnak elő, hanem zablát és korbácsot. 
Az ember számára viszont parancsot és büntetést aszerint, hogy a megpa-
rancsoltakat megteszi, vagy sem. Ezért hozott Isten törvényt az igaz embe-
reken keresztül kezdettől fogva, a hozzánk közelebb eső időkben pedig az 
említett istenfélő és istenszerető Mózes közvetítésével adott egy komoly-
sággal és igazságossággal teli törvényt. 
(11) Ezt az egész mindenséget az Isten Logosza igazgatja, az Atya elsőszü-
lött gyermeke (pais), a hajnalcsillag előtti fényhozó hang.157 Aztán az igaz 
emberek lesznek Isten barátaivá, akiket prófétáknak hívnak, mivel előre ki-
jelentik (prophainein) a jövőt. (12) Nekik nemcsak egy bizonyos időben 
hallatszott szózatuk (logos), hanem jövendöléseik elfogadásra méltó hangja 
mindig is jelen volt. Nemcsak akkor, mikor kortársaiknak feleltek, hanem 
minden nemzedéknek hirdették előre a jövőt. A múltra emlékeztették az 
emberiséget, a jelent felfedve rávették őket, hogy ne legyen könnyelműek, 
a jövendőt előre megmondták, és mivel látjuk, hogy sokkal előre megjö-
vendölték mindazt, ami ki-kivel történik, félelmet ébresztettek bennünk, 
akik várjuk a jövendőt is. 

                                                 
153 Platónnal és Hermogenésszel vitatkozva: vö. Ref. I 19,1 (vö. Timaiosz 48e–9a); 

VIII 17. 
154  Vö. Platón, Timaiosz, 41ab. 
155  Vö. Platón, Timaiosz 29d–30a. 
156  Talán így javítandó: „Nem uralkodó értelemmel rendelkező” (οὐκ ἄρχον<τα> [οὐ] 

νοῦν ἔχον) (Legge és Preysing javítás nélkül így fordítja). 
157  Vö. Zsolt 109,3. 
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(13) Ilyen a mi hitünk, ó, ti emberek, mind: nem üres szavaknak enged-
tünk, nem szívünk találmányai ragadtak magukkal, nem ékes beszédek 
meggyőző ereje bűvölt el, hanem az isteni hatalommal mondott igéknek 
engedetlenek nem lehettünk. 
Mindezt Isten adta parancsba a Logosznak, s a Logosz hirdette {a prófétá-
kat} megszólítva, általuk visszafordítva az embert az engedetlenségből, de 
nem erőszakkal ejtve foglyul őket, hanem autonóm választási készségük 
révén hívta őket a szabadságra. (14) Ezt a Logoszt később158 elküldte az 
Atya, hogy többé ne próféták által szóljon: nem azt akarta, hogy a homá-
lyos üzenetet találgassák az emberek,159 hanem hogy ő maga jelenjen meg 
szemük láttára, szóljon hozzájuk, hogy a világ megdöbbenjen, mert nem 
próféták személyén és angyal közvetítésével ad parancsot a rettegő lélek-
nek, hanem ő maga van jelen, aki szólt. (15) Róla tudjuk, hogy a Szűztől 
testet (sóma) vett fel, és a régi embert vette magára új teremtés által, életé-
ben minden kort végigjárt,160 hogy minden korosztálynak törvénnyé váljon, 
és célként mutassa fel az igazi (idios) embert minden ember számára jelen-
létével, s önmaga által cáfolja meg, hogy az Isten bármi rosszat teremtett 
volna, s bizonyítsa, hogy az ember autonóm, akin áll az akarás és a nem-
akarás, mert mindkettőre képes. (16) Erről az emberről tudjuk, hogy a mi 
anyagunkból lett, hiszen ha nem ugyanabból lett volna, hiába adta volna 
törvényül, hogy a mestert utánozzuk. Hiszen ha amaz ember más anyagi 
valóságból (ousia) lett volna, hogyan parancsolhatja nekem, erőtlennek, 
hogy hozzá hasonlókat cselekedjek, s miképpen lehet ő egyaránt jó és igaz-
ságos? (17) Hogy azonban ne gondolja senki, hogy más, mint mi, elviselte 
a fáradtságot, akarta az éhséget, és nem tagadta meg a szomjúságot, álmá-
ban nyugalomban volt, és a szenvedésnek nem mondott ellent, engedett a 
halálnak, s nyilvánvalóvá tette a feltámadást, elöljárva mindebben mint 
igazi ember, hogy te, mikor szenvedsz, ne add fel, hanem embernek vallva 
magad várd te is, amit Őbenne kaptál.161 
34. Ilyen az istenségről szóló igaz beszéd,162 ó, emberek – hellének és bar-
bárok, káldeusok és asszírok, egyiptomiak és líbiaiak, indusok és etiópok, 
kelták és harcban első latinok, Európa, Ázsia és Afrika minden lakói163 –, 

                                                 
158  Marcovich kiegészítésével: az utolsó időkben. 
159  Vö. 9,1. 
160  Vö. Irenaeus, AH II 22,4. 
161  Marcovich javítása: „amit Neki adott Isten”. 
162  A szerző, úgy tűnik, Kelszosz „Igaz beszéd” című, keresztényellenes pamfletjére 

utal e szavakkal, azzal állítja szembe a helyes keresztény tanítást. 
163  Vö. ApCsel 2,10–11. 
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kiknek most jó tanácsot adok, mert az emberszerető Ige emberszerető ta-
nítványa vagyok: (2) szaladjatok ide hozzánk megtanulni tőlünk, kicsoda 
valóban isten, s mi az ő szépen elrendezett teremtése. Ne hallgassatok a be-
széd mestereinek szofizmáira, sem az ötlettolvaj eretnekek üres ígéreteire, 
hanem a hencegéstől mentes igazság szent egyszerűségére, hogy azt felis-
merve megmeneküljetek a fenyegető tűzítélettől, a sötét Tartarosz fényte-
len szemétől,164 melyet nem világít meg az Ige hangja, s a Gyehenna örök 
tava lángjának tüzétől, a Tartaroszt uraló hóhérangyalok165 örökké fenyege-
tő tekintetétől, a féregtől, a test ürülékétől, mely visszafordul az őt kivető 
testre, hogy az legyen tápláléka.166 (3) Mindettől megmenekülsz, ha megta-
nulod tőlünk, ki a valóságos isten, s tested halhatatlanná és romolhatatlanná 
lesz szintúgy, mint lelked, s az egek királyságát nyered el, aki a földön élve 
megismerted a mennyei királyt. Isten beszélgetőtársa és Krisztus örököstár-
sa leszel, nem szolgálva többé kívánságoknak, szenvedélyeknek, betegsé-
geknek. (4) Hiszen istenné lettél, mert mindaz, amit emberként szenvedtél, 
tőled van, mert ember vagy; ami viszont Isten sajátja, azokat Ő maga ígéri: 
neked adja, hogy megistenítsen, minthogy halhatatlan lettél. Ez az „ismerd 
meg önmagad” – miután felismerted Istent, aki alkotott téged.167 Megis-
merni önmagunk ugyanis történetesen nem más, mint hogy akit hívunk, 
megismer. Ne legyetek önmagatok ellenségei, ó, emberek, s ne habozzatok 
újrakezdeni mindent. (5) Mert Krisztus mindenki Istene,168 aki az emberek-
ről bűneinek lemosását megparancsolta, megújítja a régi embert, akit kez-
dettől fogva képmásának nevez, s előkép által mutatta meg irántad való 
atyai szeretetét. Ha az ő szent parancsolatainak engedelmeskedsz, és a jó-
nak jó utánzója leszel, sajátjához hasonló tiszteletben részesít téged. Mert 
nem szegény az Isten, hogy ne tudna istenné tenni téged is az ő dicsőségé-
re. 

                                                 
164  Vö. Ref IV 32,3; V 14,2; un F5: 137,3 ed. Holl. 
165  Vö. 2Pt 2,4. 
166  A kódex szövege értelmezhetetlen, a számos javítási kísérlet kevéssé kielégítő. 

Bunsen megoldását követtem, mely számomra a leginkább elfogadható értelmet 
kölcsönöz a szövegnek. Ezt követi Legge fordítása is. 

167  Vö. Platón(?), Alkibiadész I 133c. 
168  Szokatlan kifejezés: a kata elöljárószó genitivus personae-val leggyakrabban „el-

len”-t jelent, de használatos „szerint”, „vonatkozásában” értelemben is (ebben a je-
lentésében az accusativus gyakoribb). 
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ARTEMÓN ELLEN (KIS LABIRINTUS) 
 
Phótiosz Bibl. cod. 48: 12a10–15. 
Azt mondják, ez a Gaiosz a római egyház presbitere volt Victor és 
Zephürinosz főpapok idején, s ők a népek püspökévé szentelték fel. Továb-
bá, hogy egy másik értekezést is írt Artemón eretneksége ellen, és még 
Proklosz, Montanosz tanítványa ellen egy komoly dialógust állított össze, 
melyben Pálnak csak tizenhárom levelével számol, mert a Zsidóhoz írottat 
nem veszi be közéjük. 
 
Theodórétosz, Haereticarum fabularum compendium II 4: Artemón. PG 
83,389–392. 
Egy bizonyos Artemón, akit egyesek Artemásznak neveznek, a mindenség 
Istenét illetően hozzánk hasonlóan vélekedett. Azt mondta ugyanis, hogy Ő 
a mindenség teremtője. Az Úr Jézus Krisztust viszont puszta embernek len-
ni állította, aki a szűztől született, s a prófétákat kiválóságával múlta felül. 
A Szentírást félremagyarázva azt állította, hogy az apostolok is ezt hirdet-
ték, és hogy csak a későbbiek mondták istennek (theologésai) Krisztust1, 
bár nem az. 
 
II 5. A Bizánci Theodotosz, a varga is ugyanúgy gondolkodott, mint ő, de 
egy külön egyletet (fratria) kezdeményezett. Őt a háromszorosan áldott 
Victor, a rómaiak püspöke kiközösítette amiatt, hogy az Egyház tanítását 
próbálta megváltoztatni. Ezek eretneksége ellen született a Kis labirintus, 
amelyet egyesek Órigenész alkotásának tartanak, de a szöveg jellege meg-
cáfolja azokat, akik ezt állítják. Akár ő írta, akár nem, a következő történet 
olvasható benne {következik az Euszebiosz által idézett részletek összefog-
lalása}. 
 
Eus., HE V 28 ed. Bardy 
(1) Ezek2 egyike az Artemónnak a mi időnkben Szamoszatai Pál által felújí-
tani próbált eretneksége ellen írt tanulmány, amiben található egy elbeszé-

                                                 
1 A kifejezés ilyen kontextusban az Euszebiosz-töredékben kétszer is előfordul, a 

szerző szavajárására jellemző. Vö. Jusztin mártír, Dial 56,15: εἰ οὖν καὶ ἄλλον τινὰ 
θεολογεῖν καὶ κυριολογεῖν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιόν φατε ὑμεῖς παρὰ τὸν πατέρα τῶν 
ὅλων καὶ τὸν Χριστὸν αὐτοῦ; Órigenész, ComMt XII 37. 

2  A Victor (HE V 22) idejében működő egyházi írók: Asiai Polükratész (V 24); 
Irenaeus (AH V 24; 26); Hérakleitosz, Maximosz, Kandidosz, Apión, Arabianosz 
(27); mint azonban látni fogjuk, az idézett szerző Zephürinosz alatt ír: 28,4; 12. 
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lés, mely történeti kutatásaink témájába vág. (2) Miközben ugyanis kiiga-
zítja azt a nem sokkal azelőtt támadt eretnekséget, mely azt állítja, hogy az 
Üdvözítő pusztán ember volt, mivel kitalálói azzal akartak tiszteletet éb-
reszteni iránta, hogy ősi tanításként állították be, miután sok egyebet is fel-
hoz a káromló álokoskodás ellen, a következő történetet beszéli el, melyet 
szó szerint idézek: 
(3) Azt állítják, hogy a korábbiak mind s maguk az apostolok is ezt a ha-
gyományt követték és tanították, melyet ők hirdetnek, s a tanítás igaz voltát 
egészen Victor idejéig megőrizték, aki Péter után Róma tizenharmadik 
püspöke volt, s csak utóda, Zephürinosz alatt torzult el az igazság. (4) Még 
akár hihető is volna, amit mondanak, ha nem cáfolnák meg őket először is 
a szent iratok, másrészt pedig testvéreink írásai is fennmaradtak a Victor 
előtti időkből, melyeket részben a pogányokhoz, részben az akkori eretne-
kekhez intéztek az igazság védelmében – gondolok itt Jusztinra, 
Miltiadészra, Tatianoszra, Kelemenre és sok más szerzőre –, melyekben 
mind istennek hirdetik (theologeitai) Krisztust. (5) Ki ne ismerné Irenaeus, 
Melitón és társaik könyveit, melyek tudatják, hogy Krisztus isten és ember. 
S hány zsoltárt és ódát írtak hittestvéreink kezdettől fogva, melyek Isten 
Logoszát, Krisztust istenként dicsőítik (hymnousin theologountes)! (6) Ha 
az Egyház elveit annyi éven át hirdették, hogyan is taníthatták volna 
Victorig azt, amit ők vallanak? Hogy nem szégyellnek ilyesmit hazudni 
Victorról, holott pontosan tudják, hogy Victor Theodotoszt, a vargát, ennek 
az istentagadó elpártolásnak a kezdeményezőjét és atyját, aki elsőként állí-
totta Krisztust puszta embernek lenni, kizárta a közösségből? Ha tehát 
Victor úgy gondolkozott, mint ők, ahogy káromlásuk tanítja, miért közösí-
tette ki Theodotoszt, ennek az eretnekségnek a feltalálóját? 
 
(7) [...] Aki ezt az említett művet írta a nevezett eretnekség fejéről, elbeszél 
egy másik eseményt is, a következő szavakkal: 
(8) Felemlítek egy történetet, mely a mi időnkben történt, és sok testvér ta-
núja volt. Azt hiszem, ha Szodomában történt volna, talán még az ottania-
kat is észhez térítette volna. Élt – nem régen, hanem a mi időnkben – egy 
Nataliosz nevű hitvalló. (9) Őt egyszer félrevezette Aszklépiodotosz és egy 
másik Theodotosz, egy bankár. Ők mindketten a varga Theodotosz tanítvá-
nyai voltak, aki elsőként vallotta ezen eszméket, vagyis inkább esztelensé-
get, s akit Victor, az akkori püspök, mint említettem, kizárt a közösségből. 
(10) Fizetést ígérve neki rávették ezt a Natalioszt, hogy szektájuk püspöké-
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nek nevezzék. A javadalma havi 150 dénár volt.3 (11) Amikor közéjük tar-
tozott, az Úr sokszor figyelmeztette látomásban, hiszen a mi Urunk és Iste-
nünk, Jézus Krisztus könyörületes, és nem akarta, hogy az ő szenvedései-
nek tanúja az Egyházon kívül vesszen el. (12) Minthogy azonban a látomá-
sokat könnyelműen vette, mivel a tőlük nyert vezetői tisztség4 és a legtöb-
beket pusztulásba taszító kapzsiság elkábította, végül a szent angyalok 
egész éjjel korbácsolták, alaposan meggyötörve, úgyhogy hajnalban felkelt, 
zsákruhát öltött, hamut szórt a fejére, és könnyek közepette nagy sietséggel 
Zephürinoszhoz ment, lába elé vetette magát, s a földön fetrengve könyör-
gött nemcsak a klérus, de a nép előtt is, s könnyekben úszva, a korbácsüté-
sek okozta friss sebeit mutogatva kérlelte a kegyes Krisztus könyörületes 
Egyházát, hogy fogadják vissza a közösségbe. 
 
(13) Hozzáfűzzük még ugyanennek a szerzőnek a róluk szóló további szava-
it, melyek így szólnak: 
Az isteni Írásokat vakmerően semmibe vették, a hit ősi szabályát5 figyel-
men kívül hagyták, Krisztust nem ismerik, nem kutatják, mit mondanak az 
isteni Írások,6 hanem azon törik szorgosan a fejüket, milyen következtetési 
sémákat találhatnak, melyekkel istentelenségüket alátámaszthatják. S ha 
valaki az írás szavát rakja elébük, azt vizsgálják csak, hogy kondicioná-
lison vagy diszjunkción alapuló következtetési séma alkalmazható-e rá. 
(14) Elhagyják az Isten szent iratait, s helyette geometriát művelnek, mert 
fölből (gé) valók, és földieket szólnak, s nem ismerik azt, aki odafentről 
jött.7 Egyesek közülük Eukleidészt méricskélik szorgalmatosan, mások 
Arisztotelészt és Theophrasztoszt dicsérik, Galénoszt talán egyesek még 
kultuszban is részesítik. (15) Felesleges mondani is, hogy azok, akik a hi-
tetlenek mesterségeit használják eretnekségük igazolására, s az istentelenek 
ravaszságával elkótyavetyélik az isteni Írások egyszerű hitét, még csak kö-
zelében sincsenek a hitnek. Ezért a szent írásokra félelem nélkül kezet 
emeltek, mondván, hogy kijavítják. (16) Hogy amit róluk mondok, nem 

                                                 
3  Kb. egy segédmunkás vagy katona napidíjának ötszöröse, de egy tiszt fizetésének 

töredéke. 
4  A prótokathedria egyszerre utal a püspök fő helyére az istentiszteleten (kathedra) 

és az evangéliumi intésre: „akik szeretik az első helyet...” (Mt 23,6 / Mk 12,39 / 
Luk 11,43; 20,46. 

5  A regula fidei/veritatis lényegében a keresztelési hitvallást jelenti. Ld. pl. Irenaeus, 
AH II 27–8; Tertullianus, Apol II 47,9; Prax 3,1; vö. még fenn Ref. X 1. 

6  Vö. Jn 5,39.  
7  Vö. Jn 3,31. 
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hazugság, bárki, aki akarja, ellenőrizheti. Ha ugyanis valaki példányaikat 
kész összegyűjteni és egymással összevetni, azt találja, hogy sok helyen 
térnek el egymástól, így Aszklépiadészéi Theodotoszéitól. (17) Márpedig 
könnyű ezekből sokat beszerezni, mert tanítványaik szorgosan másolják 
mindegyikük – már ahogy ők mondják – javított, valójában azonban cenzú-
rázott kiadását. Hermophilosz szövegei aztán egyikükéivel sem egyeznek. 
Apollóniadészéi aztán még maguk sem egységesek: ha ugyanis összeha-
sonlítjuk a korábbi változataikat a később tovább torzítottakkal, azt fogjuk 
találni, hogy nagyok az eltérések. (18) Hogy pedig micsoda merészség kell 
e vétekhez, feltehetőleg maguk is tudják. Vagy nem hiszik ugyanis, hogy 
az isteni Írásokat a Szentlélek sugalmazta, s akkor hitetlenek, vagy pedig 
magukat bölcsebbnek tartják a Szentléleknél – ez pedig mi egyéb, mint 
démoni megszállottság? Nem tagadhatják ugyanis, hogy e vakmerőség az ő 
művük, hiszen az ő keze írásuk,8 s azoktól, akik őket e hitre oktatták, nem 
ilyen formában kapták az Írásokat, s nem tudják megmutatni a mintapéldá-
nyokat, melyekről az övéiket másolták volna. (19) Egyesek közülük még 
arra sem méltatták az Írásokat, hogy átírják őket, hanem egyszerűen meg-
tagadták a Törvényt és a Prófétákat, s istentelen tanításuk révén9 a végső 
pusztulásba zuhantak. 

                                                 
8  A másolatok feltehetően „impresszummal” voltak ellátva (szignálva). 
9  A fennmaradt görög szöveg szerint „a kegyelem örve alatt”; de Schwartznak fent 

fordított – bár csak az apparátusban közölt – javaslata meggyőző, s Rufinus latinja 
is ezt látszik visszaadni. 
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Apellész: Töredékek és testimoniumok 
 
T1. 

Ps-Tertullianus, haer 23 Ref X 20 
Emellett saját könyveket is írt, melyeknek 
a Szillogizmusok címet adta, melyekben 
azt akarja bizonyítani, hogy semmi, amit 
Mózes Istenről írt, nem igaz, ellenkező-
leg, hamis. 

Összeállított egy írást (syntagma) a 
Törvény és a Próféták ellen, hogy „le-
rontsa azokat”,1 melyben azt kísérli 
meg kimutatni, hogy hamisat beszéltek, 
és nem ismerték Istent. 

 
F1. Ambrosius, De paradiso 5,282 
Sokan, akik Apellészt követik – amint az művének 38. kötetéből látható – a 
következő kérdést vetik fel: miképpen járulhat az élet fája az élethez in-
kább, mint Isten lehelete? 
 
F2. ibid.3 
Azután: ha az embert nem tökéletesnek teremtette Isten, hanem ki-ki saját 
szorgalmával szerzi meg az erény tökéletességét, nemde úgy tűnik, hogy az 
ember többet ér el magának, mint amennyit Istentől kap? 
 
F3. ibid.4 
Harmadszor azt vetik ellen: ha az ember nem ízlelte meg a halált, amit nem 
ízlelt meg, semmiképpen meg nem ismerhette. Ha tehát nem ízlelte meg, 
nem ismerte. Ha nem ismerte, nem félhetett tőle. Hiába ijesztgette tehát Is-
ten hallállal, ha egyszer az emberek nem féltek attól.5 
 
F13. Órigenész, HomGen II 26 
2. Mégis, e kiváló mestermunkával megszerkesztett építményekkel szem-
ben némelyek ellenvetéseket fogalmaznak meg, különösképpen Apellész, 
aki egykor Markión tanítványa volt, de inkább kiötlött egy másik eretnek-

                                                 
1  Vö. Mt 5,17. 
2  K. Greschat, Apelles 51. 
3  Ibid. 52. 
4  Ibid. 53. 
5  K. Greschat (ibid. 54–66) jórészt Harnack nyomán még 9 töredéket tulajdonít ana-

lógiás alapon Apellésznek (hetet Ambrus e művének későbbi fejezeteiből), egyet 
Antiokhiai Theophilosztól, egyet Jeromostól. A források egyszer sem hivatkoznak 
Apellészre. 

6  K. Greschat, Apelles 67. Heidl György fordítása. 
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séget, ami különbözött attól, amit mesterétől tanult. Apellész tehát azon 
igyekezetében, hogy Mózes írásainak felrója: nincs bennük semmi az isteni 
Bölcsességből, semmi a Szentlélek művéből, eltúlozza az ilyen elbeszélé-
seket, és kijelenti: teljességgel lehetetlen volt, hogy ily kicsiny tér annyifaj-
ta élőlénynek s hozzá azok teljes évi táplálékkészletének helyet adhatott 
volna. Mert ha az elbeszélés szerint a tisztátalan állatokból kettőt-kettőt,7 
vagyis, miként az ismétlés mutatja: két hímet és két nőstényt vittek be a 
bárkába, a tiszta állatokból viszont hetet-hetet,8 azaz hét párt, akkor hogyan 
volt lehetséges, kérdezi ő, hogy az a térfogat, amit a Szentírás megadott, 
akár csak négy elefántot is befogadjon. És miután ugyanilyen ellenvetéssel 
hozakodik elő minden egyes állatfajjal kapcsolatban, a következő szavak-
kal zárja le az egészet: „Nyilvánvaló tehát, hogy ez egy kitalált mese, ha 
pedig így van, akkor világos, hogy ez az írás nem Istentől való.” 
 
Rhodón  
T2. (Eus., HE )V 13,5 
Amikor az idős Apellész szóba állt velünk, sok tekintetben megcáfoltuk, 
hogy rosszul állítja, amit állít. Erre azt mondta, hogy egyáltalán nem kell az 
érveket vizsgálgatni, hanem maradjon mindenki abban a hitben, amelyet 
vallott. Akkor üdvözül ugyanis, aki a megfeszítettben reménykedik, ha jó-
tettek végrehajtójának bizonyul. A leghomályosabb tana, mint mondtuk, 
Istenre vonatkozott. A mi tanításunkkal összhangban ugyanis egy princípi-
umot vallott. 
 
T3. (Eus., HE )V 13,6–7 
Amikor azt kérdeztem tőle: „Mi a bizonyítéka ennek, hogyan állíthatod, 
hogy egy princípium van?”, azt felelte, hogy a próféciák önmagukat cáfol-
ják meg, mert semmi igazat nem állítanak. Inkonzisztensek, hamisak és el-
lentmondanak egymásnak. Hogy azonban miért van egy princípium, azt 
mondta, nem tudja, csupán ennek állítására érez indíttatást. (7) Mikor aztán 
megeskettem, hogy az igazat mondja, eskü alatt állította, nem tudja, mi-
képpen egy a születetlen Isten, de hiszi ezt. Én pedig kinevettem, hogy ta-
nítónak tartja magát, de nem tudja, hogy amit tanít, az megáll-e. 

                                                 
7  Vö. Ter 6,19. 
8  Vö. Ter 7,2. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 522 

TEOLÓGIAI ANTOLÓGIA HIPPOLÜTOSZ SZÖVEGEIBŐL ÉS 
TÖREDÉKEIBŐL

1 
 

A teremtéshez2 
És megformálta az Isten az embert porként a földből (Ter 2,7 LXX). Mit je-
lent ez? Talán egyesek elgondolását követve azt állítsuk, hogy három em-
ber jött létre: egy szellemi, egy lelki és egy porból lett? Nem így van, ha-
nem az egész elbeszélés egyetlen emberről szól. Az „alkossunk” ugyanis a 
jövőre vonatkozik,3 itt viszont az áll, hogy „megalkotta az Isten az embert 
porként a földből”, úgyhogy egy és ugyanaz az ember az elbeszélés tárgya. 
Egyszer ugyanis azt mondja, hogy létre fog jönni, most pedig megalkotja, s 
azt beszéli el, miképpen alkotja meg. 

 
Izsák és Jákób áldásai4 

PO 27,2,3–11  
Midőn Jákob áldásairól készülök szólni, magam az Úr áldásáért könyör-
gök, hiszen mely ember volna képes e szellemi szózat elbeszélésére, ha a 
mennyei bölcsesség nem működne együtt azzal, aki szól? Ki tudná meg-
magyarázni, amit a boldogságos prófétáknak rejtelmes példabeszédekben 
mondtak, ha nem maga a Szó5 saját tolmácsa, aki régen Izraelben mint 
lámpás véka alatt6 rejtőzködött a Törvényben, hogy megvilágosítsa azokat, 
akik a körülmetélés által igazulnak meg, most azonban a kereszten mint 
lámpaoszlopon nyíltan világít hétkanócos lámpásként, hogy a távollévő 
nemzeteket üdvükre fényéhez hívogassa. 
Légyen tehát velünk maga a Szó, hogy saját misztériumait Ő magyarázza! 
 

                                                 
1  A szövegek kiadásaihoz ld. fenn 4.1. 
2  In Genesin fr. 3: GCS I,/2,52 ill. Karl Holl, Fragmente vornicänischer Kirchenvä-

ter aus den Sacra Paralella (TU 20/2 Lepzig, 1899) 143–4: #354. 
3  Ter 1,26. A LXX-ban jövő idő áll a sémi imperfectumnak megfelelően. 
4  A(z Irenaeus neve alatt) fennmaradt görög kézirat alapján a fordítások felhasználá-

sával javított görög szöveg, az eredetiből készült örmény s az abból készült grúz 
átültetés kiadása francia fordítással: PO 27/1. 

5  Annak érdekében, hogy a hippolütoszi eredetiben szereplő „játékot” a logosz főnév 
és a legó ige különböző jelentéseivel legalább halványan visszaadjam, a Logoszt a 
nem megszokott és nem is egészen helyes „Szó”-val adtam vissza e bekezdésben. 

6  Vö. Mt 5,15. 
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20,4–14. 
„Rebekka vette idősebb fiának ünnepi köntösét, és beleöltöztette fiát, 
Jákóbot, s karját körbecsavarta kecskebőrrel” (Ter 27,16). 
Az, hogy köntösbe öltöztette, azt jelzi, hogy az Ige testet ölteni készült. Az, 
hogy kecskebőrbe csavarta karját, azt adja tudtunkra, hogy mindannyiunk 
bűneit ő vette magára, mikor a kereszten karját és kezét kinyújtotta, amint 
Ézsaiás mondja: „Bűneinket ő vette magára, és betegségeinket hordozta.”7 
Az, hogy Jákób azt mondja atyjának: „megcselekedtem, amit mondtál” 
(Ter 27,19), az Igének az Atyának történő mindenkori engedelmességét je-
lenti, amiképpen Ezékiel is mondja: „Úgy cselekedtem amint megparan-
csolta” (Ez 12,7). 
 
26,9–14. 
Az, hogy azt mondta „adjon neked az Isten az ég harmatából és a föld kö-
vérségéből gabonát és bort bőséggel” (Ter 27,28), ezzel világosan az Igét 
jelzi, aki az égből mint harmat szállott alá, a föld pedig testét jelenti, me-
lyet a Szűztől vett magára. Azzal, hogy „gabonát és bort bőséggel”, a szen-
tekre utalt, akiket gabona gyanánt gyűjtenek össze magtárba, és a Lélek ál-
tal mint bor igazulnak meg. 
 
58,7–9. 
Ágynak és szalmának8 Krisztus szent testét nevezi, melyen a szentek mint 
szent ágyon megpihenve üdvözülnek. 
 
72,1–7. 
Értsd meg, hogy mivel Júda törzséből készült Dávid megszületni, Dávidtól 
pedig test szerint Krisztus, szellemileg előrelátva a jövőt áldotta meg a 
Júdától származó Dávidot,9 és a Dávidtól majd testileg megszülető Krisz-
tust, hogy ne csak az Istentől való szellemi áldást kapja meg, de a testit is. 
Ahogy Jeremiás mondja: „Mielőtt az anyaméhben megformáltalak, ismer-
lek téged, és mielőtt előjöttél volna anyád hasából, megszenteltelek és a 
népek prófétájává tettelek”(Jer 1,5 LXX). Aki pedig az anyaméhtől fogva 
áldott volt, azt Isten áldotta meg. 
 

                                                 
7  Vö. Ézs 53,4–5. 
8  Ter 49,4. 
9  Ter 49,8. 
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76,3–12 
„Oroszlán kölyke Júda, sarjadékból szökkensz elő, fiam” (Ter 49,9). Mikor 
„oroszlán”-t és „oroszlán kölyké”-t mondott, világosan megmutatta a két 
személyt: az Atyáét és a Fiúét. Hogy pedig „sarjadékból szökkensz elő, fi-
am”, azért mondta, hogy test szerint való születését megmutassa Krisztus-
nak, aki a szűz méhében a Szentlélektől megtestesült, s szárba szökkent 
őbenne, s mint illatos virág előlépett a világba, s megjelent. Oroszlán köly-
kének nevezte, hogy Istentől való szellemi születését megmutassa, mint ki-
rálytól született királynak. De nem hallgatta el testi születését sem, mond-
ván „sarjadékból szökkensz elő, fiam”. Ézsaiás ugyanis azt mondja: „vesz-
sző sarjad Jessze gyökeréről és virágot hajt” (Ézs 11,1). Jessze gyökere az 
atyák nemzetsége, mely gyökér gyanánt a földbe ültettetett, a belőlük ki-
hajtott vessző Mária,10 mivel Dávid házából és nemzetségéből származik. 
A rajta nyílott virág Krisztus volt, ahogy Jákób megjövendölte: „sarjadék-
ból szökkensz elő, fiam”. 
 
102,3–104,1  
Valóban, Józsefet testvéreinél gazdagabban áldotta meg, mert Krisztusnak 
benne mint képben előreábrázolt titkaira tekintett. Ezért a próféta nem Jó-
zsefet áldja meg, hanem azt, akinek előképe volt, mikor azt mondja neki: 
„Felnövekedett fiam, József” (Ter 49,22), mert e tökéletes főnév11 alatt nö-
vekedett és sokasodott Krisztus kegyelme.  
„Áldott és irigyelt fiam” (uo.), Isten áldását hordozta, de mikor övéi közé 
jött, nem ismerték meg,12 hanem irigyelték és gyűlölték. Azt mondja 
ugyanis az Írás: „Testvérei, mikor látták, hogy atyjuk szereti, megirigyelték 
[...], és egyre jobban gyűlölték” (Ter 37,4; 8). Ezért mondja Jákób: „Iri-
gyelt fiam, legifjabb fiam” (Ter 49,22). Azt mondja az Írás is: „Szerette őt 
Jákób [...], mert öregkorának gyermeke volt” (Ter 37,3) – ugyanis a világ-
rend104 megöregedésével és teljes pusztulásba tartásakor jelent meg Isten 
Fia a szűztől születve, s így valóban öregkori fiúnak mutatkozott az, aki a 
világkorszakok előtt együtt volt az Istennel. 
 
108,3–112,1 
„Áldásaiért az emlőknek és a méhnek, atyádnak és anyádnak áldásaiért” 
(Ter 49,25). 

                                                 
10  A vessző a görögben nőnemű. 
11  Ti. „fiú”. 
12  Vö. Jn 1,11. 
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„Áldásaiért az emlőknek” – vagy a két szövetségért, melyekben előre hir-
dette magáról az Ige, hogy meg fog jelenni a világban. Ezen emlőkből 
szoptat és táplál bennünket is, hogy Isten gyermekei legyünk. 
Vagy Mária emlőit jelenti, melyeket szopott – hiszen áldottak voltak ezek, 
ahogy az asszony is mondta róluk így kiáltva: „boldog a méh mely téged 
hordozott, s az emlők melyeket szoptál” (Lk 21,17). 
Azzal pedig, hogy így folytatta: „a méhnek, atyádnak és anyádnak áldásai-
ért”, szellemi rejtélyt fed fel előre a próféta. Hiszen mondhatta volna: „a 
méhnek, anyádnak13 áldásaiért”, hogy a kifejezéssel Máriát nevezze meg, 
aki az Igét szíve alatt hordozta. Ám mégsem ezt mondta, hanem „a méh-
nek, atyádnak és anyádnak áldásaiért”, s a kettőt egymáshoz csatolva eggyé 
tette, hogy az Ige testi és szellemi valóját is megértsük. Az Ige ugyanis az 
Atya szívéből, szent belsejéből és méhéből született, amint a próféta is 
mondja: „Szívemből jó Ige tört fel” (Zsolt 44,2). Testi valóját az utolsó na-
pokban a Szűz hordta méhében, hogy nyilvánvaló legyen, anyai méhből 
született, ahogy a próféta szájával is mondja: „Így szól az Úr, aki a méhtől 
fogva szolgájának formált” (Ézs 49,5); s Jeremiás által: „mielőtt odabent 
megformáltalak, ismerlek téged, s mielőtt a méhből kijöttél volna, meg-
szenteltelek” (Jer 1,5). Mivel az Ige szellemileg és testileg is született, 
amennyiben isten és ember is, észszerűen nevezte a méhet Atyjáénak és 
anyjáénak is. Ha viszont nem így értenénk, nevetségesnek tűnhetne, hiszen 
csak a női természethez tartozik méh. 

 
A Mózes áldásai  

T1 (PO 27,119,1–4) 
Amiképpen Jákób is rejtélyesen jelentette ki, hogy ugyanebben a nemzet-
ségben lesz majd egy, az Atyától titokban megáldott fiú, mielőtt a világban 
meg tudna jelenni testileg. 
 
T2 (125,11–5) 
Most, akik hitük révén elhívattak, önmagukban ábrázolták az áldást, amit a 
szájból kaptak, mert miután új szövetség fiai lettek, a szent földé, amelyet 
előre megígért, örökösöknek fognak találtatni, akik viszont a Törvény cse-
lekedetei által nem igazultak meg, és a hit által bűnbánatot tartva nem di-
csőítették Krisztust, azok önmagukat elítélve igazságosan fognak gyötrőd-
ni. 
 

                                                 
13 A görögben figura etymologica: métras, métros. 
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T3 (131,5–7) 
Ezt Urunk jövendőbeli eljövetelére is lehet érteni, mert aki Mózesnek Sinai 
hegyén megjelent, eljön angyalokkal, és megváltja a szenteket üldözőiktől 
és ellenségeik szorongattatásából, és megmenti a Benne reménykedőket. 
 
T4 (131,14–135,1) 
„Szavaiból Törvényt kapott, melyet Mózes adott parancsolatul nekünk, 
örökségül Jákób gyülekezeteinek” (MTörv 33,3–4). Kicsoda kinek szavai-
ból vette a Törvényt, ha nem a Fiú az Atyától? Aki a Sinai hegyén a köd-
ben megjelent, és a Törvényt adta az Atyától, mert miután alászállt, tanú-
ságot tett a népnek, „örökségül Jákób fiai gyülekezetének”. Mert a Fiú az 
Atya közvetítője volt a Mózesnek történő törvényadásban. Tulajdonképpen 
Mózes a Fiú és nép között lett közvetítő, amikor a Törvény igazságát (meg-
igazítását) adta. Ugyanígy Jeremiás is: „Ő a mi Istenünk, mellette nem 
számít más. A tudás minden útját feltalálta, s Jákóbnak, gyermekének, Iz-
raelnek, szeretettjének14 ajándékozta” (Bar 3,36–7). Az Atya, miután felta-
lált minden bölcsességet és intelmet, a Fiúnak adta, akit a próféta 
Jákóbnak, illetve Izraelnek nevezett, aki Isten elsőszülött15 fia. A Fiú16 pe-
dig, miután átvett minden bölcsességet, az emberiségnek adta. Ezért is 
mondja: „Azután a földön látták, és az emberek közt forgolódott” (Bar 
3,38). Minthogy Mózes is előbb atyáiknak a Törvényt úgy adta, hogy a 
Fiútól vette, és aztán fiaiknak is a második Törvényt, hogy mindkét szövet-
séget előre kiábrázolja, körülmetéléssel az atyáknak elkülönítve a régit, az 
újat mint újat az újaknak tartotta fenn. Nos, aki Mózes által elkülönítette a 
régit, mikor eljött, megmutatta az újat, hogy egy és ugyanaz az Isten, me-
lyet azok {a Szövetségek} láthatatlannak hirdettek, jelenjen meg, és Isten-
nek egy és ugyanazon Fiában, aki megjelent a világban, higgyenek. 
  
T5 (137,1–5) 
„S lesz fejedelem a szeretett körében”17 (MTörv 33,5), hogy Mózes is ak-
koriban hiteles fejedelemként jelenjen meg, amikor Isten szeretett fia a 
mennyből dicsőséggel eljön Mózessel együtt, és Ő, akit előre hirdetett, 
mindenki számára nyilvánvalóan megjelenik, aki akkor Mózessel beszélge-

                                                 
14  LXX, de az örmény szövegben: ���	��(szentjének). 
15  A görögben feltehetőleg μονογένης („egyszülött”) állt. 
16  Az örményben „Fiútól” áll, mint alább, de logikusabb a fenti alak, a grúzt is figye-

lembe vevő kiadók is így fordítják minden további megjegyzés nélkül.  
17  Örményben: „a szeretettel együtt”. 
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tett, de nem hittek Neki. Most is, mikor eljött a világba, mint ember, azok 
nem ismerték fel,18 amint Mózes maga is megmondta. 
 
T6 (141,8–14) 
Ám megértve, hogy az emberek nehézkesek a hitre, és látva önállóságukat, 
és hogy mindük könnyen hajlik a rosszra, inkább mint a jobbra, a Lélek a 
teljes Írásban arra törekszik, hogy Krisztusról tegyen kijelentést, hogy rá-
vegye hallgatóit, higgyenek a mondottaknak, melyek által élni tudnak. És 
amikor azt mondja: „Hallgasd meg, Uram, Júda hangját” (Dt 33,7), Őrá 
mutat, aki Júdától testileg születni készült, Krisztusra, aki szüntelen könyö-
rög az Atyához a szentekért imádkozva, s őket az Atyának ajánlja. 
 
T7 (147,8–9; 13–4) 
És hogy senki ne vélje Krisztust csupán puszta embernek, ezért volt gondja 
Mózesnek, hogy azt mondja: [...] „nem ellenünk zúgolódtok, hanem Isten 
ellen” (Kiv 16,8c). 
 
T8 (149,6–12) 
Ha tehát volt előbb, mielőtt testté lett, nem csupán ember volt. És ha Mó-
zesnek a sivatagban megjelent, és beszélt vele, nem csupán ember volt. Ró-
la az apostol, minthogy informálva volt, hogy isten is, azt mondta: „hiszen 
a szellemi sziklából ittak, a szikla pedig Krisztus volt”.19 Ezt aprólékosan 
kifejtjük az ellenfelek miatt, akik vagy istenségétől rövidítik meg Krisztust, 
vagy a mindenek Atyját szenvedéseknek vetik alá, akik nem látják egysze-
rűségben az Írásokat, akik saját maguknak halálos kötelet szereznek.20 
 
T9 (151,5–8) 
„Testvéreit nem ismerte fel, fiait felismerte.”21 Testvéreinek mondta, akiket 
test szerint testvéreinek tartottak: őket az Üdvözítő nem ismeri, mert nem 
voltak igazi testvérek. Voltak néhányan, akik József magvából születtek, ő 
azonban egy szűztől és a Szentlélektől. 
 

                                                 
18  Vö. Jn 1,10–11. 
19  1Kor 10,4; a ránk hagyományozott görög szöveg („az őket követő sziklából”) 

problematikusabb, mint Hippolütosz verziója (az örmény fordítás alapján). 
20  Vö. Péld 22,25b: καὶ λάβῃς βρόχους τῇ σῇ ψυχῇ.   
21  MTörv 33,9: az örmény szöveg és a szakaszhoz tartozó értelmezés alapján 

Hippolütosz szövegében ἐπέγνω állhatott a LXX ellenkező értelmű ἀπέγνω-jával 
szemben. 
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T10 (155,4; 6–9) 
Az emberiség betegségeit gyógyította, hogy általa az egész világ élhessen. 
[...] 
 „Törd le az ellene felkelők csípőjét, s gyűlölői (fel) ne támadjanak” (Dt 
33,11). Nem azt mondta, „egyáltalán nem támadnak fel”, hanem hogy „íté-
letre nem támadnak fel”, mert akik gyűlölik Krisztust, és nem hisznek 
Őbenne, nem támadnak fel ítéletre: már el vannak ítélve. Amiképpen Dá-
vid mondja: „Nem támadnak fel a törvénytelenek az ítéletkor, sem a bűnö-
sök az igazak tanácsában” (Zsolt 1,5). 
 
T11 (163,1–2) 
Nem azért jött, hogy az emberiség egy részének adjon életet, hanem min-
den embernek. 
 
T12 (163,6–14) 
[...] Lehetetlen az embereknek, lehetséges Isten előtt.22 Lehetetlen volt az 
emberiségnek halottaiból feltámadni, és íme, Krisztus feltámad a halottak 
közül, hogy általa a mi feltámadásunk megjelenjen; lehetetlen volt az em-
beriségnek a mennyekbe felmenni, és íme, Krisztus a mennyekben uralko-
dik, hogy általa jövendő mennyei állampolgárságunk23 nyilvánvalóvá vál-
jék. Lehetetlen volt az embernek, aki romlandóságban születik, örökké élni, 
s lásd, íme, Krisztus által ez lett. S hogy higgyünk a leendő szent testek 
romolhatatlan és örök életében, nos „ami lehetetlen volt az emberiségnek, 
az lehetséges Istennek”. És kicsoda az, aki mindezt véghezviszi, ha nem a 
Fiú? És kinek az akarata ez, ha nem az Atyáé, akinek akaratából él az em-
ber? 
 
T13 (169) 
Minthogy azt mondta: „Az Úr áldásából az Ő földje” (Dt 33,13a), ezt lehet 
Máriára vonatkoztatni, aki áldott földdé lett, mert leszállott rá az Ige mint 
harmat. 
Lehet vonatkoztatni az Egyházra, melyet az Úr valóban mint szent földet és 
mint bőség paradicsomát megáldott.  
Lehet valóban magára a Megváltóra érteni, amennyiben az hangzik el: „Az 
Úr áldásából az Ő földje”, mert a Szűztől és a Szentlélektől születve min-
den áldást örökölt, szent föld, az utolsó időkben megjelent,24 ezzel jelezve, 
                                                 
22  Vö. Mt 19,26; Mk 10,27. 
23  Vö. Fil 3,20. 
24  Vö. 1Pt1,19–20. 
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hogy az atyáknak megígért föld nem más, mint Ő. Ugyanis azt mondta ne-
kik Isten: „néktek adok [...] egy tejjel és mézzel folyó földet (Lev 20,24a), 
melyet esküvel ígértem, hogy atyáitoknak adom” [Jos 1,6b25] – ami a Fiú-
nak az Atyából történő kijövetelét jelenti –, akiktől aztán a Megváltó meg-
születve mint föld, vagyis út az Atyához jelent meg, akiben van a tej: az 
Ószövetség és a törvény és a méz: az Ige édessége, mely szívünk keserűsé-
gét megédesíti. 
 
T14 (171,1–3) 
 „Az Úr áldásából az ő földje, az ég jó idejéből és harmatjából, s lentről a 
mély forrásaiból” (MTörv 33,13), hogy megmutassa születését [származá-
sát], és hogy hogyan született, és kijelentse feltámadását. 
 
T15 (173,6–12) 
 Nos ki volt az, aki megjelent Mózesnek a csipkebokorban, ha nem Ő, aki 
most eljőve a világra és az Egyházban mint csipkebokorban a szentekhez 
beszél; aki népét kiváltotta Egyiptomból, megharagudott a fáraóra, és az 
egyiptomiakat megszégyenítette, népét a szolgaságuktól megszabadította, ő 
volt az, akit József előre kiábrázolt, testvérei közt megdicsőült (Dt 33,16), 
akit az Atya szeret[ett].26 Ezért mondta Mózes: Bika elsőszülöttje az ő 
szépsége” (Dt 33,17a), mert mint egy szent borjú, melyet Istennek ajánlot-
tak fel, s a két testamentum betöltését öltötte magára,27 mindig a Szentlélek 
erejét kérődzte. 
 
T16 (183,8–12) 
„Dánnak pedig azt mondta: »Dán oroszlán kölyke, és Básánból szökell 
majd elő«” (MTörv 33,22), mert az Írások Krisztust is oroszlánnak, illetve 
oroszlánkölyöknek nevezték, fenségessége, vitézsége és dicsősége miatt. 
Hasonlóképpen mondta Mózes az Antikrisztusról, mert ez a csaló minden-
                                                 
25  PO-ban hibásan azonosítva párhuzamos helyekkel: Ex 13,5; Dt 11,9; 31,20. 
26  Vö. Ter 37,3–4. 
27  A tagmondat értelmezése problematikus. A Bonwetsch által használt orosz fordítás 

a grúz kifejezést „meztelenségnek” (#$#%&'()$) olvassa, s ez alapján így értelme-
zi: „aki mindkét szövetség meztelenségét befedte”.  A francia fordítás a bizonyta-
lan jelentésű örményt („a két szövetség kimenetelét felöltötte”) saját grúz olvasa-
tukkal („betöltését” *$+,%&'()$ / *$+,%&-()$) összhangban  fordítják: „abba öltöz-
ve, aki a két testamentumot majd betölti” (köszönettel tartozom dr. Levan 
Gigineishvilinek a grúz értelmezéséhez nyújtott segítségéért). Ennek alapján el-
képzelhetőnek tartom, hogy az örmény� ���	������ („betöltéseit”)-ből romlott��
����������-re. 
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ben utánozni akarja Isten fiát. Míg a Nép elhiszi, hogy ő a krisztus, a szent-
nek azonban, mivel előre ismeri az Írásokból gonoszságát, ő az Antikrisz-
tus. 
 
T17 (189,12–6) 
„Testvérei szívesen fogadják” (Dt 33,24b). Nem testi, hanem szellemi test-
véreiről beszélt, akik Benne hisznek, akiknek a Megváltó azt mondta: 
„testvéreim”28 és „örököstársaim”29. Ők voltak Isten Igéjének befogadói, 
amikor a földön emberként testben megjelent, ám istennek is vallották, hi-
szen Tamás is azt mondta: „Én Uram és én Istenem!” (Jn 20,28). Őt test 
szerinti testvérei, mivel nem ismerték fel, megvetették [...] 
 
T18 (193,2–4)30 
Ugyanígy mondta Jákób: „borban mossa palástját, és szőlőfürt vérében kö-
penyét” (Ter 49,11), hogy megmutassa, az Ige teste véres köntöse (στολὴ) 
lett neki, aki a szenvedésig elment, aki szenvedéstől ment, halhatatlan Ige. 
 
T19 (193,13–16) 
„Nincs más olyan, mint a Szeretett istene” (MTörv 33,26a). Isten után ki-
csoda más számítana istennek? Ő a szeretett Fiú atyja, amint az Evangéli-
um tanúsítja: „Hang hallatszott a mennyből, amint azt mondta: Íme az én 
szeretett fiam, akiben örömöm lelem: őt hallgassátok!”31 Erről beszélt Mó-
zes is, hogy „Nincs más olyan, mint a Szeretett istene, aki az égboltozaton 
jár:32 ő az én segítségem” (MTörv 33,26). 
 
T20 (195,1–5) 
Dávid is azt mondta: „Támaszom33 vagy, dicsőségem, aki felemeli feje-
met” (Zsolt 3,4). 
Nos, „a mennyben ülve segítségévé lett,” de nekünk is, akik Benne re-
ménykedünk, mert a Fiú a mennyekbe emelkedve dicsőséges és tiszteletre 
méltó lett, a mennybolton az Atya trónján megdicsőülve, amint a próféta is 
mondta: „erénye beborította az egeket” (Hab 3,3b). 
 

                                                 
28  Mt 12,49; 28,10; Jn 20,17. 
29  Vö. Rm 8,17. 
30  Az MTörv 33,24c („olajba mártja lábát”) magyarázata. 
31  Mt 3,17 (vö. Mk 1,11; Lk 3,22) és Mt 17,5 (vö. Mk 9,7; Lk 9,35) összeolvadásával. 
32  LXX; Hippolütosz örmény szövege szerint: „ül”. 
33  LXX; Hippolütosz örmény szövege szerint: „és megváltóm”. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 531 

T21 (195,7–14) 
„Isten uralmának34 burka, örök35 karok ereje alatt” (MTörv 33,27a). 
Isten burkának a testet nevezte, amivel fedve magát az Ige beburkolta. Isten 
uralma alatt az Igét értette. <Salamon is azt mondta: „az Úr útjai kezdeté-
nek alkotott meg engem műveihez” (Péld 8,22), és ezt mondta>36 János is: 
„Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég”.37 
Nos, a test az Ige burka volt, aki kezdetben Istennél volt,38 és az Atya ha-
talma árnyékolta be. Az ige pedig (meg)szerette a szent testet, az Atya pe-
dig karjába zárva tartja a fiút, minthogy mindenkinek örök királyként mu-
tatja fel.  

 
Balaám áldásai39 

Fr. 140 
Azért, hogy világossá legyen, mindkettő megvan benne: [Isten valósága 
(ousia) is és az embertől való is],41 amiképpen az apostol is mondja „Isten 
és emberek közvetítője, ember Jézus Krisztus” (1Tim 2,5) – „ a közvetítő 
pedig nem egy[ ember]hez tartozik”,42 hanem kettőhöz: ezért tehát, mivel 
Krisztus Isten és az emberek közt lett közvetítő, mindkettőtől letéteményt 
kellett kapnia, hogy mindkét fél43 közvetítőjének mutatkozzon. 
 

                                                 
34  Így értelmezi az örmény fordítás az „arché” szót, melyet alább viszont „kezdet”-

ként kell értenünk. A fordítás az örményt követte. 
35  Az örményben; LXX „örökfolyó”. 
36  A lacunát a grúz alapján egészítik ki a kiadók. 
37  Jel 21,6; vö. 22,13. 
38  Vö. Jn 1,2. 
39  Szám 23,19; 24,17. 
40 GCS I/2,82 (Leontius Byzantinus, Contra Nestorianos et Eutychianos; Leontius 

Hierosolymitanus, Contra Monophysitas [1. mondat]), megismételve : Bonwetsch 
TU 26/2,94 (újabb töredékekkel); P. Nautin, Dosssier, 41. 

41  Idézői glosszaként azonosítja P. Nautin, aminek igen nagy a valószínűsége. 
Hippolütosz használja az ousia terminust, de nem a későbbi, a kappadókiaiak által 
definiált (második arisztotelészi) értelemben, mint itt, hanem Órigenész PA-jához 
hasonlóan az első arisztotelészi értelemben. 

42 Gal 3,20; a kirekesztett szó az újszövetségi kéziratokban nem szerepel, de 
Hippolütosz gondolatmenetébe sem illik bele, ezért töröltem. 

43  A prosópon itt a bevett „jogi személy” értelemben használatos. 
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Fr. 344 
„Felszállt szamarára.”45 A szamár Krisztus testének előképe. Ezen pihen-
nek meg az emberek fáradalmaik után,46 s mint jármű hordozza őket. Vét-
keink terhét ugyanis az Üdvözítő vette magára.47 A Balaámnak megjelent 
angyal pedig maga az Ige volt: kezében kard volt,48 ami világos, hogy nem 
más, mint a fentről való hatalom. 

 
Értekezés a Nagy ódáról49 

Fr. 1.50  
Aki a földből elsőnek megalkotott embert, az elveszettet s a halál által 
megkötözöttet kihúzta az Alvilág legmélyéről, 
aki fentről szállt alá, s a lentieket magával felvitte,51 
aki halottaknak hirdette az örömhírt, 
aki a lelkek váltsága,  
aki az eltemetettek feltámadásává lett, 
a szellemi, aki a méhben felkereste a porból lévőt, 
a mennyei, aki a földit meghívta oda fel, 
a nemes, aki saját engedelmességével a szolgát szabaddá akarja tenni, 
aki a porrá váló s a kígyó táplálékává lett embert gyémánttá tette, 
felfüggesztette a keresztre, s legyőzője uraként mutatta fel,  
s így a kereszt által győzedelmeskedett. 
 

                                                 
44  inBenBal fr. 3. N. Bonwetsch TU 26/1,94,17–22 = Irenaeus, fr. 21 Harvey (II 490, 

egy Octateuchus-katénából). 
45  Vö. Szám 22,22. 
46  Vö. Mt 11,28–9. 
47  Vö. Jn 1,29; Ézs 53,4. 
48  Szám 22,23; vö. Jel. 19,15. 
49  MTörv 32. Mivel a megőrzött töredékek nem tartalmaznak közvetlen utalást a 

theodórétoszi lemma szerint magyarázott szövegre, Nautin (Dossier, 20sq) a szer-
zőnek egy elveszett húsvéti homíliájából származónak tartja. Ugyanakkor Hippo-
lütosz láthatólag különös figyelmet fordított a Pentateukhosz költői betéteire, s a 
fent nem idézett harmadik töredékben Mózes üres sírját állítja párhuzamba a szerző 
Krisztuséval. A fentihez hasonló himnikus „kitérőre” pedig a Dávid és Góliátban is 
találunk példát (c. 16). Vö. még Achelis, „Ueber Hippolyt’s Oden”, 272–6. 

50  Theodórétosz, Eranistés 155,28–156,9 ≡ GCS 1/II 83. 
51  Vö. Ef. 4,8–10. 
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Fr. 252  
Akik az Isten Fiát most nem ismerik el testben lévőnek, majd megismerik 
bíróként, amikor dicsőségben jelenik meg, bár most dicstelen testben meg-
alázzák. 
 

A Kivonuláshoz 
Fr. 1. ed. Brock 
5. Ezért aztán, ó, ember, a manna a vér szimbólumának (misztériumának) 
bizonyult, mert az Ige előképe és képmása volt, mert a mennyből szállt alá 
elegendően, az Atya hangja, aki a próféta által a Törvényt hirdette. Ő taní-
tott, ó ember, bennünket, hogy ne vegyünk se túl sokat, se túl keveset. Túl 
sok, ha káromolva az Atyát szenvedésnek veted alá; kevés pedig, ha úgy 
értve az Isten Fiát, közönséges [ψιλόν] embernek mondod Őt. Keveset ve-
szel, ha nem istennek az Istenből mondod Őt, s így nem is Igének. Ne végy 
hát túl keveset, de ne gondolj túl sokat se, hanem vedd a kettőt együtt: 
mennyei Ige, isten és ember, aki az életről való gondoskodás (οἰκονομία) 
végett az Atyától elküldetett. Ez a tökéletesen elegendő mérték, mely elég-
séges az üdvösséghez. 
[...] 
 7. Ezért tudd meg, mi történt Elizeus által, amikor elment feltámasztani 
a sunemi asszony fiát!53 Ráfeküdt, és kicsinnyé tette magát, mint ő: felnőtt 
létére akkorává, mint a gyermek. Ugyanis nem a gyermek terjeszkedett ki, 
hanem az Ige lett kicsinnyé54 magát összehúzva, hogy méretük találkozzon. 
Hogyan is tudna egy gyermek akkorára duzzadni, mint egy öreg? Vagy 
miképpen lehetne egyáltalán elgondolni, ha nem az Ige ígéretét mutatta 
meg, aki Atyjához hasonló felnőtt létére emberré kicsinyíttette magát, hogy 
emberben lakozhasson. 
[...] 
 16. A korsó Krisztus teste (pagró), a manna pedig az Ige volt. Három 
mérő tizedrésze volt55, mert ezen a néven lett ismertté a Fiú, amikor az 
Atya bizonyságot tett róla. Azt mondta ugyanis: „Ez az én szeretett fiam, 
akiben kedvem telik.”56 „A manna pedig fehér volt, mint a koriandermag, 

                                                 
52  Theodórétosz, Eranistés 156,10–13; GCS 1/II 83. 
53  4(2)Kir 4,29-36. 
54  Vö. Oracula Sibyllina VIII 456; Odae Salamonis 7,3. 
55  Kiv 16,36 
56 Mt 3,16. nehezen érthető utalás, talán a görög eredetiben szójáték a dekaton (tize-

de) és az edokésa (kedvem lelem) közt? 
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íze mint a lépes méz. ”57  Ez azt mutatta, hogy tápláló s édes: édes, hogy a 
szív keserűsége meggyógyulhasson; tápláló, hogy az éhezők tápláléka le-
gyen.58 A fehérség a Léleké, az édesség az Ige parancsáé. 
 
Fr. 4. = Fr. 7. Renoux  
Az, hogy csak tisztákat kér áldozatul,59 Krisztus tisztaságának szimbóluma. 
A kenyérnek olajba mártása60 és vele a bor felajánlása Krisztus kenetének, 
testének és vérének szimbóluma. 

 
Elkána és Anna 

Fr. 2. 
Theodórétosz, Eranistés 99,15–20 ed. 
Ettlinger61 

Hérakleiai Nikétasz, Catena Lukács 
evangéliumához Cod. Vat. gr. 1611 fol. 
26r62 

Hippolütosz püspök és mártír Elkána és 
Anna történetéről írt értekezéséből 

Hippolütosztól 

Mondd meg nekem, boldogságos Mária, 
ki volt az, akit hasadba fogadtál, szűzi 
méhedben hordoztál? Hiszen Isten első-
szülött Igéje szállt alá Terád a mennyek-
ből, hogy elsőszülött emberré formálód-
jék méhedben, hogy az Isten elsőszülött 
Igéje elsőszülött emberhez illeszkedve 
mutatkozzék meg. 

Ha úgy tetszik, az Ige Isten elsőszülött-
je volt, aki a mennyből a boldogságos 
Máriára alászállt, és méhében elsőszü-
lött emberré formálódott, hogy az Isten 
elsőszülött Igéje elsőszülött emberhez 
illeszkedve mutatkozzék meg.  

 
Fr. 3. 
Theodórétosz, Eranisztész 99, 21–5 ed. Ettlinger63 
Ugyanonnan. 
Másodszor, mikor a próféták, mint Sámuel, révén hívta őket, s az idegen 
nemzetek szolgálatától visszafordította őket. Harmadszor pedig, amikor 

                                                 
57  Kiv 16,31. 
58  Vö. Zsolt 118(119),103; Lk 1,53. 
59  Ex 29,1 (vö. Ex 27,20 az olajról). 
60  Ex 29,40 (vö. uo. 2; 23). 
61  In Elcanam et Annam fr. 2 Achelis (GCS 1/II 121); Nautin, Dossier, 22. 
62  Angelo Mai, ed., Scriptorum veterum collectio nova IX (1837) 645 = In sanctum 

Pascham fr. 1. Achelis (Macianus gr. Z. 494 kollációjával). 
63  In Elcanam et Annam fr. 3 Achelis (GCS 1/II 121); Nautin, Dossier, 22. 
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testben volt jelen, mert a Szűztől embert öltött magára, aki látván a Várost, 
sírt fölötte. 

 
A Zsoltárokhoz 

Bevezetés64 
[...] (16) Más {zsoltárnak pedig a címe} „Zsoltár a Szerelmeteshez”.65 Ki 
más lenne a „szerelmetes”, mint az Isten gyermeke, a „hajnalcsillag előtt”66 
született Ige, aki által alkotott mindent az Atya?67 Ő az a szerelmetes, aki-
ről a mennyből azt kiáltotta, „Ő az én szerelmetes fiam, akiben örömöm le-
lem, őt hallgassátok.”68 Hogy pedig az Írás Őrá utal, s róla mondja, „Ő a 
szerelmetes”, így harsogja a zsoltár: „Szívemből jó Ige tört fel.” 
(17) [...] Krisztus minden tanítványa félelemmel és szeretettel teljes, bor-
zongva áll Isten dicsőséggel hirdetett misztériumai előtt, felrepül a meny-
nyekbe, s ott rejtőzik, nem fordul vissza gyönyörökért a földre, hanem a 
szeretet felemeli a mennybe. Mert a Szellemnek kell szárnyakat adnia a lé-
leknek, hogy a testtel együtt röppenhessen fel, hiszen ha teljességgel lefelé 
nehézkedik, tüstént elvész. A földön leselkedik rá ugyanis az, aki képes a 
sarkába marni,69 ám a mennyből megjelenik az Ige, aki a legnagyobb mély-
ségből felemelni törekszik az embert. Róla kiáltja az Írás: „Férfiú, kinek 
neve Kelet, s felkel mélységeiből.”70 Ő a mélységek mélységeiből a ma-
gasba emelkedett, hogy mindannyian, akik oda igyekszünk az igazság Igé-
jére hallgatva, elérjük a magasságot, ahol Krisztus van az Atya jobbján. 
Kövessük tehát az igazságot, elhárítva magunktól azt, ami az embereknek 
igaznak tűnik, s ragadjuk meg az Ige hatalmát. 
(18) Miután kifejtettük a fentieket a zsoltárok összességére vonatkozólag – 
melyekkel kapcsolatban felismertük, hogy még címeik is fontosak, és a 
Szentlélektől valók, s a bennük rejlő misztériumot is felismertük –, fussunk 
neki a felolvasott szövegnek. Két zsoltárt olvastunk meg kell okolnunk, 
miért is ezek az elsők. 

                                                 
64  Nautin, Dossier, 179–81. 
65  Vö. Zsolt 44,1 LXX  (a Rahlfs-kiadás alapját képező kódexekben „A szerelmetes-

ről” vö. még Eus., Generalis elementaria introductio 191,19; de Hippolütoszhoz 
hasonlóan: Nüsszai Szt. Gergely, In inscriptiones Psalmorum GNO 5,126. 

66  Zsolt 109,3. 
67  Vö. Melitón fr. 15. 
68  Mt 17,5 (vö. 3,17) apró eltéréssel a textus receptustól. 
69  Vö. Ter 3,5. 
70  Zak 6,12. 
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(19) Ezek az első zsoltárok cím nélküliek. Az első az Ő születését, a máso-
dik szenvedését adja hírül. Nem volt szükséges, hogy címmel lássák el 
őket, hiszen az összes próféta hirdette, hogy Ő az első. Így kiáltja az Írás: 
„Én vagyok a kezdet és a vég, az alfa és az ómega”. Amikor tehát boldog-
ságos Dávid szellemileg ihletetten szólt e dolgokról, nem volt szüksége rá, 
hogy címet adjon.  
(20) Miután ezt kifejtettük, világos, hogy mindez a kezdetek kezdetén az 
Isten Gyermekét, az jelezte, az Igét, a Bölcsességet, az Atya egyszülött Fi-
át. Így szól ugyanis: „Boldogságos férfiú, ki nem jár az istentelenek tanácsa 
szerint”71 stb., és „Miért nyerítenek a népek”72 stb.  
 
A második zsoltárhoz73 

CHN 18,1–5 In Pss fr. 18 Achelis (in Ps 2) GCS 
II/1 146 
≡ Theodórétosz, Eranistés 156,18–
157,6 ed. Ettlinger 

Így nem tartja magától idegennek azt, ami 
emberi,  
miközben világosan kimutatja, hogy Isten: 

Ő, aki eljött a világba, istennek és 
embernek mutatkozott. 

 Ember voltát könnyű felismerni, 
amikor éhezik, küszködik, elfárad és meg-
szomjazik, félelmet érez és menekül, imád-
ság közben lelki fájdalmat érez, 

mikor éhes, fáradozik, elfárad és 
szomjazik, félve menekülni igyek-
szik, és miközben imádkozik, gyöt-
rődik, 

párnán alszik, 
 akinek természete álomtalan, mert Isten. 

párnán alszik, 

Kéri, hogy a szenvedés poharát vegye el az 
Atya,  
 jóllehet ezért jött el e világra; 

s a szenvedés pohara alól felmen-
tést kér, 

tusakodva megizzad, s angyal erősíti meg 
azt,74  
 aki megerősíti a benne hívőket, s tettével 
tanította a halált megvetni, 

küszködve izzad, angyal erősíti 
meg, 

                                                 
71  Zsolt 1,1. 
72  Zsolt 2,1. 
73  Achelis 18–20. sz. töredékei valójában az összest jelentik, ami a bevezetőn (és an-

nak különféle bővített átdolgozásain) kívül ránk maradt. A bevezető az 1–2. zsoltár 
kommentárját ígéri, s talán a 22–23. is egy homília tárgya volt. 

74  Vö. Lk 22,41–4. 
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Júdás elárulja azt,  
 aki tudja kicsoda Júdás; 

Júdás elárulja, 

Kajafás megalázza azt,  
 akit korábban főpapként szolgált mint 
Istent;75 

Kajafás megszégyeníti, 

Heródes semmibe veszi azt,  
 aki az egész földet fogja megítélni; 

Heródes semmibe veszi, 

Pilátus megkorbácsoltatja azt,  
 aki betegségeinket magára vette;76 

Pilátus megkorbácsolja, 

a katonák gúnyolják azt,  
 akinek angyalok ezreinek ezrei, s tíz-
ezreinek tízezrei állnak szolgálatára, 

a katonák gúnyolják, 

a zsidók keresztre rögzítik azt,  
 aki az égboltot mint boltívet rögzítette. 

a zsidók fára szegeztetik, 

Az Atyához kiáltva teszi le szellemét az,  
 aki az Atyától elkülöníthetetlen, 

az Atyához kiáltva kezébe teszi 
szellemét, 

lehajtva fejét kileheli lelkét az,  
 aki azt mondta: „Hatalmam van arra, 
hogy letegyem lelkemet, 
 s hatalmam van arra, hogy ismét felve-
gyem.”77 
Mivel azonban a halál nem uralkodhatott raj-
ta, mert Ő az élet, ezt is mondta: „Magamtól 
teszem le.”78 

fejét lehajtva kiadja lelkét, 

Oldalát lándzsával szúrják át79 annak,  
 aki az életet ajándékozza mindeneknek, 

oldalát lándzsával szúrják át, 

lepelbe takarva sírba fektetik azt,  
 aki a halottakat feltámasztja;  

vászonba csavarva sírba teszik, 

harmadnapra az Atya feltámasztja azt,  
 aki maga a feltámadás és az élet.80 

s az Atya harmadnap feltámasztja. 

 Ugyanakkor isteni volta is nyilván 
látható, 

  

                                                 
75  Vö. Jn 11,51–52. 
76  Vö. Ézs 53,4: Mt, 8,16. 
77  Jn 10,18. 
78  Uo. 
79  Vö. Jn 19,34. 
80  Jn 11,25. 
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(6) Akit az angyalok himnuszokkal dicsér-
tek, 

amikor az angyalok hódolnak előt-
te, 

akit a pásztorok láttak, a pásztorok megcsodálják, 
akit Simeon várt, Simeon várva várja, 
akiről Anna bizonyságot tett: Ő volt az. Anna bizonyságot tesz Róla, 
Akit a mágusok kerestek, a mágusok felkeresik, 
akit a csillag jelzett, csillag jelzi, 
Aki az Atya házában töltötte idejét,  
akire János ujjával mutatott,  
akiről az Atya felülről bizonyságot tett: „ő az 
én szeretett fiam [...]: őt hallgassátok” (Mt 
17,5). 

 

(7) Ő az, aki győzelmi koszorút nyer a Vádló 
ellen, 

 

ő Jézus, a názáreti, akit a kánai menyegzőre 
meghívtak, és a vizet borrá változtatta, 

a menyegzőn a vizet borrá változ-
tatja, 

a heves szelektől felkorbácsolt tengert rendre 
utasította, 

a szélvihartól felkorbácsolt tengert 
rendre utasítja, 

a tengeren mint szárazföldön járt, tengeren jár, 
a születésétől fogva vaknak látást adott, a vakon születettnek látást ad, 
a negyednapos halott Lázárt feltámasztotta, a negyednapos halott Lázárt feltá-

masztja, 
sokféle hatalmas cselekedetet hajtott végre, sokféle hatalmas tettet visz véghez, 
bűnöket bocsátott meg, bűnöket bocsát meg, 
tanítványainak teljhatalmat adott, tanítványainak hatalmat ad. 
s oldalából víz és vér folyt, mikor lándzsával 
átszúrták.  
(8) Miatta sötétült el a Nap, s nappal világos 
nem volt,  
elrepedtek a sziklák,  
elhasadt a kárpit,  
megrendültek a föld alapjai,  
megnyíltak a sírok,  
feltámadtak a halottak,  
megszégyenültek a fejedelmek.  
A mindenség elrendezőjét a kereszten látva 
lecsukódott szemmel, amint visszaadta szel-
lemét, a teremtés megzavarodott, s mivel az 
Ő mindent felülmúló dicsőségét elviselni 
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nem tudta, elsötétült. 
(9) Ő az, aki rájuk lehelve adja a szellemet 
tanítványainak, átmegy a bezárt ajtókon, s 
tanítványai szeme láttára egy felhő takarásá-
ban felvétetik a mennyekbe, és az Atya jobb-
ján ül, s eljön ítélni élőket és holtakat.  
(10) Ő az Isten, aki értünk emberré lett, aki-
nek mindent alávetett az Atya. 

 
Értekezés arról, hogy „az Úr pásztorol engem”81 
A nemrothadó fából való láda82 maga az Üdvözítő. E kifejezés ugyanis 
porsátrának rothadatlan és romlatlan voltát adta tudtunkra, mert a bűn 
semmiféle korhadásának helye benne nem volt. Aki ugyanis vétkezett, és 
megvallja bűnét, ezt mondja: „Megbüdösödtek és megrothadtak sebeim ok-
talanságom miatt.”83 Az Úr azonban bűntelen volt, ember voltát tekintve 
„rothadatlan fából való”, azaz a Szűztől és a Szentlélektől, s kívül-belül az 
Isten Igéjének legtisztább aranya borítja.84  
 
Értekezés a 23. zsoltárról85 
A menny kapuihoz érkezik, angyalok kísérik, de a menny kapui zárva van-
nak, mert még nem ment fel a mennybe, s a mennyei erők odafent először 
látnak testet (sarx) közelíteni. Ezért az Üdvözítő Úr előtt futó angyalok ezt 
mondják a mennyei seregeknek: „fejedelmeitek nyissák fel a kapukat, 
emelkedjenek fel az örök kapuk, és belép a dicsőség királya”.86 

 
A Példabeszédekhez 

Fr. 71–687  
71. „Három az, ami jó úton jár, s a negyedik szépen áthalad” (v 30,29) 
Mik mások ezek, mint az angyalok a mennyben, a próféták a földön, s az 
igazak lelkei az Istentől rendelt helyükön? Ezek járnak jó úton Krisztus ve-
zetésével. 

                                                 
81  Zsolt 22 (23),1. inPss fr. 19. Achelis (GCS II/1 146–7) ≡ Thdt 99,1–10. 
82  Vö. Kiv 25,10. 
83  Zsolt 37 (38), 6 LXX. 
84  Vö. Kiv 25,11. 
85  Fr. 20. Achelis (GCS II/1 147); Thdt 157,7–14. 
86  Zsolt 23,9 LXX. 
87 Fr. 71–6 ed. Richard (Coisl 193/Vat 1802); vö. fr. 71–6 Richard (Sinai Anaszta-

sziosz) = fr. 54,49–59 Achelis. 
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72. „s a negyedik szépen áthalad” 
A mennyei isten Igét jelezte, aki a tüzes kemencében negyediknek talál-
tak,88 s Nabukodonozor hódolt előtte, s négyalakú élőlényként kerubok fe-
dik alakját.89 
„Szépen áthalad” – mondja, hiszen  
áthaladt a láthatatlan az egeken, és mindenkinek láthatóvá vált, 
áthaladt a Szűz méhén, és új Ádámot formált, 
áthaladt a világon, az igazság hírnökeként szerte járt, 
áthaladt a Hádészon, azt akarván, hogy a sokaság lelkét beragyogja a vilá-
gosság,90 
áthaladt a mennyek kapuin, mindenki feltámadásának zsengéjévé vált. 
Hogy pedig kimutassa, kiről beszél, így folytatja:  
„oroszlánkölyök, a jószágoknál erősebb” (v. 30a). 
Ki más volna ez, mint a Júdából való oroszlánkölyök, akiről Jákób prófé-
tált, akit Máté evangéliumában hirdetett, akit Sámson a szőlőben megölt.91 
(73) „Aki nem fordul vissza és nem riad meg a jószágtól” (v 30b). 
Krisztus ugyanis „ledőlve aludt, mint oroszlán és oroszlánkölyök” (Ter 
49,9). 
Azt beszélik, az oroszlán nem retteg, mikor alszik, mert nagyon bízik ere-
jében. 
(74) „Büszke kakas, mely a tyúkok közt járkál” (v30c). 
Ő, aki kezdettől fogva ébresztgeti az emberek szívét, és testbéli megjelené-
sének napját sokakon keresztül előre hirdette, a sötétséget elűzi, s az örök 
fényt mindenkinek nyilván megmutatja. 
„Büszkén jár a tyúkok közt”, azaz az egyházakban büszkén és nemesen, 
mint mondja: „Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” 
(Mt 28,20). 
„És bak a kecskenyáj élén”. 

                                                 
88  Vö. Dn 3,92; inDn II 30. 
89 Prostypoumenoi – rendkívül ritka tő, a TLG corpusban mindösszesen két előfordu-

lása releváns: Josephus Flavius a Szövetség Ládájának fedelére állított kerubalako-
kat nevezi prostyposnak, s az Isten trónja körül állókat prostypésnek, kíséretnek. 
Alexandriai Kelemen a testhez tapadó ruháról mondja, hogy „hozzá idomul” 
(Paidagógos II 10bis: 107,5). 

90  A katénakéziratok olvasata kissé nehézkes, talán Anasztasziosz őrzi a sor eredeti 
formáját: „a megkötözöttek lelkét feloldozni akarván”. 

91  Bír 14,5. 
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Ő az ugyanis, mondja, akit a világ bűnéért levágtak és feláldoztak, és mint 
sivatagba, a népekhez küldtek, s a hitetlenek vörös gyapjúval koszorúzták 
fejét,92 s a emberek váltságdíja lett, s mindenki életének bizonyult. 
(76) És király, aki a népéhez szól” (31c). 
Akiről Ézsaiás jövendölt, „meglátjátok dicsőségében a királyt” (Ézs 33,17). 
Ő az, aki a hívő nép körében az evangéliumokon keresztül nyíltan szól. 

 
Énekek éneke-kommentár 

21,293 „Íme szökellve érkezik, hegyeken szökdécselve” (Én 2,8). Mi ez a 
szökellés? Nyilván az Igéé: mert a mennyből a szűz méhébe szökellt, a 
méhből [a világba, a világból]94 a Fára, a Fáról az alvilágba, s az alvilágból 
ismét a földre, <Ó új feltámadás!>95 a földből a mennybe, <s ül az Atya 
jobbján, s szökell>96, a mennyből ismét a földre ítélkezni. 
 
inCC 2797  
Aztán azt mondja: „Íme, Salamon nyoszolyája, körülötte Izráel nagyjai kö-
zül hatvanan, mindük combjánál kardot visel” (Én 3,7). Salamon nyoszo-
lyája nem mást hirdet világosan, mint Krisztust. Amiképpen ugyanis ha va-
laki nagy munkából fáradtan tér haza, ágyra veti magát, hogy fáradalmait 
elűzze és kipihenje, így mi is a világ megtévesztő hiábavalóságából meg-
térve bűnünk fáradtságát mint vállainkon cipelt terhet ledobva, rejtelmesen 
megpihenünk a nyoszolyán, mely Krisztus, aki így szólt: „Jöjjetek énhoz-
zám, akik fáradoztok, és én megpihentetlek benneteket.”98 

 

                                                 
92  Vö. Lev. 4, 22–7; 16,5–22. 
93  A görög parafrázis és a szír idézet alapján, a grúz és a szláv fordítás változatával Y. 

Smith nyomán (pp. 517–9) összevetve. 
94  Csak a görögben szerepel, feltehetőleg a parafrázis „korrekciója” Hippolütosz szö-

vegéhez. 
95  A grúz és a szláv változatban. 
96  A grúz és a szláv változatban. 
97  A görög parafrázis szövege. 
98  Vö. Mt 11,28. 

dc_1351_16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 542 

Dániel-kommentár99 
Phótiosz, Könyvtár cod. 202. 
Elolvastuk Hippolütosz püspök mártír magyarázatát Dániel könyvéhez. 
Nem kifejezésről kifejezésre haladva bontja ki a szent szöveget, az értelme 
mellett azonban, hogy úgy mondjam, nem megy el. Sok mindent régiesen 
és nem a később pontosított módon mond.100 Ám nem lenne igazságos ezt a 
szemére vetni. Nem méltányos ugyanis számon kérni azoktól, akik egy 
diszciplína alapjait rakják le, hogy bizonyos dolgokat figyelmen kívül 
hagytak, sőt [164] nagyon is szeretni kell e vállalkozást, méltányolva, hogy 
a vizsgált dolog megértésében meddig jutott el. 
Az, hogy bár az Antikrisztus megjelenésének idejét (parousia), melyhez az 
érzékelhető világ beteljesedése van kötve, még tanítványainak sem fedte fel 
(apokalypsantos) Krisztus, ő a Krisztus utáni 500. esztendőbe helyezni ra-
gadtatja magát, mondván, hogy a világ teremtésétől 6000 év telik el fel-
bomlásáig – nos, ez a józan gondolkodásnál némileg merészebb, és a dol-
gok kimenetele rácáfol mint emberi tudatlanságra, nem pedig fentről való 
gondolatra. 
Kifejezésmódja, mely a lehető legnagyobb pontosságra törekszik, illik egy 
magyarázathoz, még ha az attikai nyelv szabályait túlságosan nem is tartja 
tiszteletben.  
Ezzel együtt elolvastuk egy másik értekezését is Krisztusról és az Anti-
krisztusról, melyben ugyanazok a gondolatok állnak előtérben, s a gondola-
tok meglehetős egyszerűsége és archaikussága jellemzi. 
 
I . könyv 
10.5. [...] Az atyai száj drága Logoszt mondott ki, hogy megmutassa, a 
Logosz a szentektől születik másodszor, s szüli a szenteket mindenkor. 
 
Zsuzsanna története (Dn 13) 
[...] 15. (5) Zsuzsannát az Egyház előképeként mutatja be a szentíró, 
Jóakimot, a férjét pedig Krisztus előképeként. A kert (paradeisos) a szen-
tek elhívása, akik az Egyházban mint odatelepített gyümölcsfák virágoz-
nak. A két vén pedig előképként mutatja a két népet, akik összeesküdtek az 

                                                 
99  GCS1 Hippolytus, Werke I. Commentarius in Danielem ed. Georg Nathanel Bon-

wetsch/Hans Achelis; 1897; ed. M. Lefèvre, Hippolyte. Commentaire sur Daniel 
(SC 14, 1947) 70–386; és az előző kiadásokat idejétmúlttá téve ed. Marcel 
Richard, Hippolytus Werke I. Commentarius in Danielem (GCS NF 7, 2000). 

100  A következő kódex Theodórétosz Dániel-kommentárját tartalmazza, akit ott 
Hippolütosszal összevetésben is alaposan megdicsér Phótiosz. 
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Egyház ellen: egy a körülmetélteké, a másik a pogányoké. „Akikre ráillett”, 
hogy „a nép” vezérei és „bírái” (v5), mert e világkorszakban uralkodnak és 
hatalmaskodnak, s az igazakat igazságtalanul elítélik. 
16. Az, hogy „naponta buzgón kémlelték Zsuzsannát a kertben járkálva” 
(v. 12), azt jelenti, hogy mind a mai napig a pogányok közül valók éppúgy, 
mint a körülmetélt zsidók, kikémlelik és kíváncsiskodnak, mi történik az 
Egyházban, mert hamis tanúbizonyságot akarnak tenni ellenünk, ahogyan 
az apostol mondja: „a befurakodott áltestvérek miatt, akik azért jöttek, 
hogy Krisztusban rejlő szabadságunkat kikémleljék” (Gal 2,4) [...] (3) Hi-
szen az Egyház ellen megrontására összeesküvők miképpen is ítélhetnének 
igazán, vagy tekinthetnének fel tiszta szívvel az égre azok, akik e világkor-
szak fejedelmének szolgái?  
(4) „Mindkettő megőrült érte, de nem beszéltek egymásnak gyötrelmükről, 
mert szégyellték bevallani kívánságukat, hogy vele háljanak” (v. 10–11). 
A mondottakat ténylegesen tapasztalni lehet, mert a két nép a bennük tevé-
kenykedő sátántól meggyőzve üldözéseket és terrort szít az Egyház ellen, 
keresve, miként rombolják le, mert egymás közt se értenek egyet.  
(5) „Azt mondta egyik a másiknak: menjünk haza, mert ebédidő van. És 
eltávozva elváltak egymástól, hogy azután ugyanoda térjenek vissza” (v. 
13–4). 
Az ugyanis, hogy az „ebéd idején elváltak egymástól”, azt jelenti, hogy a 
földi ételek kérdésében a zsidók a pogányokkal nem értenek együtt, de 
gondolkodásukban, minden evilági ügyben közösködnek velük. [...] 
 
17. [...] (4) Mindezt régen előkép formájában előrejelezte számunkra a bol-
dogságos Zsuzsanna, hogy most mi, akik Istenben bízunk, ne csodálkoz-
zunk azon, ami az egyházzal most történik, hanem higgyük el, hogy mind-
ezt az ősatyák révén előkép jelezte számunkra, amiképpen az apostol 
mondja: „mindez előképként történt meg velük, és a mi okulásunkra íratta-
tott meg, nekünk, akik az idők teljességével szembesültünk” (1Kor 10,11). 
Amikor ugyanis a szellemi fürdőben kíván részesülni az Egyház, szükség-
képpen két szolgálólány kell hogy kövesse, hiszen a Krisztusba vetett hit és 
az Isten iránti szeretet által részesül a fürdőben, amikor hitvallást tesz. 
[...]  
21. (1) Amikor az áldott Zsuzsanna meghallotta e szavakat, szívében meg-
rendült, szája bezárult, mert nem akarta, hogy a törvényszegő vének be-
szennyezzék. (2) Pontosan meg lehet érteni azt, ami Zsuzsannával történt. 
Úgy találhatod, hogy ez teljesedik be most az Egyházon is. (3) Amikor 
ugyanis a két nép összebeszél, hogy a szentek közül egyeseket megrontsa-
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nak, megvárják a fényes nappalt, és bemennek Isten házába, amikor a hívek 
mind ott imádkoznak, és himnuszokkal dicsérik Istent, és közülük néhányat 
megragadnak, és ezt mondják: „Gyertek, csatlakozzatok hozzánk, és imád-
játok az isteneket, „ha pedig nem teszitek, tanúskodni fogunk ellenetek”. 
És amikor ezek nem hajlandók megtenni, bíróság elé viszik őket, és azzal 
vádolják, hogy a császár határozatát megszegik, s halálra ítélik őket. 
22. [...] (2) Figyeljétek meg a józan és Istenre gondoló asszony szavait: 
„Szorongatás vesz körül mindenfelől” (v22a SZIT). Az Egyházat ugyanis 
nemcsak a zsidók üldözik és szorongatják, hanem a pogányok is, sőt azok 
is, akiket keresztényeknek mondanak, de nem azok. Mivel látják mintegy 
szép termetét és józanságát, erőszakkal meg akarják rontani. 
(3) „Ha ugyanis megteszem, meg kell halnom” (v22b SZIT) – hiszen Is-
tennek engedetlen lenni, s embereknek engedni halált és örök büntetést 
eredményez. 
(4) „ha meg ellenkezem, nem kerülhetem el a kezeteket” (v22c SZIT). 
Ebben is igazat mondott, hiszen azok, akiket Krisztus nevéért vesznek elő, 
ha megteszik, amit az emberek parancsolnak, meghaltak Istennek, s a vi-
lágnak élnek – ha viszont nem teszik meg, nem menekülnek meg a bírák 
kezétől, hanem halálra ítélik őket.  
[...] 
26,6 „Ő {Zsuzsánna} meg sírva nézett az égre, mert szívből bízott az Úr-
ban”(v35 SZIT). 
Könnyeivel odavonzotta a mennyei Igét, aki könnyekért a halott Lázárt ké-
szült majd feltámasztani. 
 
II 14–28. Nebukadneccar aranyszobrot állíttat 
28. [...] (3) Minthogy ruháik az ifjak testét (sóma) vették körül,101 ezek is 
megszentelődtek velük együtt, és nem égtek el a tűztől, hanem vértanúsá-
gukban velük közös <tisztességet> nyertek. (4) Mondják hát meg nekem az 
eretnekvezérek, akik saját feltámadásukat tagadják, hogyan állíthatják, 
hogy a test (sarx) nem támad fel, amikor a holt állatokból készült romlandó 
köntösöket és lábbeliket a tűz el nem pusztította, mert szent testet (sóma) 
burkoltak. Miképpen nem szentelődik hát meg és válik romolhatatlanná a 
romlandó test (sarx), mikor szent lelket vesz körül? 

                                                 
101  Dn 3,94; 3,50. 
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29–34. A három ifjú éneke 
30. (1) Mondjátok meg nekem, három ifjú, emlékezzetek meg rólam, hogy 
a vértanúságnak ugyanazon sorsában részesüljek, mint ti: ki volt a negye-
dik veletek, aki ott sétált a kemencében, és veletek egy szájjal himnuszt 
énekelt Istennek? Beszéljétek el nekem alakját és szépségét, hogy amikor 
megtestesülve látjuk, felismerjük Őt! (2) Ki az, aki az egész teremtést oly 
szép rendben leírta szájatokon keresztül, hogy semmit sem hagytatok ki 
mindabból, ami csak van vagy létrejön? (3) Egy órát töltöttetek a kemen-
cében, és az egész teremtés megalkotásának menetét megtanultátok. Az Ige 
volt ugyanis veletek, ő szólt általatok, aki ismeri a világ teremtését. (4) 
Csodálatos, szeretteim, amit a három ifjú himnuszában elmondott a kemen-
cében. Miképpen lehetséges, hogy semmit sem hagytak ki a teremtett dol-
gok közül, hogy semmiről csak úgy szabadon vagy önkényesen ne gondol-
kodjunk. Mindent összefoglaltak és megneveztek: a mennyeieket, földie-
ket, föld alattiakat, s megmutatták, mind Isten szolgái, aki az Ige által te-
remtett mindent, hogy senki teremtmény ne dicsekedjék, mintha születetlen 
vagy kezdet nélküli volna.102 
[...] 
32. [...] (2) Nem más volt Ő, nehogy félrevezesselek benneteket, hanem az, 
aki az egyiptomiakat a vízben elítélte, amiért ők korábban a héberek cse-
csemőit vízbe dobták. Ugyanúgy vesztek ők a tengerbe, s méltán merültek 
el a vízben, hogy a gonoszat cselekvők tettükkel egyenértékű rossz elszen-
vedésével fizessenek. (3) Ő volt az, aki az ítélet hatalmát az Atyától meg-
kapta, aki Szodomára a tűz- és kénesőt küldte, s őket törvénytelenségük és 
istentelenségük miatt elpusztította. (4) Róla vallja Ezékiel,103 hogy tüzet 
vesz kezébe, s az Atya hangjára vár, hogy megparancsolja, dobja a világra. 
(5) Az Ő láttára a tűz a kemencében megszeppent, és minden ragyogást fe-
lülmúló fényét látva reszketett. (6) Róla mondja Ézsaiás: „Az Ő neve Nagy 
Tanácsa Angyala” (Ézs 9,5). (7) Őt az Írás Isten angyalának is nevezi, mert 
ő volt az, aki hírül adta nekünk az Atya titkait. 
 
36. [...] (4) Megmentette Pált sok veszélyből, mert úgy akarta. Aztán idővel 
a lefejezett Pált magához vette, amikor akarta. [...] (8) De térjünk magára a 
dicsőség királyára, s szóljunk az Isten Fiáról: vajon nem volt képes az Isten 
az ő Felkentjét megmenteni, hogy ne kerüljön a zsidók kezére? Dehogyis-
nem! Hanem engedte őt szenvedni, hogy mi az ő kereszthalála által élhes-
                                                 
102  Feltehetőleg az arisztoteliánus színezetű platonizmus és a gnózis ellen irányuló 

megállapítás. 
103  Vö. Ez 10,2;6–7. 
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sünk. Ezért aztán a Fiú, ismerve az Atya tervét, így szólt: „Atyám, ne az én 
akaratom, hanem a Tiéd legyen meg!” 
[...] 
38. [...] (4) Tapasztalhatjuk, hogy ez ma is így történik. Amikor ugyanis 
valamely szent a mártírságra kap elhívást, Isten hatalmas jeleket tesz vele, 
hogy mindenkit, aki látja, csodálat fog el, és sokan közülük hitre jutnak, s 
maguk is Isten vértanúi lesznek. (5) Miután neki hittünk, mi is magunkat 
méltóképpen ajánljuk fel Istennek, testben, lélekben és szellemben józanul, 
hogy mi is elnyerjük a romolhatatlanság koszorúját a boldog mártírokkal 
együtt, és velük énekeljük majd a himnuszokat Istennek, mert Övé a dicső-
ség mindörökkön örökké. Ámen. 
 
III Nebukadneccár és Dániel  
6,2–6. Hanem az Isten bőséges kegyelme rászoktatja az embert, hogy elmé-
jét semmi körülmény ne akadályozza, s ne nézzük az ember király szemé-
lyét – hiszen hiábavaló emberben reménykedni –, s ne hízelkedjünk a hata-
lomra rendelt vezetőknek, hanem csak Istenhez ragaszkodjunk, a Neki tet-
sző életet éljük, hogy jelen életünket veszélyek nélkül leélve a jövő ítélet 
elől könnyedén megmenekedhessünk. (3) Hiszen mi hasznot hajthat egy 
király vagy hatalmasság az embernek, mikor ő is halandó, s teremtőjének 
hatalma alatt cselekszik? (4) Szerezhet neked életedben sok nagy házat, ám 
ezek is csak időleges földi javak. (5) Sokan, akik megtiszteltetést és aján-
dékokat kaptak a királytól, hatalmat és tisztségeket nyertek el, később ma-
guk miatt kerültek veszélybe, vagy összeesküvőknek találták őket, vagy 
éppen a király barátaiként mások végeztek velük. (6) Mit használt ezeknek 
a király barátsága? Még a házakat sem tudták megtölteni, melyeket szerez-
tek, sőt lelküket is elveszítették. 
 
Nebukadneccár száműzetése (9–12) 
9,10. A nemzetek mind egy angyalhoz vannak rendelve, amint János 
mondja a Jelenésekben: „Hallottam”, amint valaki azt mondta, „oldozd el a 
négy angyalt, akik a nagy folyamon, az Eufráteszen ülnek” (Jel 9,14). Ezek 
a perzsák, a médek, az asszírok és a babiloniaiak angyalai. 
 
Dániel az oroszlánok vermében (19–31) 
27. Akkor {Dareiosz}, mivel többé nem tudott ellene mondani a szatrapák-
nak, parancsot adott, hogy vigyék el Dánielt, „és az oroszlánok vermébe 
vetették őt” (6,17 Theodotion). (2) „És így szólt a király: »A te Istened, 
akit szüntelenül imádsz, ő ment ki téged«” (6,17 Theodotion) – mert bátorí-
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tani akarta – „mert én, bármennyire akartalak, nem tudtalak megmenteni, 
jóllehet király vagyok: »A te Istened, akit« »imádsz, ő ment ki téged«” – 
hogy megmutassa, ami lehetetlen az embereknek, lehetséges az Istennek. 
(3) „És hoztak egy követ, odahengerítették a verem szájához, és lepecsétel-
te a király gyűrűjével”, „hogy meg ne változtassák Dániel sorsát” (6,18 
Theodotion).104 (4) Ez is gonoszságukra vall: a szatrapák félve, nehogy a 
király titokban megparancsolja, Dánielt húzzák ki a veremből, szükséges-
nek tartották a követ lepecsételni. (5) Ugyanilyen módon cselekedtek a „fa-
rizeusok és a főpapok” az Üdvözítő esetében: „lepecsételték a követ, és őr-
séget állítottak” (Mt 27,66). 
 
29. [...] (2) Mekkora hatása van annak, hogy valaki Istenben bízik inkább, 
mint emberekben! Az emberek reménytelenségbe sodornak, halálra adnak, 
míg Isten szolgáit el nem hagyja.105 Ezért a zsoltáríró is arra tanít, hogy „jó 
bízni az úrban, inkább mintsem emberben bízni” (Zsolt 117,8–9). 
(3) Akkor, miután az angyal megjelent a verem fölött, a vadállatok megsze-
lídültek, s farkukat csóválták Dániel előtt, mint új Ádámnak engedelmes-
kedtek neki, szent lábait nyaldosták, nyomában lenni tülekedtek, sőt arra 
vágytak, hogy rájuk lépjen. (4) Ha hisszük, hogy mikor Pált állatok elé vet-
tetésre ítélték, az oroszlán nem bántotta, sőt lábaihoz feküdt, és nyaldosta 
azokat, hogy ne hinnénk el, hogy Dániel esetében is ez történt, hiszen Da-
reiosz ezt levélben mindeneknek tudtára adta, s a perzsák és médek köny-
veiben mind a mai napig megtalálható leírva, hogy ne csak a héberek és a 
babiloniak, de a médek, a perzsák és minden nép az ég alatt halljon a tör-
téntekről, s ők is féljék Istent. 
 
31106 [...] (2) Vedd észre: ma Babilon a világ, a szatrapák ennek hatalmas-
ságai, Dareiosz királyuk, a verem a Hádész, az oroszlánok a gyötrő angya-
lok.107 (3) Utánozd hát Dánielt, ne ijedj meg a szatrapáktól, ne vesd emberi 
rendelésnek alá magad, hogy amikor az oroszlánok vermébe dobnak, az 
angyal megőrizzen, a vadállatokat megszelídíthesd, s ők hódoljanak előtted 
mint Isten szolgája előtt, „romlást” benned ne találjanak, hanem élve emel-
jenek ki a veremből, hogy részed lehessen a feltámadásban, uralkodhass 
ellenségeid fölött, s örökre az élő Istennek adhass hálát.  

                                                 
104  Theodotion fordítása meglehetősen körülményes és görögtelen, ezt nem kíséreltem 

meg magyarul visszaadni. 
105  Vö. Zsolt 36,28. 
106  Dn 6,25–27 [idézve az (1) szakaszban] kommentárja. 
107  A görög szöveg itt nem olvasható; a szláv alapján rekonstruálva. 
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IV. Dániel látomásai 
11,5. Miután mindent Őneki vetett alá az Atya – a mennyeieket, a földieket 
és a föld alattiakat108 –, mindezek által megmutatta, hogy Ő mindenben el-
sőszülött: elsőszülött Istentől, hogy kimutassa az Atya után mint második, 
Isten Fia; elsőszülött az angyalok előtt, hogy lássuk, az angyalok ura; első-
szülött a Szűztől, hogy megmutassa: az elsőnek formált Ádámot magában 
újraformálja; elsőszülött a halottak közül, hogy feltámadásunk zsengéje le-
gyen. 
 
14,3. Mert „elérkezett az idő” – azaz az idő egésze betelt –, „s a királyság 
az szenteké lesz” (Dn 7,22), amikor is a bírák bírája és királyok királya a 
mennyből megjelenik, megdönti az ellenség minden hatalmát, megtöri ere-
jét, s az igaztalanokat mind örök tűzzel bünteti, szolgáinak pedig – a prófé-
táknak, vértanúknak s minden őt félőnek adja az örök királyságot. 
 
16,2. A tanítványok is megkérdezték az Urat, mert tudni akarták, de elrej-
tette előlük a napot, hogy éberré tegye őket, és mindenkit a jövőre nézve, 
hogy folyton résen legyenek, és mindennap várják a mennyei vőlegényt, 
nehogy a hosszú idő miatt parancsolatait elhanyagolják, mondván,109 hogy 
„késik”, s nehogy elszunnyadva az emberek elessenek a mennyei élettől. 
 
18. (1) Elmesélem, mi történt nemrégen Szíriában. (2) Az ottani egyház 
egyik elöljárója, aki nem tanulmányozta kellő alapossággal az isteni Íráso-
kat, sem az Úr hangját nem követte, eltévelyedett és másokat is tévelygésbe 
sodort.  
(3) Jóllehet az Úr megmondta, hogy „sok álkrisztus és álpróféta támad 
majd, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választot-
takat is” (Mt 24,24); „akkor, ha valaki azt mondja nektek: ‘Íme, itt a Krisz-
tus, vagy ott, ne higgyétek” (uo. 23); „‘Íme a pusztában van!’ – ne menje-
tek ki oda; ‘íme a belső szobákban’ – ne menjetek be” – mindezt nem vette 
észbe, s a testvérek közül sokakat rábírt, hogy asszonyaikkal és gyerekeik-
kel együtt menjenek ki a pusztába Krisztussal találkozni. Ott tévelyegtek a 
hegyek közt és az utakon hiába bolyongva, úgyhogy kis híján a helytartó 
elfogatta és kivégeztette őket mint rablókat, csak az mentette meg őket, 
hogy felesége történetesen hívő volt, s annak kérésére hagyta az ügyet, ne-
hogy aztán miattuk mindenkire kiterjedő üldözés törjön ki. 

                                                 
108  Vö. Jel 5,13; Zsid 2,8. 
109  Vö. Mt 24,48; 25,5. 
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(4) Micsoda bolondság és műveletlenség Krisztust a pusztában keresni, 
ahogy Elizeus próféta idején is a próféták gyermekei Illést odahagyva há-
rom napig keresték a hegyekben.110 (5) Bár az Úr azt mondta: „Mint a vil-
lámlás keletről érkezik, és egész nyugatig látszik, úgy lesz az emberfia el-
jövetele is” (uo. 27) – jelezve ezzel, hogy nyilvánosan és mindenki számára 
nyilvánvalóan, atyai „hatalmával és dicsőségében” (uo. 30) jelenik meg a 
mennyből –, ők meg a hegyekben és a pusztában keresték. 
(6) Mert az Úr második eljövetele nem olyan lesz, mint az első volt. Akkor 
csupán mint jelentéktelen ember mutatkozott meg, ekkor azonban az egész 
világegyetem bírájaként jelenik meg. Akkor az ember megmentésére jött, 
ekkor a bűnösök és az ellene istentelenül vétkezők megítélésére. (7) Mind-
ezt a hívő testvérek megerősítésére mondtuk el, nehogy előrehozzák Isten 
végzését, tudván, hogy amint távozik valaki ebből a világból, immár kész 
az ítélete, mert az ő számára már elérkezett a beteljesedés. 
19. (1) Hasonlóképpen másvalaki Pontoszban, szintén egy egyház elöljáró-
ja, istenfélő és alázatos férfiú, aki azonban nem figyelt szilárdan az Írások-
ra, hanem inkább hitt a látomásainak, (2) miután először, másodszor meg 
harmadszor is ugyanazt az álmot látta, elkezdett a jövőről prófétálni a test-
véreknek: „Ezt és ezt láttam, ez és ez fog történni.” (3) Egyszer aztán félre-
vezetve azt mondta: „Tudjátok meg, testvérek, egy év múltán fog bekövet-
kezni az utolsó ítélet”. (4) Azok hallván, hogy megjövendölte, mintha „már 
eljött volna az Úr napja” (2Thesz 2,2), sírva és jajongva könyörögtek éjjel-
nappal az Úrhoz, szemük előtt látván az ítélet közelgő napját. (5) Félel-
mükben és megszeppenésükben odáig jutottak, hogy földjeiket és mezőiket 
parlagon hagyták, többségük túl is adott vagyonán. (6) Ő pedig azt mondta: 
„Ha nem úgy lesz, amint megmondtam, többé ne higgyetek az Írásoknak, 
hanem mindőtök tegye azt, amihez csak kedve van.” (7) Ahogy várták a 
dolgok kimenetelét, s letelt az év, de semmi sem következett be abból, amit 
mondott, ő megszégyenült mint hazug, az Írások azonban igaznak bizo-
nyultak. A testvérek azonban megbotránkoztak, úgyhogy szüzeik megháza-
sodtak, férfiaik földművelésbe fogtak, akik pedig hiába elkótyavetyélték 
vagyonukat, később koldulni voltak kénytelenek. 
 
36,5 „Felemeltem szemeimet – mondja –, és láttam, és íme, egy férfiú 
gyolcsba öltözve” (Dn 10,5). Az első látomásában azt mondta: „Íme, Gáb-
riel angyal” „repülve”111, itt azonban nem ez a helyzet, hanem magát az 

                                                 
110  Vö. 2Kir 2,12–8. 
111 Vö. Dn 9,21. 
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Urat látja, aki még nem teljesen ember, de ember alakjában jelenik meg, 
amint mondja: „és íme, egy férfiú gyolcsba öltözve”. 
 
37. [...] (2) Dereka tiszta övvel volt körülövezve,112 ugyanis az Ige arra ké-
szült, hogy szeretetében mindannyiunkat mint övet kössön dereka köré, s 
úgy hordozzon. Az ő tökéletes teste ő maga volt, mi pedig tagjai, akik a tö-
kéletes testben egyesültünk, s maga az Ige hordoz bennünket. (3) „Teste 
mint a tarszisz” (Dn 10,6). A tarszisz pedig lefordítva „etióp”. Ezzel a pró-
féta nehezen felismerhető voltát hirdette előre, hogy ti. amikor az Ige test-
ben jelenik meg a világban, sokak számára nehezen felismerhető lesz. 
 
39. [...] (5) Az Írás Isten Igéjét hirdette előre, emberként, emberi formában 
eljönni, hogy testtel rendelkező emberként fog megjelenni a világban – mi-
kor még nem volt tökéletesen ember fia. Amikor azonban eljött „az idő tel-
jessége”, „elküldte az Isten az ő Fiát, aki asszonytól született”, 113 hogy a 
Szűzből embert öltsön magára, s bebizonyosodjon, hogy egyszerre Isten 
Fia és emberfia. 
(6) „Megnyitottam – mondja – számat és szóltam a velem szemben álló-
hoz: »Uram, látomásodra felfordult bensőm, s nem maradt erőm«”.114 Az 
Úr jelenlétére ugyanis a fentieknek alulra kellett kerülniük, hogy a lentiek 
oda fel mehessenek. 
(7) „És mellém állt – mondja –, és megérintett engem mint ember látványa, 
megerősített engem, s így szólt: »Békesség néked! Légy férfi, légy erős!«” 
(Dn 10,18–9 Theodotion). Amikor ugyanis egész életünk ereje és dicsősége 
összeomlik, akkor Krisztus megerősít bennünket: kinyújtva kezét feltá-
maszt, „mintegy halottak közül élve”, mint Hádészból az élet feltámadásá-
ra. 
 
55,1151–3. Ezen jövendőbeli eseményekhez még hozzátette a következőket: 
„S a föld porában alvók közül feltámadnak, egyesek örök életre, mások 
örök feddésre és szégyenre. Az értelmesek fényleni fognak, mint az égbolt 
fényessége, és az igazak sokasága közül egyesek mint a csillagok örökké, 
sőt még annál is tovább” (Dn 12,2–3 Theodotion). (2) Kik alusznak a „föld 
porában”, ha nem az emberek testei, melyek visszakapva tulajdon lelküket 
feltámadnak, egyesek az „élet feltámadására” (Jn 5,29): testüket tisztán, fé-

                                                 
112  Vö. Dn 10,5. 
113  Gal 4,4. 
114  Dn 10,16 Theodotion verziója apró változtatással. 
115  A régebbi számozással (GCS 1/I; SC) 56. fejezet. 
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nyesen és ragyogóan, mint az „égbolt ragyogása” nyerik vissza; mások az 
„ítélet feltámadására” (uo.) az örök bűnhődésre alkalmas állapotban, amint 
Pál mondja: „ő maga megmarad, de mintegy tűzön át” (1Kor 3,15). (3) Az 
Úr is hasonlóképpen mondta az evangéliumban: „Akkor az igazak fényleni 
fognak, mint a Nap” (Mt 13,43), ragyog az ő dicsőségében.  
 
58,6. „És majd törvénytelenkednek a törvénytelenek, és az értelmesek 
megértenek” (Dn 12,1) – mármint akik autonómiájuknál fogva követnek el 
törvénytelenséget, illetve lesznek értelmesek, és élnek Istennek tetsző mó-
don. 

 
Értekezés a talentumok elosztásáról116 

Ezekhez hasonlítanak, mondhatnánk, a heterodoxok, mert ugyanazt a hibát 
követik el. Ugyanis ők is vagy puszta embernek tartják Krisztust életében, 
megtagadva istenségének talentumát, vagy pedig istennek vallják, de meg-
tagadják az embert, mikor azt tanítják, hogy csupán előidézte nézőiben lát-
ványát, mint olyan ember, aki nem viselte az embervoltot, csupán fantaz-
magóriaszerű látszat volt. Ilyen Markión, Valentinosz és a gnosztikusok, 
akik megfosztják testétől az Igét, s a megtestesülés talentumát eldobják 
maguktól. 
 

A szent húsvét 
Fr. 2. Achelis [Hérakleiai Nikétasz, Catena Lukács evangéliumához117 
Amikor „elvitték őt a Templomba, hogy bemutassák az Úrnak”, és tisztító 
áldozatot ajánlottak fel – ha a Törvénynek megfelelően tisztító áldozatot 
mutattak be érte, ennyiben a Törvény alatt állt. Ám sem az Ige nem volt a 
Törvény hatálya alatt, ahogy az árulók gondolják, mivel maga volt a Tör-
vény, sem az Istennek nem volt szüksége tisztító áldozatokra, aki egy inté-
sével tisztít meg, és szentel meg mindeneket. Hanem ha fel is öltötte a 
Szűztől az emberi szervezetet,118 és viselte azt, és a Törvény alá került, mi-
kor az elsőszülötteknek megfelelő módon megtisztították, nem azért viselte 
el a gyógykezelést, mert szüksége lett volna e szertartásra, hanem hogy ki-

                                                 
116  GCS I/2, 209 ≡ Theodórétosz, Eranistés ed. Ettlinger, 155,3–13, a Mt 25,14–30-

hoz. 
117  Cod. Vat. gr. 1611 fol.  36r: p. 650 ed. Mai, a Marcianus gr. Z. 494 kollációjával. 

Mint azonban P. Nautin kimutatta (Dossier, 94–6), valójában Antiokhiai 
Eusztathiosz a szerző, s Theodórétosz ekként is idézi az Eranistésben. 

118  Mint P. Nautin megjegyzi (Dossiers, 95), ez a nem-hippolütoszi kifejezés arra utal, 
hogy Eusztathiosz a helyes forrásmegjelölés. 
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váltsa a Törvény szolgasága alól azokat, akik az átok jogán lettek tulajdo-
na.] 
 
Fr. 5 Achelis119 
 
Fr. 7 Achelis120  
Szent Hippolütosz püspök és mártír magyarázata a Húsvétról 
Egészében volt mindenben és mindenütt, megtöltvén a mindenséget lég 
kezdeteiig, mégis mezítelenre vetkőzött, s egy rövid ideig azt kiálltja „tá-
vozzon tőle a pohár”, hogy megmutassa: igazán ember volt, s emlékezeté-
ben tartotta, miért küldetett el, betölti a gondoskodás feladatát, amire kül-
detett, s azt kiáltja „Atyám, ne az én akaratom”, „a szellem kész, a test erőt-
len.”  

 
Krisztus és Antikrisztus 

[...] Kérlek, Theophilosz, küzdj együtt velem a könyörgésben, hogy (3) 
amiképpen régen a boldogságos prófétáknak felfedte Isten Igéje, most pe-
dig maga Isten gyermeke, aki régen Ige volt, most azonban értünk a világ-
ban megjelent ember, világítsa meg pontosan számodra általunk ezeket. Ha 
kéred, meg is kapod mindezt. Hanem minthogy személyválogatást nem is-
merő jóindulatát minden szenten keresztül megmutatja az Ige, s mint ta-
pasztalt orvos, magát alkalmazza gyógyszerül javunkra, mert ismeri az em-
berek betegségeit, s a tudatlanokat tanítani törekszik, a tévelygőket vissza-
fordítani önmagához, az igaz úthoz,121 a hittel keresők könnyen megtalál-
ják, s akik tiszta testtel és megszentelt szívvel vágynak az ajtón kopogtatni, 
azoknak tüstént megnyílik.122 Szolgái közül senkit el nem küld, senkire 
megvetéssel nem tekint, mintha isteni misztériumaira méltatlan volna, nem 
becsüli többre a gazdagot a szegénynél, sem nem kicsinyli le a szegényt 
szerény körülményeiért, nem szidja a barbárt, hogy híján van a bölcsesség-
nek, nem rekeszti ki az eunuchot, mintha nem volna ember, nem gyűlöli a 
nőt a kezdetben történt engedetlenség miatt, nem szégyeníti meg a férfit a 
törvényszegés miatt, hanem mindenkin könyörül, mindenkit megmenteni 
vágyik, mindenkit Isten fiává akar tenni, s minden szentet egyetlen tökéle-

                                                 
119 Ld. fenn Syntagma, F3 472. o. 
120  A 649-es lateráni zsinat aktái: Mansi X (1764) 1088; és Concilium Lateranense a. 

649 celebratum, ed. Rudolf Riedinger (Berlin: De Gruyter, 1984) 282,15-21. Az 
idézet forrása valójában IP 51–2 (ld. Nautin, Dossier, 149). 

121  Vö. Jn 14,6. 
122  Vö. Mt 7,7. 
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tes emberré lenni hív, mert egy Isten Gyermeke, aki által nekünk is részünk 
volt a Szentlélek általi újjászületésben, s így arra vágyunk, hogy mindnyá-
jan az egy tökéletes mennyei emberré váljunk. 
[...] 
(59) Nekünk, akik Isten Fiában reménykedünk, üldözésben van részünk, 
rajtunk taposnak a hitetlenek és a gonoszok. A hajó szárnyai123 az egyhá-
zak, a tenger a világ, melyben az Egyház, mint tengeren a hajó, hánykódik, 
de el nem vész, mert vele van a tapasztalt kormányos, Krisztus. Magával 
viszi a halál feletti győzelem jelvényét, mert Krisztus keresztjét hordozza. 
Orra kelet, tatja nyugat, a fedélköz a dél, az evezők a két Szövetség, feszü-
lő kötélzete Krisztusnak az Egyházat egybetartó szeretete, tőkéje is van, 
mely az újjászületés fürdője,124 mely megújítja a hívőket. Fényes vitorlája a 
mennyei Lélek,125 melynek pecsétjével megjelölve a hívek Istenéi. Vashor-
gonyokat is húz magával, melyek Krisztus szent parancsolatai, erősek, mint 
a vas. Jobb és bal oldalon a tengerészgyalogosok a szent segítő angyalok, 
akik vigyázzák és őrzik az Egyházat. Az árbócra felvezető létra Krisztus 
szenvedése jelének képmása, mely a mennybe felviszi a híveket. Az árbóc 
csúcsán a kosárban az őrök126 a próféták, mártírok és apostolok Krisztus 
királyságában pihenő egyesült rendjei. 

                                                 
123  Ézs 18,1–2 LXX magyarázata (az 58. szakaszban idézte Hippolütosz): „Jaj, a hajók 

földje, Etiópia folyamain túli szárnyak, aki zálogot és leveleket küld a tengeren ...” 
Görögül a pterüx (szárny) evezősort, lapátot is jelent. 

124  Tit 3,5. 
125  A pneuma szelet is jelent, így képben egyszerre vitorla és szél. 
126  A szó hapax legomenon. 
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Pseudo-Josephus, A mindenség1 
 
T1 Pseudorigenes, Ref. X 32,4 
A helyesen gondolkodóknak elég, ha ennyit elmondunk. Ha azonban többet 
tudni vágynak, és az ezeket alkotó valóságokat, valamint a mindenség te-
remtésének okait kutatják, megtalálják azokat A mindenség valóságáról 
írott könyvünkben, ha kezükbe kerül.  
 
T2 Phótiosz, Bibl. cod. 48: 11b14–12a182 
(1) Elolvastuk Josephusnak A mindenség című munkáját, mely felett más és 
más kéziratokban a következő titulusokat találtam: A mindenség oka, illet-
ve A mindenség szubsztanciája. Két rövidke értekezésből áll. 
(2) Azt bizonyítja bennük, hogy Platón ellentmond önmagának, és cáfolja 
Alkinooszt, hogy a lélekről,3 az anyagról4 és a feltámadásról5 hamisan és 
észszerűtlenül szólt. Velük szemben kifejti e kérdésekről a saját tanítását. 
Továbbá bizonyítja, hogy a zsidók népe a görögökénél jóval régebbi. 
(3) Úgy vélekedik, az ember tűzből, földből és vízből áll, továbbá 
pneumából, amit léleknek is nevez. Erről a pneumáról saját szavaival így 
beszél: 

 
F3 Ennek fő részét vette, és a testtel együtt megformázta, és min-
den tagon és ízületen keresztül utat biztosított számára. Ami pe-
dig a testtel együtt nyert alakot, és a test egészét átjárja, azt a lát-
ható testével azonos forma lenyomatát hordozza, anyagi valóságát 
(ousia) tekintve azonban hidegebb, mint az a három, melyekből a 
test áll össze. 

 
Így mind a judaizmus antropológiájához, mind saját egyéb érveléseihez 
méltatlanul szól, és vázlatosan áttekinti a kozmogónia egészét. (4) Krisztus-
ról, a mi valóságos istenünkről, hozzánk nagyon hasonlóan beszél, sőt ma-
gát a Krisztus nevet is használja, s hibátlanul írja le az Atyából való ki-
mondhatatlan születését. Ez talán kételyeket ébreszt egyesekben, hogy e kis 

                                                 
1  A töredékekről és a kiadásokról ld. fenn 6.1. 
2  Cod. 47: Josephus Flavius, De bello Iudaico után. 
3  Vö. Alkinoosz, Didaskalikos 23–5 (magyarul ld. „Platón tanítása”, ford. Somos 

Róbert, in KP 47–92). 
4  Vö. Alkinoosz, Didaskalikos 8; 13; 17. 
5  Vö. Alkinoosz, Didaskalikos 25. 
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mű szerzője Josephus volna. Stílusa azonban semmiben sem marad el e 
szerzőétől. 
(5) A műhöz írt jegyzetekben azt találtam, hogy nem Josephusé az érteke-
zés, hanem egy bizonyos Rómában élő Gaiosz presbiteré, aki, mint mond-
ják, a Labirintusnak is szerzője. Ismeretes egy dialógusa is Prokloszhoz is, 
aki a montanista eretnekséget képviseli. Mint mondják, a mű szerzőmegje-
lölés nélkül hagyományozódott, s így egyesek Josephus, mások Jusztin már-
tír, ismét mások pedig Irenaeus nevét írták fölé, ahogy egyesek a Labirintus 
elé Órigenészét. (6) Nos, hogy valóban a Labirintust szerző Gaiosz alkotá-
sa-e, ahogy maga tanúsítja a Labirintus végén, hogy övé A mindenség va-
lósága c. mű, vagy pedig másé, nem vált számomra világossá. 
Azt mondják, ez a Gaiosz a római egyház presbitere volt Victor és 
Zephürinosz főpapok idején, s ők a népek püspökévé szentelték fel. Továb-
bá, hogy egy másik értekezést is írt Artemón eretneksége ellen, és még 
Proklosz, Montanosz tanítványa ellen egy komoly dialógust állított össze, 
melyben Pálnak csak tizenhárom levelével számol, mert a Zsidókhoz írottat 
nem veszi be közéjük.6 
 
F1 (Castelli) [Malley]  
Josephus hasonlóan mondja a Hellének ellenben: 
(I) Nem lehet megbocsátani azoknak, akiknek lelkében a démonok roppant 
sötét szelleme működik, mikor istenek születésének sokaságát és számtalan 
szubsztanciájukat képzelik el a hésziodoszi Istenek születésének és a homé-
roszi üres fecsegésnek megfelelően. Ha ugyan a görögök hivatásos filozó-
fusai nem akarnak is olyan színben feltűnni, mint akik hallgatnak rájuk, 
minthogy azonban hódolnak az általuk kitalált mitikus alakoknak, azok 
magukkal sodorták őket. [2] Mivel azonban a hellének közt igencsak sokan 
vállalkoznak arra, hogy Istenről szóljanak, ám Istent egyáltalán nem isme-
rik, s egyáltalán nem tudják megkülönböztetni a teremtőtől a teremtménye-
ket. 
[3] Közülük mindenki Platónt ítéli a legbölcsebbnek, aki megkísérelt Isten-
ről, a lélekről és a teremtésről beszélni. Ővele mérjük tehát össze érveink, 
akik a hellének a legistenfélőbbnek és legigazabb szavúnak tartanak. Ha 
úgy mutatkozik, hogy ő tudatlan Isten és teremtése felől, akkor a többiek-

                                                 
6  Phótiosz – közvetett – forrása Jeromos De viris illustribusának görög fordítása (VI 

59), melynek kifejezései is visszaköszönnek nála. Jeromos maga viszont 
Euszebioszt használja (HE  VI 20,3). Phótiosz többletei (1) Victor neve, (2) Gaiosz 
presbiteri tisztsége, (3) a népek püspökének tiszte, (4) az Euszebiosz által is névte-
lenül idézett Contra Artemonem Gaiosznak tulajdonítása. 
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nek zavaros és tündérmesébe illő karattyolásukat el kell néznünk. Így tehát 
meg fogjuk mutatni, milyen az igazi Isten s az Ő teremtése. 
Platón tehát megkísérelte megmondani, milyen a mindenki számára el nem 
mondható Isten:7 örökké van, s nincs keletkezése. Ezt hallomásból tudta, de 
anélkül próbálta továbbmondani, hogy megértette volna. Istenkeresésének 
szándékát elfogadom, de gőgjét és önfejűségét (autarkeia) nem dicsérem, 
mert tanulni rest volt:8 Egyiptomban egy paptól hallotta ezeket, s az erőltet-
te rá az igazságot, ő azonban hazatérvén a fecsegő Hellásznak mint saját 
tanítását adta elő. Nem kutatta, honnan vette mindezt az egyiptomi pap, 
hogy aztán továbbadta Szolónnak, a filozófusnak, amint a Timaioszban 
megemlíti.9 Miután elmondta, amiről csak úgy hallomásból szerzett tudo-
mást, azoknak, akik az elemi istenismeretnél tartottak, mint valami nagy és 
csodálatos dologról beszélt Szolónnak az első özönvízről és a szodomai 
részleges ekpyrósisról is. Szolón megdöbbenve ezek nagyszerűségétől és 
csodálatos voltától, az egész görög világban hirdeti mindezt Platón és a pap 
tanainak megfelelően. Ha pedig Platón nem dicsőségszeretően, hanem is-
tenfélően akart volna... 
 
F2. Ld. Josephus Flavius, Apión ellen II 15–7: 156–17410 
 
F3. ld. fenn (T2) 
 
F4. Az, hogy „Legyen szárazföld a víz közepén” (Ter 1,6) nem azt mondja, 
hogy a szárazföld természete a lenti vízben, belül jöjjön létre, ahogy azt a 
zsidó Josephus érti A mindenség oka című írásában, ahol is azt állítja, hogy 
a víz három részre oszlik, és harmada megfagyva alkotja a szárazföldet, 
harmada lent marad, harmada pedig a párával felszáll a magasba, hogy 
megkönnyítse a szárazföldet. 
 
F 5. (II Castelli) [4 Malley] ... és tudjuk, hogy ő minden igazak és igaztala-
nok bírája éppúgy e jelen életben, mint az elkövetkezendőben, amikor is 
mindenkinek megfizet tettei szerint igazságosan és részrehajlás nélkül, 
mert igazságos, és az igazságot szereti. 

                                                 
7  Vö. Tim 29c. 
8  Eznik eddig másolja ki Pseudo-Josephust. 
9  Vö. Tim 21e–5d. 
10  Az átvett szövegből szerzőnknél a „mi törvényhozónk” fordulatok kimaradtak. 

Magyarul Hahn István fordításában (Prométheusz könyvek 5, Budapest: Helikon, 
1984) 71–2. 
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F 6. Sacra Parallela 
A démonokról szóló fejtegetésünk ennyi volt. Most pedig a Hádészról 
szükséges szólnunk, ahol az igazak és igaztalanok lelkei foglyok. A Hádész 
a teremtésnek egy meg nem formált helye, föld alatti terület, melyet a vi-
lágrend fénye nem világít meg. Mivel fény nem világít azon a vidéken, 
szükségképpen folyamatosan sötét van ott. E terület a lelkek őrizetes he-
lyéül lett kijelölve, és őrző angyalok rendeltettek élére, akik mindenkire 
cselekedetei szerint rónak ki ideiglenes büntetést. E tartományban elkülö-
nül egy hely, az olthatatlan tűz tava, melybe felfogásunk szerint még senkit 
sem dobtak be, de Isten egy meghatározott napra készítette elő, melyen 
egyetlen határozattal mindenkinek igazságos ítéletben lesz része, s az igaz-
ságtalanok és Istennek engedetlenek, s akik emberi kezek hiábavaló műve-
it, a bálványokat tisztelték istenként, erre az örök büntetésre ítéltetnek mint 
akik mindenféle tisztátalanságért felelősek, az igazakra pedig a romolhatat-
lan és végefogyhatatlan királyság vár. Az előbbiek is most a Hádész fog-
lyai, de nem ugyanazon a helyen vannak, mint az igazak. Mert egyetlen le-
járat van e vidékre, melynek kapuját hitünk szerint egy arkangyal őrzi egy 
sereg élén, ám akik áthaladnak e kapun lefelé, azokat az angyalok, kiknek 
ez a tiszte, nem ugyanoda vezetik, hanem az igazakat fénnyel kalauzolják a 
szolgálattevő angyalok himnuszainak kíséretében egy fényes helyre, [25] 
ahol a világ teremtésétől fogva minden igazak laknak. Nem kényszer tartja 
fogva őket, hanem a {jövendő} javak látását élvezik állandóan, s a mindig 
új és új látványnak várakozással örvendve, egyiket a másiknál jobbnak tart-
ják. A hely, ahol vannak, nem gyötrelmes, nincs ott sem hőség, sem fagy, 
se tövis, hanem az igaz ősatyák mindenkor mosolygó arca, akik a jelen 
helyzetüket követő megnyugvást és az égi örök életet várják. E helyet Áb-
rahám keblének nevezzük. 
Az igaztalanokat viszont balfelé űzik a büntető angyalok,11 és ők nem ön-
ként követik az utat, hanem mintegy rabláncon, erőszakkal vonszolják 
őket, s a szolgálattevő angyalok kinevetik és szitkozva hajtják őket, félel-
metes szemeikkel fenyegetik őket,12 s lejjebb taszítják, s a szolgálattevők 
egészen a gyehenna közvetlen szomszédságáig vonszolják őket. Ehhez kö-
zel a lobogást szünet nélkül hallják, a gőz melegét el nem kerülhetik, a kö-
zeli forrásban lévő anyag félelmetes és a tűz mindent felülmúlóan fehérlő 
látványára megdermednek, s a jövendő büntetésre várva már potenciálisan 
bűnhődnek. Ám ők is látják az igazak helyét és az igazakat, s ezáltal is 

                                                 
11  Vö. Ref X 34,2. 
12  Vö. Ref X 34,2. 
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bűnhődnek. Hatalmas és mély szakadék húzódik ugyanis köztük, úgyhogy 
nem látogathatja meg őket egyetlen együttérző igaz sem, s az igaztalanok 
sem merészelhetnek általmenni. 
Ennyi volt a Hádészról szóló fejtegetésünk, melyben minden lélek foglya 
addig az ideig, melyet az Isten rendelt, mikor is mindenkit a feltámadásban 
részesít, de nem más testbe költöztet (metensómatón), hanem [50] azokat a 
testeket támasztja fel, melyeket mindig felbomlani láttok, s ezért hitetlen-
kedtek, ti hellének. Tanuljatok meg nem hitetlenkedni. Hiszen hisztek Pla-
tón szavainak, hogy a lelket Isten az időben teremtette, így keletkezett, de 
halhatatlan,13 ne hitetlenkedjetek tehát, hogy a testet is, mely ugyanazon 
elemekből áll,14 képes Isten újraéleszteni és halhatatlanná tenni. Nem 
mondhatjuk, hogy az egyikre képes Isten, de a másikra nem. Mi tehát hi-
szünk abban, hogy a test feltámad. Ha fel is oszlik, nem semmisül meg. 
Maradványait a föld fogadja magába, és megőrzi az elvetett, dagadó mag-
hoz hasonlóan, melyet a kövér föld körülölel, virágba borul. Az elvetett 
magot meztelenül vetik el, de a teremtő Isten parancsára szárba szökken, s 
felöltözve, dicsőségben kel fel,15 de előbb meg kell halnia, feloszlania és a 
földdel elvegyülnie. Úgyhogy nem ok nélkül hiszünk a test feltámadásá-
ban. Ha ideiglenesen felbomlik is a kezdetben elkövetett engedetlenség mi-
att, a földbe kerül, mintegy olvasztókemencébe, hogy aztán újraformázzák, 
immár ne romlandó, hanem tiszta és romolhatatlan alakban. Minden testet 
a saját lelke kap vissza, és felöltve azt nem bánkódik, hanem a testtel 
együtt örül, mint aki tisztát felöltve tiszta marad, aki most e világban igazul 
élt, és semmiféle kár nem érheti, testét örvendezéssel kapja vissza. Az igaz-
talanok viszont testüket úgy nyerik vissza, hogy az nem változik meg, a 
szenvedések és a betegség nem távozik belőlük, és nem dicsőül meg, ha-
nem amilyen betegségben meghaltak, s amilyenek akkor voltak, [75] 
olyanként kel életre, s öltik ők magukra, s amilyenek voltak hitetlenségük-
ben, hitelesen olyanként ítéltetnek meg. Az igazakat és igaztalanokat 
ugyanis mind az isten Ige elé vezetik, az Atya ugyanis minden ítéletet át-
adott neki,16 és olyan bíró lesz, aki az Atya szándékát valósítja meg. Krisz-
tusnak nevezzük őt, az emberré lett Istent. Mert nem Minósz és Rhada-
mantüsz a bírák, ahogyan ti állítjátok, ó hellének, hanem Ő, akit az Atya 
Isten megdicsőített, akiről más művünkben részletesebben szóltunk az 

                                                 
13  Platón, Timaiosz 41ac. 
14  Ld. fenn F3 (pontosabban a kozmoszt alkotó elemek egyikéből van a lélek, a másik 

háromból az emberi test). 
15  1Kor 15,36–44. 
16  Vö. Jn 5,22. 
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igazság keresői számára. Ő az Atya igaz ítéletét mindenki felett kimondja, 
s kinek-kinek cselekedetei szerint az őt jogosan illetőt megadja. Ítéleténél 
minden jelenlévő – emberek, angyalok, démonok – egyhangúlag azt kiáltja: 
„ítéleted igazságos”. E hang mindkét oldal számára kiosztja a fizetséget: a 
helyesen cselekvőknek igazságosan nyújtja az örök élvezetet, a hitványsá-
gok szerelmeseinek pedig az örök bűnhődést. Az őket érő olthatatlan tűz 
vég nélkül megmarad, s valamilyen áttüzesedett, halhatatlan féregtestüket 
el nem pusztítja, de szüntelen fájdalmat csihol testükből.17 Sem álom nem 
nyújt nekik enyhet, sem éj vigaszt, sem halál nem oldozza fel őket bűnhő-
désükből, rokonaik közbenjárása sem segít rajtuk. Nem látják ugyanis töb-
bé az igazakat, s ők sem lesznek méltók, hogy emlékezzenek rájuk: az iga-
zak csak az igaz tettekre fognak emlékezni, melyek okán az égi királyságba 
jutottak, ahol nincs fájdalom, sem szomorúság, sem [100] romlás, sem 
gond, sem éj, sem idővel mért nappal. Nem űzi kényszer a Napot égi kör-
pályáján, nem szabnak felismerhető mértéket – fókuszpontokat18 – az év-
szakoknak az angyalok az emberi élet megkönnyítésére, nincs fogyó és nö-
vekvő, időjárás-változást okozó Hold, nedvesedő föld, sem égető Nap, for-
gó Kismedve, felkelő Órión, csillagok számos bolyongása, s bolygó szám-
talan kutatása, nehezen járható föld, sem Paradicsomnak nehezen fellelhető 
kapuja, sem tenger szörnyű fújtatása, mely akadályozza a járást: az igazak 
számára könnyen járható lesz ez is, bár nem veszti el a vizet a föld, sem 
nem taposnak azon, oly könnyed lesz nyomuk. Nem lesz lakhatatlan az 
emberek számára az ég, sem kifürkészhetetlen az oda fel vezető út, sem 
műveletlen a föld, sem fáradalmas az emberek számára,19 hanem magától 
hoz termést díszéül, amint ura parancsolja. Nem születnek többé vadak, s a 
többi állat váladékos szubsztanciája is megszűnik. Az embereknél sem lesz 
többé szülés, hanem az igazak száma fogyatkozás nélkül megmarad az igaz 
angyalokkal és Isten szellemeivel, valamint Igéjével. Az igaz férfiak és nők 
e kara öregedés és pusztulás nélkül marad meg, himnuszokkal dicséri Is-
tent, aki mindezt művelte velük, az élet rendezett törvényeiért. Velük 
együtt az egész teremtés szüntelen himnuszt ajánl fel, mivel maga is meg-
szabadult a romlástól, és romolhatatlanságot sugároz, midőn a tiszta szel-
lem megdicsőíti. Többé nem a szükségszerűség köteléke20 szorítja, hanem 

                                                 
17  Vö. Mk 9,48. 
18  A kentron a téli és nyári napfordulókat, valamint a napéjegyenlőségeket jelölő csil-

lagászati szakkifejezés: Ptolemaiosz, Tetrabiblion 52; Szextosz Empeirikosz, M V 
12, innen Pseudorigenes, Ref V 15,5. 

19  Vö. Ter 3,17–9. 
20  Vö. Parmenidész fr. B 8,30–31. 
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felszabadulva {énekli} a himnuszt a többi, minden rabságtól megszabadult 
angyallal, szellemmel és emberrel együtt magasztalva alkotóját. 
Ha engedtek Neki, ó, hellének, és felhagytok a földi és pénzszagú bölcses-
ség hiábavalóságával, s többé nem sodorjátok tévelygésbe az elmét sza-
vakkal meg kifejezésekkel bíbelődve, hanem az Istentől ihletett prófétákra 
és teológus magyarázókra hallgattok, és hisztek Istennek, ővelük lesztek 
közösségben, s meglelitek a jövendő javakat, s meglátjátok a mérhetetlen 
égbe vezető utat s az ottani királyságot. Mert Isten nyilvánvalóvá teszi 
majd, amit most hallgatás fed, „amit szem nem látott, sem fül nem hallott, 
sem ember szívében fel nem merült, amit Isten készített azoknak, akik Őt 
szeretik” (1Kor 2,9). 

 
 

Hippolütosz eszkatológiai töredékei 
 

i) De resurrectione 
De resurrectione ad Mammaeam imperatricem (CPG 1900). 

1. Fragmenta syriaca21  
(a) 

Szent Hippolütosz püspöknek és vértanúnak a feltámadásról írt, Mamaea 
királynőhöz intézett értekezéséből [, melyben a két Korinthusi levél vonat-
kozó szöveghelyeit elemzi]. 22 Ő Alexandrosznak volt az anyja, aki akkori-

ban a rómaiak császára volt [aki Antoninus23 után vette át az uralmat, 
amint azt Euszebiosz megírta az Egyháztörténetben24] 

 
A nikolaiták szektájának eredete a következő: ez a Nikolaosz egyike volt 
az elsőként kiválasztott diakónusoknak, amint az meg van írva a Cseleke-
detekben.25 Ő volt az, aki mintegy idegen szellem sugallatára elsőként ve-
zette be e tant, mondván, hogy a feltámadásban már része volt, azt értvén 

                                                 
21  Pitra, AS IV 61–64 a következő kódexek alapján: BM add.  
 A: 14532 f 214vb–215 (= Lagarde kódexe: 87,20–88). 
 B: 17214 f77rv.  
 C: 14538 f20r. 
 D: 17191 f58–9. 
 Fordítások: Pitra., ibid. 330–331 (latin); H. Achelis, GCS 1/II 251–253 (német). 
22  A szögletes zárójelben található részek nem minden kéziratban találhatók meg. 
23  Sc. Heliogabalus. 
24  Eus., HE VI 21,3. 
25  ApCsel 6,5. 
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ez alatt, hogy a feltámadás nem más, mint hogy higgyünk Krisztusban és 
részesüljünk a fürdőben, a test (besró) feltámadását viszont tagadta. Ami-
kor aztán sokan követték ebben, szekták jöttek létre, köztük elsősorban 
azok, akiket gnosztikusoknak neveznek. Közéjük tartozott Hümenaiosz és 
Philétosz, akikről azt írta az apostol: ezek azt állítják, hogy a feltámadás 
már megtörtént, és sokak hitét felforgatják.26 
 

(b) Egy kevéssel később: 
Amikor Korinthoszban nagy lett a felfordulás, és tanok sokasága terjedt el, 
dilemma fogta el az apostolt, miközben őket helyretenni igyekezett, hogy 
kihez intézze szavait: azokhoz, akik hamis tudást vezettek be, és tagadták a 
test feltámadását; vagy azokhoz, akik a törvény alatti életmódot vezették 
be, és Krisztusnak a népekre kiáradt kegyelmét el akarják rekeszteni.  
 

(c) Majd egyebek után: 
Ezért aztán, minthogy látjuk: az apostol nem csekély munkát vállalt magá-
ra, csatlakozzunk hozzá, és vizsgáljuk meg alaposan a szavait, hogy amit 
írásban lefektetett, hogyan őrizhetjük meg, ha lehet, minden igaz ember 
számára, „aki Urunk nevét szólítja”27 – vagy ha nem minden ember számá-
ra, legalább azoknak, akik arra méltók. 
 

(d) Egy kevéssel később: 
„E kincsünk cserépedényben van, hogy az erő hatalmassága Istené legyen, 
s ne tőlünk való.”28 A „kincs”-nek a tudást és a Lélek adományát nevezi, 
cserépedénynek pedig testünket (besró), mivel az nagyon törékeny, akár a 
cserépedény. Ez a kincs pedig, úgy, ahogy van, egészében ránk bízatott, s 
így tudhatjuk, hogy nagy tisztesség és dicsőség oka lesz.  
 

(e) Egy kicsivel alább: 
Ez a test (pagró), mely méltó arra, hogy a Lélek erejének hordozója legyen, 
mivel a „kincs” a változatlanul megtestesülő romolhatatlanságának záloga, 
a benne lakó teljesség29 révén nem oszlik fel. Helyesen és világosan mond-
ja másutt az apostol, és bizonyítja, amit megértettünk: „A test (pagró/só-
ma) halandó a bűn miatt, de a szellem élet az igazságosság által. Ha tehát 

                                                 
26  2Tim 2,18; a görög textus receptus szerint „egyesek hitét”.  
27  1Kor 1,2. 
28  2Kor 4,7. 
29  Vö. Kol 1,19; 2,9; a „benne lakozó teljesség révén”, esetleg a változatlanság okát is 

megadhatja. 
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annak Lelke, aki Krisztust feltámasztotta a halálból, bennetek él, Ő, aki 
Krisztust feltámasztotta a halálból, életre kelti majd a ti halandó testeteket 
is, a bennetek élő Lélek miatt”. 30 
 

(f) Egy kevéssel alább 
Hogy pedig egészen világos legyen, testre (besró) vonatkoztak azok a sza-
vai, hogy halhatatlan volt a benne lakó Lélek miatt, hozzátette a követke-
zőket: „Mi, akik élünk, szüntelen halálra adatunk Jézusért, hogy Jézus élete 
nyilvánvalóvá legyen halandó testünkben (besró/sarki)” (2Kor 4,11). Ezért 
hát mi lenne a mi halandó testünkből, ha azt a cserépedényt, melyről be-
széltünk, melyben a romolhatatlan kincs rejlik, testünket (pagró), nem ten-
né romolhatatlanná az a Krisztusba vetett hit által, akit „Isten feltámasztott 
a halálból” „zsengeként”31 feltámadásunk reménysége végett.  

 
2. Fragmenta graeca (i) 32 

(a) Hippolütosz vértanú püspöknek egy királynőhöz intézett leveléből 
Az elhunytak zsengéjének nevezi,33 mert elsőszülött a halottak közül. Ami-
kor pedig feltámadt, meg akarta mutatni, hogy az támadt fel, ami meghalt, 
minthogy a tanítványok kételkedtek, azért odahívta Tamást és így szólt: 
„Jöjj, érints meg és lásd: a szellemnek nincsenek csontjai és húsa (sarx), 
mint ahogy látjátok, hogy nekem van.”34 
 

(b) 
Ugyanő ugyanabban a levélben: 

Amikor zsengének nevezte, tanúskodott amellett, amit mondtunk, hogy 
tudniillik az üdvözítő ugyanabból az agyagból vette magához testét (sarx) 
<, mint amelyből a miénk van>, ezt támasztotta fel, az igazak testének 
zsengéjévé téve azt, hogy mindnyájan, akik benne hiszünk, a Feltámadott-
ban remélve a feltámadás ígéretében bízhassunk. 
 

                                                 
30  Rm 8,10–12. 
31 Vö. 1Kor 15,20; 23. 
32  PG 10,869BC; ed. H. Achelis, GCS 1,253; Thedóréstosz, Eranistes (a) 155,15–19 

= 230, 21–25 (b) 230,27–31 ed. Ettlinger. 
33  1Kor 15,20. 
34  Vö. Jn 20,27; Lk 24,39. 
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(ii) 
(a) Fragmentum in cod. Achrid., Mus. nat., 86.35 

Hippolütosz Mammeia [sic!] kir<álynő>höz 
A láda Krisztus előképe volt, s az, hogy nem korhadó fából készült,36 
Krisztus tiszta testének <romolhatatlanságát> jelzi, mert „romlást nem lá-
tott”.37 S nem véletlenül foglalta egybe a láda méreteit öt és fél könyök,38 
mert ezzel arra utalt, aki időben ugyanezt a számot tölti majd be, mintegy a 
mércének megfelelve [***], mert a korhadatlan ládát, azaz saját testét vi-
selte, mely minden igaz cselekedetet magába fogadott, s melyben aztán el-
nyugodott.  
 

[(b) De resurrectione et incorruptibilitate fr. (CPG 1901)39 
Hippolütosz, Róma püspöke a Feltámadásról és romolhatatlanságról c. ér-

tekezéséből 
A feltámadásban – mondja – az emberek olyanok lesznek, mint Isten an-
gyalai,40 azaz nyilván romolhatatlanok, halhatatlanok, változatlanok. Ro-
molhatatlan lény (ousia) ugyanis nem nemz, nem születik, nem növekszik, 
nem alszik, nem éhezik, nem szomjazik, nem gürcöl, nem szenved, nem 
hal meg, nem sebesítik meg szegek és lándzsa, nem izzad, nem menstruál. 
Ilyen az angyalok és a testtől elvált lélek valósága (ousia), mert mindkettő 
idegen és kívülálló e látható és romlandó, teremtett világhoz képest.] 
 

                                                 
35  Ed.  M. Richard, „Quelques nouveaux fragments des Pères antinicéens et nicéens” 

Symbolae Osloenses 38 (1963) 79-80 (= Opera Minora I, no. 5); jobb szöveg: id., 
„Les difficultés”, 69. 

36  Vö. Kiv. 25,10. 
37  Vö. Zsolt 15,10; ApCsel 2,27. 
38  Vö. Kiv. 25,10. 
39  PG 10,861C;  GCS I/2,254; K.H. Uthemann, ed., Anastasii Sinaitae Viae Dux 

(CCSG 8, 1981) 311,86–312,96. A töredék hitelességét ebben a formában kétsé-
gesnek tartom: ld. fenn 6.2.1: 369. o. a 149. jegyzettel (a feltámadásról szóló fenti 
értekezés hiteles töredékének tartja V. Loi „L ‘identità letteraria di Ippolito di Ro-
ma”, 71). 

40  Vö. Mt 22,30; Mk 12,25. 
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3. Fragmentum Armeniacum41 
Pitra AS IV 68–9 (tr. Lat. 335–6)42, részben Renoux fr. 4 

Hüpolitosz [sic!] azt mondta 
(1)43 Minthogy Isten az embert halhatatlannak és halandónak teremtette, 
mondhattam (volna?), hogy egyes atyák azt állították, halhatatlan, tekintet-
tel arra, hogy így szólnak: „Én mondtam, hogy istenek vagytok, azaz a 
Magasságos fiai” (Zsolt 81,6); és arra, amit a bölcsek bölcse mondott: „A 
halált nem Isten teremtette, nem is gyönyörködik az élők pusztulásában” 
(Bölcs 1,23), továbbá „az Isten az embert romolhatatlanságra teremtette” 
(uo. 2,23a),44 „és csak a Vádló irigysége folytán lépett be a halál a világba” 
(uo. 2,24). E helyeken – mondják – világos, mit mondanak: hogy amíg [col 2] 
nem evett a gyümölcsből, nem halt meg. Tehát sem halhatatlannak nem 
mondták, sem halandónak, hanem a halál és az élet befogadására képesnek. 
(2) Mások viszont vitatkozva azt állítják, hogy halandónak született és bű-
nözőnek, mintha haláláért és bűneiért Isten volna a felelős – ami távol le-
gyen! Ezt nem is gondolják mások, mint az esztelen valentiniánusok, akik a 
bűnt a természettől és a születéstől eredeztetik, és amellett kardoskodnak, 
hogy aki halhatatlan, az nem vétkezik. [69] Mintha azt mondanák, ha vala-
ki bűnös, akkor lehetetlen, hogy ne vétkezzen – hogy így Istent tegyék fele-
lőssé a halálért és a vétkekért. Márpedig Istenről úgy vélekedni, hogy ő 
volna a bűn és a romlás teremtője, istentelenség. Ellenkezőleg: Isten jó ér-
telmek teremtője, aki az embert az élet és a halál parancsolatainak befoga-
dására alkalmasnak alkotta meg, amint a Bölcs mondja: „Elibéd adta a tü-
zet s a vizet, amelyiket akarod, afelé nyújtsd kezed”45 – rajtad áll, nem 
Őrajta. Mert akit a törvényszegésnek megfelelően halandóvá tett, éppúgy 
képes volt a törvény betartása nyomán halhatatlannak megőrizni. Nem úgy 
van, ahogy ők mondják, ti. hogy ha nem lenne halandó, nem halna meg, 
mert ha halhatatlannak teremtette volna Isten, ha akarná, sem tudná elpusz-
títani. 

                                                 
41  M. Richard is e feltámadásról szóló értekezésnek tulajdonítja óvatosan: „Les 

difficultés”, 69. 
42  Kódex: egy háromkötetes homiliárium első darabja: Paris, BNF no 116 (olim 46A) 

1307,  no 44. fol. 110v–111 (Raymond H. Kévorkian, Armèn Ter-Stépanian, 
Manuscrits arméniens de la Bibliothèque nationale de France: catalogue [Paris: 
BNF, 1998], cc. 390–403). 

43  A latin fordítás szakaszszámozását követem. 
44  Vö. uo. 2,23b: „és saját örökkévalósága képmásának alkotta meg”. 
45  Sir 15,16, a folytatása „az emberek előtt az élet és a halál: kinek mi tetszik, azt 

kapja”. 
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(3) [c. 3] Van aztán az a vélemény, amit Valentinosz szektája vall, akik azt 
állítják, hogy mert a testek nem képesek elviselni a lelkeket,46 ezért a halál-
ban elkülönülnek, hogy az élők az életre menjenek, s a halandó testek a 
földbe vegyenek szállást élettelenül.47 Ezért ők tagadják a test feltámadását. 
(4) Miután ebbe a tévedésbe estek,|48 nem tudják elhinni, hogy ami halan-
dóságra rendeltetett, az halhatatlanná válhat. Ezért a feltámadáskor sem 
reméli, hogy életre kelhet, mert nem véletlen teremtette Isten halandónak 
és emberi természetűnek, továbbá – az ő tévelygésük szerint – nincs mód 
arra, hogy a halandó halhatatlanná váljék.  
(5) Csakhogy megcáfolják őket Énokh és Illés, akik mind a mai napig él-
nek. Mikor pedig Urunk azt mondta: „akkor ketten lesznek a mezőn: egy 
felvétetik, egy otthagyatik” (Mt 24,40). Ennek alapján világos, hogy visz-
szatértekor egyesek életben lesznek, s nem halnak meg.|49 Ezért mondta az 
apostol – nem magáról, hanem az akkor életben lévőkről –, hogy „mi, akik 
még élünk, és megmaradunk az Úr megjelenéséig, velük együtt elragadta-
tunk az Úrral való találkozásra a levegőbe”.50 Ennek alapján világos, hogy 
az ember teremtett létére életben lesz. 
(6) Ám azt mondják, meg van írva: „Kicsoda ember fog élni, és halált nem 
látni?” (Zsolt 88,49). Ezért aztán minden embert a halandóság alá fognak 
rekeszteni, ha még azt is meghallják Dávidtól, aki rájuk bizonyítja hazug 
voltuk: „Nincs igaz egy sem, nincs, ki igazat cselekedjen”.51 De nem 
mondhatják, hogy nincs, aki félje az Urat.52 [***]53 [fol. 111r] Azt az ígéretet 
adta Isten Malakiás próféta által, hogy „Felragyog rátok, akik nevemet féli-
tek, az igazságosság Napja”.54 Ebből világos, hogy nem mindenki, hanem a 
többség halálát jelenti ki, mert az Írások gyakran a többségre használják, 
hogy „mindenki”, mint például az egyik zsoltárban: „minden test áldani 
fogja az Urat”,55 és ismét: „minden élő meg nem igazul az Úr előtt”.56 To-

                                                 
46  Az örményben a hogi éppolyan kétértelmű, mint a magyar ‘lélek’: jelenthet 

psyché/anima-t és pneuma/spiritust is. 
47  A kifejezés nyilván a görög apsychost fordítja. 
48  Renoux fr. 4. init. 
49  Renoux fr. 4. expl. 
50  1Thesz 4,17, az „Úr megjelenéséig” a 15. versből ismételve. 
51  Rm 3,10; 12 (vö. Zsolt 13,1; 53,2). 
52  Vö. Rm 3,18. 
53  A tagmondat értelme homályos (köszönettel tartozom Zarui Pogossiannak az ér-

telmezési lehetőségekben nyújtott segítségéért). 
54  Mal 3,20a. 
55  Vö. Zsolt 144,21. 
56  Vö. Zsolt 142,2. 
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vábbá világossá tette, hogy „az igazak fényleni fognak, mint [70] a Nap, a 
Királyságban”57, és ismét, „bemennek az igazak az örök életre, a bűnösök 
pedig az örök bűnhődésre”.58  
(7) Így tehát Isten nem felelős a halálért és a bűnért, ahogy az Írás mondja: 
„az Isten az embert romolhatatlanságra teremtette” (Bölcs 2,23a); a próféta 
pedig így szólt Isten nevében: „Nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy 
megtérjen és éljen”;59 és az apostol: [c. 2] „azt akarom, hogy minden ember 
éljen, és az igazság ismeretére eljusson”;60 továbbá Jóel próféta által: „és 
kitöltöm Lelkem minden ember testére” – csak nem mondanád, hogy az ál-
latok testére?61 
 
ii)  A példabeszédekhez  VII (30,15–31; 33)  
Fr. 46–8 Richard62 (fr. 21 Achelis) 
46. A piócának három hőn szeretett lánya volt (Péld 30,15a) 
A piócának, azaz a bűnnek. Lányai a paráznaság, az irigység,63 a bálvány-
imádás. 
47. És e három nem tudta jóllakatni (uo. 15b) 
Mert a bűn nem tud jóllakni, s e cselekedetek által örökké öli az embert. 
48. A negyedik pedig meg nem elégedett, hogy azt mondja, „Elég” (uo. 
15c) 
Negyediknek a mindenre irányuló kívánságot nevezte. Amiképpen ugyanis 
„egy a test, de sok tagja van”, úgy a bűn is, bár egy, sok és sokféle kíván-
ságot foglal magába, melyekkel az emberre támad. Példával világítja meg: 
Az Alvilág (Hádész), asszony szerelme, a pokol (Tartarosz), a vízzel el nem 
telő föld, sem a víz, sem a tűz nem mondja: „Elég!” (uo. 16) 

                                                 
57  Vö. Mt 13,43. 
58  Vö. Mt 25,46. 
59  Vö. Ez 33,11. 
60  Vö. 1Tim 2,4; a mi szövegünkben „éljen” helyett „üdvözüljön”/ „megmeneküljön”. 
61  Vö. Jóel 3,1, ahol „minden testre” áll. 
62  Alapvetően két szövegtanúnk van: a katénák, valamint a szöveget újrahasznosító 

Pszeudo-Anasztasiosz. Az utóbbi nyilvánvalóan nem törekszik a szöveghűségre, de 
ez a katénákat sem jellemzi. Ennek ellenére a két szöveg közt lényegi eltérést nem 
találunk. Richard nem kíván dönteni az apróbb különbségek tekintetében – fent az 
általam valószínűnek tartott változatot hozom. Egy kivétellel (a Péld 30,15b idéze-
te) úgy tűnik, inkább Pszeudo-Anasztasziosz rövidít. 

63  Mai és Achelis javításával, melyet a szövegtanúk egyöntetűsége ellenére valószí-
nűnek tartok: „a gyilkosság”. 
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Amiképpen ugyanis az alvilág nem szűnik meg az emberek64 lelkeit magá-
ba fogadni, sem a bűn szerelme, mint asszonyé, nem szűnik meg áruba bo-
csátani a lelkeket, ahol is az ember mintegy a maga lelkének futtatója.65 A 
poklot pedig nyomorúságos és homályba borult hely lévén nem világítja 
meg fénysugár. Így az, aki mindenféle testi szenvedélyével a bűnnek szol-
gál, olyan, mint a vízzel meg nem telő föld; nem képes a gyónásban és az 
újjászületés fürdőjében részt venni, mint a tűz és a víz, melyek nem mond-
ják: „Elég!” 
 

iii) Capitula adversus Gaium66 
Gaiosz töredékei 

(T1)  Eus., HE VI 20. 
Fennmaradt Gaiosznak, egy igen művelt férfiúnak Rómában Zephürinosz 
idején írt dialógusa Feleletül Proklosznak, a fríg eretnekség védelmezőjé-
nek, melyben ellenfelei szemére veti meggondolatlanságukat és vakmerősé-
güket, hogy új írásokat gyártanak. Ebben az összefüggésben ő a szent apos-
tolnak csak 13 leveléről emlékezik meg, a Zsidókhoz írt levelet nem számol-
ja ugyanis közéjük67 – ahogy mind a mai napig Rómában egyesek nem tart-
ják az apostol művének. 
 
(T2 + F2) Eus., HE II 25 
(5) [...] Úgy tudjuk, hogy Pált éppen Rómában fejezték le, s ugyanúgy Pé-
tert ott feszítették keresztre Nero idején, s ezt alátámasztja az ottani teme-
tőknek a mai napig megmaradt elnevezése, mint „Péteré és Pálé”, (6) nem 
kevésbé pedig egy Gaiosz nevű egyházi férfiú, aki Zephürinosz római püs-
pök idején élt, s Proklosszal, a frígiai tanok vezérével írásban vitát folyta-
tott, a következőket mondja arról a helyről, ahol a nevezett apostolok szent 
porsátrait elhelyezték: 
(7) Én az apostolok győzelmi jeleit meg tudom mutatni. Ha hajlandó vagy 
eljönni a Vatikán-dombra vagy az Osztiai útra, megtalálod győzelmi jeleit 
azoknak, akik ezt az egyházat alapították. 
 

                                                 
64  A katénák „gonosz” olvasatát Richard (és néhány kódex korrektora) is kirekeszti. 
65  Pszeudo-Anasztasziosznál: „az emberek lelkeit megrontva”. 
66  CPG 1891 (cf. 1331). 
67  Gaiosz művében egy, a kortárs Muratori-kánonhoz hasonló (6–9 ed. Lietzmann) – 

de azzal nem azonos – lista állhatott; az utóbbi ugyanis a Jelenéseknek (és a többi 
jánosi írásnak) nagy jelentőséget tulajdonított. 
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(T3 + F3) Eus., HE III 28. 
(1) Elődeink azt az adatot hagyták ránk, hogy a jelzett időben68 élt 
Kérinthosz, egy másik eretnekség vezére. Gaiosz, akit már korábban idéz-
tem, ránk maradt vitairatában a következőket írja róla: 
(2) Kérinthosz is jelenések formájában, mintha egy nagy apostol írta volna, 
hazug módon mindenféle mesebeszédekkel traktál, mondván, hogy angya-
lok mutatták neki azokat. Azt állítja, hogy a feltámadás után Krisztus ki-
rálysága a földön valósul meg, s Jeruzsálemben élve a test ismét kívánsá-
gok és gyönyörök szolgája lesz. Mivel Isten Írásainak ellensége, azt mond-
ja, hogy ezután egy szám szerint ezeréves lakodalmi vígasság következik. 
 
(T4 + F4) Eus., HE III 31,4. 
Gaiosz dialógusában, amelyet az imént említettem, Proklosz, akivel vitat-
kozik, Fülöp és lányai haláláról a fentiekkel egybehangzóan a következőket 
mondja: 
Ezután működött Fülöp négy prófétanő lánya az Asiai Hierapoliszban. Ott 
található mind az ős sírjuk, mind atyjuké. 
 
Töredékek (válogatás)69 
Fr. 1. 3,23–5 ed. (1,22–4 tr.) 
Irenaeus püspök és Bocrai Hippolütosz azt állították, hogy a Jelenések Já-
nos evangélista műve, és Domitianus uralkodásának vége felé kapta a ki-
nyilatkoztatást.  
 
Fr. 2. 4,4–19 ed. (1,30–2,12 tr.) 
Római Hippolütosz azt mondja, hogy előállt egy Gaiosz nevű valaki, aki azt 
állítgatta, hogy sem az evangélium nem János műve, sem a Jelenések, ha-
nem az eretnek Kérinthoszé. Az áldott Hippolütosz szembeszállt ezzel a 
Gaiosszal, és kimutatta, hogy más János tanítása az Evangéliumban és a 
Jelenésekben, és más Kérinthoszé. 
Ez a Kérithosz körülmetélkedést tanított, és megharagudott Pálra, amikor 
az nem metélte körül Titoszt. Az apostol egyik levelében őt és tanítványait 
hamis apostoloknak és csaló munkásoknak nevezi. Azt hirdette továbbá, 
hogy a világot angyalok teremtették, Urunk pedig nem szűztől született. 

                                                 
68  Menandrosz és kortársainak idején. 
69  I. Sedlacek, ed., Dionysius Bar Salibi. In Apocalypsim, Actus et Epistulas 

catholicas, CSCO, Scriptores Syri. Series secunda. Tomus CI, Parisiis, 1909 (tex-
tus), 1910 (translatio) (= CSCO 6o, Louvain, 1954). Az egyéb töredékekhez és ki-
adásokhoz ld. fenn 6.2. A töredékeket saját számozásomban közlöm. 
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Testi evészetet és ivászatot tanított, és sok egyéb káromlást. János evangé-
liuma és Jelenései azonban az Írások gondolataival összhangban vannak. 
Így tehát hazugok, akik azt állítják, nem János apostol műve a Jelenések. 
Mi Hippolütosszal értünk egyet, hogy a Jelenések János evangélista írása. 
 
Fr. 3. 5,9–13 ed. (2,34–3,2 tr.) in Apoc. 1,4 
Hippolütosz azt mondta, hogy hét egyháznak írt levelet, amiképpen Pál ti-
zenhárom levelet írt, de hét egyháznak írta azokat.70 Úgy ítélte, hogy a Zsi-
dókhoz írt levél nem Pálé, hanem talán Kelemené. 
 
Fr. 7. 14,8–28 ed. Sedlacek  
És feloldozták a négy angyalt, melyek meg voltak kötözve, és fel voltak ké-
szítve, hogy egy óráig és napig [...] gyilkolják az emberek harmadát stb. 
(Jel 9,15). 
Gaiosz: Nem az van megírva, hogy angyalok fognak hadat viselni, s hogy 
az emberek harmada elpusztul, hanem, hogy nemzet nemzet ellen támad 
(Mt 24,7). 
Hippolütosz feleletül: Nem azt mondták, hogy angyalok fognak hadba 
vonulni, hanem hogy négy nemzet kel fel az Eufrátesz vidékéről, és el-
özönlik a földet, és háborút viselnek az emberiség ellen. A négy angyal, 
amiről beszél, nem idegen az Írásoktól. Mózes azt mondta: „amikor szét-
szórta Ádám fiait, határt szabott a nemzeteknek Isten angyalainak száma 
szerint” (Dt 32,8). Mivel tehát a népek angyalokhoz rendeltettek, és min-
den egyes nép egy angyalhoz tartozik, igazat mondott János Jelenéseiben: 
„eloldozta a négy angyalt”, melyek a perzsák, a médek, a babiloniak és az 
asszírok. Amikor ugyanis a népek fölé rendelt angyalok nem kapnak pa-
rancsot, hogy felizgassák őket, akik nekik jutottak, az Ige hatalma mintegy 
kötelékként tartja vissza őket, mígnem eljön a nap, és a mindenség Ura pa-
rancsot ad, amikor eljön az Antikrisztus. 
 
Fr. 12b: 25,24–26,10 ed. Sedlacek 
Hippolütosz: [...] Ezért az utolsó időben megkötözik a Vádlót, és a mély-
ségbe vetik, amikor eljön az Úr, ahogyan Ézsaiás mondta: „Vétessék el az 
istentelen, hogy meg ne láthassa az Úr dicsőségét!” (Ézs 26,10b) Az évek 
száma pedig nem napok száma, hanem egyetlen dicsőséges és tökéletes na-
pot jelent, amelyen a király eljön dicsőségben a lekaszaboltakkal, fényleni 
fog a teremtés, amint {meg van írva}: „A Nap hétszeresen fog ragyogni” 

                                                 
70  Vö. Canon Muratori (ed. Lietzmann 6–9). 
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(Ézs 30,16), amikor [26] az igazak vele fognak enni, és szőlejéből inni. „Ez 
a nap, melyet az Úr készített” (Zsolt 117[118],28) – ahogy Dávid mondta. 
Ezért amikor a Lélek szemével látta János ama nap dicsőségét, ezer eszten-
dő tartamához hasonlította, annak megfelelően, hogy „egy nap az igazak 
világában olyan, mint ezer esztendő”. A számmal annak a napnak a tökéle-
tességét jelzi a hívők számára. Az pedig, hogy azt mondta, az ezer év után 
elengedik és tévelygésbe sodorja a népeket, azt jelenti, hogy igazságosan 
oldják fel, vetik a tűzbe és ítélik meg azokkal együtt, akik kezdettől köréje 
gyűltek, amikor maga köré gyűjtötte azokat, akik idegenek Isten országá-
tól, meg Gógot és Magógot.  
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Acta Philippi (részlet) 
Ed. M. Bonnet, Acta apostolorum apocrypha, vol. 2.2 (Leipzig: Mendelssohn, 1903; repr. Hildesheim: Olms, 
1972). 
 
1-90 recensio 41-90 recensio 51-90 
Γ = CMPQRSVW Θ = TUY Δ = BDEF 
οὗτος (sc. XP) θεὸς ὢν ἄνθρωπος 
ἐγένετο,  
 σαρκωθεὶς ἐκ τῆς παρθένου Μαρίας, 
 
ἀθάνατος μένων σαρκί, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ 
γενόμενος  
ἤγειρεν τοὺς νεκρούς,  
 
 
 ἐλεήσας τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, 
ἀνελὼν τὸ κέντρον τῆς ἁμαρτίας· 
 
μέγας ἦν καὶ ἐγένετο μικρὸς δι' ἡμᾶς,  

 
ἕως οὗ αὐξήσῃ τοὺς μικροὺς καὶ 
εἰσενέγκῃ εἰς τὸ μέγεθος αὐτοῦ.  

1 αὐτὸς  (sc. XP) γὰρ θεὸς ἦν καὶ 
ἄνθρωπος ἐγένετο·  
 
2 ἀγέννητος ἦν, καὶ ἐγεννήθη·  
3 ἀθάνατος ἦν καὶ ἐθανατώθη,  
3b  καὶ ἐν τῷ θανάτῳ αὐτοῦ ἀνήγαγεν 
τοὺς νεκρούς· 
  
 

4 ἀσώματος ἦν καὶ ἐφόρεσεν σῶμα ἅγιον  
 4b καὶ ἤλεγξεν τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας·  
 

5 μέγας ἦν καὶ ἐγένετο μικρὸς κατὰ 
ἀνθρώπους  

5b ἕως οὗ αὐξήσῃ τοὺς μικροὺς καὶ 
εἰσενέγκῃ εἰς τὸ μέγεθος αὐτοῦ. 

αὐτὸς γὰρ θεὸς ἦν καὶ ἄνθρωπος ἐγένετο 
δι' ἡμᾶς·  
 
ἀγέννητος ἦν καὶ ἐγεννήθη·  
ἀθάνατος ἦν καὶ ἐν θανάτῳ ἐγένετο,  
 καὶ τῷ ἰδίῳ θανάτῳ ἐγείρει τοὺς 
νεκρούς· 
3c  ἐκλήθη νεκρὸς ἕως ἂν λύσῃ τοὺς 
ἀποθανόντας·  
ἀσώματος ἦν καὶ  ἐφόρεσεν ὁμοιότητα 
σώματος,  καὶ ἠλέησεν τὰ σώματα τῆς 
ἁμαρτίας·  
μέγας ἦν καὶ ἐγένετο μικρὸς 

 
ἕως οὗ αὐξήσῃ τοὺς μικροὺς καὶ 
εἰσενέγκῃ εἰς τὸ μέγεθος αὐτοῦ. 
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B Bodleian Barocc 180 s XII 
C Petroburg Caes 94 s XII 
D Sinai 526 s X 
E Escorial Y II 9 s XI 
F     —     Y II 6 s XII 
M Venet Marc 349 s XII 
P Paris gr 881 s X 
Q Paris gr 1485 s X 
R Paris gr 1454 s X 
S Paris gr 1219 s XI 
T Paris gr 1468 s XI 
U Valliceli B 35 s XI 
V Vatic gr 824 s XI 
W Vindob hist gr 5 s. 
X Vatic gr 866 s XIII 
Y  Vatic gr  797 s XI 
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Acta Petri (részlet) 

Acta Petri c. 20 (codex Veronensis) ed. R. A. 
Lipsius & M. Bonnet, Acta apostolorum 
apocrypha I (Leipzig: Mendelssohn, 1891; repr. 
Hildesheim: Olms, 1972) 68  

S. Abercii Vita 15: ed. Theodorus Nissen (Lepizig: Teubner, 
1912) 14, 3-15,2. 

ut eum diligatis,  
hunc magnum et minimum,  
 
formonsum et foedum,  
 
iuuenem et senem,  
tempore adparentem et in aeternum 
<subsistentem>  
ubique1< praesentem et> in <ni>hi<lo> 
s<uscept>ibilem2;  
que manus humana non deinuit et tenetur a 
seruientibus,  
quem caro non uidit et uidet nunc,  
 
 

ἵνα ἐπι- |γνώτε αὐτὸν καὶ φιλήσητε καὶ φοβηθῆτε  
(a)  τὸν μικρὸν |τοῖς ἀγνοοῦσιν, μέγαν δὲ τοῖς γινώσκουσιν 

αὐτόν,  
(b)  τὸν |εὔμορφον τοῖς νοοῦσιν καὶ ἄμορφον τοῖς 

ἀγνοοῦσιν,  
(c)  |τὸν παλαιόν καὶ νεώτερον,  
(d)  τὸν χρόνωι φαινόμενον καὶ |ἀεὶ ὄντα,  
 
(e)  τὸν πανταχοῦ ὄντα καὶ ἐν μηδενὶ ἀναξίωι |ἑαυτοῦ ὄντα, 
  
(f)  ὃν χεὶρ ἀνθρωπίνη οὐ κατέσχεν, αὐτός δὲ |κατέχει τά 

πάντα,  
(g)  ὃν σάρξ μέχρι νῦν οὐκ εἶδεν, τοῖς |δὲ τῆς ψυχῆς 

ὀφθαλμοῖς ὁρᾶται ὑπὸ τῶν ἀξίων αύτοϋ,  
 

                                                 
1 scripsi, utique ed. Bonnet 
2  scripsi;  inbisibilem ed. Bonnet logikátlan, szerepel majd alább 
3 a görög szöveg:. A latin változat prózai műfordítása:  „Péter cselekedetei”, ford. Adamik Tamás, in uő., (szerk.) Az apostolok csodálatos cse-

lekedetei (Budapest: Telosz, 1996) 60-1. A latin szöveghelyet említi Hübner, Der Paradox Eine 69. 
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quem non obauditum sed nunc cognitum, 
obauditum uerbum  
et nunc est tamquam nosset passionem exterum, 
castigatum numquam sed nunc castigatus,  
qui ante saeculum est et tempore intellectus est,  
omni principio initium maximum et principibus 
traditum,  
 

10 speciosum sed inter nos humilem,  
fedum uisum sed prouidum:  
hunc Iesum habetis, fratres, ianuam, lumen, uiam, 
panem, aquam,uitam, resurrectionem , 
refrigerium, margaritam, thensaurum, semen, 
saturitatem, granum sinapis, uineam, aratrum, -
gratiam, fidem, uerbum : 
hic est omnia et  
 
non est alius maior 15 nisi ipse;  
ipsi laus in omnia saecula saeculorum. amen.3 

(h)  √ |τὸν ὑπὸ προφητῶν κηρυχθέντα λόγον καὶ νῦν ἐπιφα- 
|νέντα,  

(i)   
(j)   
(k)   
(l)  τὸν ἀνεπίληπτον ἁμαρτίαις καὶ ἀρχαῖς καὶ ἐξου- |σίαις 

παραδοθέντα, 
(m)   
(n)  τὸν ἡμῶν καὶ πάντων τῶν ἀγα- |πώντων αὐτὸν4 ἀεὶ 

προνοούμενον· 
(o)   τοῦτον Ίησοῦν |καλοῦμεν καὶ θύραν καὶ φῶς καὶ ὁδὸν 

καὶ ἄρτον καὶ |ὕδωρ καὶ ζωήν, τοῦτον √ καὶ  ἀνάπαυσιν 
καλοῦμεν √√√ 

(p)  √√καὶ |ἄμπελον καὶ χάριν √ καὶ λόγον τοῦ πατρός·  
(q)  οὗτος πο- |15 λυώνυμος μέν ἐστιν, 
(r)   εἷς δὲ ὑπάρχει μονογενής υἷος |τοῦ θεοῦ. | 

                                                                                                                                                                                
4  ἀγνοοῦμενον καὶ 
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