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Perczel István

Új Teológus Szent Simeon a test szerepéről 
az istenlátásban

1. Bevezetés: némi fogalmi és módszertani tisztázás

Ma már nem kell Új Teológus Szent Simeont (949-1022) és „misztikáját” bemutatni 
a magyar olvasónak. Magyarul olvasható nemcsak Huszonöt fejezete az istenismeretről 
és a teológiáról,1 de összes fennmaradt költői műve is, amelyet tanítványa, Nikétasz 
Sztéthatosz Az isteni szerelmek himnuszai, illetve Az isteni himnuszok szerelmei címmel 
adott ki.2 A verseskötet címének kétértelműsége az attikai költői nyelvből szárma-
zik, amelyet mellesleg Simeon nem gyakorolt: költeményeit a beszélt népnyelvhez 
közelálló, saját irodalmi dialektusban írta, s ezt a nyelvet Nikétasz a kiadáskor átír-
ta, hogy amennyire lehet, közelebb hozza ezeket a sehova nem illeszthető verseket 
az irodalmi normának számító, de az emberek többsége számára immár érthetet-
len és élvezhetetlen klasszikus attikai nyelvhez. Nikétasz kiadói tevékenységére  
Simeon misztikájának tárgyalásakor még vissza fogok térni. 

Szent Simeont a bizánci hagyomány legnagyobb misztikusaként tartják szá-
mon.3 A jelen tanulmányban ennek a „misztikának” egyik, szerintem igen fontos 
kérdésével fogok foglalkozni: azzal, hogy az istenlátás a „misztikus élményben” 
testben vagy test nélkül történik-e. Fontos kérdés ez már csak azért is, mert a keleti 
keresztény spiritualitásról szóló irodalomban a keleti kereszténység nagy kutatója, 
Irénée Hausherr nyomán Simeont az érzelmi, sőt, érzéki, „szómatikus” misztika 
képviselőjeként szokták besorolni, szemben az „intellektuális” Pontoszi Evagri-
osszal.4 Mivel Simeon a bizánci kereszténység nagy képviselője, ezért sokan úgy 
gondolják, hogy legjobban a XIV. századi hészükhaszta mozgalom tanítása alap-
ján lehet őt megérteni, amelynek egyik jelentős művét, A szent imádság módszerét a 

1 Új Teológus Szent Simeon, Huszonöt fejezet az istenismeretről és a theológiáról. Fordította, a kommentáro-
kat és az utószót írta, a szöveget szerkesztette Perczel István, az illusztrációkat készítette Oláh Mátyás 
(Budapest: Kairosz-Paulus Hungarus, 2000).

2 Új Teológus Szent Simeon, Az isteni szerelmek himnuszai. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta 
Perczel István, Oláh Mátyás illusztrációival (Budapest: L’Harmattan-Odigitria, 2010). A kötet utó-
szava részletesen ismerteti Simeon életét és költészetét. 

3 F. L. Cross és E. A. Livingstone (szerk.), The Oxford Dictionary of the Christian Church (Oxford: Univer-
sity Press, 19742, 20053), 1275. o.

4 Irénée Hausherr, „Les grands courants de la spiritualité orientale”, in: Orientalia Christiana Periodica 1 
(1935): 114-138. o.
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hagyomány tévesen Simeonnak tulajdonítja.5 Ez a nézet azonban súlyos módszer-
tani hibákból táplálkozik.

Az egyik az, hogy a bizánci, illetve keleti ortodox spirituális hagyományt va-
lamiféle monolit egységnek szeretik felfogni, és szívesen eltekintenek az egyéni  
különbségektől. Ám ha így nézzük ezt a hagyományt, akkor egyik legnagyobb ér-
téke marad rejtve előttünk: a sokszínűsége. A másik pedig az, hogy tévesen, szük-
ségtelenül és alighanem szinte teljesen öntudatlanul valamiféle merev ortodoxia-, 
illetve heterodoxia-fogalmat tettünk magunkévá, amelyek alkalmazhatatlanok a 
XI., illetve a XIV. századra. Ezek a fogalmak a reformáció és a felvilágosodás, illetve 
az ellenreformáció és a neotomizmus termékei. E modern értelmezésük szerint az 
ortodoxia a helyes, illetve hivatalosan elfogadott nézetek dogmatikus halmaza, míg 
a heterodoxia a hamis, illetve a hivatalosan elfogadottól eltérő nézetek halmaza. Ha 
ezekre a fogalmakra a korábban ismeretlen, vagy nem alkalmazott dualista formá-
lis logikát alkalmazzuk, amely jelenleg a vérünkben van, akkor amennyiben egy 
konkrét nézet, illetve megfogalmazás az ortodox nézetek halmazának része, akkor 
bármely, ettől eltérő nézet szükségképpen a heterodox nézetek halmazába kerül, 
hogy az ezzel ellentétes nézetekről ne is beszéljünk. Igaz, hogy a teológiai nézetek 
területén van még egy harmadik halmazunk is. Ide azokat a nézeteket soroljuk, 
amelyekről nem született hivatalos egyházi állásfoglalás, s ezért az érintett kérdé-
sekről így is, úgy is lehet gondolkozni. Ezeket az eldöntetlen nézeteket hívják the-
ologumenonnak. Ámde ha egyszer egy kérdésről dogmatikus állásfoglalás született 
egy egyházban, attól kezdve és visszamenőlegesen minden egyes idevágó teológiai 
nézet az ortodoxia, illetve a heterodoxia halmazába sorolható.

Ha ezt az ortodoxia-fogalmat, illetve ezt a logikát a XI. és a XIV. század spiritu-
alitására alkalmazzuk, a következő szillogisztikus okoskodásra jutunk: Az ortodox 
spiritualitásnak a XIV. század közepén dogmatikusan elfogadott normatív tanítása a 
hészükhaszta teológia, amelyet Palamasz Szent Gergely fogalmazott meg kristályos 
tisztasággal. Ez a tanítás az Istenben a lényeg egységén és a személyek hármasságán 
kívül még megkülönbözteti az isteni lényeget is (uszia: így, egyes számban) az iste-
ni tevékenységektől (energeiai: így, többes számban). Mindkettő isteni, mindkettő 
teremtetlen, de míg a lényeg tökéletesen transzcendens, elérhetetlen, megfoghatat-
lan, és csak a Háromság személyeinek megismerhető, az Isten számunkra is megis-
merhető a világban ható teremtetlen tevékenységein keresztül. E tanítás szerint az 
Istennel való egyesülés vagy istenlátás, vagyis az, amit közkeletűen, de szintén té-
vesen „misztikus élménynek” nevezünk, azt jelenti, hogy a teremtett értelmes lény 
megnyílik az isteni tevékenységek jelenlétének érzékelése előtt, és akkor a szentek 
már ebben az életben testi-lelki szemükkel látják a nem-teremtett világosságot. Az 
egyesülés a tevékenységeken keresztül történik, és a teremtett lényeket mindörök-
re végtelen szakadék választja el a nem-teremtett isteni lényegtől. Ezt a szakadé-
kot egyetlen jelenség szünteti meg a világtörténelemben: Krisztus megtestesülése, 

5 Irénée Hausherr, „La méthode d’oraison hésychaste,” Orientalia Christiana 36 (IX/2: 1927).
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mert ő az egyetlen olyan személy, akinek emberi természetében nemcsak az isteni 
tevékenységek dolgoznak, de aki magában hordta földi életében, és ma is magában 
hordja feltámadott emberi természetében az isteni lényeget, és aki mint örök Ige, 
maradéktalanul ismeri azt. Sokat szokták hangsúlyozni, hogy ebben a tanításban 
a test felértékelődik, mert a test ugyanúgy alanya az élménynek, és részt vesz ab-
ban, mint az értelmes lélek. Ha most abból indulunk ki, hogy Új Teológus Simeon 
csakúgy, mint Palamasz Gergely az ortodox misztika kiemelkedő képviselője és az 
Egyház ortodox tanítója; hogy tanításuk egyaránt olvasott és követendő például 
szolgál; sőt, Simeont a XIV. századi hészükhaszta tanítás egyik legközelebbi előfu-
tárának tekintjük, a modern dualista formális logika szerint ebből már következik, 
hogy ő sem taníthatott mást, mint a fent röviden, kissé leegyszerűsítve összefoglalt 
misztikus doktrinát.

Csakhogy ez az elképzelés körülbelül addig tartható fenn, amíg nem kezdjük 
el Szent Simeont magát olvasni, és nem konstatáljuk meglepetten, hogy ő nemcsak 
hogy nem a XIV. századi hészükhaszta fogalomrendszerben gondolkozott, de an-
nak egy előfutárát még ismerte is, és tételesen elvetette.6 Az isteni lényeg és tevé-
kenységek megkülönböztetését, amelyet eredetileg a Kappadókiai Atyák, vagyis 
Nagy Szent Vazul, Nazianzoszi (Teológus) Szent Gergely és Nüsszai Szent Gergely 
dolgoztak ki, és amely Simeon korára már a bevett ortodoxia része volt, jól ismer-
te ugyan és elfogadta, de annak a hészükhasztától gyökeresen eltérő értelmezését 
adta. Számára az Isten megismerése nem egyéb, mint a Szentháromság megismeré-
se egyszerre transzcendens és immanens lényegében, és az egyesülés, mint mondja, 
lényegi egyesülés: a teremtett lényeg egyesülése a teremtetlen, lényegfölötti isteni 
lényeggel, pontosan úgy, mint a Krisztusban, aki mindazt, amivel ő maga rendel-
kezik, így a lényegi egyesülést is, megadja követőinek. Nem azoknak, akik igazul és 
tisztán élnek, hiszen ő nem az igazakat jött hívni, hanem a bűnösöket a megtérésre, 
de minden bűnösnek, aki őszintén és tisztán megbánja a bűneit, és egész testéből-
lelkéből keresi őt. Ezzel kapcsolatban valami egészen különöset mond: A Szentlélek

 mint soha le nem nyugvó fény  Jel 21,25   
 mindazt fénytermészetűvé
 teszi, akiben lakást vesz,
 s mint élete mindeneknek
 megeleveníti őket.
 Krisztussal egylényegűként,
 vele egytermészetűként
 és közös dicsőségűként,
 elválaszthatatlan egyként
 mindenestül hasonlóvá

6 Vö. például XLVII. himnusz, 30-34: „Ezért kiáltok tehozzád, ezért könyörgök hozzád,/ ki odafönt 
vagy Atyáddal, s idelent mivelünk vagy,/ nem úgy, mint egyesek vélik, csak tevékenységeddel,/ nem 
úgy, mint sokan gondolják, puszta akaratoddal,/ nem is pusztán az erőddel, hanem a lényegeddel…”
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 teszi őket a Krisztushoz.
 Mert nem irigyli a Krisztus,
 hogy a halandó egyenlő
 legyen vele kegyelemből,
 s nem is tartja méltatlannak,
 hogy szolgái hasonlóvá
 legyenek hozzá, sőt örvend,
 mikor látja, hogy olyanná
 leszünk mi a kegyelemtől,
 habár embernek születtünk,
 amilyen ő természettől.7  1Jn 3,2

Simeon egyenesen Krisztus irigységtől mentes szeretetének tulajdonítja, hogy a 
halandó ember is megkapja a Szentlélek által az isteni lényeget, és így egyenlő lesz 
Krisztussal. Nagy hermeneutikai bravúrokkal lehet csak ebbe a tanításba beleol-
vasni a XIV. századi hészükhaszta dogmát, amely szerint, bár az Isten már ebben 
az életben megismerhető, és nem-teremtett fényként látható, ámde míg a Krisz-
tusban az Isten Ige, és így az isteni lényeg lakik, a többi ember nem a mindörökre 
megismerhetetlen lényegből, hanem a nem-teremtett tevékenységekből részesül, 
s így egyenlőségről nem beszélhetünk, még kegyelem szerinti egyenlőségről sem. 
Mivel ezekről a problémákról, részben Simeonnak a lényeg-látásról szóló tanítá-
sáról, részben arról, hogyan függ össze krisztológiájával az eukarisztiára vonatko-
zó tanítása, már korábban írtam,8 most egy másik, mindezzel összefüggő kérdést 
szeretnék megvizsgálni, nevezetesen azt, mi a test szerepe az istenlátásban. Ha a  
hészükhaszta teológiát a fenti elvek alapján rávetítjük Simeon tanítására, azt vár-
nánk, hogy a test, akárcsak a hészükhasztáknál, részt vesz az isteni fény szemlé-
lésében. Csakhogy a hészükhasztáknál ez az elv szorosan összefügg azzal a taní-
tásukkal, hogy a szentek az isteni tevékenységeket látják nem-teremtett fényként, 
amelyek áthatják az egész teremtést, és így személyes kinyilatkoztatásként lesznek 
láthatóvá a lélek értelmi és a test érzéki szeme számára. Ámde mi a helyzet akkor, 
ha az istenlátás tárgya nem elsősorban a tevékenységek, hanem maga a lényeg? Mi 
következik ebből a test szerepére nézve? Ezt a kérdést szeretném most szemügyre 
venni. Úgy érzem azonban, hogy ehhez előbb tisztázni kell a fent felvetett kérdést. 
Ha Simeon tételes tanításai nem felelnek meg a később, a XIV. században elfoga-

7 Simeon, XLIV. himnusz, 373-393, Az isteni szerelmek himnuszai, 269. o.
8 Perczel István, „Új Theológus Szent Simeon és az isteni lényeg filozófiája”, in: Pannonhalmi Szem-

le VI/3 (1998): 49-64. o.; id., „Saint Symeon the New Theologian and the Theology of the Divine 
Substance,” in: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 41 (2001): 125-146. o.; id., „The 
Bread, the Wine and the Immaterial Body: Saint Symeon the New Theologian on the Eucharistic  
Mysteries” in: The Eucharist in Theology and Philosophy: Issues of Doctrinal History in East And West from 
the Patristic Age to the Reformation, szerk. Perczel István, Forrai Réka és Geréby György, Ancient and 
Medieval Philosophy, De Wulf-Mansion Centre I/xxxiv (Leuven: University Press, 2005), 131-156. o.
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dott dogmáknak, akkor vajon a heterodoxia halmazába kell-e sorolnunk őket? Ez 
meglehetős nehézségekhez vezetne, hiszen ő az Ortodox Egyház nagy tanítója, 
szentje és teológusa. Azt gondolom, nem ezt kell tennünk, hanem az ellenreformá-
ciótól örökölt ortodoxia-fogalmunkat kell felülvizsgálnunk. 

Ma tehát ortodoxián egy elfogadott dogmaegyüttest értünk. Csakhogy nyilván-
valóan nem ez a szó eredeti jelentése. A görög szó ugyanis tényleg jelentheti azt, 
hogy „helyes vélekedés” (ez azonban még mindig nem azonos a dogmaegyüttes-
sel), de jelenthet mást is: „helyes dicsőítés”-t. Világosan látható, hogy az Egyházban 
eredetileg az utóbbit jelentette, különben nem történt volna meg, hogy a legko-
rábbi kortól egészen a kilencedik századig minden keleti keresztény nyelvre ek-
ként fordították. Ezt jelenti a szír tríszut subkhó, az örmény uḷḷabharutijun, a grúz 
marTl-madidebloba és a szláv pravoszlávije is. A kopt nem mérvadó, mert ebben a 
nyelvben a görög orthodoxia kölcsönszót használják.9 Így tehát ortodox az, aki az 
Istent helyesen dicsőíti. Mivel lex orandi est lex credendi (az imádság törvénye a hit 
törvénye), a helyes dicsőítés természetesen valamiképpen egybeesik az igaz hittel, 
de dogmaegyüttesnél mindenképpen összetettebb fogalomról van szó. Nézzük meg 
először, mit nem jelent, majd azt, hogy ezzel szemben mit jelent ez a fogalom. Nem 
jelenti, és nem jelentheti azt, hogy egy ortodox tanító a történelem minden dog-
matikus megfogalmazását ismeri, és egyetért azzal: azokat is, amelyeket az Egyház 
már elfogadott az ő idejében, de azokat is, amelyeket halála után készült elfogad-
ni, sőt, hogy a későbbi dogmáknak még az esetleges történeti körülményeknek  
köszönhető pontos megfogalmazását is előre megsejti. Könnyen belátható, hogy 
ahhoz, hogy valaki őszintén és tiszta lelkiismerettel helyesen dicsőítse az Istent, 
nincs szükség ilyen fokú jövőbe látásra. Jelenti viszont azt, hogy a tanító elfogadja 
annak az Egyháznak az összes, a maga korára elfogadott dogmáját, amelyhez tarto-
zik, már amennyire ismeri őket, hiszen ha nem tenné, nem volna őszinte, és őszin-
tétlenül nem dicsőítheti az Urat. Jelenti még azt is, hogy tiszta szívvel, az evangéliu-
mi parancsokat követve dicsőít, és hogy mindenben a keresztény üzenet lényegét, a 
szeretetet próbálja követni. Ha tehát az ortodoxia a helyes dicsőítés, akkor nem sza-
bad csodálkozni azon, hogy az Istent helyesen dicsőítők között komoly vélemény-
különbségek lehetnek, és egyben jogunk is van ezeket a véleménykülönbségeket 
filológiai és eszmetörténeti vizsgálat alá vetnünk anélkül, hogy akár a történésznek, 
akár a teológusnak félnie kellene attól, amiről a szövegek vallanak. Viszont nem kell 
feltétlenül ortodoxnak tekinteni bizonyos dogmák lélektelen ismételgetését, ami 
mögött alkalmasint elsikkad a valódi keresztény üzenet. Új Teológus Szent Simeon 
mindenesetre életének egy jelentős szakaszát szentelte az ilyenfajta lélektelen ál-or-
todoxia elleni küzdelemnek.10

9 Az itt felhasznált információkért köszönetet mondok Gohar Sargisyannak (örmény), Levan Gigine-
ishvilinek (grúz), Tóth Péternek és Hasznos Andreának (kopt).

10 Az István nikomédiai metropolita, a bizánci iskolateológia képviselője elleni küzdelemre gondolok. 
Vö. Simeon, XXI. himnusz, Az isteni szerelmek himnuszai, 117-129. o., valamint uo. „Utószó,” 380-384. 
o.
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A továbbiakban tehát egyetlen kérdésnek szeretnék utánajárni: Mit tanít Sime-
on a test szerepéről az istenlátásban? Ehhez egyszerű módszert próbálok alkalmaz-
ni: Simeont Simeonnal magyarázni mindenféle külső kritérium vagy a hagyomány 
más részéből kölcsönzött kiegészítő hipotézis nélkül, de mégis két belső munkahi-
potézist alkalmazva.

Egyik hipotézisem az, hogy ahol a ránk hagyományozott szövegek látszólag 
belső ellentmondásokat tartalmaznak, ott az ellentmondás megállapításán túl meg 
kell néznünk, hogy az ellentmondás nem valamiféle tudatos szerkesztői vagy ki-
adói beavatkozás nyoma-e. Ez a hipotézis esetünkben annál is kézenfekvőbb, mert 
Simeon egyik himnuszának, a XXI.-nek, két változata maradt fenn. Egy Az isteni 
szerelmek himnuszainak gyűjteményében, és egy másik egy különálló kéziratban. Ezt 
a költeményt Simeon 1003-ban az iskolateológus István nikomédiai metropolita 
egy teológiai kérdésére írta válaszul. Az összes többi vers Simeon haláláig kiadat-
lan maradt, csak a tanítványok körében terjedt, s azokat Nikétasz Simeon halála 
után tizenhárom évvel, 1035-ben bocsátotta közre.11 Ez a költemény azonban már 
Simeon halála előtt is terjedt, és a szöveghagyományozás szeszélye folytán egyet-
len, jelenleg a Vatikánban őrzött kézirat megőrizte a vers első 84 sorát, amelyről 
látható, hogy egészen más nyelvi regiszterben íródott, amely közelebb állt a kor 
beszélt nyelvéhez, és így érthetőbb volt az emberek számára. Ezzel szemben Niké-
tasz kiadása, Az isteni szerelmek himnuszainak gyűjteménye, bár még őriz népnyelvi 
fordulatokat, a himnuszok nyelvét attikai irodalmi dialektusra írta át. Ebből követ-
keztethetünk arra, hogy valószínűleg a vatikáni kézirat által őrzött szöveg a Simeon 
által írt eredeti változat.12 Felmerül hát a kérdés, hogy Nikétasz, aki a himnuszokat 
és a prózai írásokat a szent halála után kiadta, csak formailag változtatott-e a szöve-
geken, vagy tartalmilag is.13

11 Vö. Nikétasz, Új Teológus Szent Simeon Élete, 137. fejezet. Első kiadás francia fordítással: Iré-
née Hausherr, Un grand mystique byzantin: Vie de Syméon le Nouveau Théologien (949-1022) par Nicétas
Stéthatos, texte grec inédit avec introduction et notes critiques par le P. Irénée Hausherr S. I. et traduction françai-
se en collaboration avec le P. Gabriel Horn S. I., Orientalia Christiana vol. XII, 45, Róma 1928, 200-201. 
o. Harmadik kiadás: Szimeón Kútszasz archimandrita, Νικήτα τοῦ Στηθάτου Βίος καὶ πολιτεῖα τοῦ 
ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου – Εἰσαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια 
(Nea Szmírni: Ekdószisz Akrítasz, 1994, 19962), 346-349. o. Erről lásd, Az isteni szerelmek himnuszai, 
„Utószó,” 384. o.

12 A kézirat, amely e változatot megőrizte, a Vaticanus graecus 504, Kr. u. 1105-ből. A 84 sort I. Hausherr 
adta közre Nikétasz Életrajzához írt előszavában: Hausherr, Un grand mystique byzantin, Bevezetés, 
lxiii-lxv. o.

13 E kérdésre a kutatók eltérő válaszokat adtak. Johannes Koder, aki a himnuszokat kiadta, úgy gon-
dolja, hogy nincs okunk tartalmi változtatást feltételezni: Syméon le Nouveau Théologien, Hymnes 
I. Introduction, texte critique et notes par Johannes Koder, traduction par Joseph Paramelle, S.I. 
Sources Chrétiennes 156 (Paris: Cerf, 1969), 47-50. o.; és id. „Συμεών ο Νέος Θεολόγος και οι ύμνοι 
αυτού” in: Athanasios Markopoulos (szerk.), Τέσσερα κείμενα για την ποίηση του Συμεών του 
Νέου Θεολόγου (Athén: Kanaki, 2008). Ezzel szemben Marc D. Lauxtermann úgy gondolja, hogy 
Nikétasz „szisztematikusan átjavította a szent heterodoxul hangzó kijelentéseit,” a Τέσσερα κείμενα 
könyvismertetésében, in: Βυζαντινά Σύμμεικτα 19 (2009). Ugyanarról a könyvről írt ismertetésem-
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Másik munkahipotézisem pedig az, hogy Simeon nem pusztán az inspiráció ha-
tása alatt író misztikus, akin a szisztematikus gondolkodást nem lehet számon kér-
ni, hanem, mint neve is mutatja, valódi, módszeres gondolkodásra képes teológus, 
aki minden egyes általa tárgyalt teológiai kérdésről koherens nézetet alkotott. Ránk 
maradt írásain ezért számon lehet kérni a koherenciát, és az elszórt tanúságokból 
rekonstruálni lehet pontos teológiai nézeteit. A gyakran hangoztatott elv, miszerint 
egy „misztikustól” nem lehet összefüggő gondolkodást várni, hiszen pusztán csak 
élményei sugallatainak hatására ír, szerintem általában is értelmetlen, hiszen miért 
ne gondolkodhatnék egy misztikus? Új Teológus Szent Simeon esetében viszont 
ezt a magyarázatot nyugodtan kizárhatjuk, mint az az alábbiakból is látható lesz 
majd.14

Tanulmányom második részét tehát rövid magyarázatokkal ellátott szövegfor-
dítások alkotják. 

2. A test szerepe az istenlátásban - szövegek

2.1. A szent testével együtt ragadtatik ki a világból, és látja az Istent?  

 IX. himnusz, 1-18 (49. o.) 15

Vizsgálódásaimat Simeon IX. himnuszának egy részével kezdem, amely arra látszik 
utalni, hogy Simeon tanítása talán magába foglalta, hogy a szentek a testben és a 
test részvételével látják az Istent, valahogy úgy, ahogyan azt később a hészükhaszta 
tanítás is tartotta:

 Jaj, jaj, Uram, mindenható Királyom!
 Ki is lakhat jól szellemi szépségeddel,
 felfoghatatlanságod ki érthetné meg?
 Ki járhat méltón parancsolataidban,

5 ki szemlélhetné orcád világosságát,           Kiv 33,20-23; Zsolt 4,7 (LXX)
 mely megdöbbentő, melyet be nem fogadhat  Mt 17,2; Jn 1,14; 2Kor 4,6
 ez a nehéz és sötét világmindenség,           Jn 1,4

ben még Kodernek adtam igazat, in: Byzantinische Zeitschrift 103/1 (2010), 52-61. o. Az isteni szerelmek 
himnuszai teljes anyagának lefordítása után viszont rájöttem, hogy az igazság a két nézet között van: 
vannak szöveghelyek, ahol Nikétasz tartalmi javításai filológiai eszközökkel közvetlenül tetten érhe-
tők: Az isteni szerelmek himnuszai, Utószó, 390-391. o.

14 Erről a kérdésről vö. Perczel István, „The Bread, the Wine and the Immaterial Body: Saint Symeon 
the New Theologian on the Eucharistic Mysteries”, ahol az általam kritizált irodalom referenciáit is 
megadom, és néhány konkrét nézettel is vitatkozom.

15 A himnuszokra vonatkozó oldalszámok itt és a következőkben Az isteni szerelmek himnuszai magyar 
kiadására vonatkoznak (a referenciát lásd fent, 2. jegyzet).
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 s mely azt, ki látja, innen ki is ragadja
 testével együtt, ó, nagy titok csodája?  2Kor 12,2-3

10 Ki az, ki túllép testének kerítésén,
 aki elhagyja a pusztulás homályát,
 s elrejtőzik, a világot elhagyva?
 Jaj, jaj, tudásunk s szavaink mily csekélyek!
 Hová rejtőzik, ki a világon túllép,

15 s kívül került már mindenen, amit szemlél?
 Mondd el, bölcseknek elvetett bölcsessége,
 hogy azt ne mondjam, kit Isten bolonddá tett,     
 ahogy’ Pál mondja, s Isten minden szolgája. Iz 29,14; 1Kor 1,19-20

Ez a vers különös ellentmondást tartalmaz: Krisztus arcának világossága a sötét-
ségben ragyog János Evangéliuma Prológusának szavai szerint, s ez a sötétség nem 
más, mint az anyagi világmindenség, amelyet Simeon előszeretettel nevez verse-
iben sötétnek. Ez a világosság kiragadja azt, aki látja őt, a sötétségből, vagyis az 
anyagi világmindenségből. Ámde itt valami különös dolog történik: a világosság 
szemlélője testestül ragadtatik ki a világból (8-9. sor). Ez Krisztus mennybemene-
telére látszik utalni, aki testben hagyta el a világot, és ült le az Atya jobbján (Lk 24, 
51; ApCsel 1, 9; de elsősorban Mk 16, 19). Csakhogy a következő, 10-11. sor már 
azt kérdezi: „ki az, ki túllép testének kerítésén”, hogy „elhagyja a pusztulás homá-
lyát”, vagyis az érzékelhető világmindenséget, ahol Simeon szerint csak a homály 
és pusztulás lakozik? Mármost hogyan léphet valaki testestül túl önnön testének 
kerítésén? Nem ellentmondás ez? Láthatólag Nikétasz is érezte ezt, s ezért a vers 9. 
sorához a következő lapszéli jegyzetet fűzte:

Megjegyzendő, hogy az atya, aki ezeket írta, testben ragadtatott el a menny bel-
sejébe, ahogyan egy másik írásában olvasható.

Ha ez igaz, első feladatunk megtalálni ezt a másik írást, és a fent idézett koherencia 
elvét szem előtt tartva a két, illetve több írásból rekonstruálni ezt a tanítást, amely 
szerint a szenteket az isteni fény testestül ragadja ki ebből a testi világból. Minthogy 
azonban Nikétasz, aki lapszéli jegyzeteiben általában pontosan meg szokta jelölni, 
hogy Simeonnak melyik másik munkájára gondol, itt semmi konkrétat nem mond, 
kénytelenek vagyunk végigmenni mindazon a szöveghelyen, ahol Simeon a test 
szerepéről beszél az istenlátásban. Meglepetésünkre azonban azt találjuk, hogy az 
összes ilyen szöveghely pusztán csak két csoportba sorolható. Az egyik csoportba 
azok a szövegek tartoznak, ahol Simeon arról beszél, hogy az istenlátás állapotá-
ban (vagyis a misztikus egyesülésben) a szentek nem tudják, hogy testben vannak-e 
vagy sem, a másikba viszont azok, ahol Simeon azt mondja, hogy bár az istenlátás-
ban a szentek nem tudják, hogy testben vannak-e, ő a maga fejével úgy gondolja, 
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hogy az élmény a testen kívül, az értelem testetlen állapotában történik. Mindkét 
csoportból csak szemléltetésként idézek néhány szöveghelyet.

2.2. Az istenlátásban a szentek nem tudják, hogy testben vannak-e vagy sem 

A klasszikus szentírási hely, amelyet Simeon idéz, Szent Pál Második korinthoszi 
leveléből való: 

2Kor 12,2-3: 

Ismerek egy embert Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt, vajon testben-e, nem 
tudom, vajon testen kívül-e, nem tudom, az Isten tudja, de elragadtatott a harmadik 
égig, és tudom, hogy ez az ember, hogy testben-e vagy testben kívül-e, nem tudom, az 
Isten tudja, elragadtatott a Paradicsomba, és kimondhatatlan beszédeket hallott, 
amelyeket embernek nem szabad elmondania.

Ennek alapján ismétli gyakran, hogy az istenlátás élményében ő maga sohasem tud-
ja, vajon testben van-e vagy sem.

Simeon, XVI. katekézis, 78-9616

Amikor bementem oda, ahol imádkozni szoktam, s elkezdtem mondani, hogy 
„Szent Isten…”,17 s visszaemlékeztem a szent szavaira,18 egyszerre csak könnyez-
ni kezdtem, s olyan isteni vágyra indultam, hogy képtelen is lennék szóval kife-
jezni az akkor érzett örömöt és gyönyörűséget. Azonnal leborultam a földre, és 
láttam, amint temérdek fény ragyog rám értelmi módon, s egészében magához 
ragadja értelmemet és lelkemet annyira, hogy a váratlan csoda megdöbbentett, 
és önkívületbe estem. Sőt, a helyről is elfeledkeztem, ahol korábban álltam, 
elfelejtettem, ki vagyok, és hova tartozom, csak folytonosan kiáltoztam, hogy 
„Uram, irgalmazz!”, amint arra később, amikor magamhoz tértem, visszaem-
lékeztem. Ámde, atyám, azt, hogy ki volt az, aki beszélt, vagy ki mozgatta a 
nyelvemet, nem tudom – mondta – az Isten tudja. S hogy testben, vagy testen kívül 
beszélgettem-e ezzel a Fénnyel, azt csak maga a Fény tudja, aki minden ködös ele-
met és földi gondolatot elűzött a lelkemből, aki eltávolított tőlem minden nehéz 
anyagot, és a test súlyát, amely levertséget és bénaságot okozott tagjaimban.

16 Syméon le Nouveau Théologien, Catéchèses 6-22. Introduction, texte critique et notes par Mgr. Basile 
Krivochéine, traduction par Joseph Paramelle, S. I., Tome II, Sources Chrétiennes 104 (Paris: Cerf, 
1964), 244-247. o.

17 A Háromszorszent imádság: „Szent Isten, szent Hatalmas, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!”
18 Itt lelkiatyjáról, Jámbor Simeonról van szó.
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Hasonlóképpen beszél XIII. himnuszában is:

XIII. himnusz, 63-70 (62. o.)

 Ülök az ágyamon, kívül kerülve a világon,  Én 3,1
 s cellámban ülve látom azt, ki a világon kívül
65 van, s elhagyta a világot, és ővele beszélek  ApCsel 1,9-11
 – félelmetes kimondani –, őt csókolom, s ő csókol,
 őt eszem, és táplálkozom a puszta látványával,
 és egyesülve ővele az egeken túllépek,
 s csak ezt tudom igazi és bizonyos ismerettel,
70 de hogy eközben a testem hol van, azt nem is sejtem.  2Kor 12,2-3

Ugyanez a gondolat található még a következő szöveghelyen is: 

XL. himnusz, 13-18 (238. o.)

 Míg minden úgy marad, mint volt, ím’ meglátogat engem
 a fény, és felemel engem túl minden teremtményen, Ef 4.10
15 és míg a világban vagyok, kiemel a világból.
 Nem tudom, vajon testben-e, de igazán s egészen  2Kor 12.2
 én, a látó ott találom magam egyszerűségben,
 ahol nincs semmi más, csak az egyszerű világosság.

Ez tehát a misztikus élmény „tényállása”: az elragadtatás olyan állapot, amelyben a 
szentek nem tudják, hogy mi van a testükkel, és hogy ők egyáltalán a testben van-
nak-e. Ebből önmagában két dolog következik: az egyik az, hogy az élmény rend-
kívüli intenzitása folytán a lélek nem is képes önmaga helyzetét felfogni, a másik 
viszont az, hogy a testnek alighanem nincs része az élményben, hiszen akkor való-
színűleg valamiféle emlék is maradna arról, ami a testtel mint az érzékelés alanyával 
az élmény közben történt.

2.3. Simeon sejtése és kételyei afelől, hogy a szentek az istenlátásban talán testetlen 
állapotba kerülnek

Simeon Második hálaadása igen érdekes gondolatokat tartalmaz. Egyfelől megis-
métli a páli utalást arra, hogy lehetetlen az élmény közben tudni, hogy a testtel mi 
történik, másfelől felveti azt a gondolatot, hogy az élmény a szentet kiragadja az 
egész testi világból, végül kifejezi, hogy Simeon arra a feltevésre hajlik, hogy a világ 
elhagyásakor a lélek önnön testét is elhagyja.
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XXVI. katekézis (Második hálaadás), 216-23319

…te magad megjelentél nekem, a Szent Lélek fényével egészen megtisztítva ér-
telmemet. S amint az már világosabban és tisztábban látott, úgy tűnt nekem, 
hogy te magad kilépsz valahonnan, fényesebbé válsz, és megadod nekem, hogy 
valamiféle alak nélküli alak20 látványát lássam. Ekkor kivittél engem a világból – 
habozom azt mondani: a testből is, hiszen nem adtad meg, hogy ezt pontosan tudjam –, 
elárasztottál sugaraiddal, s amint úgy tűnt, hogy egész valómmal teljesen és tisz-
tán látok, megjelentél nekem, s amikor ezt kérdeztem tőled: ‘Ó, Uralkodóm, ki 
vagy te?’ – akkor méltattál engem, tékozló fiút először arra, hogy hangodat hall-
jam, és kedvesen így szóltál hozzám […]: ‘Én vagyok az Isten, aki érted emberré 
lett, és mert egész lelkedből kerestél, íme, mostantól testvérem, örököstársam és 
barátom vagy.’ (Mt 12,49-50; Rm 8,17; Jn 15,14-15)

Különösen fontos ez a szöveghely mint a IX. himnusz párhuzama. Ott is arról volt 
szó, hogy a szent az istenlátás élményében elhagyja a világot. Ámde míg ott Sime-
on, úgy tűnik, határozottan állította, hogy ami a világot elhagyja, az a test és az 
értelmes lélek együttese, s Nikétasz lapszéli jegyzete azt látszott megerősíteni, hogy 
ez a tanítás Simeon egy közelebbről meg nem nevezett másik írásában is megtalál-
ható, itt egyértelműen azt mondja, hogy szerinte, habár nem biztos ebben, a világ 
elhagyása egyben a test elhagyása is. Annyiban is igen fontos ez a szöveghely, hogy 
megmutatja: annak a kérdésnek az eldöntése, hogy mi volt a lélek és a test viszonya, 
vagy akár a lélek és az értelem viszonya az istenlátás élményében, nem az élmény, 
hanem az élményt követő gondolkodás feladata. Hogy azután a kérdésre milyen 
válasz adódik, ez azon a gondolati „rendszeren” múlik, amelyben a „misztikus” a 
maga élményét értelmezi.

2.4. Simeon úgy véli, hogy az istenlátáskor a szentek testetlen állapotba kerülnek

A következő szövegcsoport olyan szöveghelyeket tartalmaz, ahol Simeon határo-
zottabban kifejti abbéli egyéni véleményét, hogy az élmény pillanatában a szentek 
testen kívüli állapotba kerülnek. 

19 Syméon le Nouveau Théologien, Catéchèses 23-34. Introduction, texte critique et notes par Mgr. Basile 
Krivochéine, traduction par Joseph Paramelle, S. I., Tome III, Sources Chrétiennes 113 (Paris: Cerf, 
1965), 88-89. o.

20 Az alak nélküli alak (morphé amorphosz) az Isten alakja (morphé theu). Vö. Fil 2,6: „aki bár Isten alakjá-
ban volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő.”
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XLIX. himnusz, 66-91

 Ám most is támassz fel engem, vezess ki a mélységből,
 helyezz parancsolataid sziklájára, ó, Krisztus,
      Kiv 33,21; Zsolt 40(39),1-3 (LXX)
 és mutasd meg a fényedet, melyet be nem fogadhat
 a világ, de a világból és a látható fényből,  Jn 1.5-10
70 az anyagi levegőből, az égből és mindenből
 kiragadja, Üdvözítőm, azt, aki őt meglátja.
 Nem tudja, hogy testen kívül van talán, vagy egészen
 testben marad, ó, Istenem, abban a pillanatban,  2Kor 12,3
 de azt hiszem, anyagtalan csillaggá válik akkor,
75 amelyet az értelmi nap szépsége világít meg,    Mal 3,20
 mely önnön fényét nem képes látni és érzékelni,
 mert egyedül csak őt látja, a le nem nyugvó napfényt,  Jel 21,25
 dicsősége csodálatos szépségét felismerve.

 Ekkor megdöbbenésében nem is képes felfogni,
80 és nem képes megérteni a szemlélődés módját,
 hogy hol, s miképp’ jelenik meg, aki felfoghatatlan,
 s mégis körülfoghatóvá akar lenni mibennünk. 
 Csak annyit tudunk mindnyájan, kik beavatottakká
 lettünk, hogy kívül kerültünk s maradunk e világon
85 igazán, egészen addig, amíg csak a fényt látjuk,
 majd itt találjuk magunkat a testben s a világban.
 Emlékezve az örömre, emlékezve a fényre
 s az édes gyönyörűségre, siránkozunk és sírunk,
 mint a csecsszopó gyermekek, ha anyjukat meglátják,
90 és emlékezve a tejnek édességére, sírnak,
 amíg ismét meg nem kapják, és eleget nem szopnak.

Itt Simeon, miután megismételte, hogy nem lehet tudni, vajon az élmény pillanatá-
ban a látó a testben van-e vagy azon kívül, határozottan kifejti a testetlen istenlátás 
szinte teljes elméletét, hangsúlyozva, hogy nem élményszerűen bizonyított tények-
ről, hanem az ő egyéni értelmezéséről van szó: „nem tudom…, de azt hiszem…” 
A látó anyagtalan csillagként szemléli az értelmi nap (vagyis az Isten) reáragyogó 
fényét, de ebben az állapotban nem képes az önreflexióra, s ezért nem tudja, mi 
van a testével. E vers érdekes módon tartalmazza még annak leírását is, mi történik 
a szenttel akkor, amikor elhagyja őt az élmény: ismét a testben és a világban találja 
magát, és az örömből s a fény szemléléséből pusztán az emlék marad. Megdöbben-
tően emlékeztet a visszatérés leírása arra, amit egy nagy nem-keresztény platónikus 
misztikus mond ugyanerről:
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Plótinosz, „Arról, hogy miként szállt alá a lélek a testekbe” (IV.8, 1)21

Gyakran, ha a testből önmagamra ébredek, és minden máson kívül kerülve  
elmerülök önmagamban, csodálatosan nagy szépséget látok. Ilyenkor megbizo-
nyosodom róla, hogy egészen a magasabb világhoz tartozom, a legjobb életet 
élem, eggyé lettem az Istenséggel, és benne lakozom, eljutottam az isteni való-
sághoz, és az egész szellemi világ fölött lakozom. Miután pedig megpihentem az 
Istenségben, és a szellemből alászállok a gondolkodásba, nem is értem, hogyan 
történhetett ez a mostani alászállásom, aminthogy azt se, hogyan került egykor 
testbe a lelkem, ha egyszer olyan, még ha testben lakozik is, amilyennek önma-
gában mutatkozott.

A hasonlóság mellett megfigyelhető egy érdekes különbség is. A testetlennek gon-
dolt élményből visszajőve a világba és a testbe Simeon az odafönti örömre és fényre 
emlékezik, és keservesen sír, mert szeretne visszajutni, s ez a sírás kiváltja az Isten 
újbóli kegyelmét, s a szemlélődés megismétlését. Ezzel szemben Plótinosz inkább 
azon gondolkozik, hogyan szállhatott alá lelke a magasztos látásból, amelyet ön-
nön testetlen természetében szemlélt, a testbe. Ámde mindez a spirituális úton járó 
szerzetes és a platónikus filozófus hozzáállásának a különbségére, nem pedig a két 
élmény vagy az azután következő alászállás különbségére utal. Különbségnek tűn-
hetnék a lélek preegzisztenciájának gondolata is Plótinosznál, ha – talán meglepe-
tésünkre – nem találnánk hasonló gondolatot Simeonnál is: 

 XXII. himnusz, 71-80 (132. o.)

 S te, ki odalent lakozol sötét száműzetésben,
 hová az első lázadók mindnyájan lezuhantak,
 Ádám, és vele Éva is, aki az ősanyád volt,
 a gonosz ördöggel együtt, aki őket megcsalta,   Zsolt 28(27),1; 30(29),3;
75 a sűrű homálynak helyén, a keserű veremben,   88(87),4-6; 143(142),722

 hol a kígyók laknak, akik sarkatokba harapnak, Ter 3,15 
 hol a sírás, a jajgatás, gyötrelem, szomorúság,
 hol az örökös szorongás, gond és a keserűség,
 a halál és az elmúlás tart benneteket fogva,
80 hogy’ tétlenkedhetsz tétován, hogy’ lustálkodhatsz, mondd csak?

Úgy tűnik tehát, hogy itt Ádám és Éva meglehetősen egyértelműen az első lázadók, 
akik az ördöggel együtt lezuhantak az érzékelhető világ keserű vermébe, és ne-

21 Horváth Judit és Perczel István fordítása: Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről (Budapest: Euró-
pa, 1986), 209. old.

22 A verem a zsoltárokban az alvilág metaforája.
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héz elkerülni a gondolatot, hogy itt egy testetlen preegzisztens állapotról van szó, 
ahonnan Ádám, Éva és mindenekelőtt az ördög az érzékelhető világba mint „a sűrű 
homálynak helyére, a keserű verembe” jutott. Meglehetősen egyértelműen erre 
mutat a 76. sor utalása is a Teremtés könyvére is, ahol az Isten ezt mondja a kígyónak 
a Paradicsomból való kiűzetéskor: „ellenségeskedést szerzek közted és az asszony, 
és a te magvad és az ő magva között: ő [vagyis az asszony magvából származott 
férfi – az itt használt névmás: autosz, hímnemű] a fejedre tapos, te pedig az ő sar-
kába harapsz.”23 A kiűzetés helye ugyanis az a világ, ahol élünk, vagyis eszerint az 
értelmezés szerint láthatólag az érzéki világ. Erre utal „az örökös szorongás, gond 
és a keserűség” is, de mindenekelőtt „a halál és az elmúlás.”

Valóban úgy tűnik, hogy a verem, a homály és a sötétség nagy általánosságban 
az érzékelhető világ metaforája Simeonnál. Íme ennek egy klasszikus egyszerűségű 
és szépségű kifejtése:

 XXXIV. himnusz, 1-4 (218. o.)

 Egészen más a látható, és más a láthatatlan,
 más a teremtmény, s megint más az, aki létrehozta, 
 a halandó s halhatatlan, homály és világosság,
 s a kettő elkeveredett, mert alászállt az Isten.  Jn 1,5, 14

Az az egyelőre kissé bizonytalan benyomásunk támadhat tehát, hogy a lélek eredeti 
testbe költözése és a misztikus élményből történő alászállása összefügg, az utóbbi 
az előbbit modellezi nemcsak Plótinosznál, de Simeonnál is. Másfelől viszont ismét 
csak nem lehetünk biztosak a dolgunkban, hiszen egy másik himnuszban Simeon, 
mintha csak gondolna erre az értelmezésre, közbeiktat egy megjegyzést láthatólag 
pontosan azért, hogy ezt az értelmezést kizárja: 

 XXIV. himnusz, 214-221 (156. o.)

 Fölötte állsz te minden hatalmasságnak,  Ef 1,21
215 és ők, Megváltóm, mind körülvesznek téged,
 s mi itt sínylődünk a mélységes veremben
 – nem a világot nevezem én veremnek,
 hanem a bűnnek feneketlen sötétjét –,
 gonosz veremben, mely telve van homállyal, Zsolt 28(27),1; 30(29),3
220 lent az alantas veremben és sírboltban,  88(87),4-7; 143(142),7
 mit nem világít soha be a nap fénye.  

23 Ter 3,15 a Septuaginta szövege szerint.
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Egészen hasonló jelenséggel van itt dolgunk, mint a IX. himnuszban: Simeon taní-
tásának két variánsával találkozunk, az egyik a testet negatívan értelmezi, azt ho-
málynak, sötétségnek, veremnek – továbbá, mint kicsivel később látni fogjuk, sír-
boltnak és koporsónak – nevezi, a másik viszont kifejezetten kizárja ezt az értelme-
zést azért, hogy a testnek pozitív szerepet tulajdonítson. Mindenesetre a XXXIV. 
himnusz fent idézett részlete (vö. fent, 58. o.), amely Krisztus megtestesülését a vi-
lágosság és a homály elkeveredéseként értelmezi János 1,5 és 14 alapján,24 arra utal, 
hogy a világosság az isteni természet, és a testi világ a homály. Úgy tűnik nekem, 
hogy éppen itt van a különbség Plótinosz és Simeon misztikája és világképe között, 
ez teszi az utóbbit kereszténnyé: nevezetesen, hogy bár a testi világot sötétségként 
definiálja, ezt a sötétséget bevilágítja az oda alászállott fény, a megtestesült Ige. S 
amiképpen a lélek alászállása az istenlátásból az eredeti testbe költözést modellezi, 
ugyanúgy Simeon valóban testi misztikája, nevezetesen azoknak a misztikus élmé-
nyeinek a leírása, ahol a testben lakozó lélek látja az alászállott Krisztust, és ahol a 
testnek valóban szerepe van az istenlátásban, Krisztus alászállását, megtestesülését 
modellezi. Úgy találom, hogy ez Simeon misztikájának legmegindítóbb és legköl-
tőibb része. Sok szép helyet lehetne erre idézni, de legyen elég itt egy:

 Simeon, XI. himnusz, 66-97 (54. o.)

 Kicsinyke vigaszt hordoztam ekkor még az elmémben,
 hogy nem fog elemészteni, hogy nem fog megégetni
 lágy viaszként a tűz heve, mint a próféta mondja,       Zsolt 68(67),3; Mik 1,4
 mert megközelíthetetlen fénye távol van tőlem,
70  s a sötétben van lakhelyem, és az elrejt előle,
 és onnan mint egy résen át látom őt szédelegve.
 Amíg értelmem ezekkel foglalatoskodott még,
 és amíg úgy tűnt énnekem, hogy a mennyekbe látok,
 s míg reszkettem, hogy közelebb jön, és elemészt engem,
75 megtaláltam most őt magát, akit távolból láttam, 
 akit a megnyílt egeken keresztül István látott,            ApCsel 7,56
 s akivel Pál találkozott, és megvakult egészen:             ApCsel 9,9
 úgy láttam őt a szívemben, mint lobogó tűz lángját. 
 A csodától megijedtem, és reszketés fogott el,
80 magamon kívül kerültem, a térdem összecsuklott,
 a dicsőségnek erejét nem bírva elfordultam,
 az itteni érzékelés éjébe menekültem,
 és gondolataim mögé bújtam el félelmemben,

24 Jn 1,5, 14: „a fény a sötétségben fénylett, és a sötétség nem fogadta azt be… És az Ige testté lett, és 
közöttünk / bennünk lakozott.”
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 mintha sírba szállnék alá, és koporsófedélnek 
85 ezt a nehéz testet húztam magamra oltalomnak, 
 és azt hittem, elbújhatok attól, ki betölt mindent,   
 s ki régen életre keltett, sírban fekvő halottat. 
 S mert elhordozni nem bírtam az Isten dicsőségét,
 úgy döntöttem, hogy bebújok, s ott maradok a sírban,
90 s a halottakkal lakozom, élőként sírba szállok
 inkább, mint hogy elhamvadjak, és tüstént elpusztuljak.
 Idelent kell hát lakoznom, és szüntelenül sírnom, 
 siratva feslett életem, mivel vágyam tárgyától
 elestem, és így sírlakó lett belőlem, bűnösből.
95 De élve holtként, föld alatt, koporsókővel fedve
 megtaláltam az életet, az életadó Istent,  
 akinek legyen dicsőség s tisztelet mindörökké.
 Ámen.

Másik, igen erőteljes leírása ez az istenlátás utáni visszatérésnek a testbe és az érzéki 
világba. A látás és az élmény olyan erős, hogy a szent a látástól „az itteni érzékelés” 
(nem a bűn!) „éjébe menekül,” a közvetlen szemlélődéstől visszatér a gondolataihoz 
(vö. Plótinosz, fent, 57. o.: „a szellemből alászállok a gondolkodásba”), amit sírba 
szállásként él meg, s végül a nehéz, anyagi testet „húzza magára oltalomnak,” hogy 
elbújjon „attól, ki betölt mindent.” Így száll Simeon élőként sírba (értsd: megvilá-
gosodott szentként vissza a testi világba), és lakozik a halottakkal, vagyis azokkal, 
akik nem ismerik az isteni világosság szemlélését, hanem a testi világhoz kötődnek. 
De mégis, holtként a test koporsókövétől fedve is megtalálja „az életet, az életadó 
Istent,” vagyis a megtestesült, bennünk lakozó Krisztust. Nevezhetnénk ezt az el-
méleti-misztikus irányzatot keresztény platonizmusnak is, és láthatólag Simeon egy 
sok évszázados keresztény hagyományra támaszkodik, amely újragondolta egye-
bek között Platón barlanghasonlatát is, hogy immár ne pusztán a barlangból – a tes-
ti világból – való kikapaszkodás legyen a valódi látás feltétele, hanem a barlangban 
(vagy veremben) ragyogó, a testi világ sötétségével elkeveredő fény felismerése.

Ami a végső istenlátás testetlenségét illeti, újabb részletet tudunk meg a Hatodik 
etikai értekezésből: 
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Hatodik etikai értekezés, 383-39025

Ha viszont bevallod – amit helyesen teszel –, hogy nincs részed a kegyelmi ado-
mányból, hogy nem érzékelted, hogy halottá lettél a világ számára, nem vetted 
észre magad azon, hogy felmentél a mennybe, s ott elrejtőztél volna, hogy ne is 
lássanak, nem kerültél az egész világon kívül, mint Pál mondja, ‘akár testben, 
akár a test nélkül’ (2Kor 12,2), ha nem láttad egész valódat átváltozni, és mintegy 
szellemmé válni a hús-test lerakásával, ‘a szellemiek által ítélve meg a szellemieket’ 
(1Kor 2,13), akkor miért nem választod a jó hallgatást, miért nem igyekszel a 
bűnbánat és a könnyek által elnyerni és megismerni mindezt…?

Itt Simeon megismétli Pál szavait és önnön tanítását arról, hogy az elragadtatás any-
nyi, mint kívül kerülni a világon, s hogy az élményről nem lehet tudni, vajon test-
ben, vagy test nélkül történik-e, de immár minden kétely nélkül állítja, hogy ez az 
élmény a hús-test (szarx) lerakását jelenti. Felmerül a kérdés, kell-e nagyobb jelen-
tőséget tulajdonítani itt a test / hús-test (szóma / szarx) megkülönböztetésnek? Azt 
jelenti-e ez, hogy a test azért részt vehet az élményben, de ez a feltámadott szellemi 
test (szóma pneumatikon) lehetne, amely nem azonos jelenlegi földies hús-testünkkel 
(szarx)? A következő szöveghely arra utal, hogy ez nem így van, hanem ennél is 
nagyobb, gyakorlatilag teljes testetlenségről beszél Simeon:

Kilencedik katekézis (386)26

Ha buzgalma által hiba nélkül eljut ide [a bűnbánat állapotába], akkor közel 
kerül az Istenhez, az isteni Háromság házává és lakhelyévé válik, tisztán látja 
önnön Teremtőjét és Istenét, vele töltve idejét minden nap kilép a testéből, a vi-
lágból és ebből a levegőből, és felemelkedvén az egek egeiig, megkönnyebbedvén 
az erények és az Isten iránti szeretet szárnyai által, az összes igazzal együtt meg-
nyugszik munkáitól, és végtelen isteni fényben találja magát ott, ahol Krisztus 
apostolainak, a mártíroknak, az aszkétáknak s az összes odafönti erőnek a rend-
jei egyetlen kart alkotnak.

Ez a szöveghely nemcsak hogy nem tesz különbséget a test és a hús-test között, és 
nemcsak hogy egyértelműen állítja, hogy az Istennel való tiszta együttléthez ki kell 
lépni a testből, de egyben közvetlen párhuzama is a IX. himnusz kezdetben vizsgált 
szövegének (2.1.: 51-52. o.). Ámde míg ott Simeon azt látszott mondani, hogy a lélek 
az élményben testével együtt hagyja el a világot, itt minden bizonytalanság vagy 

25 Syméon le Nouveau Théologien, Traités théologiques et éthiques. Introduction, texte critique, traduction 
et notes par Jean Darrouzès, A. A., Tome II, Éth. IV-XV, Sources Chrétiennes 129 (Paris: Cerf, 1967), 
146-149. o.

26 Syméon le Nouveau Théologien, Catéchèses 6-22, 134. o.
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kétely nélkül azt mondja, hogy a világot elhagyva a testből is kilép. Mi tehát mind-
ennek az ellentmondásnak az oka?

Végül hasonló tanítás található még a IX. himnusz 22. versében (!) is:

IX. himnusz, 22-24

hiszen ott, kívül világon s minden testen
nem létezik már testi szenvedély vágya,
csak szenvtelenség.

3. Nikétasz Sztéthatosz szerepe

Mindezek fényében a IX. himnusz szövege, amely szerint az isteni fény azokat, akik 
szemlélik őt, testükkel együtt ragadja ki a világból, ellentmond Simeon életműve 
egyéb kijelentéseinek. Sőt, a IX. himnusz fent idézett sorainak fényében ellentmond 
még ugyanannak a költeménynek is. Hasonlóképpen Nikétasz Sztéthatosznak, a 
himnuszok kiadójának megjegyzése, amely szerint ezt Simeon egy másik művében 
is állítja, alaptalan. Egyetlen ilyen helyet sem sikerült találnom, és azt hiszem, más 
sem talált ilyet. Mi tehát az ellentmondás magyarázata? Ennek megértéséhez talán 
érdemes két részletet elolvasni Nikétasz előszavából.

3.1. Nikétasz előszava a himnuszok első kiadásához, 59-68 (7. o.)

Mindannak, aki képes hittel elmélkedni ennek az isteni atyának a szavain, s ezek 
mélységét kutatni, el kell gondolnia az ő szokott elragadtatását és megistenülé-
sét, miként ragadta őt el a Lélek a földről az égbe az Istenhez, mintha csak kívül 
került volna a testen és minden érzékelésen, s méltattatott különös isteni kinyilatkoz-
tatásokra, miként látta magában az isteni fény tevékenységeit működni Istenhez 
illő módon, s míg az Isten szerelme tartotta hatalmában, és az ő szeretete emész-
tette (Én 2,5), miként nevezte és hívta az Istent különböző isteni neveken, mind-
ebben a nagy Dénest követve, és hozzá hasonlóan elragadtatva a földről. […]

Ez a részlet azért érdekes a számunkra, mert mutatja, hogy amikor nem különösen 
fontos számára az ellenkezőt hangoztatni, Nikétasz maga is követi Simeon általános 
tanítását arról, hogy az istenlátás testetlen élmény, s akinek része van ebben, az 
kívül kerül „a testen és minden érzékelésen”. A következő részlet viszont Nikétasz 
félelmeiről árulkodik:
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3.2. Nikétasz előszava a himnuszok első kiadásához, 230-239 (13. o.)

Mivel mi is atyánktól tanultunk, és ismerjük az ő bölcsességének „magasságát, 
mélységét és szélességét” (Ef 3,18), a már korábban elmondottak és jelenlegi írá-
sunk által is szeretnénk azt az egészen közönséges és beavatatlan emberektől 
elzárni, számukra nem hozni nyilvánosságra, s csak azok számára megnyitni, 
akiknek füle gondos magaviseletük és isteni okosságuk okán szentül nyitott, s 
akik életvitelük és a fentről kapott tudás által tökéletesen megszentelődtek. Ezt 
kéri az isteni Pál is, amikor így ír Timóteusnak: „mindezt add át megbízható em-
bereknek, akik alkalmasak lesznek rá, hogy másokat is tanítsanak.” (2Tim 2,2)

Csak egyetlen idézet ez a sok közül, amely mutatja, hogy Nikétasz rettenetesen félt 
attól, hogy versei alapján Simeont félre fogják érteni, és alkalmasint eretnekség-
gel fogják vádolni. Ezért fűzött minden botrányosnak vagy nehéznek ítélt szöveg-
helyhez részletes kommentárokat, amelyeknek gyakran az a céljuk, hogy megma-
gyarázzák: Simeon pontosan az ellenkezőjét értette azon, amit mondott, annak, 
amit mi hallunk belőle. Ezért nevezte egyenesen „hazug szentnek” bűnvallomásai 
miatt,27 megpróbálva elkerülni azt, hogy az olvasók ezeket a láthatólag őszinte val-
lomásokat komolyan vegyék, és esetleg azt gondolják, hogy Simeon bűnbánatának 
valóban volt valami alapja. Végül úgy tűnik nekem, hogy – legalábbis a himnuszok 
esetében – hellyel-közzel a szöveget is megváltoztatta, kiegészítette, interpolál-
ta, módosította. Ezek a változtatások igen sok esetben kiszűrhetők a jelen tanul-
mányban gyakorolt egyszerű filológiai módszerekkel, főleg ha egy pillanatig sem 
tévesztjük szem elől, hogy Simeon következetes gondolkodó, aki véletlenszerűen 
nem mond ellent önmagának.

Úgy tűnik nekem, hogy az egyik legtisztább hely, ahol Nikétasz szövegváltoz-
tatásai tetten érhetők, éppen a IX. himnusz szövege, amely eredetileg így hangoz-
hatott:

27 A XV. himnusz 75. versének lapszéli jegyzete (100. o.): „Íme, ó, szent ember, ez az Isten saját tevékeny-
sége, amelyet örökké kerestél, s elnyertél a Szentlélektől vezérelve, s bár nem akarod, közzéteszed, 
hogy ebben az állapotban voltál egész életedben. Hogyan vádolhatod magad korábbi és későbbi, az 
Istenhez intézett szerelmes himnuszaidban mint szenvedélyektől gyötört és kimondhatatlan bűnben 
tobzódó embert? Ámde akaratod ellenére hazug szentnek mutatod be magad, aki a mélységes alázattól 
hajtva kedves hazugságokat talál ki, hogy ezzel megtaníts bennünket arra, hogy örökké keveset gon-
doljunk magunkról, és minden beszédünket önmagunk vádolásával kezdjük.”
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 IX. himnusz, 1-18

Helyreállított szöveg (konjektúra) Nikétasz változata, amely az egyedüli ránk 
hagyományozott szöveg

Jaj, jaj, Uram, mindenható Királyom!
Ki is lakhat jól szellemi szépségeddel,
felfoghatatlanságod ki érthetné meg?
Ki járhat méltón parancsolataidban, 
ki szemlélhetné orcád világosságát, 
mely megdöbbentő, melyet be nem 

[fogadhat
ez a nehéz és sötét világmindenség, 
s mely azt, ki látja, innen ki is ragadja,
és a testből is (καὶ τοῦ σώματος), ó, nagy titok 
csodája?    
Ki az, ki túllép testének kerítésén,
aki elhagyja a pusztulás homályát,
s elrejtőzik, a világot elhagyva?
Jaj, jaj, tudásunk, s szavaink mily 

[csekélyek!
Hová rejtőzik, ki a világon túllép,
s kívül került már mindenen, amit szemlél?
Mondd el, bölcseknek elvetett bölcsessége,
hogy azt ne mondjam, kit Isten bolonddá 

[tett,
ahogy Pál mondja, s Isten minden szolgája.

Jaj, jaj, Uram, mindenható Királyom!
Ki is lakhat jól szellemi szépségeddel,
felfoghatatlanságod ki érthetné meg?
Ki járhat méltón parancsolataidban, 
ki szemlélhetné orcád világosságát, 
mely megdöbbentő, melyet be nem 

[fogadhat
ez a nehéz és sötét világmindenség, 
s mely azt, ki látja, innen ki is ragadja
testével együtt (μετὰ σώματος), ó, nagy titok 
csodája?    
Ki az, ki túllép testének kerítésén,
aki elhagyja a pusztulás homályát,
s elrejtőzik, a világot elhagyva?
Jaj, jaj, tudásunk, s szavaink mily 

[csekélyek!
Hová rejtőzik, ki a világon túllép,
s kívül került már mindenen, amit szemlél?
Mondd el, bölcseknek elvetett bölcsessége,

hogy azt ne mondjam, kit Isten bolonddá 
[tett,

ahogy Pál mondja, s Isten minden szolgája.

Hasonlóképpen úgy tűnik nekem, hogy az a két sor, amely a XXIV. himnuszban (vö. 
fent, 58. o.) azt az értelmezést volt hivatott kizárni, miszerint a verem és a sötétség az 
érzékelhető világra utalna, ahogyan számos más szöveghelyen valóban arra utal, 
szintén Nikétasz interpolációja („nem a világot nevezem én veremnek, / hanem a 
bűnnek feneketlen sötétjét”), és bár jól sikerült, jobban járunk, ha enélkül olvassuk 
a himnuszt. Úgy tűnik, e beszúrás célja elhomályosítani és a „szentek vádlóival”28 
szemben eltüntetni azt a tényt, hogy Simeonnak nem volt nagyon pozitív képe a 
testi világról.

28 A „szentek vádlói”: ez Nikétasz kifejezése azokra, akik Simeont támadták. „A szentek vádlói ellen” 
(kata hagiokatégórón) című írása máig kiadatlan.
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4. Simeon spiritualitása: érzelmi vagy értelmi (intellektuális) misztika?

Ezen a ponton visszatérhetünk tanulmányom kiindulópontjához, Irénée Hausherr 
tipológiájához, amelyben Simeont az „érzelmi / érzéki misztika” kiemelkedő kép-
viselőjeként írta le, szemben a Pontoszi Evagriosz nevével fémjelzett „értelmi (in-
tellektuális) misztikával.” Hogy van-e ennek a tipológiának bármi értelme a bizánci 
ortodox hagyományban, nem tudom, de arra talán elegendő anyagot szolgáltatott 
a fenti tanulmány, hogy megállapítsuk: Simeon esetében semmi értelme sincs. 
Ha Evagriosz spiritualitása intellektuális természetű, akkor Simeoné szintúgy.29 
A misztikus felemelkedés alanya Simeonnál mindig az értelem (núsz, νοῦς), amely 
jelenlegi állapotában a test börtönébe, sőt sírboltjába van bezárva, ahova behatol 
a világ barlangjában megszületett Krisztus világossága.30 Ámde a tiszta istenlátás a 
test levetésével jár, és az értelem minden testi ruhától csupaszon, mezítelenül szem-
léli az anyagtalan Szentháromságot. Ezt a tanítást Simeon számos helyen kifejti, de 
egyik legszebb megfogalmazása éppen a IX. himnuszban található:

 IX. himnusz, 31-43 (50. o.)

 Szép szenvtelenség kedves gyönyörűsége
 s fénye, mely illet kimondhatatlan csókkal,
 egész értelmem [núsz: νοῦς] önmagához ragadja,
 s csupaszon tartja anyagtalan kezében,
35 nem enged engem szerelmétől elesnem,
 vagy szenvedélyes gondolatot táplálnom,
 hanem örökké csókjával borít engem,
 lelkemet a vágy perzseli szünet nélkül,
 s nem marad bennem semmi egyéb érzéklet.
40 Ahogy a tiszta lisztből készült cipó is
 becsesebb és jobb a bűzlő trágyadombnál,
 az odafönti világ még sokkal inkább
 becsesebb ennél, ha egyszer megízlelted.

29 Azzal a gondolattal, hogy Simeon gondolkodása alapvetően platonikus és evagriánus, az irodalom-
ban egyetlen helyen találkoztam: Szteliosz Ramphosz, „Αἴσθησις ὀξύμωρος. Θεογνωσία ποιητικὴ 
στόν τρίτο ὕμνο τοῦ ἁγίου Συμεὼν τοὐπίκλην Νέου Θεολόγου” („Oxymoron érzékelés. Költői 
istenismeret az Új Teológusnak is nevezett Szent Simeon harmadik himnuszában”), in: Athanasziosz 
Markopúlosz (szerk.), Τέσσερα κείμενα για την ποίηση του Συμεών του Νέου Θεολόγου (Athén: 
Kanaki, 2008), 89-135. o.

30 A hagyomány, amely szerint Krisztus – az érzéki világot jelképező – barlangban született, Jakab 
apokrif Evangéliumából származik. A „barlangban született világosság” mint keresztény válasz Pla-
tón barlanghasonlatára Geréby György kutatásainak témája.
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Ezenkívül megtaláljuk még a „csupasz értelem” tanítását a következő szöveghelye-
ken is: V. himnusz, 3; XXIX. himnusz, 259; XLIV. himnusz, 104; L. himnusz, 21, XXI. 
katekézis, 145 és köv. stb. A „csupasz értelem” tanítását viszont klasszikus formájá-
ban éppen Pontoszi Evagriosz fogalmazta meg Fejezetek az ismeretről című művében:

4.2. Pontoszi Evagriosz, Fejezetek az ismeretről III, 63131

Csupasz értelem az, amely az őrá vonatkozó szemlélődés által egyesült a Három-
ság ismeretével.

Pontoszi Evagriosz bizonyos tanításait azonban – de nem a személyét! –, s vele a 
„csupasz értelem” tanításának egyik, eszkatológikus értelmezését elítélték a Kr. u. 
553-ban Konstantinápolyban tartott úgynevezett antiórigenista zsinaton, s ez az el-
ítélés bekerült az egyetemes zsinatok aktáiba:

4.3. Antiórigenista kánonok, 11. kánon32

Ha valaki azt mondja, hogy az eljövendő ítélet a testek teljes megsemmisülését 
jelenti, s hogy a mesés [folyamat] vége a testetlen természet, s hogy az eljövendő 
világban már semmi sem marad az anyagból, csak a csupasz értelem, legyen átok!

Ez az anatéma az apokatasztázisról, vagyis a „mindenek helyreállításáról” szól, 
amikor az elítélt órigenista tanítás szerint megszűnik a testi világ, és az eszes lények 
mint tiszta, testetlen értelmek szemlélik az Istent. Ezt a tanítást az Egyház elítélte, 
és Simeon, ha ismerte az anatémákat, bizonyosan ebben is követte az Egyház taní-
tását. Ámde, strukturálisan, ahogyan a misztikus élményből való visszatérés a lélek 
testbe költözését modellezi, és az, hogy az élmény után a test börtönébe zárt szent a 
testben találja meg az alászállott Istent, az Ige megtestesülését modellezi, ugyanúgy 
a testetlen istenlátás metafizikusan és eszkatológiailag az apokatasztázist modelle-
zi. Ez ennek a gondolkodásnak az eredeti struktúrája, amely azonban Simeonnál 
nincsen jelen a maga teljességében mint metafizikai rendszer, nem is igen lehetne, 

31 A. Guillaumont, Les six centuries des “Kephalaia Gnostica” d’Évagre le Pontique, Patrologia Orientalis 28/1 
(134) (Párizs: Brepols, 1958, újranyomva: 2003), 100. o.

32 Az antiórigenista anatémákat egyetlen kézirat őrizte meg : Cod. historicus gr. 7 foll. 84v-86r a Wiener 
Nationalbibliothekben. Először Peter Lambeck adta ki őket: Commentarius de augustissima bibliotheca 
Caesarea Vindobonensi liber VIII, Vienne 1679, 435-438. o. Második kiadásuk Kollár Ádám Ferenc kezé-
ből származik (Bécs, 1778, 917 és köv.). A szöveg legutolsó, kritikai kiadása J. Straubnak köszönhető: 
Acta Conciliorum Oecumenicorum iussu atque mandato Societatis Scientiarum Argentoratensis IV/1 (Berlin: 
Walter de Gruyter, 1971), 248-249. o.
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hiszen ennek a rendszernek a preegzisztenciára és az apokatasztázisra vonatkozó 
részét az 553-as antiórigenista zsinat elítélte. Amit Simeon gondolkodása megtart 
ebből a rendszerből, az a keresztény platonikus (vulgo, de teljesen helytelenül: „óri-
genista”) spiritualitás és misztika, amelyet viszont az Egyház nemhogy nem ítélt el 
soha, de amely az ortodox spiritualitás egyik legmélyebb áramlata maradt mind a 
mai napig. Ez a spiritualitás és misztika kapott új – valljuk be: biztonságosabb, át-
gondoltabb, és a teológiai gondolkodás fő sodrába jobban illeszkedő – értelmezést 
a hészükhaszták részéről a XIV. században anélkül, hogy a gondolati értelmezésen 
kívül bármi egyebet meg kellett volna változtatni benne. A spiritualitás lényegileg 
ugyanaz a spiritualitás, az élmény ugyanaz az élmény, és a misztika ugyanaz a fajta 
intellektuális misztika maradt. S ezért lehet, úgy gondolom, egyaránt ortodox szer-
ző Simeon és Palamasz Gergely: mindketten helyesen dicsőítették az Istent, a többi 
pedig nem számít olyan sokat.

István Perczel
Saint Symeon the New Theologian on the Rôle of Body in the Vision of God

Arguing that the real meaning of orthodoxy is not a set of official dogmas but “correct glori-
fication,” the present study pleads for the possibility of divergent theological concepts within 
orthodoxy and for the methodology of understanding “Symeon through Symeon” without the 
projection of our own concept of orthodoxy, identified with the letter of the teaching of the 
fourteenth-century Hesychasts, into Symeon’s thought. Through philological analysis, this essay 
shows that, concerning the rôle of the body in the final mystical vision of God, Symeon’s œuvre 
displays some contradictions. Symeon often quotes St Paul (2Cor 12:2), stating that, in the 
moment of the vision, the saints do not know whether they are in the body or without the body, 
because this is impossible to judge. Yet, in Hymn IX, verse 9, Symeon seems to say that in the 
unifying vision the saint is raptured outside the world with his body, while Nicetas Stethatus, 
Symeon’s pupil and the editor of his works, adds here a marginal note stating that this doctrine 
is to be found in another, unspecified work of Symeon. However, a thorough scrutiny into the 
loci where Symeon speaks about the final rapture seems to reveal that at no other place does 
he teach such a doctrine. Rather, he adds many times that, according to his own – necessarily 
speculative – view, in the rapture the saints must be without the body, in a completely immate-
rial state, and so do they become capable of contemplating the immaterial God. Not only this 
but also the descriptions of the descent into the body and the corporeal world after the vision 
are reminiscent of Plotinus’s comparable descriptions of the mystical union of the soul and her 
subsequent descent into our world. The difference, which is that of a non-Christian Platonist 
mysticism and a Christian Platonist spirituality, seems to be that another kind of vision is also 
possible in the body – represented in Symeon’s poetry by the metaphors of the pit, the darkness 
and the grave of the soul – due to the descent of the Light, that is, Christ, into the darkness, 
that is, the corporeal world. Finally, on the basis of the above reconstruction, the study argues 
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that the only locus where Symeon seems to teach a rapture with the body is due to the editorial 
intervention of Nicetas, this fact also being testified to by the latter’s misleading marginal note, 
and that Symeon’s mysticism typically belongs to the intellectualist type of mysticism, being 
very close to that of Evagrius. Yet, it is to be considered a fully orthodox teaching, among other 
reasons because it ignores the metaphysical dimension of Evagrius’s doctrine, condemned as 
unorthodox in the sixth century, and lays all its emphasis on spirituality.


