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Imregh Monika – Vassányi Miklós (ford.)

Iamblikhosz (260 körül–325 körül): De mysteriis Aegyptiorum (304 előtt) 
VIII:1-4: Az „Első Ok” az egyiptomi teológiában; A legmagasabb háromság; 

A legfőbb egyiptomi istenek; A hermétikus asztrológia

VIII:1 [Az „Első Ok” az egyiptomi teológiában]
Mindezeket félretéve, amint mondod, szeretnéd, ha világossá válna számodra, 
hogy az egyiptomiak mit tartanak Első Oknak: vajon egy Észt-e, vagy valami ész 
fölöttit, és vajon egymagában-e vagy pedig valami mással vagy más dolgokkal 
egyetemben, s vajon testetlen vagy testi dolgot-e, s vajon ezek a dolgok azonosak-e 
a Démiurgosszal, vagy pedig korábbiak nála, és vajon egy dologból keletkeztek-e 
mindenek vagy többől, s vajon ismernek-e az egyiptomiak anyagot vagy valamilyen 
első testeket, és keletkezés nélküli anyagot ismernek-e, vagy pedig keletkezettet.

Én pedig először is ismertetni fogom veled az okot, amely miatt a régi szent írno-
kok írásaiban e dolgokról oly sok és sokféle vélemény fogalmazódik meg, a most élő 
bölcsek esetében pedig a nagy dolgok tekintetében nem egyszerű formában kapjuk 
a tanítást. Azt állítom tehát, hogy mivel sok létező [οὐσία: ‘dolog’, ‘létező’, ‘lényeg’] 
létezik, s mivel ezek egymástól teljes mértékben különböznek, ezért sok princípi-
umukat is jelölték meg, amelyeknek különböző, a régi papok mindegyike szerint 
más és más rendjeik vannak. Mármost ezek mindegyikét tökéletesen megmutatta 
Hermész a húszezer könyvben, ahogyan Szeleukosz felsorolta, illetve a harminc-
hatezer-ötszázhuszonöt könyvben, ahogy Manethósz mondja. Az egyedi létezők 
tekintetében pedig a régiek mindegyike – egymást cáfolva – különböző módokon 
más és más princípiumokat fejt ki. De minden létező tekintetében meg kell talál-
nunk az igazságot, és lehetőség szerint röviden el kell magyaráznom neked. Először 
pedig hallj arról, amit először kérdeztél.

VIII:2 [A legmagasabb háromság]
A valóságosan létezők [τῶν ὄντως ὄντων]1 előtt és a mindenség princípiumai 
[ἀρχῶν] előtt van egyetlen isten, aki megelőzi még az első istent és királyt is, és 
aki mozdulatlan önmaga egyetlenségének egyedülvalóságában. Ugyanis semmi 
intelligibilis dolog nem kapcsolódik hozzá, sem pedig semmi más; és mintaként 
áll az önmagát nemző és önmagától született isten, az egyetlen atya számára, aki a 
valóságos Jó; mert valami nagyobb dolog ez, mint mindenek, és első mindenek kö-
zött, és mindenek forrása, s az intelligibilis létezők – az első ideák – gyökere. Ebből 

1 A görög terminusokat az eredetiben szereplő formájukban tüntettük fel.
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az Egyből ragyogott elő a semmi mástól nem függő isten, aki emiatt önmagát nem-
ző és saját erejéből uralkodó is; mert eredet [ἀρχή] ő és az istenek istene, Egység 
[μονάς] az Egyből, létezés előtti [προούσιος: ‘létezés/lényeg előtti’] és a létezés 
eredete. Őtőle származik ugyanis a létezés [οὐσιότης] és a Létező, miáltal a Létező 
Atyjának is nevezik; mert ő maga a létet megelőző módon létező [τὸ προόντως 
ὄν], az intelligibilis dolgok eredete, minélfogva az Értelmi Világ Uralkodójának 
[νοητάρχης] is hívják. Ezek tehát minden dolog legnagyobb méltóságú okai, ame-
lyeket Hermész az aithérben, az empyreionban és az égben lakó istenek elé helyez; 
hiszen száz művet hagyományozott az empyreionban lakó istenekről, és ugyanan-
nyit az aithérban lakókról, ezret pedig az eget lakókról.

VIII:3 [A legfőbb egyiptomi istenek]
Egy másik elrendezés szerint [Hermész] Éméphet helyezi előre istenként, az églakó 
istenek vezetőjét, akiről azt mondja, hogy olyan ész [νοῦν], mely önmaga gondol-
ja el önmagát, s a gondolatait önmagára fordítja [önmagát szemléli megismerése 
révén]; de ez elé helyezi a részek nélküli Egyet és azt, amit [az Egy] dajkálása első 
termékének nevez [πρῶτον μαίευμα], akit Eiktónnak is nevez; amiben van az Első 
Elgondoló [τὸ πρῶτον νοοῦν] és az Első Elgondolt [τὸ πρῶτον νοητόν, az értelmi 
valóság], s amit egyedül hallgatással lehet tisztelni. Ezek mellett a látható dolgok 
létrehozását további vezérek irányítják. Mert a Teremtő Észt [δημιουργικὸς νοῦς], 
amely az igazság s a bölcsesség védelmezője, amely a keletkezéshez hozzájárul, 
és amely a rejtőző lényegek nem látható erejét megnyilvánítja, Amúnnak nevezik 
az egyiptomiak nyelvén; mint az egyes dolgok nem csalárd, mesteri és igazságos 
beteljesítőjét viszont Phthának (a hellének ellenben Héphaisztosznak fordítják a 
Phthá nevet, mivel csak a mesterségbeli tudás mozzanatára figyelnek); amennyiben 
pedig jó dolgok létrehozója, Oszirisznak hívják, más képességei és működései mi-
att pedig más és más neveket visel.

Van még az egyiptomiaknál egy további hatalom minden elem (négy hímnemű 
és négy nőnemű) keletkezését és a bennük meglevő erőket illetően, amelyet a Nap-
nak tulajdonítanak; és egy további princípiuma az egész, keletkező természetnek, 
melyet a Holdnak adnak. Kettő, négy, tizenkettő, harminchat részre osztva az eget 
– vagy ezek kétszeresére, illetve más, tetszőleges módon felosztva – ezek élére is 
kijelölnek több vagy kevesebb vezetőt, de ismét csak ezek elébe helyezik a fölébük 
emelkedő Egyet. És így az egyiptomiak tanítása a princípiumokat illetően felülről 
lefelé egészen a legvégső dolgokig haladva egyetlen dologtól indul ki, és a sokaságig 
halad úgy, hogy a sok dolgot viszont egyetlenegy kormányozza, és a meghatáro-
zatlan természeten mindenütt uralkodik valamely meghatározott mérték és a min-
denség legmagasabb, egységes oka. Anyagot pedig az isten a létezésből teremtett, 
leválasztván belőle az anyagiságot, melyet a démiurgosz magához vett, és – mint-
hogy az anyag élő volt – elkészítette belőle az egyszerű és változatlan éggömböket, 
a maradékát pedig összeállította a keletkező és pusztuló testekké.
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VIII:4 [Hermétikus asztrológia]
Miután tehát e dolgokat ekképp alaposan megvizsgáltuk, ama problémák megol-
dása is világos, melyek, mint mondod, azokban az iratokban vannak, amelyekre 
véletlenül bukkantál; mert a Hermésznek tulajdonított művek hermétikus tanokat 
tartalmaznak, még ha gyakran filozófiai nyelvet használnak is; hiszen ezeket egyip-
tomi nyelvből fordították olyan férfiak, akik nem voltak járatlanok a filozófiában. 
Khairémón pedig s a többiek, akik a világrend első okaival foglalkoznak, a legvég-
ső princípiumokat magyarázzák el; akik pedig a bolygókról s az Állatövről [τὸν 
ζωδιακόν] és annak felügyelő isteneiről [δεκανούς] és a születés pillanatában fel-
kelő csillagjegyekről [ὡροσκόπους] s az úgynevezett Hatalmasokról [κραταιούς] 
és a „vezérekről” [ἡγεμόνας] tanítanak, a princípiumok részletes felosz tásait fejtik 
ki. A Szalmeszkhiniaka című asztrológiai értekezések is tartalmaznak egy igen rövid 
részt a hermétikus kozmológiai leírásokból; és a csillagok felkeléséről vagy lenyug-
vásáról és a Hold növekedéseiről vagy fogyásairól szóló szöveg a végén tartalmaz-
ta az egyiptomiak okmagyarázatát [αἰτιολογία]. S az egyiptomiak nem mondják, 
hogy minden keletkezik [φυσικά], hanem a lélek életét és a szellemi életet is elvá-
lasztják a keletkező természettől [φύσεως], nem csupán a mindenségben, hanem 
az emberben is. Az ész [νοῦν] és a lényeg [λόγον] áll mindenek élén, melyek ön-
magukban léteznek, s azt mondják, így jönnek létre a keletkező dolgok. A keletke-
zésben lévő dolgok ősatyja szerintük a démiurgosz, és ismerik az eget megelőző és 
az égben benne lévő éltető képességet; a világrend fölé egy tiszta észt [καθαρὸν 
νοῦν] is helyeznek, és egyetlen osztatlan észt az egész világba, és más-más, elkülö-
nült észt minden egyes szférába. Ezek egyáltalán nem pusztán csak szemlélődnek, 
hanem arra biztatnak, hogy a szent theurgia [θεουργία] révén emelkedjünk föl a 
magasabb rendű s egyetemesebb és a végzetet meghaladó dolgokhoz az istenig és 
démiurgoszig, elszakadván az anyagtól és nem használva semmi más segítséget, mint 
csupán a megfelelő pillanat megfigyelését.


