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1. Propozíció. Jelen tanulmány annak vizsgálatát tűzi ki célul, hogy miként 
viszonyul egymáshoz öt, VII. századi bizánci szerző álláspontja a Krisztusban 
lévő működésről és akaratról ama teológiai-egyházpolitikai vita során, melyet 
a dogmatörténet a monenergizmus és különösen a monothelétizmus elleni 
küzdelemnek nevez. E vita közvetlen kontextusához hozzátartozik a Bizánc 
egységét biztosítani kívánó császári teológia és birodalmi politika is. A vizsgált 
szerzők és szövegek kronológiai rendben a következők: 1. Kyros alexandriai pát-
riárka Kilenc fejezete, mely az egyiptomi monofizita egyházzal való kiegyezés 
alapja volt (633); 2. Sergios konstantinápolyi pátriárka levele Honorius római 
pápához, amely ugyanez évre datált egyházi vezetői határozatának (‘pséphos’) 
lényegét is tartalmazza (633); 3. Honorius pápa válaszlevele Sergioshoz, amely 
csak korabeli görög fordításban maradt fenn, latin eredetije elveszett (633);1 
4. Sóphronios jeruzsá lemi pátriárka Zsinati levele (Epistula synodica), 
melyet főpappá választása után adott ki 634-ben; és 5. Hitvalló Szt. Maximos 
(580-662) 1. opusculumának egy része (Non posse dici in Christo unam voluntatem, 
645-646), mely a düothelétizmus argumentatív megfogalmazása. Tézisem sze-
rint a monenergizmus menthető alternatívájaként Sergios által a VII. század 
elején elővezetett,2 Honorius által megerősített és Hérak leios császár által 

1 Mindkét levelet a 680-ban tartott, 6. egyetemes (2. konstantinápolyi) zsinat jegyzőkönyvei 
őrizték meg.

2 Ld. Sergios Honoriushoz írott levelének bevezető szakaszát: „Bizonyos idővel ezelőtt, amikor 
a perzsák elleni hadjáratra ment a szépgyőzelmű és Isten-védte uralkodó és nagy király 
az Istentől reá bízott és Krisztusnak kedves városért folyó csaták miatt, és Örményország 
területeire ért, akkor valaki az átkozott Severus istentelen szektájának [καταράτου μερίδος] 
vezetői közül, név szerint Pál, azokon a helyeken feltűnve bejutott Őkegyességéhez, és a 
Severus szerinti eltévelyedett eretnekség [πεπλανημένης αἱρέσεως] védelmében adott elő 
egy beszédet, s azóta is ezt a dolgot védi, mely dolgok után az ő teljesen jóhitű és királyi 
emelkedett-lelkűsége [=király] – mert Isten egyéb kegyelmi adományai mellett még az isteni 
dogmák ismeretében való bővelkedést is megkapta – miután teljesen megcáfolta s legyőzte Pál 
nyomorult istentelenségét, annak tisztátalan gonosztetteivel szemben igen szent egyházunk 
helyes és beszennyezetlen tanításait helyezte el egyházunk valóságos bajnokaként, mely 
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rendelettel – Ekthesis: 6383 – törvényerőre emelt, heterodox monothelétizmus 
mellett felhozott érvek szintén megérdemlik a filozófiai-teológiai megfontolást, mert 
– bár a 6. egyetemes, 3. konstantinápolyi zsinat (680) ezt az álláspontot nem 
ítélte az orthodox tanítással összhangban állónak – a mellette felsorakoztatott 
érvek relevánsak és koherensek, van saját racionalitásuk. A monothelétizmus 
és düothelétizmus tételes összehasonlítása a vizsgált sarkalatos szövegek 
tükrében továbbá azt az eredményt adja, hogy a két álláspont közötti eltérés a 
jelenség síkján (‘Hogyan mutatkozik meg Krisztus akarata?’) nem olyan nagy, 
mint a létezés síkján (‘Hogyan van Krisztus akarata?’). E tézisek valószínűsítésé-
hez részletesen vizsgáljuk az említett dokumentumok (különösen a két levél) 
‘határozati’ részének megfogalmazását, és rekonstruáljuk, elemezzük azok ér-
velését. A konklúzióban az I. Leó római pápa Tomusa (449) által meghatározott 
megváltásteológiai összefüggésben mérlegeljük tovább a kérdést, az orthodox 
ál láspont mélyebb megértése végett. Tapasztalni fogjuk, hogy e vita során nem 
igazán az a kérdés: melyik á l láspont irracionális, hanem az, hogy melyiknek 
kiterjedtebb, szélesebb körű a racionalitása. Valójában tehát kétfajta racionalitás, 
lényegileg kétféle filozófiai megközelítés küzd egymással egy olyan történel-
mi helyzetben, melyben a teológiai ideológiájú egyházszakadás már-már inkább 
valóság, mintsem fenyegető perspektíva. Az egyház radikálisan különböző 
teológiájú tartományokra való szétesése pedig értelemszerűen vonja maga 
után a birodalom kormányzásának gyakorlati nehézségeit. Ez az egyházpolitikai 

dolgok során a mi igaz Istenünk, Krisztus egyetlen működéséről [μίας ἐνεργείας] is említést 
tett. Bizonyos idő elteltével ugyanezen Isten-óvta király a lázok vidékére kerülvén, említette 
– mint mondottuk – amaz eretnek Pállal való társalgását az igen szent Kyros jelenlétében, aki 
akkor a lázok Krisztus-szerető vidékének metropolitai székét foglalta el, most pedig a nagy 
Alexandria pásztora. Ezen igen szent férfiú e dolgok hallatán a nyugalmához illő módon azt 
válaszolta: nem tudja pontosan, hogy egy vagy két működést kell-e tanítani Krisztusban, a 
mi igaz Istenünkben. S az ő [=király] jóhitűségének parancsára az igen szent férfiú a saját 
levele útján tudakozódott nálunk afelől, hogy vajon egy működést vagy kettőt kell-e a mi 
Megváltónkban, Krisztusban mondani, és hogy vajon ismerünk-e olyat a szent és üdvözült 
atyák közül, akik egyetlen működésről beszéltek. Erre fel mi válaszunkban jeleztük neki azt, 
amit magunk erről tudunk (levelet is küldve – amikor Ménás lett ezen Isten-óvta és királyi 
város igen szent pátriárkája – melyet ő felolvasott és átadott ott a jelen lévő Bigilliosnak, aki 
[most már] a szentek közt élőként megelőzte szentségedet [a tisztségében], s amely külön-
böző egyházatyai nyilatkozatokat tartalmazott Megváltónk, Krisztus, az igaz Isten egyetlen 
működéséről és akaratáról [περὶ μίας ἐνεργείας καὶ ἑνὸς θελήματος]), de egyáltalán semmi 
olyat sem közöltünk levelünkben, ami saját meglátásunk lett volna, amint ezt Ön tudja is az 
elküldött másolatból, melyet olvasott; és ettől az időtől fogva ezt a témát hallgatás övezte.” 
CPG 7606; r. riedinger (ed.): Concilivm vniversale Constantinopolitanvm tertivm (ACO 
ser. 2, 2/2), Berolini 1992, 534-536.

3 Kónstas császár Typosa (648) azután már az egy vagy két akarat tárgyalását is betiltja, ld. 
lentebb.
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helyzet magyarázza a heterodox álláspontban megnyilvánuló dogmatikai egy-
szerűsítést, melyet monotheléta forrásaink nyíltan nevén neveznek, valamint 
azt is, hogy az udvar bő fél évszázadig a nagyobb egyházi egységet biztosító és 
‘emészthetőbb,’ de nem orthodox álláspontot támogatja.

2. A vita fő történeti mozzanatai. 610-től Bizánc császára Hérakleios, Sergios 
pedig – a monenergizmus kezdeményezője4 – a konstantinápolyi pátriárka. Kyros 
alexandriai pátriárka (631-től) Kilenc fejezetét, mely Alexandriai Cirill 
formulája – ‘az Isten-Ige egyetlen, hússá lett természete’5 – és Ál-Areopagita 
Szt. Dénes 4. levele nyomán a krisztusi személy egyetlen működésének tanát fo-
galmazza meg az udvari teológia és a helyi egyház számára egyaránt elfogadható 
közös platformként, 633-ban Alexandriában az egyiptomi monofizita egyházzal 
való kiegyezés alapjává teszik.6 Ez lényegileg a monofizitizmus monenergizmussá 
való átértelmezését jelenti. Sóphronios, az agg szerzetes, aki ezt megelőzően 
a Karthágó melletti Eukratas kolostor apátjaként Maximos testvér elöljárója 

4 Ld. a 2. lábjegyzetet. Az eseménytörténetet kiválóan összefoglalja A. Louth: St Maximus the 
Confessor, London and New York 1996, 12-16.

5 μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη. A Cirill († 444) hatása alatt álló ephesosi 3. egyetemes 
zsinat (431) Nestorioshoz intézett zsinati levelének 5. átka például kimondja, hogy Krisztust 
„mint természetére nézve is egyetlen Fiút” kell megnevezni (H. Denzinger–A. Schönmetzer: 
Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum, romae 1976, Editio XXXVI, 94, № 
256).

6 A Kilenc fejezet a 6. egyetemes zsinat (680) anyagai között maradt fenn. Sergios levele így adja 
elő a történetet: „…azután nem sok idővel ezelőtt a minden ember megváltását akaró Isten 
együttműködése és kegyelme folytán és az igen hatalmas, szépgyőzelmű és nagy király jóhitű 
buzgalma által felindíttatván Kyros, az alexandriaiak nagyvárosának igen szent pátriárkája 
és közös testvérünk és paptársunk Isten számára kedves módon és helyesen felhívta az 
alexandriaiak nagyvárosában azokat, akik az Isten-gyűlölte Eutykhés és Dioskoros, Severos és 
Julianos betegségétől szenvednek, hogy járuljanak az egyetemes egyházhoz, és sok megbeszélés 
és fáradozás után, melyeket igen sok meggondolással és igen hasznos gondoskodással fejtett 
ki e tárgyban, az ügyet a felülről jövő kegyelem révén elrendezte; létrejöttek a két fél között 
bizonyos dogmatikai megállapodások [δογματικά τινα κεφάλαια], melyek alapján mindnyájan, 
akik korábban különböző álláspontokra szétválasztatván az alapító atyákat, Dioskorost és 
Sevérost, a gonoszakat követték, egyesültek az igen szent s egyedül egyetemes egyházzal, és 
Krisztus, a mi igaz Istenünk egyetlen nyája lett az alexandriaiak városának teljes, Krisztus 
számára kedves népe, és ezenkívül szinte az egész Egyiptom, Thébai és Libya és az egyiptomi 
tartomány-csoport többi tartománya, melyeket korábban – mint mondottuk – eretnekségek 
megszámlálhatatlan sokaságává láthattunk szétterjedni, most ellenben Isten jótetszése és az 
említett igen szent alexandriai elöljáró Istennek tetsző szorgalma révén egyetlen <száj> lettek 
mind és egyetlen hang, és a szellem egysége révén az egyház helyes tanításait megvallókká; és 
az említett és felsorolt dolgok egyik tétele [ἓν… κεφάλαιον] lett a nagy Isten és mi Megváltónk, 
Krisztus egyetlen működéséről szóló tan.” riedinger: Concilivm vniversale (ld. 2. lj.), 536-538 
(a szerkesztő kiegészítésével).
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volt, ezután megjelenik Kyrosnál Alexandriában, olvassa a Kilenc fejezetet, 
és tiltakozik annak eretneksége miatt.7 Nem ér el eredményt, ezért Konstan-
tinápolyba utazik, ahol Sergios pátriárka fogadja, és tárgyalásaik nyomán 
kiadja a Pséphost, amely azt javasolja, hogy a Krisztusban lévő akár egy, akár 
két működés a továbbiakban ne lehessen teológiai vita tárgya az egyházban (rö-
viden szólva, betiltja a kérdés tárgyalását).8 Ugyanakkor felveti, hogy miután 
Krisztus egyetlen (isteni) alany, ezért nem lehet benne két, egymással ellenté-
tes akarat. Ez az állásfoglalás a monotheléta krisztológia alapja, Hérakleios császár 

7 Sergios előadásában: „Miután ezek így előzetesen megtörténtek, Sóphronios, az igen kegyes 
szerzetes, akit most – mint csupán hallomásból tudom – megválasztottak jeruzsálemi pátri-
árkának [πρόεδρος] (mert egyelőre még nem kaptuk meg tőle a szokásos zsinati levelet [τὰ ἐξ 
ἔθους συνοδικά]), akkor Alexandriába menvén s az említett igen szent atyával társalkodván, 
amikor – mint mondottam – amaz a korábbi eretnekekkel Isten tetszése révén tető alá hozta 
a nem remélt egyesülést [παράδοξον ἕνωσιν], és áttekintette vele az e dolgokkal kapcsolatos 
téziseket [κεφαλαίων], Sóphronios ellentmondott, és tiltakozott az egyetlen működés tézise 
[τὸ τῆς μίας ἐνεργείας κεφάλαιον] ellen, úgy vélvén, hogy mindenképp két működést [δύω… 
ἐνεργείας] helyes tanítani Krisztusban, a mi Istenünkben. Amikor az említett igen szent 
atya mindenekelőtt elővezette neki szent atyáink mondásainak némelyikét, akik bizonyos 
írásaikban itt-ott egyetlen működést említettek, és ráadásul még azt is hozzátette, hogy úgy 
tűnik: amikor ilyen tézisek feltűnnek, szent atyáink gyakran avégett élnek ilyen, Istennek 
tetsző eljárásokkal s egyezségekkel, hogy többek lelkét megmentsék, de ettől még egyet sem 
mozdítanak el az egyház helyes tanításaiból; s azt is mondta, hogy tehát a jelen helyzetben, 
amikor oly sok tízezer ember üdvössége forog kockán, nem kell semmit az érintett tézisről 
vetekedve vitatni, mivel – mint mondottam – a szent atyák némelyike is használta ezt a szót 
[‘egyetlen működés’], és e tekintetben az orthodoxia álláspontja egyáltalán nem sérül – nos, 
akkor az említett Isten-szerette Sóphronios ezt az elrendezést [οἰκονομίαν] semmiképp sem 
fogadta el.” riedinger: Concilivm vniversale (ld. 2. lj.), 538-540.

8 Sergios levele szerint: „…írtunk a többször említett igen szent alexandriai pátriárkának, hogy ő, 
aki a korábbi szakadárokkal való egyesülést Isten segítségével megvalósította, már ne egyezzék 
bele abba, hogy bárki is a továbbiakban egy vagy két működésről beszél Krisztusban, a mi 
Urunkban, hanem inkább vallják meg – miként a szent és egyetemes zsinatok hagyományozták –, 
hogy egy és ugyanazon egyszülött Fiú, Miurunk Jézus Krisztus műveli [ἐνεργεῖν] az isteni és 
az emberi dolgokat is, és hogy minden isteni és emberi működés [ἐνέργειαν] egy és ugyanazon 
hússá vált Isten-Igéből jön elő szétválaszthatatlanul [ἀδιαιρέτως], és egyugyanazon Igére 
vonatkozik; mivel egyfelől az ‘egy működés’ kifejezés, még ha a szent atyák valamelyike 
mondotta is, mégis meglepi és zavarja egyesek fülét, akik feltételezik, hogy ezt a Krisztusban, 
a mi Istenünkben összefolyás nélkül egy alanyban egyesült két természet tagadása végett [ἐπ’ 
ἀναιρέσει] mondták (ami egyáltalán nem így van, és ne is legyen); és mivel ugyanígy a ‘két 
működés’ kifejezés is sokakat megbotránkoztat, amennyiben ezt nem mondta senki a szent 
és kiválasztott egyháztanítók [μυσταγωγῶν] közül, de még az is következik belőle, hogy két 
akaratot [θελήματα] tisztelnek, melyek egymással ellentétesek, amennyiben az Isten-Ige a 
megváltó szenvedés beteljesedését akarja, miközben a Krisztusban lévő emberség ellenáll és 
szembeszáll az Ő akaratával [θελήματι], és ebből kifolyólag kettő, ellentétes dolgokat akaró 
személyt [δύω τοὺς τἀναντία θέλοντας] vezetnek be, ami istentelenség.” riedinger: Concilivm 
vniversale (ld. 2. lj.), 540-542.
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ennek megfogalmazásait fogja szentesíteni az Ekthesisszel,9 amely szó szerint vesz 
át részeket a Pséphosból.

Sóphronios ezután Palesztinába hajózik, ahol megválasztják jeruzsálemi 
pátriárkának (634). Megírja az ilyenkor szokásos nyilatkozatot, mellyel az új 
pátriárka hagyományosan bizonyítja orthodoxiáját – ez a Zsinati levél. Sergios 
nagyjából ezzel egyidejűleg ír rómába Honorius pápának, hogy beszámoljon 
neki az alexandriai megállapodásról, és arról, hogy Sóphronios tiltakozott 
ellene. Honorius a válaszában a legteljesebb támogatásáról biztosítja Sergiost, 
és – új megfontolásokkal is – megerősíti az egyetlen krisztusi akarat doktrínáját. 
A Sóphronios-tanítvány Maximos ezidőtájt írja meg a kettős működés doktrínáját 
többek között a perikhórésis elméletével igazoló 5. ambiguumot, mely Dénes 
fent említett 4. levelét visszaköveteli az orthodoxiának, egy évtizeddel ké-
sőbb (645-ben vagy 646-ban) pedig a kettős akarat tézisét is megfogalmazó  
1. opusculumot. Ezen álláspont védelme hosszabb távon az életébe fog kerülni, 
sub specie aeternitatis azonban megszerzi neki a ‘Hitvalló’ címet.

II. Kónstas császár Typosa (648) végül az egész problematika – úgy a 
monothelétizmus, mint a düothelétizmus – tárgyalását a legszigorúbb meg-
torlás: vagyonelkobzás, k ínzás, életfogytiglani száműzetés terhe alatt tiltja be a 
birodalmi és egyházi béke, egység és egyetértés (! koinén homonoian) megőrzésének 
céljával.10 E rendelkezések kései hatása fogja kioltani a Hitvalló életét.

3. Kyros alexandriai pátriárka Kilenc fejezetének (633) krisztológiája.  
A Kilenc fejezet néven számon tartott szöveg klasszikus anathematismus, a különböző 
hitszabályokat megszegő tanítók és hívek kiátkozása. Ezt az anathematismust 
megelőzte Kyros levele Sergioshoz Krisztus kettős működésének problémájá-
val kapcsolatosan.11 Ez a tanácskérő levél már felveti azt a lehetőséget, hogy a 
Megváltóban a két természet egyesülése után már csak egyetlen működés 
marad. Sergios válasza megerősítette Kyros ezen álláspontját.12 Kyros ez-
után szövegezte meg a Kilenc fejezetet, melynek átkai közül minket itt közelebbről 
a hetedik érdekel:

9 CPG 7607. Felolvasták a lateráni lokális zsinat 3. ülésszakán (649), ld. r. riedinger (ed.): 
Concilium Lateranense a. 649 celebratum (ACO 2, 1), Berolini 1984, 156-162. A szöveget 
angol fordítás kíséretében közli P. Allen is: Sophronius of Jerusalem and Seventh-Century 
Heresy. The Synodical Letter and Other Documents. Introduction, Texts, Translations and 
Commentary. Oxford 2009, 208-216.

10 riedinger: Concilium Lateranense (ld. 9. lj.), 208-210. o.
11 Cyri Alexandrini epistula ad Sergium Constantinopolitanum (CPG 7610 Suppl.). A görög 

szöveget angol fordítással együtt közli Allen: Sophronius of Jerusalem (ld. 9. lj.), 160-162.
12 Sergii Constantinopolitani epistula ad Cyrum episcopum Phaisidi, postea Alexandriae (CPG 

7604 Suppl.), Allen: Sophronius of Jerusalem (ld. 9. lj.), 162-166.
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7. fejezet. Ha valaki azt mondja, hogy a mi egyetlen Urunk, Jézus Krisztus két 
természetben szemlélhető, s ezért nem vallja meg, hogy Ő a szent Háromság egyik 
személye, az Atya által öröktől fogva nemzett Isten-Ige, aki „ez utolsó időkben”13 
hússá lett, és a mi teljesen szent és folt nélküli Úrnőnktől, az istenszülő és örökkön 
szűz Máriától megszületett, hanem két különböző személynek gondolja Őt , 
nem pedig egynek és ug ya na zonna k (a mi nt az igen bölcs Cirill mondta, 
‘az istenségben tökéletes és az emberségben tökéletes ugyanazon személynek,’ és 
ennek megfelelően csupán ‘két természetben’ szemlélt ‘ugyanazon személynek, 
aki szenved, illetve nem szenved az egyik, illetve a másik tekintetben,’ mint ugyanez 
a szentek közt élő Cirill mondta, mivel szenved emberi módon a hús által, ameny-
nyiben ember, de amennyiben Isten, ugyanakkor szenvedésmentes marad saját 
húsának szenvedései közepette is, és mert az egyugyanazon Krisztus és Fiú műveli 
az Istenhez illő és az emberi cselekedeteket „egyetlen istenemberi működéssel,” a 
szentek közt élő Dénes kifejezése szerint;14 miután csupán szemléletben különíti 
el azokat az alkotórészeket, melyekből az egyesülés létrejött, és az ész révén 
[tói nói] felismeri róluk, hogy változatlanul és összekeveredés nélkül maradnak 
meg a természetüket érintő és egy alanyban történő egyesülésük után, és ezekben 
felosztás és elkülönítés nélkül az egy és ugyanazon Krisztust és Fiút mint a két, 
egymással össze nem keveredő módon összeillő részben felismertet látja meg az 
ész útján, mivel a szemléletüket gyakorlativá teszi, de [nem]15 csal a képzelet révén és az 
ész üres alakzataival, és semmiképp sem különíti el [a két részt egymástól], mivel a 
kimondhatatlan és felfoghatatlan egyesülés már megsemmisítette a kettéosztást, 
miután szent Athanasiost követve így szól: „mert egyszerre hús, egyszerre az 
Isten-Ige húsa, egyszerre lelkes-értelmes hús,”16 egyszerre az Isten-Ige lelkes-értelmes 
húsa), s [mindezek helyett] a részekre való elválasztás értelmében használja ezt a szót 
[‘működés’ vagy ‘természet’], az átkozott legyen.

Az igen bonyolult szintaxis ellenére is világos, hogy a megfogalmazás éle itt még 
nem a düoenergizmus, illetve düothelétizmus ellen irányul, hanem Krisztus két 
külön alanyként való felfogása: az extrém düofizitizmus vagy nesztoriánizmus 
ellen. Ezen eretnek állásponttal szemben Kyros a monofizitizmus számára is el-
fogadható platformot kínál az egyetlen physis cirilli fogalmának egyetlen alanyként 
vagy személyként való (történetileg helyes) értelmezésével.

13 Zsid 1, 2 (Károlinál Zsid 1, 1).
14 Ál-Areopagita Szent Dénes 4. levél (PG 3, 1072 C 4-5 = CD II, 161; magyar fordítását ld. 

Vassányi M.: Hitvalló Maximosz: 5. ambiguum. Bevezetés, fordítás, kommentár, bibliográfia, 
Theologiai Szemle 2012/2, 105).

15 P. Allen kiegészítése.
16 Pseudo-Athanasios Epistola ad Jovianum imperatorem (CPG 2253), PG 28, 532 A 13-14.
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A számunkra érdekes érvelési szakasz ezután Dénes 4. levelének auktoritása 
alapján állítja, hogy az alany ezen egységéből és azonosságából a működés 
egységessége és azonossága következik. Ez a (túl röviden kifejtett) érv az alany 
fogalmát tekinti bizonyítási alapnak: az alany meghatározza, egységbe fogja a 
természeteket, és ezáltal a működéseket is. Mint látni fogjuk, Sóphronios gondolat-
menete ezzel szemben a természetek kettősségére alapoz, amely felülírja az alany 
egységét. Kyros a maga részéről dialektikus látszatnak (paralogizmusnak) vagy az 
„ész üres alakzatának” (diakenois nou diaplasmasi), egyszóval a valóságban 
megalapozatlan képzetnek tünteti fel a két működést, és nem elemzi az egyetlen 
működés tanának hátrányos szótériológiai következményeit.

4. Sergios konstantinápolyi pátriárka levele Honorius római pápához 
(633). Sergios levelének teológiai része már kifejezetten a kettős működés tézisét 
azonosítja fő problémaként az ellenpárt álláspontjában. A pátriárka szerint e 
tézisből egyebek mellett az is következik, hogy

két akaratot [thelémata] tisztelnek, melyek egymással ellentétesek, amennyiben 
az Isten-Ige a megváltó szenvedés beteljesedését akarja, miközben a Krisztusban 
lévő emberség ellenáll és szembeszáll az Ő akaratával [thelémati], s ebből kifolyólag 
kettő, ellentétes dolgokat akaró személyt [dyo tous tanantia thelontas] vezetnek be, 
ami istentelenség.
Mert lehetetlen egy és ugyanazon alanyban [hypokeimenói] egyszerre kettő és ugyan-
azon tekintetben ellentétes akaratnak [thelémata] lennie,17 és az istenhordozó atyák 
tanítása világosan tanítja, hogy az Úr szellemileg átlelkesített húsa soha nem végzi 
elkülönülten [kekhórismenós] és saját indíttatásból [ex oikeias hormés] a vele egy 
alanyban egyesített [hénómenou autói kath’ hypostasin] Isten-Ige szándékával 
[neumati] ellentétesen a maga természetes mozgását [tén physikén autés… kinésin], 
hanem amikor és ahogyan és amennyire akart az Isten-Ige mozogni[, akkor és 
úgy és annyira mozgott az emberi természet]; és – hogy világosan szóljunk – 
amilyen módon a mi testünk vezéreltetik és elrendeztetik és irányíttatik az eszes 
és értelmes lelkünk által, úgy Krisztus Úr esetében is az egész emberi ítélete [to 
anthrópinon sygkrima] mindig és mindenben az Ige istensége által mozgattatva 
istenmozgatta [theokinéton] volt Nüsszai Gergely szerint…

Ez a passzus, melyet a levél teológiai határozati szakaszának nevezhetünk, 
egyetlen logikai problémára hívja fel a figyelmet a düothelétizmus álláspontjában. 
Ezt a problémát – Sergios beállításában – filozófiailag az ellentmondás elve 
megsértéseként azonosíthatjuk: egyetlen alanynak (Krisztus mint egyetlen alany 

17 A monothelétizmus első megfogalmazása.
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a mono- és düothelétizmus közös premisszája) lesz így egyidejűleg és egyazon 
tekintetben két, egymást kizáró attribútuma, amit az arisztotelészi logika az 
impossibile, illetve az absurdum kategóriájának feleltet meg. Hangsúlyozzuk, hogy ez 
Sergios érvelése, mellyel szemben a rendszeres (pl. leibnizi) morálfilozófia könnyen 
rámutathat arra, hogy az eredő akarat ellentétes megfontolások mérlegelése során 
alakul ki, tehát hogy az ellentétes álláspontok valójában nem egyidejűleg vannak 
jelen a tudatban, úgyhogy az eredő akarat már nem kettős.

Minket azonban ez a gondolatmenet elsősorban történeti összefüggésben, 
Sóphronios és Maximos álláspontjával való összevetésben érdekel. E tekintetben 
fontos rámutatni, hogy Sergios nem azt mondja, hogy az emberi természetnek Krisz-
tusban nem volt akarata, hanem egész pontosan azt, hogy nem lehet két ellentétes 
akarat egyetlen alanyban, minélfogva Krisztus emberi akaratát az isteni akarat 
mozgatta. Ez a megfogalmazás pedig nem tér el gyökeresen attól, amit Maximos is 
állít az 1. opusculumban. Ha teljesen pártatlanul akarunk fogalmazni, akkor azt 
mondhatjuk, hogy Sergios végső soron eldöntetlenül hagyja azt az alternációt, 
hogy Krisztusnak egyáltalán volt-e emberi akarata, vagy inkább az emberi akarata 
alárendelődött az isteninek. A fenti passzus olvasatom szerint mindkét álláspont 
lehetőségét tartalmazza.

A különbség valóban árnyalatnyi. Ezt olvassuk ki a 6. egyetemes zsinat kánon-
jaiból is, melyek szerint „a két, természetből fakadó akarat nem ellentétes egymás-
sal…, hanem az emberi akarat alárendelődik az isteni, mindenható akaratnak, és 
követi azt;”18 tehát két akarat van ugyan, de az egyik enged (Maximosnál: khórei) 
a másiknak. Mint látni fogjuk, e zsinat egyik auktoritása: Maximos is úgy tudta 
védeni a kettős akarat tanát, hogy nem kényszerült tételezni az ellentétessé-
güket. Sergios érvei így végül is nem érvénytelenítik a döothelétizmus premisszáit.

5. Honorius pápa válasza Sergiosnak (634). Az erősen antiintellektualista és 
anti-filozófus Honorius teljes mértékben támogatja Sergios monothelétizmusát, 
pontosabban szólva megerősíti és explicitebbé teszi azt, amikor így ír: „egyetlen 
akaratot vallunk meg Mi Urunk Jézus Krisztusban.” Egyházfegyelmi téren 
támogatja az egy vagy két működésről való beszéd betiltását. Monotheléta 
érvelésének bizonyítási alapja a krisztusi működések egysége a két természet 
tanának tagadása nélkül. A krisztusi működések egységének princípiuma vagy 
megalapozása pedig Krisztus egységes szelleme (pneuma Khristou).

A bizonyítás részletesebben kifejtve a következő: Honorius fő érve az egyetlen 
akarat mellett a krisztusi személy (alany) egyetlensége és egységessége, annak el-
lenére, hogy ez az egység két természetből épül fel. A római pápa tehát elfogadja a 
khalkédóni krisztológia alapvetését, jóllehet más következtetést von le belőle, mint 

18 Denzinger–Schönmetzer: Enchiridion symbolorum (ld. 5. lj.), 187, № 556.
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Maximos. Honorius számára a két természet uniójának tényéből következik 
az akarat egységesülése is. Ez az egyetlen akarat pedig lényegileg az isteni 
megváltó akarat, mivel az kezdeményezte az uniót magát is.19 Az egységes akarat 
azonban sokszínűen, sokrétűen (polytropós) működik, de annyiban mindig 
egységes marad, hogy az alapja Isten megváltó szándéka. Logikailag elgondol-
hatatlan ugyanis, mondja Honorius (szemben Nagy Szent Leóval és ismételve 
Sergiost), hogy egyetlen alanyban vagy személyben két, egymással ellentétes 
akarat működjön. E látszólagos szembenállások – melyeket pedig az Evan-
gélium rögzít, s amelyeket Leó és Maximos az emberi természet valóságos 
megnyilatkozásaiként értelmeznek – valójában az oikonomia mindenre való 
kiterjedéséből vezethetőek le. A sokszínűség forrása tehát az egység: Isten a 
klasszikus kozmikus teológiai érvnek megfelelően itt mint a sokaság egységprincí-
piuma jelenik meg. Az egységes és egyetlen Gondviselés egyetemes adaptációja, 
idomulása a megváltásra váró világ sokféléjéhez, Isten intencionalitása a neki adott 
tárgyak iránt – ez kelti azt a dialektikus látszatot, így Honorius, mintha a krisztusi 
személyben működne az emberi akarat is.

Honorius a levelének döntő szakaszában legalább vázlatosan megfontolja a 
düothelétizmus alternatíváját is. A (filológiailag erősen romlott) szöveg e szakasza 
elsősorban amellett érvel, hogy az isteni akarat felülmúlja, meghaladja az emberit. 
A példák azt illusztrálják, hogy az isteni akarat meg tud úgy jelenni, mint az 
emberi, avégett hogy az ember számára imitációs mintát nyújtson. Ez azonban – 
mondja Honorius – egy pseudo-emberi akarat, az isteni akarat pedagógiájának 
eszköze. Isten akarata fel tudja ölteni az emberi akarat formáját anélkül, hogy 
az egyetlen, két természetű alanyban valóságosan jelen lenne az emberi akarat. 
Ez tehát egy látszat-akarat: Isten úgy tesz, mintha lenne emberi akarata, als ob-
modalitásban működik. Ezt az értelmezést akarat-doketizmusnak nevezhetjük. 
A szakasz végi megfogalmazás, mely szerint Krisztus példát adott nekünk, hogy 
„inkább az Úr akaratát részesítsük előnyben” a saját akaratunkkal szemben, 
ugyanezt fejezi ki: Krisztus pedagógiai célú akarat-doketizmusát.

19 E ponton véleményem szerint nem lehet nem észrevenni Honorius érvelésének cirilli forrásait. 
Alexandriai Szt. Cirill krisztológiájának idevágó aspektusáról J. A. McGuckin összefoglalását 
idézzük: „The human nature [in Christ] is… not conceived as an independently acting 
dynamic but as the manner of action of an independent and omnipotent power—that of the 
Logos; and to the Logos alone can be attributed the authorship of, and responsibility for, all 
its actions. … There can only be one creative subject, one personal reality, in the incarnate 
Lord; and that subject is the divine Logos who has made a human nature his own.” (Saint Cyril 
of Alexandria. The Christological Controversy: Its History, Theology, and Texts. Leiden–New 
York 1994, 186). McGuckin hivatkozási alapja Cirill Scholia de incarnatione Unigeniti c. 
alapvető krisztológiai műve (PG 75, 1369-1412), különösen ennek 9. és 13. fejezetei (ibid., 
1380 és 1385); valamint a Cirill által Nestorioshoz írott 3. levél (=Cirill 17. levele) 8. fejezete 
(PG 75, 121= Denzinger–Schönmetzer: Enchiridion symbolorum [ld. 5. lj.], 95, № 259).
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6. Sóphronios jeruzsálemi pátriárka zsinati levele (634). Sóphronios jeruzsá-
lemi pátriárka (†638 körül) Sergios konstantinápolyi pátriárkához írott, kife-
jezetten terjedelmes zsinati levelének középső, rendkívül részletesen kidolgozott 
krisztológiai szakasza a vita következő dokumentuma. Sóphronios kiindulási 
alapja e téren a homoousios tana (2.2.1-7. szakaszok P. Allen felosztásában) és a 
kettős természet (2.3.1-6) tana – röviden, a khalkédóni krisztológiai platform.20  
A levél további krisztológiai problémafelvetései, állásfoglalásai azt tanúsítják, hogy 
Sergios a megírás pillanatában még nem tudott a monenergizmus monotheléta 
alternatívájáról. Dialektikai erőfeszítései ezért arra összpontosulnak, hogy a 
düoenergizmust logikusan levezesse a düofizitizmusból  – lényegileg még Kyros 
Kilenc fejezetének 7. fejezete ellenében. A 2.3.5-ös szakasz végén felmerül ugyan a 
krisztusi akaratok (tautoboulia, thelématón tautotés) kérdése, de csak prohibitív 
moduszban – Sóphronios itt külön tárgyalás nélkül hárítja el a nesztoriánus és 
eutykheánus álláspontot.

A düoenergizmust igazolni kívánó szakasz közelebbről a 2.3.7-től 2.3.15-ig terjedő 
körülbelül tíz oldalas rész. A kettős természet (Kyros, Sergios és Honorius által 
is elfogadott) tana e rész szerint csak akkor bizonyítható, ha a két természetből két 
működés is következik. Ezt Sóphronios lényegileg két érvvel támasztja alá. Az első 
érv auktoritás: maga az evangéliumi szöveg, amely szerint a Megváltónak emberi 
és isteni működései is voltak:

[2.3.8.] Emmanuél pedig, egyetlen lévén, és ugyanazon alanyban a két összetevő 
(tehát Isten és ember), mindkét természet cselekedeteit valóságosan cselekedte, 
amennyiben más és más módon műveli őket, hisz Istenként ugyanő tette az isteni 
tetteket, emberként pedig ugyanő cselekedte az emberi cselekedeteket, mivel 
minden [tette] révén meg akarta mutatni önmagát, hogy ugyanő Isten és ember, s 
emiatt ugyanaz a személy teszi az isteni tetteket és az emberieket is, és hasonlóképp 
ugyanaz mondja és beszéli az isteni és az emberi nyilatkozatokat, s nem más 
személy hajtotta végre a csodákat, és más személy vitte végbe az emberi tetteket, s 
szenvedte el a szenvedéseket, mint Nestorios akarja, hanem egy és ugyanazon Felkent 
és Fiú az isteni tettek és az emberi cselekedetek végbevivője, de más és más része 
szerint, ahogyan az isteni Cirill állítja, mivel Krisztus mind a két részében nemcsak 
összeolvadás nélküli, hanem szétoldozhatatlan cselekvőképességgel [exousian] is 
rendelkezett. Mert amennyiben ugyanő örökkévaló Istenként létezett, annyiban 
tette a csodákat, amennyiben pedig új emberként ismertük meg, cselekedte az 
alacsonyabb rendű s emberi dolgait. Hisz amiként Krisztusban mindkét természet 
fogyatkozás nélkül megőrzi a maga sajátosságát, úgy mindkét forma [morphé] mű-

20 Epistula synodica ad Sergium, PG 87c:3148-3200; modern kiadása Allen: Sophronius of 
Jerusalem  (ld. 9. lj.), 66-156.
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veli is az egymással való egyesülés után azt, ami az ő sajátossága volt, amennyiben 
az Ige azt cselekszi, ami az Igére jellemző, tudniillik a testtel való közösségvállalás 
után, a test pedig azt teljesíti be, ami a test tulajdonsága, hiszen az Ige nyilván a 
testtel közösen birtokolja a cselekvést, s mindez egyetlen létmódban [hypostasei] 
ismerhető meg, és egyetlen személyben [prosópói] szemlélhető, és eltaszítja magától 
a gyűlöletes felosztást. Mert nem külön-külön művelte a sajátosságait, hogy azok 
elkülönülésére gyanakodhatnánk.21

Az idézett szövegrészben először figyeljük meg a cirilli krisztológiára való hivatko-
zást, mely a vita minden résztvevője számára kanonikus. Sóphronios már Cirill 
intencióinak megfelelően értelmezi a mia physis tou Theou Logou sesarkómené 
formulát:22 eszerint Krisztus egyetlen alany két természettel. E két természet már-
most elválaszthatatlanul (adiairetós), de összeolvadás nélkül (asynkhytós) egyesül 
egymással. Krisztus ilyen módon diphyés: „Egy az alany és a személy tekin-
tetében, de kettő maguk a természetek és azok sajátosságai tekintetében” (2.3.7).  
Az Evangélium tesz tanúságot arról, hogy ezen alany két természete két gyökeresen 
különböző módon működött. E működéseket Sóphronios két hosszú listában rög-
zíti a szent szöveg alapján (2.3.13-14). Ezért a monenergizmus álláspontja biblikus 
filológiai alapon tarthatatlan.

A két működés tézise melletti második érv filozófiai természetű. Mint a 2.3.10-es 
szakasz vége rámutat: ha csak egyetlen működés van Krisztusban, akkor – az 
elégséges alap elve mentén visszafelé következtetve – csak egyetlen természetre 
lehet benne következtetni. A 2.3.11-es szakasz ezt a gondolatmenetet már tisztán 
úsiológiai terminusokban adja elő: „egyfelől csupán a működésekből ismerjük meg a 
természeteket, másfelől pedig a lényegek közötti különbséget mindig a működések 
közötti különbségből lehet kinyerni.”

E bizonyítás következtetési alapja az, hogy a két természet közelebbről két, 
lényegből fakadó minőséget jelent. Ezekből minőségileg meghatározott módon 
különböző cselekedetek fakadnak. A működések közötti karakteriszt ikus 
különbség a fent idézett szakasz másik jellemző megfogalmazása szerint „a 
természetek természetes mivoltjából [logói]” következik. Ez a – Maximos által is 
olyannyira kedvelt – érv jogosan mutat rá arra, hogy a működés forrása a lényeg 
vagy mivolt, az aristotelési to ti én einai, amely értelemszerűen a természet-
nek megfelelően determinálja a működést, úgyhogy a működés természetes 
(physiké) lesz. Sóphronios így az érv révén fordít a dialektikai helyzeten: valójában 
kizárólag a kettős működés bizonyítja meggyőzően a két természetet! Ha ez nincs, 

21 Allen, Sophronius of Jerusalem (ld. 9. lj.), 98.
22 Alexandriai Cirill sarkalatos kifejezését („az Isten-Ige egyetlen, hússá lett természete”) 

Sóphronios idézi is a 2.3.5-ben, a sajátosan cirilli jelentés helyes meghatározásával.
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akkor igen könnyen visszaesünk vagy az ariánizmusba, vagy a triteizmusba – 
érvel a jeruzsálemi pátriárka.

Fontos kiegészítő tézise ennek, hogy a két természet az egyetlen alanyhoz való tar-
tozása folytán együtt is működik a működéseiben (2.3.10: synepagomenén synergeian). 
E tézis tulajdonképpen már új gondolatmenetet vezet be, melyet a 2.3.14-es szakasz 
visz tovább. Eszerint „emberfelettiek voltak [Krisztus] emberi működései.” Értel-
mezésem szerint Sóphronios itt már a perikhórésis tanát előlegezi meg, mivel e 
kijelentés szóhasználata egyértelműen előreutal Maximoséra az 5. ambiguumban. 
Ezért azt mondhatjuk, hogy a perikhórésis teljesen kidolgozott, maximosi vál-
tozata – amely szerint a két természet egymásra támaszkodva, tulajdonképpen 
egymást feltételezve fejti ki a maga sajátos működéseit, úgyhogy a krisztusi alanyban 
abszurditás helyett éppenséggel logikus kölcsönfüggést találunk – végső soron 
kifejezetten a monofiziták és triteisták elleni polémiából nő ki, az argumentáció 
Sóphronios általi következetes végiggondolása folytán. Maximos saját eredményének 
tekinthető viszont az, hogy a perikhórésis gondolatát a tropos-logos fogalompár 
dialektikai eszközeivel fogalmazza meg az 5. ambiguumban.

Az auktoritásból vett érv és az úsiológiai érv összecsengése hit és ész harmóniáját 
jelenti egy olyan teológiai állásfoglalásban, mely más oldalról nézve – mint erre 
fentebb és az imént is utaltunk – sérteni látszik az ellentmondás elvét, ameny-
nyiben egyetlen alanyhoz két, egymást kizáró (végtelen, ill. véges) állítmányt 
rendelünk. Dialektikai szempontból Sóphronios álláspontja e tekintetben 
előre – éspedig a perikhórésis elmélete felé való – menekülésként értelmezhető.

Történeti oldalról nézve rámutathatunk, hogy Sóphronios érveit Maximos 
kibővítve adja elő az 5. ambiguumban. A Zsinati levél 2.3.12-es szakasza pedig azt 
bizonyítja, hogy az 5. ambiguum evangéliumi példái, illusztrációi is Sóphroniostól 
származnak. Maximos egész krisztológiája a két működés tana terén tehát mesz-
szemenően támaszkodik Sóphroniosra. E sóphroniosi-maximosi düoenergizmus 
tágabb megváltástani kontextusát a Zsinati levél 2.3.1-es szakaszából ismerhetjük 
meg, mely szerint Krisztus „azt akarta, hogy embernek nevezzék, avégett hogy 
hasonlóval tisztítsa meg a hasonlót, s a rokonnal mentse meg a rokont, és azonos szár-
mazásúval tegye ragyogóvá az azonos származásút.” Ez végső soron a szótériológiai 
analógia Nagy Szent Leó által is megfogalmazott elve, amelyet pontosabban 
a megváltástani értékegyenlőség elvének nevezhetünk. Erre részletesebben a 
konklúzióban térünk ki.

7. Hitvalló Szt. Maximos 1. opusculuma (645-646). Amint az imént láttuk, a 
Hitvalló az 5. ambiguumban Sóphronios evangéliumi példái segítségével bizonyít-
ja a krisztusi alany kettős működését, majd ezzel igazolja a két természet vagy 
lényeg sértetlen megmaradásának tanát. Mint megelőlegeztük, mindkét lényeg 
az egyesülésben is megőrzi sajátos működését, tehát a logosa változatlan marad, 
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de új tropos szerint, a másik lényegre támaszkodva fejti ki azt. A két működés ilyen 
kölcsönviszonya, illetve kölcsönfüggése az antidosis („megfelelés”), illetve 
perikhórésis („körülvevés”) Nazianzoszi Szt. Gergelytől eredő tana, amelyet 
Maximosz az áttüzesített szablya órigenészi eredetű példájával szemléltet.23 Ez a 
düoenergéta platform lesz az 1. opusculum kiindulási alapja.

Az 1. opusculum (Ad Marinum presbyterum, PG 91, 9-37) az Opuscula theologica 
et polemica (CPG 7697) című átfogó gyűjtemény része. E teljesen heterogén gyűjte-
mény 27 rövid és eltérő jellegű teológiai-krisztológiai iratból áll, melyek legko-
rábbi darabja, a 22. opusculum talán még 624 előtt keletkezett, legkésőbbi szövege 
pedig, a 11. opusculum 649-ben. Bár a korpusz egyes darabjai – közelebbről a 
végén található f lorilegium-szerű definíció-felsorolások – valószínűleg nem 
Maximostól származnak, a művek történeti jelentősége óriási: mint Jean-Claude 
Larchet rámutat, a 649-es lateráni zsinat és a 3. konstantinápolyi (=6. egyetemes, 
680) zsinat is támaszkodott megfogalmazásaikra.24

Az 1. opusculum Marinos paphoz, Maximos levelezőtársához írott teológiai levél, 
amely belső ismertetőjelek alapján ítélve feltehetőleg 645-646-ban keletkezett. 
Minket itt közelebbről a Non posse dici in Christo unam voluntatem (ibid. 28-38) 
alcímű része érdekel. Maximos sok más helyen is ír a kettős akarat téziséről (így 
például a Disputatio cum Pyrrho fő témája is ez a kérdés stb.), ezért a Non posse 
dici-t csupán mint mintát választjuk ki az idevágó terjedelmes szövegtestből. Filo-
lógiai oldalról előre kell bocsátani, hogy az Opuscula theologica et polemica kritikai 
kiadása készülőben van (a Leuveni Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán), 
de tudomásom szerint még nem jelent meg, ezért egyelőre a PG 91 szövege a mérvadó.

A Non posse dici a monothelétizmus ellen irányuló, érvelő, önmagában is 
jól értelmezhető szakasz egy hosszabb, az akarat teológiáját és antropológiáját 
tárgyaló, fogalmilag rendkívül kicsiszolt gondolatmenetből. Maximos itt először a 
vitapartner álláspontját elfoglalva feltételezi, hogy Krisztusban egyetlen akarat van; 
rámutat, hogy ez két különböző értelemben (physikon, ill. prohairetikon) gondol-
ható el; azután egy reductio ad absurdum révén bizonyítja mindkét alternatíva 
tarthatatlanságát. Így beigazolódik, hogy kiindulási hipotézisünk (monothelétizmus) 
ellentéte az igaz, tehát Krisztusban két akarat van.

Egyetlen physikon theléma, azaz természetből fakadó akarat feltevéséből 
ugyanis a Hitvalló szerint az következik, hogy Krisztust egyetlen természetnek 
(és nem egyetlen alanynak vagy személynek) tekintik:

A természetből fakadó akarat [physikon theléma] ugyanis a természetet jellemzi [physin 
kharaktérizei] – ezt semmilyen érv [logos] nem cáfolhatja meg. Ha a természetet jel-
23 Vö. Vassányi M.: Hitvalló Maximosz: 5. ambiguum. Bevezetés, fordítás, kommentár, biblio-

gráfia. Theologiai Szemle 2012/2, 100-109.
24 J.-C. Larchet: Saint Maxime le Confesseur (580-662), Paris 2003, 70.
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lemzi, akkor világos, hogy az ezt hangoztatók a ‘természet’ szó alatt Krisztust hirdetik. 
Ha Krisztus egy ‘természet’ [physis], akkor a természetére nézve [physei] sem valóságos 
Isten nem lehet, sem valóságos ember – mivel Atyja a természetére nézve nem va-
lóságosan Krisztus, illetve anyja a természetére nézve nem valóságosan Krisztus. 
Ha ellenben természeténél fogva Isten a Felkent, mivel természeténél fogva Felkent, 
akkor az ezt állító ember politeista, amennyiben egyfelől istenként tisztel egy 
atyai természetet, amely természet szerint nem Krisztusé; másfelől pedig istenként 
tisztel egy másik, krisztusi természetet, amely természet szerint Krisztusé; s e 
monstruózus beszéd oda vezet, hogy rájuk bizonyul a politeizmus.

A vitapartner álláspontját így a monofizitizmusra vezettük vissza, amelynek mindkét, 
alternatív értelmezéséből végső soron a homoousios dogmájának tagadása következik 
– pedig ez a dogma az ellenpárt teológiai platformjának is lényegi része.

Ha mármost az egyetlen krisztusi akaratot prohairetikon thelémaként (Maxi-
mos terminológiája szerint: ‘megfontolt választás’) értelmezzük, akkor ezzel első 
lépésben impliciten a jóra és a rosszra hajlás képességét tulajdonítjuk neki. Ez 
a Hitvalló érvelése szerint azt vonja maga után, hogy 1. az isteni tökéletességgel 
ellentétes attribútumot tulajdonítunk Krisztusnak, úgyhogy elgondolhatatlan 
lesz Krisztus istensége; 2. Krisztus ez esetben csak kata prokopén, a fejlődés ér-
telmében lehetett morálisan jó; 3. Krisztus emberi akarata képes lesz habozni és 
ingadozni. Az utóbbi következmény elleni érv kifejtését idézzük:

…a mi javunkra lett emberré az emberek megalkotója, ezért nyilván a megfon-
tolt választás szilárdságát [atrepsian] is megvalósította a mi javunkra mint a 
szilárdság megalkotója; amennyiben a büntetésünkkel járó szenvedéseket sza-
bad akaratából [kat’ exousian] valóságosan vállalta maga a tapasztalás révén, 
a megvetéssel járókat pedig elsajátítás által [kat’ oikeiósin] emberszeretetből 
[philanthrópós] vette magára… Hiszen az Isten emberi természete a megfontolt vá-
lasztás terén nem változik úgy, mint mi – mintha megfontolás és ítélethozatal 
révén tudná megkülönböztetni egymástól az ellentéteket; nehogy úgy véljük, 
hogy természetéből fakadóan változékony a megfontolt választás terén; hanem 
miután létezni kezdett az Isten-Igével való egyesüléssel [henósei] egyidejűleg, 
kettősséget nem ismerő, sőt, inkább állandó természetes törekvő mozgással25 
– vagyis akarattal [thelésin] – rendelkezett; illetve, helyesebben szólva, a benne 
lévő mozdulatlan nyugalom26 az Isten-Ige által teljesen megistenült a keveredés 
nélküli lényegfelvétel [ousiósin]27 során; s mivel ezt az akaratot mint sajátját és mint 

25 στάσιμον… κίνησιν
26 στάσιν ἀκίνητον
27 Vö. G. W. H. Lampe: A Patristic Greek Lexicon, Oxford 2005, s. v. οὐσίωσις B 3.
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lelkének természetéből fakadót a természetének megfelelően alakítja és mozgatja, 
ezért valóságosan betölti a felőlünk való gondviselés hatalmas misztériumát; 
mert a bűntől eltekintve egyáltalán nem kisebbítette meg a felvett természetet…

Másként szólva, Krisztus egyetlen akarata nem lehetett a megfontolt választás értel-
mében vett – tehát végső soron emberi – akarat, mivel elkerülhetetlenül posztulálnunk 
kell, hogy ha Istennek emberi jellegű akarata van, akkor az csakis mozdulatlan és szi-
lárd lehet, mert az isteni természet szilárddá teszi, megisteníti (theótheisan). Másfelől 
pedig egy szigorúan isteni akarat eleve nem lehet az ellentétes (jó és rossz) morális 
lehetőségeket komolyan mérlegelő akarat: az isteni thelésisben nincs megfon-
tolás és attól függő ítélethozatal – érvel Maximos. Miután így az isteni akarat 
összeférhetetlen a megfontolással, a megfontoló emberi akarat pedig Krisztusban 
feltétlenül felfelé igazodik (hasonul az istenihez), ezért ha Krisztusban egyetlen 
akarat van, akkor az egyáltalán nem lehet prohairetikon theléma . Ezzel és a 
physikon thelémával kapcsolatos érveink pedig együtt szillogisztikusan – bár 
indirekt módon – bizonyítják, hogy Krisztusnak két akarata van.

E diszkusszió tétje nemcsak dogmatikai-krisztológiai, hanem morálfilozófiai is, 
amennyiben a krisztusi személy felépítése és működése (viselkedése) egyrészt az 
Isten és ember misztikus unióját lehetővé tévő hatóok és előkép,28 másrészt közvet-
len etikai életminta a hívő számára az imitatio Dei útján: a misztikus egyesülésre 
törekvő személynek a krisztusi minta alapján kell felfelé terelnie (szublimálnia) 
szenvedélyeit, ezáltal érve el – a kegyelem közreműködésével – a theósist.29 Ez a 
megfontolás pedig már a konklúzióhoz vezet minket.

8. Konklúzió. Gondolatmenetünk elején megelőlegeztük, hogy a monothelét-
izmus, illetve a düothelétizmus közötti különbség fenomenológiai síkon ki-
sebb, mint ontológiai síkon. Maximos álláspontjának részletesebb megismerése 
reményeim szerint valószínűsítette ezt az állítást. Krisztusnak a Hitvalló szerint 
két akarata van: az isteni, mely örökkévaló és változatlan, tehát nem mérlegeli az 
ellentéteket; és az emberi, amely képes ugyan a megfontolásra, de az isteni akarat 
befolyása alatt állván valóságosan mégsem ereszkedik (a rossz alternatíva 
következetes végiggondolásával járó) etikai megfontolásokba, mert felfelé illesz-
kedik. Ez azt jelenti, hogy a maximosi düothelétizmus a jelenség síkján nem 
különbözik gyökeresen a sergiosi-honoriusi monothelétizmustól.

28 A krisztusi személy hatóoki és előképi szerepéről ld. Vassányi M.: Isten leereszkedése – az 
ember felemelkedése. Hitvalló Maximosz teológiai antropológiája az Ambigua ad Thomam és 
az Ambigua ad Johannem alapján. Sapientiana 3 (2010/1) 29-40.

29 Az indulatok és érzelmek felfelé terelésének maximosi elméletéről ld. Vassányi M.: Indulattól 
a megbocsátásig. Hitvalló Maximosz teológiai erénytana mint alkalmazott tudomány. Studia 
Caroliensia 2013, 172-189.
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Maximos álláspontja szerint azonban Krisztus emberi akaratának kifeje-
zett, ontológiai tételezéséről mélyebb teológiai megfontolások miatt egyáltalán 
nem lehet lemondani. Ha ugyanis ezt tennénk, akkor lemondanánk a Megváltó 
emberré válásának valóságáról. Ezzel azonban egyszersmind a misztikus 
unió valóságát, megvalósíthatóságát, az emberi természet megistenülé-
sének, legmagasabb értelemben vett üdvözülésének lehetőségét is tagadnánk. 
Lemondanánk továbbá a – Dénes és Maximos által annyira hangsúlyozott 
és kedvelt – isteni emberszeretet, philanthrópia legfontosabb bizonyítékáról is. 
Mindenekelőtt azonban veszélybe kerülne maga a megváltásteológia bizonyítási 
alapja is.

A düofizitizmushoz, düoenergizmushoz és düothelétizmushoz való orthodox 
ragaszkodás végső teológiai motivációja ugyanis véleményem szerint a meg-
váltástant megalapozó értékegyenlőség-elméletből fakad. Mint Nagy Szent Leó 
pápa Tomusa (449) is írja, csak úgy győzhetjük le a bűn és a halál szerzőjét, ha az 
is magára veszi az emberi természetet, „akit se a bűn nem tudott megrontani, se a 
halál nem tudott legyőzni.”30 A Megváltó ugyanis csak így válthatja ki – a biblikus 
igazságosság-fogalom értelmében – az elzálogosításból azonos értékkel az 
azonos értéket: emberrel az embert. A monothelétizmusban és monenergizmusban 
(illetve a belőlük Maximos szerint következő monofizitizmusban) ezért végső 
soron a megváltásteológia bizonyítási alapját képező analógia és ezáltal maga a 
megváltás valósága forog kockán. Maximos Sóphronios teológiai vezetése mellett 
ismerte fel ezt, a 6. egyetemes zsinat és nyomában az egész egyház pedig a 
Hitval ló vezetése mellett. A történelem a legkeresztényibb dogma valóságalapját 
védő Hitvallónak adott igazat.

30 Non enim possemus superare peccati et mortis auctorem, nisi naturam nostram ille susciperet 
et suam faceret, quem nec peccatum contaminare nec mors potuit detinere. Denzinger-
Schönmetzer (ld. 5. lj.): Enchiridion symbolorum, 102.
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