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Ennek az tanulmánynak nem célja klasszikus 
értelemben vett teológiatörténetet írni. Nem 
Irenaeus gondolatvilágát vagy gnosztikusok-
kal szembenálló – egyébként azzal sok ponton 
rokonságot mutató – apologetikus teológi-
áját elemzi. Úgy próbál a szövegek elszólásai 
szerint haladni, hogy egy láthatatlan történet 
bontakozhasson ki: mégpedig a hagyományo-
zás módszerének tetten érhető története, azon 
belül is egy elv, mely érdekes adalék lehet a 
hagyomány hitelességének irenaeusi problé-
májához. Természetesen tisztában vagyunk az-
zal, hogy rengeteg probléma van, mellyel nem 
tudunk dűlőre jutni: a szóbeliség és írásbeliség 
közti átmenet problémája, a kanonizáció álla-
pota Irenaeus korában, az irenaeusi retorika és 
annak valóságalapja közti összefüggés kérdése 
vagy az Adversus Haereses komoly szövegkriti-
kai és értelmezési nehézségei.

I.
Iraeneus Az apostoli igehirdetés feltárása című 
művében felhívja arra a figyelmet, hogy a „hit 
elvéhez” kell ragaszkodni. Ez azokat a ténye-
ket biztosítja – és nem kevésbé a tényekben 
való hitet –, melyet az apostoloktól örökül-
tünk. „És az igazság szerzi meg a hitet, mert 
a hit igaz tényeken nyugszik, úgyhogy olyan 
dolgokat fogunk hinni, amelyek valóságosak 
és olyanoknak hisszük a létezőket, amilyenek. 
Ebben a tekintetben szilárdan tartjuk mindig 
meggyőződésünket. A hit ezért tehát szorosan 
kötődik üdvösségünkhöz, nagy gondot kell 
fordítani a dolgok igazi megértésére. Márpe-
dig ezt az a hit biztosítja nekünk, amelyet a 
presbiterek, az apostolok tanítványai adták 
át nekünk, mi is ezt adjuk tovább (a hagyo-
mányban).” (Ap Ig. 3.)1 Hasonlóan az Adver-

1  Az idézet forrása Irenaeus: Az apostoli igehirde-
tés feltárása, ford. Németh László, in Vanyó László 
(szerk.): A II. századi görög apologéták, Budapest, 
Szent István Társulat, 1984, 575–631.; Vö. a zárlattal 

IRENAEUS 
ÉS JÉZUS 
TETTEI – EGY 
KAPCSOLAT 
NYOMÁBAN

Kustár György

TANULMÁNYOK: Korszakokon átívelő mimézis



30

Kustár György

SároSpataki Füzetek 23. évFolyam  2019 – 2

sus Haeresesben: „Ez azt jelenti, hogy bár az egyház… szétszóratott az egész világra, az 
apostoloktól és tanítványaiktól átvette az egy Istenbe, az Atyába vetett hitet, aki min-
denható, aki a mennyet és a földet, a tengereket és mindent, ami azokban van meg-
teremtette; és a Jézus Krisztusba [vetett hitet], aki az Isten Fia, aki megváltásunkért 
testté lett; és a Szentlélekbe [vetett hitet], aki kijelentette a próféták által az üdvösség 
rendjét (οἰκονομίαι) … Az egyház … átvette ezt az üzenetet (κήρυγμα), és ezt a 
hitet (πίστις) … gondosan őrzi … egyöntetűen hirdetve, tanítva és továbbadva azt.”2 

Jens Schröter szerint ez nyilvánvaló jele annak, hogy a kanonizáció során meg-
szilárduló kötelező iratok gyűjteménye a szerint az elv szerint nyeri el formáját, hogy 
használatban voltak az első közösségekben, és nem mennek szembe az apostoli hit 
tanúságával.3 Ennek az állításnak az utolsó mellékmondata legalább két szempontból 
fontos. Egyfelől az újszövetségi iratok szerzőihez képest a második század közepén 
az egyházszervezet fejlődésének és centralizációjának előrehaladott állapota (vagy 
legalábbis annak igénye) figyelhető meg. Míg Justinos számára a püspöki tisztség 
legitimmé tétele igény, addig Irenaeusnál már követelmény.4 Emellett a tradíció egy 
egyre fontosabb formájának, az írott evangéliumok tekintélyének megerősödése is 
előrehaladott állapotban van.5 Másrészt az apostoli igehirdetés kiemelt hangsúlya6 
arra is utal, hogy Irenaeus számára nyilvánvaló az a történeti tudat, mely a Jézus-tör-
téneteket a múlt részeként akarja fenntartani és továbbhagyományozni – ezt a tör-
ténetet nem szippantja fel az örök időtlenség vagy a megváltó mítosza. Bár lehet az 
a benyomásunk, hogy Irenaeus számára pusztán magának a megtestesülésnek van 
szerepe7 (a ténynek és annak teológiai jelentésének – ti. hogy a test felvétele a test ál-

is: Uo., 98–99 fejezet.  A továbbiakban az Ap. ig. rövidítés után az oldalszámok helyett a fejezetekre 
történik a hivatkozás.

2  Irenaeus: Adversus Haereses 1.10.1. – saját fordítás. vö. Richardson, Cyril (ed.): Early Christian 
Fathers, New York, Collier Books, 1970, 360. A továbbiakban az Adv. Haer. rövidítést használom.

3  Schröter, Jens: From Jesus to the New Testament – Early Christian Theology and the Origin of the New 
Testament Canon, transl. Coppins, Wayne, Waco, Texas, Baylor University Press – Mohr Siebeck, 
2013, 253.

4   Von Campenhausen szerint Római Kelemennel kezdődik az apostoli tekintély hangsúlyozása. Cam-
penhausen, Hans von: Ecclesiastical Authority and Spiritual Power in the Church of the First Three 
Centuries, Peabody, Massachusetts, Hendrickson, 1997, 156.

5  Ez a folyamat persze messze nem olyan egyöntetű, mint azt több kutató Adolf von Harnack nyomán 
látni véli. Lásd ehhez Reed, Annette Yoshoko: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Orality, Textuality and the Christian 
Truth in Irenaeus’ Adversus Haereses, Vigiliae Chritianae, 56. évfolyam, 2002/1–4, 11–46. Az „evan-
gélium” szó az Adversus Haeresesben a 101 előfordulás legnagyobb részében szinguláriszban szerepel, 
azaz nem konkrét könyvekre utal, hanem az újszövetségi iratokban is jelenlévő egységes tanításról, 
melyet az apostolok továbbadnak. A probléma alapos körbejárásához lásd még Steenberg, M. C.: 
Irenaeus on Scripture, Graphe and the Status of Hermas, St. Vladimir’s Theological Quarterly, 53. év-
folyam, 2009/1, 29–66.

6  McRay szerint Irenaeus számára ez az elv egyenesen a végső tekintély forrása. Lásd McRay, John: 
Scripture and Tradition in Irenaeus, Restoration Quarterly, 10. évfolyam, 1967/1, 1–11, 5.

7  Pl. Ap. ig., 51, 53. 
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tal világba került bűnt a testen keresztül győzze le8), vagy élete tetteinek pusztán a 
próféciák beteljesülése miatt van jelentősége, ez a benyomás az Adversus Haereses több 
passzusának vizsgálata alapján szertefoszlik. Az irenaeusi képekben és a gyakran hasz-
nált tipológiában persze egészen apró részletek is fontossá válnak: a bűn, mely fa által 
jött be, egy fa által töröltetik el; egy szűz által jön a bűn, és egy szűz által jön az üd-
vösség.9 Ez azonban még mindig kevés lenne, hiszen ezek csak áttételesen kötődnek 
a történeti eseményekhez, inkább azok egy-egy részletét emelik ki. A tipológiában 
olyan üdvtörténeti ténytöredékek kapnak szerepet, melyek csak bizonyos részleteik 
hasonlóságai miatt érintkeznek és teremtenek korszakokon átívelő kapcsolatot.

Az Irenaeus által olyan fontosnak tartott hagyományban azonban a szűztől szü-
letésen, a kereszthalálon és feltámadáson túl több másik részlet is fontossá válik. Az 
apostoli igehirdetés feltárásában konkrét utalást találunk Jézus életére nézve: először 
csak tetteinek erkölcsi értékéről („Mint a Szűz elsőszülötte, igaz, szent ember, jám-
bor, jó, Istennek tetsző, mindenben tökéletes, kiszabadít a pokolból mindenkit, aki 
követi őt.”10), majd viszont konkrétan arról, hogy „[t]anítványait, minden jótettének,  
tanításának,  szenvedésének,  feltámadásának,  a  feltámadás  után test szerint való  
mennybemenetelének  tanúiként  az apostolokat  küldte  a Szent  Lélek  hatalmá-
val  az egész  földre,  hogy  megvalósítsák  a  népek  meghívását”. Itt már a tanúság 
konkrét elvével találkozunk. A tanítványság elengedhetetlen jegye, hogy szemtanúi 
legyenek Jézus életének, de nem pusztán a halálának és feltámadásának, hanem „jó-
tetteinek” és „tanításainak” is. Vagyis az evangélium nem mítosz, hanem a történeti 
Jézus tetteinek és tanításának húsvét után megértett összefüggésein alapuló hit. A ta-
nítványok így az „élet útját” mutatták meg, és bennük az a Lélek van, aki Jézus tetteit 
és jellemét ismétli meg bennük („igazság, szentség, igazságosság és türelem”).11 Jézus 
tettei alkotó részei az evangéliumnak, de az ő munkássága is visszautal az ószövetségi 
iratok üzenetére: A próféták ugyanis „azt is előre elmondták, hogy milyen alakban 
lesz az emberek  között, hogy meg fogja gyógyítani azokat, akiket meggyógyított, 
fel  fogja  támasztani  a  halottakat,  akiket  feltámasztott, gyűlölt és szidalmazott 
lesz, és aláveti  magát a  sérelmeknek,  megölik  és keresztre feszítik, miként gyűlölt 
volt, megvetett és megölt.”12 Gyógyításai, szenvedéseinek részletei is az üdvtörténet 
előre megjövendölt eseményei (Júdás, az ecetes bor, a ruhák szétosztása, Pilátus és 
Heródes kibékülése).13 Amikor pedig az Adversus Haeresesben a törvényt megtartó 

8  Uo., 31, 32. „A halál a testen uralkodott, illő volt tehát, hogy a test által legyen eltörölve és az ember 
felszabaduljon az elnyomásból. Az Ige azért lett testté, hogy a test által törölje el a bűnt – mert a bűn 
a test által uralkodott és nyerte el az uralom jogát –, és hogy a bűn többé ne legyen megtalálható 
bennünk.”

9  Uo., 33.
10  Uo., 39.
11  Uo., 42.
12  Uo., 66. – Életének ezek az eseményei az ószövetségi próféciák összefüggésében állnak: a beteljesedett 

események Krisztus különleges helyzetének bizonyítékai (67–69.).
13  Ebben a szakaszban úgy tűnik, Irenaeus pusztán az üdvtörténeti összefüggés oikonomia-ja miatt 

említi Jézus tetteit, nem azok önmagukban vett jelentősége miatt, vagy amiatt, mert azok követhető 



32

Kustár György

SároSpataki Füzetek 23. évFolyam  2019 – 2

Krisztusról értekezik, a szombatnapi böngészés és a sorvadtkezű meggyógyítása is 
fókuszba kerülnek.14 Cselekedetei és tanításai az öröktől fogva fennálló isteni sze-
retet kifejeződései, és ahogy látni fogjuk, egyben minták is: „A  tízparancsolatot,  a 
Törvényt nem kell követelni attól, aki mindenét Istennek szenteli,  elhagyja  apját,  
anyját  és az  egész  családját,  és Isten  Igéjét  követi.”15. Az események, a próféták, 
maga Jézus élete, de a tanítványok tanúsága egyetlen ívet rajzol: „Ha tehát a próféták  
megjövendölték azt, hogy Isten Fia meg fog mutatkozni a földön, és hogyha azt is 
megjövendölték,  hogy a földön hol történik ez, és milyen alakban jelenik meg, és ha 
az Úr mindén jövendölést magára vett, akkor szilárd a hitünk benne, és az igazságnak 
megfelelő az igehirdetés hagyománya, azaz az apostoloknak a tanúsága, akiket  az Úr 
küldött  el hirdetni az  egész  világon,  hogy Isten Fia eljött a szenvedésre.”16

II.
Irenaues számára tehát alapvető fontosságú az apostoli tanítás és abban Jézus életé-
nek eseményei, melyek az üdvtörténeti oikonomiába illeszkedve a kezdetektől azonos 
kijelentés részeit képezik.17 Kérdés, hogy ezek a tettek Irenaeus korának mennyire 
fontos paradigmái, és hogy Irenaeus apologetikus érveinek mennyire részei, de ezt az 
utóbbit az alábbi fejtegetések remélhetőleg világossá teszik. Előtte azonban vizsgáljuk 
meg a hagyomány folytonosságának kérdését.

Az üdvökonómiát az egyházi hagyomány töretlen folytonossága hordozza és tart-
ja fenn. Nem véletlen, hogy Irenaeus a hagyományozást emeli mondanivalója egyik 
fő érvévé.18 Ochagavia Kelley-vel egyetértésben úgy látjuk, az irenaeusi összefüggés 
alapján tradíción azt a hagyományt érti, mely az Ószövetségen alapul, annak megfe-
lelő magyarázatát nyújtja, és mely a keresztyén életet és az egyház életét szabályozza.19 
Kánonon pedig az a tanítást érti, melyet az egész egyház vall – beleértve a könyveket 

tettek lennének. Több másik szakasz azonban arra utal, hogy ennél többről van szó.
14  Lásd a 49. lábjegyzetet.
15  Ap. ig., 96. Az kétséges persze, hogy ezt a szakaszt lehet-e Gerd Theissen tézise alapján úgy értelmezni, 

mint Jézus életének egy az egybeni lenyomatát, aki családot, egzisztenciát, biztonságot feladva követi 
Istent – de nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy Jézus életének főbb jellemzőivel összhangba tudjuk 
hozni ezt a mondatot. Theissen, Gerd: A Jézus-mozgalom – Az értékek forradalmának társadalomtör-
ténete, ford. Szabó Csaba, Budapest, Kálvin Kiadó, 2006, 62–73.

16  Ap. ig., 86.
17  Kelly, J. N. D.: Early Christian Doctrines, London, Adam & Clark Black, 1968, 31. Itt most nem 

tudjuk a gnoszticizmussal való kapcsolatokat vagy a vita részleteit kidolgozni. Pusztán arra koncentrá-
lunk, ami Irenaeus számára a történeti Jézus életének eseményeiben jelentős, és amit hagyományoznak.

18  Természetesen az irenaeusi érvek nem érthetők a gnosztikus tanokkal szembeni kritikai aspektusuk 
nélkül, de az írott és szóbeli hagyomány maga nem pro vagy kontra érv a gnosztikusokkal szemben. 
Vannak, akik szerint az apologéta az írott evangéliumokat szegezi szembe a szóbeli tannal, de Irenaeus 
számára a szóbeli tradíció éppen azért hatékony, mert folytonos, szemben a gnosztikusok kitalált 
eredettörténetével és ál-hagyományaival.

19  Ochagavia, Juan: Visiblie Patris Filius, A Study of Irenaeus’s Teaching on Revelation and Tradition, 
Rome, Pont. Institutum Orientalium Studiorum, Piazza Santa Maria Maggore, 1964, 143.; Kelly: i. 
m., 33k.
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és az apostolok hagyományát.20 Ennek tekintélye a második században nem máson 
alapul, mint az apostoli tekintélyen. Irenaeus az apostoliság széltében használt érvét 
részben személyre szabva használja: Polycarpos tanítványának nevezi magát, aki Já-
nosnak, az Úr követőjének a tanítványa.21 Ezt abban az összefüggésben teszi meg, 
melyben az egyházi tisztségek öröklésének vonalát vázolja, egyértelműen apologeti-
kus céllal (ld. Adv. Haer. 3.3.4, és a Florinus levél részletét).

Sokan kétségbe vonták Irenaeus szavahihetőségét. Az irenaeusi érvelés nehézsége, 
hogy apologetikus megjegyzései önmaga legitimációját és mint Lugdunum éppen 
hivatalos püspökének tekintélyét is erősítik. Ez persze még nem kell elutasító szkep-
szishez vezessen, amikor történeti információk értékeléséről van szó, de mindenesetre 
óvatosságra int. Emellett többek között Headlam is úgy látja, a püspökök láncola-
tának irenaeusi ismertetése nem a püspöki leszármazást akarja igazolni, és emiatt az 
adatsor nem történeti hitelességű.22 Az óegyházi hagyomány szerint János és Polycar-
pos is magas kort élt meg (ez utóbbi kb. Kr. u. 167-ig él,23 vagyis kb. 86 évet, ami 
azt jelenti, hogy kb. húsz évig János kortársa, aki Irenaeus szerint Traianus idejéig élt, 
azaz Kr. u. 89-ben még életben volt), ami alapján a közvetlen ismeretség egyáltalán 
nem valószínűtlen. A probléma, hogy a kutatás komolyabb páli hatásokat fedezett 
fel Polycarpos fennmaradt levelében, ami kérdésessé teszi, hogy Polycarpos, Irenaeus 
mestere inkább Pál, vagy ahogyan a hagyományos nézet vallja, inkább János-tanít-
vány?24 Ez a probléma némileg érthetőbbé válik, ha egyetértünk azokkal, akik Efé-
zusban páli iskolát is feltételeznek. Semmi nem mond annak ellent, hogy a két iskola 
hatással lehetett egymásra. A másik probléma, amit Richard Bauckham így fogalmaz 
meg: „Az újszövetséget kutató korai keresztyén exegéták, a zsidó héber szent iratok 
exegézisének gyakorlatát folytatva gyakran feltételezték, hogy az azonos nevet viselő 
személyek ugyanazok.”25 Akkor ki volt az a János, akiről Irenaeus beszél? Polycrates 
beszámolója alapján a szeretett tanítvány?26 Netalán Zebedeus János? Vagy a jánosi 
kör ismeretlen presbitere? A problémát nehéz nyugvópontra juttatni. De talán nem 
is ez a lényeges, hanem az, hogy az a János, akit Irenaeus az evangélium szerzőjének 
tart, Jézus tanítványa volt.

20  McRay: i. m., 8.
21  Pothinus, akit mártírhalála után Irenaeus követ a püspöki székben, szintén Polycarpos mellett tanul, 

akit mestere a gall területre küld misszionálni. Lásd in Scharf, Philip (ed.): The Apostolic Fathers with 
Justin Martyr and Irenaeus, (Anti-Nicean Fathers 01.), 508, URL: http://www.ccel.org/ccel/schaff/
anf01.html (Utolsó letöltés: 2019. 08. 06.)

22  A. C. Headlamot idézi Shelley, Bruce: Scripture, Tradition and Authority in the Second Century, 
in Uő.: By what Authority? The Standards of Truth in the Early Church, Eugene, Oregon, Wipf & 
Stock, 1998, 2. fejezet.

23  A halál időpontja vitatott. 
24  Lásd ehhez pl. Berding, Kenneth: John or Paul? Who was Polycarp’s Mentor?, Tyndale Bulletin, 58. 

évfolyam, 2007/2, 135–143. 
25  Bauckham, Richard: Jesus and the Eyewitnesses – The Gospels as Eyewitness Testimonies, Grand Rapids, 

Michigan, William B. Eerdmans Publishing Company, 2006, 253. Ezért történhetett például Bauck-
ham szerint, hogy az ApCsel 4,6-ban szereplő Jánost Polycrates azonosította a szeretett tanítvánnyal.

26  Eusebius: Historia ecclesiastica, 5.24.2-7.
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 III.
Az Adversus Haereses egyik passzusában éppen azt kívánja bizonyítani, hogy micsoda 
istenkáromlók azok, akik azt állítják, hogy az apostolok és a presbiterek a „törvényt 
elegyítették az Úr szavaival”, és hogy nem adtak át minden tudást.27 Ha ez az apos-
tolok töretlen láncolatában előfordult volna, több kárt okozott volna, mint hasznot. 
Az pedig nehezen elképzelhető, hogy ha volt ilyen tudásuk, ne adták volna át an-
nak az egyháznak, melyért ők is munkálkodtak.28 Úgy tűnik, „amit Irenaeus igazán 
becsül az apostolokban, az nem személyes presztízsük, hanem dicsőséges hűségük: 
»traditio tradita«. Emiatt a keresztyén tradíciót a Krisztus apostolok révén tökéletesen 
továbbadott kijelentéseként is meghatározhatjuk.”29 Az idézett mondatban egyetlen 
szó feltűnő: a morális kiválóságot jelző hűség. Valóban: az első apostolokról beszélve 
így ír Irenaeus: „A mi Urunk, maga lévén az igazság, nem beszélt hazugságokat” 
[…] és előtte: „Az apostolok, lévén az igazság tanítványai, [emiatt] felette állnak a 
hamisságnak.”30 Az igazolás kifejezetten érdekes: az ugyanis nem a mondott igaz-
ságtartalmára koncentrál, hanem a tanítványok/apostolok megbízhatóságára. Mivel 
ők a Krisztusi életformát követik,31 és gyógyítani, nem ártani akarnak, ezért nem 
feltételezhető róluk, hogy elhallgatnának az igazságból, vagy az egyszerűek számára 
megrövidítenék, hogy érthetővé tegyék azt. Irenaeus számára már maga a felvetés 
is elfogadhatatlan: a jó doktor nem hagy a beteg állapotban, hanem ki akar abból 
emelni: tehát nem rejt el, hogy a kiválasztottaknak valamit megőrizzen.32 Az igazság 
az őszinteségen és megbízhatóságon alapul, melynek végső példája Krisztus odaadó 
szeretete.33 A 3.14.1-ben kissé furcsa érveléssel Irenaeus azzal védi a hagyomány hi-
telességét, hogy Lukácsot Pál „szeretettjének” hívja, ezen pedig nyilván azt érti, hogy 
megosztja vele azt, amit Krisztustól kapott, szemben a gnosztikusokkal, akikről nem 
tudni, honnan veszik a hagyományt (és így szeretetlenek, mert elrejtenek?). Ezt a 
szakaszt talán nem hiba a negyedik könyv egyik mondatának összefüggésében ol-
vasni, melyben Irenaeus egyértelművé teszi, hogy az apostolok a teljes és torzítatlan 
tanítást őrzik, mindemellett pedig a „legnagyobb ajándékot, a szeretetet, ami a tu-
dásnál is becsesebb, a prófétálásánál is dicsőségesebb, és magasztosabb bármely más 

27  Adv. Haer., 3.2.2. 
28  Uo., 3.3.1. 
29  Ochagavia: i. m., 184.
30  Adv. Haer., 3.5.1. „Az apostoloktól is, mint az igazság tanítványaitól, távol áll minden hazugság, 

hiszen a hazugságnak nincsen semmilyen közössége az igazsággal, ahogyan a sötétségnek sincsen 
közössége a világossággal, hanem az egyiknek jelenléte kizárja a másikat. Mivel tehát a mi Urunk 
igazság, nem hazudott, és akit a bukás gyümölcsének ismert, arról nem állította volna, hogy Isten 
és mindennek Ura, hogy nagy Király, és hogy az ő Atyja; ő, a tökéletes, a tökéletlenről, a szellemi a 
lelkiről, a Teljességből való a Teljességen kívüliről. Az ő tanítványai sem neveztek volna Istennek vagy 
hívtak volna Úrnak másvalakit azon kívül, aki valóban Isten és a mindenség Ura …”

31  Lásd még pl. Adv. Haer., 5.4.5.
32   „Hiszen semelyik ember sem jár el helyesen, ha a vakokat, akik már-már beleesnek a szakadékba, arra 

buzdítja, hogy csak maradjanak azon a nagyon is veszélyes úton, mintha az valójában egyenes lenne 
és szerencsésen végigmehetnének rajta.” Adv. Haer., 3.5.2. Répás László fordítása.

33  Adv. Haer., 3.5.2.
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ajándéknál”.34 Ez az érv azért is érdekes, mert a „tökéletes tudás”, melyet az apostolok 
pünkösd után a Lélektől nyernek, ezek szerint nem pusztán doktrinális ismeret. Sőt, 
annak legmélyebb szintjén Eric Osborne szerint elsősorban nem az: hanem az a sze-
retet, mely képes meghalni az igazságért.35 A próféták élete, majd Jézus szava ugyan-
ezt az odaszántságot tükrözik: az ószövetségi kortól tartó kontinuitás és a hitelesség 
fontos eleme az a szeretet, mely az igazságot megőrzi, azáltal, ahogyan azt az életében 
tükrözi.36 Osborne mutat rá arra a párhuzamra, mely Irenaeusnál a rekapituláció és a 
szeretet etikája között áll fenn: az ontológiai változáshoz, az üdvösség elnyeréséhez a 
szeretet transzformáló erejére van szükség. A hit ugyan hallásból van, de az a megértés 
ajándéka nélkül nem érthető: ez a megértés pedig az isteni szeretet folyománya. Ez 
a szeretet akár a halálig is elmegy, és az igazi szeretet ezt a krisztusi szeretetet ismétli 
meg: a tanítvány követi mesterét.37 Az érvelésben Jézus tanítása is szerepet kap: ilyen a 
keresztfelvételre való felszólítás (3.18.6.) és az ellenség szeretetének parancsa, melyet 
Jézus kereszthalála teljesít be. (3.16.5.)

Ennek a szeretetnek az alapja Isten jósága, mely lényének elválaszthatatlan ré-
sze.38 Milyen kapcsolatban van ez a hagyománnyal? Ha a tanítás lényege nem pusztán 
a tan, mely nem pusztán a püspöki intézmény tekintélyén áll vagy bukik, akkor az 
a szeretet, mely Krisztus életének utánzásán alapul, egy fontos elvvé lép elő: a konti-
nuitás kulcsa az az egység, mely nem pusztán a tanban, hanem az odaszántságban és 
szeretetben valósul meg – Isten imitációjában.39 A konkrét helyek vizsgálatával igyek-
szünk igazolni ezt a feltevésünket. Elsőként érdemes idézni a most említett szakaszt:

„Ez az ember ugyanis felfuvalkodás és kevélység nélkül megtartva az igaz véleményt 
azokról, amelyek lettek és arról, aki teremtette azokat, – aki mindenek felett a leg-

34  Uo., 3.33.8.
35  Osborne, Eric: Love of Enemies and Recapitulation, Vigiliae christianae, 54. évfolyam, 2000/1, 

12–31, 19.
36  Adv. Haer., 3.18.4-5.
37  Osborne: i. m., 18. Irenaeus István vértanú példáját elemezve a „mártírok vezérének” tökéletes 

követőjeként tartja őt számon. Adv. Haer., 3.12.13.
38  Izgalmas lenne ezt az érvet abban a hagyományban elhelyezni, melyben Irenaeus benne áll: Kelemen, 

Polycarpos, Ignatius tanításai ugyanis elsősorban morális instrukciók, melyeket Krisztustól eredeztet-
nek. Úgy tűnik, hogy ez a morális tudat még az irenaeusi átmenetben is markáns szerepet játszik, és 
sosem korlátozódik pusztán a püspökök hivatalának védelmére vagy a tan tisztaságának megőrzésére: 
az irenaeusi érvelést áthatja a morális kiválóság követelménye. Ezt Reynders dolgozza ki alaposan, azt 
állítva, hogy a korai egyházi írók „az életpéldákon keresztül tanítanak” – Reynders, D. B.: Paradosis, 
le progrès de l’idée de tradition jusu’a S. Irénée, in Recherches de Théologia ancienne et médiévale 5, 
1933, 161–162. Alapvetően egyetért vele Ochagavia, de a tettek hangsúlyozását túlzónak találja – 
Ochagavia: i. m., 147kk. Ezek alapján a második század elejének tradícióról alkotott elképzelését a 
következőképpen definiálja: „A hagyomány, és más ezzel ekvivalens fogalmak, leginkább az életformá-
val foglalkoznak, vagyis az ószövetségi szentek az apostolok, és a keresztyén mártírok példáival. Krisz-
tus élete és példa értékű tettei, bár nem emlegetik olyan gyakran, mint az előbbieket, a hagyomány 
kiemelt tárgyát képezi.” Ochagavia: i. m., 148, 160. 

39  Adv. Haer., 3.20.2.; Lásd még 4.5.4., ahol ez a követés a prófétáktól egészen az apostolokig húzódó 
életforma.
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hatalmasabb Isten és aki mindennek létezést ad – megmaradva az ő szeretetében, 
alárendeltségben, és hálaadásban, még nagyobb dicsőséget kap majd tőle, és előlép-
tetésben részesül, hogy egészen hasonlóvá váljon ahhoz, aki meghalt érte. Mivel ő is 
a bűnös testhez hasonlóvá lett, hogy elítélje a bűnt, és immár mint elítéltet kivesse 
azt a testből, az embert pedig előszólítsa az ő saját hasonlóságára, kijelölve őt Isten 
utánzójául, és behelyezve az Atya rendjébe, hogy meglássa Istent és megadva neki, 
hogy befogadja az Atyát.”

Ennek a magatartásnak a kontrasztja megtalálható a könyv korábbi fejezetében. Ott 
látszólag futólag említi Irenaeus a tévtanítók viselkedését és életformájukat:

„Vannak közöttük, akik azt mondják, hogy a felülről származó embernek el kell jut-
nia a helyes magatartásra; emiatt aztán valamiféle fennhéjázó méltóságot is magukra 
öltöttek. A legtöbben megvetőekké is válnak, mintha már tökéletesek lennének, tisz-
teletlenül és másokat lekicsinylő módon élik az életüket, önmagukat szellemieknek 
nevezik és azt állítják, hogy már ismerik a felüdülésük helyét, amely az ő Teljességü-
kön belül van.”40

Az érvelés menetéből ez a két szakasz kilógni látszik, mivel Irenaeus egyébként 
egyfelől azt akarja bizonyítani, hogy az Ó- és Újszövetség Istene egy, másrészt azt, 
hogy Krisztus nem szétdarabolható, hanem magába öleli az összes teremtményt, és 
így tudja elvégezni a megváltás munkáját. A két külön fejezetben szereplő idézet 
azonban egymással mégis szoros kapcsolatban áll, és egy másik szinten ássa alá a 
tévtanítók hitelességét: míg Krisztus alázatos, és az ő tanítványai ebben követik őt, 
addig a gnosztikusok fennhéjázóak, és megvetnek másokat. Ez annak bizonyítéka, 
hogy nem ismerik az igazságot. Vagyis az igazság ismerete és nem ismerete az élet-
formában is tükröződik, mivel aki Istent vagy a hamis istent követi, az utánzójává 
válik annak, akit követ.

Hogy miben mutatkozik meg ez az utánzás, világos a harmadik könyv egy másik 
passzusában:

Noha ezek így vannak, némelyek oly nagy vakmerőségig jutottak, hogy még a vérta-
núkat is megvetik, és azokat hibáztatják, akik az Úrról való hitvallásuk miatt öletnek 
meg, akik mindent vállalnak az Úr előbb említett szavaiból és igyekeznek követni az Úr 
szenvedésének nyomdokait és ezért válnak szenvedést ismerő vértanúkká. Az ilyeneket 
magukra a vértanúkra bízzuk: amikor ugyanis számon lesz kérve a vérük és elnyerik 
a dicsőséget, akkor a Krisztus meg fogja szégyeníteni mindazokat, akik megvetették 
az ő vértanúságukat.41

40  Adv. Haer., 3.15.2.
41  Adv. Haer., 3.18.5. (Kiemelés tőlem: K. Gy.)
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Ezt az érvelést kiegészíti az a szöveghely is, mely a gnosztikusok szemére veti: sze-
rintük elég csak a tudatot feláldozni az igazság ismeretéért (4.33.9). Ezzel szemben 
Irenaeus szerint az a hiteles élet, mely a testet és a lelket is odaszánja, és ha kell, 
vállalja a mártírhalált. A tanítvány ebben éppen a mestert követi, aki átmegy a 
szenvedésen, és nem száll ki belőle a „részekre osztott” Krisztus isteni része, hogy 
ne érje bántalom. Érdekes, hogy az e mögött az állítás mögött meghúzódó érv is 
etikai: tisztességtelen szenvedésre buzdítani, ha az, aki buzdít, és emellett példakép 
is, nem szenved (3.18.6):

„Ugyanez a tény azoknak is ellene mond, akik azt állítják, hogy ő csak látszólag szen-
vedett. Ha ugyanis nem valóságosan szenvedett, abban nincsen semmi köszönet, mi-
vel nem történt semmiféle szenvedés; amikor pedig mi kezdünk majd el valóságosan 
szenvedni, úgy fog tűnni, hogy ő félrevezetett minket arra buzdítva, hogy tűrjük el az 
ütleget és tartsuk oda a másik arcunkat is, ha ő maga valójában nem szenvedte azt el 
korábban, és ahogyan azokat félrevezette, hogy annak tűnjön előttük, ami nem volt, 
minket is félrevezet arra buzdítva, hogy viseljük el azt, amit ő maga nem viselt el.”42

Az érvelés körkörös, de ennek talán pontosan az lehet az oka, hogy magának az érve-
lésnek a szerkezete eltér a fejezet többi részére jellemző tételes bizonyítástól. Krisztus 
nem menthet meg, ha nem szenved, mivel nem lenne az emberhez hasonló. Mivel 
szenved, ezzel mutatja, hogy hozzánk hasonló. Az apostolok és vértanúk pedig, akik 
szintén szenvednek, azt teszik, amire Jézus felszólítja őket, és jogosan viselik el a meg-
hurcoltatást, mivel maga Jézus is átment mindazon, amin nekik kell. Mártíromsá-
gukkal ugyanakkor Jézusra mutatnak, aki nem ódzkodott a szenvedéstől. Amikor Ire-
naeus Jónás jeléről beszél, szintén hangsúlyozza az igaz ismerethez méltó mentalitást:

„Isten tehát türelmes volt, amikor az ember elszakadt tőle, mivel előre látta, hogy 
az Ige vissza fogja neki szerezni a győzelmet. Amikor ugyanis ereje az erőtlenségben 
tökéletességre jutott, bemutatta Isten jóságát és nagyszerű erejét. [… Ez azért van] 
hogy kitartóan Istent dicsőítsék és szünet nélkül adjanak hálát azért az üdvösségért, 
amelyet őtőle kaptak, „hogy ne dicsekedjék az Úr színe előtt egy test sem”, és ne 
tegyen magáévá az ember az Istenről ellenséges véleményt, úgy vélve, hogy termé-
szettől sajátja az őt körülvevő romolhatatlanság és nem tartva meg az igazságot üres 
kevélységében ne hányja-vesse úgy magát, mintha természettől Istenhez hasonló len-
ne. Ez ugyanis inkább hálátlanná tette őt az iránt, aki teremtette őt, és elhomályosí-
totta azt a szeretetet, amely az Istenben volt az ember iránt, és megvakította arra való 
érzékét, hogy ne tartsa magát olyan dolgokra méltónak, amelyek Istent illetik meg, 
azáltal, hogy összemérte és egyenlőnek ítélte magát az Istennel.”

42  Adv. Haer., 3.18.6.
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Etika és tan tehát a legszorosabb egységben állnak, és a kettő nem elszakítható egy-
mástól: az igazság ismerete az igaz életforma megélésére adatott képesség.43 Aki Krisz-
tust követi, az erőtlenségben jut tökéletességre, és ez alázatosságában fejeződik ki. Aki 
pedig nem, az felfuvalkodottá lesz, és hazugságokat hirdet. Hogy ez Irenaeus esetében 
sem üres szócséplés vagy képmutató ítélkezés, mutatja például az a szakasz, melyben 
a gnosztikus tévtanítókért imádkozik:

Ezért imádkozunk értük, mivel hasznosabb szeretettel szeretjük őket, mint ahogyan 
ők maguk gondolják, hogy önmagukat szeretik. A mi szeretetünk, mivel valóságos, 
üdvösséget hoz a számukra, ha elfogadják azt. Hasonló ugyanis ahhoz a fájdalmas 
orvossághoz, amely megemészti a sebben elburjánzott vadhúst: mert megszünteti 
elbizakodottságukat és felfuvalkodásukat. Ezért nem unjuk meg azt, hogy minden 
erőnkkel igyekezzünk kinyújtani értük a kezünket.”44

Az imádság ezen a helyen nem pusztán az igazság kinyilatkoztatásáért szóló könyör-
gés, hanem a mentalitás megváltoztatásáért szóló petíció. A gnosztikusok jellemző 
felfuvalkodottságát éppen ez az fohász ellenpontozza: Irenaeus, az apostoli láncolat 
tagjaként, maga is alázatosan könyörög, és önmegtartóztató módon határolja el ma-
gát az ellenfél gőgjétől. Ezáltal mutatkozik hiteles követőnek, és ezáltal szolgáltat 
biztosítékot olvasóinak arról, hogy az igaz tanítást képviseli.

Ha pedig ahogy a 3.20.2 (és pl. az 5.1.1 is) mutatja, az igaz ismeret Isten utánzá-
sát jelenti, akkor a platóni imitáció-tan visszhangjai is megjelennek. Az Állam egyik 
szakaszában Szókratész szerint a mimézist korlátok közé kell szorítani: nőt, szolgát, 
idiótát tilos utánozni (III. 395, d-e). Ennek fő oka pedig: aki imitál, hasonlóvá lesz 
ahhoz, akit imitál (III 396).45 Mert aki nem megfelelőre tekint, azt beszennyezi, amit 
utánoz és követ. A védők ezért nem hallgathatnak akármilyen történetet – olyan hő-
sökről semmiképpen, „akik a sorsukon aggódnak, kontrollálatlanul nevetnek, nem 
engedelmeskednek feletteseiknek, vagy nem tartanak mértéket olyan dolgokban, 
mint a szeretkezés, az evés vagy a pénz”.46 Ehhez hasonló Irenaeus érve: mindenkép-
pen a megfelelőre kell tekinteni, ez pedig Krisztus, akiben nincs hazugság (4.1.2.):

„Kinek ne volna nyilvánvaló, hogy ha az Úr sok Atyát és Istent ismert volna, nem 
tanította volna arra a tanítványait, hogy csak egy Istent ismerjenek, és csak ezt az 
egyet nevezzék Atyának? Sőt, inkább megkülönböztette azokat, akik pusztán elne-
vezésükben azok attól, aki valóban Isten, hogy tanítását illetően nehogy tévedésbe 
essenek, és nehogy az előbbit értsék az utóbbi helyett. Ha pedig minket arra tanított, 
hogy egyvalakit hívjunk Atyának és Istennek, ő maga viszont közben másokat is 
Atyának és Istennek vall ugyanebben az értelemben, akkor úgy fog tűnni, hogy mást 

43  Adv. Haer., 3.12.15.
44  Adv. Haer., 3.25.7.
45  idézi Potolsky, Matthew: Mimesis. Routledge, New York, 2006, 21. 
46  idézi Potolsky: i. m., 20.
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tanít a tanítványainak, ő maga viszont megint mást cselekszik. Ez viszont nem a jó 
tanítómester jellemzője, hanem azé, aki félrevezető és alattomos.”

Ez az érv gyakorlatilag azonos azzal, amit Irenaeus a 3. könyvben megfogalmaz, csak 
itt az Istennel kapcsolatos tanítást védelmezi, és nem Jézus életvitelének helyessé-
gét. Ami mégis érdekes: az igazság elhallgatása és a krisztusi életforma elutasítása 
ugyanabba a kategóriába tartozik: megtévesztő hazugság, és aki ilyet tesz, hiteltelen, 
hiszen tanai nincsenek összhangban az életével. Ezt az érvet Irenaeus még messzebbre 
kiterjeszti, mégpedig az Atya viselkedésére is. Az ott található indoklás, a bizonyítás 
módjának hasonlósága miatt ugyanebbe a gondolatsorba tartozik.

„Ha pedig a Krisztus csak akkor kezdett létezni, amikor az emberként való eljövetelét 
beteljesítette, és az Atyának csak Tiberius császár idejétől kezdve jutott eszébe, hogy 
gondoskodjon az emberekről, és ha bebizonyosodott, hogy Igéje nem volt mindig 
együtt alkotásával, akkor nem is az lett volna a fontos, hogy egy másik istent találja-
nak ki, hanem inkább az, hogy kikutassák, mi az oka ennek a nagy közömbösségnek 
és érdektelenségnek a részéről. Nem szükséges ugyanis, hogy egyetlen ilyen kérdés is 
fölmerüljön és olyan erőre kapjon, hogy még az Istent is megváltoztassa, és lerom-
bolja hitünket a Teremtőben, aki minket saját teremtésével táplál.”47

Az Atya nem viselkedik másképpen a teremtésben, az üdvtörténetben, mint akkor, 
amikor Jézusban kijelenti magát. Isten nem érdektelen, aki önmagának ellentmond-
va később megváltót küld. Sőt, a teremtés indítéka a szeretet, a törődés. Ez a szeretet 
valósul meg Krisztusban, és ez a szeretet van a tanítványaiban is. Mindezek alapján 
úgy tűnik, a szakaszokat egymás mellé illesztve egy mindent meghatározó elv követ-
kezetes érvényesülésére találunk: ugyanaz mozgatja a Teremtőt, a Megváltót és az őt 
hűséggel követőket.

Az imitáció fontosságát ezekben a szakaszokban az is alátámasztja, és ezzel együtt 
az életforma szerepét is kiemeli az, amit Kim Dai Sil doktori disszertációjában meg-
fogalmaz: meglátása szerint Irenaeus az emberre úgy tekint, mint a megváltásban fo-
lyamatosan tökéletesedő teremtményre.48 Vagyis a Krisztusban adott „új törvényhez” 
igazított élet vezet az üdvösségre. Ennek az új törvénynek a követése Jézus életformá-
jának elsajátítását, szándékaival és tisztaságával való azonosulást is jelenti, melyben az 
apostolok, az igaz tanításban járók és maga Ireaneus is osztozik (vö. 4.38).

A törvény jelentőségéhez kapcsolódik, hogy Irenaeus az Advesus Haereses IV. 
könyvében igyekszik kimutatni ezt a megbízhatóságot és követésben megmutatkozó 
egyöntetűséget, egészen az ószövetségi időkig visszanyúlóan (4.3.4). Bizonyításának 
célja igazolni az Ó- és Újszövetség Istenének egységét:

47  vö. Adv. Haer., 5.2.1.; az irigy vagy közönyös Atyához pedig 5.4.1.; a feltámadással összefüggésben 
5.26.2.

48  Sil, Kim Dai: The Doctrine of Man in Irenaeus of Lyons, Ann Arbor, Michigan, University Microfil-
ms, 1969, 117–129.
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„[Ábrahám] Tehát igazságosan hagyta el egész földi rokonságát, és követte Isten Igé-
jét: az Igével együtt idegenben lakott, hogy az Igével együtt nyerjen polgárjogot is. 
4. Az apostolok is, akik szintén Ábrahám leszármazottai voltak, jogosan hagyták el a 
hajót és apjukat, és követték Isten Igéjét. Mi is, akik ugyanazt a hitet nyertük, amely 
Ábrahámban is volt, éppen ilyen joggal vesszük fel a keresztet, mint Izsák a fát, és 
követjük őt. Ábrahámban ugyanis az ember elő lett készítve és hozzá lett szoktatva 
ahhoz, hogy kövesse Isten Igéjét. Mert Ábrahám, hitének megfelelően, követte Isten 
Igéjének tanítását, és szívében kész volt arra, hogy egyszülött és szeretett fiát átenged-
je Istennek való áldozatul, hogy az Isten is kedvét találja abban, hogy egész magváért 
saját egyszülött és szeretett Fiát adja, megváltásunkért való áldozatul.”

Ószövetség és Újszövetség folytonos: a kegyes tettekben is, ugyanis a Törvény 
követéséhez hozzá lett „szokatva az ember”. Ez megint egy az életformára vonat-
kozó megállapítás, és annak kontinuitását, sőt jogosságát írja le. Azt a bevezető-
ben már említettük, hogy Ireaneus számára fontos a hagyomány és az igazság: a 
kettő ugyanis összefügg egymással. Mint az látható, egy másik szinten is: nem 
csak abban, hogy a tanítás torzítás nélkül és megbízható módon őrződik meg az 
ő koráig, hanem abban is, hogy az Istent követők, az ősatyák, Jézus, az apostolok, 
a püspökök és Irenaeus maga is életformájával hitelesíti ezt az üzenetet: talán 
megkockáztatható, hogy az imitatio Dei Irenaeus számára az egész üdvtörténetet 
átívelő egységes és változhatatlan oikonomia, ismétlődő mintázat. Vagyis ezek 
szerint az ókeresztyén író számára létezik egy imitatív tipológia: ahogy Ábrahám 
feláldozta a fiát, úgy áldozta fel az Atya a Fiút, és úgy áldozzák fel az életüket 
a mártírok is Istenért. Ez a hasonlóság a hitelesség bizonyítéka: ahogy hallják a 
kinyilatkoztatást, úgy élnek, és úgy is halnak meg, mert a szeretet vezeti őket, 
ahogyan a Teremtésben az Atyát és a megváltásban a Fiút.

A gnosztikusokkal szembeni érvelés érthetően azzal jár, hogy Irenaeus felér-
tékeli a törvényt és a tetteket, ami miatt Jézust önkéntelenül is olyan tanítóként 
mutatja be, aki közel áll a zsidó rabbikhoz. A 3.12.15 világosan megteremti a 
kapcsolatot Isten egysége és a mózesi törvény megtartása közt, miközben érvvé 
formálja együtt-látásukat:

„Ily módon tehát azok az apostolok, akiket az Úr tett minden cselekedete és taní-
tása tanúbizonyságává, – mert úgy találják, hogy Péter, Jakab és János mindenütt 
együtt volt vele – megtartották a mózesi törvény rendjét, jelezve ezzel azt, hogy egy 
és ugyanazon Istentől van. Ezt pedig nem tették volna, ha az Úrtól azon kívül, aki a 
törvény rendjét is adta, más Atyát ismertek volna meg.”
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Mózes – Jézus – apostolok: egy kórus tagjai, akik ugyanarról az Istenről tesznek bi-
zonyságot a törvény megtartásával.49 A 4.9.1-ben Irenaeus világosan kimondja: az ó 
és az új összetartozik: evangélium és törvény egy egységet alkotnak.

„Hiszen [Jézus] ezt mondta: »Nagyobb van itt a Templomnál«. A »nagyobb« és a »ki-
sebb« nem olyan dolgokra utalnak, amelyeknek semmi közük nincsen egymáshoz, 
ellentétes természetűek, és egymás ellen hadakoznak, hanem olyan dolgokra, amelyek-
nek a lényege azonos, és kapcsolatosak egymással, csupán sokaságukban és nagysá-
gukban különböznek, ahogyan víz a víztől, fény a fénytől és kegyelem a kegyelemtől.”

Ez számunkra azért fontos, mert a törvény felértékelődése a törvénynek megfelelő élet-
forma felértékelődésével is jár. Az „úgyanúgy cselekvés” érvvé lép elő, az üdvtörténet-
ben mindig azonos életforma a hit igazolásának eszköze lesz.50 Így válik a hiteles hívők 
láncolata példává (4.26.4.), mindnyájan egyenként, „kifogástalan életmódjuk révén”, 
szemben a felfuvalkodott és saját kívánságuknak élő szakadárokkal és tévtanítókkal:

„Minden efféle cselekedettől tartózkodnunk kell, ragaszkodnunk kell viszont azok-
hoz, akik, mint már korábban említettük, megőrzik az apostolok tanítását, és a 
presbiteri tisztséggel együtt egészséges beszédet és kifogástalan életvitelt állítanak a 
többiek elé példakép és okulás végett.”

És (4.26.5.):

„Ahol tehát Isten kegyelmi ajándékai el lettek helyezve, ott kell tanulmányoznunk az 
igazságot, akiknél megvan az egyház apostolaitól eredő folytonosság, az egészséges és 
el nem ítélhető életvitel, valamint a hamisítatlanul tiszta beszéd.”

Végül pedig (4.33.7.): 

„ […] és így jutott el hozzánk az Írások hamisítatlanul megőrzött formája, a kiegé-
szítéstől és csonkítástól egyaránt mentes teljes beszámoló, a hamisítatlan olvasat, és 

49  Lásd ehhez a további szakaszokat: ezekben Irenaeus Jézus törvénytiszteletét mutatja be (pl. a szom-
batnapi gyógyítás esetében 4.8.2., vagy a szombatnapi böngészést vizsgálva 4.8.3.). A törvény pozitív 
szerepéhez lásd Bingham, Dwight Jeffrey: Irenaeus’ Use of Matthew in Adversus Haereses, Lovanii, in 
Aedibus Peeters, 1998, 175, 188kk, 206.

50  Lehetne arról vitatkozni, hogy ez az „ugyanaz” mit jelent a szöveg összefüggésében. Irenaeus azonban 
mindenképpen elmegy a megfeleltetés irányába, legalábbis a tipológia szintjén: Ábrahám tette és 
Jézus feláldozása, bár természetesen nem „ugyanazt” a cselekvést jelentik, de lényegüket és céljukat 
tekintve ugyanaz a szerepük. A törvény sem szűnik meg, csak a mentalitás alakul át. „A tisztelet és 
engedelmesség, amely a családfő iránt megnyilvánul, ugyanaz mind a szolgákban, mind a fiakban, 
azonban a fiakban nagyobb magabiztosság van, mivel a szabadságban végzett munka nagyobb és 
dicsőségesebb, mint a szolgaságban tanúsított készséges magatartás.” (Adv. Haer., 4.13.2 – Kiemelés 
tőlem: K. Gy.) Ami a törvényt és a Krisztus által hozott üzenetet összeköti, az a szeretetparancs. (kül. 
Adv. Haer., 4.12.2. és 4.13.4.)
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az Írásokkal  összhangban lévő helyes, pontos, veszélyektől és káromlásoktól mentes 
magyarázat; valamint a legfőbb kötelesség: a szeretet, amely értékesebb a tudásnál, dicső-
ségesebb a próféciánál, és minden egyéb karizmát felülmúl.”51

Legvégül még egy helyet érdemes kiemelni az Adversus Haeresesből. A hagyomány 
hitelességéről írva Irenaeus azt kérdezi, vajon ha nem lennének írott forrásaink, akkor 
nem lenne-e megbízható a hagyomány? A válasza, melyben az Írásokat nem használó 
barbárokat említi meg, így hangzik: 

„Akik ezt a hitet leíratlanul elfogadták, egyrészt nyelvükre nézve barbárok, gon-
dolkodásmódjukra, szokásukra és viselkedésükre nézve viszont a hit miatt igen 
bölcsek és tetszenek az Istennek, mivelhogy teljes igazságosságban, tisztaságban és 
bölcsességben járnak.”52

Ebben szintén a mélyen meghúzódó gondolat érdekes: a szóbeli hagyományban örö-
költ tan hiteles, mert a „barbárok” életvitele és szavai az igaz tant tükrözik. Ennek 
okát világossá is teszi: mert abban az Istenben bíznak, aki hatalmas szeretetével leha-
jolt az emberhez. Bár a mondat egy katechetikai summáriumnak is tekinthető egység 
része, eltéveszthetetlenül ez a summa középpontja – és ezzel az érvelés része.

IV.
Ezekben a példákban nem az az érdekes, hogy milyen retorikát használ az apologéta 
a meggyőzésre, hanem az a gondolkodásmód, mely a műveiben tükröződik. A szó-
beliség ugyanis olyan jegyeket hordoz, melyek a megismerés miénktől eltérő módját 
mutatják. Eric Havelock óta tudjuk, hogy a görög eposzok maguk olyan életvezetési 
enciklopédiák, melyek célja a kor morális és életvezetési elveinek továbbadása és 
örökítése. A szövegek narratív részei olyan problémamegoldó kulcsok, melyek agoni-
kus-konkrét módon, azaz megküzdési stratégiák felvázolásával nyújtanak mintákat 
az aktuális rendben adódó konfliktusok megoldására vagy annak fenntartására.53 

51  Kiemelés tőlem: K. Gy.; Csak megemlítjük, amit a tanulmány végén röviden bemutatunk, hogy Ire-
naeus számára fontos a szemtanúság. Ezt írja ugyanis (4.27.1.): „Ezt egy olyan presbitertől hallottam, 
aki ezt az apostoloktól hallotta, akiket ő látott, illetve az ő tanítványaiktól, hogy azok a régiek, akik 
a Szellem tanácsát nélkülözve cselekedtek, az Írások tanúsága szerint súlyos fenyítésben részesültek: 
mivel Isten nem személyválogató, azokat a cselekedeteket, amelyek nem nyerték meg a tetszését, 
méltó büntetésben részesítette.” Ennek szerepe éppen az életmóddal van összefüggésben: a tanú, akire 
hivatkozik, nem „hallja”, hanem „látja”, amit átad. Ennek jelentősége az összefüggésben válik világos-
sá, ugyanis Irenaeus az idézet kontextusában a cselekedetekről és azok megítéléséről beszél. Hogy a 
presbiter, akit Irenaeus említ, Polycarpos-e, lásd Hill, Charles E.: From the Lost Teaching of Polycarp, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2006, 6–17.

52  Adv. Haer., 3.4.2.
53  Havelock, Eric A.: The Greek Concept of Justice – From its Shadow in Homer to its Substance in Plato, 

Cambridge – London, Harvard University Press, 1978. 
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Walter  Ong, illetve Marshall McLuhan54 óta pedig azt is látjuk, hogy a szóbeli tu-
dat személyközötti, és a szövegek világa egy olyan világot közvetít, melyben a való-
ság a tudat akkori állapotának megfelelően van megkonstruálva. Marcel Jousse – a 
szóbeliségkutatás egyik fontos alakja, akit sajnos alig értenek meg, arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a szóbeliség a mimézisen alapszik.55 Valóban, tudjuk, hogy a mester–
tanítvány-viszony egész életformát közvetítő gyakorlata már a preszókratikusoktól 
működő valóság, de a zsidó prófétatanítványoktól sem áll távol.56 A rabbinizmus 
pedig ezt az életformát emeli magas szintre a „szolgáló” tanítvány elvével. Újabban 
egyre többen látják úgy, hogy Jézus nem állt messze a zsidó rabbinátus később kiala-
kult intézményétől.57 Okkal feltételezhető, hogy Jézus oktatta a tanítványait, és ezt 
közvetve igazolják az arámi réteg feltárására tett kísérletek, melyek bár hipotetikus-
ságukat nem mindig feledtetni tudó módon, de a pedagógiai hatékonyságot segítő 
elemek sokaságát hozták felszínre.

Irenaeust az a Birger Gerhardsson fedezte fel maga számára, aki maga is a zsi-
dóság hagyományozástechnikája felől próbálta megérteni Jézust: úgy, mint tanítót. 
Arra is kísérletet tett, hogy a keresztyén hagyományozás módját feltárja, és komoly 
hasonlóságokat talál a két folyamat technikája közt.58 Ekkor bukkan rá az irenaeusi 
szöveghelyre, melyet Eusebios egyházatya őriz meg egyháztörténetében. A Florinus-
hoz írott levélről van szó, annak is egy egészen személyes hangvételű szakaszáról.

„Láttalak ugyanis téged, még gyermekkoromban, Alsó-Ázsiában Polükarposz mellett, 
amikor ragyogtál a császári udvarban, és azon igyekeztél, hogy Polükarposz jó véle-
ménnyel legyen rólad. Jobban emlékszem ugyanis az akkori eseményekre, mint a most  
történtekre, (hiszen a gyermekkorunkban szerzett ismeretek együtt nőnek a lélekkel és 
egyesülnek vele), úgyhogy még a helyet is meg tudom mondani, ahol a boldog Polü-
karposz ülve beszélt (κατεζόμενος διελέγετο), hogyan lépett be és ment ki, milyen 
volt az életmódja (τὁν χαρακτῆρα τοῦ βίου), a testalkata, mit beszélt (τὰς διαλέξεις) 
tömeg előtt, és hogyan számolt be (ἀπήγγελλε) a Jánossal meg a többiekkel való kap-

54  Ong, Walter J.: Szóbeliség és írásbeliség – a szó technologizálása, ford. Kozák Dániel, Budapest, Al-
kalmazott Kommunikáció-tudományi Intézet – Gondolat Kiadó, 2010.; McLuhan, Marshall: A 
Gutenberg-Galaxis – A tipográfiai ember létrejötte, ford. Tótfalusi István – Kristó Nagy István, Bu-
dapest, Trezor Kiadó, 2001. 

55  Jousse, Marcel: L’Antropologie du Geste, Paris, Les Editions Resma, 1969.
56  Nyilván a kettő hat is egymásra: a hellén minta bizonyos szintig beszűrődik a zsidó gyakorlatba. Az 

viszont egyértelmű, hogy a tanítás lényege nem a „tan”, hanem egy életforma gyakorlatának elsa-
játítása. Lásd Hauerwas, Stanley – Wells, Samuel: How the Church Managed Before There Was 
Ethics, in Uő. (eds.): Blackwell Companion to Christian Ethics, Malden, Mass. –  Oxford, Blackwell 
Publishing, 2004, 39kk.

57  Például Byrskog, Samuel: Jesus the Only Teacher Didactic Authority and Transmission in Ancient Israel, 
Ancient Judaism and the Matthean Community, Lund, Almqvist & Wiksell International, 1994.

58  Gerhardsson, Birger: Memory and Manuscript, Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic 
Judaism and Early Christianity, Lund, C. W. K. Gleerup, 1961, 12A és 15D-E fejezetek.
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csolatáról, akik  látták az Urat, és hogyan emlékezett szavaikra59 (ἀπεμνημόνευε τοὺς 
λόγους αὐτῶν) és azokra a dolgokra, amiket az Úrról, csodáiról és tanításáról tőlük ha-
lott; Polükarposz mindezt az Ige életének szemtanúitól kapta (ώς παρὰ αὐτοπτων τῆς 
ζωῆς τοῦ Λόγου παρειληφῶς), és az írásokkal megegyezően mondta el (σύμφωνα 
ταὶς Γραφαῖς). Ezeket akkor is gondosan hallgattam, mert Isten irgalma megnyilvánult 
rajtam, és nem papírra, hanem szívembe jegyeztem fel; és Isten kegyelméből mindig 
szívesen gondolkodom újra és újra rajtuk (ἀναμαρυκῶμαι) […].” 60

Ebből a rövid szövegrészletből Gerhardsson szerint a következő következtetések 
vonhatók le: 1. Iraeneus számára fontos a hiteles mesterek láncolata – tekintély és 
hagyomány szorosan összekapcsolódik.61 Sosem csak annyi a kérdés a tanítás tovább-
adásánál, hogy ki adja tovább, hanem az is: honnan veszi, amit mond? 2. Iraeneus 
kiemeli, hogy nem volt szükséges leírnia azt, amit hallott: memorizálta és ismételte 
(„kérődzött rajta”), és így emlékezetben tartotta, amit hallott. Ez az azóta rendkívül 
szerteágazó szempontok alapján elemzett feltevés a memória szóbeliségben betöltött 
szerepét emeli ki. 3. És ami jelenleg a számunkra fontos: Polycarpos személyisége, 
viselkedése a hiteles hagyomány megerősítője, és világos reprezentációja: a tanulás 
mindig imitatio magistri, mert amit a mester megél, az maga is tanítás.62 Úgy tűnik, 
ez a rabbinikus és klasszikus hellén elv – legalábbis Gerhardsson szerint – töretlenül 
tovább él: az „Ige életének szemtanúi” maguk is példák, mivel a hagyomány hiteles-
sége azon is múlik, és nem is csekély mértékben, hogy kik adják tovább.63

Ha hihetünk Samuel Byrskognak, az ókori történetírásban kiemelkedő szerepe 
van a szemtanúságnak. Érvei abba az irányba mutatnak, hogy a jelenség mégis álta-
lánosabb: a „szemnek” az ókori szóbeli kultúrákban legalább olyan fontos szerepe 
van, mint a fülnek: de ez nem az olvasás primátusát, hanem a személyes megtapasz-
talás primátusát jelenti.64 Az imitáció egészen természetes folyamat, és úgy tűnik, 
elengedhetetlen: a személyes tapasztalatnak mint hitelességi kritériumnak messze 
komolyabb szerepe van, mint az olvasott szövegnek a stabilitása miatt megbízható 
voltába vetett hitnek. Az elemzett szakaszok arra utalnak, hogy ez Irenaeus számára 
is igaz elv: ahogy azt említettük, az Adversus Haereses V. könyvében írja: Krisztustól 

59  Itt eltér Gerhardsson a fordításban: „hogyan beszélte el a szavaikat” helyett hozza az „emlékezés” 
értelmezést.

60  A fordítás Vanyó Lászlóé, lásd Uő. (szerk.): Euszebiosz egyháztörténete, Budapest, Szent István Tár-
sulat, Ókeresztény Írók IV., 1983, 227k.; Gerhardsson fordítását lásd Gerhardsson: i. m., 204.; 
Irenaeus említi ezt az élményét az Adv. Haer., 3.3.4-ben is.

61  Gerhardsson: i. m., 205.
62  Uo., 205, uő., The Gospel Tradition, Lund, CWK Gleerup, 1986, 26. – Erre a fontos aspektusra 

alább térünk vissza.
63  „Disinterested historiography is a late concept in history. In Antiquity, what whas narrated concer-

ning the fathers had a practical purpose: that of providing examples to be emulated, warnings, or 
other definite lessons … The most mature teachers thus incarnated the perfect tradition form the 
fathers, from Sinai and from God.” Gerhardsson: Memory and Manuscript, 182.

64  Byrskog, Samuel: Story as History – History as Story, The Gospel Tradition in the Context of Ancient Oral 
History, Boston-Leiden, Brill, 2002, 65.; Hasonlóan Gerhardsson: Memory and Manuscript, 183.



45

Irenaeus és Jézus tettei – egy kapcsolat nyomában

2019 – 2  SároSpataki Füzetek 23. évFolyam  

csak az imitáció révén lehet elsajátítani az isteni dolgokat „látva, amit tesz”, és „hall-
va, amit mond”.65 De hogyan láthatnánk és hallhatnánk őt? A folyamatban fontos 
szerepe van az írott szövegeknek.66 De ebben a konkrét példában más hangsúlyos. 
Jézust parafrazeálva: „Aki látja Irenaeust, az Polykarpost látja: aki Polykarpost látja, 
az Jánost látja, és aki Jánost látja, az Jézussal találkozik”.67 A részlet ugyanis nem 
pusztán Polycarpos beszédeiről vagy azokról az emlékeiről beszél, melyek verbálisan 
raktározódnak vagy adódnak tovább, hanem a „ki- és bejövéséről”, „karakteréről”, 
„életmódjáról” is. Bár a történet most fellelhető formájában már maga is egy chreia, 
egy tanpélda, az nem kétséges, hogy az emlék a levél írója és címzettje számára egy-
aránt egy meghatározó időszak lenyomata, melyben az idős presbiter tettei legalább 
akkora pedagógiai értéket képviseltek, mint a szavai. A részlet ráadásul apologetikus 
összefüggésbe illeszkedik. Az a Florinus, aki szintén jelen volt az eseményekkor, olya-
nokat állít, melyeket ott nem láthatott és hallhatott. Az érv tétje egyértelműen etikai: 
Florinus megbízhatatlannak, így morálisan elítélendőnek mutatkozik (szemben Ire-
naeusszal). Többről van szó, mint a visszamondás vagy a memória pontatlanságáról: 
ha a követés és az igazság imitatio magistri, akkor Florinus álláspontja valamiféle 
titkos tannal kapcsolatban a mesterrel szembeni tiszteletlenség, a tanítványság megta-
gadása, és szembefordulás mindazzal, amit a mester őriz. Ez pedig szintén nem azért 
problémás, mert Florinus téved, hanem azért, mert viselkedése nincs összhangban a 
krisztusi egyenességgel, hűséggel, alázattal és odaadó életformával, így megszakítja a 
hagyomány folytonosságát.

A Florinus-levél összefüggésének megértéséhez térjünk vissza a korábban említett 
érvre: ha Jézus látszattestet vett volna fel, és nem szenvedett volna, akkor az evan-
géliumokban olyasmire szólítana fel, melyet ő maga nem él át és nem cselekedett 
meg (3.18.5.). Ezzel önellentmondásba került volna, bennünket pedig „félrevezetett” 
volna, ami a szeretetlenség jele. Mivel azonban Jézus vállalta a szenvedést, sőt odáig 
ment szeretetben, hogy ellenségeiért imádkozott, a nekünk adott parancsot ő maga 
teljesítette be, és vált példává. „Jézus tehát az volt, akinek látszott”68 – ezzel pedig 

65  Adv. Haer., 5.1.1. „Másként nem is tanulhattunk volna tőle, ha nem láttuk volna tanítómesterünket, 
és nem hallottuk volna hangját saját fülünkkel, hogy így tetteinek követőjévé és beszédeinek cselek-
vőjévé válva közösségbe kerüljünk vele.”

66  Ez megint összetett probléma. Az írott és szóbeli hagyomány azonban Irenaeus szerint nem mond 
ellent egymásnak. Amit az evangéliumok közvetítenek, az ugyanaz, amit az apostolok hagyományoz-
nak. Érdekes szempont azonban, hogy amennyiben az evangéliumok „oktató-könyvek” (training ma-
nuals), ahogy azt Samuel Wells és Stanley Hauerwas állítja, a századforduló atyáinak morális tanra 
irányuló érdeklődése könnyen érthetővé válik – (Hauerwas – Wells: i. m., 41.). Ebbe az irányba 
mutat az újabban megélénkült érdeklődés a chreiák és a hellén oktatási formák iránt, az őskeresztyén 
tanítási gyakorlattal mutatott párhuzamaik miatt. Lásd Loveday, Alexander: Memory and Tradition 
in the Hellenistic Schools, in Kelber Werner – Byrskog, Samuel (eds.): Jesus in Memory, Waco, 
Texas, Baylor University Press, 2009, 113–155.

67  Ebben e folyamatban a Léleknek kiemelt szerepe van, aki az apostolokat Krisztussal egységbe vonja, 
és felruházza őket a krisztusi jellemzőkkel, többek közt a „hibátlansággal”. Vö. Ochagavia: i. m., 
178.; Kelly: i. m., 37. Erre az összefüggésre most nincs alkalmunk kitérni.

68  Adv. Haer., 3.18.7.
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morálisan tökéletesnek bizonyult. Irenaeus szerint az apostolok ezt a tökéletességet 
nyerték el, és ezt hagyományozzák. Nem csalnak, és nem rejtegetnek, hanem ha kell, 
meghalnak az igazágért, melyet teljes nyíltsággal hirdetnek. Polycarpos „életének ka-
raktere”, életvitele annak a példája, hogyan valósul meg ez a krisztusi szeretet: Poly-
carpos amellett, hogy emlékszik, és az Ige életének tanúit pontosan idézi, élete (és 
tegyük hozzá, mártírhalála) is példa. Florinus tulajdonképpen tisztességtelenné válik, 
és ezzel Krisztust is megtagadja, mivel nem követi azt a Polycarpost, akinek tettei és 
szavai Krisztust tükrözik.

Összegzés

A jézusi életforma továbbörökítése Jézus élete szemtanúinak és azok tanítványainak 
feladata: de úgy tűnik, nem pusztán a tan megőrzésében, hanem Jézus élete legfon-
tosabb eseményeinek megőrzése révén is: ennek célja pedig éppen az volt Irenaeus 
szerint – ami remélhetőleg az tanulmányban látható lett –, hogy az imitáció egyház 
által gyakorolt módján azt az Istent tükrözze, aki Krisztusban „láthatóvá vált” – még-
pedig úgy, ahogy Krisztus: „látható” módon, az életvitelükben. Ez pedig nem pusztán 
a tan mellékes kiegészítője, hanem az apostoli hagyomány megbízhatóságának egyik 
fontos kritériuma.

The Deeds of Irenaeus and Jesus – Assessing a Possible Connection

It was a distinguished task of the eyewitnesses of Jesus’ life and their disciples to 
pass on Jesus’ teaching. Not only the preservation of the doctrines and tenets but 
the maintenance of the crucial events of the life of Jesus bear with importance. Its 
relevance is – according to Irenaeus – that the follower reflects God who became 
visible in the person of Christ by imitating God, exactly in the way the apostolic 
church had always been practicing it till the time of Irenaeus and after. This im-
itation makes Christ visible, not primarily through the teaching activity of the 
church, but the life of His adherents. This aspect of faith is not an additional aspect 
to the truth, but a crucial authenticating criterion of the tradition that is preserved 
by the universal Church.


