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Ha hihetünk Sulpicius Severus leírásának, 385-ben egy nyugtalan 
természetű, nagy tudású, vitára mindig kész, sikert áhítozó, kiváló szellemi 
és fizikai adottságú egyházi férfiú esett áldozatul az erőszakos halálnak.1 

Priscillianus esetét a IV. századi Hispánia, de gyakorlatilag az egész 
kereszténység történetében példa nélkülinek tartja a történetírás, és alakját 
időről-időre fölidézi. Közhelyszámba menő megállapítás a bírói hatalommal 
történő tudatos visszaélés eseteként interpretálni az ügyét. A személyét 
érintő toposzok közé tartozik az is, hogy őt tekintjük ez első olyan 
eretneknek, aki életével fizetett tanaiért. 

Priscillianusszal kapcsolatban mind kortársai, mind a történészek két 
jól elkülöníthető táborra szakadtak, ami abból fakad, hogy tanait illetően 
csak igen homályos szálakat követhetünk. Sokáig csak elfogult ellenfelei 
feljegyzéseiből és az ügy kapcsán rendezett zsinatok aktáiból lehetett 
visszakövetkeztetni az ávilai püspök nézeteire. A dokumentumok sok 
esetben eleve elferdítettek voltak és erős érzelmi túlfűtöttséget tükröztek, 
tehát értelmezésük is számos bizonytalanságot mutat. Esetét eddig 
elsősorban dogmatikai szempontból vizsgálták, s a szakemberek egy része 
fölmentette őt az eretnekség vádja alól. A helyzet tisztázása akkor vált 
könnyebbé, amikor 1889-ben Schepps kiadott tizenegy, Priscillianusnak 
tulajdonított munkát, melyeket Würzbergi Tractatusok néven tart nyilván a 

' Sulpicius Severus: Libri Chronicorum (továbbiakban Chron) II, 3-5; CSEL 1; Vindobonae 
1866. „Priscillianus ... familia nobilis, praediues opibus, acer, inquies, facundus, multa 
lectione eruditus, disserendi ac disputandi promptissimus felix profecto, si nin prauo studio 
corrupisset optimum ingenium..." 
2 A Priscillianusról szóló irodalom részletezését lásd J. M. Blázquez: „Prisciliano, 
introductor del ascetismo en Hispania. Las fuentes. Estudio de la investigación moderna", 
in I. Concilio caesaraugustano. MDC aniversario, Zaragoza 1981, 65-121. o. Magyarul Spät 
Eszter: „Priscillianus tanai az egyházatyák tükrében", in Studia Antiqua XLII. (1998), 1-2. 
szám, 137-152. o. 
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szakma.3 Újabban inkább rigorózus aszkétaként, nem pedig eretnekként 
értékelik személyét.4 

Számomra a dogmatikai kérdéseknél is meghatározóbbnak tűnik 
Maximus császár, Ambrus milánói püspök, valamint Tours-i Márton 
szerepe az egész ügy kapcsán. Nagyon sokrétűvé vált az eset azáltal, hogy 
egy ellencsászár, a pápa, a nagytekintélyű és erős akaratú milánói püspök, a 
szentéletű Tours-i püspök, valamint az ármánykodó hispániai egyházfok 
passzívan vagy aktívan, de mindnyájan részt vettek Priscillianus és követői 
perének „lebonyolításában". Ezáltal legalább annyi politikum került az 
ügybe, mint teológiai probléma. Szélsőségesebben fogalmazva azt is 
mondhatjuk, hogy koncepciós per áldozata lett Priscillianus, aki csak eszköz 
volt az említett hatalmasságok kezében erejük és pozíciójuk védelme 
érdekében. Mindezekre szeretnék rávilágítani a kérdéskör elemzése 
kapcsán. 

Előzmények 
Az első hispániai keresztény közösségekről a 250-es évektől kezdve van 
tudomásunk, melyek jelenléte ekkoriban León-Astorga, Mérida, Zaragoza 
és Tarragona területére lokalizálható.5 A kereszténység széles körű hispániai 
elterjedésének egyik legfőbb bizonyítéka az íliberisi zsinat, amelyet a IV. 
század elején, valószínűleg 306 körül hívtak össze.6 Az itt megjelent 
püspökök és presbiterek székhelyének listájából jól megrajzolható a 
keresztény központok térképe. A legtöbben Baeticát (Córdoba, Sevilla, 
Martos, Moriles, Málaga, Granada) képviselnék, ami magyarázható részben 
azzal, hogy ez a terület adott helyet a tanácskozásnak, de valószínűleg 
egyben az itt élő keresztények arányát is reprezentálta az idevalósi 
püspökök létszámfölénye. Cartaginenséből (Toledo, Cazlona, La Guardia, 
Guadix, Baza, Lorca, Almería), Lusitaniából (Mérida, Faro, Evora), 
Gallaeciából (León) és Tarraconenséből (Zaragoza, Calagurris Fibularia) is 
érkeztek egyházi személyek. A fölsorolt helynevek alapján megállapítható, 

3 Ed. Schepps, CSEL 18, Vindobonae 1998. Később vita alakult ki Priscillianus szerzőségét 
illetően, ezt részletesen elemezte H. Chadwick: Priscillian of Avila. The Occult and the 
Charismatic in the Early Church, Oxford 1976. 
4 Lásd Blázquez: i. m. 65-74. o. 
5 M. C. Diaz y Diaz: „En tomo a los origenes del cristianismo espanol", in Las raices de 
Espaiia, ed. J .M. Gómez-Tabanera, Madrid 1967,423-443^0. 
6 A zsinati határozatok kiadása: Concilios Visigóticos e Hispano-romanos, ed. por J. Vives, 
Barcelona - Madrid 1963, 1-16. o. ' 
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hogy a félsziget központi, gazdaságilag legjelentősebb, legsűrűbben lakott 
és leginkább urbanizálódott területei - alapvetően a középső és a déli részek 

alkották a kereszténység centrumait. A kereszténység viszonylagos 
elterjedtsége ellenére a határozatok azt tükrözik, hogy a pogány szokások 
IT1ég virulens módon tovább éltek soraikban, ugyanis a 
megkeresztelkedettek, a katekumenek, sőt a papok is igencsak gyakran 
visszaeshettek a bálványimádás bűnébe, ha zsinati kánonnal kellett 
határozatot hozni ezen gyakorlat ellen.7 Ha ilyen visszaeséseket 
tapasztalhatunk Hispánia krisztianizált részein, akkor könnyen elképzelhető, 
hogy északon a teljes „elvaduitság" és elutasítás uralkodott. Négyszáz 
északi, helyileg tisztelt istenség megléte dokumentálható ekkor, amelyek 
teljesen maguk alá temették a befolyásukat megdönteni próbáló új vallást.8 

Ezt semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 399-ben, a kereszténység 
államvallása tétele és Theodosius pogányellenes törvénye után, a mai 
Santander tartományban még Erudinus helyi istenségnek emeltek oltárt.9 A 
pogányság csak lassan adta meg magát az északi, autochton népesség 
(baszk, kantaber) által lakott régióban. 

Priscillianus föllépésének kezdetéről, mozgalmának megindításáról 
nincsenek pontos adataink, ebben a kérdésben leginkább Sulpicius 
Severusra támaszkodhatunk. Szerinte Priscillianus a gnosztikus tanok hatása 
alá került, melyeket egy bizonyos egyiptomi származású Marcus 
tanítványaitól ismert meg.10 Családjától elfordult, hosszú virrasztásokkal, 
éhezéssel és szomjazással sanyargatta testét, nem kívánt többet a 
szükségesnél és igen mértékletes volt a költekezésben.11 Szektája elsősorban 
az újdonságok iránt fogékony, hitében bizonytalan és kíváncsi természetű 
nők körében volt népszerű, és nyomukban ezek a hitszegő nézetek Hispánia 

7 Az I, II, III, XL, XLVI, LV, LVII, és LIX. kánonok foglalkoztak a fönti kérdésekkel. 
8 J. Hillgarth: „Popular religion in Visigothic Spain", in Visigothic Spain: New Approaches, 
cd. E. James, Oxford 1980, 11. o. 
9 J. M. Blázquez Martinez: Religiones primitivas de Hispania, Roma 1962, 211. o. 
10 Chron II, 46: „Gnosticorum haeresis intra Hispanias deprehensa, superstitio exitiabilis 
arcanis occultata secretis. Origó istus mali Oriens atque Aegyptus, sed quibus ibi initiis 
coaluerit haud fecile est disserer. Primus earn intra Hispanias Marcus intulit, Aegypto 
profectus, Memphi ortus, huius auditores fuere Agape quaedam, non ignobilis mulier, et 
rhetor Helpidius." 

Chron II, 46: „...uigilare multum, fumem ac sitim ferre poterat, habendi minime cupidis, 
utendi... parcissimus..." 
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nagy részén elteijedtek.12 Néhány püspök is Priscillianus tanításának hatása 
alá került, köztük Instantius és Salvianus, akikhez őt nemcsak eszmei 
egyetértés, hanem esküvel megerősített szövetkezés is kötötte.13 

A hispániai egyházat megosztó botrány kipattanása után Hydacius 
méridai püspök szigorúan és hevesen reagált az eseményekre, mivel az ő 
egyházmegyéjéből, az eddig súlyponti szerepet játszó Lusitania 
provinciából indult el a priscillianizmus, de megfertőzte Cartaginensét, 
Gallaeciát és Aquitaniát is. Végül már kritikussá vált a helyzet, és 
valószínűleg 378-ban Damasus pápának is jelentették az ügyet, aki 
elrendelte, hogy zsinatnak kell tisztáznia a fölmerülő kérdéseket, mert ne 
quid in absentes et inauditos decerneretur.14 Ezek után ült össze 380-ban a 
zaragozai zsinat, amelynek Priscillianus és híveinek működését és tanítását 
kellett megvitatnia.15 A zsinat nyolc fegyelmi kánont fogalmazott meg, 
amelyek - bár ezt egyértelműen nem mondják ki - minden bizonnyal a 
priscillianisták szokásai ellen irányultak, hiszen ezzel a céllal hívták össze 
ezt az egyházi gyűlést: összejöveteleiken megtiltották a nők részvételét (1. 
kánon), a vasárnapi böjtöt (2. kánon), előírták, hogy december 17 és január 
6 között j áijanak mindennap templomba (4. kánon), megtiltották, hogy 
ebben az időszakban távoli helyekre vonuljanak vissza (2. és 4. kánon), 
továbbá, hogy mezítláb járjanak (4. kánon) és a hívők a „tanító" címet 
használják (7. kánon). Akik tanítás vagy püspöki rendelkezés folytán 
eltávolodtak az egyháztól, azok ne részesülhessenek áldozásban más 
püspököktől (5. kánon). A zsinati határozatok név szerint sem Priscillianust, 
sem híveit nem ítélték el, ezt erősíti meg a Liber Damasus is (nemo in 
concilio depositus, nemo etiam cum esset laicus, obiecti eriminis probatione 
damnatus est).16 Ennek ellentmond Sulpicius Severus, aki szerint uerum 
haeretici commitere se iudicio non ausi: in absentes tamen lata sententia 
damnatique Instantius et Saluianus episcopi, Helpidius et Priscilianus 
laici}1 Az ellentmondás két tényezőből is fakadhat: 1. Egyes föltételezések 

12 Chron II, 46: „...ad hoc mulieres nouarum rerum cupidae, fluca fide et ad omnia curioso 
ingenio, catematim ad eum confluebant..." 
13 Chron II, 47: „lamque paulatim perfídiae istius tabes pleraque Hispániáé peruaserat, quin 
et nonnulli episcoporum deprauati, inter quos Instantius et Saluianus Priscillianum non 
solum consesione, sed sub quadam etiam coniuratione susceperant." 

Liber ad Damasum, CSEL 18, 35. o. 
l 5Vives, 16-19. o. 
16 Liber ad Damasum, CSEL 18,42. o. 
17 Chron II, 47. o. 
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szerint a Liber Damasus szerzője maga Priscillianus volt, aki nyilván minél 
inkább enyhíteni kívánta mozgalmának szerepét, ugyanakkor érdeke is volt 
a helyzet pontos föltárása. Egyértelműen őt támasztják alá a zsinati akták is 
annak ellenére, hogy a vele szembeni ellenérzések megfogalmazására 
gyűltek össze a püspökök. 2. Sulpicius forrásai olyan egyháziaktól 
származnak (pl. Hydacius), akik szívesen láttatták Priscillianust bűnösnek, 
és egyértelműen elfogultan - azt is mondhatjuk, hogy szinte hisztérikusan -
kezelték ügyét. Mindkét félnek megvolt a jó oka az általa képviselt 
magatartásra. Ahhoz, hogy a helyzetet tisztábban lássuk és talán 
pontosabban értelmezhessük, kicsit távolabbra kell tekintenünk; bár nem túl 
messzire, csak a később Gibraltárinak nevezett szoros túlpartjára. A 
megoldást Africa provincia szellemi, vallási állapotában kereshetjük, ahol a 
370-380 közötti években terjedt leginkább a manicheizmus, éppen akkor, 
amikor Priscillianus hispániai megjelenése is kimutatható. Mani tanainak 
számos követője akadt, úgy is fogalmazhatunk, hogy a késő császárkorban 
divatos lett a manicheizmus, mind az értelmiség, mind a kereskedők és 
iparosok körében. Elég, ha Szent Ágoston életét idézzük, akit éppen ekkor 
ragadott magával Karthagóban ennek a szektának a tanítása. Azt hitte, tőlük 
megkapja a magyarázatot az őt oly nagyon izgató kérdésre: „honnét van a 
rossz? "18 Priscillianus, mint a hispano-római értelmiség tagja bizonyára 
fogékony volt az új, a „levegőben lévő" vallási tanítások iránt, hiszen 
letisztulatlan volt még minden a kereszténységgel kapcsolatban. Sokan nem 
látták át a tanait: idegen, távoli volt a pogány hitvilágtól és a keleti 
misztériumvallásoktól egyaránt. A római mentalitás befogadó volt az idegen 
vallásokkal szemben - ne felejtsük el, hogy megfért egymással a római 
hitvilág, a Mithrasz-kultusz, a kereszténység és a provinciákban számos 
helyi istenség tisztelete. Éppen ezért nyitottan fordultak a dualisztikus 
szemléletet képviselő manicheizmus felé is, amely a kereszténység 
megreformálójaként tekintett önmagára, tagjaik közül jónéhányan meg is 
maradtak keresztény hitükön. Mani hívei gyakran olvastak apokrif iratokat 
és az aszkézis gyakorlása központi gondolatként szerepelt náluk.19 Africa 
másik meghatározó mozgalma a pusztai atyáké volt, akik a világtól 
elvonultan megpróbálták életüket Krisztus szenvedéseivel egyesíteni az 
önmegtartóztató élet révén. Ennek az irányzatnak szintén az aszkézis volt az 
egyik legfontosabb élménye, néha egészen túlhajtott formában. A 

18 Conf. VII, XII; v. ö. P. Brown: Szent Ágoston élete, Budapest 2003, 54-70. o. 
Brown, 64. o. 
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szerzetesség kiformálódásának kezdetei időben pár évtizeddel korábbra 
tehetők, mint Priscillianus föllépése, így addigra egy megerősödött 
mozgalommal találkozunk, hiszen Pakhomiosz monostora már 320 körül 
működött, az atyák mondásait pedig a század végén lejegyezték. 

Ha áttekintjük a zaragozai sententiákat, akkor egy erősen aszketikus 
jegyeket mutató mozgalomra következtethetünk vissza. Erre utal például a 
böjt szerepének hangsúlyozása. Meglehetősen régi szokás az egyházon belül 
a hét különböző napjain böjtöt tartani, azonban a vasárnap kivételt képezett 
e nap ünnepélyessége miatt. Vagyis a határozatban szereplő gyakorlat nyílt 
eltérést jelent a hagyománytól, azaz az elfogadottól.20 Az a tiltás, hogy a 
hívek ne járjanak mezítláb, először meghökkentő és kicsinyes 
szabályozásnak tűnik, azonban ne felejtsük el, hogy más eretnekek is éltek 
ezzel a szokással Mózesre hivatkozva, aki levetette lábbelijét az égő 
csipkebokor előtt. Másik olvasata a rendelkezésnek az, hogy mágikus 
praktikák ellen kívánja megvédeni a híveket, s talán valóban inkább így kell 
értelmezni a rendelkezést, mivel majdnem minden sententiá mögött 
mágikus vagy manicheus gyakorlatra történő utalás húzódik meg. Például az 
áldozási szokásokra is utalnak a 3. kánonban, amikor előírják, hogy ott kell 
részesülni az oltáriszentségben, ahol azt kapták. Ez a sententiá ellentmond a 
tradícióknak, mivel rendszeres gyakorlat volt, hogy az ostyát kézbe kapták, 
hazavitték és a hét folyamán otthon fogyasztották el.21 Nagy Szent Leó 
idején Rómában működött egy manicheus csoport, amely tartózkodott attól, 
hogy serlegből áldozzon, mert szerintük a bor a sötétség fejedelmének a 
mérge.22 A manicheusok a húst romlott, természetellenes dolognak tartották, 
ezért elutasították, hogy magukhoz vegyék Krisztus testét. 

Mindezek a ki nem mondott, de áttételesen a kánonokba foglalt 
utalások azt közvetítik, hogy egy olyan csoportról van szó, amely számos, 
bújtatottan rokon vonást mutat a manicheusokkal. Ugyanakkor elképzelhető 
- bár ez utólag nem bizonyítható, rá csupán a vádlóknak a kortársak által is 
elismert rosszindulatából következtethetünk - az is, hogy csak az ellenfelek 
számára volt kényelmesebb az új szekta szokásait a már ismert manicheus 
praktikákkal azonosítani, de az is lehetséges, hogy így akarták őket 
veszélyesebb tévelygőkként feltüntetni. 

20 A korai böjti szokásokról lásd Itinerarium Egeriae XXVII 9, XXVIII Cch SL 175, 74-75. 
o. 
21 Tertullianus: De Oratione, 19 Cch SL 1, 267-26$; Szt. Jeromos: Epistula 49, 
Apologelicum adPammachium 15. 
22 Nagy Szent Leó: Sermo 42, 5 Cch SL 13SA, 247. 23, Sülpicius Severus Chron 11, 47. 
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A bonyodalom 
A zaragoza i zsinat Ossobona püspökét, Ithaciust bízta meg azzal, hogy 
hirdesse ki nyilvánosan a kánonokban foglaltakat.23 Priscillianus és társai 
Méridába mentek, hogy megbékítsék az ott székelő Hydatiust, aki azonban 
nem fogadta őket és elnézte azt is, hogy rosszul bánjanak velük. Ezen a 
vise lkedésen fölbőszülve és társaiktól támogatva Instantius és Salvianus a 
Lusi taniában fekvő Ávila püspökévé szentelték Priscillianust. Ez a 
folszentelés ellentmond a kánonoknak, ugyanis a IV. századi zsinatok 
egyház fegye lmi kérdésekkel foglalkozó sententiá i módszeresen 
rendelkeztek a püspökszentelés kérdésköréről. Már a 215 körül keletkezett 
Tradit io Apostolica is szabályozta a kérdést, kimondván, hogy az legyen 
püspök, akit a nép, a presbiterek testülete és a jelenlévő püspökök 
válasz tanak. 2 4 Az arles-i zsinat (314) a jelenlévő püspökök számát legalább 
három főben határozta meg.25 A niceai zsinat (325) szintén úgy foglalt 
állást, hogy az egyháztartományból legalább három püspök gyűljön össze és 
a távol lévők írásos beleegyezésével végezzék el a kézfeltételt, vagyis a 
fölszentelést. Az új püspököt hivatalában a tartományi metropolita erősítse 
meg.26 Egy másik helyen pedig úgy dönt a zsinati határozat, hogy ha valaki 
a metropolita beleegyezése nélkül lett püspökké, akkor a továbbiakban ne 

97 • 

maradhasson hivatalában. Az antiochiai zsinat (331?) ítélete szerint a 
metropolita jelenléte nélkülözhetetlen a püspökszentelésnél, valamint 
kívánatos a püspöktársak többségének a megjelenése is.28 A szerdikai (342-
43) és a laodikeiai (IV. század 2. fele ) zsinat a metropolita és a szomszédos 
püspökök ítéletére bízta az új püspök folszentelését.29 

A föntiek alapján elég nyilvánvalónak látszik, hogy Priscillianus 
esete nem felelt meg a kánonokban előírtaknak, Sulpicius Severustól is úgy 
tudjuk, hogy laikus létére lett püspök, pedig előbb pappá kellett volna 
szentelni, majd püspökké szentelésénél Lusitania provincia metropolitájának 
(Hydatiusnak) is jelen kellett volna lennie, illetve felszentelését 

23 Sulpicius Severus, Chron II, 47. 
24II. kánon 
25 XX. kánon 
26IV. kánon 

VI. kánon 
XIX.kánon 

29 
Szerdikai zsinat VI. kánon, laodikeai zsinat XII. kánon. 
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jóváhagynia.30 Az előírtak elmulasztása miatt Hydatius jelentést tett 
Gratianus császárnak, akitől sikerült kieszközölnie egy rendeletet az 
„álpüspökökről és manicheusokról", amelyben név szerint nem említették 
meg Priscillianust és társait, de elvi szinten Hydatius kezébe súlyos fegyver 
került.31 Ugyancsak ő volt az, aki az ügy kapcsán sietett írásban tájékoztatni 
Ambrus milánói püspököt, aki a pápa mellett Itáliában az egyik 
legmeghatározóbb egyházi személyiség volt, tehát állásfoglalása döntő 
jelentőséggel bírt.32 Az események következményeként a priscillianista 
püspököket Aquitániába száműzték. 

A végkifejlet felé 
Priscillianus is tisztában volt helyzete fonokságával, ezért Instantiusszal és 
Salvianusszal Rómába ment, hogy Damasus pápa támogatását megszerezze, 
de a római püspök nem fogadta őket33, s ugyanilyen elutasításban 
részesültek Ambrus milánói püspöknél is. Sulpicius Severus szerint, miután 
látták, hogy nem járnak sikerrel a két tekintélyes püspöknél, tervet 
változtattak és Ambrus ellenségének, Macedonius magister officiorumnak a 
megvesztegetésével sikerült szerezniük egy császári leiratot, amely 
elrendeli, hogy helyezzék vissza őket egyházaikba. Ezért Priscillianus és 
Instantius bizakodva visszatért Hispániába (Salvianus közben Itáliában 
meghalt), és minden késedelem nélkül elfoglalták korábbi egyházi 
tisztségüket.34 Ithacius a történtek után Galliába menekült és ott maradt 
elrejtőzve, Hydatius pedig eltűnt.35 A brit légiók 383-ban föllázadtak a 
hivatalos uralkodó ellen, s parancsnokukat, Maximust választották 
császárrá, aki székhelyét Trierben állította föl. Ithacius ekkor őt kérte meg 
arra, hogy foglaljon állást Priscillianusszal szemben. Maximus elrendelte a 
hispániai vicariusnál és a galliai praefectusnál, hogy idézzék a bordeaux-i 
zsinat elé a priscillianizmussal gyanúsítható személyeket. Először Instantius 
ügyét tárgyalták, akit méltatlannak találtak a püspöki hivatalra.36 

30 Chron II, 47: „...Instantius et Saluianus damnati iudicio sacerdotum Priscillianum etiam 
laicum, sed principem malorum omnium, una secum Caesaraugustana synodo notatum, ad 
confirmandas uires suas episcopum in Abilensi oppido constituent..." 
31 Chron II, 47 
32 Priscillianus Tract. 2, CSEL 1841. 
33 Geschichte des Papsttums, 1, 218.; Chron II, 48. 
34 Chron II, 48. 
35 Chron II, 49. 
36 Chron II, 49. 
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Priscillianus azonban azt kérte, hogy ne a püspökök hallgassák meg, hanem 
egy világi bíróság. így Maximus elé kerültek mindazok a személyek, akik 
belekeveredtek az ügybe. Hydatius és Ithacius ismét megjelentek, mint 
vádlók, akiket azért bírál Sulpicius Severus, mert a szükségesnél nagyobb 
iparkodással küzdöttek.37 Forrásunk szerzője szerint Ithaciusban nem volt 
semmi értékes, semmi jámbor, hanem vakmerő, szószátyár, szégyentelen és 
költekező volt, a falánkság nagy barátja. Bárgyúsága olyan méreteket öltött, 
hogy vádjaiba belefoglalta azokat a jámbor férfiakat is, akiket hajtott a 
tudásvágy, vagy akik kiemelkedtek az aszkézisben - , ugyanúgy, mint 
Priscillianus társait és tanítványait. Sőt arra vetemedett a szerencsétlen, 
hogy nyilvánosan vádolja Márton püspököt, azt a férfiút, aki úgymond 
mindenben az apostolokhoz volt hasonlatos.38 Márton, aki ekkor Trierben 
tartózkodott, szüntelenül kérte Maximust, hogy ne ontson ártatlan vért, 
valamint hallatlannak tartotta, hogy egy világi bíró ítélkezzen egyházi 
ügyben.39 Márton megkapta Maximus azon ígéretét, hogy a vádlottakkal 
szemben nem vállalkozik semmilyen véres cselekedetre. De később a 
császár - Sulpicius Severus szerint Magnus és Rufús püspököktől 
megrontva - eltávolodott a mértéktartó megoldásoktól, s rábízta az ügyet 
Evodius praefectusra, ez pedig Priscillianust bűnösnek találta a mágia 
(maleficium) vádjában, aki állítólag nem tagadta, hogy ocsmány tanokat 
támogatott, asszonyokkal éjszakai összejöveteleket tartott és meztelenül 
szokott misézni.40 Priscillianust bűnösnek mondta ki, és őrizetbe vetette. 
Jelentette a történteket a császárnak, aki Priscillianust és társait halálra 
ítélte. Másokat, mint Instantiust, Tertullust, Potarniust és Johannest, 
száműzetésbe küldték.41 Sulpicius Severus beszámolója szerint ezzel 
azonban nem szűnt meg a priscillianista eretnekség, hanem még jobban 
elterjedt és követői vértanúként kezdték tisztelni az ávilai püspök 
személyét.42 

37 Chron II, 50. 
18 Chron II, 50. 
" Chron II, 50. 
40 Chron II, 50. 
41 Chron II, 50. 
42 Chron 11,51. 
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A nem-mellékes mellékszereplők 
Ennyit tudunk meg az eseményekről forrásunkból, de a lejegyzetteknél is 
fontosabb az, hogy szerzőnk mikről és kikről hallgat. A történtek kapcsán 
számos kérdés merül föl az olvasóban. Először vegyük fontolóra Damasus 
és Ambrus személyét, akik azzal hívják föl magukra a figyelmet, hogy 
szinte tüntetőleg távol maradnak az ügytől a per során. Hogyan lehetséges 
az, hogy mindkét, erőskezűségéről ismert főpap ennyire visszafogott volt az 
esettel kapcsolatban? Annál is inkább furcsa ez, mert pontosan a IV. század 
második felétől, Damasusnak a pápai trónra kerülésétől válik egyre 
jelentősebbé a római püspök tekintélye a nyugati egyházon belül. Ezt a 
tekintélynövekedést az ariánusokkal folytatott vita következményeként 
értékeli a szakirodalom, mert ettől kezdve szigorúbb fegyelemre és erősebb 
központi hatalomra van szükség az egyházon belül.43 Az egyház hivatali 
rendszerének fölépítése is jóval kezdetlegesebb volt nyugaton, például a 
hispániai vagy a galliai püspökök rendszeresen Rómához fordultak 
tanácsért, ahelyett, hogy feljebbvalójuktól a tartományi metropolitától 
kértek volna útbaigazítást.44 Róma elsőbbsége Nyugaton (de a keleti 
püspökökhöz képest is) vitathatatlan volt, mely tiszteletet Péter apostol 
tevékenységére, illetve Máté evangéliuma 16. fejezetének 18. versére 
alapozták: „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág 
kapui sem vesznek rajta erőt." Damasus egyedül magát, azaz a római 
püspököt tekintette Szent Péter utódának, mely elképzelést összekötötte a 
bírói jellegű oldó-kötő hatalom öröklésével is („Neked adom a mennyek 
országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s 
amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva"). Amikor 
egyháztörténeti munkájában Szókratész a jelentős IV. századi egyházak 
elöljáróit sorolja fel az első helyen Damasust, a római püspököt említi, és 
csak utána következnek Jeruzsálem, Antiochia, Alexandria és 
Konstantinápoly főpapjai, mely sorrend egyben hierarchiát is jelent, 
legalábbis abban az értelemben, hogy Róma tekintélye kiemelkedik a 
többiek közül.45 A keleti egyházak sorrendjét időnként fölcseréli, de Róma 
mindig az első helyen marad.46 Amennyiben a pápai hatalom megerősítése 
volt a cél Damasus idején, úgy még különösebbnek tűnik, hogy nem 

43 H. Chadwick: A korai egyház, Budapest 1999, 222-226. o. 
44 Chadwick, 224. o. 
45 Szókratész: Egyháztörténet, Budapest 1984 (ford. Baán I.), V, 3 
46 Szókraétsz: VI, 1. 



Priscillianus esete Maximus császárral és Ambrus püspökkel 77 

nyilvánított véleményt egy olyan, az egyházat megosztó kérdésben, mint a 
priscillianizmus. 

A másik fontos háttérszereploje az eseményeknek Szent Ambrus 
volt. Aemilia és Liguria kormányzói tisztét töltötte be, amikor 374-ben 
Auxentius ariánus püspök halála után a milánóiak püspöküknek 
választották, azért, hogy rendet teremtsen az ariánusok és az ortodoxok 
között. Ambrus ekkor még csak katekumen volt, tehát előbb meg kellett 
keresztelni, s ezután egy héttel szentelték föl, miközben sorra vette föl az 
egyházi rendeket. Vagyis egy olyan személy került a milánói egyház élére, 
aki sokkal inkább a cselekvés, mint az elmélyült spiritualitás képviselője 
volt, hiszen hivatali munkája során éppen a gyors döntő- és 
cselekvőképességre, és nem utolsósorban határozottságra volt szükség. 
Jószerével bizonytalan, homályos ismeretei voltak a teológiai kérdéseket 
illetően, de Simplicianus vezetésével és erős akarattal intenzív tanulásba 
kezdett. A teológiában olyan kiválóan haladt előre, hogy 384 őszén teljesen 
elbűvölte Szent Ágostont - aki ekkor ismerte őt meg - templomi 
szónoklataival, sőt híre egészen Perzsiáig eljutott, ahonnan két nemes 
érkezett csak azért, hogy beszélhessenek vele.47 Ambrus kérlelhetetlen 
ostorozója volt a manicheizmusnak és az arianizmusnak. Ez utóbbi erősen 
megosztotta Milánó lakosságát és a császári udvarban is hódított, így 
például II. Valentinianus anyja, Justina is a hívei közé tartozott.48 Ebben a 
pattanásig feszült milánói légkörben, ahol félszemmel mindenki a másikat 
figyelte, és ahol Ambrus legfőbb célja az arianizmus, vagyis egy eretnek 
nézet fölszámolása volna, egyházpolitikai hiba lett volt az eretnekgyanús 
Priscillianusékat fogadnia. Ügyük olyan zajos bonyodalmat okozott, hogy 
csöndes meghallgatásuk már lehetetlenné vált, de valószínűleg Ambrusnak 
nem is állt szándékában szóba állni az ávilai püspökkel és társaival. 

A kereszténység államvallásá tétele után - Szent Ambrus idején -
került előtérbe az a meghatározó kérdés, hogy ki Isten meghatalmazott 
képviselője, ki birtokolja az ő fölhatalmazását azok fölött, akik elismerik 
Krisztus hatalmát? Hogyan, milyen módon korlátozódik az ő hatalma a 
hatalom más birtokosai által? Constantinus és fia, II. Constantius alatt a 
császárt Isten képviselőjének, a püspökök püspökének tekintették a 
keresztény császárságban. Már Constantius alatt kezdték azonban 
megkérdőjelezni a császár fölhatalmazását egyházi ügyekben, és fölvetődött 

47 Conf. V, XIII-XIV. 
48 Szókratész V, 11. 
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az a kérdés, hogy mit kezdjenek a keresztények a királyokkal, a 
püspökökkel és a császári tisztséggel?49 A 350-es évektől kezdve, 
elsősorban Lucifer, caralesi püspök írásaiban találhatunk elutasítást arra 
vonatkozóan, hogy a császár beleszóljon az egyház ügyeibe, mely 
ellenkezés főleg abból fakadt, hogy a császárok között sok eretnek vagy 
pogány akadt (pl. Julianus pogány volt, Valens pedig ariánus), akiket 
tyrannusnak tartottak.50 Ambrus föllépése következtében is változik a 
helyzet, a 380-as és a 90-es években kialakul egy olyan keresztény elit, 
amely képes uralni a római társadalmat és Ambrusnál a „római" a 
„keresztény" szinonimájává válik. A milánói püspök harca a császárok 
egyházi befolyásával szemben közismert. Elég arra az epizódra utalnunk, 
hogy amikor Justina, II. Valentinianus anyja elrendelte: egy ortodox 
templomot Ambrus adjon át a hadseregben szolgáló ariánus gótoknak, ő ezt 
az utasítást megtagadta, mivel jogtalannak tartotta, hogy a császár ilyen 
kérdésben rendelkezzen, mert a megszentelt épületek nem az ő gondjaira 
vannak bízva.51 Véleményét a Biblia szavaival (Lk 20,25) támasztotta alá: 
„Adjátok hát meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az 
Istené." Másik híres esete 390-ben Theodosiusszal történt meg, aki 
ugyancsak egyházi kérdésben hozott döntést, amikor megparancsolta, hogy 
a keresztények által fölgyújtott kallinikoszi zsinagógának a helyi püspök 
kártérítést fizessen. Ambrus úgy kényszerítette a császárra saját akaratát, 
hogy addig nem folytatta a templomi szertartást, amíg Theodosius nem 
változtatta meg rendelkezését. 

Villada szerint Damasus és Ambrus egyaránt vigyázott arra, nehogy 
eretnekekkel bármilyen kapcsolatba is lehessen hozni őket: ezért nem 

52 

fogadták Pricillianusékat sem. Egyetértek e véleménnyel, de úgy 
gondolom ez nem elegendő magyarázat a történtekről. Különösen Ambrus 
személyiségétől tűnik idegennek a fejlemények alakulása, elsősorban az, 
hogy teljes passzivitást tanúsított a perrel kapcsolatban, mintha oda se 
figyelt volna rá. Ha a korábbi esetekben Ambrust a császár személye sem 

49 The Cambridge Histoiy of Political Thought, c. 350 - c. 1450, ed. J. Bowds, Cambridge 
1995,94. o. 
50 Szókratesz Luciferről 5-6, 9; a témáról lásd Girardel: „Kaiser Konstantin II. als 
,episcopus episcoporum' und das Herrscherbild des kirchlichen Widerstandes", História 26 
(1977), 95-128.0. 
51 Epist., 1, 19, 20; PL 16, 1041; idézi J. Meyendorff-^Birodalmi egység és keresztény 
szakadások, Budapest 2001, 58. o. 
52 Villada: História eclesiastica de Espana, I., ii, 124-126. o. 
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tartotta vissza véleménye megformálásától, sőt akarata kikényszerítésétől, 
akkor elgondolkodtató, hogy Priscillianus esetében ezt miért ne tette volna 
meg, amennyiben azt az ortodoxia érdekében kívánatosnak, eredményre 
vezetőnek tartja. Talán azért, mert nem látta szerencsésnek a beavatkozást 
az ortodoxia szempontjából. De vajon miért? Ennél a pontnál érkeztünk el 
ahhoz, hogy bevonjuk vizsgálódásainkba Maximust, aki a per kimenetele 
szempontjából meghatározó szerepet játszott. Mint ellencsászár Africában, 
Hispániában, Britanniában és Galliában tudta elismertetni hatalmát, de 387-
ig Itáliával képtelen volt megbirkózni. Ekkor keleten az ortodox Theodosius 
uralkodik: ő az első olyan császár, aki mindjárt uralkodása kezdetén 
megkeresztelkedik, s az ő idején válik államvallássá a kereszténység. A 
hispániai püspökök megkeresése Maximus számára éppen kedvező 
pillanatban érkezik, elszigeteltségének oldására érez lehetőséget általa. A 
maleficium vádja a legsúlyosabbak közé tartozott, amelyet időnként 
összekapcsoltak a manicheistákkal, titkos szertartásaik miatt. Szigorú 
rendeletek születtek e szektával szemben már Diocletianus, I. Valentinianus 
és Theodosius idején, ezért 383-ban Rómába érkezve Szent Ágoston azt 
tapasztalja, hogy a manicheusoknak titkolniuk kellett nézeteiket.53 

Ugyanebben az évben Filastrius, bresciai püspök abstinentes néven említ 
egy hispániai gnosztikus és manicheus tanokat hirdető csoportot, mely 
megnevezés alatt nagy valószínűséggel a priscillianizmus híveit értette. 4 

Szent Ágoston is ismerhette ezt a szektát, mivel 383-386 között Rómában és 
Milánóban élt, Ambrus köréhez tartozott és - maga is kiábrándult 
manicheista lévén - pontosan tisztában volt tanaikkal. A hispániai 
püspökökkel folytatott levelezésében a manicheizmussal azonosította a 
priscillianizmust.55 Ez utóbbi források is bizonyítják, hogy a per idején a 

53 Chadwick 158. 
54 Diversarum hereseon liber, CSEL, XXXVIII, n. 56. „Alii sunt in Gallis et Hispanis et 
Aquitania ueluti Abstinentes, qui et Gnosticorum et Manicheorum particulam 
pemiciossisimam aeque secuntur aedemque non dubitant praedicare, separantes 
persiasionibus coniugia hominum et escarum abstinentiam promittentes, quae non ex legis 
praecepto, sed promotionis caelestis et dignitatis causa uoluntati hominum talis a Christo 
concessa est gratia...Hoc autem ideo faciunt ut, escas paulatim spementes dicant eas non 
esse bonas, et ita non a deo hominibus escae causa fiusse concessas, sed a diabolo factas ut 
adserant, ita sentiunt." 
55 Ep. 237, CSEL, LVII,526, PL XXXIII, 1034 -1038; Ad Orosium contra Priscillianistas 
PL XLII, 669- 678. 
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kortársak egyértelműen a manicheistákkal azonosították Priscillianusékat, s 
azt gondolom, hogy ezt a meghatározást el is fogadhatjuk tőlük. Ez azt is 
jelenti, hogy büntetésük sem térhetett el a szokásostól, vagyis a legnagyobb 
szigorúság volt kívánatos velük szemben, mint az egyik legveszélyesebb 
szekta képviselőivel. Ennek az elvárásnak meg is felelt Maximus, aki úgy 
gondolhatta, hogy ítéletével saját helyzetét, politikai pozícióját is 
megerősítheti, éppen ezért példát kell statuálnia. Úgy érezhette, hogy a per 
kapcsán lehetőséget kap arra, hogy kinyilvánítsa, mennyire elkötelezte 
magát az ortodoxia mellett. Nyilvánvalónak látszik, hogy neki sem 
konkrétan az eset volt fontos, hanem ennek ürügyén saját szerepének 
kiemelése, ortodoxiájának manifesztálása, valamint az ortodoxia 
oltalmazójának szerepköre, amelyre lehetőséget biztosítottak számára a 
történtek. Az ortodox püspökök szimpátiájának elnyerése e fenti önkép 
megerősítését célozta. Minderre pedig hatalma legitimálása szempontjából 
volt szüksége. Ha ugyanis a főpapok elfogadják őt az egyház 
védelmezőjeként, ez egyben legitimáló tényezőt is jelent számára. 
Mindenképpen Theodoiushoz hasonlóan akart eljárni, aki, mint láttuk, 
többször is hozott rendelkezéseket az egyházzal kapcsolatban. 

A pápa és a milánói püspök pedig nem hallatták hangjukat zajosan 
az esettel kapcsolatban - két okból sem. Elsősorban azért nem, mert 
meggyőződésük szerint manicheus eretnekeknek tartották Priscilliánuséket, 
másrészt azért, mivel világi fórumra terelődött át az ítélkezés, ahova 
formailag nem ért el a kezük, és Maximus úgy érezhette, hogy szabad kezet 
kapott a perben. Mindezek alapján állítható, hogy Maximus számára nem 
volt jelentéktelen a per tétje, amivel ő is teljes mértékben tisztában volt. 
Ugyancsak izgalmas kérdés, hogy Priscillianus miért vonta ki magát az 
egyházi bíráskodás alól? Miért vállalta azt a kockázatot, hogy a császári 
bíróság joghatósága alá helyezi magát, püspök létére? Ez a kérés úgy is 
interpretálható, hogy ő maga sem fogadta el püspökségének valódiságát, de 
ennél sokkal valószínűbb, hogy nem kell túlbonyolítani a választ: 
egyszerűen azért cselekedett így, mert jobban bízott a világi bíróság 
józanságában, mint az egyháziéban. Ha visszagondolunk arra, hogy 
Hydatius és Ithacius milyen hisztériát keltett az ügy kapcsán, akkor érthető 
Priscillianus döntése - csak arra nem számított, hogy Maximus is ebbe az 
esetbe fog belekapaszkodni, mint politikája alátámasztójába. így lett 
Priscillianus a politikai érdekek és manőverek áldozatává. Az ítélet 
végrehajtása után kap erőteljesebben hangot a pápa - most már Siricius, 
mivel Damasus 384-ben meghalt - és Ambrus helytelenítése a 
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kivégzésekről. Őket is meglepte a szokatlanul szigorú ítélet, bár mint 
föntebb említettem, nem volt teljesen kirívó eset. Siricius kérte Maximustól 
a bírósági aktákat.56 Az ügy kedvező anyagi következménnyel járt Maximus 
számára, ugyanis a törvény lehetőséget adott rá, hogy a manicheusok 
vagyonát lefoglalja, és Maximusnak szüksége is voll erre, meri 
pénzszűkében szenvedett.57 Jelen esetben megint csak ürügyként használják 
az említett egyházi vezetők Priscillianus személyét egyházpolitikai céljaik 
érdekében. Ahogy korábban már láttuk Ambrus megragadott minden 
alkalmat, hogy az egyház hatalmát megerősítse a világi hatalommal 
szemben. Ambrus járt Trierben a kivégzések után, és megtagadta, hogy az 
ármánykodó hispániai püspökökkel találkozzon, sőt Mártonnal elérték azt, 
hogy megfosszák őket hivataluktól és száműzetésbe kelljen vonulniuk.58 A 
püspökökkel szembeni ellenérzés intenzitása azzal magyarázható, hogy 
kiszolgálták Maximus legitimációs törekvéseit, lehetőséget adtak számára, 
hogy a vallás védelmezőjének szerepében tetszeleghessen és ezáltal az 
egyházi problémát világi bíróságnak szolgáltatták ki. 

A priscillianizmus egészen a VI. századig megosztotta a hispániai 
keresztényeket, de kései történetének illetve megszűntének elemzése már 
egy új kérdéskör, a szvév állam ortodoxiára térésének vizsgálatát jelentené. 

56 Maximus válaszlevele kiadva in Epistolae imperatorum, pontificorum, aliorum, CSHL 
XXXV. 90, 91. 
57 CT XVI, 5, 3.: Sulpicii Severi Dialógus II, 1: „...imperátor ex eorum scntentia decreuerat, 
tribunis summa potestale armatos ad Hispanias mitterc, qui hacreticos inquirerenl, 
deprehensis uitam et bona adimerent siquidem in bona eorum inhiauerat, fertur enim 
i 1 le uir multis bonisque actibus praeditus aduersus auaritiam parurn consuluisse, nisi regni 
necessitate, quippe exhausto a superioribus principibus reipublicae aerario, paene semper in 
expectatione adque procinctu bellorum ciuilium constitutus facile cxcusabitur quibuslibct 
occasionibus subsidia imperio parauisse." 

„Postea [dicit Ambrosius] cum videret Maximus me abstinere ab episcopis qui 
communicabant ei vei qui aliquos, devios licet a fide, ad necem petebant, commotus eis 
iussit me sine mora regredi." PL XVI, 1039. 


