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1. Bevezetés. Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy Ál-Areopagita Szent Dénes 
Isten nevei c. művének 4. része hogyan alkotja meg az isteni jóság fogalmát. Dénes 
a fő pozitív teológiai szövegének e jól ismert részében Istent először platonikus ter-
minusokkal mint a Jót (tagathon) írja le, azután fokozatosan kibővíti ezt a nevet a 
„Jó-és-Szép” hendiadyoin-szerű szerkezetté (to kalon kai agathon). Ezután a Szép, 
a Jó és az Egy azonossága mellett érvelve végül előadja híres – proklosi eredetű – 
teodiceáját a rossz nemlétéről. A teodicea kérdését itt nem tárgyalom, hanem csak 
azt szeretném elemezni, hogy Dénes milyen alapon bizonyítja, hogy Isten jó, és 
hogy pontosan mit ért isteni jóság és szépség alatt. A Jó-és-Szép értelmében vett 
Isten dénesi fogalmának elemzése arra a felismerésre fog vezetni, hogy ebben a 
– platonikus eredetű – ideában egy alapvető fi lozófi ai feszültség vagy kettősség van 
jelen. E szembenállási tendenciát, mely különösen Dénes isteniszeretet-fogalmában 
érhető tetten, a transzcendencia transzcendálásának nevezhetjük.

2. A Jó dénesi teológiájának alapvonalai. Dénes pozitív teológiájának alapvetését 
az Isten nevei 1. és 2. részei tartalmazzák. E részekben az Areopagita lényegileg 
megkülönböztet egy ultra-transzcendens alapot és egy kifelé orientált perifériát 
Istenben. Ezáltal megjelenik az egység-elvű alapteológia és az isteni személyek 
trinitárius teológiája közötti különbség, illetve szembenállás. Dénes számára 
mindenesetre az egyesülés (henōsis) az első determinatív mozzanat Istenben: már 
itt megelőlegezi, hogy Isten mindenekelőtt a (plótinosi-proklosi) Egy. De az „Egy”-
ként felfogott Isten teológiáját nem fejti ki sem az 1., sem a 2. részben, úgyhogy 
az első istennév, amelyet Dénes teljes körűen kidolgoz, a 4. részben szereplő „Jó” 
(mivel a 3. rész nem más, mint Dénes azonosítatlan tanítómestere, Hierotheos 
dicsérete). Ez a Jó mint eminens (az okozat rendjén túlemelkedő) ok teológiája. 
E kauzális teológia fontos vonása, hogy ahogyan a szöveg előrehalad, a Jó egyre 
inkább elnyeri az egyetemes hatóok jellegét is – miközben (Dénes és a peripate-
tikus hagyomány szerint) nem szűnik meg cél-okként is működni. A ható- és a 
cél-ok ezen azonossága bizonyos mértékben máris előrevetíti az Isten által keltett 
egyetemes mozgás körkörösségét a dénesi metafi zika keretei között, a kozmikus 
kiáradás és visszatérés Isten-mozgatta ciklusát. De számunkra most egyelőre az 
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a fontos, hogy Dénes az első komoly teológiai elemzését Istennek mint a minden 
létező első létesítő és cél-okaként felfogott „Jó”-nak szenteli, nem pedig az Egynek, 
vagy a Létnek.

E tanítás szerint Isten belülről fakadóan és természetéből eredően jó, ameny-
nyiben a teremtőerő Isten bensőjéből fakad, és mivel nyilvánvalóan jó, hogy 
létezik a létezők széles spektruma. Másként szólva, Isten lényegileg azért jó, mert 
Ő a Teremtő. A teremtett létezők hiánytalan sorozatának analitikus leírása tehát 
azért része a Jó dénesi teológiájának, mert a Jó és a Lét korrelációban állnak: a Jót 
az jellemzi, hogy Létet hoz elő, és az egész Létet az jellemzi, hogy a Jó felé fordul, 
és a Jó felé törekszik.

Ez a korreláció segít a Jó dénesi fogalmának fi nomra hangolásában: hogy a Jót 
jónak láthassuk, először ki kell nyilatkoztatnia a jóságát azáltal, hogy megteremti 
a Létet. Ezért bár Dénes számára a „Jó”-ként felfogott Isten megelőzi a „Lét”-ként 
felfogott Istent (aki az Isten nevei 5. részének tárgya) a kifejtés rendjében, a Jó még-
sem több, mint Isten kiváltképpeni aspektusa: az első isteni attribútum az emberi 
megismerés rendjében, a primum quoad nos. Másként szólva, a Jó – Isten egy olyan 
arculata, amely a Lét jóságától függ; és hogy a Lét jobb, illetve tökéletesebb, mint a 
nemlét, az Dénes értékrendjének egy implicit, de abszolút érvényű, kimondatlan 
axiológiai premisszája.

Amint Dénes elkezdi taglalni a maga hierarchikus ontológiáját, a Jó és a Lét 
korrelációjának tézisét először az angyalok rendjén mutatja be: az angyalok vál-
tozatlan és tisztán szellemi lények, amelyek közvetlenül a Jóból áradnak ki, és 
eleve a Jó felé törekednek vissza. Azáltal, hogy az angyali rend természetét kezdi 
taglalni, az Areopagita tulajdonképpen egy teljes indukciót nyit meg, melynek célja 
rendszeresen bizonyítani, hogy Isten azon az alapon nevezhető jónak, hogy a Lét 
kivétel nélkül minden osztálya jó: az angyalok, a lelkek, az állatok, a növények és 
még maga az anyag is. Sőt, az égi mechanika rendezett mozgásai is azt bizonyítják, 
hogy a bolygópályákat is a Jó határozta meg.1 A Jó jelenléte ilyenformán kozmikus: 
átíveli és átjárja az egész anyagi univerzumot egyik végétől a másikig.

De nemcsak a különböző fajok és nemek jók önmagukban véve, mint létező 
lényegek, hanem létük feltételei – amilyenek mindenekelőtt az azonosság és a 
különbség – szintén jók. A Jó ezenkívül szellemi értelemben is jótékony, ameny-
nyiben ő a magasabbrendű megismerés és megváltó felemelkedés forrása. Jótékony 
besugárzásának hatása alatt az emberi lelkek rendszerszerűen mozognak fölfelé 
a szent vezérlés (hierarchia) keretei között. Megismerésük folytonosan növekvő 
mértéke – amely a Jó értelmi fényének hatására történő megvilágosodás – egyben 
ontológiai átsorolódás, magasabb osztályba lépés is. Ez az újplatonikus felemelkedés 

1 Ebben az összefüggésben érdemes visszagondolni a Timaios azon részére (38 D 1-4), ahol 
Platón posztulálja, hogy a bolygópályák tökéletes kör alakúak (lásd erről a Törvények X. 
könyvét is).
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és visszatérés az okba az egyetemes gondviselés működésének eredménye, amely 
a lét egész kiterjedésében semmit sem hagy felügyelet nélkül.

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a Lét olyan mező, melynek feladata 
demonstrálni az Első Ok jóságát. A Lét ezért az Areopagita szerint lényegileg 
kinyilatkoztatás. Az első emanáció, az angyali rend külön missziója ezzel ösz-
szefüggésben a rejtett isteni lényeg, a szupra-intelligibilis isteni mag felfedése, a 
tájékoztatás Isten egyébként teljesen hallgatag és transzcendens középpontjáról. 
Az angyalok ebben a sajátos értelemben megvilágítják a Jót, amely viszont értelmi 
megvilágosításban részesíti őket. A kinyilatkoztatás és a gondviselés ilyen módon 
egyaránt mint a lét okára mutat rá az isteni jóságra.

3. Isten mint Szépség. A 4. rész 7. fejezetétől kezdve Dénes azt kezdi fejtegetni, 
hogy a „Jó”-ként felfogott Isten szép is. Szerzőnk ezen a ponton nyíltan bevezeti 
a platóni részesedés-elméletet (metokhé), amikor a Lakomából szó szerint idézi 
az idea fogalmának legrészletesebb kifejtését a platóni életműből.2 A bibliai Isten 
ezáltal a platóni Szép ideájaként (to kalon) határozódik meg. A Szép ezen fogalma 
azonban az újplatonikus Egy valamely aspektusának vagy változatának bizonyul, 
amennyiben Dénes egységesítő elvként jellemzi: a Szép egyszerű, ezért egyszerűsít 
és egyesít; vonzerőt fejt ki, miáltal összehúz és egyesít, különösen mint cél-ok. 
A Szép tehát ennyiben nem is egyszerűen az Egy, hanem még a Jó is: to kalon-kai-
agathon. Szerzőnk itt a vezető platóni ideák olyan fúzióját valósítja meg, amilyet 
Platón maga sohasem hajtott végre.

A sokarcú Egy itt továbbá egyetemes generatív princípiumként jelenik meg, 
amely egyszersmind egyetemes formai ok is: nemcsak a lét, hanem a lényeg forrása 
is. Bizonyára ennek fényében kell értelmeznünk azt a sokat ismételt dénesi tézist, 
mely szerint Isten lényegfeletti, hyperousios – hiszen eminens értelemben a dolgok 
lényegei fölött helyezkedik el mint azok folyamatosan teremtő oka. A lényegfelettiség 
(supraessentialitas, hyperousiotés) attribútuma tehát ismét az isteni teremtőerőt 
hangsúlyozza: Isten mint a Szép-és-Jó-és-Egy a lényeg és a lét, az egység és az 
egyetemes rend és illeszkedés forrása egyaránt. Isten teremtő supereminentiája a 
leibnizi ens extramundanuméhoz hasonlít, amely a véges dolgok láncolatán, vagyis 
a világon (concatenatio rerum fi nitarum) kívül helyezkedik el. Miután Isten ily 
módon jóságának túlzott bősége és mintegy túlfolyása révén tartja fenn a világot, 
ezért ennyiben úgy dönt, hogy felülemelkedik saját transzcendenciáján, és „átmegy” 
egy teremtő túlzásba (γενητικὴ ὑπερβολή; 4, 10 ad fi n.).

4. Teremtő szembenállás az Egy belsejében. Az önkinyilatkoztatás és önmegha-
ladás e tendenciáját legjobban az isteni Szeretet összetett fogalma fejezi ki, amely 

2 οὔτε γιγνόμενον οὔτε ἀπολλύμενον, οὔτε αὐξανόμενον οὔτε φθίνον, ἔπειτα οὐ τῇ μὲν καλόν, 
τῇ δ’ αἰσχρόν, οὐδὲ τοτὲ μέν, τοτὲ δὲ οὔ, οὐδὲ πρὸς μὲν τὸ καλόν, πρὸς δὲ τὸ αἰσχρόν, οὐδ’ 
ἔνθα μὲν καλόν, ἔνθα δὲ αἰσχρόν, ὡς τισὶ μὲν ὂν καλόν, τισὶ δὲ αἰσχρόν· ... ἀλλ’ αὐτὸ καθ’ 
αὑτὸ μεθ’ αὑτοῦ μονοειδὲς ἀεὶ … (De divinis nominibus 4, 7; Symposium 211 A 1-5.)
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Dénes értekezése csúcspontján jelenik meg. Az isteni Szeretetről (agapē és erōs) 
szóló értekezés-az-értekezésben (4, 11-17) szemmel láthatólag az isteni természet 
leglényegibb és egyszersmind legparadoxabb leírása is az Isten nevei 4. részében.

A Szépség és a Szeretet, mondja itt Dénes bevezetésképpen, szorosan össze-
tartoznak, amennyiben a szépség szeretetet indukál. Isten nézőpontjából tekintve 
a Jó „kifelé” irányuló mozgása szintén szeretet. A szeretet ezen előtörése a Jóból 
egyfelől nem meglepő, hiszen a jóság lényege bizonyos szempontból nézve az ön-
meghaladó kiterjeszkedés – bonum est eff usivum sui. De a világonkívüli Jóként 
elgondolt Istenből kiáradó szeretet megcáfolja az isteni transzcendencia tézisét. 
A szeretet révén a Jó, amely egyszersmind az Egy és a Szép is, felülemelkedik saját 
transzcendenciáján, lemond eredeti splendid isolationjéről, bár eddig mindig úgy 
láttuk, hogy a teremtés határain kívül, egy túlemelkedő oki rendben helyezkedik 
el. Isten ezen kimozdulása lényegileg a condescensio aktusa, amely ellentmond 
Isten fent leírt transzcendens természetének, vagy inkább fölülírja azt. Elvégre 
Istent fentebb túlvilági platonikus ideának, a Szépség változatlan ősmintájának 
láttuk, melyet mindenekelőtt a megváltozhatatlanság (ἀμετάβλητον) értelmében 
vett önazonosság (ταὐτόν) jellemez. Ilyenformán logikai ellentmondás alakul ki az 
isteni önazonosság és változatlanság, illetve a Máshoz való radikális odafordulás 
között, ami pedig a szeretet lényege. Ha tehát Isten eredetileg megismerhetetlen 
(ἄγνωστος) és kimondhatatlan (ἄρρητος) volt, akkor most kétszeresen megis-
merhetetlen (ὑπεράγνωστος) és kimondhatatlan (ὑπεράρρητος), amennyiben 
meghaladja a saját transzcendenciáját.

Az isteni Szeretet lehet az oka annak, hogy „a Jó”-ként felfogott Isten valóban 
túlvilági és felfoghatatlan. Az isteni természet ebben a megközelítésben egyszerre 
egyszerű és összetett, amennyiben egy platóni idea módjára önazonos, de ugyan-
akkor létrehozza és szereti a tőle gyökeresen különbözőt. A dénesi teológia szerint 
Isten ezen odafordulása a különbözőhöz nem periferikus elmozdulás, jóllehet Isten 
rejtett fundamentuma változatlanul tökéletes elszigeteltségben marad: Dénes – és 
szellemi tanítványa, Maximos – gyakran fi gyelmeztetik az olvasót, hogy az isteni 
philanthrōpia Isten bensőjéből, lényegéből ered. Ha megfontoljuk, hogy ez az 
önmeghaladó tendencia Istenben egyfajta isteni önfeláldozás, akkor úgy tekint-
hetjük Isten teremtő önmegtagadásának tézisét, mint a keresztény megváltástan 
és az újplatonikus ontológia metszéspontját – amelyet Dénes szemmel láthatólag 
szívesen foglal el.

A szeretet teológiájáról beszélni továbbá annyi, mint egy interperszonális érzé-
kenységgel és képességekkel bíró isteni személyről beszélni. Dénes istenfogalmának 
megalapozása a személytelen platonikus idea ugyan, de ez ilyenformán személyessé 
válik, és felölt egyfajta arculatot – a platonikus idea szeretetet gyakorló személy lesz.

Miközben a Jó teremtő kiáradását taglalja, Dénes a 4. rész 14. fejezetében 
emlékeztet bennünket arra is, hogy ez az emanáció nem egyszerű, egyirányú 
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folyamat: miután a Jó cél-ok természetű is, ezért kiáradásai az exitus és reditus 
örökké önmagába visszatérő körében mozognak. Az isteni szeretet ezen örökös 
cirkularitása „a Jón keresztül, a Jóból, a Jóban és a Jóba” (melyet Dénes Hierotheos 
újplatonikus terminológiájával ír le a 15.-17. fejezetekben) ismét csak ellentmond 
a platóni idea örökös változatlanságának.

5. Platonikus ontológia keresztény „csúcsteológiával.” Mindezek alapján jogosan 
fogalmazunk úgy, hogy az Egy dénesi fogalma termékeny önellentmondást tar-
talmaz. Ez a feszültség Isten fundamentuma és perifériája között alakul ki annak 
során, ahogyan az Areopagita fokozatosan kifejti az isteni szeretetről szóló tanítását. 
Dénes a Jótól mint Isten kiváltképpeni aspektusától kiindulva és a Szépséget és az 
Egyet is az Istent alkotó aspektusokhoz csatolva valójában egyfajta transcendentale-
doktrínát hoz létre (unum, bonum, ens, pulchrum), melynek istenfogalmát nehéz 
úgy látni mint tökéletes egységet. Ez a nehézség paradoxonná válik, amennyiben 
Dénes kitart amellett, hogy a Jó – a lényegfeletti, ideális jellege ellenére és a léten 
túli, eminens rendben való elhelyezkedése dacára – az isteni szeretet aspektusa 
alatt gondviselést gyakorol a teremtés iránt.

Ez a megfontolás felveti azt a régi kérdést, hogy milyen viszony van platonikus 
ontológia és keresztény teológia között Dénes titkos és eredeti kombinációjában. 
Úgy tűnik, hogy az Isten nevei 4. részében leírt Isten „legélőbb” vagy legélénkebb 
aspektusa éppen az isteni Szeretet. Szerzőnk itt a legintuitívabb és legihletettebb, a 
legkreatívabb és talán egyben a legkontraintuitívabb is. Ezért azt gondolom, hogy 
bár istenfogalma lényegileg a platóni ideán alapul, az isteni agapē és erōs tana révén 
mégis keresztény „csúcsteológiát” épít fel a platonikus alapokra. Az újplatonikus me-
tafi zikai szubsztrátum megkoronázása a szeretet keresztényibb jellegű teológiájával 
számomra tudatos rangsorolásnak, választásnak vagy értékítéletnek tűnik Dénes 
részéről. Ezen a ponton talán érdemes felidézni, hogy a szerelem (erōs) a Lakomát író 
Platón számára nem több daimōnnál, míg Dénes számára maga Isten meghatározó 
aspektusa. Ez  – legalábbis az én szememben – fontos dogmatikai különbségnek 
tűnik, amely ismét Dénes keresztény preferenciáira utalhat. Bár metafi zikatörténeti 
összefüggésben rá lehet mutatni, hogy a Sok származtatása az Egyből platóni eredetű 
gondolat, és hogy a gondviselés Proklos teológiai rendszerében is helyet kap (vö. De 
providentia et fato), Dénes szintézise mégis kiemeli a személyként felfogott Isten 
fogalmának előnyeit, és megmutatja, hogy a szeretet személyes aktusa értékesebb, 
mint a Sok személytelen kiáradása az Egyből.

Bár Dénes az Isten nevei 4. részében állítja: eldönthetetlen, hogy Isten lényege 
pontosan micsoda (hiszen Ő lényegfeletti), az isteni lényegfelettiséget mégis úgy 
ábrázolja, mint leereszkedést a lényegbe a transzcendencia transzcendálása révén, a 
túlemelkedésen való túlemelkedés révén; és azt is kimondja, hogy az isteni szeretet 
lényegből fakadó. Ezért minden újplatonikus agnoszticizmusa ellenére Dénessel 
annyit mégiscsak állíthatunk Isten lényegéről, hogy teremt, és hogy szeret – és ez a 
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kettő lényegileg ugyanaz, amennyiben nem merül fel más motiváció a teremtésre, 
mint a szeretet.
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