
TÓTH JUDIT: TEST ÉS LÉLEK
Antropológia és értelmezés Nüsszai
Szent Gergely műveiben

Nüssza i Szent Gergely (kb. 335 - kb. 394/395), a
kappadókiai a tyák harmadik nagy alakja 
Nagy Szent Baszileiosz (kb. 330-379) öccse és
Nazianzoszi Szent Gergely (329-390) barát ja 
az ókeresztény kor egy ik legjelentősebb miszti
kus teológusán ak sz ámít, aki felesége, Theosze
beia halála ut án határozott rábeszélésre lép ett
egy házi pál yára. Tóth Judit ezen széleskörű

szerző munkásságának egy jól körülhatárolt as
pektus át, a test és a lélek kapcsolatát vizsgálja,
miközben megkísérli röviden összefoglalni Ger
gelynek az emberről vallott nézet eit. Munk ájá
val gyakorlatilag folytatja és megújítja Vanyó
László kutat ásait, akinek a mag yar patrisztika
nagyon sokat köszönhet.

Tóth Judit műve négy fő részre tagolódik.
"Az egyházat yák iskol ájában" című első rész
(27- 57.) Gergely élete és munkássága jelentősé

gének töm ör ism ert etése mellett (például "a z
ort od ox tanítások megerősítése" vagy "a filozó
fiai örökség kereszt énységbe való integrálása",
35.) tárgyalja még a test és lélek kérdéseit az
antropológ iába n, az antropológiai kérdéseket
az ókeresz tény korban, illetve Nüsszai Gergely
antropo lóg iai kérdésfelvetéseit. .

A második részben a szerző a test és a lélek
kérdését vizsgálja a teremtéstörténetben (59- 141.),
amely tulajdonképpen Gergely antropol ógiájá
nak kiindulópontja. Ebbe a kérd éskörbe term é
szetesen beletart ozik az embe r és a világ terem
tése, a képmás (cikóII) problematikája - hiszen
"az ember nagyszerű és tiszteletre méltó teremt
mény.. ., amit istenképisége biztosít" (73.) - , a
Ter 1,27 értelmezése (nemek megkül önbözteté
se), valamint a rossz és a bűn probl émája (vagyis
az Istentől való elfordulás), amihez szorosan
kapcsolódnak a lélek szenvedé lyei (például sze
xuális vágy), mint a bűnbeesés következményei.

" A test és a lélek a halálban és a feltámad ás
ban " című harmad ik rész (143-210.) tulajdon
kép pen az esz katológiai kérd éseket taglalja: mi
történik a halálon túl, m í lesz a lélek sorsa, mit
takar az alvilág foga lma, örök-e a büntetés, mi a
feltámadás és mil yen érvekkel tám asztható alá
(Sze ntír ás, ész érvek), illetve mit jelent a d olgok
eredeti állapo tába való helyreállításivisszahe
lyezés (npokatasztnszisz t ÓII pali/óli)? ..Gergely
nemcsak a lélek halhatat lanságában hitt , han em
a test feltá madásában is, mindke tt ő jelen lesz az
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ítélet idején az ítélő előtt, mivel a föld i életben
is együttműköd tek. A feltám ad áskor a lélek és a
test helyreállítása a romolhatatlan és halál nélkü
li életbe együtt történik meg. Az emberek olyan
testben fognak feltámadni, amelyek ugyan azok
ból a fizikai anyagokból fognak állni, ame
I yekből az életük folyam án is." (168.) Mindez
term észetesen felveti a sze mély és az önazonos
ság kérdését, amely Gergely szerint megm arad .

Monográfiája negyedik részét Tóth Judit "az
erényes élet paradigmá já"-nak szenteli (211-229.),
s azt Gergelyn ek a szentéletű testvérről, Mak
rín áról írt életrajzával (Vita Sallctae Macrillae) il
lusztrálja. Szerinte Gergely ezen művében "az
erényes keresztény életnek olyan péld áját állítja
egyrészt a kortársak, másrészt a mindenkori ol
vasó elé, am elyek esetében az erény fogalmát
mint az isteni term észetben való részesed ést
kell ért elmeznünk" . (211.)

A mono gráfiában tárgyalt test és lélek tema
tika hátt erét a szerző két tanulmánnyal is igyek
szi k megvilágítan i. Ezek alkotják a kötet függe
lékét: "Nüsszai Gergely és a pogán y filozófiai
hagyomán y" (231-241.), va lami nt " Herme neu
tika és exegézis Nüsszai Gergely műveiben".

(242-265.) A művet gazdag irodalomjegyzék
(269- 302.), egy görög szavak és kifejezések szó
tára (303-312.) - amely a nagyközönség számá
ra is hozzáférhetőbbé teszi a kiad ván yt - és egy
névmutató (313-320.) zárja. Azt lehet mondani,
hogy Tóth Jud itnak k öszőnhetöen a magyar 01
vasók előtt feltárulkozik azon spiritua litás alap
ja, amel y mind a keleti (péld ául Gregori osz
Palamasz), mind ped ig a középkori nyugati (pél
dául Scotus Eriugena és Saint-Thierry Vilmos)
kereszténységre megtermékenyítóleg hatott. Re
ménykedj ünk, hogy monográfi ája ösztönzőleg

hat majd a magyar patri sztikus kutat ásra, és
kedvet táma szt nem csupá n Nüsszai Gergely, de
úgy általában az ókeresztény szerzők műveinek

az olvasására és tanulmán yozására. Hiszen ez az
irodalom olyan kimeríthetetlen kincsesb ánya.
ah onnan mind enfajta megújulás nyu godt lé
lekkel tápl álkozhatn a. (Ca /ella. MOllográfiák, 8;
Kairosz Kiadó, Budapest , 2006)
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TATÁR SÁNDOR: REQUIEM

Az idő, az elmúlás, a ha lál temati kus köre, a bú 
csú , a gyász, a vesz teség toposza: olyannyira
ter helt lírai beszédtárgyak ezek, hogy műv észi


