
18

III. évf. 2011/3-4.

D. Tóth Judit

A vágy antropológiája Nüsszai Szent Gergely 
Énekek éneke-kommentárjában*

Nehéz elképzelnünk, miképpen alakult volna a keresztény misztika története, ha 
a Kr. u. 95-ben tartott jamniai zsinaton a zsidó rabbik nem kanonizálják az ószö-
vetségi Énekek énekét (Canticum Canticorum), amit a könyvnek a zsidóságon belüli 
jól ismert allegorikus értelmezői hagyománya tett lehetővé, és ami megalapozta 
azt, hogy az ókeresztény exegézisben is – Mopszuesztiai Theodórosz kivételével 
– mindvégig úgy tekintsenek rá, mint allegorikus-spirituális, misztikus értelmet 
hordozó műre, mint a későbbi keresztény misztikus irodalom „prototípusára”, ami 
annak a története, hogy a keresztény lélek (menyasszony) miképpen keresi az isteni 
Igét (vőlegény). 

Az Énekek énekének allegorikus értelmet adó keresztény magyarázatok sorá-
ban kiemelkedőnek mondhatjuk a keresztény misztika atyjának is nevezett Nüsz-
szai Szent Gergely tizenöt homíliából álló, az Énekek éneke 1,1-6,9-ig terjedő részeit 
értelmező exegetikai művét (In Canticum Canticorum),1 melyet a kappadókiai atya 
másik nagy misztikus írásával, a Mózes életével (Vita Moysis) együtt utolsó éveinek, a 
Kr. u. 390-94/95 közötti időszaknak a munkái közé sorolhatunk.2 Gergely a homí-
liasorozathoz előszót is írt, melyet mintegy kísérőlevélként az egész művel együtt 
megküldött egy bizonyos Olümpiasznak, későbbi konstantinápolyi diakonisszá-

* Jelen írás a Debreceni Egyetem TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 sz. pályázatának kereté-
ben készült.

1 Kritikai kiadását l. H. Langerbeck (ed.): Gregorii Nysseni In Canticum canticorum (Gregorii Nysseni 
Opera VI), Leiden 1986. A továbbiakban: Cant, GNO VI, oldal- és sorszám. Az idézeteket – ha külön 
nem jelölöm – saját fordításomban adom meg. Gergely művéről összefoglalóan l. H. Langerbeck 
(ed.): i. m., VII–LXXXII.; Saint Gregory of Nyssa: Commentary on the Song of Songs, trans., intr. C. 
McCambley, Brookline (Mass.) 1987, 5-32.; From Glory to Glory. Texts from Gregory of Nyssa’s Mystical 
Writings, intr. J. Daniélou, transl. H. Musurillo, Creswood, NY 1955, 3-78. Gergely misztikájához: W. 
Völker: Gregor von Nyssa als Mystiker, Wiesbaden 1955. 

2 Vö. J. Daniélou, La chronologie des œuvres de Grégoire de Nysse, Papers presented to the Fourth Interna-
tional Conference on Patristic Studies held in Oxford 1963, ed. by F. L. Cross (Studia patristica 7 = 
Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur Bd. 92-94), 1966, 159-169.; 
J. B. Cahill: The Date and Setting of Gregory of Nyssa’s Commentary on the Song of Songs, The Journal of 
Theological Studies, 32 (1981) 447-460. Feltételezhetjük, hogy Gergely a beszédsorozatot a nüsszai 
egyházban mondta el, nagyböjti időszakban, és a gyülekezet tagjai jegyezték le. A nüsszai püspök az 
ő jegyzeteiket felhasználva és átdolgozva véglegesítette a beszédek szövegét. 
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nak. A rövid előszó3 legalább két szempontból most is megérdemli a figyelmünket: 
egyrészt mert Gergely egyetlen munkát sem írt, amelyben szisztematikusan tár-
gyalta volna az írásértelmezéssel kapcsolatos hermeneutikai alapelveit és exegeti-
kai módszereit, a prologoszban viszont fontos érveket sorakoztat fel az allegorikus  
értelmezés jogosultsága mellett, másrészt mert ezzel egyúttal megalapozza a  
homíliákban alkalmazott módszereit is.4 

Ahogy az előszóban fogalmaz: a Szentírás értelmezése a misztériumok ismere-
téhez és a tiszta életmódhoz (πρός τε γνῶσιν τῶν μυστηρίων καὶ πρὸς καθαρὰν 
πολιτείαν) egyaránt vezet:5 az Írások rejtett filozófiája nyilvánvalóvá válik a sza-
vakban, a rejtett bölcsesség pedig a lélek szellemi állapotához juttat el.6 Gergely 
érvényesnek tartja ezt a Canticum canticorum esetében is, melynek értelmezése maga 
is a szellemi fejlődés elősegítőjévé válik, sőt úgy tekint a könyvre, mint „a filozó-
fia minden típusának és az isteni tudásnak a vezetőjére” és „mint a tanúbizonyság 
igazi sátrára”.7 A három salamoni könyv rendjében8 az Énekek éneke maga a hegyen 
lévő Mózes, a Szentek Szentje, a misztériumok misztériuma, a misztériumok belső 
szentélye.9

Gergely Énekek énekéhez írott kommentárjában az emberi léleknek az isteni Ige 
felé tartó haladása, felemelkedése (ἐπέκτασις) áll a középpontban; az emberi lélek 
fokozatos fejlődése, soha véget nem érő progressziója pedig a kappadókiai atya köz-
ponti tanításának tekinthető, amely megállapítás antropológiájával és misztikájával 
kapcsolatban közhelynek számít.10 A kommentárt a Vita Moysisszal együtt elsősor-
ban az apofatikus teológia kontextusában szokás értelmezni: az anyagi-érzéki világ 
„világosságából” az isteni Igével/Istennel való találkozás, „egyesülés” „sötétségéig” 
tartó, soha véget nem érő felemelkedés, tökéletesedés folyamatában. Előadásom-

3 Cant prooem. GNO VI, 3-13.
4 Túl az allegorikus értelmezés mellett felsorakoztatott érveken, Gergely azt is megfogalmazza az elő-

szóban, hogy kommentárját homíliák formájában alkotta meg, követve az Énekek éneke szövegét. Ez 
felveti azt az egész mű értelmezését érintő kérdést, hogy kommentárnak vagy homíliának kell-e te-
kintenünk Gergely exegetikai művét. Musurillo véleménye szerint az In Canticum canticorum homi-
letikus jellege a beszédek szövegének véglegesítése után is megmaradt: H. Musurillo: The Illusion of 
Prosperity in Sophocles and Gregory of Nyssa, The American Journal of Philology, 82 (1961) 182-187, itt: 
184. Vö. Cant prooem. GNO VI, 13,18.

5 Cant prooem. GNO VI, 5,14-15.
6 Cant prooem. GNO VI, 4. 
7 Cant 2, GNO VI, 44,9-10 és 44,10-11.
8 Az Énekek éneke spirituális értelmezésének helyét és lehetőségét Órigenészhez hasonlóan a Krisztus-

ként értett Salamon könyveinek rendjében a Példabeszédek és a Prédikátor könyve után jelöli ki: „és ezek 
után az Énekek énekében lévő filozófia által beszél, és a szokásos rendben mutatja fel [ti. Salamon] az 
Igéhez való felemelkedést.” Cant 1, GNO VI, 17,10-12.

9 Cant 1, GNO VI, 26,11-12, 26,15, 25,10.
10 P. M. Blowers: Maximus Confessor, Gregory of Nyssa, and the Concept of ”Perpetual Progress”, 

Vigiliae Christianae, 46 (1992) 151-171. Daniélou egyenesen úgy beszél az epektasziszról mint Gergely 
eredeti hozzájárulásáról a gondolkodás történetéhez: J. Daniélou: Platonisme et Théologie Mystique: Essai 
sur la doctrine spirituelle de S. Grégoire de Nysse, Paris 1944, 309-326.
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ban az ebben a szellemi előrehaladásban, felemelkedésben mozgatóerőként szere-
pet játszó vágy11 antropológiai vonatkozásait állítom középpontba, ami az Énekek 
éneke Gergely általi exegézisében – értelemszerűen – fontos szerepet játszik. 

A vágy kérdése Gergely antropológiájában is sokféle szempontból vizsgálható: 
kapcsolódik a lélektanhoz, amennyiben a vágy a lelken belüli erőként jelenik meg, 
de fontos szerepet játszik antropológiájának etikai-pedagógiai vonatkozásaiban is. 
Az ember, amikor Isten megteremti a saját képére és hasonlatosságára (Gen 1,26), 
részesedik az isteni természetből (ἡ τοῦ θεοῦ μετουσία),12 az isteni tökéletesség-
ből, és a tökéletes lélek az isteni szépséget másolja le,13 azonban – mint teremtmény 
– csak saját mértéke és képességei szerint birtokolja az isteni javakat és attribútu-
mokat, azaz az isteni természetet.14 Az emberi vágyak egy részét Isten a második 
teremtésben, még a bűnbeesés előtt, de már a bűnre való tekintettel adja hozzá a 
képmásként teremtett emberhez (mint pl. a mozgás, növekedés, evés, ivás „vágya”, 
azaz a „természetes és szükséges vágyak”),15 melyek nem jellemzői ugyan a bűnbe-
esés előtti emberiségnek, de hozzátartoznak az emberhez a második teremtéskor, 
Isten előrelátásának következtében, amellyel tudja, hogy teremtménye bűnt fog 
elkövetni. A bűnbeesés után, annak következményeként az ember természetéhez 
hozzáadódnak még olyan „állati” szenvedélyek és vágyak, melyeket a teremtéskor 
az ember phüszisze még nem tartalmazott (mint pl. a nemzés vágya, a harag, az 
irigység, a félelem és a többi szenvedély16), ezért ezek a vágyak (ἐπιθυμία) a lélek 
természetének idegen minőségei, melyek szintén mozgásként jelennek meg. 

11 Gergely a vágy szavaiként az epithümiát, epithümeót használja leggyakrabban, de előfordulnak a pro-
thümia, pothosz, potheó, menosz, orexisz és erósz szavak is, hogy kifejezze a léleknek a vőlegény alakjában 
megjelenő isteni Ige, Logosz iránti szeretetét és folyamatos vágyakozását. Az említett szavak előfor-
dulásaihoz ld. F. Mann – W-D. Hauschild (ed.): Lexicon Gregorianum: Wörterbuch zu den Schriften Gre-
gors von Nyssa. I-VIII, Leiden 1999–2010.

12 Az istenképiség ontológiai alapjaként szolgáló részesedéshez (metúszia) l. D. L. Balás: Metousia Theou. 
Man’s Participation in God’s Perfections according to Saint Gregory of Nyssa (Studia Anselmiana 55), Roma 
1966, továbbá Vanyó László: Nüsszai Szent Gergely teológiai antropológiája, szerk. D. Tóth Judit, Buda-
pest 2010, 65.

13 Vö. A halottakról  (De mortuis oratio = Mort), Az ember teremtéséről (De hominis opificio = Op hom) és A lélekről 
és a feltámadásról (De anima et resurrectione = An et res) című műveiben tett megállapításokkal: többek 
között Mort I, 41,20 kk., GNO IX; An et res, PG 46, 89A kk.; Op hom 14, PG 44, 176B; Op hom 15, PG 44, 
176C kk., An et res, PG 46, 72C–73A. 

14 Az isteni energeiából való részesedéshez vö. D. Bradshaw: Iamblichus and Gregory of Nyssa on Participa-
tion in the Divine Energeiai, The Journal of Neoplatonic Studies 9 (2001-2003) 37–61.

15 Ezeket a „vágyakat” a halállal együtt a kappadókiai atya valójában csak az emberi természet mozgása-
inak látta. Vö. An et res, PG 46, 140C–144A. 

16 Isten a „második teremtés”-kor, amely Gergely szerint nem időben, hanem logikailag követi az elsőt, 
már férfinak és nőnek teremti az embert (Gen 1,27), vagyis megjelenik a nemi különbség, amihez 
azonban a vágyak csak a bűnbeesés után adódnak hozzá. A De anima et resurrectionéban, ahol az epi-
thümia legrészletesebb és legátfogóbb elemzését adja, Gergely szenvedélynek a szó szigorú értelmé-
ben csak a szexuális vágyakat és erkölcsi vétségeket tartotta, vagyis azokat, amelyek az állati termé-
szetből kerültek az emberbe. Vö. M. Ludlow: Universal Salvation: Eschatology in the Thought of Gregory of 
Nyssa and Karl Rahner, Oxford 2000, itt: 48.)
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Az előbbiek alapján a bűnbeesés utáni földi ember antropológiáját tekintve az 
emberi lélek törekvései (vágyai) kétirányúnak mutatkoznak: irányulhatnak a testi 
ember éppen aktuális szükségleteinek a kielégítésére, a földi élet anyagi dolgai 
felé, de irányulhatnak az ember bűnbeesés előtti ősképének a helyreállítására, az 
erények és Isten irányába is.17 Isten bölcsessége (σοϕία) megengedi az embernek, 
hogy megízlelje a rosszat, majd azt, hogy éppen a vágy révén visszajusson az eredeti  
boldogságba – ahogy ezt már korábban, a Halottakról című munkájában is megfo-
galmazta.18 A vágy ez utóbbi irányultsága, aspektusa a tárgya az Énekek éneke-kom-
mentárnak is, és a vágy ilyen irányú mozgásában – az erények gyakorlásában – pe-
dig az értelem szenvedélyeket kontrolláló szerepének döntő fontossága van.19

Az In Canticum canticorum első beszédében, mellyel Gergely az egész homí-
lia-sorozatot meg kívánja alapozni,20 úgy szól hallgatóihoz, mint akik Krisztus-
ban új emberré válva immár alkalmasak arra, hogy az Énekek éneke magyarázatát 
meghallgassák,21 ugyanis leküzdötték azokat a vágyakat, melyekről Szent Pál ant-
ropológiájához kapcsolódva úgy beszél, mint a régi ember cselekedeteiről és vá-
gyairól.22 Ezeket, mint szennyes öltözetet, le kell vetni, és fel kell ölteni az Úr Jézus 
Krisztus szent és ragyogó öltözetét, hogy megteremtsék a tiszta, a szenvedélyektől 
mentes életet.23 Gergely az első homília egészében performatív nyelvi viszonyt léte-
sít a hallgatóival: „hallgassátok az Énekek éneke misztériumait. Lépjetek be a vőlegény 
szűzies belső kamrájába és öltsétek fel magatokra a tiszta, szemérmes gondolatok 
fehér ruháját.”24 A performáció a földi, irracionális szenvedélyektől (vágyaktól) való 
eltávolodásra irányul; és Gergely már itt, az Énekek éneke misztikus szemlélésének 
(τῆς … μυστικῆς θεωρίας25) kezdete előtt fontosnak érzi annak megfogalmazását, 
hogy az Ének szavain keresztül az Istennel való testetlen, szellemi és tiszta egységbe 
kísérjük el a lelket.26 Ebben az átváltozásban a lélek egy metaforikus értelemben 
vett utat tesz meg, melynek elején az Istenre irányuló vágy a bűnök sötétségéből 

17 Vö. J. P. Cavarnos: St. Gregory of Nyssa on the Human Soul, ed. C. Cavarnos, Belmont (Mass.) 2000.
18 Mort I, 54-58, GNO IX.
19 Vö. An et res, PG 46, 57C, An et res, PG 46, 89A. 
20 Az első homíliában Gergely a vágy természetének részletes megvilágítását az egész homíliasorozat 

szempontjából olyan fontosnak tartja, hogy a beszéd vége felé maga mondja: „erről már éppen eleget 
beszéltem […] ideje most már kezdeni az Énekek éneke isteni szavainak értelmezését” (Cant 1, GNO 
VI, 27,17-19). 

21 Itt mondok köszönetet Heidl Györgynek, aki ráirányította a figyelmem arra, hogy az „új emberré” 
váltak, azaz a homíliák hallgatói alatt egyszerűen a megkeresztelkedetteket kell értenünk. Ők azok 
– ahogy Gergely a második homíliában a szövetség sátrának értelmezésével kapcsolatban megfogal-
mazza –, akik képesek az Énekek éneke szimbólumait figurálisan (τροπικῶς) értelmezni: Cant 2, GNO 
VI, 46,3.

22 Cant 1, GNO VI, 14,3kk. Vö. Kol 3,8-11.
23 Cant 1, GNO VI, 14,9, 15,1.
24 Cant 1, GNO VI, 15,1-4.
25 Cant 1, GNO VI, 15,12.
26 Cant 1, GNO VI, 15,14-15.
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mozdítja el az embert.27 Ezt az utat Gergely a szeretet általi (διὰ τῆς ἀγάπης) szaba-
dulásként, üdvözülésként interpretálja.28 „Akik szeretnek, azokat szeretem” – idézi 
az első homíliában a Példabeszédeket, a szeretet reménye pedig még intenzívebb 
vágyra indítja a szeretőt (ἐραστής).29 

Az Isten iránti vágyat tehát magának Istennek (vőlegény) az ember (menyasz-
szony) irányában megmutatkozó szeretete mozgatja. Amikor a negyedik homíli-
ában a menyasszony almafáról mondott szavait (Én 2,3) értelmezve Gergely úgy 
fogalmaz, hogy a lélek mindaddig nem tud felfrissülni az élet fájának árnyékában, 
amíg az iránta való forró vágyat nem birtokolja,30 meglátásom szerint éppen azt 
fogalmazza meg, hogy Isten szeretete (vágya) megelőzi az ember iránta való sze-
retetét (vágyát), és ez egyúttal antropológiai feltétele is lesz az ember progresszió-
jának. Isten (vőlegény) beleülteti a vágyat (ἐπιθυμία) az emberbe (menyasszony), 
hogy megteremtse a vágyódást (ἐπιθυμητικὴ δύναμις) az almafa iránt, amelynek 
édes gyümölcse (Én 2,3) Isten szavát, az Úr tanítását jelenti, ahogyan az az emberi 
lélekben megszólal. Az ember Istenre irányuló vágya tehát az ember Istentől ka-
pott antropológiai „állandójának” látszik. Ez a megállapítás bizonyos értelemben 
feloldja a vággyal kapcsolatos, Gergely által is érzékelt és megfogalmazott parado-
xont, amely ennek genezisére és működésére vonatkozik: ha a vágy a bukott ember 
szenvedélyei közé tartozik, akkor ez azt is jelenti, hogy az ember a lélek alsóbb 
attribútumai segítségével haladhat a tökéletesség, az Isten felé.

Az ember Isten iránti egyre növekvő vágya Gergely antropológiájának etikai-pe-
dagógiai aspektusában a folyamatos előrehaladás (ἐπέκτασις) alapja lesz. Ahogyan 
a test is növekszik (felnőtté válik), úgy a lélek is eljuthat a zsenge és könnyen formál-
ható állapotától (Péld) a filozófia ismeretéig (Én én), és ebben az isteni természet 
iránti epekedésnek és vágyakozásnak (ἐπιθυμία καὶ πόθος) van döntő szerepe. 
A vágyat az ifjú emberben a(z isteni) szépség megpillantása/megtapasztalása kelti 
fel.31 Az előrehaladás, amelyben a vágynak alapvető szerepe van, egyben felemelke-
dés is: a menyasszony a vőlegényt keresve apofatikus ascensiót valósít meg:32 elhagy-
ja az érzékszervekkel elnyert tudást, a sötétben keresi és találja meg a vőlegényt.  
A felemelkedés (ascensio) individuális útjának33 különböző állomásai (megtisztulás, 
megvilágosodás, egyesülés) a láthatatlan valósághoz, Isten misztikus ismeretéhez 
(θεογνωσία) vezetik a lelket, ahogy ezt Gergely még a kommentárnál is világo-

27  Vö. Cant 2, GNO VI, 48.
28 Cant 1, GNO VI, 15,17-18. Ez a szabadulás nem az Istentől származó dolgoknak, hanem magának 

Istennek mint minden jó forrásának (τῶν ἀγαθῶν ἡ πηγή) a szeretetét jelenti: Cant 1, GNO VI, 
16,12-13.

29 Cant 1, GNO VI, 22,2, 31,7; Cant 2, GNO VI, 63,8; Cant 3, GNO VI, 73,1.
30 Cant 1, GNO VI, 119,3-4.
31 Cant 1, GNO VI, 1,3.
32 M. Laird: Gregory of Nyssa and the Grasp of Faith. Union, Knowledge, and Divine Presence (Oxford Early 

Christian Studies), Oxford 2004, 165.
33 Vö. K. Corrigan: ”Solitary” Mysticism in Plotinus, Proclus, Gregory of Nyssa, and Pseudo-Dionysius, The Jour-

nal of Religion, 76 (1996) 28-42. 
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sabban fogalmazza meg a Mózes életében.34 A megtalált vőlegényt azonban a meny-
asszony az értelme által soha nem tudja teljesen megragadni, habár egyre előrébb 
halad a keresésben.35 Gergely több helyen is megfogalmazza, hogy erre a megraga-
dásra, megértésre a menyasszony, azaz a lélek egyedül a hit által képes.36 

Az előrehaladásban, az ascensióban a vágy az erénynek a vágya (ἡ τῶν ἀρετῶν 
ἐπιθυμία),37 ami Gergely értelmezésében nem más, mint az isteni természetből 
való minél nagyobb mértékű részesedés vágya. A vágy ebben az esetben is moz-
gásként (változásként) mutatkozik meg: szerető mozgásként, az isteni szépség 
iránti szenvedélyes szerelemként (ἔρως). A lélek láthatatlan szépség felé tartó sze-
rető mozgásának38 a célja az emberi lélek egysége az Istennel (ἀνάκρασις),39 ami a 
menyasszony és vőlegény közötti házasság allegorikus jelentése. Az egység által az 
ember olyan lelket kaphat, amely tiszta és szabad a szenvedélyektől. Idáig azonban 
a megtisztított és nem a megsemmisített vágy segítségével vezet az út.40 

Az előbb elmondottak nem adják meg a választ a következő kérdésre sem: miért 
nem szűnik meg az Istenre irányuló vágy a szenvedélymentesség (ἀπάθεια) álla-
potának az elérése után? Már Gergely korai műveiben is felmerült, hogy a lélek 
megtisztulása hogyan befolyásolja az Istenre irányuló vágyakozását?41  Ha a lélek 
állati természetre jellemző mozgásai megszűnnek bennünk a tisztulás után, akkor 
eltűnnek a lélekből a jóra való törekvést felkeltő indulatok is, mint például a vágy?42 
Gergely válasza az, hogy a vágy azért nem fog soha megszűnni, mert az emberi 
lélek az Istennel „egyesülve” sem fogja birtokolni az élvezet bőségét, aminek oka 
nemcsak egyszerűen a Teremtő és teremtmény különbsége, a Teremtő mérhetetlen 
transzcendenciája, hanem Isten végtelensége is. Isten végtelensége a Teremtő és te-
remtmény közötti távolságot, és az utóbbi előbbire irányuló vágyát is végtelenné 

34 Vö. P. M. Blowers: i. m., 151. A misztikus felemelkedés szakaszait olykor szívesen feleltetik meg a 
keresztség, konfirmáció/bérmálás, eukharisztia egyházi-liturgikus gyakorlatának, Gergely kommen-
tárja azonban nem enged meg ilyen világos következtetést. 

35 Cant 6, GNO VI, 181,12-16. 
36 Cant 6, GNO VI, 183, 7-10, 181,16 és 183, 9. Vö. Cant 3, GNO VI, 87,6-7. Ahogy Martin Laird fogal-

maz: az apophaszisz logophasziszban végződik. Nem meglepő tehát, hogy Gergely mint menyasszonyra 
hivatkozik Pál apostolra: Cant 2, GNO VI, 48,15; Cant 3, GNO VI, 91,4-5; Cant 1, GNO VI, 40, 9-12 és 
Cant 9, GNO VI, 279,12-13. Vö. M. Laird, i.m., 133., 169.

37 Cant 1, GNO VI, 22,9.
38 Cant 1, GNO VI, 22,19-23,1, 22,14-15.
39 Cant 1, GNO VI, 22,19-23,1. Az Istennel való egység megtapasztalásának két legfontosabb metaforája 

a lélek repülése és józan részegsége. Vö. S. Burns: Divine Ecstasy in Gregory of Nyssa and Pseudo-Macarius: 
Flight and Intoxication, The Greek Orthodox Theological Review, 44 (1999) 309-327.

40 Vö. M. Laird, i. m., 60. 
41 A probléma egyik megoldása a De mortuis oratióban található, ahol Gergely megjegyzései nem arra 

utalnak, hogy különböző emberi vágyak vannak, hanem inkább arra, hogy az emberi vágy olyan 
valami, amit jól és rosszul egyaránt lehet irányítani. Az apatheia tehát nem a vágy hiánya, hanem az 
anyagi ösztönzésektől és szenvedélyektől való megszabadulás. Mort I, 28–68, GNO IX. 

42 Az Isten iránti „vágy”, ami megmarad, már nem igazán vágy, hanem a lélek szeretete és természetes 
vonzódása Isten iránt; An et res PG 46, 89A. Vö. M. Ludlow: i. m., 56., 106-111.
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teszi. „A legtöbb, amit élvez, az (Isten) szépsége, a legtöbb, hogy az iránta való 
vágya növekszik.”43 A természetünk megtisztítására (κάθαρσις) és a szenvedély-
mentességre (ἀπάθεια) vonatkozó tanításokat azonban – paradox módon – csak 
olyan szavakkal tudjuk verbalizálni, melyek magára a szenvedélyre (πάθος), jelen 
esetben a szerelmi szenvedélyre vonatkoznak.44

Az Énekek éneke-kommentárt vizsgálva a vágy antropológiájával kapcsolatban 
egy további fontos kérdést is érintenünk kell: ez pedig a vágy kielégíthetőségének 
vagy kielégíthetetlenségének a kérdése. Az Isten felé tartó előrehaladásban, felemel-
kedésben (ἐπέκτασις) szerepet játszó vágy (ἐπιθυμία, ἔρως) Gergely szerint soha 
nem fog véglegesen kielégülni, mert mindig újabb vágyak ébrednek a lélekben, és ez 
fájdalommal tölti el a lelket. Ahogy az ötödik homília elején ezt összefoglalja: a lélek 
vágyakozik a transzcendens jó (ὑπερκείμενος ἀγαθός) szemlélésére (θεωρία), és a 
megtisztított lélek a szeretet által felemelkedik a Jóhoz, hogy részesedjék belőle, de 
a lélek fájdalmasan felismeri, hogy nem tudja felfogni a Jót, amihez felemelkedett.45 
A teremtmény abban az előrehaladásban, melyet Isten megismeréséért folytat, min-
dig megtapasztalja saját határait és ismereteinek végességét46 – a megismerés és a 
tudás sötétségével szemben a hit világossága az egyetlen hozzáférés Istenhez! 
Ahogy Daniélou is hangsúlyozza, a hit látszik az egyetlen módnak, ami által a lélek 
képes egyesülni a Transzcendenssel.47

A kappadókiai atya homíliáit az apofatikus teológia kontextusában értelmező 
kutatás az anyagi-érzéki világ „világosságából” az Istennel való találkozás, „egye-
sülés” „sötétségéig” tartó, soha véget nem érő felemelkedés, tökéletesedés folyama-
tát hangsúlyozva Gergelyt mindenekelőtt az isteni sötétség teológusának nevezi.48 
Nem egyértelmű azonban, hogy az Isten felé kinyújtózkodó lélek a misztikus sö-
tétségben vagy a misztikus fényben egyesül-e Istennel; a sötétség vagy a világosság 
misztikusa-e Gergely? (És egyáltalán tekinthető-e a misztikus teológia megalapo-
zójának?) Az utóbbi évtizedben Martin Laird tett kísérletet annak újragondolására, 

43 Cant 1, GNO VI, 32,6-8.
44 Cant 1, GNO VI, 29,3-6. Amikor a 13. homíliában Gergely arról beszél, hogy a vőlegény szépségét 

látva a menyasszonyt megsebzi a vágy nyila (βέλει τοῦ ἔρωτος), a szeretetet (ἀγάπη) az erószként 
megnevezett vággyal azonosítja: „Ugyanis a felkeltett szeretetet (ἀγάπη) vágynak (ἔρως) nevezik.” 
(Cant 13, GNO VI, 383,8-9) A vágynak erotikus szenvedélyként (τὸ ἐρωτικὸν πάθος) való megjele-
nítése Gergely szerint szimbolikusan (ἀινιγματωδῶς: Cant 1, GNO VI,27,8) értendő, ezért szellemi 
szeretetről/szerelemről és misztikus házasságról beszél: Cant 1, GNO VI, 14-16, 27-31. Vö. J. M. Rist: 
A Note on Eros and Agape in Pseudo-Dionysius, Vigiliae Christianae, 20 (1966) 235-243. 

45 Cant 5, GNO VI, 137,5. Vö. Fil 3,12-13.
46 Vö. Vanyó László: i. m., 71-72. Gergely a tudás és nem tudás dialektikáját Mózes istenélményének fény-

sötétség dialektikájával szemlélteti. Mózes is először tűzben (fényben) „látta” Istent, majd a felhőben 
beszélt vele (homály), és végül a sziklarepedésben elrejtőzve „fogta fel” (sötétség): Cant 11, GNO 
VI,321-323.

47 From Glory to Glory, id. kiad., 32. 
48 L. egyebek között: M. P. Begzos: Apophaticism in the Theology of the Eastern Chrurch: The Modern Critical 

Function of a Traditional Theory, The Greek Orthodox Theological Review, 41 (1996) 327-357, itt: 334-
336. 
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hogy a misztikus sötétség témája valóban Gergely központi témája volt-e,49 és azt 
igyekszik bizonyítani, hogy Isten tapasztalásának leírásában az isteni sötétséggel 
egyenlő mértékben van jelen a világosság témája is, legalábbis az Énekek éneke-kom-
mentárban, és az Istennel való egység tapasztalata kifejezésének nem az egyetlen 
módja az apofatikus vonatkozások hangsúlyozása.50  

Ha az epektasziszban a lelket az Isten felé vonzó vágy folytonosan kielégületlen 
maradna, akkor Gergely misztikáját valóban a negatív teológiából kellene leve-
zetnünk. A korlátozottság és végesség mellett azonban – Vanyó László szavaival 
– „egy másik, pozitív élmény szükséges, amely lehetővé teszi, hogy ha az ember a 
»megtalált«-ból ki is ábrándul, a keresésből mégsem”.51 Ezért Gergely misztikájá-
nak pozitív, üdvtörténeti alapja is van: a Teremtő és teremtmény közötti, Krisztus-
ban megalkotott egység, így a misztika a kappadókiai atya esetében a „misztérium-
ra” alapozódik: Krisztus és az Egyház misztériumára.”52 

Judit D. Tóth
The Anthropology of Desire in Saint Gregory of Nyssa’s Commentary on the Song of Songs

In mystical thought as in elastic religious experience, the desire (eros, epithymia) driving the 
human soul to God, independent of ages and persons, plays a very important role. In mystical 
literature its nature was mainly verbalized through the phraseology of love. The starting point 
was the explanation of the Song of Songs in the Old Testament. Among the allegorical inter-
pretations, one of the most important exegetical works was Saint Gregory of Nyssa’s commen-
tary (In Canticum Canticorum). In theological criticism it has been interpreted in the context 
of the Vita Moysis, another major mystical work of the Cappadocian Father. They have been 
interpreted in the context of apophatic theology, the never-ending process of ascension from the 
“light” of the material and sensual world to the “darkness” of the union with God.

In my paper I focus on the anthropological and other connotations of desire (eros, epi-
thymia) which play a central role in this ascension, investigating the homilies of In Canticum 
Canticorum. I intend to point out the strong ties among the aspects of desire in the thought of the 
Cappadocian Father. The problem of desire is strongly attached to psychology in St Gregory’s 
anthropology. For him, desire is a power within the soul but it plays an important role in the 
ethical and pedagogical connotations of his anthropology, too, as the basis of continuous progress 

49 M. Laird: i. m., főleg 174-204. Korábban Uő: Gregory of Nyssa and the Mystcicsm of Darkness: 
A Reconsideration, The Journal of Religion, 79 (1999) 592-616.

50 Ugyanakkor Laird elismeri, hogy az isteni sötétség témája – Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész te-
ológiájához hasonlóan – Gergelynél is hangsúlyosan jelen van. Véleménye szerint az Énekek éneke-
kommentár valamennyi homíliájából a tizenegyedik az, amelyben – az Én 5,2-7-et magyarázva – talán 
legvilágosabban nyilvánul meg Gergely tanítása a noétikus felemelkedésről mint a világosságból a 
növekvő sötétségbe való mozgásról. Uo., 594.kk. Vö. From Glory to Glory, id. kiad., 23-33.

51 Vanyó László: i. m., 71.
52 Vanyó László: i. m., 72, vö 97-98. Vö. Cant 13, GNO VI,348,13-386,17.
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or ascension. The basic question concerning the noetic ascension from the light into ever growing 
darkness, in connection with the thought of infinity in God, is also a question of satisfaction or 
non-satisfaction of desire. The relationship of the “darkness” of mystical ascension to God and 
the “light” of faith is an even more important problem.


