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„Az ember soha sem képes eljutni a 
tiszta önismeretre, 

ha előbb nem tekint fel Isten arcára, 
és nem onnan ereszkedik alá 

önmaga vizsgálatára.” 
(Kálvin)1

Az önismeret az ember természetes igyekezete: 
mindig is tudni akarta, hogy ki ő, milyen ré-
szekből áll, milyen képességei vannak. Az ön-
reflexivitás eme fokára emelkedve az emberek 
többsége előbb vagy utóbb felteszi magának e 
létkérdéseket. Ebből az ősi vágyból és a sokirá-
nyú vizsgálódásból tudományág is született: az 
antropológia. Ma már az antropológiának szá-
mos területét ismerjük, melyek az embert mint 
biológiai és mint társadalmi lényt is elemzik. 
Az antropológiai kérdések szerteágazóak, de 
egyik legérdekesebb és legvitatottabb kérdés, 
hogy milyen anyagi és anyagtalan részei van-
nak az embernek, illetve hogyan viszonyulnak 
azok egymáshoz. Milyen az emberi test és az 
emberi lélek kapcsolata, és mi történik az em-
berrel – különösen a lélekkel – a halál után? 
Ezekre a kérdésekre különböző elméletek szü-
lettek az évszázadok folyamán. 

Ha a Szentírás emberképére vagyunk kí-
váncsiak, akkor azt láthatjuk, hogy a bibliai 
szövegekben a hangsúly nem ezen van, ha-
nem az ember üdvösségén. A teológiai ant-
ropológia más szemmel értelmezi az embert: 
az ember helyzetét az Istenhez való viszonya 
határozza meg. Nem azt kérdezi, hogy mi 
az ember, milyen alkotóelemei vannak, ha-
nem hogy kié az ember. Ha megvizsgáljuk a 
Szentírásban az emberre vonatkozó bibliai ki-
fejezéseket, és azok szövegkörnyezetét, akkor 
láthatjuk, hogy az ember a Biblia szerint test 
és lélek egysége. Test révén ölt látható alakot, 
mely földi anyagokból bonyolult szerkezetet 

1  Kálvin János: Institutio, A keresztyén vallás rendszere, 
I. kötet, Budapest, Kálvin Kiadó, 2014, 33.
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alkot. A test azonban még nem az ember maga, mert a lélek nélkül a test széthull. 
A lélek sem hagyhatja el vagy cserélgetheti a testet, mert csak a kettő kölcsönös 
egységében lehet ember az ember.2 Mindezek mellett a teológiai antropológia vála-
sza ezekre a létkérdésekre az, hogy az emberlét titok, s egyedül Isten az ismerője és 
tudója embervoltunk lényegének. 

Ma, a pluralizmus időszakában egyénenként változó létképzetekkel találkozunk. 
Mégis hangsúlyozottan elterjedt az az elképzelés, hogy a lélek a halál pillanatában az 
utolsó lélegzettel eltávozik az emberből, s valamilyen módon tovább létezik. Ezen 
lélekképzeten erősen érződik a platóni dualizmus, amely felfedezhető az ezoterikus 
tanokban, a New Age-ben, s mindez beszűrődni látszik a keresztyén közösségek gon-
dolkodásába is.

Hogy magyarázatot találjunk minderre, nem kerülhetjük meg a nyugati filozófia 
gondolkodástörténetét. A jelen gondolkodás gyökerei ugyanis a múltból erednek. 
Hasznos megismernünk elődeink elméleteit, s nem csupán azért, hogy tisztában le-
gyünk gondolkodási sémáink eredetével, hanem hogy tanuljunk őseink hibáiból is, 
valamint a történelmi visszatekintés a szélesebb látásmódot is elősegíti.

Kutatásomban a nyugati kultúra test- és lélekképzeteit hasonlítom össze a bibliai 
emberképpel, s a fenti kálvini mottó fényében arra vállalkozom, hogy – Kálvin sza-
vaival élve – az ember veleszületett kevélysége miatt bölcsnek, szentnek, tökéletesnek 
gondolt énképét3 lerombolva bemutassam az emberi teremtmény Isten fenségéhez 
mért csekély voltát, hogy Teremtőnkön keresztül vizsgálva önmagunkat tisztább ön-
ismeretre juthassunk.

A következőkben – néhány jelentős gondolkodó kiemelésével – nézzük meg, ho-
gyan és milyen hangsúllyal értelmezték az emberi lelket a nyugati kultúra legrégebbi 
idejében, és milyen hatása volt ennek később a keresztyénségre.

1. Az emberi lélek az antik görög hitvilágban
A görög vallás időszakát nehéz behatárolni. Általában a Kr. e. 10. századtól kezd-
ve a hellenizmusig, vagyis a Kr. e. 4. századig szokás beszélni a görög kultúráról. 
Kréta szigetén, Kr. e. 2000 körül kezdődött az ún. mínoszi civilizáció, amely öt 
évszázadig virágzott, majd ezt követte a mükénéi kultúra, amely kiterjedt a szá-
razföldi görög területekre is. A görög vallás kialakulását befolyásolta a különféle 
bevándorló törzsek (dórok, iónok, akhájok) és az őslakosok keveredése, de hatott 
rá a szomszédos egyiptomi és mezopotámiai vallás is.4

Már a korai görög vallásban is úgy tartották, hogy minden élőlény rendel-
kezik egy lényegi résszel (lélekkel), ami halhatatlan, független a múlandó fizikai 
testtől. Az antik görög világból lélekelképzelések írásos formában, legkorábban 
Homérosz és Hésziodosz korából maradtak fenn. Kr. e. a 18. század nagy költői 

2  Török István: Dogmatika, http://doulos.hu/torok_istvan.pdf Utolsó letöltés: 2017. 03. 12.
3  Kálvin: i. m., 33.
4  Püsök Sarolta: Vallások, mítoszok, vallásfilozófiai irányzatok, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 

2012, 59.
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alkották meg azokat a műveket, amelyekből kialakult a görög istenek látványos, 
gazdag világa.

A görögök többsége ebben az időszakban nem kívánkozott a halál utáni életre, 
mert úgy tartották, hogy ott sivár, testetlen tengődés vár csak rájuk. Azt tartották, 
hogy a lélek, az ember éltető eleme az utolsó lehelettel a Holtak birodalmába repül. 
Az, hogy ez a hely hol található, nem mindegyik irodalmi írásban volt egységes. Az 
Odüsszeiában Hádész, az alvilág istene nem a föld alatt helyezkedik el, hanem az 
óceánon túl. Kr. e. a 6. századra azonban már elterjedt az a meggyőződés, hogy ez 
a birodalom a föld alatt található, majd egy évszázad múlva már részletes elképzelés 
alakult ki a túlvilági eseményekről.

A túlvilági elképzelések mellett szót érdemel a görögök halottkultusza is. A csa-
ládok halottaikat a temetés után is minden szükséges dologgal ellátták, még étellel 
és itallal is. Sírjaikon hagytak egy lyukat, és azon keresztül „táplálták” őket. A ha-
lottaknak ez a fajta tisztelete azonban inkább félelemből fakadt, mert úgy tartották, 
hogy ha nem megfelelően helyezik őket nyugalomba, akkor kísérthetik őket, esetleg 
bosszút is állhatnak rajtuk. A görögök hiedelme szerint ugyanis a halottak lelke jelen 
volt a síroknál vagy a föld alatt, és figyelték az odafent élőket.5

2. Görög filozófusok a lélekről
A görög filozófusok a későbbiekben már a mitológiánál racionálisabb magyarázatot 
próbáltak találni a lét kérdéseire. A görög mítoszvilág ugyanis már olyan antropo-
morffá lett, hogy alig lehetett különbséget tenni az istenek és az emberek között. 
Ebből a kiábrándult állapotból születtek a filozófiai iskolák, amik az érzékelhető vi-
lágból akarták megérteni a lét kérdéseit. Az első filozófiai kérdések a természetre, 
a kozmoszra irányultak, és arra próbáltak választ találni, hogy miből állnak elő a 
dolgok, és hogyan működnek. Még nem választották szét az anyagot és a szellemet. 
A milétoszi filozófusok kérdése például az volt, hogy miképpen jött létre a világegye-
tem. Ennek elméletét néhány alapvető elemre vezették vissza: a levegőre, tűzre, vízre, 
földre. Az anyagot öröknek tekintették, de nem tudták eldönteni, melyik az alapvető 
elem. Thálész szerint például a kozmosz alapeleme a víz, mert mindennek van köze 
a vízhez, annak háromféle halmazállapota miatt. Anaximenész a levegőt választotta 
alapanyagnak, hiszen a levegő vagy lélegzet az élet legvilágosabb jele. A preszókrati-
kus materialisták nézetei tehát igen leszűkítették a lélekről alkotott elképzeléseket.6

Az a felismerés, hogy a valóság nem azonosítható a megtapasztalható valósággal, 
Püthagorasznál érzékelhető először. Innentől kezdve a hangsúly a láthatatlanra helye-
ződött át. A látható világ leértékelődött, illúzióvá, hamissá vált.

5  Felton, Debbie: A halottak szerepe a görög vallásban és mitológiában, http://okorportal.hu/wp-cont-
ent/uploads/2013/03/2009_3_4_felton.pdf Utolsó letöltés: 2017. 03. 20.

6  Sawyer, Frank: Filozófiai perspektívák, Görög & Római, Ford. Füsti-Molnár Szilveszter, Sárospatak, 
SRTA, 1999, 23–26.
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2.1 Püthagoras
Szamoszi Püthagorasz (Kr. e. 570–500) Dél-Itáliában alapított vallási közösséget. 
Követőit nevezzük püthagoreusoknak. A filozófia szó (jelentése: bölcsesség szerete-
te) használata Püthagorasznál jelent meg először. Azt vallja, hogy szükség van egy 
tökéletes nyelvezetre, ami a filozófia elveit a legprecízebben tudja leírni. Számára ez 
a nyelvezet a matematika volt, amiben megragadhatjuk az állandót. A matematikai 
gondolkodás nem csak a megértés kulcsa lehet, hanem egy olyan út is, amelyen a 
lélek eléri az örökkévalóság szféráit. A fizikai dolgok ugyanis változnak, keletkeznek, 
elmúlnak. A metafizikai valóság láthatatlan esszencia, nem redukálható tovább az 
egynél. Számára nem az anyag a legalapvetőbb valóság, hanem a szellem.

Nagy hatást gyakorolt tanaikra az orfikus vallási irányzat, amely a lélekvándorlás, 
a reinkarnáció tanát is magában foglalta. A reinkarnáció, a latin re-in-carno kifeje-
zésből ered, ami annyit tesz: „vissza a húsba, testbe”, tehát ismételt testet öltés. A 
püthagoreusok számára a lélek sokkal fontosabb volt, mint a test. Úgy gondolták, 
hogy a különböző inkarnációkon keresztül a lélek fokozatosan megtisztul, míg végül 
a testet maga mögött hagyva hozzákapcsolódik a világlélekhez. Püthagorasz szerint 
tehát a lélek halhatatlan és más élő szervezetekbe is átvándorolhat.7

2.2 Empedoklész
Az agrigentumi Empedoklész (Kr. e. 492–432) filozófiai műveit verses formában 
örökítette meg, melyek jelentős része fennmaradt. Az emberi lélekről azt vallja – a 
püthagoreusokhoz hasonlóan –, hogy az a test elpusztulása után átvándorol egy új 
testbe. A lélek a fizikai lét fogságában van, és az igazi lét csak ezen felül képzelhető 
el. A lélek folyamatosan megpróbál kitörni az anyagi dimenzióból.8

Empedoklész szerint az emberek nem szeretnek hallani az újjászületéssel kap-
csolatos tanokról, hiszen az fájdalommal és szenvedéssel jár együtt. Az emberi vi-
lágban való újjászületésen kívül az állat, illetve a növények világába való születés 
lehetőségét is vallja.

„Mert én egykor voltam már fiú is, leány is,
bokor, madár és tengeri néma hal.” 
(Empedoklész: Tisztulások)9

2.3 Platón
Platón (Kr. e. 424–348), minden idők legismertebb filozófusa szerint a valóságról 
alkotott kép kétfelé osztható: létezik egy látható, és létezik egy láthatatlan világ. Az 
abszolútat a látható világon túl kell keresni. Szerinte csak az ideák (formák) bírnak 

7  Sawyer: i. m., 26.
8  Sawyer: i. m., 40–41.
9  Nemeskéri Péter: Reinkarnáció az antik görög mitológiában és filozófiában, 1. rész, http://www.

kagylokurt.hu/2522/tarsadalomtudomany/reinkarnacio-az-antik-gorog-mitologiaban-es-filozofia-
ban-1-resz.html Utolsó letöltés: 2017. 03. 20.
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valódi léttel, minden földi dolog csupán csak ezeknek a képmása. Az ideák az érzé-
kelhető világon túli valós elemek, amely formák között lelkünk is él, mielőtt testünk 
részévé válik. Azt mondja, hogy a világ megismerése lényegében visszaemlékezés, 
vagyis a lélek tudatosítja annak a tökéletes ismeretnek a részét, amit már akkor bir-
tokolt, amikor az ideák világában létezett. A püthagorasziakat követve tehát ő is azt 
hangsúlyozza, hogy a lélek, mielőtt a testbe költözik, már létezik, és a test halála után 
is folytatódik léte. A filozófia célja: a lélek felszabadítása a testben való létezéstől.10

Platónnak nem maradtak fenn az előadásai, viszont a dialógusai igen. A dialógus 
módszerét mesterétől, Szókratésztól tanulta. A Phaidón című dialógusában Szókra-
tésznek a gondolatait írja le, melyben a lélek halhatatlanságát próbálja bizonyítani:

„I.  Bevezetés: Az ember testből és lélekből áll. A valódi ismeretekre a halha-
tatlan lélek tesz szert.

II. A lélek halhatatlansága mellett szóló érvek:
1. érv:

a.  A lélek nem pusztul el a halálban. Minden dolog az ellenlétéből származik. 
Következésképpen az élőnek a holtból kell származnia.

b.  A tudás: visszaemlékezés. Vannak fogalmaink, amelyeket nem meríthettünk 
a tapasztalatból. Ezeket születésünk előtt kellett a lelkünknek megismernie. 
Tehát a lelkünk létezett a születésünk előtt.
2. érv:
 A lélek egyszerű, nem pedig összetett létező. A pusztulás nem más, mint az 
alkotórészek elkülönülése egymástól. Ha a lélek nem összetett, akkor nincse-
nek alkotórészei, következésképpen nem pusztulhat el.”11

Látjuk tehát, hogy ahogyan Platón dualista volt abban a tekintetben, hogy különb-
séget tett az érzékelhető világ és az örök ideák között, úgy létrehozott egy dualista 
szemléletet a test és a lélek között is. A lélek szerinte az emberben valamilyen lényeg, 
amely a testi világ láthatatlan dolgait szemléli, sőt azt kutatja, mi az állandó, változat-
lan ebben a világban. A lélek inkább gondolat, amely ebből az érzéki világból elviszi 
az embert egy tiszta, örökkévaló és halhatatlan világba.

2.4 Arisztotelész
Arisztotelész (Kr. e. 384–322), Platón tanítványa és később Nagy Sándor tanítója. 
Sok mindenben elhatárolta magát a platonizmustól és új iskolát alapított, a Lyceu-
mot. Komplex filozófiai rendszert dolgozott ki, és sokak szerint tehetségesebb volt 
mesterétől.

A platóni ideák világa és evilági képmásaik közti megfelelés továbbgondolásaként 
Arisztotelész azt vallja, hogy a lélek potenciálisan azonos minden dologgal. Arisztote-

10  Sawyer: i. m., 76–77.
11  Steiger Kornél (szerk): Bevezetés a filozófiába, Szöveggyűjtemény, Budapest, Holnap Kiadó, 1995, 

46–47.
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lésznél a formák már nem önmagukban létező absztraktumok, hanem elválasztha-
tatlanul benne vannak az egyes dolgokban.

Elutasította tehát a platóni dualizmust: az ember szerinte nem két önálló lé-
tezőből áll (lélekből és testből), hanem két egymásra utalt metafizikai lételvből. 
E két metafizikai lételv egysége alkotja a konkrét embert, akinek testi és szellemi 
megnyilvánulásai vannak. A lélek a test formája, azaz a test érthető és önmagáról 
is tudó szerkezete.

Arisztotelész szerint a lelki tulajdonságok mindig testi tevékenységekkel és tu-
lajdonságokkal járnak együtt. Ezek a tulajdonságok tehát a test és lélek közös tu-
lajdonságai. Megjegyzi azonban, hogy ha van a léleknek olyan tulajdonsága, amely 
függetleníthető a testtől, akkor ez el is választható a testtől, és így önállóan is létezhet 
a lélek. Általában azonban elmondható, hogy a lelki tulajdonságok: anyagban lévő 
szabályszerűségek.12

Míg Platón szerint a test és a lélek két külön élhető valami, a lélek magasabb 
rendű a testnél, s csak mozgásra használja azt, addig mindezzel szemben Arisztotelész 
tételéből tehát az következik, hogy a lélek nem lehet test nélkül. Ahogy a meste-
rember használja a szerszámot, úgy használja a lélek a testet. Nála a lélek sem nem 
anyagi természetű (ahogy a preszókratikusok gondolták), sem nem teljesen független 
a testtől (ahogy Platón vélte).

A lélek szerinte több részből áll: legalacsonyabb szintje a vegetatív vagy tápláló 
lélek, majd a szenzitív vagy érzékelő lélek, valamint az értelmes lélek (nousz). A növé-
nyek a legalsó lélekrészt birtokolják, az állatok az érzékelő lélekrészt is, míg az ember 
kizárólagos sajátja a nousz birtoklása.13

 3. A neoplatonizmus lélekfelfogása
A hellenizmus korára a filozófia átértékelődött. A vizsgálódás központjában már nem 
ontológiai és episztemológiai kérdések álltak, hanem a filozófusok arra keresték in-
kább a választ, hogy mi szükséges az egyén számára, hogyan élhet az ember boldog 
életet. A filozófia így a társadalom szélesebb rétegeit is megszólította, és összekapcso-
lódott a vallásos aspirációval is. A filozófia székhelye áttevődött Athénból Alexandriá-
ba, ahol Kelet és Nyugat, görög és zsidó gondolatok találkoztak egymással.14

A zsidó és a görög gondolkodás találkozása az alexandriai Philo (Kr. e. 25–Kr. 
u. 40) elméletében jelenik meg. Azt gondolta, hogy a Szentírásban megfogalmazott 
igazság párhuzamba állítható a görög filozófiával. Azt vallotta, hogy a görög filo-
zófusok hozzáférhettek a Szentíráshoz, és istenfogalmuk onnan származik. Szerinte 

12  Ilyés Szilárd: A lélek-definíció ontológiai megalapozottsága Arisztotelész filozófiájában, Kellék, 8–9. 
szám, 1997. http://kellek.adatbank.transindex.ro/pdf/8-9/008Ilyes.pdf Utolsó letöltés: 2017. 04. 13.

13  Orvos Levente: A lélek halhatatlansága, valamint a test eredeti és végső értékének alapvető szempontjai 
Aquinói Szent Tamásnál (doktori disszertáció), Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2015, 
64. http://www.htk.ppke.hu/uploads/File/disszertaciok/ol_doktori_vegleges.pdf Utolsó letöltés: 
2017. 04. 13.

14  Sawyer: i. m., 141.
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ahhoz, hogy Istent megértsük, Istenné kell válnunk, de mivel ez lehetetlen, valahogy 
kapcsolatot kell vele létesíteni, ez pedig intuíción vagy extázison keresztül megvaló-
sítható. A Logosról (ami a görögöknél kozmikus alapelv, a világegyetem törvénye) 
úgy beszélt, mint legmagasabb létezőről, mint Isten hangjáról.15

Mindez Plótinosznál éri el csúcspontját. Az egyiptomi születésű Plótinosz (Kr. 
u. 204–270) Alexandriában tanult filozófiát, és őt nevezik az újplatonikus filozófia 
megalapítójának. Platón filozófiáját tekintette ugyanis szellemi ősének. Antropológi-
ájában azt vallja, hogy az ember testénél fogva a természeti, lelkénél fogva a szellemi 
világhoz tartozik. A lélek már jelen van preegzisztens állapotában, amikor azonban a 
testbe költözik, akkor az alacsonyabb vagy bűnösebb részünk tagja lesz. A test halála 
után a lélek tovább él.

A neoplatonizmus sajátos tantétele a transzcendens intelligencia, az Egy létezéséről 
szól, amelynek intelligenciájától függ a valóság többi része. Az Egy kisugározza jóságát 
és hatalmát minden alacsonyabb rendű létezőbe. Plótinosz szerint minden dolog arra 
törekszik, hogy visszatérjen az Egybe. Az Egy alatt található az elme, majd a lélek. 
Az emberek közvetlenül az elme után következnek, tehát egyszerre isteni és anyagi 
jellegűek. Lelkük Istenhez hasonlatos, de átmenetileg a földi testbe van zárva. Éppen 
ezért az ember arra törekszik, hogy saját magát szabaddá tegye az érzékek és vágyak 
világától, és szellemében visszatérjen a transzcendensbe, ahová valójában tartozik.16

„Az Egy nem más, mint a Létezőn túli. […] Őutána következik a létező és 
a szellem, harmadik természetként pedig a lélek. Mármost, amiképpen a dolgok 
természetében ez a hármasság érvényesül, azt kell gondolnunk, hogy mibennünk 
is ugyanígy van. […] Tehát a mi lelkünk is isteni dolog, és más természetből való, 
ugyanolyanból, mint amilyen a lélek egyetemes természete.” (Plótinosz: A három 
eredendő valóságról)17

4. Korai keresztyén gondolkodók
A görög filozófia segítségére volt a keresztyén gondolkodás terjedésének. Beszéltek 
ugyanis Logosról mint ésszerű törvényről, az Egyről mint isteni transzcendenciáról, 
foglalkoztak a dolgok rendjével, a lélek és a test kérdésével. Észrevették, hogy bizo-
nyos tanokat a Szentírás is alátámaszt (például a transzcendentális valóságban és az 
örökkévalóságban való hit). A görög filozófia tehát a keresztyén üzenet felé vette az 
irányt, a hellén területeken egyre jobban terjedő keresztyénség pedig kénytelen volt 
alkalmazni az egyre bonyolultabb kérdések és félreértések miatt a görög filozófia ki-
fejezéseit.

15  Sawyer: i. m., 164–165.
16  Clark, K. J. – Lints, R. – Smith, J. K. A.: „neoplatonizmus”. in Filozófiai-teológiai kislexikon, Bu-

dapest, Kálvin Kiadó, 2013, 100–101. 
17  Steiger: i. m., 109–110.
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A test és a lélek kapcsolatában ekkor olyan kérdések merültek fel, hogy van-e a 
léleknek időbeli kezdete, vagy öröktől fogva létezik-e; a testen kívülről költözik-e 
be a testbe a megtermékenyítéskor, vagy később.18

A kor jelentős gondolkodói többek között ezekre a kérdésekre igyekeztek vá-
laszt találni.

4.1 Origenész
Origenészt (kb. 185–255) a görög egyház legjelentősebb teológusának tekintették. 
Kortársa volt Plótinosznak – szokták őket úgy emlegetni, mint egyazon fának a gyü-
mölcseit –, és bizonyos források szerint hatással volt a neoplatonikus gondolkodóra. 
Origenész Platón eszmetanát elfogadva azt kereste, hogy mi a maradandó és értékes 
a keresztyén tanításban, és ezt hogyan tudja megmagyarázni a görög gondolkodás 
kifejezéseinek segítségével.

Origenész teológiájában az újplatonikus hatás mindenekelőtt a lélek preegzisztens 
létéről való tanításában fedezhető fel. Hite szerint nemcsak az Ige vagy az értelem (Lo-
gosz) létezik örökkévalóan, hanem minden értelmes lény is (logikoi). Bizonyos időben 
ezek a lelkek elbuktak, mert nem elmélkedtek Istenről, ezért angyalokká, emberekké 
vagy démonokká lettek, annak megfelelően, hogy mennyire buktak el. A fizikai világ 
szerinte azért teremtetett, hogy ezeknek a bukott lényeknek otthont adjon.19

A lelkek Istentől való lesüllyedése és a hozzá való felemelkedése az a folyamat, 
amely Origenész teológiáját meghatározza. A lélek átváltozásokat szenvedhet közben: 
vannak emberi lelkek, amelyek már ezen a világon az angyali lélek felé közelednek 
és vannak lelkek, amelyek még mélyebbre fognak süllyedni és démoni sorba jutnak. 
Amikor majd megszűnik a bűn, és a test is a nemlét világába süllyed, csak az Isten 
ismeretével bíró lélek él tovább.

Origenésznek tehát az eszkhatológiai felfogásában is megfigyelhető a platóni fi-
lozófia és a keresztyén gondolkodás keveredése. Szerinte a tisztulásnak ez a folyamata 
nem ér véget a földön, hanem a halál után is folytatódik: a jók finom lelki testbe öl-
tözve a paradicsomba kerülnek, ami valahol a földön van. A paradicsomot tűzfolyam 
veszi körül, de az igazak átmennek ezen, miközben Krisztus tűzkeresztségben részesíti 
őket. Innen a lélek felszáll a levegőnek egy olyan helyére, amely az ég és a föld között 
van, majd végül megérkezik a láthatatlan világba, elérve az istenképűséget.

Mindezek mellett Origenész küzdött a testi feltámadás tanáért, bár kritikusai 
szerint nyilvánvaló, hogy ő a léleknek tiszta szellemi létformájában látta inkább a 
beteljesedést, mint a test megújulásában.20

18  Perczel István: Kora keresztény lélekelméletek az evangéliumoktól a bizánci misztika fénykoráig, 
in Simon-Székely Attila (szerk): Lélekenciklopédia, A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében, 
Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2015, 43.

19  Lane, Tony: A keresztyén gondolkodás rövid története, Budapest, Harmat-Kálvin Kiadó, 2003, 25.
20  Szathmáry Sándor: A reménység etikája, Budapest, Református Zsinati Iroda, 1990, 114–116.
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4.2 Nisszai Gergely
Nisszai Gergely (Kb. 335–394) a kappadókiai atyák egyike, a keleti teológia jeles 
képviselője, akit társainál (Bazilius Magnus és Nazianzoszi Gergely) jobban érdekelt 
a bölcselet. Teológiájában igen sajátos keveredését láthatjuk a keresztyén és az újpla-
tonikus eszméknek. Origenésszel szembehelyezkedett abban, hogy ő tagadta a lélek 
preegzisztens létét. A kreacianizmus tanítását vallotta, vagyis hogy minden egyes lélek 
a testtől függetlenül lett teremtve.21 A test és a lélek kapcsolatát az Ige megtestesülé-
sével vonja párhuzamba. Lényegi különbség van a teremtett és a teremtetlen valóság 
között, és ilyen értelemben, mivel az ember a teremtett világ része, anyagi és szellemi 
valóságból áll: testből és lélekből.22

Elutasítja a lelkek fokozatairól vallott origenészi felfogást, és többször is hivatko-
zik a feltámadásra. A halált ugyanis jótéteménynek tartja, de elsősorban azért, mert 
azt a feltámadás követi.

Egy úgynevezett misztikateológiát alkotott, mely szerint, mivel az érzések nem 
a legteljesebben valóságosak, ezért a lélek a feszültség és a kétségbeesés állapotában 
van, amely létrehozza a misztikát, vagyis a lélek vágyódását Isten után. Az extatikus 
megtapasztalás az Egy nagyobb ismeretét jelenti, ami pedig az Isten iránti szeretet. 
Ugyanúgy vall a lélek felemelkedéséről, mint Plótinosz, de mégis krisztocentrikus, 
és azt mondja, hogy egy léleknek a felemelkedése áldást jelent a többiek számára is.23

4.3 Pontoszi Evagriosz
A 3. század végén s a 4. század elején egy új mozgalom jelent meg a keresztyén szerze-
tesség között. Tagjai önmagukat Krisztus szerinti, lélek szerinti filozófusoknak nevez-
ték. Céljuk a szerzetesi ideál megteremtése, vagyis az emberek és Isten szolgálatának 
tökélyre fejlesztése volt. Ennek a célnak útjában a bűnök és a kísértések állnak, amivel 
fel kellett venni a küzdelmet az ember lelkében.

Pontoszi Evagriosz ennek a mozgalomnak egyik képviselője, aki Nisszai Gergely 
tanítványa volt, és ismerte a kor filozófia irodalmát is. Azt vallotta, hogy a kísérté-
seket nem az emberi lélek szenvedi el, hanem az értelem, ahol megjelennek a gon-
dolatok, a fogalmak. Az értelem azonban meg tud ettől tisztulni, hogy tiszta tükör-
ként emelkedjen fel, amely először a természetes szemlélődés állapotába jut, majd 
a Szentháromság ismeretéhez. (Mai fogalmakkal élve Evagriosz kísértésértelmezése 
nem egyéb, mint a tudattalan tevékenysége, így a lélektan a tudattalan területének 
felfedezőjévé avatta.)

Lélekértelmezésében továbbfejlesztette Origenész elméletét a lelkek preeg-
zisztens létéről. Szerinte a lelkek teremtése egy tiszta, testetlen értelmi lényegben 
történt, ahová az értelmes lények a különféle létformákon keresztül történő ván-
dorlásuk után visszatérnek abba a lényegbe, ami a Szentháromság tiszta szem-

21  Szathmáry: i. m., 118–119.
22  Papp György: Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész, Református Szemle, 109, 2016, 409.
23  Sawyer, Frank: Filozófiai perspektívák, Pál apostoltól Aquinói Tamásig, Debrecen, Hernád Kiadó, 

2006, 61–62.
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lélete. A földi életben a kísértésekkel folytatott küzdelem során a szemlélődés 
elsajátítása ennek a helyreállítási állapotnak a megelőlegezése.

Evagriosz spekulációit 553-ban az egyház elítélte, de pszichológiai és spi-
rituális tanítása a szerzetesi irodalom alapkövévé vált, és a keleti egyház ma is 
szentként tiszteli őt.24

4.4 Mopszvesztiai Theodorosz
Mopszvesztiai Theodorosz (kb. 350–428) az antiochiai iskola teológusa, korának nagy 
műveltségű gondolkodója volt. Az antiochiai iskola híveinek krisztológiai álláspontja 
határozta meg az emberről alkotott felfogásukat is. Az arisztotelészi antropológiából 
kiindulva vallották a test és a lélek egységét. A Szentírást betű szerint értelmezték, és 
fokozott figyelmet szenteltek a történeti Jézusnak, Jézus emberi oldalának. Krisztus 
testi és lelki egységét vallották ugyan, de Theodorosz azt mondja, hogy a Jn 1,14 
szerinti igét („Az Ige testté lett”) nem úgy kell érteni, hogy a Logos testté változott, ha-
nem a Fil 2,7 („megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá 
lett, és emberként élt.”) szerint testet öltött, emberi formát vett fel. A Logos tehát nem 
emberré változott, hanem isteni természete megtartásával lett emberré, isteni termé-
szete mellé vett fel emberi természetet, és a két természet egyesült. Krisztusban aztán 
változás, fejlődés ment végbe, egyre fokozottabb mértékben egyesült Istennel, amely 
egység a feltámadásban teljesedett be.

Szerintük az átistenülés (theószisz) az ember számára is lehetséges a kegyelem ál-
tal. Később, a 8. században Maximus Confessor, misztikus tanító így ír erről: „A ke-
resztény ember célja, hogy átistenüljön. Míg lelkében és testében a természet szerint 
teljességgel megmarad embernek, addig lelkében és testében teljességgel istenné válik 
a kegyelem által.” (Müsztagógia)25

Theodorosz továbbá azt vallja, hogy az értelmes lelket Isten a fogantatás utáni 
40. napon bocsátja a magzatba. Ez nem jelenti azt, hogy Krisztusban az isteni nem 
volt jelen a magzatállapot 40. napjáig, hanem hogy a felvett emberi természet a maga 
törvényei szerint fejlődött, majd a 40. napon megjelent a lélek a magzatban csíraként 
benne rejlő emberi természetben. A Logos tehát egy konkrét, egyedi természettel egye-
sült. (Theodorosznak ez a szemlélete nemcsak Krisztussal, hanem minden emberrel 
kapcsolatban nagyobb hangsúlyt helyez arra, ami az emberi természetben egyedi, mint 
arra, ami közös. Emiatt az eredendő bűn tanát is elvetette. Szerinte a bűn nem örök-
lődik át az emberi természetbe, hanem mindenki csak az egyéni bűneiért felelős.)26

4.5 Augustinus
Aurelius Augustinus (354–430) talán a legjelentősebb keresztyén teológus Pál apos-
tol óta. A nyugati teológiai gondolkodás legfontosabb alakja. Szigorúan Pál apostol 
gondolatait követte, bár saját bevallása szerint újplatonista volt. Platónban ugyanis 

24  Perczel: i. m., 49–52.
25  Lane: i. m., 67.
26  Perczel: i. m., 45.
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nagyra értékelte, hogy a földi valóságokra nem tekint, hanem csak az égi ideákat 
tartja az emberi boldogság alapjának. De Civitate Dei című könyvében megvallja, 
hogy az emberi lélek értékesebb a testnél. A lélek a testben nem testi módon, azaz 
nem térbelileg van jelen, hanem a léleknek szellemi természetet tulajdonít. Istennek 
a lélekben való jelenlétéből az következik, hogy a léleknek saját magában kell Őt ku-
tatnia. A boldogságot tehát a léleknek önmaga megismerésén keresztül kell keresnie, 
hogy aztán Istent szemlélve találja meg.27

A görögök számára a lélek az ész, az értelem megnyilvánulása volt. Augustinust 
zavarta, hogy a görög fölfogás szerint ugyanaz a lélek több embernek is hordozhatja a 
tudatát, mert így éppen a személy sorsa válik bizonytalanná. Nála ugyanis a személy 
egyedi, amely az időn keresztül halad az örökkévalóság felé. Ezért nem fogadta el azt 
a felfogást, mely szerint a lélek valami változatlan, merev entitás volna, hanem nála a 
lélek inkább az életet jelentette. Az életet pedig valamilyen isteni résznek tartotta az em-
berben.28 A lélek változékonyságára azért van szükség, mert általa lehet lehetséges az er-
kölcsi fejlődés, vagyis a változékonyága miatt mozdulhat el a jó vagy a rossz irányába.29

A De Civitate Dei című művében kifejti továbbá azt is, hogyan rontotta meg a 
bűn a testnek és a léleknek az eredendően csodás egységét. A bűn miatt az ember szá-
mára terhessé vált a romlandó, halandó test, amely eredendő állapotában ugyanúgy 
hozzátartozott az ember nagyszerűségéhez, mint a lélek.

Ahogyan azonban egyre érettebb lett a gondolkodása, az újplatonista dualizmus-
tól eljutott a keresztyén holizmusig. Amikor Pál tanítását olvasta a test és a lélek 
harcáról (Gal 5 és Rm 7), azt gondolta, hogy csak egy kis lépést kell megtenni Pla-
tóntól Krisztusig. Krisztushoz térése Plótinoszon keresztül történt ugyan, de egyre le-
tisztultabb lett gondolkodása, s így túljutott a neoplatonizmuson. Végül megtanulta 
értékelni a testet mint Isten alkotását, és hitte, hogy a test jó, és feltámad.30

A bűn és az eredendő test–lélek egységnek a romlandó testtel való szembeállítása 
vezette erre a meggyőződésre. Állítása szerint ugyanis a bűnben nem a test, hanem 
a lélek fordult el Istentől, vagyis a lélek tette romlandóvá a testet, és nem fordítva. 
Ennek az lett a következménye, hogy az ember nem tudja alárendelni a vágyait az 
értelmének, így válik rendezetlenné a vágy. A megigazulás célja az ember eredendő 
egységének helyreállítása, tehát az ember nem tekinthet ellenségesen a testére, még 
akkor sem, ha egész életében azért küzd, hogy fékezze rendezetlen vágyait.31

A lélek eredetének kérdésében nincs egyértelmű álláspontja. Szerinte a kreacio-
nizmus nem kielégítő válasz. Ha Isten külön-külön teremt meg minden egyes lelket, 
és helyezi őket testbe, akkor azok nem Ádám lelkéből származnak, vagyis bűnösök 
sem lehetnek. Ez az elmélet értelmetlenné tenné az eredendő bűn doktrínáját, már-

27  Steiger: i. m., 117.
28  Gaál Botond: Az ember titka: test, lélek, szellem, Debreceni Szemle, 17. évf. 1. sz., 2009, 50.
29  Papp: i. m., 413.
30  Sawyer: Pál apostoltól..., 83–102.
31  Szent Ágoston: Írások a kegyelemről és az eleve elrendelésről, Ford. Hamvas Endre, Budapest, 

KGRE-L’Harmattan Kiadó, 2015, 45–46.
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pedig Augustinus szerint Ádám már szó szerint hordozta magában mindannyiunk 
természetét, benne már megvolt az emberi természet magva, amelyből mindannyian 
születtünk. Ha pedig a lélek valami módon a nemzés útján öröklődik, akkor akár 
a bűn is öröklődhet nemzedékről nemzedékre. Ezzel az elmélettel pedig az a baj 
Augustinus szerint, hogy a lélek keletkezését a testi kapcsolathoz köti, így a lelket va-
lamilyen materiális szubsztanciává teszi. A lélek eredetét illető kérdésekben tehát in-
kább a kételyek mellett maradt meg, mint hogy konkrét álláspontot képviselt volna.32

Érdekes meglátása van az első ember halhatatlanságával kapcsolatban. A De Civi-
tate Dei című műve XIII. könyvében kifejti, miként értelmezi a halált. A lélek halála 
akkor következik be, amikor Isten elhagyja, a test halála pedig akkor, amikor azt 
elhagyja a lélek. A lélek ugyanis nem élhet Isten nélkül, a test pedig a lélek nélkül. 
Ezt nevezi első halálnak. A második halál pedig azokra vár, akik a feltámadáskor 
kárhozatra támadnak fel.

A görög gondolkodással szemben hangsúlyozza, hogy a léleknek nem a test van 
terhére, hanem a romlandó test. Az első emberpár testét a halandóságtól az Élet fája 
védte és tartotta fent fiatalságában. A bűneset következtében azonban az Éden fájá-
tól eltiltatott, és átadatott az emésztő időnek. „Most azért, hogy ki ne nyújthassa ke-
zét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen, és örökké éljen,kiűzte az Úristen 
az Éden kertjéből […], És miután kiűzte az embert, odaállította kelet felől az Éden 
kertjéhez a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet 
fájához vezet.” (1Móz 3,22-23). Az első ember teste tehát nem úgy van alkotva, 
hogy nem halhatott volna meg, hanem hogy nem halt volna meg, ha nem vétkezik. 
Az ember lelkével kapcsolatban pedig kifejti, hogy az emberbe lehelt élet lehelete 
nem azonos az Isten lényegével. A Teremtő Isten a semmiből is alkothat leheletet, 
ami által életet teremt.

Augustinus kiemeli, hogy Krisztus ezt a halandó testet vette fel, nem szükségből, 
hanem hatalmánál fogva, hogy azt mennyei halhatatlansággal ruházza fel. „Mivel 
ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan 
Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.” 
(1Kor 15,21-22)33

 5. Összegzés
Talán máris párhuzamot tudunk vonni lélekfelfogásunkban valamelyik fent említett 
gondolkodóval. Izgalmas felfedező út lehet számunkra így egy-egy visszatekintés, s az 
ember újfent rájöhet, hogy „nincs új a nap alatt”.

Az emberi személyiség dualista felfogása és a lélek kultusza tehát a görög gon-
dolkodásból származik, és ez nagymértékben befolyásolta a keresztény hitvilágot és 
gyakorlatot. A dualizmus azt vallja, hogy az emberi természet anyagból, halandó test-
ből és spirituális, halhatatlan lélekből áll. Az a hit, hogy a test halandó, a lélek pedig 

32  Szent Ágoston: i. m., 47–49.
33  Szent Ágostonnak Az Isten városáról írt huszonkét könyve, http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?-

konyvtar/kt04022402/1_0_1_pg_xv.html Utolsó letöltés: 2017. 03. 29.
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halhatatlan, azt a felfogást eredményezte, hogy a halálban a halhatatlan lélek elválik 
a halandó testtől, és a paradicsomba, a pokolba vagy a tisztítótűzbe kerül. Ennek a 
dualista felfogásnak óriási hatása volt a keresztény életre és gondolkodásra, az embe-
rek életszemléletére.

Ha tovább vizsgáljuk a nyugati kultúra testről és lélekről kialakult képzeteit, ak-
kor láthatjuk, hogy a reformáció egyik nagy vívmánya, hogy megtisztította az egyhá-
zat ezektől a hiedelmektől, ugyanakkor az, hogy elvetették a lelkek purgatóriumban 
való gyötrődésére vonatkozó népi babonákat, kikövezték az emberi személyiségre 
vonatkozó nézetek felülvizsgálatának útját – amit a felvilágosodás racionalista gon-
dolkodói el is végeztek.34

Megkérdőjeleztek ezért minden keresztyén tanítást, és Isten nélkül magyarázták a 
világ, s benne az ember működését is, csupán az értelem segítségével. Mivel minden 
ismeret testi, érzékszervek általi észlelésből származik, a legtöbb ekkor élt gondolko-
dónál a lélek halhatatlanságának tana is értelmét veszítette. 

A posztmodern korhoz érve azt láthatjuk, hogy az ember saját létértelmezésében 
is eltávolodott a keresztyén európai életszemlélettől, egységes nézet már nem létezik, 
világnézetek és változó értékek keverednek az egyéni gondolkodásban.35 A szubjektív 
relativizmus az egyén számára pedig azt eredményezi, hogy olyan létértelmezést hoz 
létre, ami egyedül az egyéné. Ennek az lesz az eredménye, hogy létrejön egy indivi-
duális identitás, ahol az egyén válik a valóság és az igazság alapjává, és saját létének 
értelmét önmagán belül teremti meg, és nem önmagán kívül fogja keresni.36

Újra előtérbe kerül a platóni dualista metafizika, de a hangsúly a testre helyeződik, sőt 
az bálvánnyá is válhat. A figyelem ráirányul a testi dolgokra, hangsúlyozott lesz a szépség 
és egészség kérdése. A lélek helyett a test dominál, úgy, hogy a test felértékelése közben 
bizonyos lelki tulajdonságokkal ruházza azt fel. Mára az egészség és a higiénia hajszolása 
ugyanis kultikus cselekedetté vált, s emellett bizonyos fajta vallási formákat is kezdett ölte-
ni. (mint például jóga, agykontroll, bizonyos spirituális irányzatok, New Age stb.)37 A test 
külső hatalomként nehezedik tehát az emberre, s ez a testtől elidegenedett állapot paradox 
módon azt eredményezi, hogy éppen az válik a spiritualitás célpontjává.

Teológiai magyarázata mindennek a folyamatnak az édenkerti eseményekig vezet-
hető vissza. Az ember Istentől, vagyis saját létalapjától való elidegenedése önmagától 
való elidegenedéshez is vezetett (Tillich szavaival élve). Ennek következménye, hogy az 
ember Isten nélküli, emberfókuszú létértelmezései csakis deformáltak lehetnek.

Napjainkban is még az útkeresés jellemzi az embert, és nem alakult ki egysé-
ges megközelítés a testről, lélekről alkotott felfogásban. Elmondhatjuk azonban, 

34  Bacchiocchi, Samuele: Halhatatlanság vagy feltámadás,
http://www.bibliai-kincsestar.hu/products/samuele-bacchiocchi-halhatatlansag-vagy-feltamadas/ Utol-

só letöltés: 2017. 04. 26. 
35  Sawyer, Frank: Filozófiai perspektívák, Kanttól Nietzschéig, Sárospatak, SRTA, 2000, 178–180.
36  Füsti-Molnár Szilveszter: Posztmodern spiritualitás és a keresztyén lelkiség Kálvin teológiájának 

tükrében, Sárospataki Füzetek, 2009/3, 62.
37  Farkas Attila Márton – Mund Katalin: Az egészség és tisztaság, mint új vallási cél, http://hps.elte.

hu/~km/MOS.pdf Utolsó letöltés: 2017. 04. 13.
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hogy a lélek halhatatlanságáról általánosságban úgy gondolkodnak, mint amivel 
az ember természet szerint rendelkezik. Ez a hit arra bátorítja az embert, hogy 
önmagában higgyen.

A feltámadásban hinni azonban azt jelenti, hogy nem önmagunkban hiszünk, 
vagy abban, hogy halhatatlan lelkünk képes felszállni Istenhez, hanem Krisztusban, 
aki el fog jönni, hogy feltámassza a halottakat, és megelevenítse az élőket. Krisztus 
jön el tehát az emberhez, nem pedig az egyéni lélek megy fel Hozzá. Az emberi ter-
mészet dualisztikus szemlélete nem fogja fel ezt a nagyszerű várakozást.

A teológiai antropológia szerint tehát a lényeg nem az ember halhatatlanságán van, 
hanem hogy a halált érdemlő ember azért élhet Krisztusban, mert Krisztus meghalt helyette.

A Kálvin által értelmezett önismeret célja tehát nem a posztmodern kor szülte 
szubjektív individuum megtalálása, hanem éppen, hogy az én elvesztése: a Krisztussal 
való titokzatos egyesülés által. Tiszta önismeretre csak az jut, aki ki tudja jelenteni: 
„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisz-
tus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való 
hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2,20)

Soul-Images – From Greek Philosophy to Byzantine Mysticism

Self-knowledge is a natural endeavor of man: he always wanted to know who he 
was, what parts he is made of, what his abilities were. One of the most interesting 
and controversial issues is what corporeal and incorporeal parts of man are and how 
they relate to each other. What is the relationship between the human body and the 
human soul, and what happens to man, especially the soul, after death? Different 
theories have emerged on these questions over the centuries, which have influenced 
Christianity and the ideas of today’s human spirit. Today, in the period of pluralism, 
we encounter different views of existence for each person, yet the most widespread 
view is that the soul leaves the human body at the moment of death with the last 
breath and continues to exist in some way.

This paper covers the period from ancient Greek philosophy to Byzantine 
mysticism, highlighting the major thinkers of the era. In retrospect, we can see 
that, for example, the dualistic perception of human personality and the cult of the 
soul comes from Greek thinking, which greatly influenced the Christian faith and 
practice. The question of the mortal or immortal nature of the soul divides Christians 
to this day. So how should we think of the human soul as a Christian? How can we 
get pure self-knowledge? To achieve this, it is not enough to know the history and the 
origins of our thinking schemes. It is necessary to know how the Scripture represents 
man, where man’s position is determined by his relationship with God. According 
to theological anthropology. The focus is on who man belongs to and what is God’s 
plan of salvation. For good self-knowledge, therefore, can only come to the one who 
first considers himself and understands that the point is not the immortality of man, 
but that the person deserving death can live in Christ because Christ died for him.




