
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)

JAKAB AIT/LA

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



kockázat nélkül közeliteni sem lehet hozzájuk.
Tatár Sándor új verseskötete ezt a kockázatot
vállalta. A Requiem lapjain a kétségbeesés lélek
tana és a vakmerészség poétikája talál egymás
ra, s dolgozik együtt. Nem eredménytelenül.

Mindenekelőtta kötet szerkezeti egyensúlyos
ságát kell kiemelnünk. Ezt a három ciklus, ponto
sabban azok egymáshoz való viszonya, egymást
értelmező-kiegészítőminősége szavatolja.

A dal nem lesz versei a halál és a gyász irodal
mára s filozófiájára reflektáló tudatossággal, de
a (hol vallomásos. hol megszólító) személyes
ség fokozott jelenlétével beszélnek a pusztulás,
a romlás, az elmúlás sorstörvényéről. Ujra és
újra arra jutva: a beszéd mikéntje legalább oly
súlyos kérdéssé tehető, mint amilyen a beszéd
tárgya maga. A .Nemdal, nemneked" szavaival:
"Dal nem lesz. Bár mocorog a dallam. / Es kéz
nél van az elegancia. / A legjobb, ha üresség
muzsikál a dalban, / vagy nincs is dal. Jobb el
maradnia." (39.) A sötét s mindegyre sötétülő

létszemlélet, amely tehát az autentikus beszéd
elvi lehetőségét is több helyütt elvitatja önmagá
tól, nem egyszer rajzolja meg kutatói szenvte
lenséggel a rémület képeit: ,,Jobb lett volna nem
szűletni meg. De csontkezek / előhúztak egy
szellemölbőI. / Földdé mállandó ajkammal /
leendő holtakat csókolgatok." (Vissza nem fojtha
tó levél egy KöJtőelóVhöz, 42.) S e szemléleti-kőz

érzeti végpontot csak időlegesen és csupán
részleges érvénnyel ellensúlyozhatja az elégi
kus tónus szelídsége, a képalkotás klasszicizáló
harmóniája, a halál tényét a szeretet eseménye
felől értelmező, tétova igyekezet - például a
Der Tod ist grofi című költeményben, melyet ér
demes egészében idéznünk: "Amikor hangod
bársonya olyan / vedlett lesz, mint kiült karos
székeké. / tudható, elzáródott jónéhány szere
tetcsatornád. / Amikor a hangod megtelik / er
dői!latú lágysággal, sötéten puha lesz, / mint
fák tövén moha, / tudhatod/tudhatom, a belső

labirintust, / lassan-szelíden, mint gyógyító
láva, / szeretet hódítja meg. / Mihelyt hangod
fakó és por- / szagú lesz, akár egy zárt szoba, /
az a legszörnyűbb befalaztatás. / / Amikor tes
tedben egy szerétet-sejt meghal, / egy árnyalat
tal sötétebb lesz az íriszed. / Amikor testedben
egy szeretet-sejt szűletik, / szivárványhártyád
egy árnyalatnyit kifényesedik. / Ha szemedből

lassanként elfogy a fény, / az a halál. / / Füg
getlenül attól, hogy korodhoz képest / ragyo
góan nézel-e ki, és hogy mennyire / irigylés
re-méltóak a laborleleteid." (23.)

A requiem című rész az anya elvesztésének
fájdalmát szólaltatja meg; pátosz és önvád, pa
nasz és rezignáció szólarnai közt keresgélve érvé
nyes nyelvi utakat. Megrendítőerővel számolva

397

be végül arról, hogy erró1 a megrendülésről

aligha számolhat be nyelv. E ciklusban is talá
lunk példát a saját hatókörét elégtelennek téte
lező versbeszéd önreflexiójára: "Megnő szépen
a fájdalom és akkor / learatom majd / Csűrbe

kerül e gazdag vers-vetés / Ámde még egyszer,
egyetlenegyszer / hallani a hangod s arcodhoz
érni / minden vers kevés" (Most hát a semmi,
48.). De idézhető olyan szöveghely is, amely az
anya és gyermeke kapcsolatát a szakrális szim
bolika nyelvén próbálja meg, legalább utólag,
átlényegíteni: " ... A torony mellől mikor ledől a
templom, / a toronynak azért tovább kell kon
gani, / mígnem a sötétség reá lepeIt von; / míg
jónak látja az Ur összerontani" (Igen, elhagytál.
Megmaradtam, 58.).

Míg az első két versciklus elsősorban Rilke,
Kosztolányi és József Attila költészetével folytat
párbeszédet, a harmadik blokk kétsorosai a 17.
századi mester, Angelus Silesius misztikus köl
tői életművébe "írnak bele" újabb darabokat.
Ily módon a hangyai vándor szövegei (a Kerubi
vándor nyelvi-szellemi világába helyezkedvén
vissza) a ki:ilcsönvett személyesség hangján képe
sek szólni az egyetemes remény keresztényi bizo
nyosságáról; ha úgy tetszik: elszántan komoly
posztmodern játék formájában oldva föl az elő

ző versek másképp talán föl sem oldható tragi
kumát. Hol úgy, hogy mintegy felülírják a ko
rábbi két ciklus beszédirányait (a példában a
"félek" utal vissza a kötetbeli előzményekre):

"tv!agától semmi nincs. Mindnek az Ur ad létet.
/ En meg kellek neki - őt gúnyolom, ha félek."
(73.); hol pedig azzal, hogya lírai beszéd két le
hetőségeként is érthető hangképlet-dichotómia
C,földi zaj" - "égi hangzat") transzcendens
eredetű vigasza jegyében hagyják maguk mő

gött a korábban mondottak nyelvi, szemléleti,
poétikai közegét: "Fogy a földi időd - de csök
ken a súly rajtad. / Tompább a földi zaj; zen
göbb az égi hangzat." (83.)

A kötet változatos formavilágában jeIlegadó
eréllyel érvényesül a rontottság poétikája. In
gatag - s az ingatagságot szinte kompozíciós
elvként tudomásul vevő - szerkezetekkel és
esendő - s a saját esendőségére minduntalan
reflektáló - versnyelvvel szembesül az olvasó.
Ez az esztétikai irányaszövegképpel folytatott
játékokban (rendhagyó központozás. betűtípusok

variálása. szokatlan tördelés, mottók és egyéb
jelölt s jelöletlen idézetek gyakran váratlan al
kalmazása) is testet ölt. Azt érezhetni: a lírai
alany (aki a szenvedésnek és a gyásznak éppúgy
alanya, mint a beszédnek és az elhallgatásnak)
saját esendőségét írja rá a nyelvre, s fordítva, a
versbeszéd gyöngeségeitől hagyja meghatároz
ni, befolyásolni, pártfogoini önnön gyöngeségét.



Fontos könyv, felkavaró olvasmány, mely
már a szerző tervezte borítókép komor esztéti
kájával (a lepke mint lélekjelkép központi alak
zatával) megszólítja az olvasót. Azután pedig,
az olvasás végeztével, úgy hagyja magára, hogy
nem hagyja el mégsem. A következő olvasásig
(olvasatig) bizonyosan nem. (Kalligram, Po
zsony, 2006)

HALMAJ TAMÁS

KABDEBÓ LÓRÁNT: SZABÓ LŐRINC
"PERE"

A 20. század egyik legnagyobb magyar költőjé

vel és műfordítójával szembesülve elsősorban

Kabdebó Lóránt monográfiáira és róla szóló
egyéb kötetire gondolhatunk, és természetesen
Rába György megvilágító kismonográfiájára.
Kabdebó példamutató alapossággal és beleér
zéssel dolgozta föl kedves írója életét és költé
szetét, s most újra, immár az irodalomtudo
mány új nézőpontját is kamatoztatva ismeretlen
adatokat földolgozva és publikálva száll perbe
méltó elismertetésért.

Perelni kell Szabó Lőrincért, mint Kabdebó
Lóránt kötetének címe sugallja? Igaza van a
szerzőnek, hosszú időnek kellett eltelnie, míg ő

és társai megrajzolták a költő arcképét. Szabó
Lőrincről ugyanis többnyire hallgatni volt szo
kás, s ennek az volt a magyarázata, hogy jobb
oldali rokonszenve miatt meglehetősen sok
problémája volt az 1945 utáni hatalommal. Iró
társai - mint a kötetben közölt dokumentu
mok bizonyítják - pillanatig sem kételkedtek
költői nagyságában és emberi tisztességében,
ám jogosan tették szóvá némely politikai gesz
tusát, amelyek az igazoló bizottságnak is szemet
szúrtak. Kabdebó Lóránt teljes joggal figyel
meztet: a költő állásfoglalását, koráról kialakí
tott magánvéleményét sosem méltányos egy-két
verséből kikövetkeztetni, hitelesen csak egy bi
zonyos történelmi háttérben született kötetek
vallhatnak az író politikai, világnézeti helyzet
értékeléséről. s ebben a meggyőződésében Sza
bó Lőrinc önvallomására támaszkodhat. A so
kat támadott költő 1944 januárjában megjelent
Misztikus párbeszéd nem a jobboldali eszmék rej
tett dicsérete, hanem hittevés a szeretet és béke
eszményei mellett: "mit mondanál ma, kik hoz
zád esengenek, / mit a szenvedő, szörnyű em
bereknek? / / - Düh s megvetés töltené szí
vernet, / de azt mondanám: Béke veletek! / / 
Ha szellem volnál, bölcs jó, de hitetlen? / 
Akkor is, hogy: Hiszek a szeretetben! - Ha
Mindenható, szólnál, hogy: Elég? / - Csak ön
kéntes megtérés tetszenék."
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A könyv egymásra épülő, igen gazdagon
adatolt fejezetei egyebek mellett Szabó Lőrinc

"megtérését" is bemutatják. Természetesen nem
a materialista hívővé válásának folyamatát, so
sem lett "hívő" a szó közhasznú értelmében, de
valamiképp a hajdani lázadó megkötötte "kü
lőnbékéjét" a világgal. Ebben a kiegyezésben az
a meggyőződése is támogatta, hogy a "zsar
nokság mindig ostoba", s ez lehet a figyelmes
értelem reménysége. Ígyalakíthatta ki a világon
felülemelkedés röptető élményét, s mondhatta
el az antik bölcselővel: "Csak a derű óráit szá
molom."

Ez azonban már a vég. A Varázsfuvoiaból
áradó humanizmus, a jó győzelmének nagysza
bású megjelenítése a pálya lezárása volt. E pá
lyát mutatja be hatalmas anyagra támaszkodva,
hőse iránt kimutatott megértő szeretettel Kab
debó Lóránt. Monográfiája minden elismerést
megérdemel, Szabó Lőrinc védőügyvédjeként

tulajdonképpen ő lett, aki győzelemre vitte az
évtizedekig húzódó méltatlan pert. (Argumen
tum, Budapest, 2006)

RÓNAY LÁSZLÓ

SZÁVAI DOROTTYA: BŰN ÉS
IMÁDSÁG. A Pilinszky-líra camus-i és
kafkai szöveghagyományáról

Pilinszky János költeményeinek befogadásában
a vallásos-szakrális pozícióból kérdező értelme
zői magatartás különösen produktívnak bizo
nyul, hiszen a Pilinszky-líra olyan sajátos gon
dolati költészetnek mutatkozik, melyet Szávai
Dorottya meglátása szerint a metafizikai, illetve
misztikus tradíció integrálásaként tarthatunk
számon. A szerző ennek értelmében a Pilinsz
ky-líra vallásos-szakrális horizontjának két leg
alapvetöbb metaforáját, a költői beszédmód
egészét meghatározó bűn kérdését, valamint az
imádság alakzatát vizsgálja. Bűn és imádság egy
másba fonódó alakzata elsősorban nem temati
kus szinten, hanem sokkal inkább poétikai vo
natkozásai miatt válik az életmű központi tró
pusává. A lírai életmű váltásai Pilinszky bűn- és
létfogalmának átalakulásával párhuzamosan
történnek: a korai versekben a bűn még a költői

szubjektumhoz köthető, a Harmadnaponban azon
ban már a szubjektumon túlmutató egyetemes
bűntapasztalataz uralkodó, míg a Végkifejlet és
a Kráier verseiben a "szubjektummentes bűnta

pasztalás személytelenje" válik meghatározóvá.
A költő bűnfelfogásában tehát egyfelől az egyén
felelőssége, másfelől a rossz kompassiószerűel
szenvedése jut érvényre, mely a jóbi szituáció
újragondolásához vezet. A bűntapasztalatból


