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A feltámadt test problémaköre vissza-visszatérő téma a késő antik keresztény szer-
zőknél. Hogyan kell elképzelni a testet a feltámadásban? Milyen természetű lesz? 
Mi lesz a kapcsolat a jelen, földi test és a megdicsőült, öröklétre szánt test közt? 
Ezek a kérdések nem pusztán teológiai problémát jelentettek; magát az emberi 
identitás összetevőit és felépítését fi rtatták. Jelen példánkon, Jeromoson pedig 
láthatjuk, hogy az ezekre születő válaszok és az azokból fakadó viták eredményét 
milyen egyéb tényezők befolyásolták. A feltámadt test kérdésköre egyszerre vált 
teológiai és politikai kérdéssé. Talán egyetlen más késő antik keresztény szerzőnél 
sem tapasztalhatjuk, hogy valaki olyan szenvedéllyel vesse bele magát ebbe a vitába, 
mint Jeromos. „Ugyanazok a testek támadnak fel, vagy mások? Mikor azt mondta, 
„ugyanazok”, megtudakoltam: „Ugyanazon nemben, vagy másikban?”1 Ezt a kérdést 
Paula epitáfi umában olvashatjuk; Jeromos ezzel a mozzanattal örökítette meg, az 
idős hölgy hogy állt ellen az eretnek tanoknak, melyek szerint a feltámadás nem 
a test hús-vér formájára vonatkozik, hanem szellemi természetű lesz. 400 után 
Jeromos már szilárdan hitet tett a feltámadt test fi zikai, hús-vér mivolta mellett. Mi 
lehet az oka annak, hogy egy életművön belül ilyen radikálisan eltérő állításokat 
fogalmazott meg? 

Noha Jeromos feltámadással kapcsolatos tanítása elválaszthatatlanul összefo-
nódik az Órigenész nézeteiről szóló vitájával, ez a vita Jeromos számára személyes 
kérdésekről is szólt. Jeromos legbehatóbban ez alatt a vita alatt fejtette ki a feltámadt 
testről alkotott nézeteit, így mindenképp szükséges a vita kontextusát is megvizs-
gálnunk, ha meg akarjuk érteni, mi formálta ezeket a nézeteket. Jeromos nézeteinek 
változása követi a vita dinamikáját, és nézeteit, részvételének intenzitását nagyban 
befolyásolták a politikai, személyes, és- nem utolsó sorban- fi nanciális kérdések. „Az 
origenista vita nem csak a személyes rivalizálás, ellenséges gyanúsítások és szónoki 
agresszió története, hanem látványos példája egy késő antik vita társadalmi felépí-
tésének” fogalmazta meg Stephan Rebenich Jeromosról szóló monográfi ájában.2

1 Epistola 108.23. Puskely Mária fordítása. Jeromos leveleinek magyar kiadását l. Szent Jeromos:: 
Levelek I-II. Szerk. Takács László. Budapest, Szenzár Kiadó, 2005.

2 Stefan Rebenich: Jerome. London, Routledge, 2002, 24. 
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393 előtt Jeromos írásaiban nyoma sincs annak, hogy Órigenész feltámadást 
illető, vagy bármilyen más tanait elítélte volna, sőt, csodálta és alkalmazta bib-
liamagyarázó képességeiért. 396-ban Vigilantiushoz írt levelében3 már ugyan 
elismeri, hogy Órigenész tévedett a test feltámadásával kapcsolatban, ámde ez 
mit sem von le szemében a Biblia szövegmagyarázatával kapcsolatos érdemeiből. 
Csak Rufi nussal való végleges szakítása idején tagadja meg minden tanítását, és 
bélyegzi eretneknek. Jeromos feltámadásról szóló tanítása Órigenész ellenében 
fogalmazódott meg, így ahogy fokozatosan távolodott az origenista tanításoktól, 
úgy állt ki egyre határozottabban a hús-vér test minden jellegzetességét megtartó 
feltámadáskép mellett.

Jeromosnál kiemelkedő szerepet kapott a feltámadt testek nemének kérdése, 
mely más, vizsgálatra érdemes szempontokat is felvet. Mi lehet az oka, hogy Je-
romos számára a test anyagi természetének egyik sarokpontja volt, hogy a férfi ak 
férfi ak, a nők pedig nők maradnak? Ismerve Jeromos szenvedélyes elkötelezett-
ségét az aszkézis és a szüzesség mellett valószínű, hogy az önmegtartóztató élet 
legfőbb propagálója a szűzi testek tisztaságának értékét akarta hangsúlyozni. 
A feltámadt test az emberi testben létezés lehető legtökéletesebb állapotát mutatja 
meg. Jeromos, aki az általa rajongva tisztelt római arisztokrata matrónákat és 
szüzeket egyfajta ikonként ábrázolta,4 a női nem megtartásának hangsúlyozásával 
valójában a szüzek sanyargatott testének érdemeit akarta kidomborítani. Jeromos 
szempontjából igen fontos volt annak kérdése, hogyan ragadható meg a feltámadt 
testek tökéletessége. Ha a feltámadt test nem nélküli, szellemi létező lesz, úgy ennek 
a vértelen vértanúságnak, az aszkéta életnek jutalma nem lenne olyan szembeszö-
kő. Jeromos az órigenista vita során, amikor állást kellett foglalnia abban, hogyan 
képzelhető el a feltámadt test, hangsúlyozta annak azonosságát a földi életben is 
birtokolt testtel. Ezzel alátámasztotta, hogy az aszkéták már az életükben is az 
angyali ideált képviselő teste áll a legközelebb a tökéletes állapothoz. Elizabeth 
Clark kutatásai rámutattak,5 hogy Jeromos valamiféle hierarchiában képzelte el 
a mennyei boldogságot is; könnyen lehet, hogy a nemek megtartásának kérdése 
ebbe a hierarchikus elgondolásba illeszkedik. 

Az alábbiakban Jeromos nézeteinek változásával, illetve az origenista vita 
társadalmi kontextusának fi gyelembe vételével azt mutatom be, milyen szerepet 
játszhatott Jeromos aszketikus programja ebben. Az origenista vita kirobbanása előtt 
írt művei sem maradhatnak ki a vizsgálatból, hogy minél átfogóbb képet kapjunk 
arról, milyen drasztikus változáson mentek át Jeromos nézetei. A szakirodalom ezt 

3 Ep. 61.2.
4 Andrew Cain: „Rethinking Jerome’s Potraits on Holy Women.” in Andrew Cain ÉS Josepf 

Löss (szerk.) Jerome of Stridon. His Life, Writings and Legacy, Farnham, Ashgate, 2009, 47-59.
5 Elizabeth A. Clark: Th e Origenist Controversy:Th e Cultural Construction of an Early 

Christian Debate, Princeton, Princeton University Press, 1992, 121-149. 
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a vitát két nagy szakaszra bontja; az elsőben Jeruzsálemi Jánossal, a másodikban 
Rufi nussal a főszerepben. Jelen tanulmánynak nem célja, hogy teljes mélységében 
feltárja Jeromos szerepét az órigenista vitában, annak minden vetületével, hanem a 
feltámadás, azon belül a testi feltámadás kérdésére koncentrálva mutatja be, milyen 
átalakuláson ment át Jeromos ez alatt. 

ÓRIGENÉSZ NYOMÁN: 
JEROMOS A FELTÁMADÁSRÓL A 393 ELŐTTI MŰVEIBEN

A 393-as év előtt Jeromosnál nem találunk olyan művet, mely kimerítően fog-
lalkozott volna a test feltámadásának kérdéskörével. Egy 385-ben Asellához írt 
levelében a római keresztény társaság csípős nyelvű asszonyait ostorozva jegyzi 
meg, hogy azok, akik rosszindulatúan pletykálkodnak az aszkézist bátran vállaló 
nőtársaikról, a jelen élet kényelmét többre becsülik a feltámadás dicsőségénél.6 
Jeromosnak ekkortájt minden oka megvolt rá, hogy gúnyosan emlékezzen meg 
a római keresztény társaság pletykálkodó hajlamáról: Asellának már azután írt, 
hogy kénytelen volt elhagyni Róma kényelmét, és keletre távozni, mert Paulával 
és Marcellával való kapcsolata miatt helyzete ellehetetlenült az városban.7 Ebben 
a levélben a feltámadás az önmegtartóztató élet indokaként és jutalmaként jelenik 
meg, szembeállítva a világi élvezetekben tobzódó nők földi elköteleződéseivel. 
Sőt, ami Jeromos számára a legrosszabb volt, ezek a nők kereszténynek vallották 
magukat, és mégis az önmegtartóztatást valló társaikon köszörülték a nyelvüket.8 
Jeromos a női pletykával szemben a feltámadás dicsőségével példálózik; a gyűlöl-
ködéssel szembe a szüzek feltámadásbeli örök boldogságát állítja. 

Jeromosnak minden oka megvolt rá, hogy keserű szavakkal illesse a római 
társaság pletykás asszonyait. Amikor bibliai tanulmányokban elmélyülő, önmeg-
tartóztató nőkből álló körének egyik tagja, Blesilla, Paula lánya fi atalon meghalt, 
a rossz nyelvek szerint a törékeny szervezet nem bírta az önsanyargató életmódot, 
melyet Jeromos tanácsolt neki.9 Jeromos ellen a római klérus vádat emelt10, azon-

6 Ep. 45. 5. „Te azt tartod, elveszett, amit a jelenben tudsz meginni, megenni, elnyelni, ők viszont 
az eljövendők után vágyódnak, és igaznak tartják mindazt, ami meg van írva. Legyen: ostoba 
és vénasszonyos, akit meggyőz a test feltámadása. Mi közöd hozzá? Nekünk ezzel szemben a 
te életed visszatetsző”. Puskely Mária fordítása.

7 J. N. D. Kelly: Szent Jeromos élete, írásai és vitái, Budapest, Kairosz Kiadó, 2003, 175-180.
8 Ep. 45.4.
9 Ep. 39. Paulához Blesilla halála után. Jeromos ezt a levelet négy hónappal a lány halála után 

írta, és arra inti Paulát, hogy tartson mértéket a gyászban. 
10 A Jeromos elleni vádat Rufi nus elevenítette fel jóval később, Jeromossal való végleges szakítása 

idején. Jeromos ellen írt Apológiájában céloz arra, hogy tudja, miért kellett Jeromosnak olyan 
sietve távoznia. 
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ban a botrány elkerülése végett Jeromos inkább távozott Rómából, és csatlakozott 
Paulához, aki már korábban távozott a Szentföldre. Miután bejárták a Szentföldet, 
Paula és Jeromos monostort alapított Betlehemben. A betlehemi monostor párja az 
Olajfák hegyén állt, ezt a latin közösséget egy másik dúsgazdag római arisztokrata 
hölgy, Melánia fi nanszírozta, akinek kíséretében találhatjuk Jeromos ifj úkori ba-
rátját, majd ellenfelét, Rufi nust. 393-ig a viszonyuk ha nem is a legbarátságosabb, 
de szívélyes volt, bár Jeromos szíve mélyén irigyelte Rufi nust, akinek Melánia 
hatalmas vagyona és hírneve miatt jóval kedvezőbb pozíció jutott, mint a római 
botrány elől menekül Jeromosnak, aki a 390-es évek elején éppen azon fáradozott, 
hogy helyreállítsa megtépázott hírnevét nyugaton is.11 Jeromos még elkötelezett 
híve Órigenésznek, sőt, párhuzamot is látott saját helyzete és a nagy alexandriai 
teológus üldöztetése közt.12 

Ebben az időszakban íródott két kommentárja Pál apostol leveleihez, közülük 
a Galatákhoz és az Efezusiakhoz írt levelek kommentárjai számítanak érdekesnek 
kutatásunk szempontjából. A Galatákhoz írt levélben Jeromos Krisztus testének 
realitását vetette vizsgálat alá, hogy megcáfolja a markionita eretnekség azon té-
telét, mi szerint Krisztusnak nem volt valós teste. Jeromos számára a test és lélek 
kapcsolata volt kulcsfontosságú. A galatákat, írta, Pál apostol azért rótta meg, mert 
test szerint próbálták elérni a tökéletességet.13 Jeromos arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy ha a test gonosszá válik, akkor a lélek üdvösségét is veszélybe sodorja.14 
A feltámadt testet illetően pedig azt írja, hogy a mostani, alávetett állapotukból 
dicsőségesebbe, Jézus testéhez hasonlatos állapotba fognak átalakulni. Az átala-
kulás lényege az lesz, hogy a test egy magasabb, nemesebb állapotot tükrözzön, de 
ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a test szubsztanciájának is meg kell változnia.15 
Ugyanakkor Jeromos nem fejti ki, milyen szubsztanciáról van szó, és a feltámadt 
test minőségéről is hallgat. 

Az Efezusiakhoz írt levél kommentárjában, mely körülbelül ugyanekkor ke-
letkezett, Jeromos már jóval többet árult el arról, milyennek képzelte a feltámadt 
testet. Később nem győzött magyarázkodni emiatt, mikor Rufi nus saját Apológi-
ájában rámutatott, hogy Jeromos ebben a művében szorosan követi az órigenészi 

11 Kelly: i.m. 298-99
12 Andrew Cain: „Origen, Jerome and the „Senatus Pharisaeorum”, Latomus LXV, 2006/3, 

727-734.
13 „Sic stultus es, ut cum spiritu coeperis, nunc carne consummeris?” Commentariorum in 

Epistolam ad Galatas I.3.3. Patrologia Cursus Completus, Series Latina vol. 26, szerk. J. P. 
Migne, Párizs, 1845. col. 350

14 . Comm. ad Galatas. III.6.8 PL 26, col. 430-431.
15 „Cum de corpore humilitatis transformati fuerimus in corpus gloriae Domini Jesu Christi 

(..) Non quod alium juxta substantiam sit: sed quod juxta gloriam sit siversum.” Comm. ad 
Galatas. III.6.15. PL vol. 26, col. 436. 
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tanokat, és szellemi létezőként ábrázolja a férfi ak és nők testét.16 Jeromos a kérdéses 
szövegrészben17 a férfi  és a nő kapcsolatát a test és lélek kapcsolatához hasonlította, 
az apostoli intést pedig, ami a férjek asszonyaik iránti szeretetéről beszél, a test és 
lélek viszonyára vonatkoztatta. Ha az asszonyt – azaz itt Jeromos értelmezésében a 
testet- a lélek táplálja, ápolja és gondját viseli, akkor az asszonyok a férfi ak rangjára 
emelkedhetnek, ahogy a jelenlegi, bűnbeesett testek is elérhetik a lélek rangját. 
Majd azzal fejezi be, hogy az eljövendő, romolhatatlan állapotban a testek angyali 
állapotban lesznek, nemek nélkül, és arra bíztatja az olvasót, hogy ezt az angyali 
állapotot igyekezzék már a földön is elérni. Ennek alapján Jeromos még nem a 
nemek különbözőségének megtartása mellett foglalt állást, hanem a különbségek 
eltörlését, és a férfi  és nő közti különbség felszámolását tanította.18 A nők férfi ak 
lesznek, vagyis a két nem közti különbség eltűnik, és a testiség, minden velejárójával 
együtt, felszámolódik. A hangsúly az angyalokhoz hasonló állapoton volt, melyet 
a földön az aszkéták tapasztalhatnak meg. Az önmegtartóztatás hasonlatossá teszi 
őket a nem nélkül létező angyalokhoz. A testük vágyain felülkerekedő aszkéták 
érhetik el legjobban ezt az állapotot, de maga a feltámad test nem hús-vér létező 
lesz, hanem „szintet lép”, és a lélek anyagát fogja felölteni. 

Később, amikor ezzel a korai írásával szembesítették, Jeromos azzal mosako-
dott olvasói előtt, hogy mindössze azt kívánta hangsúlyozni, hogy az eljövendő, 
tökéletes test leveti minden alantas vágyát, és többé nem lesz sem szüksége, sem 
indíttatása a nemiségre.19 Ugyanakkor ez a magyarázat már sokkal később, az 
origenista vita legparázsabb szakaszában született, amikor Jeromos minden 
eszközzel igyekezett szabadulni az origenizmus vádjától. Könnyen lehet, hogy 
a kommentár keletkezésének idején a feltámadt testet szellemi alakban, nem 
nélküli létezőként képzelte el, s csak visszatekintve próbálta a kérdéses szöveg-
részt összhangba hozni az anyagi testben való feltámadást hirdető tanításával. 
Rufi nus a kommentár kapcsán azt is Jeromos szemére vetette, hogy kigúnyolta 
az origenista nőket,20 akik méltatlannak tartották, hogy a feltámadásban ismét 
gyönge testük támadna fel, holott nem sokkal korábban még maga Jeromos volt 
az, aki ezt tanította nekik, sőt, még rosszabbat is. Hiszen ha Jeromos azt írta, hogy 
a test szellemi létezővé válik, akkor nemcsak a hús-vér test feltámadását tagadta, 

16 Rufi nus: Apologia contra Hieronymum I. 23-24. Rufi nus kritikájának részletes elemzését 
l. Andrew Clark: „Th e Place of Jerome’s Commentary on Ephesians in the Origenist 
Controversy: Th e Apokatastasis and Ascetic Ideals” Vigiliae Christianae 41 (1987),154-171.

17 Commentariorum in epistolam ad Ephesios 5.28. PL vol. 26, col. 533.
18 Ronald E. Heine kritikai kiadásában (Th e Commentaries of Origen and Jerome on St. Paul’s 

Epistle to the Ephesians, Oxford, 2002) kiválóan nyomon követhető, milyen viszonyban áll 
az órigenészi szöveg Jeromos kommentárjával. 

19 Apologia adversus libros Rufi ni 1.29. 
20 Ep. 84. 6.
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hanem a magát a test feltámadását is.21 Ez a vád és az erre adott válasz azonban 
sokkal később keletkezett, mint maga a Kommentár az Efezusiakhoz írt levélhez, 
melyben mindkét fél igyekezett bizonyosságot adni makulátlan ortodoxiájáról. 
Kétségtelen, hogy Jeromos ekkor még Órigenész befolyása alatt állt, és semmi 
nem mutatja írásaiban, hogy a test feltámadása alatt ugyanazon hús és vér testet 
értette, mint amit életünkben is birtoklunk. Az utólag fellángolt vita során ugyan 
hevesen tagadta, hogy tisztán szellemi létezőkről beszélt volna, de a vita körülmé-
nyeit ismerve nem meglepő, hogy igyekezett minél jobban elhatárolódni minden, 
Órigenészhez köthető tanítástól. 

Bár Rómából való távozásának egyik oka pont a mértéktelen önsanyargatás 
propagálása volt, Jeromos mégis megmaradt ennek bajnokának. A közvetlen 
konfl iktus kitörése előtti utolsó áttekintendő munkában ismét ezért emelt szót. 393 
első hónapjaiban, a vita kirobbanásának előestéjén a Jovinianus ellen írt értekezé-
sében hevesen ostorozta Jovinianus nézeteit, aki a szüzesség és önmegtartóztató 
élet ellen emelte fel a szavát. Jeromos megsemmisítőnek szánt ellencsapással pró-
bálta teljesen ellehetetleníteni a római közvélemény előtt. Csakhogy a szüzesség 
védelmében a házasság intézményét olyan heves szavakkal ítélte el, hogy túllőtt 
a célon.22 A Jovinianus ellen megismétli a Galatákhoz írt levél kommentárjának 
kijelentését: a feltámadásban a test szubsztanciája ugyanaz lesz, mint most, de 
dicsőségesebb formában fog megmutatkozni.23 Jeromos ugyanakkor a test anyagi 
vagy szellemi létéről továbbra sem foglalt állást, hanem a két test – a földi és a 
feltámadásbeli – identitásának azonosságát hangsúlyozta. A Jovinianus ellen szen-
vedélyes védőbeszéd volt az önmegtartóztató életmód mellett, s ennek érdekében 
a római olvasóközönség előtt Jeromos a szűzi testet úgy festette le, mint ami már 
a földi életben elkezdte felölteni azt a tökéletes formát, melyben az angyalok is 
léteznek, s melyet mindenki más csak a feltámadásban tapasztalhat meg. Aki a 
szűzi életet választja, már hamarabb megtapasztalhatja ezt az állapotot.24 Ha a 
feltámadt test szubsztanciája nem változik, azaz az identitás megmarad, akkor 
az önmegtartóztató életet élők előbbrevalóak lesznek, hiszen ők már hamarabb, 

21 Rufi nus: Apologia I. 24. 
22 Jeromos úgy érezte, egyedül ő képes arra a feladatra, hogy a földbe döngölje Jovinianus 

tanításait, és csak ő tudja megvédeni a szüzesség intézményét előle. Csakhogy mire indula-
toktól lángoló írása elérte Rómát, Jovinianust már Siricius pápa és Ambrus milánói püspök 
(Jeromos ellenfelei) is elítélte. Jeromost bírálták a miatt, mert elítélően beszél a házasságról; 
Jeromos igencsak a szívére vette a kritikát. Az írás fogadtatásáról l. a Pammachiusnak írt Ep. 
49.különösen a 12-14. fej., illetve Andrew Cain: Th e Letters of Jerome, Oxford University 
Press, Oxford, 2009, 135-141. 

23 Adversus Jovinianum, I.36.
24 Adversus Jovinianum, I. 36, „quod alii postea in coelis futuri sunt, hoc virgines in terra coeperunt. 

Si angelorum nobis similitudo promittitur (inter angelos autem non est sexus diversitas), aut 
sine sexu erimus, quod angeli sunt” PL 23, ed. J. P. Migne, Párizs, 1883. col. 237. 
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RÁKOS-ZICHY JOHANNA 15

a földön megtapasztalták az angyali test természetét. Az angyalok, írja Jeromos, 
nem nélküli lények; a hozzájuk való hasonlóság tehát vagy azt jelenti, hogy a nemek 
közti különbség felszámolódik, vagy ha meg is marad, akkor a nemiség tűnik el. 
A szüzesség nem csak jutalmat érdemlő erény, hanem privilégium; a fogadalmas 
szüzek életmódja maga a mennyei jutalom, a tökéletes állapot, nemi vágy nélkül. 
Jeromos úgy tekint a házasságra, mint szükséges rosszra, mely a bűnbeesés előtt 
nem is létezett.25 A feltámadás során ez az eredeti, tiszta állapot áll helyre. Ezek 
a kötelékek az aszkétaközösségekben is felülíródnak: a házastársak testvérekként 
élnek, a szexualitás és az abból adódó alá-fölérendeltségi viszony felszámolódik. 
Ahogy a földön a nők levetették nemük kötelékeit, úgy fogja elveszteni mindenki 
a mennyei testben ezeket a kötelékeket. 

Jeromos az origenista vita kirobbanása előtt a feltámadt testben a szüzesség 
dicsőségének beteljesülését látta. Minden hasonlata, leírása és magyarázata arra 
irányul, hogy igazolja az aszkéták önsanyargatását.26 Ennek kapcsán válik fontossá 
számára az önazonosság kérdése is: ha az aszkéták már itt a földön a feltámadás 
előképei lettek, akkor ennek a dicsőségnek csak akkor van számukra értelme, ha 
megtarthatják identitásukat. Ha az újraalkotott test nem lenne azonos a földi testtel, 
akkor azok eredeti tulajdonosai nem reménykedhetnének abban, hogy önmeg-
tartóztató életmódjuk tényleges jutalmat jelent számukra a mennyben. Jeromos 
a korai szövegeiben a dicsőséges, a hús kísértéseit levetett testet egy képpel tette 
kézzelfoghatóvá: az aszkéták és szüzek makulátlan testével, melyektől idegen a 
bűnbeesés utáni hús-test nemi aktusa, mely tisztaságában az angyalokhoz hasonlít. 

SZAKÍTÁS AZ ORIGENÉSZ TANOKKAL: 
JEROMOS JERUZSÁLEMI JÁNOS ELLEN

Alighogy kidühöngte magát Jovinianuson, Jeromos ismét egy érzelmekkel és po-
litikával átszőtt konfl iktus közepében találta magát. A kirobbantó ok Epiphanius 
szalamiszi püspök 393-as látogatása volt Jánosnál, Jeruzsálem püspökénél. A tiszte-
letre méltó, idős Epiphanius látogatása során János szószékéről nyíltan felszólalt az 
Órigenésznek tulajdonított tévtanok ellen, mire János példátlan udvariatlansággal 
kigúnyolta az öreg püspököt, és egy diakónusa által csendre intette. Később saját 
beszédében gúnyosan emlékezett meg az együgyű antropomorfi stákról, azokról, 

25 Adversus Jovinianum I. 16. „Ac de Adam quidem et Eva illud dicendum, quod ante off ensam 
in paradiso virgines fuerint: post peccatum autem, et extra paradisum protinus nuptiae.” PL 
23. col. 246.

26 Jeromos és az aszkéta női test áttranszformálódását l. még Patricia Cox Miller: „Th e 
Blazing Body: Ascetic Desire in Jerome’s Letter to Eustochium”, 21-24.
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akik Istent emberi alakban képzelik el – utalva Epiphanius nézeteire.27 Epiphanius 
a sértés ellenére továbbra is Jeruzsálemben maradt, és megpróbálta rávenni a pa-
lesztinai latin közösségeket, hogy csatlakozzanak ügyéhez, és irtsák ki Órigenész 
káros befolyását. 

A latin szerzetesi közösségeket megosztotta Epiphanius kérése. Az idősebb Me-
lánia, akinek kíséretében ott találjuk Rufi nust is, Jeromos barátját, elutasította ezt a 
kérést.28 Meglepő módon azonban Jeromos, aki előtte Órigenész lelkes csodálója volt, 
hirtelen teljes hátraarcot csinált, és készségesen eretneknek bélyegezte Órigenész 
teológiai tanításait. Ugyanakkor bibliakommentátori érdemeit továbbra is elismerte, 
sőt, módszereit felhasználta saját kommentárjaihoz is. Csak találgatni lehet, mi 
vezetett Jeromos hirtelen pálfordulásához. Elképzelhető, hogy Epiphaniusban 
erős szövetségest látott, és a kedvében akart járni; illetve lehetséges, hogy attól 
félt, hogy origenista nézetei miatt eretneknek bélyegzi, ami végzetes csapást mért 
volna a betlehemi szerzetesi közösségére.29 Jeromosnak már volt tapasztalata abban, 
milyen számkivetettnek lenni, és valószínűleg nem akarta megkockáztatni, hogy 
Palesztinában is nemkívánatos elemnek minősítsék. Ironikus ugyanakkor, hogy 
korábban pont párhuzamot volt Órigenész ellenségei és a saját helyzete közt.30

A tényleges konfl iktus nem a teológiai nézeteken, hanem egy egyházjogi kérdé-
sen pattant ki. Jeromos kolostora nem tartozott a jeruzsálemi püspök fennhatósága 
alá, Jeromos pedig nem ápolt jó viszonyt János püspökkel, így a kolostor felszentelt 
pap nélkül maradt, Jeromos ugyanis megtagadta, hogy papi feladatokat vállaljon. 
Epiphanius látogatása során megoldotta a paphiány kérdését: erőszakkal felszen-
telte Paulinianust, Jeromos jóval fi atalabb öccsét, hogy papként szolgálhasson 
a betlehemi monostorban.31 János, aki ezt a püspöki joghatóságába való durva 
beavatkozásnak élte meg, válaszul kiközösítette Jeromos kolostorát. 394 és 396 
között az Epiphanius és János közti konfl iktus határozta meg Jeromos kapcsolatait 
is. Rufi nussal, aki továbbra is János pártján maradt, már korábban hűvös viszonya 
a konfl iktus idején megfagyott, és a Vigilantius ellen kegyetlen, szatirikus hangne-
me is azzal magyarázható, hogy az átutazóban lévő Vigilantius az udvariasabbnál 
rövidebb ideig tartózkodott Jeromos monostorában, mivel nem akart sokat időzni 
a kiátkozott közösségben.32 Jeromosnak nagy csapás volt a kiközösítettség: nem 
szolgáltathatták ki a szentségeket, ráadásul János a világi hatóságoktól kérvényezte 

27 A jelenetről l. Contra Johannem Hierosolymitanum, 11. 
28 A Melánia által irányított közösségről l. Francis X. Murphy: „Melania the Elder: a 

Biographical Note.” Traditio 5 1947, 59-77.
29 A véleményekről l. Kelly: i.m. 301-303. illetve Peter Brown: Th e Body and Society. Men, 

Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York, Columbia University Press, 
1988, 373.

30 Andrew Cain (2006): 727-734.
31 Ep. 51.1-2. 
32 Kelly: i.m. 394-96.
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Jeromos kiutasítását. A terület prefektusa, Flavius Rufi nus valóban kiadott egy 
ilyen értelmű parancsot, melynek végrehajtását csak a hunok betörése akadályozta 
meg. Jeromos és János szembenállása felveti a lehetőséget, Epiphanius szándékosan 
ugrasztotta egymásnak őket azzal, hogy felszentelte Paulinianust – aki pappá válá-
sának botrányos körülményei miatt nem is maradt Betlehemben, hanem Ciprusra 
távozott Epiphanius kíséretében – hogy ezzel biztosítsa, hogy Jeromos kitartson 
Órigenész elítélése mellett.33 Az órigenészi tanokról szóló vita nagy nyilvánosságot 
kapott, köszönhetően annak, hogy Jeromos latinra fordította Epiphanius Jánoshoz 
írt levelét.34 Ezt állítása szerint nem szánta nyilvános közlésre, de miután fordítása 
János kezébe került, az megvádolta azzal, hogy Jeromos torzult formában ültette 
át latinra.35 395 és 396 közt Jeromos azzal szembesült, hogy hirtelen pálfordulása 
nem érte el a kívánt hatást: míg megpróbált elhatárolódni az eretneknek bélyegzett 
tanoktól, Rómában pont az ellenkezője kezd terjedni róla: nevezetesen, hogy titok-
ban Órigenész követője és eretnek, közismert volt ugyanis, milyen elragadtatással 
nyilatkozott róla még római napjai idejében. Jeromos szemrehányó levelet írt 
Vigilantiusnak, akit azzal gyanúsított, hogy ő terjeszti róla ezeket a pletykákat.36 
Bár a Szentföldön telepedett le, Jeromos mindenek előtt a római körök előtt akarta 
megtartani reputációját, és roppant kényes volt hírnevére.37

Epiphanius fent említett levelében, melyet Jeromos ültetett át latinra, először az 
aktuálpolitikai helyzetet magyarázta el a saját szempontjából; az illetéktelen pappá 
szentelésről azt írta, mivel a monostor nem János joghatósága alá tartozott, ezért 
nem érezte püspöktársa hatáskörébe avatkozásnak, ha felszenteli Paulinianust, 
aki erősen tiltakozott ez ellen. Pletykának minősítette azt is, hogy ő nyíltan azért 
imádkozna, hogy János szíve forduljon el Órigenész eretnekségétől.38 Miután a 
kettejük közti személyes ellentétet tisztázta, csak utána sorolja fel, miben látja 
Órigenész tévtanait. Epiphanius szerint az origenista tanok megfosztják a hívőket 
a feltámadás dicsőségétől, mivel azt tartják, hogy a test alatt azt a bőrruhát kell 
érteni, melyet Ádám és Éva a bűnbeesés után, büntetésképpen öltöttek magukra, 
s ezt a büntetésként viselt testi ruhát vetheti le az ember a feltámadásban, hogy 

33 A Jeromosra kirótt tiltásokról l. Contra Johannem 42. Epiphanius szándékos provokációjáról 
l. Young, Richard Kim: „Jerome and Paulinian, brothers”, Vigilia Christianae 67 (2013) 
528-529.

34 Ep. 51. 
35 Ep. 57. Pammachiusnak írt levelében Jeromos leírja, milyen elveket tart a legfontosabbnak 

a fordításban, és nyilvánosságra hozza a szóban forgó fordítás keletkezési körülményeit: 
azt szigorúan csak saját használatra készítette egy testvér kérésére, s elképzelése sincs arról, 
hogyan kerülhetett a fordítás a nyilvánosság elé.

36 Ep. 61. 1.
37 Ferdinand Cavallera: Saint Jérôme. Sa vie et son oeruvre. Louvain, 1922, 223.
38 Ep. 51. 3. 
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lélekként létezzen az örökkévalóságban.39 János elhárította magától az eretnekség 
vádját, és Apológiájában, melyet Rómába is eljuttatott, nem csak Epiphaniust, 
de Jeromost is megvádolta azzal, hogy viszályt szítanak. Ez az írás nem maradt 
ránk, tartalmát csak Jeromos reakciójából ismerjük.40 Jeromos Vigilantiushoz 
szóló levelében négy nagy tévedést ró fel Órigenésznek.41 A teológiai szempontok 
azonban ebben a levélben is másodlagosak Jeromos személyes sérelmei mellett, ti. 
hogy Vigilantius jóval több időt töltött szentföldi tartózkodása idején Melánia és 
Rufi nus társaságában, és sértettségének hangot is ad.42 Rómában maradt barátja, 
Pammachius érdeklődésére kifejtette saját nézőpontját az ügyről, és Jeruzsálemi 
János ellen című művében ismerteti saját gondolatait Órigenész hibás tanairól. Ez a 
Pammachiushoz szóló levél 397 után keletkezett, és a nyolc pont, melyet kifogásol 
Órigenésznél, nagyrészt megegyezik Epiphanius gondolataival. Jeromos szerint 
János nem adott kielégítő válaszokat, a nyolc kifogásolt origenészi tanítás közül 
csak hármat ítélt el, a többiről hallgatott.43 

Az órigenészi tanokról szóló vitában kiemelt témaként szerepelt a test feltá-
madásának kérdése. Ezzel kapcsolatban Jeromos központi kérdése az, vajon mit 
kell érteni a testen: vajon ugyanazt a húst és vért, mint amit a halandó testben 
hordozunk, vagy a testet?44 Utóbbi megfogalmazás ugyanis megengedi, hogy a 
test szellemi létező legyen. Jeromos leszögezi, hogy nem minden test hús és vér, 
de minden, amit hús és vér alkot, testnek számít. János hitvallását ebben tartja 
hibásnak: mert a test feltámadásáról csak az egyszerű emberek gondolják, hogy a 
test alatt a húsból alkotott testet kell érteni, de János annál műveltebb, minthogy 
ezt vallja, hiszen tisztában van a két fogalom közti különbséggel. Mégis, amikor 
a feltámadásról beszél, kilencszer említi a testet, de egyszer sem az anyagi testet.45 
A helyes keresztény tanítás az, mely a test feltámadása alatt a hús és vér, kézzel 
fogható, anyagi test feltámadását érti, méghozzá ugyanazon hús-vér testét, melyet 
életünkben viseltünk. Ez a test azonban nem lesz kitéve a természet és az ösztönök 
nyomásának. Origenész a test anyagi természete ellen hozza fel ennek problémá-
ját: ha a feltámadás anyagi testben történik, a férfi ak ugyanúgy szőrösek lesznek, 
a nők pedig gyengék; ha nemüket megtartják, akkor a nemi ösztönök ugyanúgy 
működni fognak, és ha a nem megmarad, akkor a kor is: hogyan tekinthetnénk 

39 Ep. 51. 5. 
40 Pierre Nautin: „Études de chronologie hiéronymienne (393-397)” 1. Revue d’Études 

Augustiniennes et Patristiques 19 (1973), 211.
41 Ep. 61. 2. 
42 Pl. Ep. 61. 3-4.. „Miután hajóra szálltál, s agyad legbelsejébe bejutott a hajófenék szennyes, 

rothadó vize, egyből úgy emlékszel ránk, hogy eretnekek vagyunk”, „Ki kellene vágni a 
nyelvedet, és apró darabokra és szeletkékre kellene szabdalni”. Takács László fordítása.

43 Contra Johannem 8. 
44 Contra Johannem 23.
45 Contra Johannem 28. 

Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   18Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   18 2016.06.22.   10:46:242016.06.22.   10:46:24



RÁKOS-ZICHY JOHANNA 19

azonban tökéletesnek egy testet, ha az egy gondozásra szoruló kisgyereké, vagy 
egy ápolást igénylő öregé?46 

Az eddigi munkáiban Jeromos, mint láthattuk, nem foglalt egyértelműen állást 
abban, hogy a feltámadt test anyagi, vagy szellemi természetű lesz-e. Ugyanakkor, 
ahogy eddig is, ismét az aszketikus életideálból vett képekhez folyamodott: a nemek 
különbözőek lehetnek, mert a különböző nemű emberek nem szükségszerűen 
kell, hogy házaséletet éljenek, hiszen vannak, akik már életükben is lemondtak 
erről. Hasonlóan védelmezi azt is, hogy miért lesz lehetséges, hogy minden szerv 
birtokában az ember mégse érezzen éhséget: Istennek nem lehetetlen az emberi 
szükségletektől megszabadítani a testet, hiszen Mózes is negyven napig böjtölt a 
pusztában, mely isteni beavatkozás nélkül az emberi természet határait meghalad-
ná.47 A különbség az eddigi érveléséhez képest, hogy míg a 397 előtti műveiben a 
földi test és a feltámadt test identitása volt fókuszban, és a szubsztancia azonosságát 
helyezte középpontba, most a hús-vér test megmaradását, és annak megdicsőülé-
sét hangsúlyozta. A kézzel fogható test realitása hirtelen előtérbe került. Jeromos 
számára az önmegtartóztató test fókuszt váltott: már nem az eljövendő örök élet 
megelőlegezését láttatta benne, hanem annak bizonyítékát, hogy nem lehetetlen 
az embernek házaséletet élni akkor, ha megvan hozzá minden adottsága. A szűzi 
test, mely eddig az átlényegült test jelképe volt, földön járó angyal, ebben a néző-
pontban a hús-vér, nagyon is földi test realitásának alátámasztásaként jelenik meg. 
Hangsúlyozta, hogy míg a szellemi természetű feltámadt testben a nemek közti 
különbség elmosódna, a hús-vér, teljes testi valóban történő feltámadás megőrzi 
a két nem különbözőségét. A feltámadt testről szóló tanításának központi eleme 
a nemek különbségének megtartása az örök életben is.

Yves-Marie Duval hívta fel rá a fi gyelmet, hogy Jeromos a hús-vér test és a test 
megkülönböztetésekor nagyban támaszkodott egy másik patrisztikus szerző, 
Tertullianus feltámadt testről szóló tanítására.48 Terullianus szintén a hús-vér test 
feltámadásának tényét hangsúlyozta, és Jeromos bőven kölcsönöz az ő metaforái-
ból, hogy érzékeltesse a test mostani esendő, és majdani dicsőséges állapota közti 
különbséget.49 Jeromos nem csak felhasználta Tertullianus gondolatait, hanem 
tovább is gondolta őket: míg Tertullianus az étkezés problémáját azzal üti el, hogy 
Isten kegyelme majd lehetővé teszi, hogy a test ne érezzen éhséget, Jeromos inkább 
rámutat, hogy ez már megtörtént, Mózes esetében.50 Jeromos, akinek korábbi írásai 
sokat merítettek Órigenész gondolataiból, most hirtelen más szerzők gondolatait 

46 Contra Johannem 23. 
47 Contra Johannem 34. 
48 Yves- Marie Duval: „Tertullien contre Origéne sur la résurrection de la chair” Revue 

d’Études Augustiniennes et Patristiques 17 (1971), 227-278.
49 Pl. Contra Johannem 29, vö. Tertullianus: De resurrectione carnis 54.
50 Duval: i.m. 266.
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vette kölcsön, hogy bizonygassa igazát, de érdekes módon későbbi bírálója, Rufi nus 
nem csapott le erre a párhuzamra.51 Bár Jeromos vitathatatlanul számos elemet 
Tertullianustól vett át érvelésében, mégsem pusztán lemásolta elődje techniká-
ját, hanem oly módon dolgozta át, hogy illeszkedjen a negyedik század végének 
teológiai nyelvezetéhez. Tertullianus számára a test egyet jelentett a hús-vér test 
materializmusával, és a mártírok megdicsőülése lebegett a szeme előtt, mikor 
azzal bíztatta az afrikai keresztényeket, hogy minden hajuk szálát hiánytalanul 
visszakapják majd a feltámadásban.52 Ha a mártírok más testet kapnának vissza, 
mint amit megkínoztak és elpusztítottak hóhéraik Krisztus megvallásáért, akkor 
más test nyerné el a vértanúság koronáját, nem az, ami Krisztusért szenvedett. 
Tertullianus szemében az identitás és önazonosság sérülne, ha nem teljes integri-
tásában támadna fel újra az ember. 

Az ebben az időszakban született Jónás kommentár is Tertullianus nézeteire 
támaszkodik. Ezt a művet 396-ban írta, amikor őt már az fenyegette, hogy el kell 
hagynia Palesztinát.53 Érdekes megvizsgálni, hogyan tükrözi ez a kommentár a 
Jeromos nézeteiben beállt változást a feltámadt test természetét illetően. Jónás 
csodás túlélése a hal gyomrában, majd szabadulása három nap után Krisztus ha-
lálának és feltámadásának közismert parabolája volt. Jeromos Jónás háromnapi 
fogságát a hal gyomrában, majd csodálatos megmenekülését úgy interpretálja, 
mint az isteni hatalom bizonyítékát arra, hogy a test képes új életre támadni. 
A természet törvényei szerint, érvel Jeromos, Jónásnak fel kellett volna oldódnia 
a hal gyomornedveiben, és részévé lennie a hal testének, mégis épen és elevenen 
került elő onnan.54 A fi zikai test feltámadásának fontossága hirtelen előtérbe került. 
Jeromos, aki eddig az aszkézis bajnokaként a szüzek paradicsomi elsőbbségével 
példálózott, és arra biztatott mindenkit, hogy testét szigorú önfegyelemmel tartsa 
kordában, hogy megelőlegezzék az angyali létezést, most a hús-vér test realitását 
kezdte védelmezni, és hangsúlyozta, hogy a feltámadt test teljesen azonos lesz az 
életben birtokolt testtel- szükségszerűen tehát a nemi különbségek is megmaradnak.

 A Jánossal való konfl iktusa előtt Jeromos a mennyei testeket nem és nemi vágy 
nélküli lényeknek láttatta, most hirtelen pont ezzel ellentétesen a nemek megma-
radását bizonygatta. Eddig a szüzek abban előzték meg a többi közönséges embert, 
hogy önmegtartóztatásuk megelőlegezte a mennyei tisztaságot. A továbbiakban az 

51 Duval: i.m. 278. 
52 Tertullianus:De resurrectione carnis, 56. 
53 A vitában, érdekes módon, mielőtt az egyházi közvetítők megjelentek volna, a világi tisztviselők 

léptek közbe. 396 tavaszán egy birodalmi tisztviselő, Aurelianus próbált közvetíteni a két 
fél között, és csak az kudarca után fordult János az alexandriai püspökhöz, hogy lépjen fel 
békítőként. Norman Russell: Th eophilus of Alexandria. Th e Early Church Faters. London, 
Routledge, 2007, 15-16. 

54 Commentariorum in Jonam Prorhetam II.2.7b., PL 25, col. 1136.
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vált Jeromos számára központi kérdéssé, hogyan tudja ezt a privilégiumot átmen-
teni az új modellbe. Hogyan őrizhető meg az általa felvázolt hierarchia úgy, hogy 
a nemek közti minden különbség megmarad? Jeromos a nők fi zikai adottságaiból 
származó alárendeltségét azzal oldotta fel, hogy hangsúlyozta az aszkézis nemi 
szerepeket felszámoló erejét.55 A baráti körébe tartozó nőket arra bíztatta, hogy az 
önmegtartóztatással írják felül azokat a hagyományos kötelékeket, melyek a szülés 
és gyereknevelés által családjukhoz kötötte őket.56 A továbbiakban Jeromos számára 
kiemelten fontossá vált, hogy áthidalja azt a kérdést, hogyan tarthatják meg a nők 
ezt az egyenlőséget a férfi akkal, ha a hús-test feltámadása által az öröklétben is 
konzerválódnak a nemi szerepek alá- és fölé rendelését jelentő testi különbségek. 

A 390-es évek végén az origenista vita csitulni látszott. Mikor a vita elmér-
gesedett, Teophilus, Alexandria püspöke lépett fel mediátorként a két fél között. 
A püspök először bizalmasát, Izidort küldte, aki először kudarcot vallott. A Jeru-
zsálemi János ellen a fi ókban maradt, Jeromos nem hozta nyilvánosságra. János 
és Epiphanius konfl iktusát végül Th eophilus, az alexandriai egyház vezetőjének 
közbenjárása oldotta fel. A két püspök 397 húsvétján kölcsönösen kiengesztelődött 
a másikkal.57 Jeromos Teophilushoz szóló levelében a megbékélést szorgalmazta: 
„Krisztus békéjét óhajtom, valódi egyetértésre vágyom, és arra kérlek, fi gyelmez-
tesd, ne kényszerítse a békességet, hanem akarja ő is”.58 Ez a békülékeny hangnem 
Rufi nusra is kiterjedt, bár kettejük barátsága nagyon megszenvedte ezt a törést, és 
soha sem sikerült újra helyreállítani, és Órigenész eretnekségének kérdése később 
véglegesen elidegenítette őket egymástól. 

RUFINUS ELLEN

A konfl iktus első hulláma lecsillapodott, Rufi nus visszatért Itáliába, és megmaradt 
Órigenész tisztelőjének. Ugyanebben az évben59 Rómában nekilátott, hogy lefordítsa 
a Peri Archónt, melynek A Princípiumokról címet adta. Ennek előszavában Jeromos 
korábbi Órigenész-fordításait hozta fel példaképének, ezzel Órigenész csodálójának 
állítva be. Tisztában van vele, írta Rufi nus, hogy ez a fordítás nagy vitát válthat ki, 
ezért bevallottan módosított a szövegrészen ott, ahol az ellentmondott az orto-
doxiának, ebben is Jeromost követve. Így Jeromos számára az előszó kétszeresen 
is kínossá vált: egyrészt úgy tűnt, mintha még mindig Órigenész tanait követné, 

55 Elizabeth Clark: Jerome, Chrysostom, and Friends. Essays and Translations. New York, 
1979, 46-59.

56 L. Paula dicsérete, aki hátrahagyta családját és gyermekét, hogy kolostort alapítson Keleten.
57 Nautin: i.m. 213.
58 Ep. 82. 11.
59 397-ben.

Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   21Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   21 2016.06.22.   10:46:242016.06.22.   10:46:24



22 Vallástudományi szemle 2016/2

másrészt pedig Rufi nus burkoltan arra célzott, hogy a fordításoknál módosítani 
szokta az eredeti szöveg tartalmát. Ez a fordítás nagy zavart váltott ki a római hívők 
körében. Pammachius és Oceanus, Jeromos római aszkéta körének két tagja elküldte 
Jeromosnak a fordítás egy példányát, és levélben kértek magyarázatot, ugyanis 
Rufi nus Órigenész csodálójának állította be Jeromost, aki az elmúlt években mást 
sem tett, mint azt bizonygatta, hogy tanításai eretnekek. 

Jeromos válaszlevelében60 védekezni kényszerült: elismerte, hogy volt, hogy 
dicsérően szólt róla, de akkor csak fordítási tudományát magasztalta, és a hit-
tételek szóba sem kerültek. Azt pedig senki sem vetheti a szemére, hogy az eret-
nekségeket olvasva maga is eretnekké vált volna, hiszen a téves hitet vallók művei 
is értékesek. Erre egyik példája Tertullianus, akitől, mint láttuk, a feltámadt test 
anyagi természetének védelmében nagyban támaszkodott a Jeruzsálemi János el-
len írt művében, most mégis Montanus követése miatt eretneknek állítja be.61 Majd 
sértetten védekezésből támadásba csap át, és képzeletbeli origenista ellenfeleivel 
kezd vitatkozni. Ebben a vitában a testi, jobban mondva a hús-vér testi feltámadás 
védelme már első helyen szerepel, és hasonló ravasz kétértelműséget tulajdonít a 
képzeletbeli origenista ellenfélnek, mint Jánosnak: hogy bár szájukkal a hitvallást 
ismételgetik a hús feltámadásáról, de valójában szívükben megtagadják azt. Mivel 
a képzeletbeli origenista kimondatlanul is, de Rufi nusra és körére vonatkozott, 
Jeromos burkoltan eretnekséggel vádolta meg. 62

Jeromos ki is fejti, miben áll az origenisták hamissága: test alatt nem a tagok 
összességét értik. Szemléletesen demonstrálja a levél olvasóinak, mit kell az azonos 
testben feltámadáson érteni: öszecsippenti saját bőrét, és megkérdezi a képzeletbeli 
ellenfelét, vajon azt vallja-e, hogy az támad fel, amit látunk, ami jár és beszél, mire 
azok csak gúnyosan bólogatnak. Azonban a részletekről érdeklődve már előtűnik 
tévedésük: a haj, köröm, fog, vagyis az egyes testrészek már nem szerepelnek az 
általuk elképzelt feltámadt testen, hiszen ezek sérülékenyek, és egy érzéki vágyaink 
nélküli állapotban funkciójukat is vesztik- vagy ha nem, úgy felcserekre és borbé-
lyokra is szükség lesz, majd ezután tüstént az eltérő női és férfi  testfelépítésre és a 
nemi szervek jövendő funkciójára kérdeznek rá.63 Jeromos a levélben nem ad választ 
ezekre a kérdésekre, csak bemutatja, miben áll a tévedésük. „Mi hasznunkra van, 
ha a gyönge test föltámad? Leendő angyalokként az angyalokhoz hasonló természe-
tünk lesz”, idézi az origenista tévtant valló nőket.64 Ezt tartja Jeromos a legnagyobb 
hibának: hogy tanításuk szerint a testi különbségek el fognak mosódni. Mivel ezt 
a levelet a római aszkéta kör megnyugtatására írta, ezért különösen fontosnak 

60 Ep. 84. 
61 Ep. 84.2.
62 Kelly: i.m. 362.
63 Ep. 84. 5. Ugyanez a példa szerepel a Jónás-kommentárban is (2.7b). 
64 Ep. 84. 6.
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tartotta hangsúlyozni számukra, hogy szó sincs erről, ő pedig soha nem hirdette 
ezt. A levélforma tömörségére hivatkozva azonban saját értelmezését nem fejti ki 
bővebben. Számára ebben a pillanatban az volt a legfontosabb, hogy Rómában 
maradt pártfogói előtt tisztázza magát a vélt vád alól, hogy az eretnek Órigenészt 
tanítja, és biztosítsa őket arról, hogy önmegtartóztató életmódjuk megfelelő juta-
lomban fog részesülni a túlvilágon. Jeromos érvelésének problémája, hogy, mint 
láttuk, Rufi nus bebizonyította, hogy ő maga is hirdette azokat a tanokat, amiket 
most az origenizmussal vádolt nők szájába ad. Ezzel a levéllel párhuzamosan 
Rómába küldte saját fordítását is. Azonban tekintettel frissen helyreállított ba-
rátságukra, Rufi nusnak is írt egy magánlevelet, melyben igyekezett tompítani a 
Pammachiuséknak írt levél támadó hangnemét, és azt ígérte, csendben fog maradni 
a továbbiakban.65 Csakhogy ez a levél nem jutott el időben a címzetthez, Jeromos 
barátai ugyanis elkobozták.66 

Ebben az időszakban fejezte be Jeromos a Máté evangéliumához írt kommen-
tárját, mely aztán a latin kereszténységen belül széles körben elterjedt.67 A művet 
meglehetősen hamar megírta egy barátja kérésére, aki rövid elmélkedést kért 
tőle úti olvasmánynak, míg hazafele tart Rómába. Jeromos megtette, és két hét 
alatt befejezte a kommentárt. Bár ebben az időszakban már hivatalosan elítélte 
Órigenész, a kommentár mégis az ő interpretációs módszerét követi, sőt, mivel 
Órigenész maga is írt egy kommentárt Máté evangéliumához, mely töredékesen 
ránk maradt, ebből kitűnik, hogy Jeromos merített ebből a műből.68 Ugyanakkor, 
bár a módszerét alkalmazta, de tanaiban már elhatárolódott tőle. A feltámadt 
testet illetően ismét a test anyagi valósága került előtérbe nála. A test minden 
részének meg kell jelennie a feltámadt testen, hiszen a sírás és fogak csikorgatása 
nehezen lehetne elképzelhető szem és fogak nélkül.69 A hús-vér test feltámadását 
igazolja Jeromos azon magyarázata is, hogy azok a holtak, akik Jézus halála után 
támadtak fel, nem a mennyei, hanem a földi Jeruzsálem utcáin tűntek fel a feltá-

65 Ep. 81.1
66 Kelly: i.m. 366, Apologia contra Rufi nus I. 12.
67 L. Shack előszavát az angol fordításhoz, in: Th eodoret, Jerome, Gennadius, and Rufi nus: 

Historical Writings. Nicene-and Post Nicene Fathers of the Christian Church, Seconds series, 
vol. III. Edinburgh, 1892. 

68 Jeromos maga is elismeri, hogy régebben ezt olvasta, illetve megemlíti még többek közt 
Antiókhiai Th eophilus és a latinok közül Hilariust.

69 „Si fl etus oculorum est , et stridor dentium ossa demonstrat: vera est ergo corporum et 
eorumdem membrorum quae ceciderant, resurrectio.” Commentariorum in Evangelium 
Matthaei 8.12. PL vol. 2 col. 52. Ugyanez az érv található Terullianusnál is; l. De resurrectione 
carnis, 35. 
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madás után.70 Hasonlóképpen megjegyzi, hogy Jézust azért is temették olyan sírba, 
amelybe előtte még senkit, hogy a feltámadás után nehogy azt gondolhassák, hogy 
valaki más támadt fel helyette.71 Ez az érvelés már egyértelműen arra mutat, hogy 
a feltámadt test minden részecskéje meg fog egyezni a földi testével; ugyanakkor 
ebben a szövegrészben is felbukkan a feltámadás utáni hierarchia fontossága. 
Nem minden halott támadt fel ugyanis Jézus után, hanem csak a kitüntetettek. 
A földi élet érdemei tehát valamiképpen megmutatkoznak majd a feltámadt testen 
is, és bár mindenki anyagi testben fog feltámadni, az igazán kiválóak valamiféle 
megkülönböztetésben részesülhetnek ebben a formában is. 

Eközben két esemény is történt, mely az anti-origenista római párt helyzetének 
kedvezett: Th eophilus, Alexandria püspöke, aki az előző konfl iktus idején dön-
tőbíróként lépett fel, 399-ben szintén az origenészi tanok ellen fordult, és kiűzte 
püspöksége területéről a nitriai remetéket, akik ezeket vallották.72 Ugyanebben 
az évben Rómában a Jeromossal ellenséges Siricius pápa halála után a szélsőséges 
aszkézist jobban elfogadó Anastasius pápa foglalta el Róma püspöki székét. Miután 
az új pápa értesült róla, hogy Alexandria nagyhatalmú pátriárkája elítélte Órigenész 
tanait, engedett Jeromos római körének legtekintélyesebb tagjának, Marcellának, 
és egyházi átok alá helyezte Órigenész műveit.73 Ez a lépés arculcsapásként érte 
Rufi nust. A Rómába épphogy visszatért, nagy tekintélyű, az idősebb Melánia 
párfogását élvező tudós nem tűrhette, hogy ortodoxiáját kétségbe vonják. Hogy 
tisztázza magát az eretnekség burkolt vádjai alól, egy Anastasius pápának címzett 
rövid, apologikus írásműben tett hitet az ortodox hit mellett.74 Mivel Jeromos 
békítő levele nem jutott el hozzá, csak a Pammachiushoz címzett levél, mely őt 
origenista eretneknek festette le, úgy érezte, egy hasonlóan nyilvános írásműben 
kell megvédenie magát.

Az Apológia Jeromos ellen két könyvben védte saját becsületét, és mutatta be 
az esetet a saját szemszögéből. Ortodoxiájának védelmében az aquieai egyház 
hitvallására hivatkozik, mely különösen hangsúlyozza a test anyagi mivoltában 
való feltámadását. Rufi nus rámutat, hogy Jeromos kifogása, mi szerint csak akkor 
vallja meg valaki a hús feltámadásába vetett hitét, ha egyenként megnevezi az 

70 Commentariorum in Evangelium Matthaei. 27.52-53.
 Virginia Burrus rámutatott, hogy ennek a szakasznak az értelmezésénél Jeromos nem csak 

a fi zikai test feltámadását védte meg, hanem Jeruzsálemet is dicsőítette, ezzel mintegy 
reklámozva azt a keresztény közvélemény előtt. Brouia Bitton-Ashkelony: Encountering 
the Sacred.Th e Debate on Christian Pilgrimage in Late Antiquity. University of California 
Press, Berkeley, 2005, 80-81. 

71 Commentariorum in Evangelium Matthaei . 27.60. 
72 Ep. 87. Th eophilus döntéséről l. Massey Hamilton: „Th e Anthropomorphic Controversy in 

the Time of Th eophilus of Alexandria”, Church History VII. 1938/3. 263-273.
73 Kelly: i.m. 376. 
74 Apologia ad Anastasium, CCSL 20, .25-28. 
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összes testrészt, milyen képtelen és életszerűtlen.75 Majd hitet tesz amellett, hogy 
azt vallja, hogy Krisztus testének példájára minden testrészünkkel együtt, azonos 
testben fogunk feltámadni. Jeromos, szokása szerint, a komoly dolgokat eltúlozza és 
nevetségessé teszi, mikor a nők angyali testben való feltámadását idézi.76 Rufi nust 
különösen bántotta ez a nőket ért vád, és válaszában nem mulasztott el fi noman 
utalni arra, hogy Jeromos tudhatja, milyen érzés az ártatlanságát védeni hamis 
vádakkal szemben- fi nom emlékeztetőként egykori barátja botrányára. Rufi nus 
szerint nem ők, hanem Jeromos hiszi azt, hogy a feltámadt testben ugyanúgy 
lehetnek érzéki vágyak, és kéri őt, ne hitesse el az emberekkel, hogy a feltámadt 
hús-testet tökéletlennek és érzéki vágyakra hajlamosnak képzelik el, mikor ehhez 
a témához amúgy is mindig Jeromos ragaszkodik.77

Rufi nus utalásai érthetően felbőszítették Jeromost, aki még azelőtt nekiállt 
válaszának, mielőtt kézhez vette volna az elkészült írást. Az ő Apológiája olyan 
dühödten esett neki és szedte ízekre Rufi nus írásművét, hogy ezután a régi ba-
rátság megőrzésére már nem sok remény maradhatott. Először csak két könyvét 
küldte el Rufi nusnak, majd 402-ben egy harmadikat is szerkesztett hozzá. E műve 
végképp leszámolt Órigenész tanításaival; a korábban még elismert fordítói és 
bibliamagyarázói érdemeiből már semmi sem maradt, és azt javasolja Rufi nusnak 
is, hogy miután Anastasius és Th eophilus már elítélte Órigenészt, adja fel végre ő 
is védelmező álláspontját. A Rufi nus reakcióját tükröző levél nem maradt ránk, de 
Jeromos Apológiájának harmadik kötetéből nagyjából rekonstruálni tudjuk, mi 
állhatott benne. A felháborodott Rufi nus egyszerűen koholmánynak minősítette 
Jeromos állítólagos békéltető levelét, melyet a Princípiumokról fordítása mellékelt 
volna, azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hozza Jeromos egykori római 
botrányainak minden részletét, valamint mellékelte saját elkészült Apológiáját, 
azzal a gúnyos kommentárral, hogy Jeromos most már teljes terjedelmében el-
olvashatja, és nem kell a titkárát megvesztegetve ellopnia a kéziratot.78 Jeromos 
ezen felbőszülve fogalmazta meg mindennél maróbb stílusú harmadik könyvét. 
A mélyen megbántott Rufi nus viszont erre nem válaszolt, sőt, ezután sem. Egy-
szerűen kitörölte Jeromost az életéből. 

Jeromos az Apológia második könyvében támadja Rufi nus feltámadással kap-
csolatos nézeteit, de nem az ellene, hanem az Anastasius pápához írt műve alapján, 
és azt fi rtatja, vajon Rufi nus hisz-e a nemek megkülönböztetésében a feltámadt 
testben, vagy Órigenészhez hasonlóan tagadja-e, ugyanolyan hévvel, mint amit 
Rufi nus már a szemére vetett. Ez a szemrehányás és Jeromos szenvedélyes hangne-
me nem hagy kétséget afelől, hogy a feltámadást illetően a két nem különbözősége 

75 Rufi nus: Apologiae contra Hieronymum. I. 5 PL vol. 21, J. P. Migne (ed.) Párizs, 1849.
76 Apologiae contra Hieronymum 7.
77 Apologiae contra Hieronymum. 8. 
78 Kelly: i.m. 387-388. 
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központi szerepet töltött be Jeromos teológiájában.79 Jeromos azzal, hogy ismét erre 
hegyezte ki kritikáját, igazolja Rufi nus kíméletlen jellemzését, mi szerint sokkal 
jobban érdekli a „gyomor alatti testrészek” helyreállításának gondolata, mint az 
illendő lenne.80 Peter Brown hívta fel a fi gyelmet arra, hogy Jeromos programja, 
melynek célja az volt, hogy egyértelműen leszögezze, hogy a férfi ak férfi ak, a nők 
pedig nők maradnak, elképzelhető, hogy a korszak politikai törekvéséhez igazodott, 
ami előírta, hogy a férfi ak ne lépjenek ki férfi as szerepükből; ennek a programnak 
a keretében több férfi prostituáltat nyilvánosan kivégeztek.81 Szintén ő világított rá 
Jeromos törekvésének egy másik vonatkozására, mi szerint azzal, hogy hangsú-
lyozta, hogy a nemi különbségek olyannyira részei az emberi természetnek, hogy 
azt a feltámadásban visszakapott, immár tökéletes test is meg fogja mutatni, saját 
hitelességét ásta alá. Római tartózkodása idején hogyan lehetett volna elfogulatlan 
mentora a nemes hölgyeknek, ha ennyire kitart amellett, hogy a női természet a 
halálon túl is megmarad?82 Rufi nus dühében arra is tett célzást, hogy Jeromos 
ténylegesen visszaélt ezzel, és volt alapja azoknak a vádaknak, ami miatt egykor 
távoznia kellett Rómából, amit Jeromos felháborodottan utasított vissza.83 

Ez a dühös acsarkodás azonban már nem csak két egykori barát veszekedéséről 
szólt, hanem két egymással rivalizáló római arisztokrata csoportról. A római elit 
kezdettől fogva aktív szerepet játszott az origenista vitában, aminek része volt a 
megvesztegetett titkárokkal kicsempésztetni el nem készült, nem közlésre szánt 
leveleket vagy műveket. Jeromos a Marcella köré tömörült csoport lelki vezetője 
volt, így szembenállását Rufi nussal úgy is tekinthetjük, mint a Marcella és Melá-
nia közti vetélkedést. Jeromos, akinek betlehemi kolostorát Paula és Eurtochium 
vagyona fi nanszírozta, irigyelte Rufi nustól Melánia pártfogását. A római nemes 
hölgyek hatalmas vagyonok felett rendelkeztek, és Jeromos rossz hírét részben 
annak is köszönhette Rómában, hogy állítólag előszeretettel tette rá a kezét a gaz-
dag örökösnők pénzére, és Paula családja sem nézte jó szemmel, hogy az asszony 
kiskorú gyermekét hátrahagyva elindul a Szentföldre egy rossz hírbe keveredett 
örökségvadásszal. Jeromos szüzességet mindenek fölé helyező programja azzal fe-
nyegette a római arisztokraták családjait, hogy gyermekeik nem viszik majd tovább 
a nevüket, ennélfogva Jeromosban a családi élet ellenfelét látták. 84 Jeromosnak nagy 
szüksége volt tehát arra, hogy pártfogói támogatásukról biztosítsák. Az origenista 
vita idején Jeromosnak nem csak hírneve, de teljes anyagi biztonsága forgott kockán. 

79 Apologia adversus libros Rufi ni II. 5. 
80 L. Rufi nus: Apologiae contra Hieronymum. I. 8. 
81 Brown: i.m. 383.
82 Brown: i.m. 381-382. 
83 Apologia adversus libros Rufi ni III. 22. 
84 Andrew Cain (2009): 110-114.
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A vitát végül megnyerte abból a szempontból, hogy nyugaton az origenista tanok 
kérlelhetetlen ellenfeleként tartották számon ezen túl, és amikor 420-ban elhunyt, 
az utókor szemében semmi sem csorbította fordítói és kommentátori hírnevét. 

Jeromos, bár a feltámadt test természetéről szóló nézetei az origenista vita ki-
bontakozásával párhuzamosan megváltoztak, egy dolgot mindig következetesen 
igyekezett hangsúlyozni: az aszkéták teste valamilyen módon különb, mint a többi 
emberé, és ennek a feltámadásban is meg kell mutatkoznia. A vita kirobbanása 
előtti műveiben még arról írt, hogy a feltámadt test nem szükségszerűen tartja 
meg saját nemét, és a nők és férfi ak közti különbség így eltűnhet- akárcsak az 
aszkéták esetében, akik önmegtartóztatásuk által ennek az állapotnak a földön 
járó előképei. Amikor a fi zikai test feltámadása mellett állt azonban ki, akkor át 
kellett értékelnie, milyen előnyt jelent az aszketikus test a feltámadásban. Ha szi-
gorúan ugyanaz a test támad fel, úgy a nemi különbségek és ebből adódóan a nemi 
szerepek is megmaradnak. Ennek alapján a nem visszavonhatatlan és elidegenít-
hetetlen része az emberi identitásnak. Ahogy a mártírok áldozatának csak akkor 
van valódi értéke, ha ugyanaz a test támad fel, ami a kínzásokat elszenvedte, úgy 
az aszkéták sem az angyalok nem nélküli állapotában kell, hogy feltámadjanak. 
Ezek a szentéletű nők a női szerepet beteljesítve az öröklétben Krisztus menyasz-
szonyai lesznek. Jeromos hűséges társnője és tanítványa, Paula példáján mutatta 
be, milyen jutalomra számíthatnak azok a nők, akik saját testi gyengeségükön 
felülkerekedve az önmegtartóztató életet választják85. Paula epitáfi umában Jeromos 
ezt a nőideált vázolja fel. Jeromos elbeszéli, hogyan sanyargatta magát Paula, de a 
testi gyengeség után vigasztalásul a feltámadásra tér át, a test esendősége után az 
eljövendő test dicsőségét ecsetelve.86 Paula gyengesége és önsanyargatása értelmet 
nyer abban, hogy ugyanaz a test, melyet meggyötör, jutalmul mindennél erősebb, 
romolhatatlan és dicsőséges formában fog újraalakulni. 

Összegzésül elmondhatjuk, hogy Jeromos számára a feltámadt test tökéletességét 
földi szem számára legjobban megragadhatóan az aszkéták teste jelentette. Csak-
hogy, ahogy az origenista vita alakulásának megfelelően változtak a nézetei, úgy 
változott az önmegtartóztató test jelentősége is a feltámadt testek bemutatásában. 
Míg a kezdeti műveiben a tökéletes állapotot az angyali testek nemtelenségében 
látta, és ezt szellemi létezőként képzelte el, addig a késői műveiben már az anyagi 
test megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. 

Csakhogy ez éles váltást jelentett az aszkéta test jelentőségének megítélésében. 
A szellemi test ideájának, a nem nélküli testek hirdetésével Jeromos azt hang-
súlyozta, hogy a test legtökéletesebb, halhatatlan állapotában felszámolódik a 

85 Paula családi kötelékeket felülíró ragaszkodását Krisztus iránt Virginia Burrus: „Praising 
Paula” c. tanulmánya mutatta be, In: Virginia Burrus: Th e Sex Lives of Saints. An Erotics 
of Ancient Hagiography. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2004, 60-69.

86 Ep. 108. 21-23. 
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hagyományos férfi -női alárendelődés, a nemi szerepek, és mindenki testvér lehet 
Krisztusban. Az aszkéták, mint ennek földi megtestesítői, azzal tűntek ki, hogy 
itt a földön látható és kézzel fogható mintát nyújtottak a híveknek; az üdvösség 
letéteményeseiként járhattak köztük Jeromos szemében. A feltámadt test nem 
nélkülisége azt is jelentette egyszersmind, hogy sem az anyagi test, sem a bioló-
giai nem nem elidegeníthetetlen része az emberi identitásnak. Az origenista vita 
hatására azonban Jeromos a szellemi test helyett az anyagi test megmaradása 
mellett kezdett kampányolni. A fi zikai testhez való ragaszkodás azonban más 
megvilágításba helyezte az aszkétákat. Az önmegtartóztatás jutalma és kivételes 
érdemének hangsúlyozása mindvégig kiemelt maradt, de a földön járó angyalok 
helyét átvette az egyéni példaképek, a kiemelkedő egyéni teljesítmények dicsérete. 
A feltámadt testben élők már nem homogén tömegként jelennek meg, hanem saját 
testükben, melynek megtartása magával vonta a név, rang, érdem megtartását is. Ha 
az aszketikus közösségek felszámolták az olyan társadalmi kereteket, mint a család, 
akkor a saját testben való feltámadás ezzel ellentétben megerősítette azokat. Az 
aszkéták ugyanúgy kitüntetettekként szerepelnek a feltámadásban, de Jeromos 397 
utáni műveiben a biológiai nem megtartása mellett kampányolva a női aszkétákat 
Krisztus menyasszonyaiként ábrázolta. Ezzel egyrészt biztosította tanítványait, 
hogy a hús-vér test sanyargatása által megbecsült helyet nyerhetnek a mennyben. 
Jeromos nézeteinek változása mögött ugyanakkor politikai indokok is álltak; így 
azzal, hogy az identitás részének nyilvánította a fi zikai testet, gyaníthatóan az 
egyéni érdekeknek és a kiemelkedő teljesítményeknek is kedvezni akart, szeretett 
szerzetesközösségének tagjait pedig biztosítani róla, hogy áldozatos életük jutal-
maként mindenkinél előkelőbb helyet foglalhatnak el a mennyei trónus mellett. 
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