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Mai kérdések – patrisztikus válaszok 

D. TÓTH JUDIT 
Nyssai Szent Gergely filozófiai antropológiájának aktualitásai a XXI. században. (Test és nyelv) 

A IV. században élt kappadókiai atya, Nyssai Szent Gergely filozófiai antropológiáját 
tanulmányozva alig találunk olyan témát, amelyeknek ne volnának XX-XXI. századi aktualitásai a 
filozófiai antropológiai kutatásokban és stúdiumokban, az ember testi mivoltának, testi és szellemi 
létezésének kérdéseitől az emberi természet kérdésein át a halál problémájáig. 

Jelen előadásomban a számtalan téma közül a posztmodern gondolkodásban a nyelvi 
fordulatot (linguistic turn) követően „felértékelődött” nyelv néhány kérdését állítom középpontba, 
és röviden bemutatom, hogyan vélekedett a nyssai püspök az emberi nyelv eredetéről, státuszáról, 
Isten, a világ és az ember megismerésében és megértésében játszott szerepéről, nem feledkezve 
meg arról, hogy Gergely filozófiai antropológiája kizárólag a teológiai antropológiájának 
középpontjában álló krisztológia kontextusában értelmezhető. 

Az emberi nyelv Gergely általi értelmezésének bemutatásában nagymértékben 
támaszkodom a tíz évvel ezelőtti 10. nemzetközi Nyssai Gergely-konferencia (10th International 
Colloquium on Gregory of Nyssa, Contra Eunomium II, Olomouc, Czech Republic, September 15-
18, 2004) előadásaira, melyek a Contra Eunomium II. könyve alapján (az ariánusokkal folytatott 
vita kontextusában) vizsgálták a kappadókiai atya nyelvről vallott nézeteit. Az ott elhangzott 
megállapításokat tovább bővítem azzal, hogy kitérek arra is, hogyan látta a nüsszai püspök a 
nyelvnek és a (teremtett) testnek mint a nyelv médiumának a viszonyát, amely kérdés 
megválaszolásához szükséges bevonni Gergely alapvető antropológiai munkáját, a De opificio 
hominist is.       

KENDEFFY GÁBOR 
A cél nem szentesítiti? Megjegyzések a morális felelősség ágostoni felfogásáról 

Az előadás elsősorban a hazugságról írott két mű alapján vizsgálja Szent Ágoston felfogását arról, 
hogy szabad-e/kell-e kisebb bűnt elkövetni egy nagyobb bűn elkerülése vagy valamely a bűnnél 
jelentősebb súlyú jó cél elérése érdekében (egyáltalán: bűn.-e még ilyenkor a bűn), és - ami az 
előző kérdések „negatívja” - terheli-e felelősség a kisebbik bűn elmulasztóját a szóban forgó 
nagyobbik bűnért vagy az adott nagyobb jó el nem éréséért. Ebben a két írásban az egyházatya 
radikálisan és korunk számára provokatív módon kizárja az „a cél szentesíti az eszközt”, „a 
kisebbik rossz” és a „közvetett felelősség” elvének érvényesíthetőségét általában, és (legalábbis 
részben) ennek az elutasításnak egyik aleseteként tilt le mindenféle – úgy mond „kegyes” - 
hazugságot. Előadásomban felvázolom ennek a felfogásnak mind (a) egyház-, eszme- és 
vitatörténeti kontextusát, mind  b) elméleti hátterét Ágoston antropológiájában, és azon belül az 
akarat rétegzettségére vonatkozó tanításában. Emellett azt is vizsgálom, összebékíthető-e ez a 
felfogás a hippói püspöknek a vallási kényszerítéssel kapcsolatban a 410-es években kialakult 
álláspontjával, miszerint szabad erőszakot, sőt halálbüntetést  alkalmazni az eretnekekkel szemben 
– azaz ebben az esetben mégis szentesíti a cél az eszközt.  

NAGY LEVENTE 
Pogány-keresztény kapcsolatok a 4. századi pannoniai provinciákban: az írott és régészeti források 

mondanivalója, értelmezésük új perspektívái a 21. századi ókortudomány számára 

Az előadás első része a pogányok (írott forrásokban pogányoknak mondott nem keresztények) és a 
keresztények közötti valós, illetve feltételezett kapcsolatokat vizsgálja, pl. a pogány szentélyek 
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felhagyásának körülményeit és a keresztények pogányok elleni kommunikációs stratégiáját a 4. 
századi pannoniai provinciák városaiban, kitérve a korabeli pogány és keresztény anyagi és 
szellemi kultúra írott, feliratos és régészeti forrásaira. Az előadás második fele arra keresi a 
választ, hogy a 4. századi pannoniai egyházak keresztény kommunikációs stratégiái, illetve a 
pogányokkal, pogány kultúrával való együttélés stratégiái megtalálhatók-e, megismétlődnek-e a 
mai magyarországi katolikus egyházában az ezoterikus-szinkretisztikus színezetű ún. újpogányság 
előretörése idején: hogyan reagál a jelenkori katolikus egyház az újpogány mozgalmakra?    

PARLAGI GÁSPÁR 
A „kegyelem játéka” – egy aszketikus lelkiségi motívum megjelenései egykor és ma 

A „kegyelem játéka” a mai orthodox aszketikus irodalom egyik kulcsmotívumának tekinthető. A 
kifejezés szerzetesi gyakorlat azon tapasztalatát írja le, hogy az aszketikus élet kezdetén egy 
különleges kegyelmi állapotként megélt lendülettel indul a leendő aszkéta, amit azonban aránylag 
hamar a csüggedés fázisa (a kegyelmi erő visszavétele) követ, majd az ebben az időszakban 
tanúsított kitartás jutalmaként újabb kegyelmi periódus követ. Az isteni pedagógia - egyes szerzők 
szerint periódikusan ismétlődő - eljárása egyszerre buzdítja és tanítja alázatra a kezdőket az 
aszketikus életben. Előadásomban ennek a - nyilvánvalóan tapasztalati gyökerű - motívumnak a 
történeti megjelenéseit szeretném visszakövetni a XX. sz. athoszi aszkétáktól a szerzetesség késő 
antik, egyiptomi forrásvidékéig. 

PÁSZTORI KUPÁN ISTVÁN 
Tanító és tanítvány kapcsolata Kyrosi Theodorétosnál: tekintélyelv és/vagy bizalom a mindenkori 

pedagógiában? 

A tanító és a tanítvány kapcsolata kulcsfontosságú az emberi gondolkodás történetében. Mivel az 
ismeretek átadásán és elsajátításán túl a mester és a tanítvány között sajátos viszony alakul ki, e 
kapcsolat minősége alapjaiban határozhatja meg, hogy a tanítvány miképpen közeledik a 
tudományhoz, illetve milyen szinten és milyen kedvvel műveli azt. Az évezredek során számos 
példával találkozunk, amelyekből a mester és a tanítvány kapcsolata sokféleképpen értelmezhető. 
A modern pedagógia megállapításai a gyakran hagyományosnak értelmezett tekintélyelv 
bírálatától a tanító és tanítvány(ok) között kialakuló/kialakítandó viszonyrendszer átfogó 
újraértelmezéséig számos érdekes adalékot szolgáltatnak a kérdés korszerű megvilágításához. 
Mindazonáltal legalább egy lényeges ponton találkozik a mester és tanítvány kapcsolatát 
értelmezni próbáló számos elmélet: ez pedig a bizalom. Amint azt a korábbi mesterek nyomán 
Kyrosi Theodorétos V. századi görög egyházatya is állítja: az előzetes bizalom megléte nélkül 
semmilyen ismeretet nem lehet elsajátítani, így a bizalom hiányában a tudomány művelése is 
lehetetlenné válik. 

SOMOS RÓBERT 
A Hadot-féle lelkigyakorlatok kérdése a görög patrisztikában 

Hadot elmélete a filozófia mint elsődleges értelemben véve gyakorlati életforma mibenlétéről 
általános belátásokat tartalmaz a filozófia természetéről, így a XXI. században is aktuális - nem 
véletlen, hogy Foucault támaszkodik hadot belátásaira. Az ókeresztény írók egy része a 
kereszténységet igazi filozófiaként értelmezi, ehhez szolgálnék adalékokkal. 
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VASSÁNYI MIKLÓS 
Mire tanít minket Maximos mint mystagógos? 

Az előadás Hitvalló Szt. Maximos Mystagógia c. írásának értelmezésére tesz kísérletet. Maximos e 
művének fő filozófiai teológiai kérdésfelvetése az egyház és a liturgia kozmikus és teológiai 
analógiája, a misztikus reprezentáció tana. E kérdéskör fontos, aktuális értelmezési problémája az, 
hogy az itt megfogalmazott jelképiség, az egyház és a liturgia szimbolikus volta pontosan mit 
jelent. Vajon valóságosan megtörténnek az istentisztelet alatt a szimbólumok jelölte szent 
események, vagy csak előképek, anticipációk, előzetes értesítések? Miután Maximos szerint az 
emberi természet megistenülésére (theósis) és Istennel való egyesülésére (henósis) is van elméleti 
lehetőség, ezért a kérdést pontosíthatjuk úgy, hogy megtörténhet-e az eksztatikus unió a liturgia 
során, illetve annak hatására? Ha igen, akkor megtörténhet-e ma is? Mik ennek a feltételei? – Ezt 
a vizsgálódást filológiailag megalapozottá teheti Ch. Boudignon nemrég megjelent kritikai kiadása 
a szövegről a Corpus Christianorum Series Graeca sorozatban (vol. 63, 2010). 


