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Horváth Gergő

Vanyó László: Nüsszai Szent Gergely teológiai antropológiája.
Szerk. D. Tóth Judit, Jel Kiadó, Budapest 2010.

Vanyó László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Ókeresz-
tény irodalom- és dogmatörténeti tanszékének professzora a magyar keresztény  
teológia egyik legmeghatározóbb alakja volt, akinek tudományos munkásságát 
nagy mértékben a patrisztika területén végzett kutatásai határozták meg. A D. 
Tóth Judit szöveggondozásában és szerkesztésében megjelent Nüsszai Szent Gergely 
teológiai antropológiája című kötet Vanyó László mindezidáig csak igen szűk körben 
ismert, 1972-ben benyújtott, azonos című doktori disszertációját tartalmazza, 
amely a Jel Kiadó Litteratura Patristica könyvsorozatának 3. köteteként jelent meg a 
közelmúltban. 

A Nüsszai Szent Gergely teológiai antropológiája D. Tóth Judit részéről bizonyos 
mértékig tisztelgés Vanyó László emléke előtt, de lényegesen több is ennél, hiszen 
Nüsszai Gergely személye és teológiai munkássága a kappadókiai atyákkal foglal-
kozó kutatók között napjainkban éppúgy töretlen népszerűségnek örvend, mint 
negyven évvel ezelőtt. 

Vanyó László – a disszertációjának bevezetőjében megfogalmazottak szerint – 
Gergely antropológiai nézeteit elsősorban a krisztológiai dogmák és a feltámadás 
perspektívájából fejti ki. A szerző azzal indokolja témaválasztását, hogy ezek a té-
mák Nüsszai Szent Gergely műveiből jól kivehetően az egyházatya számára is a 
legjelentősebb egzisztenciális problémák voltak.

A mű lényegileg hét terjedelmes fejezetből áll: Nüsszai Szent Gergely élete, művei, 
jelentősége; Nüsszai Szent Gergely filozófiája: a negatív teológia; Az istenképmás: Krisztus; Az 
Isten képmása az ember: Ádám; Az ember a teremtésben; Az ember a testi végesség és szellemi 
végtelenség dialektikájában, valamint A végesség és a végtelenség szintézise: a feltámadás. 
Az egyes szükséges mutatókon kívül a kötet részét képezi az elsősorban Szent Ger-
gely munkásságát behatóbban tanulmányozni kívánók számára hasznos bibliog-
ráfia, mely D. Tóth Judit munkáját dicséri. A bibliográfia  terjedelmes válogatás a 
nemzetközi Nüsszai Szent Gergely-kutatás 1988. utáni irodalmából, de a szerkesz-
tő ezenfelül a teljesség igényével közli a Gergely-kutatás 1980. utáni magyar nyelvű 
irodalmának bibliográfiai adatait is.

Az első fejezetben Vanyó László Szent Gergely életének rövid, de lényegretö-
rő bemutatásán túl részletesen értekezik a negyedik század dogmatörténeti hát-
teréről, továbbá rámutat az egyházatya dogmatörténetben betöltött szerepének 
jelentőségére. Gergely – tudatosan alakítva a filozófiai tradíciót – elkülönítette a 
teológiát a természetfilozófiától, valamint a dialektikától, ezek alapján pedig arra 
a filozófiailag belátható és teológiailag kinyilatkoztatott álláspontra jutott, hogy 
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Isten világfölötti, az ember pedig evilági lény. Vanyó László ennek kapcsán arra 
hívja fel az olvasó figyelmét, hogy Gergely antropológiai nézeteit ez az iménti tétel 
határozza meg. Az első fejezet további részében a szerző röviden értekezik a Szent 
Gergely munkásságával foglalkozó kortárs szerzők kutatásairól, továbbá rávilágít 
az egyes Gergely-kutatók értelmezéseiben megfigyelhető párhuzamokra, valamint 
különbségekre is. A fejezet e része a kötet rendkívül hasznos részét képezi, hiszen 
az olvasónak tágabb rálátása nyílhat a kortárs Gergely-reflexiók témakörére, vala-
mint az egyházatya gondolkodásának kulcsfogalmaira. A fejezet továbbá előrevetíti 
Vanyó László kutatásának irányát is.

A második fejezet központi témája Gergely negatív teológiája, amely az egyház-
atya filozófiájának lényegi része. Vanyó László e fejezet keretein belül fontosnak 
véli bemutatni az egyházatya viszonyát a görög filozófiai hagyományokhoz, miáltal 
az olvasó is betekintést nyerhet a Gergely-korabeli szellemi környezetbe, valamint 
abba, hogy az egyházatya filozófiáját milyen mértékben határozták meg a korabeli 
szellemi irányzatok, s hogy milyen volt az azokat illető kritikája. A fejezet legfőbb 
érdeme, hogy világosan az olvasó elé tárja Gergely negatív teológiájának a hellén 
gondolkodásban gyökerező filozófiai alapjait, és részletesen tárgyalja a negatív te-
ológia pozitív következményein túl a Gergely pozitív teológiájának alapját képező 
krisztológiát. Az egyházatya negatív teológiája elsősorban az emberi megismerés 
korlátaira és a hit lehetőségére összpontosít, míg pozitív teológiája arra alapul, hogy 
bár az embernek nincs szükségszerű kapcsolata Istennel, sőt, Isten tulajdonképpen 
megközelíthetetlen, Krisztusban mégis kapcsolatot teremtett az emberrel. Ez a 
kapcsolat azonban, mint arra Vanyó László a fejezet zárósoraiban rámutat, ontoló-
giailag közvetlen, ismeretelméletileg pedig közvetett marad.

Az Istenképmás: Krisztus című fejezet központi témái – a korábbi fejezetekben 
leírtakhoz koherensen kapcsolódva – Krisztus kettős képisége (természetes képe 
Istennek, és tökéletes képe az emberi természetnek), Krisztus emberi természeté-
nek egyetemessége, valamint az új teremtmény. Vanyó a fejezetben részletesen ér-
tekezik Szent Gergely Krisztus természetéről vallott nézeteiről, s kiemeli, hogy az 
egyházatya Krisztus individuális emberi természetét vallotta. Az „új teremtmény” 
Gergely teológiájában nem más, mint Krisztus és közössége, vagyis az Egyház. Bár 
az egyházatya krisztológiájából az a következtetés vonható le, hogy Isten egyedüli 
képe Krisztus, de ha az emberiség részesedik Krisztus képében, a vele való közös-
ségben Isten általános képévé válhat.

A negyedik fejezetet Vanyó László már nem a Krisztusban kinyilatkozatott is-
tenkép, hanem az emberbe rejtett istenképmás tárgyalásának szenteli. A kötet leg-
tartalmasabb fejezetében a szerző röviden tárgyalja a Gen 1,26 exegézisét Nüsz-
szai Szent Gergelynél, valamint a Gergelyt megelőző patrisztikus hagyományban, 
továbbá figyelmet fordít a hellén hagyomány ember-értelmezésére is. A kötet e  
fejezeteiben rajzolódik ki legélesebben az egyházatya emberképe, amely szerint az 
ember a világon belüli létezők között a legcsodálatosabb, aki azonban saját kettős 
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természetéből fakadóan a maga lényegét mégsem képes megismerni. Vanyó az Isten 
képe: az emberi természet és Az istenképiség az ember lényege c. alfejezetekben érzék-
letesen mélyíti el a korábban mondottakat, és behatóan értelmezi Szent Gergely 
felfogását az ember lényegéről, mely az egyházatya szerint az ember Isten általi 
meghatározottságában rejlik.

A kötet következő, hosszabb lélegzetvételű fejezetének központi témája a terem-
tés, amely Nüsszai Gergely teológiai antropológiájának megértése szempontjából 
különösen fontos, hisz a teremtéssel Isten a megtestesülés útját készítette elő. Vanyó 
László ismervén a témakör gergelyi tanokban elfoglalt kitüntetett szerepét, az egy-
házatya teremtésről vallott nézeteinek részletes elemzésén túl elmélyült filozófiai 
elemzését adja a gergelyi időfelfogásnak, amely szerint az idő nem más, mint maga 
a világ az emberi megismerésben. A szerző a következőkben a bűn, a rossz és a  
halál fogalmait tárgyalva arra mutat rá, hogy ezek Szent Gergely teológiai gondol-
kodásában a teremtésről és a megváltásról vallott nézetei mellett csupán másodla-
gos szerepet töltenek be.

Az ember a testi végesség és szellemi végtelenség dialektikájában című fejezetben Vanyó 
visszatér az idő problematikájához, és arra keresi a választ, hogy ha az ember lénye-
ge istenképiségében rejlik, akkor annak miképp tud megfelelni az időben. A szerző 
ennek kapcsán a döntés súlyosságára hívja fel a figyelmet. Az egyházatya szerint az 
embernek állandó döntései által egyre nagyobb mértékben kell részesednie önnön 
lényegében. Vanyó László a fejezet további részeiben ismerteti a test és lélek, vala-
mint a szabadság és kegyelem témaköreinek gergelyi interpretációját.

A kötet zárófejezetének középpontjában Nüsszai Szent Gergely teológiai gon-
dolkodásának alaptémája, a feltámadás áll. Vanyó László kihangsúlyozza, hogy az 
egyházatya számára a feltámadás nem csupán a távoli jövőbe száműzött esemény, 
épp ellenkezőleg: a feltámadás – Gergely antropológiájának magva – Krisztus fel-
támadása után fokozatosan és folytonosan bekövetkezik. A szerző itt a feltámadást 
mint kozmikus történést is értelmezi.

Vanyó László disszertációját tömör, de alapos összefoglalás zárja, melyben sorra 
veszi Gergely teológiai antropológiájának kulcsfogalmait és témaköreit, lényegretö-
rően tolmácsolva az egyházatya állásfoglalását.

A kötet rendkívül alapos munka eredménye mind Vanyó László, mind D. Tóth 
Judit részéről, azonban elsősorban a szűkebb olvasóközönségnek szól. Fontos lát-
nunk, hogy mű lényegesen több, mint bevezetés Gergely gondolkodásába, hiszen 
a szerző a téma rendkívül széles körű ismeretéről ad számot, és számos filozófiatör-
téneti reflexiót is megfogalmaz. Mivel a kötet egy szűkebb réteget céloz meg, nem 
tartozik a könnyen olvasható szövegek közé, ez azonban teljes mértékben Vanyó 
László tudományos igényességének tudható be. Összességében tehát elmondható, 
hogy a Nüsszai Szent Gergely teológiai antropológiája a patrisztikában és Szent Gergely 
tanaiban elmélyedni kívánók számára első osztályú szakirodalom, amely az igé-
nyes, keményfedeles kiadásnak is köszönhetően garantáltan időtálló marad.
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Formai kéréseink szerzőinkhez

A szöveget word-formátumban, rtf-kiterjesztésben kérjük elektronikus úton meg-
küldeni a következő címre: <orpheusnoster@googlegroups.com>. Általában maxi-
mum 1 szerzői ív (40.000 leütés szóközökkel, jegyzetekkel, bibliográfiával együtt) 
terjedelmű cikket várunk, de ennél jelentősen rövidebb cikk közlését is szívesen 
vállaljuk. Recenziók esetében a várt terjedelem körülbelül 5-10.000 leütés.

A főszövegben használt alapbetűtípus 12 pontos Times New Roman legyen, a 
lábjegyzetben 10 pontos Times New Roman. Ha a szöveg különleges fontkészletet 
is igényel, kérjük csatolni a fontkészletet, valamint a cikket pdf-formátumban is.  
A főszöveget sorkizártan, másfeles sortávolsággal, a bekezdések elején behúzás nél-
kül kérjük; a lábjegyzetet sorkizártan, szimpla sortávval.

Hivatkozásokat lábjegyzetben és nem végjegyzetben kérünk. Külön irodalom-
jegyzék, bibliográfia a tanulmány végén nem feltétlenül szükséges, de szívesen 
vesszük, különösen, ha egy szerzőtől több művet is idéznek, és az i.m.-mel való 
hivatkozás zavart okozhatna. Ilyen esetben javasoljuk a jegyzetekben a szerző és 
évszám alapján történő rövid hivatkozást. Ha nincs külön irodalomjegyzék, az első 
alkalommal való idézést teljes formában kérjük, utána pedig i.m., illetve i.h. formá-
ban. Kereszthivatkozások ne legyenek. Folyóiratcikk, könyvfejezet címét idézője-
lek között, normál betűvel kérjük, folyóirat, könyv címét dőlt betűvel.

Minden esetben pontos irodalmi hivatkozást kérünk (megjelölve a kezdő és záró 
oldalszámot, tehát nem 230sqq. formában). Kérjük, az oldalszámot csak abban az 
esetben egyértelműsítsék p. (pp.) betűvel, ha az idézett mű jellegéből (katalógus, 
képkötet) következően egyébként nem volna világos, hogy oldalszámról van szó. 
Internetes hivatkozások esetén kérjük ellenőrizni, hogy az idézett oldal elérhető-e 
még, és kérjük a hivatkozás, illetve az ellenőrzés dátumát is feltüntetni.

Kérjük, klasszikus auktorok idézésénél ne alkalmazzanak kiskapitálist. Az auk-
torok nevét és műveik címét lehet a szakmában bevett rövidítésekkel külön magya-
rázat nélkül alkalmazni. Tudományos közéletünkben kevéssé ismert folyóiratok, 
sorozatok, kézikönyvek nevét vagy ne rövidítve írják, vagy az irodalomjegyzék  
végéhez csatoljanak rövidítésjegyzéket is.

Az idegen nyelvű, latin betűs kifejezéseket és idézeteket kérjük dőlt betűvel 
szedni, a görög, héber, kopt és szír idézeteket a megfelelő betűvel (más nyelvű szö-
vegeket is szívesen látunk eredeti írásmóddal). Kérjük, hogy ne külön görög, héber 
stb. betűkészletet használjanak, hanem unicode betűket (ha egyes ékezetes betű-
ket az alapbetűtípussal nem tudnak létrehozni, Palatino Linotype betűt ajánlunk).

A görög neveket a szerző szándéka szerint tudományos vagy magyaros átírás-
ban, egy cikken belül következetesen kérjük. Kérjük, görög neveket – latin auktor 
idézését kivéve – ne írjanak át latinosan (pl. Achilles, Homerus).

Képek esetén a képaláírásokat a szöveg legvégén beszámozva kérjük megadni. 
A képeket ne ágyazzák be a dokumentumba, hanem külön képfájlban, a lehető leg-
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nagyobb méretben és felbontásban (tehát min. 1000x1000 pixel) küldjék, és a szö-
vegben jelöljék meg, hová szerkesszük be a képet.

A tanulmányokhoz kérünk körülbelül 15 soros angol, német, francia, olasz vagy 
latin nyelvű rezümét a cikkel közös fájlban, a szöveg végén. Kérjük, hogy szerzőink 
nevük mellett adják meg a következő információkat: születési év, tudományos fo-
kozat, a tudományág, melynek művelőjeként a „Számunk szerzői” rovatban szeret-
nék magukat azonosítani, oktatási-kutatási hely. Recenziók esetében a recenzeált 
mű minden könyvészeti adatát kérjük a cikk címében, illetve alcímében megadni. 

A korrektúrát a Word Eszközök menüjének Változások követése gombja alatt a 
Módosítások elfogadása vagy elvetése lehetőségnél, Elfogadja, illetve Elveti gom-
bokkal az adott helyen jelezve kérjük vissza.
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Következő számunk tartalmából

Újkor és legújabb kor

Ö. KOVÁCS József: Jelenkorkutatás és politikai diktatúra társadalomtörténeti nézőpontból

BALATON Petra: A székely falusi társadalom közösségi színtere. N    épházak, szövetkezeti 
házak

BOGNÁR Zalán: A kárpátaljai magyar és német polgári lakosság tömeges elhurcolása 
szovjet hadifogságba

GALAMBOS István: A Nemzeti, valamint a Földigénylő Bizottságok szerepe a demokrácia 
álarcát öltő proletárdiktatúra kiépítésében Keszthelyen

KLEMM László: Kafka: A fegyencgyarmaton c. elbeszélésének további bibliai vonatko-
zásai 


