
SÁNDOR LÁSZLÓ: A ZENE HÁROM TERMÉSZETE

I. Az ember természete(i)

„A szubjektum az a hely, ahonnan a valóság látható.”

/Hamvas Béla

A madár legszebb hangja az éneke; az ember legszebb hangja ugyancsak az éneke. Ahogy a beszéd

is, az ének is kommunikáció és mint ilyen, az ember legmagasabb hőfokon izzó kommunikációja,

az egyes ember benső világát a leghűségesebben kifejező, de egyszersmind az egyéni lét határain a

lehető  legmesszebbre  túlmutatni  képes  közlési  mód.  Miközben  a  nyugati  kultúra  többszólamú

énekmódjai  a  maguk  semmilyen  más  kultúráéra  nem  hasonlító  egyediségükben  már-már

csodaszámba mennek, addig a legnagyobb mértékben igaz az is, hogy az emberi ének és különösen

a földrajzi  helytől és korszaktól függetlenül mindenütt  és mindenkor jelen lévő rituális ének az

emberi kommunikáció lehető legtermészetesebb módja. Természetes, mégis csoda. Az ember előbb

tud énekelni, mint beszélni, a pici gyermek az énekében old fel minden feszültséget, dolgoz fel

minden új tudásanyagot, mellyel nyíló értelme folyton-folyvást találkozik és – nem utolsósorban –

az énekével kísért játékai során ismeri meg önmagát. Amikor az 1950-es években valamikor Pierre

Boulez kimondja, hogy a zene létmód, nem termék, produktum, kivetítés, hanem az emberi létezés

egyik  módja,  akkor  itt  nem  az  a  kérdés,  hogy  Bouleznek  igaza  van-e,  hanem,  hogy  ezt  a

majdhogynem antropológiai közhelyet miért kell kimondani (tudjuk jól, hogy ki kellett mondani és

azt is tudjuk, hogy ez a kijelentés még ma is sokakat meglep; ennek okát firtatni azonban nem a

jelen tanulmány feladata).1 

A dologban  az  a  furcsa,  hogy  ha  valaki  ugyanezt  a  mondatot  példának  okáért  a  15.

században találta volna kimondani, a korbeli hallgatóság a kijelentést valószínűleg egyáltalán nem

is tudta volna értelmezni (miért is bizonygatná bárki, hogy a sütés a Nap sajátos létmódja?). Ha az

ének magasrendűségének tudása már nem banális közhely, akkor ez azt jelenti, hogy elveszítettünk

valami  nagyon  lényegeset,  nem  vagyunk  többé  tudatában  annak,  hogy  az  ember

kommunikációjának – és itt hangsúlyoznunk kell, hogy arról az emberről beszélünk, akit a teremtés

1 „Semmi sincs a »remekműre«, a zárt ciklusra, a passzív szemlélődésre, a tiszta esztétikai élvezetre alapozva. A zene
a földi lét egyik módja, integráns része, és elválaszthatatlanul hozzátartozik; többé nem pusztán esztétikai, hanem
etikai  kategória.”  Pierre  Boulez.  Idézi:  Nyman,  Michael:  Experimentális  zene  –  Cage  és  utókora.  (Budapest:
Magyar Műhely Kiadó, 2005.) 27.



koronájának szeretnénk látni, teljes joggal – az éneklés a csúcsteljesítménye, vagy ahogyan ebben

az írásban a későbbiekben számtalanszor fogalmazom, a legszellemibb önközlése. Nagy a veszteség

tehát  egy  olyan  korban,  ahol  az  éneklés  kultúrája  lényegtelen  járulékká  hanyatlik,  ahol  egyre

kevesebben énekelnek, a tiszta éneklés és a szép énekhang kevesek „különlegessége”. Felmérések

bizonyítják, hogy a gyermekek énekhangjának természetes magassága az utóbbi 2-3 évtized során

jelentősen alacsonyabbra került és ez a tendencia még ma is tart. Az okokat egyelőre csak találgatja

a  szaktudomány,  de  tény,  hogy  óvodában,  iskolában  egyre  kevesebbet  énekeltetik  és  biztatják

éneklésre a gyerekeket, továbbá maguk a gyerekek is azt látják, azt hallják, hogy sem a társaik, sem

a szüleik nem énekelnek. Pontosan tudjuk, milyen rendkívül kedvező lélektani és fizikális hatással

van a gyermek fejlődésére, ha már az anyaméhben éneket hall, ha saját édesanyjának hangját már a

fogantatása utáni hónapokban megismeri; azt az énekhangot, mely nem egyszerűen unaloműző a

nehéz  hónapokban  az  anya  számára,  hanem  már  itt  is  az  anya  személyes  határain  túlmutató

kommunikációja gyermeke felé (aki ráadásul ekkor még semmilyen értelemben nincs „kívül” az

édesanya személyes határain). Az énektelen kor szellemtelen is; ha az ember elveszíti az éneket,

elveszíti a szellemet is. Ebből az következik, hogy a zenét az emberi létezés egyik módjának tartó

gondolat rendkívül modern és időszerű, ugyanakkor modernitása és időszerűsége nem tartalmában

van, hanem kimondottságában.

Az  ember  tehát  képes  zenei  módon  létezni,  vagy  még  pontosabban  fogalmazva  képes

zeneként  létezni.  Az  ember  és  a  zene  szétválaszthatatlanságának  tételezése  és  elfogadása

következményként hozza magával azt a felismerést, hogy mindaz, amit az ember alaptermészetéről

megállapítunk,  igaz  a  zenére  is;  illetve  fordítva:  zenét  vizsgálva  önmagunk  megismeréséhez

juthatunk  közelebb.  Ha tehát  a  zenét  hármas  természetű  jelenségnek  tartjuk,  miért  gondolnánk

önmagunkat  másmilyennek;  illetve:  ha  önmagunkat  test-lélek-szellem  hármas  egységének

tételezzük – hogy joggal tételezhetjük-e arról éppen a következőkben lesz részletesen szó – akkor a

zenét sem tudjuk másképp elképzelni, csak e hármas értelmezés analógiájaként. Ezt fontos már itt,

az írás elején tisztáznunk: az ember szétválasztása korporális és nem korporális összetevőkre vitán

felülálló módon indokolt, ugyanakkor az ókori és középkori antropológiák jelentős része magát a

nem korporális területet is tovább osztotta, megsejtve annak mélyén egy olyan létezőt, melyre nem

bizonyultak  igaznak  az  általában  a  lélekről  szóló  állítások.  Viszonylagos  következetlenség,  sőt

feszültség tapasztalható az ókor és a középkor emberértelmezéseiben abban a tekintetben, hogy ezt

a „harmadik” összetevőt elfogadják-e valóságnak, vagy sem, illetve ha igen, akkor miként nevezik.

Ilyen  módon  viszonylag  hamar  kialakul  és  egymás  mellett  él  kétféle  ember-értelmezés,  a

trichotómia és a dichotómia.  A trichotómia test-lélek-szellem hármasságban gondolkodik,  míg a

dichotómia  csupán test-lélek  kettősséggel  számol  és  a  szellem,  illetve  lélek szavakat  legfeljebb

egymás szinonimájaként tudja elfogadni.2 A kora-középkorban a két emberértelmezés különbsége

kissé árnyaltabb volt az itt leírtnál, ugyanis a dichotómia eleinte elfogadta a mély szellemi valóság

létezését, csak éppen annak helyét a lelken belül jelölte ki és nem különálló létrétegként fogta fel.

Jelen  írás  alapvetése,  nevezetesen  a  zene  három  természetű  mivolta  az  ember  trichotóm

értelmezésének elfogadásán alapszik és azzal analógiában kerül kifejtésre. Tekintettel arra, hogy a

2 Maga a „dichotómia” és „trichotómia” kifejezés  egyszerűen  kettes és  hármas tagolást,  illetve  részekre bontást
jelent, ilyen módon nem csupán a teológiatörténetben használatos, hanem példának okáért a matematikában is.



test-lélek-szellem hármas értelmezése nem mindenki számára magától értetődő, sőt sokak szemében

egyenesen visszatetsző  – a  közvélekedés  egyértelműen a  dichotómiát  részesíti  előnyben,  ennek

kultúrtörténeti  okai hamarosan világossá válnak – fontosnak láttam e kérdésben elmélyülni és a

trichotómia történetének ókori-középkori alakulását, illetve ennek ismeretében mai megítélését is

alaposan  feltárni.  A kérdés  vizsgálata  a  zene  három  természetének  megértése  szempontjából

elkerülhetetlen, továbbá lehetőséget ad annak bizonyítására is, hogy a megfelelőképpen értelmezett

trichotómia és az ugyancsak helyesen értelmezett dichotómia különbsége messze nem akkora, mint

ahogyan ez első pillantásra tűnik, továbbá a nyugati kultúrában korábban és jelenleg is kedvezőtlen

megítélésű trichotómia rehabilitációjára is sor kerülhet.

Ha a kedves olvasó az internetes keresőjébe beírja a „trichotómia” kifejezést és akár csak

felületesen átfutja a kidobott találatokat, tapasztalni fogja, hogy darázsfészekre lelt. A dichotómia és

a  trichotómia  hívei  között  csillapíthatatlan  harc  dúl,  ez  –  ha  mást  nem –  annyit  mindenesetre

bizonyít, hogy a kérdés jelentősége nem csekély. Valamivel mélyebb vizsgálat után az érdeklődő azt

is láthatja, hogy némi leegyszerűsítéssel a vita a történelmi egyházak és a nem történelmi egyházak,

kisebb közösségek között zajlik, ahol is az előbbiek képviselik a Katolikus Egyház által dogmatizált

dichotómia hivatalos álláspontját. Ez nem meglepő, hiszen a 869-es konstantinápolyi zsinat óta –

mely a  nyolcadik  egyetemes zsinat  lenne,  ha a  keleti  egyházak elfogadnák – a  Római Egyház

hivatalos  antropológiai  álláspontja  a  test-lélek  kettősség.  Nem  lényegtelen  megjegyezni

ugyanakkor,  hogy  a  869-es  konstantinápolyi  zsinat  Photios  görög  pátriárka  ellen  lépett  fel

erélyesen,  akinek  döntései  és  intézkedései  a  nagy  egyházszakadás  felé  vezető  út  első  fontos

lépéseinek  tekinthetők.  A trichotómia,  mint  Photios  egyik  lényeges  tanának  elítélése  ebben  az

összefüggésben kell, hogy megítélés tárgya legyen, hiszen Photios pátriárka egész személye jelentett

végzetes  fenyegetést  az  ekkor  még  egységes  egyház  számára,  tehát  alakját  és  teljes  szellemi

kisugárzását a maga egészében kellett likvidálni. A Római Egyház – ebben az esetben nem számítva

az ősegyház mintegy 300 évét, bár a trichotómia szempontjából azt sem volna felesleges figyelembe

venni – ekkor már több, mint 500 éves. Ez alatt az öt évszázad alatt, a kétféle emberértelmezés

viszonylagos békében élt egymás mellett, ahogyan ezt az egyházatyák írásainak tárgyalásánál majd

látni  fogjuk.  Kissé  furcsa  a  trichotómia  elítélésének  hivatalos  indoka  is,  miszerint  „senki  nem

gondolhatja,  hogy  az  embernek  két  lelke  lenne”,  mely  megfogalmazás  azt  sugallja,  mintha  a

trichotómia „lelke” és „szelleme” között mellérendelő viszony állna fenn. A trichotómia korabeli

képviselői  ugyanakkor  határozottan  állítják,  hogy  a  két  „lélekrész”  közötti  viszony  alá-  és

fölérendelt,  ahol is a szellem foglalja el a mélyebb, elvontabb és ezáltal lényegesen jelentősebb

pozíciót; de ne szaladjunk előre!

A kétféle emberértelmezés közötti ma is tartó vita lényegében a Szentírásban használt kétféle

kifejezés, a pneuma (πνεύμα) és a pszükhé (ψυχὴ) körül zajlik; előlegezzük meg lehetséges magyar

fordításukként  a  szellem és  a  lélek szavakat.  A trichotómia  támogatói  szerint  lényeget  érintő

jelentésbeli  különbség  van  a  két  kifejezés  között  és  a  szent  iratok  szerzői  e  különbséget  a

legnagyobb mértékben és a lehető legkövetkezetesebben figyelembe is vették, míg a dichotómia

pártolói  szerint  a  két  megfogalmazás  csupán  egymás  szinonimája  és  ilyen  módon  szabadon

felcserélhetők. Legalábbis gyanús ugyanakkor, hogy  Szent Jeromos bibliafordítása hűen követi a



megkülönböztetést, amennyiben a pneumát következetesen spiritusnak, a pszükhét pedig animának

fordítja;  mielőtt  túlzottan  elhamarkodott  következtetéseket  vonnánk  le  e  tényből,  mindenesetre

felvetjük, hogy ha Jeromos szerint is pusztán szinonimákkal lenne dolgunk, a  Vulgataban a két

kifejezés  legalább  bizonyos  fokú  keveredését  kellene  tapasztaljuk.  Nem  lényegtelen  itt

hozzátennünk, hogy Szent Jeromos feladata éppen a számos közkézen forgó, és egymáshoz képest

bizonyos eltéréseket mutató bibliafordítás összefésülése és a „helyes változat” megalkotása volt,

tehát szóértelmezése szempontjából véletlenszerűségekről aligha beszélhetünk. 

A két  kifejezés  kialakulásának,  használatának,  valamint  szellemtörténeti  útjának  beható

vizsgálata arra az eredményre vezet, hogy a kétféle emberértelmezés tökéletesen összebékíthető, a

trichotómia és a dichotómia „harca” tulajdonképpen felesleges. Ami viszont nem lényegtelen, az

annak  a  kérdése,  hogy  az  ember  titokzatos,  nehezen  meghatározható  és  még  nehezebben

megközelíthető benső szellemi létsíkja, lényének valamifajta legbelső magja – melynek mibenlétét

a  számára  alkotott  fogalmakon  keresztül  igyekszünk  majd  a  lehetőségekhez  mérten  legjobban

feltárni – egyszerűen fogalmazva létezik-e, vagy sem. A trichotómia és dichotómia vitája eredetileg

nem erről szólt, csupán az említett zsinat döntése indított el egy olyan folyamatot, melynek jócskán

előrehaladott állapotában merült csak fel a szellemi valóság létének megkérdőjelezése, figyelmen

kívül  hagyása,  végül  elfelejtése.  Vizsgálódásunk  kiindulópontja  maga  a  két  alap-kifejezés,  a

pneuma (πνεύμα) és a pszükhé (ψυχὴ), és elsőként ezek szentírási előfordulásai, mely mondatok a

trichotómia és dichotómia mai vitáinak magvát szokták képezni.

Jézus a  pszükhé kifejezést viszonylag ritkán használja, többnyire olyan esetekben, amikor

saját  maga,  vagy  másvalaki  érzelmi  reakcióiról,  felindulásairól,  szomorúságáról,  szenvedéséről

beszél. A Gecsemáné kertben fogalmaz például a következőképpen:  Περίλυπός ἐστιν ἡ  ψυχή μου

ἕως θανάτου· „Felette igen szomorú az én lelkem mindhalálig!” (Mt 26,38; Károli ford.) Továbbá

itt: […] μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε ἢ τί πίητε […] „Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek

felől,  mit  egyetek és mit  igyatok.”  (Mt 6,25) Ezen a helyen Károli  nyilván szembesült  azzal a

ténnyel,  hogy két  különböző  kifejezésre  csak  egyetlen  magyar  szó  áll  rendelkezésére,  ezért  ha

következetes  akart  maradni  nyilvánvalóan  itt nem  fordíthatta  a  pszükhét  léleknek.3 A fordító

mindazonáltal akkor kerül igazán nagy gondba, amikor a két kifejezés a,  pneuma és a  pszükhé,

egyetlen  mondatban szerepel,  mint  például  a  Mt  12-ben.  A szóban forgó mondat  első  fele  így

hangzik: Ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν ᾑρέτισα, ὁ ἀγαπητός μου ὃν εὐδόκησεν ἡ  ψυχή μου· „Ímé az én

szolgám, akit választottam; az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét lelé;” tehát itt is, még az

Úr szájába  adott  szavak között  is  az,  amely érzelmet  fejez  ki  („kedvét  lelé”)  a  pszükhével lett

jelölve. A folytatás azonban így szól:  θήσω τὸ  πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν… „lelkemet adom ő belé.”

(Mt 12,18) Károli tehát nem kerüli el a szóismétlést, annál inkább a Szent István Társulat online

bibliafordítása: „Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben tetszésemet találom.

Kiárasztom rá Lelkemet, és ítéletet hirdet a népeknek.”4 A lélek szót teljesen kihagyja a mondat első

3 A ψυχὴ (pszükhé) valóban jelent életet is, ami ugyanazt a logikát követi, melyet a magyar kifejezés is: a lélegzés 
(lélek-zés) addig áll fenn, amíg az élet.

4 Máté a fenti mondatban Izajást idézi, tegyük hozzá, pontosan. A Septuaginta eredeti görög szövege ugyanis az 
idézett újszövetségi szakaszhoz hasonlóan az analóg ószövetségi helyen is két különböző kifejezést használ: Ιακωβ 
ὁ παῖς μου, ἀντιλήμψομαι αὐτοῦ· Ισραηλ ὁ ἐκλεκτός μου, προσεδέξατο αὐτὸν ἡ ψυχή μου· ἔδωκα τὸ πνεῦμά μου 
ἐπ᾽ αὐτόν, κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσει. Károli Izajás-fordítása rendkívül tanulságos: „Ímé az én szolgám, akit 



feléből, helyette más nyelvtani szerkezetet használ, melynek értelme ugyan hű a szöveghez, de nem

szó szerinti fordítás, a mondat második felének nyilvánvalóan transzcendens aktusát pedig csupán a

nagybetűvel  írott  Lélek szóval  érzékelteti.5 Máté  evangéliuma 12.  fejezetének  számos  mondata

Jézus  legradikálisabb  kijelentései  közül  való.  Talán  ebből  a  szempontból  sem  lényegtelen  a

fejezeten  belül  előforduló  számtalan  πνεῦμά  és  ψυχή kifejezések  megkülönböztetésének

következetessége.  Az  evangélium  végén, a  halál  pillanatát  a  Szentírás  –  ugyanezt  a

következetességet  megtartva  –  így  fogalmazza  meg:  ὁ  δὲ  Ἰησοῦς  πάλιν  κράξας  φωνῇ  μεγάλῃ

ἀφῆκεν τὸ  πνεῦμα. „Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván, kiadá  lelkét.” (Mt 27,50; Károli

ford.) A sort hosszan folytathatnánk; de végezetül álljon itt egy olyan mondat, melynek jelentősége

a későbbiekben majd tovább körvonalazódik, a János-evangélium gyakran idézett mondata: πνεῦμα

ὁ θεός: „Az Isten Lélek:”, illetve a folytatás, mely éppen ennyire fontos: καὶ τοὺς προσκυνοῦντας

αὐτὸν ἐν  πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. „és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és

igazságban imádják.” (Jn 4,24; Károli ford.)

Pál  Tesszalonikaiakhoz írott  első levelének záró  áldása  vitán  felülálló  módon bizonyítja,

hogy a trichotómia Krisztus korában és még kevéssel azután is – a görög kultúrkörben, de ahogyan

látni fogjuk azon kívül is – magától értetődő alapvetés volt: „Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι

ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ

τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη.” (1Tessz 5,23) Az idézett mondat valódi tartalma iránti

hűség hiányát két fordítással is szeretném demonstrálni. Az első Károli Gáspáré: „Maga pedig a

békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind

testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” Károli  a  három

„elem” közül – melyek nem mellesleg az ember teljességét (Károlinál az ember „egész valóját”)

biztosítják – csak kettőt fordít le. A σῶμα szót természetesen  testnek fordítja, az viszont rejtély

marad, hogy a πνεῦμα (pneuma) és a ψυχὴ (pszükhé) szavak közül melyiket adja vissza lélekként.

Az új  revideált  Károli-Biblia  más megoldást választ:  „A békesség Istene szenteljen meg titeket

teljesen, és őrizze meg a ti  lelketeket,  elméteket és  testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi

Urunk  Jézus  Krisztus  eljövetelére.”  A  pneuma lélekként  való  fordításán  szinte  már  nem  is

csodálkozunk, de arra nemigen találunk magyarázatot, hogyan értelmezhető a pszükhé elmének.6

gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.” (Iz 42,1) 
A pszükhé, mely az érzelmekért felelős, itt a szív szóban nyer megfogalmazást. A teljesség kedvéért hozzá kell 
tennünk, hogy a héber eredeti szöveg is két különböző kifejezést használ: pszükhé – ש פ   רוח  – pneuma ,(nephesh) נ ש
(ruach). 
L.: Hebrew Interlinear Bible: https://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTpdf/isa42.pdf 

5 A jellemző fordítási tanácstalanság demonstrálására álljon itt a szóban forgó szakasz további öt magyar fordítása: 
„Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem! Lelkemet adom neki...” Magyar 
Bibliatársulat (1990.); „Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben tetszésemet találom. 
Kiárasztom rá Lelkemet...” Szent István Társulat; „Íme, a szolgám, akit választottam, a kedvencem, akiben lelkem 
tetszését találta. Ráadom a Lelkemet...” Káldi-Neovulgáta; „Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, 
akiben kedvem telik. Rálehelem lelkemet...” Békés-Dalos; „Íme, a szolgám, akit kiválasztottam. Íme, akit szeretek, 
akiben örvendezik a szívem! Lelkemet adom neki...” Simon Tamás László.

6 Az elme a lélek egyik része, vagy ereje a skolasztikus teológiában, ahogy később látni fogjuk; itt azonban érdemes 
hozzátennünk, hogy a mens (elme, értelem) már Szent Ágostonnál és az ő nyomán Cusanus-nál sokkal inkább a 
spiritus szinonimájaként és kevésbé az anima részeként értelmezhető. Mondani sem kell, hogy a Vulgata ebben az 
esetben is hűséges a görög szöveghez: „Ipse autem Deus pacis sanctificet vos per omnia: ut integer spiritus vester, 
et anima, et corpus sine querela in adventu Domini nostri Jesu Christi servetur.” Továbbá meg kell jegyeznünk, 
hogy itt a Szent István Társulat fordítása ugyancsak pontos: „A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy 

https://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTpdf/isa42.pdf


A  görög  nyelven  íródott  Bölcsesség  könyve a  pneuma és  pszükhé szavak

megkülönböztetésének szempontjából rendkívül fontos adatokat szolgáltat,  miközben bölcsesség-

definíciója  az  ókori  görög  műveltségű  zsidó  gondolkodásba  is  betekintést  enged.  Példája  jól

mutatja, hogy az ószövetségi hagyomány is tudott a különbségről és számolt a bensőséges szellemi

valóság létezésével és magasrendűségével. A héber hagyományban is két különböző kifejezés állt

rendelkezésre a lélek és a szellem számára: a ש פ  pedig a pneuma (ruah)  רוח  a pszükhé, a (nephes) נ ש

pontos megfelelője, ahogyan az előző Izajás-idézetnél láthattuk. A Bölcsesség könyvének ismeretlen

szerzője a könyv 7. fejezetében ezt írja a bölcsesség jellemzéseként:

Benne ugyanis lélek [szellem] van, amely értelmes, szent, a maga nemében egyetlen, sokrétű,

finom, könnyed, mozgékony, átható, tiszta, világos, sérthetetlen, a jót kedveli, éles, akadályt

nem ismer, jótékony, emberbarát, állhatatos, szilárd, bátor, mindenható, mindent lát és áthatja

a  szellemet,  a  gondolkodó,  a  tiszta  és  a  legfinomabb  lényeket.  Mert  a  bölcsesség

mozgékonyabb, mint bármi, ami mozog, tisztaságánál fogva mindenen áthatol. Hiszen Isten

erejének lehelete és a Mindenható dicsőségének tiszta kicsordulása; ezért nem érheti soha

semmi  folt.  Az  örök  világosság  kisugárzása,  és  az  Isten  működésének  tiszta  tükre  és

jóságának képmása. Bár csak egy, mindent megtehet, s jóllehet magában marad, megújítja a

mindenséget.  Nemzedékről  nemzedékre  betér  a  szent  lelkekbe,  így  formálja  meg  Isten

barátait és a prófétákat.7

Az első  mondat  nyelvtani  szerkezetének  megfejtése  nem könnyű,  nem egészen  világos,  mikor

beszél a szerző a bölcsességről (σοφία; szofia) és mikor a benne lévő szellemről (πνεῦμα; pneuma).

Meglehet,  hogy a kettős  értelmezhetőség szándékos,  és a bölcsesség fogalma a szellemmel oly

mértékben összefonódik, hogy alig-alig megkülönböztethető; végeredményben a bölcsesség forrása

a szellem maga, ahogyan ezt az antik szerzők műveinek vizsgálatakor látni is fogjuk. Ugyanez nem

mondható el  a  pszükhéről. A szent (ὁσίας;  hosziasz;  Istennek tetsző, kegyes,  szent, megszentelt,

szent  életű)  lelkek (ψυχαί;  pszükhék)  ezúttal  az  embereket  jelenti,  azokat  az  embereket,  akik

önmagukat alkalmassá tették a szofia és a pneuma befogadására.

Károli  Gáspár  számára  még  nem állt  rendelkezésre  a  nyelvújítás  során  alkotott  szellem

kifejezés, ezért kénytelen volt mind a spiritus, mind az anima szavakat egyöntetűen a „lélek” szóval

visszaadni.8 A szellem szó megalkotásával ugyanakkor lehetőség nyílt ennek az igen fontos – nem

tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus 
eljöveteléig.”

7 „Ἔστιν γὰρ ἐν αὐτῇ πνεῦμα νοερόν, ἅγιον, μονογενές, πολυμερές, λεπτόν, εὐκίνητον, τρανόν, ἀμόλυντον, σαφές, 
ἀπήμαντον, φιλάγαθον, ὀξύ, ἀκώλυτον, εὐεργετικόν, φιλάνθρωπον, βέβαιον, ἀσφαλές, ἀμέριμνον, παντοδύναμον, 
πανεπίσκοπον καὶ διὰ πάντων χωροῦν πνευμάτων νοερῶν καθαρῶν λεπτοτάτων. πάσης γὰρ κινήσεως 
κινητικώτερον σοφία, διήκει δὲ καὶ χωρεῖ διὰ πάντων διὰ τὴν καθαρότητα· ἀτμὶς γάρ ἐστιν τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως 
καὶ ἀπόρροια τῆς τοῦ παντοκράτορος δόξης εἰλικρινής· διὰ τοῦτο οὐδὲν μεμιαμμένον εἰς αὐτὴν παρεμπίπτει. 
ἀπαύγασμα γάρ ἐστιν φωτὸς ἀιδίου καὶ ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας καὶ εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος 
αὐτοῦ. μία δὲ οὖσα πάντα δύναται καὶ μένουσα ἐν αὑτῇ τὰ πάντα καινίζει καὶ κατὰ γενεὰς εἰς ψυχὰς ὁσίας 
μεταβαίνουσα φίλους θεοῦ καὶ προφήτας κατασκευάζει·” (Bölcs 7,22-27; Szent István Társulat)

8 Többek között  ezért  volt  kénytelen  a  Mt 16,25-ben a „világot  megnyeri  de pszükhéjét  elveszíti”  szakasznál  a
pszükhét  életnek fordítani,  ami  –  mint  láthattuk  –  hiteles  fordítás.  Más  európai  nyelvek  ebből  a  szempontból
szerencsésebbek, vagy inkább az eredeti gondolatisághoz hűségesebbek; gondolhatunk itt az angol  soul és  spirit,
illetve a német Seele és Giest szavakra.



túlzás azt állítani, hogy életbe vágóan fontos – megkülönböztetésnek a nyelvi visszaadására, ám a

modern bibliafordítások ezzel a lehetőséggel nem éltek, nem élnek (ahogyan a revideált Károli-

Biblia esetében is láthattuk). Márpedig a nyelvújítók leleményességét tükrözi az a tény, hogy a lélek

mellé  társ-kifejezésnek  olyan  szót  alkottak,  mely  szótövében  ugyancsak  a  levegő-elemmel  van

rokonságban;9 teljesen  életszerű  az  emberben  mindazt,  ami  nem korporális,  költői,  vagy átvitt

értelemben légiesnek, ilyen módon nem megragadhatónak elgondolni. Pont e szótőbeli hasonlóság

teszi tanulságossá azt, hogy a nyelvújítók a már létező és jelentésében ugyancsak a levegővel és a

levegővétellel kapcsolatban álló lélek szó mellé egy újabb kifejezés bevezetését látták fontosnak; ez

az új kifejezés a levegő elemmel kapcsolatos ugyan, de a lélegzéssel nem, ami kihangsúlyozza a

mulandó léttől függetlenül is elgondolható voltát. A szellem természetesen egyéb jelentésekkel is

bír: többek között értjük alatta az életből eltávozott, de vissza-visszatérő, kísértő lényeket, melyek a

vulgáris  képzeletben fehér  lepedőt  öltenek magukra,  vagy a  kamrában sorakozó fazekak fedőit

emelgetik.  A magyar  észjárás  ezeket  is  szellemeknek  nevezte  el,  az  egyébként  teljesen  érthető

logikát követve. Itt fontos megjegyeznünk, hogy ez a logika is egyezik az evangéliumival, ugyanis

az ógörög szöveg pneumáknak nevezi azokat a „gonosz lelkeket” is – természetesen többesszámban

(πνεύματα ἀκάθαρτα) – melyeket Jézus kiűz a megszállottakból. A magyar nyelvben továbbá él a

szellem kifejezés,  mint  az  értelem  szinonimája,  például  a  szellemi  munka fogalmában.  Ez  a

használat sem idegen a korai keresztény gondolkodástól, bár már nem teljesen összeegyeztethető az

evangéliumai  szóhasználattal;  Szent  Ágoston  a  szellemi  megismerés fogalmát  valóban  az

intellektuális  megismerés szinonimájaként  használja,  de  ez  nem  jelenti  azt,  hogy  valamifajta

szárazon racionális érdeklődést értene alatta.10

A trichotómia-dichotómia  vita  egyik  általános  hiányossága,  hogy a  vitatkozó  felek  nem

tekintenek  túl  a  Szentírás  határain  és  nem  vetnek  pillantást  a  két  kifejezés  eredetére  és

9 Akárcsak a pneuma (πνεύμα), mely szó szerint fuvallatot jelent (pnoé = fuvalom, pneó = fújni).
10 Az  előzőekhez  hasonlóan  Szent  Ágoston  műveinek  magyar  fordításainál  is  jelentkezik  a  zavar,  például  a

Vallomások VIII. könyvének 9. fejezetében: „A lélek elrendeli, hogy például a kéz megmozduljon, s olyan gyors az
eredmény, hogy alig lehet parancs és végrehajtás között határt vonni,  pedig a lélek szellem, a kéz pedig anyag.”
„Imperat animus, ut  moveatur manus,  et  tanta est  facilitas,  ut  vix  a servitio discernatur imperium;  et  animus
animus est, manus autem corpus est.” Ez esetben Augustinus a léleknek valóban lelki funkciót tulajdonít, míg a
fordító a szóismétlés elkerülése miatt a szellemnek ad lelki funkciót (a teljesség kedvéért érdemes megemlíteni,
hogy Szent Ágoston hímnemben használja a  lélek szót, vagyis  anima helyett az  animus alakot írja, ami inkább
lelkületet, lelkierőt, lélek-erőt jelent). A helyes fordítás nyilvánvalóan ez volna: „a lélek lélek”. Nem érthető az sem,
miért kerül a szellem szó elé a „vallásos” jelző a III. könyv 11. fejezetében a „Videbat enim illa mortem meam ex
fide et spiritu” mondatban: „[…] halott vagyok azon hit és  vallásos szellem részére”. Itt  ugyanis a  szellem szó
használata (egymagában) nagyon is indokolt, hiszen Ágoston önostorozása itt éppen arra vonatkozik, hogy „süket”
volt a  pneuma sugalmazó szavára. A leginkább abszurd példát a XII. könyv 5. fejezetének végén találjuk, ahol a
fordító az anima szót fordítja szellemnek: „Et haec quid est? Numquid animus? Numquid corpus? Numquid species
animi vel corporis?”„De mi ez a (formafelvevő) változékonyság? Test? Szellem? Beletartozik a test vagy szellem
rendjébe?” [kiemelések általam]. Szent Ágoston: Vallomások. Dr. Vass József ford.
http://mek.oszk.hu/04100/04187/04187.pdf

Az  eddig  tárgyaltak  következtetéseit  összefoglalva  a  következő  fordítási  logika  tűnik  megfelelőnek  a
Szentírás és a páli levelek esetében (továbbá néhány ókeresztény író esetében is): pneuma-spiritus: szellem (kivételt
képezhet ez alól a Szent Lélek, vagy Szentlélek szó,  Ἃγιο Πνεύμα, erről később még lesz szó),  pszükhé-anima:
lélek,  intellectus  (és  mens):  értelem,  ratio:  gondolkodás,  ésszerű  megismerés  (szó  szerint  arány).  Ez  a
következetesség  jól  visszaadná  Szent  Ágoston  háromféle,  empirikus  (érzékelő),  racionális  (ésszerű),  és
intellektuális  (értelmi)  megismerését,  és  jól  körvonalazná  a  racionális és  az  intellektuális közötti  egyébként
rendszeresen összemosódó különbséget. Egyetlen fogalom marad, ami még a fenti rendszert követve sem teljesen
világos és vitathatatlan értelmű, mégpedig az  intuitio,  mely némi fenntartással  akár  még a szellem kétségtelen
létezésének bizonyítékaként is vizsgálható volna.
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szellemtörténeti útjára. Márpedig a bibliai szövegek értelmezésében a görög, valamint a közép- és

újplatonikus filozófia nem hagyható figyelmen kívül, lévén ezek a keresztény gondolkodás fontos

előzményei  és  intellektuális  bázisai.  Platón  neve  paradox  módon  mind  a  dichotómia,  mind  a

trichotómia megtámogatására segítségül  hívható.  Platón lélekértelmezése – ilyen módon ember-

értelmezése – első ránézésre nem látszik következetesnek. A korai művekben (Állam, Törvények),

valamint a  Timaioszban Platón a lelket három lélekrészre bontja – értelmes lélek (to logisztikon),

harag lelke (to thümoeidesz) és vágy lelke (to epithümetikon) – mely három részből csak az értelmes

lélekrésznek tulajdonít halhatatlanságot, a harag és a vágy lelkét (láthatóan a lélek két emocionális

részét)  halandónak  tartja.11 A  Phaidroszban  ugyanakkor  egy  és  egyszerű  lélekről  beszél,  mely

oszthatatlan  és  halhatatlan;  az  egyszerű  (egy-szerű)  lélek  halhatatlanságának  bizonyítéka  az

„örökmozgás”, illetve önmagát mozgatás jelensége, vagyis egy olyan lélek-tulajdonság, mely nem

szorul őt megelőző mozgatóra. Ezáltal a  phaidroszi lélek magával a teremtéssel tart kapcsolatot,

hiszen ő az, aki mozog, de az is ő, aki mozgat.12 A phaidroszi lélek tehát az emberen belül fellelhető

teremtői  minőségként  körvonalazódik;  nem  lényegtelen  megjegyezni,  hogy  a  hivatkozott

szövegrész egy olyan szakaszban olvasható, ahol a beszélgetőtársak az elragadtatásról beszélgetnek

és  mindenfajta  elragadtatás  általi  közvetlen  tapasztalatszerzést  magasabb  lét-aktivitásként

értékelnek,  mint  a  hétköznapi  józan  megismerést,  vagyis  valamifajta  misztikus,  de  legalábbis

misztikába hajló szövegrésszel van dolgunk. Valószínű, hogy amikor Platón a Phaidroszban az egy,

oszthatatlan és halhatatlan lélekről beszél, valójában a korábban „értelmes lélekrész”-nek nevezett

fogalmat tárgyalja. 

Fel kell figyelnünk arra is, hogy az értelmes lélekrész neve (to logisztikon) a logosz szóból

származtatható,  melynek  jelentése  köztudottan  igen  szerteágazó.  A  logoszt  köznapi  értelemben

használták a filozófiai  szónoklat,  a doktrinális  írásmű, egyáltalán minden intellektuális  és tanító

jellegű megnyilatkozás kifejezésére – ami a mi  szellem szavunknak a  szellemi munka értelmében

való használatára emlékeztet –, de használták elvont értelemben is a teremtő gondolat, teremtő szó,

a  mindent  átható  mozgató  és  létrehozó,  mindamellett  transzcendens  értelmet  hordozó  erő

kifejezésére is  – ami pedig a mi  szellem szavunk valóban  spirituális jelentéseire hasonlít.13 Bár

Platón a szóban forgó helyen nem használja a pneuma kifejezést, a logisztikon ugyanakkor mintegy

11 Aquinói  Szent  Tamás  befejezetlenül  maradt  Compendiun  theologiae című  írásában  ugyanezt  a  hármas  lélek-
felosztást  alkalmazza  és  közülük  csak  az  értelmes  lélekrészt  tartja  halhatatlannak:  „Az  értelmes  lélek
elpusztíthatatlan, a vegetatív és szenzitív lélek azonban pusztuló…” „Anima rationalis est incorruptibilis, ut supra
ostensum est, vegetabilis autem anima et sensibilis sunt corruptibiles…” Mivel egy korábbi fejezet címében az
„emberi  lélek  elpusztíthatatlan”  („Quod anima humana est  incorruptibilis”)  mondatot  találjuk,  míg később az
elpusztíthatatlanság kapcsán Szent Tamás az  értelem (intellectum) szót  használja,  nyilvánvaló,  hogy – ahogyan
később Cusanus-nál is látni fogjuk – a lélek megkülönböztetett részeként kezelt  intellectum egyaránt lehet a  to
logisztikon és az anima rationalis szinonimája. Szent Tamás nem hozza összefüggésbe e lélekrészt és a Szentlelket,
ez utóbbit egyértelműen a  spiritus szóval jelöli: „Az Isten szeretetét szellemnek nevezzük” „Quod amor in Deo
dicitur  spiritus”  Aquinói  Szent  Tamás:  Compendiun theologiae. (A teológia  összefoglalása.)  46.  Bolberitz  Pál,
Czopf Tamás, Janka Ferenc, Mázsár István, Székely János (ford.) (Budapest: Magyar Könyvklub, 1987.) 52.

12 „A kezdet  pedig  nem keletkezhetik.  Mert  a  kezdetből  kell  minden  keletkezőnek  származnia,  de  neki  magának
semmiből sem lehet erednie, mert ha a kezdet valamiből eredne, kezdet már nem lehetne.  […] A mozgás kezdete
tehát  az,  ami  önmagát  mozgatja.”  Platón:  Phaidrosz. Kövendi  Dénes  ford.  (Budapest:  Farkas  Lőrinc  Imre
Könyvkiadó, 1977.) 245 d-e.

13 Platón a szó mindkét használatával nyilvánvalóan tisztában volt; a logoszt már Herakleitos is sokkal inkább „örök
törvény”-ként értelmezte, semmint valóságosan kimondott szóként. Vanyó László: Theologia greca. (Budapest: Jel
kiadó, 1997.) 58.



helyettesíti  azt,  éppen  a  másodikként  említett  elvont,  metafizikai  tartalma  miatt.14 Az  értelmes

lélekrészről (to logisztikon) írottak, az egy és egyszerű halhatatlan lélek, valamint a logosz kifejezés

egybevetései körvonalazni látszanak Platónnál egy olyan emberi – pontosabban köznapi értelemben

véve  éppen  hogy  nem  emberi,  pusztán  az  emberben  valamilyen  módon  fellelhető  –  valóság

tételezését,  melynek  platóni  értelmezése  rendkívüli  módon  hasonlít  mindarra,  amit  később  az

evangéliumok és keresztény gondolkodók spiritusnak neveztek.15

A pneuma kifejezés többek között a sztoikus filozófusoknál tűnik fel a Kr. e. 3. században.

Köztudott,  hogy a sztoikusok tanításai hatottak az ókeresztény gondolkodókra,  ebből  kifolyólag

Krüszipposz  pneuma-definíciója  különleges  fénytörésbe  helyezi  a  későbbi  evangéliumok

szóhasználatát: „Az isteni lényege értelmes tűzszerű áramlat (pneuma), amelynek nincs alakja, azzá

változik,  amivé akar,  és  mindennel  egyesül.”16 Vanyó László kifejti,  hogy a sztoikusok  logosz-

theosza gyakran azonosul a pneumával: „A logosz-pneuma a testet átható lélekhez hasonlít, és ez a

hasonlat  nagyon  megfelelt  a  sztoikus  filozófia  mondanivalójának.”17 Később  Alexandriai  Szent

Kelemen  és  még  később  Órigenész  is  előszeretettel  idézi  a  sztoikus  gondolatokat.  Így  válik

Órigenész  központi  gondolatává  „a  mindent  átjáró  áramlat  (pneuma),  és  ez  magában  foglal

mindent.” Órigenész a sztoikusokkal hol egyetért,  hol vitatkozik,  így tesz a 2.  században élt  és

működött görög filozófus, Celsus keresztényellenes megnyilvánulásaira adott válaszában is (Contra

Celsum). A vita konkrét tárgya jelen írásunk szempontjából nem lényeges, ami itt fontos az csupán

annyi, hogy a  pneuma mindent átjáró és átható erejét a sztoikusokkal összhangban Órigenész is

vallja. A pneuma ilyen módon a teremtett lények mindegyikében jelen van, mintegy leereszkedik az

emberhez. Átjárja az emberi lelket (pszükhé!), mely már önmagában is magasabb rendű minden

testi  valóságnál.  Órigenész szóhasználata  tehát rendkívül  következetes és teljesen kizárja azt az

értelmezést, miszerint a pneuma és a pszükhé szavak szinonimák volnának.18

Jellemző Órigenész trichotóm gondolkodására az a tanítása is, miszerint a Szentírás szövege

14 A Phaidrosz imént tárgyalt szakaszában Platón kizárólag a pszükhé szót használja, itt nem fordul elő sem a pneuma,
sem  a  logosz.  A  szóban  forgó  szakasz  párhuzamba  állítása  a  to  logisztikonnal  más  Platón-művekkel  való
egybevetésen  alapul.  Vannak  ugyanakkor  szerzők,  akik  határozottan  tagadják,  hogy  Platón  lélekértelmezését
egyértelműen meg lehetne fejteni és rendszerbe lehetne foglalni. L. Bett, Richard: „Immortality and the Nature of
the Soul in the »Phaedrus«.”  Phronesis, A Journal for Ancient Philosophy 31/1 (1986.): 1-26., valamint Orvos
Levente:  A lélek halhatatlansága, valamint a test eredeti és végső épségének alapvető szempontjai Aquinoi Szent
Tamásnál. PhD disszertáció. Budapest: PPKE Hittudományi Kar, 2015. (Kézirat)

15 Platón szóhasználatában egyébként  nemcsak a  logosz (to  logisztikon) gyakori  előfordulása és következetessége
jogosít fel bennünket ezt tételezni, hanem a szubsztancia (lényeg) és a nagyon hasonló értelemben használt οὐσία
(úszia;  lényeg, lét, létezés,  anyag, tartalom;  Lukács evangéliumában:  vagyon) kifejezések is. Az a platóni tétel
például, miszerint a megismerés-felismerés a „hasonló rátalálása a hasonlóra” elven működik maga után vonzza
ennek logikus következményét, azt t.i., hogy maga a hasonlóság a felismerőtől és a felismerttől függetlenül létező
preegzisztens valóság kell legyen. A lélek önmaga legmélyén még a testi születés előttről hozza magával és őrzi
minden hasonlóság ősképét: „A mi lelkünk olyan lényeg (úszia), amelynek testbe költözése előtt ez volt a neve: ami
van. (Phaidón 92 d)” Ez a van-ság a lélek lényegi része kell legyen és maradandó is, ha nem így lenne, akkor
pusztán az empirikus tapasztalat birtokában aligha beszélhetnénk maradandóról, állandóról. Ami viszont a lélekben
állandó, az nem lehet  azonos sem a vágy,  sem a harag lelkével,  lévén ezek a változó és  változásnak alávetett
lélekrészek. Vanyó, Theoogia greca, i.m., 42-49.

16 Idézi: Vanyó: Theologia greca, i.m., 57.
17 I.m., 59.
18 Origen: Against Celsus. Phillip Schaf (ford.) Fathers of the Third Century: Tertullian, Part Fourth;

Minucius Felix; Commodian; Origen, Parts First and Second. http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0185-
0254,_Origenes,_Contra_Celsum_[Schaff],_EN.pdf; 
eredeti görög szöveg: http://khazarzar.skeptik.net/books/origenes/cc/gr/

http://khazarzar.skeptik.net/books/origenes/cc/gr/
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0185-0254,_Origenes,_Contra_Celsum_%5BSchaff%5D,_EN.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0185-0254,_Origenes,_Contra_Celsum_%5BSchaff%5D,_EN.pdf


az emberi lény hármas természetű struktúrájához hasonlóan ugyancsak három szinten értelmezhető:

szomatikus, pszükhikus (pszichikus) és pneumatikus szinten: 

Tehát háromszor kell felírnunk lelkünkbe a szent írások értelmét, hogy az együgyűbb épüljön

az Írásnak mintegy testéből (így nevezzük a közvetlen értelmezést),  az, aki valamennyire

jutott már a fejlődésben, mintegy a lelkéből, a tökéletes pedig […] a szellemi törvényből,

amely az eljövendő javak árnyékát tartalmazza. Ahogy ugyanis az ember testből, lélekből,

szellemből  áll,  ugyanúgy  az  Írás  is,  amely  Isten  rendeléséből  adatott  az  emberek

üdvözülésére.19

Bármennyire  is  fordultak  egyházi  tekintélyek  még  életében,  illetve  későbbi  századokban  is

Órigenész bizonyos kijelentései ellen, nem kétséges, hogy a keresztény exegézis módszertanát az

órigenészi  szentírás-magyarázat  alapozta  meg  és  adott  termékeny  talajt  az  egyházatyák

munkásságának,  valamint  a  skolasztikus  teológiának.  Mivel  hajlamosak  vagyunk  azt  gondolni,

hogy Órigenész számára a trichotómia azért számított magától értetődő alapvetésnek, mert ő maga a

görög kultúrkör gondolkodója volt, miközben a nyugati keresztény szemléletmód számára az ember

hármas  tagolása  idegen  maradt,  fontos  hangsúlyoznunk,  hogy  Órigenész  háromrétegű  írás-

értelmezési  elvét  a nyugati  egyház átvette és mintegy másfél ezer éven át  gyakorolta is.  A szó

szerinti  értelem,  a  morális-erkölcsi  magyarázat,  végül  a  szimbolikus-allegorikus-metafizikai

szövegértelmezés hármassága éppen Órigenész hatására vált a nyugati exegézis kiindulópontjává.

Fontos idéznünk egy Nagy Szent Bazil neve alatt fennmaradt, ismeretlen szerzőtől származó

levélrészletet, mely görög nyelven íródott valamikor a 4. században. A szóban forgó szövegrészlet

különös szépséggel hangsúlyozza az Isteni Szellem személyes dimenzióját, a pneuma jelenlétét az

emberben. E levélrészletnek azért is fontos itt szerepelnie, mert ahogyan az ember önmagára Isten

képmásaként ismer rá, ugyanúgy az egyházatyák kora az ember szellemét a Szentlélek képmásaként

érti meg: „Ha Ő ilyen módon Istennek hívatik, mivel Ő hozott létre mindent és Ő az aki mindent lát,

és ha a Szentlélek mindent lát, ami Istené, továbbá ha éppen így a bennünk lakozó szellem is tud

mindent, ami a miénk, akkor a Szentlélek maga Isten.”20

Láthatóan a középkori gondolkodás sem elégedett meg az ember duális felfogásával, annak

ellenére,  hogy  a  spiritus és  anmia kifejezések  használata  –  leszámítva  a  Vulgata-t,  ahol  a

19 „οὐκοῦν τριχῶς ἀπογράφεσθαι δεῖ εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν τὰ τῶν ἁγίων γραμμάτων νοήματα· ἵνα ὁ μὲν ἁπλούστερος
οἰκοδομῆται ἀπὸ τῆς οἱονεὶ σαρκὸς τῆς γραφῆς, οὕτως ὀνομαζόντων ἡμῶν τὴν πρό χειρον ἐκδοχήν, ὁ δὲ ἐπὶ ποσὸν 
ἀναβεβηκὼς ἀπὸ τῆς ὡσπερεὶ ψυχῆς αὐτῆς, ὁ δὲ τέλειος […] ἀπὸ «τοῦ πνευ ματικοῦ νόμου», «σκιὰν περιέχοντος 
τῶν μελλόντων ἀγαθῶν». ὥσπερ γὰρ ὁ ἄνθρωπος συνέστηκεν ἐκ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, τὸν αὐτὸν 
τρόπον καὶ ἡ οἰκονομηθεῖσα ὑπὸ θεοῦ εἰς ἀνθρώπων σωτηρίαν δοθῆναι γραφή.” Órigenész: A princípiumokról. 
IV/2. Pesthy Mónika (ford.) (Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998.) 45. Szinte mondani sem kell, hogy 
Rufinus latin fordítása is (397.) hűséges az órigenészi trichotóm szóhasználathoz, amennyiben a Szentírás 
értelmezésének testi, lelki és szellemi módját a corpore, az anima és a spiritali szavakkal adja vissza. A testi 
értelmezés, illetve az ember anyagi valójának említésekor sem Órigenész nem használja a σὰρξ (szarx), sem 
Rufinus a caro szavakat, melyeket azok végletesen materiális jelentésüket érzékeltetendő hústestnek szokás 
fordítani, hanem kizárólag a σῶμα-t (szóma), illetve a corpus-t, vagyis a nemes, átlelkesített, átszellemített test 
fogalmát. L.: Migne, Jacques-Paul (szerk.): Patrologiae cursus completus, series graeca. (Párizs, 1857.) 363-366.

20 Εἰ τοίνυν Θεὸς εἴρηται παρὰ τὸ τεθεικέναι ἢ θεᾶσθαι τὰ πάντα, τὸ δὲ Πνεῦμα πάντα γινώσκει τὰ τοῦ Θεοῦ, ὡς τὸ 
πνεῦμα τὸ ἐν ἡμῖν τὰ ἡμέτερα, Θεὸς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.
http://www.ldysinger.com/Evagrius/11_Letters/63_letter_on_faith.htm 

http://www.ldysinger.com/Evagrius/11_Letters/63_letter_on_faith.htm


szöveghűség  még  tükrözi  az  eredeti  írásművek  következetességét  –  kibogozhatatlanul

összekeveredik. A trichotómia sorsa és megítélése a középkortól kezdve intézményesen kedvezőtlen

irányba fordul, mely iránnyal csak néhány gondolkodó, az ekkor már nem világosan elkülöníthető

fogalomrendszer  csűrésével-csavarásával  fordul  szembe.  A  teljes  kérdéskört  mintegy

huszárvágással próbálja megoldani a szellemi lélek kifejezés, mely többek között Nemesziosz, görög

egyházatya Az ember természetéről című írásában tűnik fel. Nemesziosz alapos leltárt tart azokról a

szerzőkről, akik a szellemi lélek fogalmánál a szellem-részt különálló létezőnek fogják fel, valamint

azokról is, akik a szellemet a lélek részének tekintik. Az elsőre Plótinoszt és Apollinariszt hozza

példának,  míg  a  másodikra  Arisztotelészt  (egyetlen  olyan  szerzőt  sem említ,  aki  szinonimának

tartaná a két fogalmat).21 Minekutána a leltárt végigvezette, írásműve további részében különösebb

indoklás  nélkül  a  dichotomikus  álláspontot  követi.  Mindamellett  igen  beszédes  tény,  hogy  a

szellemi lélek kifejezést nem hagyja el, ami legalábbis gyanakodnunk enged arra, hogy a keresztény

teológia még ebben az időszakban is kénytelen számolni egy olyan antropológiai létezővel, mely

bizonyos szempontból külön elbírálás alá esik, mint a többi „összetevő”,  de amelyet vonakodik

megnevezni.  A Nemesziosz  által  említett  szerzők  közül  különösen  Plótinosz  gondolatmenete

érdekes  számunkra,  az  ő  szóhasználata  ugyanis  alátámasztja  mindazt,  amint  Platón  logosz-

értelmezésével  kapcsolatban  sejtünk.  Plótinosz  ugyanis  a  szellem  megjelölésére  előszeretettel

használja az „utolsó logosz” kifejezést, mely „szemlélődésből született és maga is szemlélődés”,

szemben  a  további  logoszokkal,  melyek  közül  az  egyik  a  lélekkel  azonos,  míg  a  másik  a

természettel.22 Ebből  világosnak  tűnik,  hogy  Platón  to  logisztikonját  egyáltalán  nem  alaptalan

szellemként értelmeznünk.23

A trichotómia egyre kedvezőtlenebbé váló megítélését a már említett 869-es zsinat váltja át

teljes  kitagadássá.  A nyugati  egyház  álláspontja  ezután  egyértelműen  a  dichotómia.  Jól  látható

azonban, hogy az elkülönült valóságként hivatalosan továbbá már nem vállalható, de a lelken belül

mégis elkülöníthető bensőséges és elvont „territórium” képzete nem hagyta nyugodni a középkor

derekának jelentős teológusait. Már Plótinosz „utolsó logosz” kifejezésével kapcsolatban sem igen

kerülhető el az asszociáció a Meister Eckhart által használt lélek legfelső része fogalomra; már csak

azért  sem, mert a lélek  felső részét maga Plótinosz is  emlegeti.24 Az a tény, hogy Platón és az

21 Nemesziosz: Az ember természetéről. In: Az isteni és emberi természetről I.II (Budapest: Atlantisz Kiadó, 1994.) 
II/7-136.

22 καὶ ἐπὶ παντὸς λόγου ὁ μὲν ἔσχατος ἐκ θεωρίας καὶ θεωρία οὕτως ὡς τεθεωρημένος, ὁ δὲ πρὸ τούτου πᾶς ὁ μὲν 
ἄλλος ἄλλως, ὁ μὴ ὡς φύσις ἀλλὰ ψυχή, ὁ δ᾽ ἐν τῆι φύσει καὶ ἡ φύσις.
„Minden logosz-sorra vonatkozóan van egy utolsó logosz, mely szemlélődésből született és maga is szemlélődés 
abban az értelemben, hogy szemlélődés tárgya. Ez előtt van még egy teljes logosz, amely kétféle: az egyik 
különböző lényekben különböző, s nem a természettel, hanem a lélekkel azonos; a másik pedig a természetben van 
és maga a természet.” Plótinosz: Enneádok III.8.3. Techer Margit (ford.) In: Istenről és a hozzá vezető utakról. 
(Budapest: Farkas Lőrinc Imre kiadó, 1998.)125-126.

23 A Mediciek szolgálatában működő Marsiglio Ficino, aki Platón és Plótinosz legfontosabb késő középkori fordítója
A  szerelemről  című  írásában  minden  kétséget  kizáróan  trichotomikus  megközelítésből  magyarázza  a  világ
teremtését. A chaos-nak formát adó istenség először az angyali-értelmi világot teremti meg, majd később a világ-
lelket  –  máshol  Ficino úgy fogalmaz,  hogy a  világ testének  lelkét –  végül  a  világ testét.  Marsiglio  Ficino:  A
szerelemről. Imregh Mónika (ford.) (Budapest: Arcticus Kiadó, 2001.)

24 „Τὸ πρῶτον. [Τὸ λογιστικὸν] οὖν αὐτῆς ἄνω πρὸς τὸ ἄνω ἀεὶ πληρούμενον καὶ ἐλλαμπόμενον μένει ἐκεῖ, τὸ δὲ τῆι
τοῦ  μεταλαβόντος  πρώτηι  μεταλήψει  μεταλαμβάνον  [πρόεισι]·  πρόεισι  γὰρ  ἀεὶ  ζωὴ  ἐκ  ζωῆς·  ἐνέργεια  γὰρ
πανταχοῦ φθάνει καὶ οὐκ ἔστιν ὅτου ἀποστατεῖ.”  „A lélek első része fent van, mindig a fenti régiókban kering, s
teljes bőségében a fényben fent marad. Viszont az a része a léleknek, amely ebben az elsőben részesedik, örökösen
továbbáramlik,  mint  élet  az  életből.  Mert  az  élet  energiája  mindenütt  szétterjed,  s  nincs  olyan  hely,  ahonnét



újplatonizmus  a  lélek-szellem viszonylat  értelmezésekor  a  szellem-logoszt  teremtői  minőségben

tünteti fel, feljogosít bennünket arra, hogy ismételten Eckhart Mester jusson az eszünkbe, aki szerint

„a lélek legbelső alapja az Istenbe beleér”.25 Eckhart alapvetően fontos gondolati motívuma a belső

ember, mely a külsővel szemben kizárólag alkalmas arra, hogy a lélek alapjában helyet foglaljon.

Nicolaus Cusanus jól ismerte Eckhart tanítását, olyannyira, hogy könyvtárában számos Eckart-mű

példányát  őrizte.  Az  egyik  kötet  margójára  a  következő  jegyzeteket  írta:  »az  igazság  a  benső

emberben«, illetve »jól jegyezd meg a benső emberre vonatkozó gondolatot!«26 Maga a gondolat

egyébként  Szent  Ágostontól  származik:  „Ne kifelé  menj,  hanem térj  vissza  magadba!  A benső

emberben rejlik az igazság.”27 Ezen az alapon írhatta le Cusanus azt a mondatot, ami szorosra húzza

az összefüggést  a  belső ember és  a  szellem között,  valamint  bizonyítja,  hogy a hármas ember-

értelmezés ha latens módon is, de jelen volt még a késő középkorban: „Mivel azonban az állatias és

földből  származó  ember  a  sötétség  fejedelme  alatt  tudatlanságban  van  tartva,  az  érzéki  életre

jellemző  tudatlanságban  jár-kel  […]  az  ember  nem a  szellemi,  benső  ember  szerint  él,  akinek

életmódja eredetének hazájából származik.”  [kiemelés általam].28 E cusanusi gondolatnak is van

hiányoznék.” Plótinosz: Enneádok III.8.5, i.m., 129. Jól látható, hogy a lélek e megkülönböztetett „része” bizonyos
szerzőknél  fent  van,  másoknál  lent;  van  ahol  a  lélek  legmagasabb  pontja,  „legfelső  része”,  van  ahol  a
legalacsonyabb, legmélyebb pontja, „lélek alapja”. Magától értetődő, hogy a lélek szóban forgó „részének” hely-
szerű  megközelítése  csupán  hasonlat.  A lent-fent  megkülönböztetését  az  eckharti  „lélek  csúcsa”  kifejezés  már
elkerüli, Taras György mégis javasol egy további meghatározást mely a kérdés térbeli tévképzetét egyértelműen
kizárja, mégpedig a „lélek arca” terminust. E kifejezésmódról azután eredményesen lehet továbblépni a „lélek két
arca” gondolathoz, ahol az egyik arc kifelé tekint és a világot, valamint az egyén anyagi önmagát szemléli, a másik
pedig befelé néz és közvetlenül az Istent szemléli. Taraş György: „A via mistica Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész
és Eckhart Mester teológiájában.” Kellék – 15-16. sz. (2000.) 
http://kellek.adatbank.transindex.ro/pdf/15-16/012Taras.pdf  

25 „Ott, ahol az Atya a legbelső alapban Fiát szüli, azon a helyen az emberi természet az Istenbe beleér. Ez a természet
Egy és  egy-szerű.”  Meister  Eckhart:  „Isten  módszer  nélküli  kereséséről.  5/b  prédikáció.”  In:  Eckhart  Mester:
Válogatott prédikációk. Schneller István (ford.) (Budapest: Typotex, 2017.) 135. A hármas antropológiai felfogásra
a példákat vég nélkül sorolhatnánk. Szentviktori Hugó, 12. században élt ágostonos szerzetes például a háromféle
szemről, illetve a háromféle látásról beszél analógiában a szellem-lélek-test felosztással. A három szem nem más,
mint a fény-szem, ok-szem és a kontempláció szeme, melyek közül az első a test látása az érzékvilágban, a második
az ok-okozati viszonyok megértése a lélek világában, a harmadik pedig maga az Isten-látás. A bűnbeesés után –
folytatja Hugó – a fény-szem érintetlen maradt, az ok-szem elhomályosult (csipássá vált, ahogyan Hugó fogalmaz),
a kontempláció szeme pedig megvakult. Az ember feladata az ok-szem megtisztítása és a kontempláció szemének
megnyitása. Ez utóbbi gyakorlatilag azonos a rajnai misztikusok (Eckhart-Tauler-Suso) által tanított belső szem,
vagy szellemi látás fogalmával. Hugh of St. Victor: Didascalicon. Jerome Taylor (ford.) (New York and London: 
Columbia University Press, 1961.) 
https://archive.org/stream/didascaliconmedi00hugh/didascaliconmedi00hugh_djvu.txt 

26 Cusanus, Nicolaus: De pace fidei. Bakos Gergely OSB (ford.) (Budapest: Szent István Társulat, 2017.) 33.
27 „Noli foras ire, in teipsum redi; in interiore homine habitat veritas” Szent Ágoston: De vera religione. 39.

http://www.augustinus.it/latino/vera_religione/index.htm;  egyébiránt  maga az  „önmagamba visszatérés”  ágostoni
gondolata lényegében szó szerinti fordítása az evangéliumi μετανοεῖτε (metanoeite, térjetek meg, térjetek vissza,
forduljatok vissza) fogalmának, melyet bizonyos magyar Biblia-fordítások nem éppen szerencsés módon „tartsatok
bűnbánatot”-ként adnak vissza. A metanoia fogalma a kezdethez való visszatérést jelenti; a „térjetek meg” fordítás
elfogadható lenne, ha a magyar szóhasználatban a megtérés fogalma nem kapcsolódott volna össze oly szorosan az
Isten létének elfogadásával, vagyis a hitetlenből hívővé válással. A metanoia ezt nyilvánvalóan nem jelenthette egy
olyan korban, amikor Isten léte mindenki számára magától értetődő alapvetés volt.

28 „Sed  quia  animalis  et  terrenus  homo  sub  principe tenebrarum  in  ignorantia  detinetur,  ambulans  secundum
condiciones vitae sensibilis quae non est  nisi de mundo principis tenebrarum, et non secundum intellectualem
interiorem  hominem  cuius vita  est  de  regione  originis  sui;”  Itt  az  „intellectualem  interiorem  hominem”  lett
„szellemi belső embernek” fordítva, ami az előzőekhez képest látszólagos ellentmondásnak tűnhet, de figyelembe
véve Platón to logisztikonját nem az. Az idézett mondat benső emberének kapcsolata a spiritusszal, vagy az eckharti
lélek csúcsával, vagy lélek-alappal Cusanus Eckhart műveihez írott széljegyzeteiből nyilvánvaló. Cusanus: De pace
fidei, i.m., 33.

A trichotómia  jelenlegi  megítélését  jól  mutatja,  hogy  a  Magyar  Katolikus  Lexikon  a  témát  tárgyaló

http://www.augustinus.it/latino/vera_religione/index.htm
https://archive.org/stream/didascaliconmedi00hugh/didascaliconmedi00hugh_djvu.txt
http://kellek.adatbank.transindex.ro/pdf/15-16/012Taras.pdf


előzménye,  mégpedig  a  Kr.  u.  150.  körül  működött  közép-platonikus  Albinosznál,  aki

Didaszkalikosz című művének 10. fejezetében írja a következőket:

Az érzéki szenvedélyekkel eltelt emberek, ha egyáltalán vállalkoznak a szellemi valóság elgondolására, ahhoz

hozzágondolják a nagyságot, alakot, gyakran színt is, érzékelt tulajdonságokat képzelnek bele, nem teljesen

tisztán gondolják el a szellemit, pedig az istenek világosan elkülönülnek az érzékelhető dolgoktól és azokkal

nem keverednek. Mivel a léleknél kiválóbb az értelem, a lehetőségi értelemnél meg az, amely ténylegesen

mindent egyszerre és örökké gondol, amelynél még szebb és jobb ennek oka, és ami még ezek fölött van, az

az első isten, amely az egész ég értelmében levő örök tevékenység okaként létezik.29

Szent Ágoston – és az ő tanítását követve más teológusok – kettős, külső-belső rendszere úgy válik

hármassá, hogy a test meghaladása, majd hasonlóképpen a lélek meghaladása után a kereső ember

egy harmadik valóságig merülhet, mely Szent Ágostonnál a mens. A mens nem azonos a ratioval,

hanem egy olyan meghatározhatatlan mély belső valóság, mely sokkal inkább a spiritus (pneuma)

szinonimája.30 Ugyanez  a  trichotóm  rendszer  körvonalazódik  teljesen  világosan  a  14.  századi

domonkos misztikusoknál:  „[…] az ember  összes  vallásos  gyakorlatával  arra  törekszik,  hogy a

külső embert a belső, értelmi emberbe vonja, majd pedig mindkét embert, vagyis az érzéki és az

értelmi embert bevigye a legbelső emberbe, a szellem rejtekébe (abditum mentis, a  tudat rejteke

Szent Ágostonnál), ahová Isten igaz képe van bevésve.”31

A lélek  halhatatlanságáról,  vagy  halandóságáról  szóló  középkori  viták  háttrében  tehát

valószínűleg egyszerűen a fogalmi használat következetlensége és jelentéseik összemosása áll. Azt

az  ember  eredendően  sejti  –  vagy inkább  tudja  –  hogy  van  benne  valami,  ami  az  időnek  és

elmúlásnak nem alávetett – ennek sejtésére Istenképmásiság-tudata is feljogosítja – és ami az első

mozgatóval, vagyis magával a létokkal közvetlen, mondhatni ontológiai viszonyban áll. Ha ezt a

szócikkében két olyan szerző példáját említi, akiknek tanait az egyház később elítélte. Ezek közül az egyik a már
említett  Apollinarisz, akivel  kapcsolatban nem a trichotóm irányultságot, hanem Krisztus emberi  természetének
sajátos értelmezését ítélte el az alexandriai zsinat 362-ben, a másik idézett példa pedig Petrus Olivi, aki lényegesen
később, a  13. században kapcsolódik a történetbe – nem mellesleg a ferences rend kezdeti  évtizedeit  jellemző
zavaros időszakban – és akinek három elítélt  tana között az egyik valóban a lélek és test  kapcsolatáról  vallott
sajátos nézetéről tanúskodik. A lexikon ugyanakkor nem említi az újplatonizmust, Órigenészt, az egyházatyákat,
köztük a korábban idézett Nemeszioszt, valamint a 14-15. század dominikánus misztikusait sem. A szócikk záró
mondata igen tömören és nyersen vonja le a konklúziót, miszerint a trichotómia azért nem tartható, mert „nem
biztosítja az ember személyes egységét”, mindamellett a testet a halál  után „magára hagyó” lélek képzeténél  a
legkevésbé sem aggódik az „ember személyes egységéért”. A személy megbonthatatlan egységét (individuum = in-
dividuum:  oszthatatlan)  sem  a  dichotómia,  sem  a  trichotómia  nem  vonja  kétségbe,  ugyanúgy,  ahogyan  Isten
egységét sem kérdőjelezi meg a Szentháromság tételezése. http://lexikon.katolikus.hu/T/trichotomizmus.html

29 Albinosz: Didaszkalikosz. 10. Idézi: Vanyó: Theologia greca, i.m., 72-73.
30 A görög hagyományban ugyanez a νοῦς (núsz), mely ugyancsak érdemesnek mutatkozik a vizsgálatra a pneuma 

szinonimájaként, illetve előzményeként, tekintettel arra, hogy a fogalom már Hérakleitosznál az isteni megismerés 
emberben jelenlévő képességét jelenti. Órigenész: A princípiumokról, i.m., 46. Nem haszontalan idéznünk a νοῦς 
(núsz) kifejezés egyik előfordulási helyét Pál első korinthusi leveléből (az itt következő szakasz bibliafordítási 
problémáira nem térünk ki): „ἐὰν [γὰρ] προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς μου ἄκαρπός 
ἐστιν. τί οὖν ἐστιν; προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ: ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ.”
„Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem (szellemem) könyörög, de értelmem gyümölcstelen. Hogy van hát? 
Imádkozom a lélekkel (szellemmel), de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel (szellemmel), de énekelek 
az értelemmel is.” (1Kor 14,14-15; Károli Gáspár ford.)

31 Tauler, Johannes: 24. szentbeszéd. In: Tauler: A hazatérés útjelzői. Beszédek a misztikus útról. Buji Ferenc (ford.) 
(Budapest: Kairosz Kiadó, 2002.) 361.

http://lexikon.katolikus.hu/T/trichotomizmus.html


létszintet, vagy létállapotot – mert  résznek nevezni minden bizonnyal tévedés volna – a  lélekhez

kapcsoljuk,  akkor  és  csakis  ebben  az  esetben  valóban  felmerülhet  a  lélek  halhatatlanságának

kérdése.32 Azt ugyanis egyetlen jelentős teológus sem vitatja, hogy bizonyos lelki aktivitások mint a

ráció, vagy az érzelem nem olyan tényezők, melyeket az eltávozó egyén magával vinne a túlvilágra.

A viták  innentől  kezdve  gyakorlatilag  –  direkt  vagy indirekt  módon  –  kizárólag  azt  a  kérdést

vizsgálják, hogy hogyan nevezzük azt, ami az emberben örök.

És ezen a ponton találjuk szemben magunkat a legnagyobb problémával, az ugyanis, ami az

emberben örök,  úgy tűnik  megnevezhetetlen.  Számtalan  fogalmat  alkotott  az  ember  az  ókortól

kezdve, melyek között bizonyos mértékű kapcsolat mindenképpen fennáll, vagy éppen egyenesen

szinonimák. Ezeket igyekeztem az eddigiekben áttekinteni, a görög hagyományban a  pneuma, a

núsz, az úszia, a szofia és a logosz, a latin kultúrkörben a spiritus, a mens, illetve némi fenntartással

az  intellectus,  végül  a  héber  hagyományban  a  ruah mind-mind  ugyanazt  a  titokzatos  lényeget

próbálják  megközelíteni,  melyet  a  magyar  nyelvben  jelen  pillanatban  legjobban  még  mindig  a

szellem szó  ad  vissza.33 Ami  viszont  világosan  látszik,  hogy  ez  a  méretes  fogalom-csokor

határozottan  elkülönül  és  elválik  mindattól,  amit  a  pszükhé-anima-nefes fogalom jelöl.  A lélek

„erői” jól meghatározhatók és megnevezhetők, a ráció működése világos, az akarat és a vágy jól

tetten  érhető,  az  érzelmek néven nevezhetők és  kategorizálhatók.  A  pszükhé meghatározható,  a

pneuma nem. Ez az oka annak, hogy a pszükhológia (pszichológia) létezhet, mint egzakt tudomány,

míg a pneumatológiáról ugyanez nem képzelhető el (ahogyan látni fogjuk, a zene lelki természete

könnyen definiálható lesz,  a szellemi természete viszont alig).  A szellem kérdéskörének mindez

ideig legátfogóbb munkáját Nyikolaj Bergyajev írta meg  Szellem és realitás címmel. E művében

Bergyajev  nem  győzi  hangsúlyozni,  hogy  a  szellem  meghatározhatatlan,  ráadásul

meghatározhatatlansága egyben a lényege is, tekintettel arra, hogy a szellem az, ami meghatároz. A

szellem minden definíció, vagy inkább a definíció alapfeltétele. Éppen e tény alapján kristályosodik

ki az ember-lét hallatlan lehetősége: nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy az ember az egyetlen lény, aki

rendelkezik azzal a képességgel, hogy minden meghatározhatóság alapfeltétele, vagyis a szellem

felé definitív módon vágyjon közeledni,  még ha közeledési kísérlete során kénytelen is  belátni,

hogy  próbálkozása  lehetetlen.  Bergyajev  hozzáteszi,  hogy  bár  a  szellemmel  kapcsolatban

semmilyen tulajdonságról  nem beszélhetünk és  róla  semmilyen pozitív  állítást  nem tehetünk,  a

szellem működésének mégis  van két  megnevezhető alaptermészete,  a  szeretet és  a  szabadság.34

Bergyajev hangsúlyozza a szellem dinamikus természetét,  mely gondolat tökéletesen összevág a

szellem, pneuma, Szentlélek már többször említett két attribútumával, a levegővel és a tűzzel: Jézus

a  Szentlélek  kiárasztásakor  tanítványaira  rálehel (Jn  20,22),  illetve  máshol  ugyancsak  a

32 A sztoikusok például a lelket nem tartották halhatatlannak, csupán a testnél lényegesen hosszabb életűnek. Vanyó: 
Theologia greca, i.m., 55.

33 Az említett görög kifejezések egymást átfedő, sőt lefedő jelentéseit Bergyajev is hangsúlyozza többek között Philón
kapcsán: „Philón azonosnak tekinti a Logoszt, a Szófiát és a pneumát.” Bergyajev, Nyikolaj: Szellem és realitás. Az 
istenemberi szellemiség alapjai. Patkós Éva (ford.) (Budapest: Typotex, 2020.) 27.

34 „Elmondhatjuk, hogy a szellem jellemzői: a szabadság, az értelemteljesség, a teremtő aktivitás, a csorbítatlan 
teljesség, a szeretet, az érték, továbbá a legmagasabb, isteni világ felé irányuló törekvés és az egybeolvadás e 
magasabb rendű világgal. Ezek a jegyek egyesítik a Szentírás pneumáját és a görög filozófia terminusát, a núszt.” 
Bergyajev, Szellem és realitás, i.m., 45.



tanítványokra  lángnyelvek ereszkednek  le  (ApCsel  2,2-3).35 A középkorban  a  trichotómia  és  a

dichotómia különbsége mindössze abban merült ki, hogy egyes gondolkodók a szellemet a lélektől

különálló valóságként, mások a lélek részeként tekintették. Ma más a helyzet. A mai vulgarizálódott

dichotóm  gondolkodás  ugyanis  a  szellem  létezését  tagadja.  Hogy  ez  mekkora  baj,  azt  éppen

Bergyajevnél érthetjük meg, aki rányitja az ember szemét a kérdés egyik leglényegesebb pontjára,

nevezetesen  arra,  hogy  a  szellem  elválaszthatatlan  vetülete  a  személyessége:  „Ám  Isten

transzcendens volta a mi immanens tapasztalatunk, az emberben megnyilatkozik az isteni – az isteni

az ember számára benső, nem külsődleges.”, majd később egészen radikálisan: „Ami szellemi, az

szubjektum, benső.”  A szellem figyelmen kívül  hagyása tehát  az  ember olyan öndefiníciójához

vezet,  mely  messze  nem  terjed  ki  a  teljességre,  részleges,  sőt  ha  a  szellem  szubjektivitását

komolyan  vesszük,  akkor  úgy tűnik,  hogy egy ilyesfajta  önmeghatározás  valójában  a  lényeges

pontokat sem érinti. „Csakis a szubjektumban rejlik mélység.”, írja ugyancsak Bergyajev.36

Most már világosan látszik, hogy a trichotómia-dichotómia vita esetében nem a részek száma

az érdekes, hanem az a kérdés, hogy az emberi lény belső lényegének, magvának olyan mélységű

végpontját,  mely  már  túl  van  a  meghatározhatóságon  tételezzük-e,  vagy  sem.  A 16.  századi

Spanyolországban a misztika váratlan és bizonyos értelemben utolsó nagy fellángolása nagyon is

tételezte  ezt.  Avilai  Szent  Teréz  Belső  várkastélya  sokak  szerint  a  korabeli  pszichológiai

gondolkodás csodája, de helyesebb azt mondanunk, hogy miközben pszichológia, lényegét tekintve

pneumatológia. Ami pedig a részek számát illeti: Teréz víziójában hét lakás rajzolódik ki, az emberi

lény hét köre, melyek közül hat koncentrikus gömbhéjként fedi és rejti azt a hetediket, melyről az

allegória  nyelvén  mindössze  annyi  mondható,  hogy ott  az  „Igazság  Napja”  világít.37 Teréz  az

egyszerű logika útján is eljut ahhoz a következtetéshez, hogy kell legyen az ember lelkének mélyén

egy olyan lakás, melyben maga az Isten lakozik és amelynek létezéséről sajnálatos módon sokan

nem is tudnak. Teréz számára az emberi lélek tehát nem kettő és nem is három, hanem hét részből

áll (a vár külső, falakon kívüli része jelképezi az ember testi valóját), ahol a legbenső, hetedik lakás

feleltethető meg igen jó okkal mindannak, amit a szellem szóval igyekszünk kifejezni; és hogy ez

nem légből kapott kijelentés, azt maga Teréz bizonyítja nekünk: „[…] a belső dolgok úgy látszanak,

hogy világosan felfoghatóan van valami különbség, mégpedig nagyon határozott különbség a lélek

és a szellem között, noha máskülönben a kettő egy.”38 Egy korábban keletkezett írásában Teréz így

beszél  ugyanerről:  „[…]  a  mi  bensőnkben  van  valami,  ami  összehasonlíthatatlanul  értékesebb

35 Fel kell hívnunk a figyelmet a lukácsi szöveg hallatlan következetességére, ugyanis amikor zúgás támad az égből, 
„mintha csak heves szélvész közelednék”, a szélvész szónál a görög pnoé (πνοῆ) szerepel, melyből a pneuma szó is 
származik. Ilyen módon egyetlen frázison belül tűnik fel a két nemző, éltető, kezdeményező, alkotó alapelem, a 
levegő és a tűz; visszagondolhatunk arra, amit Krüszipposz írt: „Az isteni lényege értelmes tűzszerű áramlat […]”. 
(L.: 15. lábjegyzet!) A szabadság könnyen megfeleltethető a szélnek (mely „ott fúj, ahol akar”), a tűz pedig a 
szeretetnek.

36 I.m., 61. és 65.
37 Diego de Yepes, domonkos szerzetes Teréz szentté avatási perében így fogalmazza meg az apátnő vízióját a hetedik 

lakásról: „Ezek közül a lakások közül a legbensőben trónolt az örök dicsőség Királya, akinek ragyogó fényessége a 
vár összes lakását átjárta és kimondhatatlan szépséget kölcsönzött azoknak.” Avilai Szent Teréz: A belső várkastély. 
Dr. Sajó Tamás és Templom Kata (ford.) (Budapest: Jel Könyvkiadó, 2015). 49.

38 Ez a részlet nem mellesleg a helyesen értelmezett és megélt dichotómia megkapó példája. I.m. „[…] de manera que 
cierto se entiende hay diferencia en alguna manera, y muy conocida, del alma al espíritu, aunque más sea todo 
uno.” Santa Teresa de Jesús: Castillo interior o las mordadas. In: Tomás Álvarez (ed.) Obras completas. (Monte 
Carmelo, 2001.) https://www.parroquiavaldespartera.com/wp-content/uploads/2012/07/S.Teresa-de-Jesus-Obras-
completasNOOO.pdf

https://www.parroquiavaldespartera.com/wp-content/uploads/2012/07/S.Teresa-de-Jesus-Obras-completasNOOO.pdf
https://www.parroquiavaldespartera.com/wp-content/uploads/2012/07/S.Teresa-de-Jesus-Obras-completasNOOO.pdf


mindannál, amit magunk körül látunk. […] Ne képzeljétek, hogy a mi bensőnkben semmi sincs. Én

azt hiszem, ha igyekeznénk eszünkben tartani, hogy milyen Vendég lakozik a bensőnkben, nem

volnánk képesek annyit törődni a világi dolgokkal. Belátnánk, hogy milyen hitványak ahhoz képest,

ami a lelkünk mélyén van.”39

A szellem tételezéséhez  nem csak  a  keresztény kultúrák  jutottak  el,  hanem voltaképpen

minden jelentős ókori vallási tradíció. A hindu hagyomány emberértelmezésének hetes felosztása –

mely a hét réteg köztes állapotainak megnevezésével 13-asra bővül – megdöbbentő módon hasonlít

Avilai Szent Teréz hét lakására. Nagyon úgy tűnik, hogy a trichotómia-dichotómia kérdéskörben a

869-es konstantinápolyi zsinat meglehetősen egyedülálló döntést hozott, egyedülállót a világ nagy

vallásainak körében, de a kereszténység kontextusában úgyszintén. A döntés jelentősége óriási és

hatása a teljes további európai kultúrára túlbecsülhetetlen. A dichotómia kanonizálása olyan útra

terelte a nyugati kultúrát, melyre nem lépett volna e nélkül. Nem tudjuk, mi lett volna másképp, ha

a trichotómia marad a nyugati ember-értelmezés alapgondolata. Legfeljebb kérdések tehetők fel,

illetve a logika útján bizonyos óvatos következtetésekhez juthatunk el csupán.

Abból kell kiindulnunk, amit ma látunk magunk körül. Tekintettel arra, hogy ma az emberek

döntő  többsége  a  lelket  tartja  az  ember  legbensőbb  és  emiatt  múlhatatlan  részének,  fontos

tisztáznunk, hogy e következtetésre milyen lélek-definíció útján jut el. Nagyon sokan vannak azok,

akik a lélek létéről csupán saját érzelmi működésük megtapasztalásából tudnak, és lelküket lényegét

tekintve érzelmeikkel azonosítják. A ráció, vagy racionális gondolkodás lélekhez sorolása, vagy az

olyan lélek-erők tudatosítása, mint az akarat, a vágy, illetve az intellektus már bizonyos tanultságot,

műveltséget feltételez és egyáltalán nem realizálódik társadalmi szinten.40 A romantika volt az a kor,

mely  –  természetesen  jelentős  előzmények  után  és  következtében  –  az  érzelmi  működésben

határozta meg az emberi lét legmagasabb szintű megnyilatkozását. Itt kérdések sora következik:

Lehetséges-e, hogy a romantika kora egészen másként alakul, ha a trichotómia legalább a szellemi

elit számára megmarad alapvetésként? Vajon belefutott volna a romantika az expresszionizmusban

kulminálódó szélsőértékébe, ahol az érzelmek és szenvedélyek fékevesztett szárnyalása határozta

meg az emberi döntéseket és ilyen módon a művészi alkotások üzenetét is? Vajon a 20. század

bizonyos szellemi, intellektuális és művészi irányai keresni kezdték volna-e újra a mély szellemi

valóságot, illetve azokat a kifejezési módokat, melyek a szellem keresésének és rehabilitációjának

kísérőjelenségei  lettek?  Ez  utóbbi  kérdés  feltétele  azért  is  jogos,  mert  az  említett  irányzatok a

romantika  érzelmességével  és  szentimentalizmusával  majdhogynem  dühödten  szembefordulva

valósították  meg  keresésüket;  nagyon  egyszerűen,  talán  kissé  túlzóan  leegyszerűsített  módon

fogalmazva  a  szellemet keresték  a  lélek helyett.  Ezek  nem  megválaszolható,  de  nem  is

megválaszolandó kérdések; mielőtt azonban eluralkodna rajtunk az az érzés, hogy a nyugati kultúra

ilyetén  alakulása  kedvezőtlennek,  sőt  akár  tragikusnak  mondható  –  hiszen  létrejöhetett  egy

39 Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja. Szeghy Ernő (ford.) Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár:
http://www.ppek.hu/konyvek/Avilai_Szent_Terez_A_tokeletesseg_utja_1.pdf 

40 A vágy fogalma és forrása nehéz kérdés, tekintettel arra, hogy a létezésre, létrejövésre irányuló vágy (ős-vágy) már 
a világ teremtésével kapcsolatban felmerül számos teremtés-mítoszban. Ez alapján úgy tűnik, hogy a földi lét 
vágyai ennek az eredendő, létrejövésre irányuló vágynak valamifajta árnyképei. Ennek ellenére – ahogy láthattuk – 
Platón a vágy lelkét (to epithümetikon) az értelem lelke (to logisztikon) mögé helyezi és nem tartja öröknek. Bár 
Aquinói Szent Tamás hármas lélekértelmezése nagyon hasonlít Platónéra, azt nem tudjuk meg belőle, hogy a 
szenzitív lélek fogalmába a vágy beleértendő-e.

http://www.ppek.hu/konyvek/Avilai_Szent_Terez_A_tokeletesseg_utja_1.pdf


hozzávetőlegesen két évszázados korszak, melyben nagyon ritka kivételektől eltekintve a szellem

léte nem tételeződött – érdemes visszaidéznünk Bergyajev szavait és meggondolnunk azt, hogy a

szellem szabadságába és szeretetébe,  vagy inkább szeretettel teli szabadságába az is tökéletesen

belefér, hogy egy időre a külső szem számára láthatatlanná váljék; talán azért, hogy utána annál

nagyobbá váljon a vágy a látására.

A dichotómia kanonizálásának következményeit tovább vizsgálva érdemes belegondolnunk

abba  is,  hogy  a  már  említett  pszichológia  a  20.  század,  illetve  az  egész  modern  kor  egyik

legkeresettebb és leghasznosabb tudományává és gyógymódjává fejlődött. Tapasztaljuk és immár

tudományosan lefektetett feltételrendszeren belül értjük is, hogy a lélek beteggé tud válni, meg tud

sebesülni, hegesedni, varosodni képes, korábbi – többé-kevésbé begyógyult – sebei újra feltéphetők,

mi több a lélek diszharmóniái és belső feszültségei a fizikai test elváltozásait is okozhatják. Itt ismét

egy kérdés, melynek feltétele nem kerülhető el: lehet-e az ember legbenső, múlhatatlan önmaga, az

idő változásainak alá nem vetett, örök lényege egy ennyire sérülékeny tényező? Itt egy pillanatra

idézzük fel  a középkor dichotóm antropológiáját  és gondolkodjunk úgy,  hogy a szellem a lélek

része! Ebben az esetben ugyanis egy újabb égető kérdés kínálkozik: Lehet-e összefüggés az érzelmi

lélek diszharmóniája és a szellem elfeledése között?41

E  gondolatsor  végén  idézzük  vissza  János  evangélista  korábban  említett  szavait  annak

érdekében, hogy a fentiekben vázolt értelmezési anomália következményeit világosan lássuk: „ἀλλὰ

ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ

ἀληθείᾳ: καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς

προσκυνοῦντας  αὐτὸν  ἐν  πνεύματι  καὶ  ἀληθείᾳ  δεῖ  προσκυνεῖν.”  „De eljő  az  óra,  és  az  most

vagyon, amikor az igazi imádók szellemben, és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen

imádókat keres: az Isten szellem, és akik őt imádják, szellemben és igazságban kell, hogy imádják.”

(Jn 4,23-25; Károli fordítását módosítottam.) Az ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy Isten lélek,

vagy Isten szellem, különösen egy olyan szélsőséges korszakban nem, mint amilyen a romantikán

nevelkedett modern-kor.  Ha ugyanis Isten csupán az érzelmi-indulati működésben megtapasztalt

lélekkel (pszükhé)  azonos, akkor a „lélekben való imádás” valóban nem jelent többet – láthatóan

számos esetben nem is több és  nem is más – mint  némi esztétikai  élvezetbe ágyazott  érzelmi-

szentimentális  felindulást.  Nem  érthetjük  a  problémát,  hogyha  a  pneumában  való  imádást  a

pszükhében való imádás szinonimájának tarjuk. Érdemes még ehhez hozzátennünk, hogy Isten a

pneumában és alétheiában imádókat keresi. Az alétheia szó abban az értelemben jelent igazságot,

hogy az igazság megszabadul az őt addig eltakaró leplektől, rétegektől (a-létheia: leplezetlenség).42

41 Ez a kérdés nyilvánvalóan nem ennyire egyszerű. Egy szakember teljes joggal válaszolhatná erre, hogy az ember-lét
utolsó néhány ezer évében olyan sebességű civilizációs változás ment végbe, melyet sem a test, sem a vele szoros 
összefonódottságban működő lélek nem tudott lekövetni és csoda, hogy az ebből származó lélektani probléma nem 
lényegesen nagyobb számú annál, mint amit tapasztalunk. A lélek törékenységéről az ókori görögök is tudtak. 
Platón a Timaioszban leírja például, hogy a lélek megbetegedése sokkal lassabban gyógyul, mint a testé. Bárki 
egyetérthet ezzel, akinek volt szerencséje a lélek megbetegedését megtapasztalni. Ugyanakkor a fenti – kissé talán 
leegyszerűsített – kérdés sejtését mégsem vetném el teljesen; nem tartom egészen véletlennek, hogy a pszichológia 
egzakt és hathatós tudománya éppen a 19-20. század fordulóján szökkent szárba; mint tudjuk, az expresszionizmus 
időszakáról van szó!

42 Ibsen a Peer Gynt 5. felvonásában egy egészen különleges hasonlattal szemlélteti ugyanezt: Peer Gynt saját benső 
lényegét igyekszik megérteni – tegyük hozzá, nem sok sikerrel – egy hagyma szétbontása segítségével. Lassan 
kezdi lefejteni a hagyma burkait és mindegyik burkot analógiába hozza élete egy-egy fontos mozzanatával, 
felismerésével. A hagyma belsejébe elérvén, ahol önmaga belső magvát, egyben az élet nagy kérdésére adható 



A  szóhasználat  kérdése  maradt  már  csak  hátra,  ugyanis  vannak,  akik  a  trichotómia

pártolóiként a Szentlélek, vagy Szent Lélek helyett a Szent Szellem formát javasolják, tekintettel arra,

hogy az eredeti  szövegekben  hagio pneuma  (Ἃγιο Πνεύμα),  illetve  spiritus sanctus szerepel és

sosem pszükhé hagia (ψυχή ἅγια), vagy anima sancta;43 bár talán az eddig leírtak alapján meglepő,

de  nem értek  egyet  a  javasolt  cserével.  Rögtön az  elején tisztázni  kell,  hogy egy specifikusan

magyar kérdésről van szó. Más nyugati nyelvek szerencsésebbek ebből a szempontból, hiszen akár

az angol Holy Spirit-re gondolunk, akár a német Heiliger Geist-ra, láthatjuk, hogy náluk az eredeti

fogalmi  megkülönböztetést  jól  visszaadó  forma  honosodott  meg.  A magyar  szóhasználatban  a

nagybetűvel  kezdett  és  egybeírt  Szentlélek szó  megtartása  mellet  sok  érv  szól.  Először  is  a

Szentlélek költőisége és szépsége már önmagában is indokolja, hogy megtartsuk; egyik legszebb

szavunkat veszítenénk el, ha megválnánk tőle. Továbbá a Szentlélek forma oly mélyen ül a magyar

lélekben,  hogy  a  változtatás  gyakorlatilag  lehetetlen,  vagy  csak  jelentős  kártétel  árán  volna

lehetséges. Ez utóbbi ténnyel kapcsolatban azonban szükséges egy megjegyzést tennünk. Könnyen

lehet,  hogy  a  magyar  nyelvben  éppen  azért  nem  volt  sokáig  külön  szavunk  a  szellem

megnevezésére,  mert  a  magyar  észjárás  alapvetően  dichotóm  módon  gondolkodik  –  ami  a

legkevésbé sem jelenti azt, hogy a szellemi mélységű és jelentőségű lét-alapot ne tételezné, csupán

fogalmilag nem különíti el a lélektől. Ha a magyar gondolkodás számára a trichotómia nem volna

bizonyos mértékben idegen, a szellem szó hamar elterjedt volna, bár még valószínűbb, hogy eleve

rendelkeztünk volna ilyesfajta kifejezéssel. A Szentlélek szavunk őrzi ennek a valószínűleg nagyon

ősi gondolkodásnak az emlékét, használatától hiba volna megválni. Az azonban fontos lenne, hogy

egységesen nagy Sz-szel és egybe írjuk, ilyen módon megkülönböztethető volna a lélektől, melyet a

pszükhé visszaadására  kellene  fenntartanunk.  A  szellem szó  megfelelő  használata  igencsak

kívánatos, így mind a Bibliában, mind a későbbi teológiai, bölcseleti művekben visszaadható volna

minden olyan hely, ahol a pneuma szó önmagában szerepel.

Minden  nehézséget  természetesen  ez  a  szóhasználati  rendszer  sem  oldana  meg.  Van  a

Szentírásban jó néhány frázis, mely a magyar nyelv lehetőségein belül egyszerűen visszaadhatatlan;

e  fejezet  végén  idéznék  egy  ilyet,  részben  azért,  hogy  a  szóhasználatbéli  hátrányunkat

demonstráljam, részben pedig azért, mert a szóban forgó hely a jánosi pneumatológia különleges

arculatát tárja fel számunkra: „τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ' οὐκ

οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει: οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος.” „A szél

ott fúj, ahol akar, hallod zúgását, de nem tudod honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki a

Lélektől született.” (Jn 3,8; Károli ford.) A három kifejezést, melyet Jánosnál egyetlen szó képvisel,

Károli  három különböző fogalommal tudja csak fordítani:  szél,  fúj,  Lélek;  πνεῦμα  (pneuma; itt:

szél), πνεῖ  (pnei;  fúj),  πνεύματος (peumatosz;  Lélektől/Szellemtől).  A  jánosi  mondat

jelentéstartalma éppen azért kimeríthetetlen, mert mindhárom kifejezés (szél, fúj, Lélek/Szellem)

szótöve azonos.

A 869-es  konstantinápolyi  zsinat  után  élt,  működött  és  általam  is  idézett  gondolkodók

választ reméli meglelni, döbben tapasztalja, hogy nincs semmi. (A hagyma-hasonlat a távol-keleti hagyományban is
megtalálható; nem a leglényegesebb kérdés, de érdekes lenne tudni, hogy Ibsen honnan ismerte.)

43 A Szent Szellem alak nem teljesen új ötlet egyébként. A huszita biblia már a 17. században próbálkozott egy igen 
esetlenül ható Zenth Zelleth formulával; nem feltétlenül veszítettünk sokat azzal, hogy ez az alak nem terjedt el.



példája,  a rajnai misztikusok,  Avilai  Szent  Teréz,  Cusanus egy-egy gondolata,  sőt  még Aquinói

Szent Tamás lélek-értelmezése is világosan mutatja, hogy a dichotómia hiányérzetet hagyott minden

olyan gondolkodó emberben, aki önnön lényének mélyére az igazságkeresés elszántságával kívánt

tekinteni. Továbbá hiányérzetet ad ma is, amikor a szellem újra felfedezésére irányuló szomjúság

óriásira nőtt. Közhely, hogy korunk szellemtelen – e tény egyik bizonyítéka és egyben tünete is az,

hogy énektelen – ám újabban sajnos egyre inkább lelketlen is: hiába volt a szellem hanyatlásának

korszaka a romantika,  ma sokan visszasírják a  Werther őszinte  és nagyon magas szinten költői

szenvedélyességét.  Ha  a  hagyma  rétegeinek  hasonlatából,  vagy  Szent  Teréz  koncentrikusan

elhelyezkedő lakásainak képéből indulunk ki, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy az idő

előrehaladtával  az  ember  figyelme  önmaga  belső  rétegeiről  egyre  inkább  a  külső  rétegek  felé

irányult  és  jelen  korunkra  elérte  a  legkülső  réteget,  a  testet,  mely  egyben  legtávolabb  van  a

szellemtől  és  amely  ma  minden  egyéb  emberi  tényezőt  messze  megelőzve  áll  a  figyelem

középpontjában.44 Ebben  az  esetben  nem  holmi  irodalmi  frázisként,  hanem  szó  szerint  kell

értelmeznünk azt,  hogy ma a szellem (ruach-pneuma-spiritus)  benső és  személyes  valóságának

rehabilitációja életbevágóan fontos feladatunk.

44 Ez persze nem jelenti azt, hogy a mai ember ne volna konfliktusban a testtel, saját testével is és általánosságban az 
anyaggal, illetve az ember anyagi valóságával. Bármilyen furcsán hangzik, ennek is a szellem elfeledése az oka, ha 
ugyanis az ember nincs tisztában a test átszellemítettségének lehetőségével, nem érti a szóma és a corpus 
magasrendűségét szemben a szarxszal és a caroval, vagyis a legmateriálisabb értelemben vett hústesttel, akkor 
szükségképpen saját testét is csak ez utóbbival lesz képes azonosítani.


