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Abstract

In his epigrams, Gregory o f Nazianzus time and again speaks about the dead ones as sleep
ers. In this paper we examine the Greco-Roman and biblical background o f this well-known 
‘sleeping o f death’-theme, and we conclude that the sleeping o f death in Gregory’s usage is 
nothing more than an eschatologically neutral literary platitude.
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Nazianzi Gergelynek 254 epigrammája maradt fenn,* 1 2 amelyek kevés ki
vétellel úgynevezett irodalmi sírfeliratok, vagyis nem vagy nem feltét
lenül azzal a szándékkal készültek, hogy síremlékekre kerüljenek, viszont min

denképpen azzal az igénnyel, hogy amolyan aere perennius, ércnél maradandóbb 
emléket állítsanak a szerző szeretteinek, illetve az általa nagyrabecsült szemé
lyeknek.

Ebben a tanulmányban azokra a szövegekre fogunk különösen is figyelni, 
melyek a halált álomként vagy alvásként jelenítik meg, és arra keressük a vá
laszt, hogy miként értelmezhető ez a motívum maguknak az epigrammáknak, 
az Újszövetségnek, illetve a görög-római kultúrának és főként a sírfeliratoknak 
a kontextusában.

* Ledán M. István (Sepsiszentgyörgy, 1975) református lelkipásztor, a Kolozsvári Protes
táns Teológiai Intézetben folytatott teológiai tanulmányokat 1995-2000 között. Lelkészi mun
kája mellett fordít (Aurelio Brandolini: Dialógus de humanae vitae conditione et toleranda corporis 
aegritudine, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa a y emberi sorsról és a testi betegség elviseléséről. Ford. 
Ledán M. István. Utószó: Horváth Agnes. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár 2008), illetve társ
szerkesztője a Laudator temporis acti nevű, latin nyelvápolással foglalkozó blognak. 2015-től a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktorandusa. Kutatási területe: az ógörög sír
feliratok vizsgálata az újszövetségi eszkatológia vonatkozásában.

1 Az Anthologia Graeca VIII. kötete kizárólag Nazianzi Gergely epigrammáit tartalmazza. Ld. 
Beckby, Hermann (Hg. und übers.): Anthologia Graeca. Bd. VIII, München 1967. Ezután: AG  
VIII.

2 Horatius római költő ércnél maradandóbb emlékműnek nevezi a maga költészetét (ld. 
Ódák III, 30).
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1. Gyakori motívumok és azok háttere
Nazianzi Gergely egy-egy személy számára több vagy akár több tucat sírfel

iratot is készített, amelyekben a voltaképpeni sírfeliratok évszázados toposzait 
variálta, bár — ahogy látni fogjuk — gyakorta átformálta e toposzokat, vagy 
amennyiben nem tette, irodalmi klisékként használta azokat. Az előbbi állítás 
azért is rendkívül fontos és lényeges, mivel ha ezt nem látjuk egészen tisztán 
(vagy nem látjuk kellőképpen bizonyítottnak), valószínűleg nem tudjuk helye
sen értékelni az epigrammákban — itt-ott és elvétve ugyan —, ám mégiscsak 
hangsúlyosan megjelenő alvás és álom motívumot. Nézzünk néhány példát az 
epigrammákban használt motívumok gazdagságára, illetve sokféleségére.

1.1. A templomban hagyott test mint szép halál
Édesanyja, Nonna emlékére írt több tucat epigramma többnyire ugyanazt a 

témát variálja, tudniillik azt, hogy Nonna a templomban, szolgálat közben halt 
meg.

touneka kai 9eíw owm ’ aneleineţ eSei.

Ezért Isten házában hagytad a testedl

Nazianzi Gergely művelt ember volt, így az édesanyjának szóló sírszöv e
gek megfogalmazásakor nyilván felötlött benne a klasszikus párhuzam, azaz 
Hérodotosz meséje Kleobiszról és Bitónról,3 4 Héra egyik papnőjének fiairól. 
Egy alkalommal, amikor a papnőt ökrök vontatta szekéren kellett volna az is
tennő ünnepére vinni, az ökröket nem hozták be idejében a mezőről, s ezért a 
két fiú saját magát fogta az ökrösszekér elé. Így vitték anyjukat a negyvenöt 
stadion távolságban levő templomig. Az egybegyűlt argosziak magasztalták a 
két fiú erejét és anyjukat, akinek az a szerencse jutott, hogy ilyen fiakat hozott a 
világra. Az anya büszkén és örömmel azt kérte Hérától, hogy fiainak a legna
gyobb ajándékot adja, amit csak ember az istenektől kaphat. Az ünnepség után a 
két fiatalember lefeküdt a templomban, és többé nem kelt fel (KataKoimhöentej en 
autw tw ipw oi ne^niai ouketi aneotrpan a l l  en te le i toutw eoyonto). Az 
argosziak szobrot készítettek mindkettőjükről, és felajánlották azokat a delphoi 
jósdának.

Hérodotosz elbeszélésében a halál úgy jelenik meg mint az istenek legjobb 
ajándéka, melyet szolgálatuk fejében kaphat az ember. Azt mondhatnánk, hogy a

3 Itt jegyzem meg, hogy az epigrammák vagy epigrammaidézetek a saját fordításaim. Noha 
legtöbbször igyekeztem ritmikus prózában fordítani, munkaszövegekről van szó és nem mű
fordításokról. Nazianzi Gergely epigrammáinak fordításánál W. R. Paton angol fordítása volt 
segítségemre. Ld. Paton, William Roger: The Greek Anthology with an English Translation. In Five 
volumes. William Heinemann, London 1919.

4 Hérodotosz: Historia. I, 31. www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3 
A1999.01.0125%3Abook%3D1%3Achapter%3D31%3Asection%3D5. Ld. még: Graves, Robert: 
A görög mitológia. Ford. Szíjgyártó László. Európa Könyvkiadó, Budapest 1981, 1, 419.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%253
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két fiatalember alvása tulajdonképpen a halálban teljesedik ki. A templomban 
fekszenek le, és ott is maradnak (Delphoiban szoborként, Argoszban talán testi 
mivoltukban), mint akik az istenek jelenlétében, a halálban kiteljesedve, már 
örökké az isteneknek szolgálnak.

A párhuzam Nonna és a két görög ifjú halála között természetesen adott, 
pontosabban Nazianzi Gergely és művelt olvasói gyakorlatilag nem tudták nem 
észrevenni a párhuzamot, ám ez a párhuzam nem jelenti azt, hogy Nonna 
templomi halála pusztán irodalmi fikció lenne avégett, hogy eggyel több klasz- 
szikus toposz jelenjen meg az epigrammákban.

1.2. A halál mint fénybe, ragyogásba költözés
Az alábbi epigrammában — sírfeliratokban gyakori módon — Nonna beszél 

fiához.

[...] ka i oe lá X io ia
SeXópeG ’ hmétepOLC fa e o i  ppofponeoţ.

[ ...] és mi hamarosan
örömest fogadunk világosságunkba.

Görög-római sírszövegeken is gyakorta találkozhatunk azzal a képzettel, 
hogy a halott földöntúli ragyogásban, világosságban él tovább. Egy 2. századi 
latin, illetve 3. századi görög sírfeliratot idézek példaként:

Terrénum corpus, caelestis spiritus in me
quo repetente suam sedem nunc vivimus illic
et fruitur superis aeterna in luce Fabatus.6

Földi bennem a test, égi a lélek,
Így hirtelen a saját honában találja most magát,
És az égiek társaságát élvezi, örök világosságban Fabatus.

[...] Zweiţ gap á|j,é|j,PTW5
a u g a iţ en kaG apaioin ’ O lúppou pA.r|oíog o n tw ţ.7

Élsz hát a tökéletesen tiszta 
Ragyogásban, közel az Olümposzhoz valóban.

Nazianzi Gergelynél természetesen nem valamilyen elvont vagy közelebbről 
meg nem határozott fényről vagy világosságról van szó, hanem az üdvözültek 
közösségéről, ahová a szülők örömest várják majd fiukat. 5 6 7

5 AG  VIII, 32.
6 Kholodniak, I. I.: Carmina sepulcralia latina epigraphica. Petropoli 1904.
7 Peek, Werner: Griechische Grabgedichte. Akademie Verlag, Berlin 1960: Grabgedichte, Nr. 399; 

228. Ld. még: Peres Imre: Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie. WUNT 157. 
Mohr Siebeck, Tübingen 2003, 78.



248 THEOLOGIA BIBLICA

1.3. Csonthalom és hamu, menetel a Hadészbe
A szülők előtt elhalálozott testvéréről, Kaiszarioszról azt írja, hogy egy kevés 

hamun kívül semmi egyéb nem maradt belőle, elszállt az életből, mint levélről a 
harmat, vagy ami még meglepőbb, egyenesen a Hadészbe ment.

a t a l  pao tv  omWj nun K ovtj cox ’ olígr|.8

Jaj, most mindenki máshoz hasonlóan: egy kevés hamu.

[...] a l l  ’ epxaxo Ck ßtoxoto
Wj poSov eX av0eov, Wj Spoooj Ck p ex a lw v .9

Elszállt az életből,
M int rózsaszirom a virágról, mint harmat a levélről.

K a io á p io j,a ía í  xW ayeu v , h|lu0ev e í j  á lS riv .10

Ja j nekünk, szomorkodóknak, Kaiszariosz a Hadészbe ment.

Ezek olyan közismert toposzok, amelyek ugyancsak gyakran jelennek meg a 
görög-római sírfeliratokon.

ouK eox ’ ev ’'AtSou p lo to v , ou popGgeuj X apw v, 
ouK A ía K o j KleiSoUyoj, oUyl Kepßepoj Kuwv. 
hmelj Se pavxej o l Kaxw xe0vr|Koxej 
ooxea x e fp a  gegovagev, a l l o  S ’ ouSe ev.11

Nincs a Hadészben hajó, nincs itt Kharón, a révész,
Nincs itt Aiakosz, a kulcshordó, sem Kerberosz, a kutya.
M i mind itt lent, kik meghaltunk,
Elporladt csont vagyunk, semmi egyéb.

xauxa, f í l o t  mexa xauxa xí gap p leov ; ouKext xauxa, 
o x h llh  xauxa l a l e l  Kat l í 0 o j ,  ou gap egw.
0upat mev ev0a Kat ppoj " A tS a v  oSot 
aveXoSeuxol S ’ e ío tv  e j f a o j  xpoßot.12

Ennyi csupán, barátaim! Vajon ennél több lehet-é ezután ? Soha többé.
E zt nem én közlöm, ide állított sírkövem mondja.
E kapuktól és a Hadészbe vivő útról 
Nincs ösvény vissza a világosságra.

8 AG  VIII, 91.
9 AG  VIII, 98.
10 AG  VIII, 97.
11 Róma, 3-4. század: Peek, Werner: Griechische Grabgedichte, Nr. 454; 266. Ld. még: Peres 

Imre: Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie, 30.
12 Törökország, dátum nélkül: Lattimore, Richmond: Themes in Greek and Latin Epitaphs. 

University o f Illinois Press, Urbana 1962, 74. Hivatkozik rá: Peres Imre: Griechische Grabin
schriften und neutestamentliche Eschatologie, 226.
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Nazianzi Gergely szövegeiben nyilvánvalóan nem a fenti feliratokból kihallha
tó nihilizmus, nem a halál utáni bármiféle létezéssel kapcsolatos reménytelenség 
szólal meg, csupán irodalmi klisével van dolgunk. A Hadész nála nem a görög 
mitológia sivár alvilága, nem is valamiféle krisztianizált pokol. A „Hadészbe 
ment” közismert toposz, és csupán annyit kíván közölni Kaiszarioszra nézve, 
hogy meghalt. Az „egy kevés hamu” sem az élet kilátástalanságára, távlat
nélküliségére, teljes megsemmisülésére utal, és talán elsősorban nem is az élet 
végességére, hanem kontrasztban a mennyei örökkévalósággal, annak ideiglenes 
voltára. Egy másik epigrammából, amelyet húga, Gorgonion számára írt, már 
teljesen egyértelmű, hogy Gergely használja ugyan a hamu, csontok és H adészmo- 
tívumokat, azonban anélkül, hogy nála ezekhez a motívumokhoz ugyanazok a 
képzetek tapadnának, mint a fennebb idézett görög sírfeliratokon. Adott eset
ben pedig át is formálja a használt toposzokat:

OúSen ro p y o m o y  y a ífl lin e n , óoxéa gouna.13

Semmit nem hagyott Gorgonion a földön, csupán csontjait.

Ez pedig nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a csont nem a halál, a pusztulás bor
zalmát és véglegességét hívatott megjeleníteni. Ellenkezőleg: a hátrahagyott 
csontok azt jelentik, hogy Gorgonion a lelkét, lényének értékesebb részét ma
gával vitte a mennybe.

1.4. A halál mint élet a mennyben
A halál legtöbbször úgy jelenik meg az epigrammákban, mint mennyei lét, 

viszont annak kifejezett említése nélkül, hogy az ember a maga csontjait, mint 
lényének értéktelen részét, hátrahagyná a földön.

8 -  Wj B a o í le io j  e j oúpanOy, Wj poGéeoicey,
rphyO pioţ d ’ epi yf|j. [...]

Bas%iliosz — ahogy kívánta — a mennyben van,
Gergely a földön. [ . . .]

9 -  [...] höelen outw
X p io ió j,  Wpwj gíXh s  ’ W j t á / o j  o ú p a yío ij.

[ . ]  úgy akarta
Krisztus, hogy mihamar a mennyeiekkel legyél.

A közismert toposzok átformálása még nyilvánvalóbb egy sírrablók ellen írt 
epigrammában. A sírrablás gyakori témája a sírfeliratoknak, Gergely epi
grammáinak is csaknem fele a tugßw pucia, a sírgyalázás témáját dolgozza fel kü
lönböző variációkban. Az ilyen jellegű sírfeliratokon állandó motívum az átok, 
amelyben a halott ugyanazt a sorsot kívánja a sírrabló számára, mint amely neki

13 AG  VIII, 102.
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jutott osztályrészül a sírrabló által. Nazianzi Gergely epigrammájában viszont — 
Lucia Floridi értő elemzése szerint — az átok a gazdag síremlékek készítői ellen 
fordul, akik — noha ezt kegyes cselekedetnek vélik — nem tesznek egyebet, mint 
az értéktelen hamunak emelnek emléket. A hamu és a valamikori teljes élet kont
rasztja persze ismert toposz a sírfeliratokon, ám Gergely azzal, hogy a kontrasz
tot a pompás sír és a hamu között láttatja, és a sírrablás okának éppen a gazdag 
síremléket tünteti fel, mintegy erkölcsi dimenzióba helyezi a kérdést.14

Nekpwn ncKpa t e lo i  Kai g^hmata o j d ’ anegeipei 
tUmßon apippepea if| Koni, to ia  p a to i  
oi gag an o u to j anhp ton  egon ta fo n  eXalapaţen, 
ei mh xpuoon eyein h lp e to  eK nekuwn.15

Bár a holtak emlékműve maga is halott lenne! Bárcsak ugyanazt szenvedné 
El, aki pompás sírt emel a hamunak.
M ert ez a fér fi nem rabolta volna ki síromat,
Ha nem remélt volna aranyat a halottól.

2. A halál mint alvás és álom
Öt epigrammában a halál alvásként vagy mély és édes álomként jelenik meg. 

Két epigramma szó szerint beszél mély, illetve édes álomról, a többi háromban 
az alvás és az álom képzete a képek mögött sejlik fel. A fentebb említett motí
vumok mellett az alvás és álom viszonylagos gyakorisággal jelenik meg a görög
római sírfeliratokon is. Ám ebben az esetben azzal is számolnunk kell, hogy a 
minden bizonnyal görög-római sírszövegekről kölcsönzött motívumot némileg 
az újszövetségi szóhasználat is árnyal(hat)ja, mivel az Újszövetség néhány eset
ben úgy beszél a halottakról, mint alvókról vagy elaludtakról.

2.1. A görög—római háttér
A görög sírfeliratokon az álom mély és édes, esetleg örök vagy rövid 

(amennyiben lehetséges valamiféle újramegtestesülés), és ez egyaránt jelenth e
ti a halál borzalmának kissé selypegő, picsogó megszépítését, illetve az elk e- 
rülhetetlenbe való csendes belenyugvást, elégikus beletörődést. Vannak olyan 
sírszövegek is, amelyek — noha kifejezetten nem beszélnek álomról — a halált 
a gondtalanság, egyfajta édes szinekúra állapotaként írják le. Az esetek töb b- 
ségében az édes álom valószínűleg egyszerű költői klisé, amely gyakorlatilag 
az én, az öntudat megsemmisüléséről beszél, vagy éppen sztereotip formula 
az „itt alussza örök álmát” értelmében, amely egy modern temetőben sem 
mond semmi közelebbit a halott, illetve hozzátartozói hitéről. Ám könnyen 
lehet, hogy az édes-mély álmon, adott esetben akár valamiféle csendes, „stand 14 15

14 Floridi, Lucia: The Epigrams o f Gregory o f Nazianzus Against Tomb Desecrators and 
Their Epigraphic Background. In: Mnemosyne 66 (2013), (55—81), 77 és 78.

15 AG  VIII, 186.
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by” létmódot is érthettek. Nehéz eldönteni, hogy egy-egy konkrét esetben mi
lyen képzet húzodik meg az édes álom vagy alvás motívuma mögött, s hogy 
egyáltalán van-e valamilyen tartalma a motívumnak, vagy csupán sematikus 
ismétlése egy közkedvelt toposznak. Cicero például, amikor Endümiónra, a 
Szemelé vagy Zeusz által elaltatott ifjúra utal, azt írja, hogy Endümión még 
mindig örök álmát alussza ifjan, változatlanul, de öntudatlan állapotban, és 
nem érzi Szeléné csókjait.16 Másrészt a korai császárság korában, amikor 
Endümión ábrázolása népszerű témává vált a falfestményeken, gyakran ábrá
zolták úgy, hogy nyitott szemmel alszik. Ha ez utalás Zeusz engedményére, 
miszerint megengedte Endümiónnak, hogy megválaszthassa a saját halálát, 
akár arra is lehet gondolni, hogy bizonyos csoportok valamiféle visszafogott 
tudatossággal számoltak az álomként megjelenített halálban.17 Lássunk példa
ként három sírszöveget az 1—3. századokból.

M egyeo k^e Zwoiţ epiGey kai p o l lâ ia  xumßu 
opeiooy apo ß le fa p u n  Sáipu  ’ ápoiKopénh 
Kai lege  n o p i l i^ y  euSeiy, anep ou Gepitoy gap 
GnrjoKeiy to u ţ agatouţ, a l l  ’ upyoy hSuy eye iy .18

Emlékezz rám, míg élsz, és e sírra gyakran
Hintsd szemed könnyeiből, és az elköltözöttnek, mondd, ó, férjem :
„Aludj, Popilia!” M ert nem a halál,
Hanem édes álom ju ssa  a jóknak

[...] E io tp o ţ o lo ţ  M eiyou to  filoX enon  hGoţ ayupyw  
Zwn e iyeţ ßioy hdUy, eye iţ Kai nun apepipyoy  
m hieti fp o tlZ w y  p o u lu ...19

[...] Egész Hiszjria magasztalja Meikosz vendégszeretetét.
M íg éltél édes életed volt, most is gondtalan vagy,
Nem aggódsz már...

ei p a l in  e s t i  geneoGai, upyoţ o eyei o u i epi o^pon, 
el 0 ’ ouk e s t in  p a l in  eiGeiy, aiW nioţ upyoţ.20

Ha van újjászületés, nem lesz hosszú az álmod,
Ha pedig nincs visszajövetel: örök lesz az álom. 16 17 18 19 20

16 Cicero: Tusculanumi eszmecsere. Ford. Vekerdi József. Allprint, Budapest 2004, 1,92.
17 McNally, Sheila: Ariadne and Others: Images o f Sleep in Greek and Early Roman Art. 

In: Classical Antiquity, Vol. 4, No. 2 (Oct., 1985), (152—192) 189.
18 Róma, 1—2. század Peek, Werner: Griechische Grabgedichte, Nr. 271; 162. Ld. még Peres Im

re: Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie, 71.
19 Histria, Románia, 2—3. század. Pippidi, M. Dionisie: Inscripţiile din Scythia Minor greceşti şi 

latine. Vol. 1. Histria şi împrejurimile. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti 
1983, 407.

20 Szmirna, 2. század. Peres Imre: Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie, 
72.
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2.2. Újszövetségi háttér
Miként fentebb már jeleztem, néhány esetben az Újszövetség is úgy beszél a 

halottakról, mint alvókról (Lk 8,52; Jn 11,11; IThessz 4,13; 1Kor 15,18.20.51). 
Mi most csupán az 1Thessz és a két korinthusi levél, vagyis Pál apostol szó
használatával, illetve e szóhasználat dekódolási lehetőségeivel foglalkozunk. 
Tőkés István úgy véli, hogy az „elaludni” igében nem kell különösebb értelmet 
keresni, mivel ugyanazt a tényt fejezi ki, mint a magyar nyelvben, azaz a megha- 
lás, elköltözés tényét. Így dogmatikailag semleges, tehát jelentőség nélküli kife
jezéssel van dolgunk, amelyből semmi esetre sem következik szükségképpen a 
felébredés.21 Ugyanígy látja a kérdést L. Gene Green, aki szerint az alvás egy
szerűen a halál szinonimája, nem több eufemizmusnál, és semmiféle mélyebb 
teológiai értelmet nem érdemes beleolvasni, minthogy semmit nem mond a ha
lál utáni vagy a köztes állapotról.22

Gregory K. Beale viszont úgy gondolja, hogy az alvás, noha a pogány iroda
lomban, illetve az Ószövetségben eufemisztikus kifejezés, a páli használatban 
egyfajta reményt hordoz, minthogy a metafora azokra vonatkozik, akik nem 
egyszerűen meghaltak fizikai értelemben, hanem bizonyos értelemben tudatos 
életet élnek haláluk után is. Pál ugyanis úgy beszél az 1Thessz 5,10-ben az éb
ren levőkről (élők) és a alvókról (holtak) is, mint akik Krisztussal együtt élnek. 
Akárcsak az intertestamentális zsidó irodalomban (Júda testamentuma 25,4; 
Izsakár testamentuma 7,9; 1Énók 91,10; 92,3) az alvás egyszerre hordozza a fi
zikai halál, illetve a valamilyen formában való továbbélés képzetét. Ez a to
vábbélés Pálnál természetesen Krisztussal való együttélést jelent, és kifejezetten 
azok számára lehetséges, akik Krisztusban (1Thessz 4,14: o! nekpo! en Xpiotú) 
haltak meg. 3 Morris úgy gondolja, hogy Krisztus által elaludni (1Thessz 4,14: touj 
KOimhOéniaj dia  tou ’Irpou a ţe i oun aúxű.24), noha ez a Krisztus általi alvás nem 
egy problémamentes teológiai gondolat, azt jelentheti, hogy a hívők számára a 
halál átváltozott Krisztus általi alvássá. Ez pedig több mint egyszerűen keresz
tényként elhalálozni, ugyanis a természeti ember számára a halál ellenség, ame
lyet senki sem képes legyőzni, a keresztény ember számára viszont elveszítette 
borzalmát.25 Hasonlóan vélekedik Cserháti Sándor is, legalábbis, ami az 1Kor

21 Tőkés István: A korinthusbeliekhez írt első levél magyarázata. Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület, Nagyvárad 1995, 408-409.

22 Green, L. Gene: The Letters to the thessalonians. The Pillar New Testament Commentary. 
William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan — Cambridge U. K.

2002, 195.
23 Beale, Gregory K.: 1—2 Thessalonians. The IVP New Testament Commentary Series 13. 

Inter-Varsity Press, Downers Grove, IL 2003, 134.
24 A  vers értelmezhető úgy, hogy a őiá az alvókra vonatkozik (Krisztus által alszanak), illet

ve úgy, hogy Jézusra vonatkozik (Isten Jézus által hozza elő azokat, akik elaludtak). A  magyar 
protestáns fordítások az előbbi értelmezést preferálják, a katolikusok inkább az utóbbit.

25 Morris, Leon: 1 and 2 Thessaloinians. Tyndale New Testament Commentaries. Vol. 13. 
Inter-Varisty Press, Downers Grove, IL 1984, 97.
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szóhasználatát illeti. Szerinte a „Krisztusban elaludtak” (1Kor 15,18: oi Küimh- 
Génxej en Xpiotű nem „lekopott értelmet” képvisel, és nem csupán azt fejezi ki, 
hogy valaki keresztény hitet vall(ott). „Minden bizonnyal többről van szó, leg
alábbis ebben az esetben, (azaz az 1Kor 15 esetében)” — írja, de azt nem fejti ki, 
hogy mi volna ez a „több”.26

Peres Imre szerint az alvás szimbóluma feltételezhetően a lélekkel kapcsola
tos, azaz miközben a test végérvényesen a sírba kerül, és fizikai értelemben vol
taképpen megszűnik, az emberi élet lényege összezsugorodva, mintegy „tartó
sítva” a lélekben transzformálódik. Ám Peres Imre arra is figyelmeztet, hogy ez 
csupán egy kép, amelyet Pál azért használ, mert az alvás tartalmazza a felébre
dés pillanatát, illetve reményét. Szerinte a metafora lényege a következő: az 
emberi élet, akárcsak az álomban, minimumra csökken a halál mezsgyéjén, ám 
bizonyos eszkatológiai folyamatokat követően újonnan kibontakozik.27

Ciampa E. Roy úgy véli, hogy az alvás az antik világban széltében-hosszában 
ismert eufemizmus, ám a keresztény „használatban” a feltámadás reménységére 
utalt. Idézi az Ef 5,14-et, ahol egy másik ige (ü KaGeúSwn) ugyanúgy eufemiz
mus, és kifejezetten a feltámadás reménységével kapcsolódik össze.28 *

Mi úgy gondoljuk, hogy Pál szóhasználatában az alvás eufemisztikus kifeje
zés, amely talán inkább stilisztikailag értékelendő (Pál ugyanazon szövegen be
lül beszél halottalról és alvókról, illetve Krisztusban halottakról és Krisztusban 
alvókról). Ha az alvás képét nem is kifejezetten azon oknál fogva használja, 
mert az alvás valamiképpen a feltámadásra asszociál, olvasói az alvás képéhez 
szinte automatikusan a feltámadás reménységét kapcsolták. Még az esetleges 
pogány olvasók is, akik számára ugyancsak familiáris volt az, hogy a halálról az 
alvás vagy az álom képével beszéljenek, valamiféle visszafogott továbbélésre 
asszociál(hat)tak.

2.3. A halál mint álom és alvás Nazianzi Gergely epigrammáiban
A továbbiakban azokat az epigrammákat tematizáljuk, amelyekben a halál 

mint álom és alvás jelenik meg, végül a fentiek ismeretében megkíséreljük fel
vázolni, hogy Nazianzi Gergelynél miként értelmezhető a halál mint álom és alvás 
képzete.

Az alábbi epigrammában, amelyet apja számára írt, csupán a test alszik édes 
(vagy mély) álmot, a lélek pedig mint valamiféle szárnyas géniusz, Isten világá
ban tartózkodik.

26 Cserháti Sándor: Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt első levele. Luther Kiadó, Budapest 
2008, 703.

27 Peres Imre: Metaforikus beszéd Pál apostol eszkatológiájában. In: Studia Theologica 
Debrecinensis II. (2009/2), (25-48) 29.

28 Ciampa, E. Roy — Rosner, S. Brian: The First Letter to the Corinthians. The Pillar New
Testament Commentary, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Cambridge U. K. 2010, 681.
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[...] NhSupon úpnon ecu, rprgopioio Shpa;, 
yuch de ptepóeooa laxen Geon. a l l  ’ iepre; 
a^ogenoi keinou kai tafon ápfépeie.29

[...] É des [mély] álmot alszom, Gergely teste,
Á m a syámyas lélek megnyerte a y  Istent. De ti, papok  
mivel tisztelitek őt, gondozzátok a sírt is.

Viszont a következő szövegben, amelyet édesanyjához írt, nem találjuk az 
édes, mély álmot alvó test és az isteni szférákba felszárnyaló lélek közötti meg
különböztetést. Maga Nonna alszik, akárcsak férje, aki előtte aludt el.

’EnmSe Nonna filr| Koigrpaio ton ßatun úpnon,
'ilaoţ eonopivri w pool Tp^gopiu.30

A  kedves Nonna alussza mély álmát itt,
Derűsen követte férje, Gergely lába nyomát.

Nrpc oS ’ (oú gap olr|n Nonnan Gépit; ren epu£ai) 
yuxhc olxomenr poúnon epexe Srpaj,
Wj palin egpopenr kaGapwtepon enGen aepGr 
oúpati tW pogepU efeooopenr|.31

E templom itt (mert Nonnát mindenestől itt maraszţania nem lehetett), 
csak testét tartotta itt, lelke elröpült.
Így midőn újra felébred, innen egy tisztább helyre vitetik, 
miután a lélek a fá rad t testtel egyesült.

Az alábbi, Martinianoszhoz írt sírszövegben sem jelenik meg szó szerint az 
alvás vagy álom, ám az egeipu ige, melyet a szerző itt másodalgos értelemben 
használ, mégiscsak utalás lehet arra, hogy a sírrabló gonosz tettével, az alvó 
Martinianoszt ébreszti vagy zavarja fel álmából.32

XaZeo, xaZeo tr|le kakon ton aeGlon egeipei;, 
la a ;  anoxliZun kai mfon hpetepon.33

E l innen, el! Gonoszfáradoyásba kezdesz,34 
Felforgatva követ és síromat is.

29 AG  VIII, 12.
30 AG  VIII, 60.
31 AG  VIII, 55.
32 Floridi, Lucia: The Epigrams o f  Gregory o f  Nagiangus Against Tomb Desecrators and Their 

Epigraphic Background, 68.
33 AG  VIII, 112.
34 Vagyis: gonosg tettre vállalkozol
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Végül egy olyan sírrablók ellen írt epigrammát idézünk, amely úgy beszél a 
feledésről és a csendről mint a halott jutalmáról. A feledés és a csend nyilván az 
enyhet, nyugalmat adó alvás, illetve az álom képzetével függ össze.

Ar|9r| kai o iyh  nekuwn yepaţ, oţ d ’ áA.ápa£en,
outoţ égon p o l lo i ţ  0f|Ken ae io g a  ta fo n .35

Feledés és csend a halottak díja. Ám aki kirabolt,
A z a síromat tette dallá sokaknak.

3. Következtetések
Nazianzi Gergely epigrammáit olvasva igencsak zavarba jöhet az olvasó, 

mivel a holtakról olykor úgy beszél, mint akik a mennyben vannak Krisztus, 
Isten és a mennyeiek, illetve az üdvözültek társaságában, máskor meg gyakorta 
ugyanazokat a holtakakat úgy látjuk, mint akik vagy a Hadészbe mentek, vagy 
csupán egy kevés hamu maradt belőlük, illetve éppen alszanak. Maga az alvás is 
kétféleképpen jelenik meg az epigrammákban: úgy, mint ami csupán a (hátra
hagyott) testet érinti (60. epigramma); és úgy, mint amelyben a teljes emberi 
lény „vesz részt” (12. és 55. epigramma).

Úgy véljük azonban, sikerült bizonyítanunk, hogy Nazianzi Gergely ezekben 
az epigrammákban különböző, a görög-római sírszövegekben közismert és 
közkedvelt toposzokat használt, és ezt egyszerűen csak irodalmi megfontolás
ból tette anélkül, hogy átvette volna a toposzok mögött meghúzódó képzete
ket. Gyanítható, hogy az álom vagy alvás motívumát is, bár akár az újszövetségi 
használatból is átvehette volna, akárcsak a Hadész, csontok és hamu, túlvilági ragyo
gá s motívumokat, a görög-római sírszövegekből emelte át epigrammáiba. Ám 
számára a mély vagy hosszú álom motívuma nem arra szolgál, hogy megszépít
se a halál borzalmát, nem az öntudat megsemmisülését vagy részleges kihunyá- 
sát jelenti, mégcsak nem is valamiféle készenléti állapotot, hanem gyakorlatilag 
epigrammáinak motívumkészletét hívatott gazdagítani. Azt mondhatjuk tehát, 
hogy ezekben az epigrammákban az alvás és álom motívumot stilisztikailag és 
nem dogmatikailag kell értékelnünk. Ez viszont nem jelenti azt, hogy az alvás
sal és álommal -  szinte automatikusan és magától értetődően -  ne társította 
volna az ébredés, azaz a feltámadás reményét. Ez, minthogy keresztény teoló
gusról van szó, szinte hihetetlen is volna. Csupán annyit állítunk, hogy ezekben 
az epigrammákban a halál mint álom és alvás képzete dogmatikailag, teológiai
lag semleges, illetve semmitmondó a szerző eszkatológiai reménysége szem
pontjából.

Nazianzi Gergely eszkatológiai reménysége ott jelentkezik ezekben az iro
dalmi igénnyel készült epigrammákban is, ahol a halál Istennel, Krisztussal, 
vagy az üdvözültekkel való örömteli együttlétet jelenti.

35 AG  VIII, 236.
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