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Kölcsönösnek tekinthető-e 

az antropológia és a 

krisztológia kapcsolata?1 
 
A krisztológia antropológiai megközelítése (Raymond Panikkar) 
Az indiai teológusok többségének krisztológiáját kozmikus krisztológiának nevez-
hetjük.2 János evangéliumának prológusától erőteljesen ihletve előszeretettel be-
szélnek Krisztusról mint isteni világosságról, amely áthatja, átjárja az egész földet és 
minden egyes embert. Ebben a krisztológiai megközelítésben Krisztus mint Isten 
Logosza úgy kerül bemutatásra, mint aki nemcsak minden egyes ember logosza, 
hanem az egész világegyetem logosza is.3 Raymond Panikkar kiváló képviselője 
ennek a krisztológiának. 

Szívesen használom Panikkar felfogására az antropológiai jelzőt.4 Ez egy eléggé 
szokatlan minősítés. Gyakran csak az „alulról” kiinduló krisztológiai szemléletre 
használjuk az „antropológiai” jelzőt. Ilyenkor Krisztus jelentőségét az ember názá-
reti Jézus konkrét (kézzelfogható) élete felől közelítjük meg. Ahogyan betöltötte őt 
a Szentlélek, az Istenhez való közelségét mutatja, és egyben istenfiúságát is jelzi. Ez 
a megközelítés tehát Jézus földi életéből indul ki. Ezért nevezzük „alulról” kiindu-
lónak. Ennek a krisztológiának az az előnye, hogy meg tudja magyarázni Jézus földi 
létezésének értelmét.5 Hátránya pedig az, hogy annak benyomását kelti, mintha Jé-
zus istenfiúsága földi létezésétől függne. Jézus földi létezése nélkülözhetetlen és 
döntő arra nézve, milyen módon jelenti ki Istent (ld. később), de én óvakodnék at-
tól, hogy istenfiúságát teljes mértékben földi létezésétől tegyem függővé. Istenfiúsá-
ga Isten és nem Jézus döntése. Antropológia és krisztológia kapcsolatának vizsgála-
takor most nem az „alulról” kiinduló krisztológiára összpontosítok, mivel az antro-
pológiai kategóriák egyértelműen túlságosan nagy szerepet töltenek be ebben az 
esetben. Most azonban arra keressük a választ, hogyan alakulnak át ezek a kategóri-

                                                 
1 A Sárospataki Református Teológiai Akadémián 2011. november 18-án elhangzott előadás szerkesz-

tett változata. 
2 J. P. Schouten, Jesus as Guru: The Image of Christ among Hindus and Christians in India (Currents of En-

counter 36) (Amsterdam-New York: Rodopi, 2008), 264-265. és 277-279. Vö. még M. Amaladoss, 
“Jesus Christ in the Midst of Religions: An Indian Perspective” in T. Merrigan and J. Haers 
(szerk.), The Myriad Christ: Plurality and the Quest for Unity in Contemporary Christology (Leuven: Peeters, 
2000), 219-233.  

3 Vö. J. Pelikan, Jesus Christ Through the Centuries: His Place in the History of Culture (New Haven – Lon-
don: Yale University Press, 1985 (repr. 1999), 57-70. (‘The Cosmic Christ’). 

4 M. E. Brinkman, The Non-Western Jesus: Jesus as Bodhisattva, Avatara, Guru,Prophet, Ancestor or Healer? 
(London: Equinox, 2009), 261-262. és 149-154. 

5 Jó példa erre a megközelítésre a H. Berkhof által kidolgozott krisztológia: Christian Faith: An Introduc-
tion to the Study of Faith (Grand Rapids: Eerdmans 2005). 
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ák. Ezt könnyebb szemléltetni egy „felülről” kiinduló krisztológia esetében. Ezért 
az utóbbira összpontosítok. 

Az előbbi megközelítéssel szemben a teológiában szoktunk „felülről” kiinduló 
krisztológiáról is beszélni. Egy ilyen krisztológia Jézus mennyből alászállásából in-
dul ki, szó szerint „felülről”, és Krisztus mennyet és földet összekötő szerepét 
hangsúlyozza. Ebben a megközelítésben különös hangsúly esik isteni jellegére. Elő-
adásomban most azt szeretném bemutatni, hogy még egy „felülről” kiinduló krisz-
tológia is – a Panikkaréhoz hasonlóan – már létező antropológiai kategóriákat felté-
telez. Ezért nevezem ezt antropológiai megközelítésnek. 

Panikkar krisztológiájában a rajtunk kívül álló (extra nos) Krisztus egyben a ben-
nünk lévő (in nobis) Krisztus is. Ez az elképzelés azon a patrisztikus (és ázsiai teoló-
gusok között népszerű) elképzelésen alapszik, hogy a makrokozmosz, az „azon túli 
világ” visszatükröződik a mikrokozmoszban, minden egyes ember értelmében. 
Kozmológia, világrend és antropológia – embervoltunk – itt szorosan összekapcso-
lódnak. 

Panikkar szerint Krisztus a jelképe a viszonylagos (az emberi) és az abszolút (az 
isteni) közötti közvetítőnek, közbenjárónak, egy olyan is-is valóság, amely Panikkar 
szerint minden vallásra jellemző. Azt az álláspontot képviseli, miszerint Krisztus 
nem annyira a keresztyénség Jézusa, mint inkább a theandrikus (egyszemélyben iste-
ni és emberi, vagy gyakran kozmo-theandrikusnak nevezett) emberi létezés jelképe.6 
Mint ilyen, ez a Krisztus fölötte áll a keresztyénségnek (transzcendentálja), és így a 
többi vallás híveinek nem feltétlenül a keresztyénségből levezetett néven kell rá hi-
vatkoznia. Ez nem szükségszerű, hiszen nemcsak azt mondhatjuk, hogy a brahman, 
a világ lelke, a hinduizmus „ismeretlen Krisztusa”, hanem azt is, hogy Krisztus a ke-
resztyénség „ismeretlen brahmanja”. Mindkét esetben egy olyan valóságról van szó, 
akinek / aminek teljes jelentőségét az egyes vallások csak tapogatózva írhatják le.7 

Pannikar tehát úgy értelmezi Krisztust, mint a viszonylagos és az abszolút ösz-
szekapcsolódását minden vallásban. Így beszélhet az „egyetemes Krisztusról” és a 
„krisztusi princípiumról”, mely a teljes valóság alapjainál található. Minden teremt-
mény őbenne és őáltala jött létre, létezik és részesedik a Fiúban; következésképpen 
minden teremtmény egyfajta krisztofánia.8 Azt állítja, hogy Jézus a Krisztus epifániá-
ja, ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy ez a megállapítás csak részben igaz. A 
krisztofániának ez a Krisztusa nem merül ki Jézusban. 

Panikkar nem tagadja Jézus életének történeti hitelességét és a testetöltés való-
ságát őbenne, hanem azt tágabb összefüggésbe helyezi. Jézus életének történeti hi-
telessége, és az abban való hit, hogy Isten benne testet öltött, szükséges a hitre ju-
táshoz Krisztusban. Ugyanakkor Krisztus megjelenése (epifániája) nem korlátozódik 
Jézusra. Panikkar számára Jézus kivételes volta nem kérdés, mivel a kivételes, egyedi 
voltot minőségi fogalomként kezeli. Következésképpen létezhetnek Krisztusnak más 
epifániái is – mint pl. a hindu avatárák vagy a buddhista bódhiszattvák – de egyik sem 

                                                 
6  A mikro- és makrokozmoszra való utalás patrisztikus hátteréről (pl. Pszeudo Dionüsziosz és Hit-

valló Maximosz) és a „theandrikus” jelzőről ld. pl. L. Thunberg, Man and the Cosmos: The Vision of St 
Maximus The Confessor (Crestwood: St. Vladimir’s Seminary Press, 1985).  

7 R. Panikkar, The Unknown Christ of Hinduism: Towards an Ecumenical Christophany (Maryknoll: Orbis 
Book, 1981), 92. 

8 R. Panikkar, Trinity and the Religious Experience of Man (Maryknoll: Orbis Books, 1973), 54. és 68.   
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múlja felül azt az epifániát, amelyet Jézus megtestesít. A történeti Jézus tehát lényegi 
szerepet tölt be, de nem merül ki vele a történelem feletti Krisztus jelentése.9 

Ez egy olyan meglátás, amelyet ázsiai teológusok és művészek ismételten hang-
súlyoznak – nemcsak hindu, hanem buddhista kontextusban is. Bizonyos értelem-
ben egyetérthetünk ezzel a meglátással – Krisztus több, mint a történeti Jézus (Jn 
1,1-4; Ef 1,9-10; Kol 1,15-20) –, de ha ez túlságosan az előtérbe kerül, elkerülhetet-
lenül Jézus földi élete jelentőségének banálissá tételéhez vezet. Panikkar számára a 
történeti közbenjárók, közvetítők többé-kevésbé önkényes manifesztálódásai a 
Szentháromság második személyének, aki az emberi és az isteni közötti (ontikus) 
kapcsolatot képviseli. Jelentőséggel bírnak mint megjelenések, de nem lényegesek, 
nem nélkülözhetetlenek a kérdéses kapcsolatra nézve. 

A következő kritikus kérdést tehetnénk fel: Vajon az evangéliumokban az iste-
ni (az Atya) és a názáreti Jézus konkrét életének nem egyfajta kevésbé erőteljes 
identifikációjával van dolgunk, így valójában a médium (élete, embervolta) a leghi-
telesebb kifejezése az üzenetnek (isteni közelségnek)? Vagy azt is kérdezhetnénk, 
hogy vajon nem éppen ez az azonosítás állít-e bennünket az elé a megoldásra váró 
feladat elé, hogy tudatosítsuk magunkban az isteni jelenlétét saját történeti létezé-
sünk határain, korlátain belül? Másképpen megfogalmazva: a történeti konkrétum-
ba helyezett bizalom vajon nem éppen Istennek arra a vágyára adott jellemző vála-
szunk-e, hogy „közöttünk akar lakozni”? (Jn 1,14)10 A keresztyén tradíciónak min-
dig is szándékában állt megmutatni, hogy Jézus földi létezése elengedhetetlen volt 
arra a módra nézve, ahogyan ő kapcsolatban állt az istenivel. Ha földi élete inkább 
hasonlított volna a Sztálinéra, a Hitlerére, a Hirohito japán császáréra, az Idi Amin 
ugandai diktátoréra vagy a Pol Potéra, akkor az istenivel való kapcsolatba hozatala 
is más lett volna. Számít tehát a földi élete. Számít, mint a konkrét emberi egzisz-
tenciáról szóló kijelentés. 

A holland római katolikus teológus, Piet Schoonenberg (1911-1999) egész éle-
tében azért küzdött, hogy kellő hangsúlyt kapjon Jézus földi életének jelentősége 
éppen amiatt, ahogyan mint Ige (isteni Logosz) megtestesítette Istent. Megmutatta, 
hogy az Ige mint a „felülről kiinduló” krisztológia gyújtópontja és a Lélek mint az 
„alulról kiinduló” krisztológia gyújtópontja hogyan előfeltételezik egymást Jézus 
életében. Úgy beszél Jézusról, mint akit egész emberi egzisztenciájában „segített, tá-
mogatott az Ige és vezetett a Lélek.” „Mindkettő Isten Fiává teszi Jézust, így az 
Ige- és a Lélek-krisztológia ugyanúgy jogosult Jézus istenfiúságát megmagyaráz-
ni.”11 A Lélek itt azt az isteni erőt képviseli, amely inspirálta Jézust konkrét életdön-
téseiben, az Ige pedig mindazt jelöli, amit a törvényből (Tóra) és a prófétáktól iste-

                                                 
9 R. Panikkar, Trinity and the Religious Experience of Man, 53-55. 
10 W. Strolz, ‘Panikkar’s Encounter with Hinduism’ in: J. D. Gort et al. (szerk.), Dialogue and Syncretism: 

An Interdisciplinary Approach  (Currents of Encounter, Vol.I) (Amsterdam-Grand Rapids: Rodopi-
Eerdmans 1989) 151. (146-152); V. Ramachandra, The Recovery of Mission: Beyond the Pluralist Para-
digm (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), 87., továbbá A. Karokaran, ‘Raymond Panikkar’s Theology 
of Religions: A Critique,’ Vidyajyoti 59 (1994) 670. (663-672). 

11 P. Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon. Theologische overdenkingen over Geest-christologie(The Spi-
rit, the Word and the Son: Theological Reflections on Spirit Christology) (Averbode-Kampen: Altiora-Kok, 
1991), 134: “In zijn hele menselijke werkelijkheid wordt Jezus door het Woord gedragen en door 
de Geest gedreven. Beide maken Jezus tot Zoon van God, zodat Woord- en Geest-christologie 
beide gelijke rechten hebben als uitleg van Jezus’ goddelijk zoonschap.”  
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ni üzenetként hallott meg. Jézusnak a Lélek által vezetett konkrét élete nélkül az 
Ige élettelen betű lenne; az Ige nélkül Jézus konkrét életét bármire lehetne vonat-
koztatni, és a legvadabb értelmezéseknek is ki lehetne tenni.12 

Mondhatnánk azt, hogy Schoonenberg alaposan átgondolta a perikhorésziszt, 
amiről Panikkar is beszél. A kifejezés a görög khorein igéből származik, és azt jelen-
ti, hogy „átlépni”, „táncolni.” Jézus mindkét vonatkozása (Ige és Lélek) keresztül- 
/ át-„táncol” egymásba. Áthatolnak egymásba sérülés és veszteség nélkül, és abban 
gazdagodnak, ami mindkettőre nézve egyedi és különleges. Jézusban az Ige „telje-
sen isteni emberi módon”, és Jézusban az emberi is megtalálható, amit a Szentlélek 
vezérel, „teljesen emberi isteni módon.”13 Ha még egyszerűbben akarnánk megfo-
galmazni: Jézus földi élete elválaszthatatlanul hozzátartozik annak módjához, aho-
gyan Istent ismerjük. Ennek a fordítottja is igaz: Isten csak Jézus földi létezésében 
jelenti ki magát. 

Megdöbbentő, hogy a jelenlegi indiai teológiában éppen a dalitok (érinthetetle-
nek) Jézus-értelmezésében kap nagy figyelmet Isten köztünk való jelenlétének tör-
téneti valósága. Ha Isten jelen akar lenni Jézus földi életében, a „tisztátalan” család-
fával, melynek tagja két prostituált (Ráháb a valódi és Támár, aki csak annak tetteti 
magát), négy „idegen” asszony (Rebeka, Ráhel, Ráháb és Rut), egy házasságtörő 
(Betsabé), egy olyan édesanya, akinek házasságon kívül született gyermeke, egy 
olyan édesapa, aki a munkásosztályhoz tartozott, és mivel Jézus maga „tisztátalan” 
kapcsolatban állt a samaritánusokkal, házasságtörő asszonyokkal és vámszedőkkel, 
akkor mennyivel inkább akarna jelen lenni a dalitok között.14 Ez a jelenlét nyilat-
koztatja ki, hogyan akar isteni lenni. 

Földi létezése nemcsak illusztráció, hanem kijelentés, kinyilatkoztatás. Jézus 
földi életének, szenvedéseinek, keresztre feszítésének hangsúlyozásával, és az Ige 
testet öltése mikéntjének értelmezésével összefüggésben beszél Thomas Thangaraj 
a „megfeszített gururól”.15 Itt Ige és Lélek együtt van, és Jézusban történik meg az, 
amire Schoonenberg gondolt, amikor az Ige és a Lélek perikhorésziszéről beszélt. 
Ebben a perikhorésziszben olyan létező antropológiai fogalmak, mint helyettes elég-
tétel, megbocsátás, áldozat, remény, igazság, szeretet stb. valóban átalakulnak és új 
értelmet nyernek. 

Nehéz lesz kimutatni, hogy Panikkar krisztológiája saját antropológiai fogalmait 
hozza létre. Krisztológiája egészen jól illeszkedik a jelenlegi hindu filozófiai-antropológiai meg-
közelítésekbe. Panikkar számára a makrokozmosz és a mikrokozmosz annyira szoros 
kapcsolatban állnak, hogy egyik sem kaphat elsőbbséget. A kozmológia és az antro-

                                                 
12 P. Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon, 133: “Woord zonder Geest kan dode letter worden, 

maar Geest zonder Woord kan tot verwildering leiden, …..”. 
13 P. Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon, 167: “Het Woord is in Christus op menselijke wijze 

volledig goddelijk (….) en de mens is op goddelijke wijze volledig menselijk (….).” 
14 M. E. Prabhakar, ‘Christology in Dalit Perspective’ in: V. Devasahayam (szerk.), Frontiers of Dalit 

Theology (New Delhi: Indian Society for Promoting Christian Knowledge, 1997), 414-417. (402-
432.) és G. Robinson, ‘Jesus Christ, the Open Way and the Fellow-Struggler: A Look into the 
Christologies in India’, Asia Journal of Theology 3/2 (1989) 411-413. (403-415). 

15 M. T. Thangaraj, The Crucified Guru: An Experiment in Crosscultural Christology (Nashville: Abingdon, 
1994) és M.T. Thangaraj, “The Word Made Flesh: The Crucified Guru” in M. A. Oduyoye és H. 
M. Vroom (szerk.), One Gospel – Many Cultures: Case Studies and Reflection on Cross-Cultural Theology 
(Currents of Encounter Vol. 21) (Amsterdam-New York: Rodopi, 2003), 107-127.   
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pológia egyetemes jelenségek, a különböző vallások csak illusztrálják azokat. Ezek 
csak felnyitják (nyitogatják) szemünket egy már létező egyetemes rendre. A kriszto-
lógiának is megvan a saját helye ebben a rendben. A kenoszisz hangsúlyozásával 
minden akadály nélkül beilleszkedik a hindu antropológiába, annak sajátos ön-üres-
ség hangsúlyozásába. 

Panikkar megközelítése antropológiai, amelyben nehéz érthetővé tenni Jézus 
földi létezésének kijelentés jellegét. Földi létezése csak egy már létező ontológiai 
rendnek az illusztrációja – még ha a legjobb is. Így, amit a svéd teológus, Lars 
Thunberg mondott Hitvalló Maximosz antropológiájáról, az igaz Panikkarra is, mi-
szerint az „ember mikrokozmikus mivoltát” értelmezhetjük úgy, mint „Isten testet-
öltésének anticipálását”, tehát „az ember teremtett mivolta” a „theandrizmus eszkha-
tológiai titkára való ontológiai felkészülés”.16 Panikkar krisztológiájának fent emlí-
tett példájából azt az egyik fő következtetést vonhatjuk le, hogy egy „felülről” kiin-
duló krisztológia is előfeltételez egyfajta antropológiát. 

Következésképpen a vita tárgya nem a krisztológia és az antropológia kapcsola-
ta mint olyan. Ez a kapcsolat általában nem vitatott a keresztyén teológiában. A vita 
tárgyát annak a kérdésnek kell képeznie, hogy melyiké az elsőbbség: a krisztológiáé vagy az an-
tropológiáé. Krisztus nyitja-e fel a szemünket arra, hogy kik is vagyunk emberként? 
Vagy azt, hogy kicsoda lehet Krisztus számunkra, már eleve meghatározza az, hogy 
emberek vagyunk? Természetesen bármely krisztológiáról is legyen szó, annak 
szüksége van antropológiai fogalmakra, hogy megmagyarázhassa, milyen hatással 
van Krisztus az emberi életre. Így tehát szótériológiai okokból az antropológiai fó-
kusz elengedhetetlen. A kérdés azonban az, hogy ezek az antropológiai „eszközök” 
milyen mértékben határozzák meg krisztológiánk tartalmát. Maradt-e még hely va-
lamilyen kreatív átalakulásra Isten jelenlétének Jézus életében megnyilvánuló kije-
lentés-jellege miatt? Forduljunk Barth antropológiájához! Ő teljesen ellenkező 
irányban halad, és antropológiájának kiindulását közvetlenül a krisztológiába helye-
zi. Ez lenne a helyesebb megközelítés? 

 
Az antropológia krisztológiai megközelítése (Karl Barth) 
Egyértelmű, hogy Krisztusban lehetetlenné vált szétválasztani emberi természetét 
isteni természetétől és fordítva. A szigorú értelemben vett szétválasztás tagadása 
azonban – Kalcedon szerint – még nem jelenti a két természet elegyítését. Éppen 
ezért nem elvárás az, hogy meghirdessük az ember-istent (megistenült embert) – az 
„alulról kiindulás” kísértése –, vagy az isten-embert (emberiesült istent) – a „felül-
ről kiindulás” kísértése. Az egyetlen megoldás erre a dilemmára az lehet, hogy ha 
arra összpontosítunk, milyen antropológiával kell dolgoznunk, amikor Jézus életé-
nek megváltó, üdvözítő jelentőségén gondolkodunk. 

Ez egy olyan antropológia lesz, amelyben nem lehet Istenről beszélni az emberre hivatkozás 
nélkül, és amelyben nem lehet az emberről beszélni az Istenre hivatkozás nélkül. Az istenisme-
retet nem lehet elválasztani az emberismerettől, és fordítva, ahogyan azt már Kál-
vin is leírta az Institutio első mondataiban (I.1.1): „Egész bölcsességünk, már ti. 
amelyet igaz, valóságos bölcsességnek kell tartanunk, két részből áll: Isten s önma-

                                                 
16 L. Thunsberg, Man and the Cosmos, 73. 
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gunk ismeretéből. Egyébként, bár egymással sok kapocs fűzi őket össze, nem köny-
nyű eldönteni, hogy melyik előzi meg és szüli magából a másikat.”17 

Ez az összekapcsolódás, összetartozás már adott abban a tényben, hogy az em-
ber Isten képmására teremtetett. Teomorfok vagyunk. Ebben a tényben nyugszik 
sérthetetlenségünk – egyben egyenlőségünk – alapja, ahogyan azt Isten megígérte az 
özönvíz után: „Ami ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga 
képmására alkotta az embert.” (1Móz 9,6) Éppen ezért emberségünknek (sérthetet-
lenségünknek és egyenlőségünknek) transzcendentális megalapozottsága van. Ezeknek az 
alapvető jogoknak ez idáig még nem sikerült más meggyőző alapvetést találni.18 

Következésképpen a kanadai filozófus, Charles Taylor – „Én”-ünk forrásaival 
kutatva – beszélhetett „az ember [természetszerűen] adott ontológiájáról”.19 „Én”-
ünknek mint Isten képmásának tehát teremtésbeli alapja van. De hogy mit jelent 
teljességgel az Isten képmására teremtetni, az csak Krisztusban válik nyilvánvalóvá. 
Ez magában foglalja azt is, hogy nemcsak minden antropológiai, hanem minden krisztológiai be-
szédünknek is körkörös a jellege az Isten-ember kapcsolatot illetően. Isten és az emberi ter-
mészet fogalmának reciprok feltételezése lehet csak minden megbízható, józan 
krisztológia módszertani premisszája. Éppen ezért ez a körkörösség nem hiányos, 
nem tökéletlen, hanem ép, megbízható. Egy valódi kölcsönös megegyezésről, meg-
feleltetésről van itt szó.20 Karl Barth krisztológiája és antropológiája kiváló példa le-
het erre. 

Karl Barth a teremtésről szóló tanában a következő körkörös megállapítást fo-
galmazza meg az emberről mint Isten képmásáról: „Nem lenne ember, ha nem len-
ne Isten képmása. Isten képmása azt a tényt tekintve, hogy ember.”21 Isten és em-
ber itt szoros kapcsolatban állnak a Krisztusban való megbékülés ontológiai követ-
kezményei miatt. Barth később a megbékélés tanáról írva amellett érvel, hogy onto-
lógiai értelemben még az „elbukott”, bűnbeesett, bűnös emberi személyt sem lehet 
személynek nevezni Isten nélkül, mivel Istenről is lehetetlen úgy beszélni, mint aki 
Isten emberek nélkül.22 

A német teológus Eberhard Jüngel két gondolatébresztő tanulmányt szánt a 
barthi megfogalmazás hatásának kifejtésére. Címük egyben tartalmukat is jól jelzi: 
„Emberség Istennek megfelelően. Észrevételek az istenképűségről mint a teológiai 
antropológia alapfogalmáról”, illetve „Nincs Isten ember nélkül. Barth teológiája 

                                                 
17 Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere (ford. Ceglédi S., Rábold G.) (Pápa: Ref. Főiskolai Könyv-

nyomda, 1909. I. kötet. 
18 Az „isten képmása” fogalom antropológiai kifejtését ld. M. E. Brinkman, The Tragedy of Human Free-

dom. The Failure and Promise of the Christian Concept of Freedom in Western Culture (Currents of Encoun-
ter 20) (Amsterdam-New York, 2003), 28. és 35. (27-36.) (‘Humankind as the Counterpart of 
God’). Vö. még A. Lacocque, ‘Cracks in the Wall’ in: A.LaCocque and P. Ricoeur, Thinking Biblical-
ly: Exegetical and Hermeneutical Studies Chicago – London: The University of Chicago Press, 1998), 9.: 
‘So, if God is anthropomorphic, man is theomorphic’ (3-29.). 

19 Ch. Taylor, Sources of the Self: The Making of Modern identity (Cambridge MA: Harvard University 
Press, 1989), 5. 

20 W. Pannenberg, Systematische Theoogie, Bd. II (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1991), 329 (316-
336: “Die Methode der Christologie”). Magyar ford. Rendszeres teológia, 2. kötet (Budapest: Osiris, 
2006), 223sk (215-228: „A krisztológia módszere”).  

21 K. Barth, Church Dogmatics, III/1 (Edinburgh: T. & T. Clark, 1958), 184. 
22 K. Barth, Church Dogmatics IV/1 (Edinburgh: T. & T. Clark, 1956), 534. 
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teizmus és ateizmus között”.23 Jüngel jól dokumentált Barth-értelmezése világossá 
teszi, hogy Barthot eléggé paradox módon – annak ellenére (vagy éppen annak kö-
szönhetően), hogy Isten teljesen más jellegét hangsúlyozza – lehet úgy olvasni, 
mint aki az a 20. századi teológus, aki azzal, ahogyan az istenit az emberihez kap-
csolja, krisztológiájában és következésképpen antropológiájában szigorúbb, mint 
korának bármelyik más teológusa. 

Barth antropológiai meglátásainak semmi közük nincs az emberi létezés alap-
feltételeinek fenomenológiai elemzéséhez, de túlnyomóan azon alapszanak, aho-
gyan Istennek a Krisztusban adott kijelentését értelmezik. Krisztusban nyilatkoz-
nak ki az emberiség, embervolt Istentől kapott lehetőségei. Amikor tehát Barth „Is-
ten humanitásáról” beszél, akkor nem egy „idegen” vagy külső eszmét, fogalmat al-
kalmaz Istenre, hanem arra mutat rá, hogy mi tartozik Istennek a Krisztusban adott 
kijelentése lényegéhez. Azaz „Isten humanitásáról beszélni” tautologikus beszéd. 

Isten humanitásának fő tulajdonságai ugyanazok, mint istenségének, az érvelést 
azonban nem fordíthatjuk meg. Istensége a meghatározó humanitására nézve.24 
Összetartozásuk ellenére nem állíthatjuk azt, hogy Isten és az ember azonos. Akkor 
semmi újat nem mondanánk a kapcsolatukra való utalással. Az Isten-ember kap-
csolat mindig másságot feltételez. Éppen ezért Istent és embert különbözőnek, 
másnak, megkülönböztethetőnek kell tartanunk. 

Mindamellett Augusztinusznak a Vallomásokban megfogalmazott kérdésére: 
„Mi tehát az én Istenem? Mit mondhat rólad, aki beszélni mer rólad?” (I,4), és „Mit 
szeretek, Uram, mikor téged szeretlek?” (X,6)25 – Barth szerint – csak azt a választ 
adhatjuk, hogy Krisztusban az Istenben lévő igaz embert és egy emberben lévő 
igaz Istent kell keresnünk. Vagy ugyanez a norvég teológus, Jan-Olav Henriksen 
paradox megfogalmazásában így hangzik: „Jézusban megértjük, hogy kicsoda Isten, 
amikor, és ha, Isten ember.”26 Jézus mint Isten Fia kijelenti, hogy mit jelent ember-
nek lenni, Istent pedig az definiálja, hogy jelen van ennek az embernek az életében 
és munkájában. 

                                                 
23 E. Jüngel, ‘Humanity in correspondence to God. Remarks on the image of God as basic concept in 

theological anthropology’ in: E. Jüngel, Theological Essays, Vol.I (Edinburgh: Clark 1989), 124-153. 
(német nyelven: ‘Der Gott entsprechende Mensch. Bemerkungen zur Gottebenbildlichkeit des 
Menschen als Grundfigur theologischer Anthropologie’, in: E. Jüngel, Entsprechungen: Gott – Wahr-
heit – Mensch (München: Kaiser Verlag 1980), 290-317.) és E. Jüngel, ‘…keine Menschenlosigkeit 
Gottes…Zur Theologie Karl Barths zwischen Theismus und Atheismus’ in: E. Jüngel, Barth-Stu-
dien (Ökumenische Theologie, Bd.9) (Zürich-Köln-Gütersloh: Benziger Verlag-Gütersloher Ver-
lagshaus Gerd Mohn,1982), 332-347.  

24 Barth az ötvenes években kiadott négy kisebb kiadványában is krisztológiai-antropológiai meglátá-
sait fejtette ki. Vö. K. Barth, Humanismus (Theologische Studien 28) (Zürich: Zollikon 1950), angol 
ford. K. Barth, God,here and now (Religious Perspectives 9) (London: Routledge, 1964), 94-108; K. 
Barth, Die Wirklichkeit des neuen Menschen (Theologische Studien 27) (Zürich: Zollikon 1950); K. 
Barth, Christus und Adam nach Röm.5 (Theologische Studien 35) (Zürich: Zollikon 1952), angol ford. 
K. Barth, Christ and Adam: Man and Humanity in Romans 5 (London: Oliver & Boyd, 1956) és K. 
Barth, Die Menschlichkeit Gottes (Theologische Studien 48) (Zürich: Zollikon 1956), angol ford. K. 
Barth, The Humanity of God (Richmond: John Knox Press, 1960), 35-65. 

25 Szent Ágoston, Vallomások (ford. Vass J.) (Budapest: Szent István Társulat, 1999).  
26 J.-O. Henriksen, Desire, Gift, and Recognition: Christology and Postmodern Philosophy (Grand Rapids: 

Eerdmans, 2009, 208. és 333., ahol Henriksen a következő parafrázisát adja saját szavainak: “As 
the Son of God, Jesus is what God is like when God is a human”. 



Brinkman, Martien E. 

34 Sárospataki Füzetek 2012/1 

Sajnálatos azonban, hogy Barth nem határozott, nem világos antropológiai fo-
galmakkal vagy eszmékben dolgozta ki krisztológiai-antropológiai meglátásait. En-
nek a hiánynak az lehet az egyik oka, hogy nem folytatott intenzív dialógust a hu-
mán tudományok egyéb képviselőivel. Ez olyan kreatív párbeszéd lehetett volna, 
amelyben Barth képes lett volna meggyőzni dialóguspartnereit krisztológiai meglá-
tásainak adekvát antropológiai karakteréről. Ez azonban nem történt meg. Barthot 
jobban foglalkoztatta az, hogy kellő hangsúlyt helyezzen a krisztológia és antropo-
lógia szoros összetartozására, mintsem azt mutassa be, hogyan kapcsolódnak össze, 
illetve vonakodásának természetesen mindenképpen oka volt az is, hogy teológiája 
milyen történelmi kontextusban született meg. 

Teológiájának tartalmát történelmileg az határozta meg, hogy elutasította az 
„idegen” (nem Isten kijelentésében gyökerező) elemek integrálását teológiai gon-
dolkodásába, attól való félelmében, hogy ezek az elemek megmásítják Isten saját 
hiteles Igéjét. Az antropológiát, csakúgy, mint a filozófiát és a pszichológiát, ilyen 
„idegen” elemnek vélte. Éppen ezért lehetetlen volt számára, hogy módszertanilag 
magyarázza a létező antropológiai fogalmak számára szintén elengedhetetlen hasz-
nálatát. Szótériológiai okokból természetesen kénytelen volt ezeket használni, de 
soha nem szándékosan, explicit teológiai módszer szerint. 

Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy manapság számottevően megváltoz-
tak a dolgok. Barthnak antagonisztikus magatartást kellett tanúsítania létező (idea-
lisztikus, marxista, egzisztencialista stb.) antropológiákkal szemben annak érdeké-
ben, hogy igényt tarthasson arra a szabadságra, mellyel a keresztyén antropológia 
hiteles gyökereit kívánta megtalálni. Mai szekularizált világunkban azonban a teoló-
gia elszigetelődik, és annak a veszélynek van kitéve, hogy gettó teológiává válik. 
Korunk teológiájának párbeszédre van szüksége más tudományokkal, és ezek a tu-
dományok gyakran mutatnak készséget és felkészültséget egy ilyen dialógusban va-
ló részvételre, saját értelem- vagy jelentéskeresésük miatt. Van tehát közös érdek. A 
teológiát és az antropológiát (csakúgy mint a filozófiát és a pszichológiát) többé 
nem lehet elkülönített területként kezelni.27 

 
Értékelés 
A humántudományok területén szerzett tapasztalat csak korlátozott mértékben, sa-
ját maga által létrehozottan alkotja meg a legfőbb feltételét annak a felismerésnek, 
hogy a humanitásról alkotott összes elképzelésünket túl kell haladni: a megbocsá-
tásról, áldozathozatalról, helyettes elégtételről, reménységről, igazságról és szeretet-
ről alkotott fogalmainkat. Mindezek a fogalmak egyedül a krisztológiában nyerik el 
leggazdagabb jelentésüket. Egy konkrét történetre, a názáreti Jézus történetére utal-
nak, mely a mi isteni rendeltetésünket tárja fel. Földi létezésünk immanenciájának 
feltárásával olyan filozófusok, mint Marion, Taylor és Ricoeur többé-kevésbé felül-
emelkednek az antropológia és a teológia közötti klasszikus korlátokon. Nem vala-

                                                 
27 Vö. T. Waap, Gottebenbildlichkeit und Identität: Zum Verhältnis von theologischer Anthropologie und Human-

wissenschaft bei Karl Barth und Wolfhart Pannenberg (Image of God and Identity: The relation of theological an-
thropology and the humanities with Karl Barth and Wolfhart Pannenberg) (Forschungen zum systematischen 
und ökumenischen Theologie, Bd.121) (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008), 473-490. 
Waap mindkettejük antropológiai koncepcióit túlságosan absztraktnak találja, nem veszik észre sok 
modern antropológiai fogalom nyitott jellegét.  
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miféle „antropológiai istenbizonyítékot” kínálnak, hanem azt mutatják meg, ho-
gyan segíthet a teológia – ebben az esetben a krisztológia – kiutat találni az antro-
pológia útvesztőiből, és tisztázni annak ellentmondásait.28 

Jó példát állított elénk a dél-afrikai regényíró J. M. Coetzee egy lenyűgöző esz-
széjében, mely az önvallomások szerepét fejtegeti az önéletrajzi írásokban. Ebben a 
42 oldalas írásában Tolsztoj, Rousseau és Dosztojevszkij műveiben található önval-
lomásokat elemez. Arra a következtetésre jut – Dosztojevszkij nyomán –, hogy az 
igazi vallomás (gyónás) nem az én steril monológjából születik meg, még csak nem 
is az énnek önmagában való kételkedéseivel folytatott dialógusából, hanem hitből 
és kegyelemből. Dosztojevszkij feltárja a szekuláris vallomás (gyónás) zsákutcáit, 
hogy végül a gyónás szentségére mutasson rá, mint ami az egyetlen út az önmaguk-
ról való igazsághoz. Arról beszél, hogyan tör be a kegyelem a világba.29 Coetzee ezt 
a meglátását a jelenlegi dél-afrikai helyzetre is alkalmazza, különösképpen is a Bi-
zottság az Igazságért és a Kiengesztelődés munkájára. Egy krisztológiai kérdés – 
ebben az esetben a megbocsátás – kerül alkalmazásra a humántudományok terüle-
tén, a társadalomtudományok világában. Ez világos jelzése annak, hogy a krisztoló-
giai fogalmak létező antropológiai fogalmakat alakíthatnak át. 

Arra a következtetésre hajlok, hogy inkább az antropológia krisztológiai meg-
közelítése, mintsem a krisztológia antropológiai megközelítése az alkalmas az ant-
ropológiai fogalmak átalakítására, amikor azok krisztológiai alkalmazásra kerülnek. 
Részben azt is kimondhatjuk, hogy a krisztológia saját antropológiai kategóriáit 
hozza létre. Jézus élete (mely a kereszthalálban és a feltámadásban éri el csúcspont-
ját) átformáló erejének köszönhetően elkerülhető annak veszélye, hogy létező ant-
ropológiai kategóriákat erőltessünk a krisztológiára. Természetesen minden kriszto-
lógiai megközelítésnek tartalmaznia kell létező antropológiai kategóriákat. Máskü-
lönben az emberi kommunikáció lehetetlen lenne. A Krisztusban való üdvösség az 
emberekről szól (nemcsak), és éppen ezért olyan terminológiákban kell megmagya-
rázni, amely az emberi élet központi kérdéseit érinti. A krisztológiának tehát szóté-
riológiaként antropológiai kérdésekkel kell foglalkoznia. 

Ezek a kérdések azonban – és ez itt a lényeges pont – csak részben ismertek ér-
telmünk számára. Valós jelentésüket, értelmüket fel kell tárni. Néhány modern filo-
zófus – mint pl. Jean-Luc Marion, Paul Riceour és Charles Taylor – érdeme az, 
hogy megmutatták, az általános emberi alaptapasztalatok maguk követelik meg az 
emberi „Én” önmagát megalkotó jellege korlátozott szerepének világos(abb) meg-
látását. Pusztán antropológiai érveléssel azt mutathatjuk meg, hogy ezek a kérdések 
üdvösséges áttörésre vágynak. Számos modern film – többek között a Babette lako-
mája (1987) és a Hétköznapi mennyország (2004) – kiváló jelzései ennek a vágynak.30 

                                                 
28 Vö. P. Ricoeur, ‘Thinking Creation’ in: A. LaCocque and P. Ricoeur, Thinking Biblically: Exegetical 

and Hermeneutical Studies Chicago-London: The University of Chicago Press, 1998), 31-67. 
29 Vö. C. M. Coetzee, ‘Confession and Double Thoughts: Tolstoy, Rousseau, Dostoevsky (1985)’ in: 

D. Attwell (szerk.), J. M. Coetzee – Doubling the Point: Essays and Interviews, Cambridge-London: Har-
vard University Press 1992, 251-193, esp. 291. Ld. ugyanebben a kötetben annak az interjúnak a 
szövegét, mely Coetzee-val készült erről az esszéjéről, 243-250, esp. 249. 

30 Babette Lakomája, a dán filmproducer Gabriel Axel filmje, a dán írónő, Karen Blixen (Isak Dinesen) 
azonos című, meglehetősen hosszúra sikerült meséje (1950) alapján. Vö. W. M. Wright, ‘Babette’s 
Feast: A Religious Film’, Journal of Religion and Film 1/2 (1997), 1-28. A Hétköznapi mennyország Kay 
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Összefoglalásképpen azzal zárom, hogy az antropológia krisztológiai megköze-
lítése végső soron meggyőzőbb, mint a krisztológia antropológiai megközelítése, 
mivel több teret enged az Isten Jézus életében megmutatkozó jelenléte átalakító ka-
rakterének. Annak érdekében, hogy megmutassuk, ez a releváns antropológiára is 
vonatkozik és nemcsak a krisztológiára, illetve teológiára, a krisztológia és az antro-
pológia közötti kapcsolatnak a teológiai és a humántudományok közötti intenzív 
dialógus explicit tárgyává kell lennie. E nélkül a párbeszéd nélkül a krisztológiai elő-
feltevések pusztán a feltételezések, bizonyítatlan állítások szintjén maradnak. Aho-
gyan J. M. Coetzee a megbocsátás krisztológiai fogalmát használja, azt jó példának 
tartom arra, hogyan lehet krisztológiai meglátásokat konkrét, politikai helyzetre al-
kalmazni. 

 
Záró következtetések 
Legfőbb következtetésem a krisztológia-antropológia kapcsolatát illetően az, hogy 
a krisztológia adja meg az antropológia sajátos jellegét, és nem fordítva. Krisztoló-
gia és antropológia kölcsönös viszonya sajátos, melyen belül a krisztológia átalakítja 
az alkalmazott antropológiai kategóriákat. Ezeknek a kategóriáknak (szenvedés, ál-
dozathozatal, helyettes elégtétel, megbocsátás, igazság, remény és szeretet) a valódi 
jelentését csak a názáreti Jézus történetének segítségével lehet megmagyarázni, mint 
aki Isten hozzánk való alászállásának megtestesítője. Az antropológia krisztológiai 
megközelítése magában foglalja azt is, hogy az embert elsősorban krisztomorfnak 
kell neveznünk. 

Ezt azonban meg is kell mutatni. Ez nemcsak egy állítás vagy feltételezés. En-
nek más tudományokkal folytatott szerény és figyelmes párbeszéd tárgyává kell vál-
nia egyetemeinken, akadémiáinkon stb. Ebbe a dialógusba nem elvont eszméket 
kell behoznunk, hanem olyan fogalmakat, amelyeket Jézus földi életéből, keresztjé-
ből és feltámadásából vezetünk le. A rendszeres teológiának itt az újszövetséges tu-
dósok meglátásaira kell támaszkodnia ahhoz, hogy megfogalmazhasson alapos, 
mindenre kiterjedő megállapításokat Jézus szavainak és cselekedeteinek jelentésé-
ről. Éppen ezért az a keresztyén részről történő megállapítás, hogy képesek vagyunk 
szerepet vállalni a társadalmi vitákban, nem apriori állítás. Nem olyan állítás, amelyet 
előre megfogalmazunk. A keresztyének csak reménykedhetnek egy komoly és igazsá-
gos akadémiai vita kimenetelében. Tehát csakis aposzteriori következtetésről lehet szó. 
 
 

Kivonat 

 
A józan ész diktálta dolog a keresztyén teológiában az az állítás, hogy Krisztus 
konkrét emberi létezése az emberi létezés számára általánosságban is meghatározó. 
Krisztus megmutatja számunkra, hogy mi is valójában az emberi létezés. Ahhoz 
azonban, hogy megmagyarázzuk a Krisztusban való megváltás értelmét, az emberi 
létezésünk fogalmaira van szükségünk. Azokat a fogalmakat, amelyek Krisztus üd-
vözítő szerepét fogalmazzák meg, szótériológiai fogalmaknak nevezzük. Ezek a 

                                                                                                                        
Pollak svéd filmrendező filmje. Mindkét filmben az évtizedek óta mereven rögzült körülmények 
között érkezik meg az áttörés, és a fennálló értékek átalakítására összpontosít.  
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szótériológiai fogalmak már egy konkrét antropológiát feltételeznek, elképzelést ar-
ról, hogy mi fontos az emberi életben. Ezek alkotják a kapcsot Jézus Krisztusról és 
az emberről alkotott elképzeléseink között. A kérdés tehát az, hogy Krisztus jelen-
tőségének értelmezése előfeltételezi-e az emberi létezés lényegéről alkotott elképze-
lésünket, azaz egyfajta antropológiát. Vagy a krisztológia saját antropológiai fogal-
mait alkotja meg? 

Ebben az előadásban megállapításra kerül, hogy a krisztológia részben valóban 
saját antropológiai fogalmakat alkot meg (helyettes elégtétel, megbocsátás, áldozat, 
remény, igazság, szeretet stb.). Amikor Krisztusra alkalmazzuk, ezek a létező antro-
pológiai fogalmak átalakulnak. Egyedül ez a tény tesz képessé arra, hogy antropoló-
gia és krisztológia közötti kölcsönös viszonyról beszéljünk. Ez a tanulmány ennek a 
kapcsolatnak a sajátos jellegét tárgyalja. 

Krisztológia és antropológia szoros összefüggését először az indiai teológus 
Raymond Panikkar krisztológiájával, ezt követően pedig Barth krisztológiájával 
szemléltetem. Panikkar felfogása a krisztológia antropológiai megközelítését, míg 
Barth felfogása az antropológia krisztológiai megközelítését illusztrálja. Következ-
tetésemben röviden vázolom saját álláspontomat a kérdésben. 
 

Fordította: Rácsok Gabriella 

 
 
 

 

 
  

 
 
   

 



 

 


