
Az ember 
törékenysége
és jövője

„Az életet csak visszatekintve érthetjük meg,
de csak előretekintve élhetjük.”

(Søren Kierkegaard)

A keresztény antropológia valójában két lényeges dologra kon-
centrál. Egyrészt az ember bűnbeesésére és annak következmé-
nyeire, másrészt istenképűségére, amely előremozdítja és az isteni
jövő állandó kifejezőjeként az embernek érinthetetlen és kisajátít-
hatatlan méltóságot ajándékoz. A föld és a menny, a tudományos is-
meretek és az ésszel megragadhatatlan misztérium, a múlt és a jövő
között találja magát az ember.1 A teremtéstörténetben a por és a ter-
mőföld nyilvánvaló azonosságot fejeznek ki a fizikai, teremtett és
véges valósággal: a porból formált és teljes mértékben a földtől függ
az ember élete. Nem csupán a zöldségek és a gyümölcsök terem-
nek meg benne, hanem a tej és a hús is egy emésztési folyamat útján
áll elő, ami táplálékul szolgál neki. A porból alkotott és oda vissza-
térő ember ráébredése teremtettségére környezetének Isten alkotá-
saként való megismeréséhez is elvezeti: „hiszem, hogy Isten te-
remtett engem, minden teremtményével együtt” — olvasható Luther
Márton Kiskátéjában. Önazonossága és mássága dialogikus módon
fejeződik ki testisége és a vele körülhatárolt megjelenésének viszo-
nyulásaiban. Test szerint az ember a teremtett világhoz kötött és
ezért ráutalt teremtmény, feladata, hogy a Teremtő munkatársaként
szabadságában visszanyert felelősségével irányító és gondoskodó
szerepet töltsön be a jelen feltételei között.

Beszédképesség és képtilalom

A modern biológia rámutatott az élet negatív entrópia szerinti mű-
ködésére. A táplálkozásra tekinthetünk olyan egyszerű szimbó-
lumként, amely az élőlények világra való nyitottságát jeleníti meg.
Csak abban az esetben képes életben maradni egy élőlény, ameny-
nyiben energiát és anyagot cserél környezetével, és ez az energia
„átáramlik rajta”. A „por” a teremtéstörténet szerint azonban nincs
önmagában, hanem hozzáadódik Isten lehelete, és csak ezután válik
az ember élőlénnyé. Ez a lehelet a legtöbb ókori nyelvben megfelel
a szélnek: a szanszkrit „atman”, a kínai „csí”, a görög „pneuma” és
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a héber „ruach”. Kifejezik azt az alapvető tapasztalatot, hogy ami-
kor a gyermek világra jön, akkor anyaméhen kívüli élete a léleg-
zéssel kezdődik („lélek-zetvétel”), és ha egy ember meghal, akkor
leáll a légzése. A lélegzés az élettel együtt adott, szinte észrevétle-
nül van jelen, de feltétele nem csupán az életben maradásnak,
hanem a kommunikáció alapvető formájának — a beszédnek is.

A verbális kommunikáció képessége hatalmat ad az embert kö-
rülvevő világ elnevezésére és meghatározására. Ám éppen önértel-
mezése eközben mindvégig nemes feladat és a másikra utaltságá-
nak szimbóluma marad: nem létezik önismeret és „önmegvalósítás
a Másik nélkül. Az ember a másikkal kapcsolatban kerül abba a
térbe, amelyben önmaga lehet.”2 Lényének bárminemű általános
meghatározása a „képpé válás” veszélyével fenyeget, aminek kö-
vetkeztében valódi léte, de mindenekelőtt a konkrét ember egyedi-
sége láthatatlan marad. Max Frisch mutatott rá találóan arra, hogy
a Tízparancsolat képtilalma — Istenről nem szabad képet készíteni
— érvényes lehet az emberre is.3

A világgal szemközt álló ember egyúttal annak részeként törek-
szik saját maga meghatározására. Hasonlóan az önarcképét festő
művészhez, aki egyszerre cselekvő alany és tárgy az alkotás folya-
matában, aki stílusára jellemző ecsetvonásokkal viszi fel a vászonra
tekintetében megjelenő egyediségét és az általánosságot. Miként a
szó meghatároz, úgy a kép a mértékadás erejével bír, erre utal gyak-
ran feltett kérdésünk is: mihez képest? Lehet-e az ember mértéke
önmagának? Lehetséges-e az ember számára saját maga definiá-
lása, vagyis a szó eredeti értelmében határainak megszabása4 és ki-
terjesztése? Testisége milyen mértékben befolyásolja e próbálkozá-
sát, és mennyiben teszi ráutalttá a Másikra? Talán akkor igazán
ember valaki, ha más határozza meg? A bibliai antropológia éppen
ez utóbbi kérdésre ad választ.

Megszólítottság

A Szentírásban kifejeződő felfogás szerint isten- és önismeret szét-
választhatatlanul tartozik egybe. A reformátorok ennek felismeré-
sét különösen nagy bölcsességnek tartották: „Isten és az ember is-
merete az isteni és a tulajdonképpeni értelemben vett teológiai
böl csesség.”5 A 20. században a „megszólító ige tolmácsa”, Rudolf
Bultmann ennek a felismerésnek sajátos módon adott hangot: „ha
valaki Istenről akar beszélni, akkor nyilvánvalóan önmagáról kell
beszélnie”. Ez csak akkor válik lehetővé, ha a beszélő egzisztenciá-
lisan megszólított az Evangélium által. Ebből viszont következik a
„megszólítottságának tudata”, ami az ember helyes önértelmezésé-
nek feltétele: Isten nevén szólítja őt (1Móz 3,9; Ézs 43,1), és a meg-
szólított a válaszadás helyzetébe kerül. Az ember személyi léte mo-
dern értelemben is a rész és az egész közötti kapcsolatban rejlik.
Boethius ismert megállapítása a személyről, „rationalis naturae
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individua substantia”, mind a mai napig meghatározza gondolko-
dásunkat: eszes individuumként beszélünk az emberről, aki alkal-
mazkodik a rendezett világ szerkezetéhez. Élete azonban töredékes,
mivel hiánylényként születik a világra. Miként Váci Mihály Valami
nincs sehol című versében írta: „Jóllakhatsz fuldoklásig a gyönyörök-
kel, / — az életből hiányzik valami. / Hiába vágysz az emberi tel-
jességre, / — mert az emberből hiányzik valami. / Hiába remény-
kedsz a megváltó Egészben, / — mert az Egészből hiányzik valami.”

A „kiegészítendő” ember másikra utaltsága nem csupán életének
korai szakaszában, vagy betegség közben és élete vége felé jellemzi,
hanem folytonos kísérője egzisztenciájának. Téves lenne ezért azt
feltételezni, hogy a testi halál lenne az élet beteljesedése, mivel ebben
az esetben a teljesség az ember kapcsolatiságának megszakadásá-
val válna egyenlővé. Miközben az ember létére jellemző a kreatív
cselekvésben megvalósuló aktivitás, világszemléletét meghatározza
halandóságával szemben tapasztalt tehetetlensége. Életét nem saját
maga teremti és végessége felől sem dönthet, ezért életét ekkor is a
teljesség után vágyódó töredékesség jellemzi. Vágyát azonban egye-
dül nem képes kielégíteni. Életének teljessége és töredékessége ki-
fejeződik istenképűségében és bűnösségében. Amennyire az embert
istenképűsége Isten jó teremtményeként határozza meg, úgy belső
lénye és természete a bűn által megromlott. Az Ágostai Hitvallás 2.
cikke azt tanítja, hogy „minden ember bűnösen születik, tehát Isten
félelme és Istenbe vetett bizalom nélkül, bűnös kívánsággal”. Saját
erejéből ezért nem is képes megszabadulni a bűntől, a megváltásá-
hoz nem tud semmit hozzátenni. A bűnnek sajátos jellege először
hitben ismerhető fel. Csak az képes meglátni a bűn hatalmának ural-
mát élete felett, akinek bűnei bocsánatot nyertek.

Ebben az összefüggésben a megigazulás szabadulást jelent, ami
az életet alapvetően megújítja, teljessé teszi. Ugyanakkor a meg iga-
zított ember életében is megmarad a bűn hatalma, akkor is, ha azt
már Krisztus megtörte. Eddig megegyezést mutat a reformátori ha-
gyománnyal a katolikus tanítás. A keresztények is követnek el bű-
nöket. A különbözőséget a megkereszteltek életében jelenlévő bűn
hatalmának ereje jelenti. Míg a katolikus teológia a bűn iránt való
vonzalommal számol, ami önmagában még nem bűn, de a bűn oko-
zója lehet, addig a reformátori teológia nem csupán a keresztények
által elkövetett bűnöket nevezi bűnnek, hanem a bennük még min-
dig élő kívánságot a bűnre, a „concupiscentiát” is.

A megigazulásról szóló üzenet felszabadítja az embert az idegen
dolgoknak való kiszolgáltatottságából. Az új teremtmény Evangé-
liuma lehetőséget biztosít az ember önmaga létére. Felszabadít a
törvény súlya alól, ami azért nyomasztotta, mert Isten akaratának
nem volt képes eleget tenni, rendeltetését nem tudta betölteni. Az
ember jelene megigazulásából következő szabadságában elővéte-
lezi azt, amivé holnap válik: az eszkatológikus egységet, ami Krisz-
tussal való teljes közösségében lesz az övé. Az isteni jövő anticipá-

A megigazulás mint
szabadulás és a bűn
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ciója erkölcsi felelősségvállalásra hívja az egyént, amelynek során a
jelenében felragyogó jövő egyben mértéke és célja cselekvésének.

Fejlődés mint provolúció

Az emberi természet és történelem magában hordozza azt a lehe-
tőséget, ami az embert az új felfedezésére és jövőjének alakítására
teszi képessé. Isten teremtett világa szüntelen változásban van, amit
az ember befolyásolni képes. Nyitottá kell lennie az átalakítható
jövő irányában. A provolúció fogalmával a reménység teológusa,
Jürgen Moltmann a revolúció szót váltja fel. A provolúció kifejezi az
emberi képzelet előre tekintését és a jelenben aktualizálható jövő
lehetőségét, amelynek alapja, hogy Jézusban az ember jövője jele-
névé vált. Erre figyelve kívánja alakítani a történelmet és formálni
a természetet. A provolúciót Isten átalakulással kapcsolatos eszka-
tológikus ígérete sarkalja és ihleti az ember kreatív erőit. A termé-
szet evolúcióját ki lehet egészíteni és befolyásolni lehet az ellenőr-
zött emberi kreativitás segítségével.6 Például, a már korábban
említett, az ember halandóságában kifejeződő passzivitással szem-
ben, az ember aktív cselekvése halandóságának leküzdésére, vagy
legalábbis halálának késleltetésére irányul.

Az Egyesült Államokban Ronald Cole-Turner szerkesztésében
tavaly megjelent kötetben neves teológusok foglalkoznak a pro -
volúció és transzhumanizmus7 kérdésével, tekintettel a keresztény
bűnértelmezésre. A bűn mint az emberi élet esendősége (betegség,
fogyatékosság) jelenik meg, amelynek leküzdése poszthumán álla-
pothoz vezet. Az egyik irány az ember testi, fizikai egészségének
javítása és megőrzése a ge nomika, géntechnika és a személyre sza-
bott orvoslás segítségével. A másik lehetőség az emberi agy és ön-
tudat megőrzése olyan technika kifejlesztésével, amelynek segítsé-
gével a benne tárolt információk, emlékek és álmok, de maga az
öntudat is feltölthetőek egy számítógépre.8 Az előbbi irány az öre-
gedés és vele a halál feltartóztatására, valamint az egészség fenn-
tartására irányul. Az emberiségnek eme örök vágya, még ha ma alig
elképzelhető változásokat hoz is, az ember halandóságát sosem lesz
képes kiiktatni — gondoljunk a balesetekre, természeti katasztró-
fákra. Az utóbbi viszont éppen a testi halálon keresztül a lélek di-
gitalizálásával véli elérni az öröklét állapotát és biztosítani a testi-
ségtől mentes, bűntelen végtelen létezést, előre vetítve ezzel a
Face book-ot leváltó „Brainbook” lehetőségét. Mégsem szabad el-
hagynunk a realitás talaját, az ember testi-lelki egysége nem teszi le-
hetővé a bűn tes tiségre való redukálását, így pedig a lélek érintet-
lenségét sem. Akármennyire ígéretesek is a fenti víziók, most csak
annyit mondhatunk: hatalmas változásokat fognak hozni az embe-
riség életében, az ember viszont nem egyszerűen önmaga megjob-
bításának lehetőségét, hanem újjászületésének szükségességét látja
meg Isten teremtményeként.
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Bábdeterminizmus és szabadságélmény

A szabad akarat ideáját az utóbbi évtizedekben több kihívás érte a
determinisztikus gondolkodás irányából. A genetikai determiniz-
mus előtérbe kerülését megelőzően a környezeti determinizmus el-
képzelése volt uralkodó. Az elmúlt évtizedben pedig az úgyneve-
zett „bábdeterminizmus” (puppet determinism) vált jelentős viták
tárgyává a génmítosz kapcsán.9 Ez az elképzelés úgy tekint a DNA-
ra, mint az ember belsejében elhelyezkedő bábművészre, aki azokat
a szálakat húzza és ereszti meg, amelyek döntéseinket és cseleke-
deteinket irányítják. A génmítosznak megfelelően szabadságunk
nemcsak „kívülről”, a politikai és gazdasági környezet által korlá-
tozott, hanem belülről is, öröklött génjeink által. Mintha két
türannosz uralná az embert: a belső DNA és a külső környezet, ám e
kettő közül a DNA az erősebb. A tudomány és a teológia feladata
ennek az ideológiává emelkedett nézetnek a tisztázása: „Az emberi
viselkedés genetikai meghatározottságának kutatása jelentős az em-
beri szabadság és felelősség jobb megértése szempontjából is. A ge-
netikai forradalom újabb és újabb hulláma ismételten teszi fel a ke-
reszténység számára a következő kérdést: mi az, amit Isten lehetővé
tesz számunkra, és mi az, amit megkövetel tőlünk?”10

A jövő szabadsága az ember „teremtett szabad kreativitásával”
kapcsolatos. Ahogyan erre korábban utaltunk, az ember természe-
ténél fogva rendelkezik emlékezettel, képzelőerővel és szabad aka-
rattal. E három arra bátorítja, hogy elképzelje jövőjét olyannak, ami
különbözik múltjától és jelenétől. Döntéseit és cselekedeteit alapve-
tően motiválja az új létrehozása iránti vágy. A morális értelemben
vett szabadság azonban — eltérően a szabad akarattól — nem ve-
lünk született. Keresztény meggyőződés szerint a szabadság sza-
badságot jelent a bűn fogságából. Nem egyszerűen az emberi ter-
mészettől való szabadságot, hiszen ez a természet Isten kreatív
munkájának az eredménye, tulajdonképpen a jó irányába vezet.
Hogy észrevegyük az emberi természet hajlandóságát a jóra, meg-
különböztetésre szorulunk, Isten megváltó munkájának felismeré-
sére. Tudományosan nézve az emberi természet se nem jó, se nem
rossz. Teológiailag viszont eredendően jó. De a mi tulajdonságaink
csupán biológiai tulajdonságok? Egyszerű tapasztalataink közé tar-
tozik az érzés: vágyaink és kívánságaink irányítanak minket, akár
tudatos beleegyezésünk nélkül is. Amikor az ember öntudatára
ébred, akaratát már harcban találja biológiai szükségleteivel és vá-
gyaival. Az önkontroll gyakorlása mindennapi küzdelmet jelent.
Paradoxonként élhetjük meg azt a tényt, hogy biológiai determi-
nánsaink bennünk és nem csupán rajtunk kívül léteznek. Amit a
teológusok bűnnek tartanak, részben az is belső biológiai kényszer
eredménye — de a bűn semmi esetre sem korlátozható csupán erre.
Az akarat túltekint a biológiai szükségszerűségen, hiszen az ember
felhasználja akaratát. Paradox helyzetére az isteni kegyelem a vá-
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lasz: a spirituális és a fizikai világ megbékélése kozmikus szinten az
inkarnációban valósult meg az isteni Lélek osztozásában a mate-
riális világgal. Személyes szinten pedig a Szentlélek által van jelen,
és az ént képessé teszi arra, hogy a szeretet által meghaladja ön-
maga korlátait (Róm 5,5).

Az emberlét dinamizmusa

Az ember személyi léte életét különösen is védendővé teszi, olyan
szemléletet feltételez, amelyből mi saját magunkat is felfogjuk ön-
magunkként, amelynek segítségével saját magunkhoz is kapcsoló-
dunk. Egy embert így akkor ismerünk el személyként, ha benne fel-
ismerjük az említett isteni perspektívát, aminek következtében a
személy fogalma egy relációt jelöl. Valakinek a személyi léte nem
belső tulajdonságaitól függ, hanem attól, hogy valaki más (reálisan
vagy potenciálisan) személyként áll vele kapcsolatban. Perszonali-
tása kívülről kapcsolódik hozzá, két személy szemköztiségében va-
lósul meg és alakul ki, ami kifejezi: egy személyt nem lehet csupán
a szubjektum–objektum ellentétében megérteni. Egy másik lénye-
ges fogalom aktualitása: a perszonális vonatkozások nem nyugodt
korrelációkban, hanem mozgalmas kapcsolatokban valósulnak
meg. Ebből következik, hogy a személyes kapcsolat nem statikus,
hanem „megtörténő”; a reláció eseményében válik megtörténtté.
Az ember ezért nem „statikus”, hanem dinamikus értelemben sze-
mély — nem az, hanem mindig azzá válik a másokkal való kap-
csolatában. Perszonalitását magába öleli Isten hozzá kötődő jelen-
léte. Emberi önazonosságát akkor képes megőrizni, ha relációi
fennmaradnak, ha személyként lehet jelen.

A futurum vége és az adventus átélése

Ha a személyi lét integritását a „végső dolgok felől”, az emberi élet
beteljesedésének irányából vizsgáljuk, akkor eszkatológikus di-
menziója jelenik meg. Wolfhart Pannenberg így fogalmaz: az isten-
képűség az ember meghatározottsága az Istennel való közösségre
és ez a meghatározottság az ember méltóságát is jelenti egyben.
Ebből fakadóan válik érthetővé Pannenberg megállapítása: „Ha
nem lenne Isten, akkor emberi méltóság sem lenne.”11

Amennyiben az emberi méltóságot az üdvtörténet perspektívájá-
ban tekintjük, akkor a korábbiak mellett a fogalom más dimenziói is
megjelennek abból következően, hogy „az ember történelmi lény-
ként nemcsak célja, hanem mozgása is a célhoz vezető történelem-
nek. Az ember azonban a jövővel való egységét a beteljesedés felől
nyeri el. Ezért az ember csak e jövő anticipációja12 által képes
önmagaként létezni.” Jelenléte a világban nem szabad akaratának és
önkényének (félreértelmezett autonómia), hanem erre a jövőre való
meghívásnak és kiválasztásnak fogható fel. Ittléte az egész emberiség

11Wolfhart Pannenberg:
Mi az ember?

(Ford. Magyar István.)
Egyházfórum, Budapest,

1998, 92.

12Az anticipáció olyan
előzetes feltevés, amit

később a tapasztalat
igazol.
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és a világ jövőjének feltétele is, mert az egyén nem szemlélhető
külön attól a világtól, amelyben él. A történelem folyamában van
jelen Isten képe az emberen, ami folyvást megfelel Isten prezenciá-
jának, mivel ez a kép re-prezentálja Istent. Ebből következően az
Isten prezenciájával változik Isten képe is: az ember eredeti meghatá-
rozása (Isten képe) Krisztus kinyilatkoztatásával együtt formálódik
Isten igazi képére: az ember „imago Christi”-vé az eszkatológikus
„gloria Dei” felé tartó úton válik. Másként megfogalmazva: a terem-
tett ember kezdeti istenképűségéből Isten gyermekévé lesz a Fiúval
való messiási közösségben.

Az eszkatológikus távlat és a reménységben elővételezett jelene
minden emberi élet kezdetén, de annak legvégső stádiumában is ott
található isteni meghívás. A személy történelmi jelenléte a történelem
cél felé tartó mozgásában felelősséggel jár, ami az egyénnel szembeni
felelősségre kötelezi a társadalmat, hiszen a személy a társadalom jö-
vőjének nemcsak hordozója, de feltétele is. A felelősségben jelenik
meg az egyén méltóságának eszkatológikus karaktere, és ez ad értel-
met az élet minden momentumának. Jürgen Molt mann reménység-
teológiájának hatása alatt Letty Russel szemléletesen mutatott rá a kö-
vetkező két latin terminus közötti különbségre: a futurum értelmében
a jövő a jelen valóság állapotának és irányultságának a folytatása.
A múlt eseményeinek alapján előre láthatóak a következmények is
— „a kínok közötti sóhajtozás”. A kín, amit a jelen igazságtalanságai
jelentenek, tovább terjedhet a jövőben is. Isten ad ven tusa ezzel szem-
ben radikálisan más jövőt állít elénk. Ez a jövő Isten ígérete, mely ma-
gában hordozza igazságát, amit Isten új teremtésében kiteljesít és
megszünteti a jelen világ kínjait.13 Ezért az Isten adventusa előtti nyi-
tottság nem tagadja a jelen világ nyomorúságait (a szenvedést és a ha-
lált), de a radikálisan új előállását nem a futurumtól, hanem Isten el-
jövetelétől reméli: az ember végső értelemben nem preparációra
(megjobbításra), hanem renovációra (újjászületésre) szorul.

Eszkatologikus távlat
és a reménységben
elővételezett jelene

13Letty Russel: Human
Liberation in a Feminist

Perspective: A Theology.
Westminster John Knox

Press, Philadelphia,
1995, 42.
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