
Mindenben azonos 
képmás 
A krisztusi ikon és az emberi átalakulás az egyházatyáknál 

Minden bizonnyal nem véletlen, hogy Nazianzoszi Szent Gergely 
nemcsak a leggyakrabban nevezte az Atyával mindenben azonos kép-
másnak Krisztust a 4. századi patrisztikus szerzők közül, de egyúttal 
a később hatalmas hatástörténetet kibontakoztató — magyarra több-
nyire átistenülésnek fordított — theószisz kifejezést is megalkotta. Ger-
gely, akinek életútja bonyolult mintát rajzol ki a klasszikus műveltség 
és a keresztény ékesszólás, a nyilvánosság és a visszahúzódás, a próza 
és a költészet, a legteljesebb elismerés és a végletes megszégyenülés 
között,1 pontosan elénk tárja, hogy a patrisztikus gondolkodásban 
Krisztus alakjának megközelítésére rendelkezésre álló lehetőségek kö-
zött kiemelkedő helyet foglalt el a képmásiság eszméje, s a Krisztus-
ról kifejtett „ikonikus” értelmezésnek óhatatlanul lényeges következ-
ményei voltak a keresztény életről és az ember rendeltetéséről alkotott 
felfogásra nézve. E ponton titokzatos és mélyreható kapcsolat sejlik fel 
a képmásnak tekintett Krisztus és az Isten képmására teremtett ember 
között, olyan összefüggés, amely nem rekedt meg a késő ókor viszo-
nyai között, hanem az elmúlt évek leginnovatívabb teológiai elgon-
dolásaiban is meghatározó szerepet játszott. Már csak ezért is érdemes 
figyelmet szentelni neki. 

Azokban a szakaszokban, amelyekben — a hagyománytól a meg-
tisztelő Teológus címet elnyerő — Gergely számos jelzőt és metaforát 
sorakoztat fel Krisztussal kapcsolatban, rendre felbukkannak olyan 
határozmányok, amelyek az Atya és a Fiú belső viszonyát világít-
ják meg. Ilyen a „szép ősminta lenyomata”, az „eltörölhetetlen pe-
csét”, a nem változó vagy mindenben azonos képmás (aparrallaktosz 
eikón), aki egyúttal az Atya magyarázatát is nyújtja.2 Az újszövetségi 
fogalmakra (lenyomat: Zsidó levél; képmás: Kolosszei levél) hivat-
kozó felsorolásban különösen fontos a „változatlan”, „mindenben 
azonos” jelző, amelyben egy egész hagyományvonulat összegződik. 
Már a valószínűleg Nikomédiai Euszebiosz elnökletével tartott 341-es 
Antiochiai zsinaton is találkozunk vele, s ahhoz az órigenészi ha-
gyományhoz kötődik, amely a szentháromsági személyek külön-
bözőségét, de természetbeli azonosságát hangsúlyozza.3 A 4. század 
teológiai világán belül egyik megállapítás sem számított magától ér-
tetődőnek, sem a szentháromsági személyek közötti valós és örök 
különbség, sem a személyek közötti természetbeli egység, ezért Ger-
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gely állásfoglalása már csak az aparrallaktosz eikón említésénél fog-
va is mindkét szempontból egyértelmű volt. 

A fogalom tartalmát a Teológus másutt részletesen is kifejti. Ne-
gyedik teológiai beszédében szintén a Fiúról állítható kifejezések fel-
sorolásával és elemzésével szolgál, s a Fiú, az Egyszülött, az Ige, a böl-
csesség és a hatalom után részletesebben is szót ejt az „igazságról”, 
amelynek azért lehet mondani a Fiút, mert „az Atya tiszta pecsétje” 
és „maradéktalanul hűséges lenyomata”. Beszédes, hogy az „igaz-
ság” után nyomban a „képmás” következik, mintegy az igazság ér-
telmének kifejtéseként: „képmásnak is nevezzük, mivel egylényegű, 
hiszen az Atyától ered, de az Atya nem ered tőle. A képmásnak az a 
természete, hogy az eredeti képet jeleníti meg utánzással (…), ám eb-
ben az esetben többről van szó; a képmás ugyanis mozdulatlan, s va-
lami mozgót utánoz; csakhogy ebben az esetben élő valósággal van 
dolgunk, aki élő valóságot képez le, s nagyobb mértékben hasonlít 
hozzá, mint (…) a szülőktől származó gyermekek. Ilyen ugyanis a ter-
mészetük azoknak, akik egyszerűek: esetükben sem hasonlóság, sem 
hasonlósághiány nincs, hanem egészszerű lenyomatai az egésznek, 
s inkább ugyanazok, mintsem hasonlók.”4 Az igazság magyarázata -
ként olvasható fejtegetésben az egylényegűség az életből és az egy-
szerűségből követik. Gergely azt állítja, hogy ha van képmása az Atyá-
nak (saját létén belül), akkor nem lehet tőle különböző természetű, 
mivel az isteni egyszerűség nem enged meg másféle lehetőséget. 

A Fiút képmásként, mégpedig az eredeti képpel mindenben azo-
nos képmásként felfogó értelmezés ezért az isteni egyszerűség óko-
ri eszméjének mélyreható átalakítását kívánta. Nazianzoszi Gergelynél 
is ez a problematika húzódik a háttérben, kimondatlanul is vitát foly-
tat azzal a kortársával, akit a másik két kappadókiai egyházatya (Ba-
szileiosz és Nüsszai Gergely) elsődleges ellenfelének tartott: Euno-
miosszal, aki egy ideig küzikoszi püspök volt, és a kappadókiaiak után 
még Aranyszájú Szent Jánosból is roppant felháborodást váltott ki.5 
Eunomiosz az emberi megismerés elemzésének alapján igyekezett 
megközelíteni Isten és a Szentháromság valóságát, s azt a meggyő-
ződést képviselte, mely szerint mindig az adott dolog lényegét feje-
zi ki, amit állítunk róla — és nincs másként Isten esetében sem. Arra 
a kérdésre tehát, hogy mi állítható Istenről, ha maradéktalanul egy-
szerű, Eunomiosz azt a választ adta, hogy a lényege, és csakis a lé-
nyege. Az egész kérdéskör akkor válik érdekessé, ha tudatosítjuk, hogy 
egyes keresztény álláspontok azt hangoztatták, egyáltalán nincs (tu-
dományos értelemben vett) ismeretünk Istenről, mert radikális egy-
szerűségénél fogva nem határozható meg a lényege. Így gondolta Ale-
xandriai Kelemen,6 s e radikális állásponthoz képest tagadhatatlanul 
volt valami vonzó Eunomiosz hatalmas ismeretelméleti derűlátásá-
ban, mert nem terhelte meg azzal a tudattal a keresztényeket, hogy 
teológiai tudományuk Istennél alacsonyabb szinten helyezkedik el. 

Eunomiosz mindenesetre nem habozott képmásnak (eikónnak) ne-
vezni az Atyától különböző Fiút, de híres Apológiájában ezt a kép-
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másiságot csakis a cselekvés, nem pedig a lényeg és a természet szint-
jén volt hajlandó elfogadni, mert a Fiú képmásiságát az Atya aka-
ratához és cselekvéséhez, főként teremtő tevékenységéhez rendel-
te.7 Isten egyszerűségével nem fér össze, hangsúlyozta a szélsőséges 
ariánusnak elkönyvelt Eunomiosz, hogy egyszerre legyen születet-
len és született, s ha a születetlenség az Atya lényegét fejezi ki, ak-
kor a születettnek számító Fiú nem lehet ugyanolyan természetű, mint 
ő. A képmásiság Nazianzoszi Gergelynél jelentkező értelmezése azon-
ban egészen másféle következtetést von le Isten egyszerűségéből, pon-
tosan az eredeti kép és a képmás egylényegűségét igazolja. Euno-
miosz egyáltalán nem volt „gyenge” gondolkodó,8 és érthető, hogy 
a kappadókiai egyházatyák legnagyobb igényű művei az Eunomi-
osz ellen címet viselték. Az istenismeret szempontjából programjuk 
azt kívánta kimutatni, hogy igenis lehet megbízható állításokat ten-
ni valamiről és valakiről akkor is, ha a lényegéről nem tudunk ki-
merítő ismeretet szerezni.9 

Szintén a szentháromságtan és az istenismeret közös metszetében 
helyezkedett el Nagy Baszileiosz azon okfejtése, mely szerint csak 
a „láthatatlan Isten képének szépsége” révén lehet eljutni „az őskép 
minden szépséget felülmúló látványához”, s ehhez a képnek és az 
ősképnek természetében azonosnak kell lennie,10 vagyis az Atya is-
merete csak a vele egylényegű képmás által lehetséges: ami a fény 
a szemnek, az a képmásként felfogott Ige a léleknek.11 Baszileiosz vé-
delmében és Eunomiosz ellen megírt nagyszabású értekezésében (fő-
ként a III. könyv 6. fejezetében) Nüsszai Gergely még a hagyomány 
bizonyos elemeinek átalakításától sem riad vissza annak érdekében, 
hogy kimutassa a Fiú tökéletes képmásiságát. Bár az alexandriai ha-
gyomány például kizárólag az Atyáról merte állítani, hogy „minden 
jóságot felülmúl”, azaz maradéktalanul és minden tekintetben 
transzcendens, Baszileiosz öccse a Fiú képmási létéről nyújtott át-
tekintésében ezt a kijelentést az Atya örökkévalóságában és végte-
lenségében létező „tökéletes másolatra” is kiterjeszti.12 Mivel pedig 
ugyanebben az összefüggésben állításainak alátámasztása érdekében 
arra a Jánosnál olvasható jézusi kijelentésre is hivatkozik, miszerint 
„aki látott engem, látta az Atyát” (Jn 14,9), nem férhet kétség hozzá, 
hogy a tökéletes képmásiság szempontjából nem tett különbséget a 
teremtés előtti Logosz és a megtestesült Ige között. 

Annak a meggyőződésnek, hogy a világtól függetlenül létező Fiú 
és a történelemben fellépő Krisztus egyaránt az Atya tökéletes kép-
másának tekintendő, igen jelentős következményei voltak az „iko-
nikus” krisztológia szempontjából. Nazianzoszi Gergely olyan szo-
ros egységben látta egymással a második szentháromsági személy 
két létmódját, hogy a Fiú képmási mivoltát ugyanolyan természe-
tességgel hangsúlyozta a Megtestesülttel, mint a Logosszal kap-
csolatban, sőt az előbbit könnyebben is nevezte képmásnak, első-
sorban minden bizonnyal láthatósága miatt (ez azért is érdekes, mert 
mint majd látni fogjuk, a Gergely számára hallatlan tekintéllyel ren-
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delkező Órigenésznél éppen a láthatatlan Isten képmásának látha-
tatlansága volt a döntő). Krisztus minden további nélkül a „halha-
tatlan Atya képmásának” nevezhető Gergelynél (Carm. I, 2, 38), de 
ugyanígy akár teremtőnek is. Ennek következtében viszont Krisz-
tus teste is részévé válik képmási mivoltának, Krisztus teste is Isten 
képmásának (eikón theou) nevezhető, mivel az isteni természet ösz-
szefonódott vele.13 

Ezek az Eunomiosz és más tévtanítók ellen intézett fejtegetések 
korántsem voltak magától értetődők a 4. században. A jelentőségük 
és tartalmuk megítéléséhez fontos emlékezetünkbe idéznünk, hogy 
az egész századra vonatkozó ismereteink folyamatosan átalakuló-
ban vannak, ha nem is követhetetlen egymásutánban, mégis rend-
szeresen színre lépnek olyan újabb és újabb helyzetfelmérések, ame-
lyek eltérő módon rajzolják meg a korszak fő- és mellékszereplőinek 
konstellációit, jelölik ki legfontosabb teológiai szempontjait és ha-
tározzák meg az egyháztörténeti események vagy az egyházpoliti-
kai feszültségek teológiai hatásait. A legkevésbé sem öncélú „tudo-
mányos” érdeklődés tükröződik ezekben az erőfeszítésekben (nem 
mintha ez a fajta érdeklődés bármiféle mentségre szorulna), ami egye-
bek mellett abból is jól kitűnik, hogy a század szentháromságtaná-
nak és krisztológiájának kölcsönhatását vizsgáló szerzők rá tudnak 
mutatni olyan folyamatokra, amelyek napjainkig pontosan lekép-
ződnek a teológiai törekvésekben. A főként Nazianzoszi Gergely szak-
értőjeként ismertté váló Christopher Beeley például lenyűgöző lát-
képet nyújt arról, miként függ össze a patrisztikus gondolkodóknál 
a szentháromsági személyek különbözőségének hangsúlyozása és 
a Krisztus két természete közötti egység mértékének megállapítá-
sa: ennek értelmében minél szorosabb egységet feltételez valaki Krisz-
tus természetei között (minél kevésbé akarja távol tartani istenségét 
az emberi jellegzetességektől), annál inkább hajlamos a szenthá-
romsági személyek különállóságát hangsúlyozni, és fordítva.14 A mai 
teológiában kiválóan megfigyelhetők ugyanezek az összefüggések, 
és sokat jelent, ha érvényességük megítélésében szerepet játszik ki-
alakulástörténetük ismerete. Közben pedig rendszeresen megmu-
tatkozik, hogy a krisztusi képmás értelmezésének minden fontos szer-
zőnél döntő jelentősége van. 

Tanulságos példa e tekintetben Athanasziosz, a szent alexandriai 
püspök, akinek a 4. században elfoglalt helye és a nagy ellenfelének 
beállított Ariusról kialakult teológiatörténeti kép létrehozásában ját-
szott szerepe legkésőbb azóta vita tárgyát képezi, hogy felvetődött an-
nak eshetősége, az arianizmusnak nevezett eretnekség jelentős rész-
ben Athanasziosz terméke, abban az értelemben, hogy általánosan 
ismertté vált formájában az ariánus rendszert túlzásokkal, sarkításokkal 
és egyoldalú beállításokkal ő maga szerkesztette meg, s a korban vol-
taképpen egyáltalán nem létezett egységes ariánus csoport, amelyet 
Athanasziosz joggal vett volna célba.15 Nem Arius felmentése vagy egy-
háztanítóvá emelése a céljuk ezeknek a teológiatörténeti revideálá-
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soknak, pusztán az alexandriai püspök tanításának fejlődését kíván-
ják jobban megérteni egyházpolitikai céljaival összefüggésben. A fenn-
maradt töredékek fényében nem férhet kétség hozzá, hogy Arius úgy 
gondolta, az Atya idegen és ismeretlen a Fiú számára, aki nem hasonló 
hozzá, tehát a képmásának sem tekinthető, függetlenül attól, hogy (At-
hanasziosz beállításával ellentétben) a Fiú éppúgy örökkévaló, mint 
az Atya, s a legkevésbé sem helyezhető egy síkra a többi teremtménnyel. 
Athanasziosz egyéni színezetű teológiájában viszont eleinte ritkán ju-
tott szerephez a Fiú megnevezés, szinte csak az Ige és a Bölcsesség ha-
tározmánya volt fontos számára, s alighanem ezzel magyarázható, hogy 
a Fiú képmásiságát eleinte nem világította meg részletesebben. Fia-
talkori fő művében az Ige teljes istenségének kifejezésére használja 
ugyan a változatlan, mindenben azonos képmás fogalmát,16 de min-
denekelőtt az Ige teremtésben betöltött szerepét és az Atya elsőségét 
hangsúlyozza, s a képmásiságot nagyobb mértékben domborítja ki az 
emberrel, mint az Igével kapcsolatban. 

Ezzel függ össze, hogy az Ige önálló létéről is csak visszafogot-
tan nyilatkozik, nem emeli ki különösebben az Atyához viszonyít-
va megállapítható önálló személyes valóságát, annál inkább elkü-
löníti viszont a megtestesült Krisztusban az emberi és az isteni 
természetet. Különös következménye ennek, hogy nemcsak a Meg-
testesült szenvedését és keresztjét kell védelmébe vennie azzal a gya-
núval szemben, miszerint az emberi gyengeség és határoltság meg 
tudja érinteni az isteni valóságot, de az emberi test is súlyos prob-
lémaként jelentkezik számára a megtestesüléssel kapcsolatban, és 
egyértelműnek tartja, hogy Krisztus testére nem terjedhet ki képmási 
mivolta.17 Később, az ariánusok ellen mondott beszédek idején va-
lamelyest már módosul szemléletmódja, és jobban előtérbe helye-
zi, hogy a Fiú a megtestesülés előtt is képmás, „az Atya visszfénye, 
alakja és igazsága”, akinek éppúgy léteznie kell, ahogyan a fény ki-
sugárzásának: ha az Atya személyes valóság, akkor „tüstént képé-
nek és alakjának is léteznie kell”. A szemléletbeli változás mértékét 
jól jelzi, hogy Athanasziosz a kortársak között páratlan módon olyas-
valakinek tekinti a képmást, akiben az Atya saját magát is szemlél-
ni tudja — hogy képmása ily módon is fontos az Atyának, azt talán 
senki más nem állította a korban. Ezért az Atya nem „fosztható meg” 
képmásától, akiben mindaz megvan, ami az Atyában.18 Mindamel-
lett Athanasziosz ekkor sem hazudtolja meg magát, és az Ige kép-
másiságát elsődlegesen istenségének bizonyítására emeli ki, nem pe-
dig azért, hogy a megtestesülés előtt is betöltött kinyilatkoztatói és 
közvetítői szerepének megbízhatóságára irányítsa a figyelmet. Is-
tennek ugyanis, hangzik az ariánusok ellen mondott második beszéd 
szokatlan megállapítása, nincs szüksége közvetítőre, s az Ige köz-
vetítői tevékenysége csak a Megtestesült esetében érvényesül. 

Teológiatörténeti perspektíva kérdése, hogy a képmás értelmezé -
sének ezek a hangsúlyai milyen megítélés alá esnek. Igen valószí-
nű, hogy Athanasziosz érett teológiájának említett módosulásaiban 
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a korban meghatározó jelentőségű szerzőkre adott reakciót kell lát-
nunk, két olyan szerzőre, akinél a Fiú képmásisága igencsak előtérben 
állt, bár homlokegyenest ellenkező módon. Az egyik Caesareai Eu-
szebiosz, akit a még mindig uralkodó elképzelésekkel ellentétben kár 
merőben egyháztörténészként vagy Konstantin császárral foglalkozó 
írásai miatt a bizánci „birodalmi” teológia előfutáraként elkönyvelni, 
hiszen joggal állítható, hogy a 4. század első felében Euszebiosz gon-
dolkodásmódja rendelkezett a legnagyobb tekintéllyel, amelynek ér-
vényesülése a század második felében is nyomon követhető. A másik 
Ankürai Markellosz, aki 340-ben Athanasziosszal együtt tartózkodott 
Rómában, s annak ellenére is fontos forrása volt, hogy gyökeresen 
ellentétes nézeteket vallottak. 

Euszebiosznál jól kivehető a krisztusi képmásiság értelmezésének 
történelmi körülményekhez kötődő meghatározottsága: azért is tu-
lajdonít kitüntetett jelentőséget a Fiú Isten és a világ között közve-
títő tevékenységének, már a megtestesülés előtti állapotában is, mert 
nagy ellenfele, Ankürai Markellosz tulajdonképpen olyan egysze-
mélyű Istennel számol, akinek Igéje nem rendelkezik önálló személyes 
valósággal, hanem csak a teremtés után „lép elő” az Atyából. Eu-
szebiosz javarészt erre reagálva emeli ki, főként az élete utolsó éve-
iben írt értekezéseiben (mindenekelőtt a Theologia ecclesiasticában és 
a Contra Marcellumban), hogy a Fiú csak azért lehet valódi közvetí-
tő, mert Isten örökkévalóságában eleve olyan képmás, aki ugyanazt 
az istenséget birtokolja, mint az Atya.19 Míg Markellosz csak olyan kép-
mást tud elgondolni, amely lényegileg más, mint az, amit leképez, a 
képmás fogalma Euszebiosznál pontosan a természetbeli azonosság 
állítását szolgálja, nem pedig a Fiú alárendeltségének jele, ahogyan a 
teológiatörténeti köztudatban elterjedt Euszebiosszal kapcsolat-
ban. Markellosszal szemben továbbá nemcsak a Fiú Atyához fűződő 
viszonyának ortodox meghatározását szolgálja a képmás fogalma, ha-
nem a Megtestesültre nézve is hozzájárul egységének kidomborí-
tásához: Markellosz nézeteivel ellentétben a megtestesült képmás-
ban nem lehet ellentét a lélek és a test között, s végképp nem alakulhat 
ki feszültség az Atya akaratával. Ennek ismeretében Euszebiosz ki-
emelkedő egyházpolitikai jelentősége nem hanyagolható el akkor, 
ha megpróbáljuk megérteni, miért kerülte az önmagát Euszebiosszal 
ellentétes táborban elhelyező Athanasziosz a közvetítés fogalmát, de 
miért tartotta ugyanakkor egyre fontosabbnak a caesareai püspök 
halála (339) után, hogy behatóbban foglalkozzon a Fiú immanens is-
teni képmásiságával. Ebből a szempontból valóban joggal állítható, 
hogy Ankürai Markellosz nélkül nem rekonstruálhatók a 4. század 
első felének krisztológiai folyamatai — a krisztusi képmásról alko-
tott felfogásra nézve sem.20 

Semmi meglepő nincs abban, hogy mindezeknek a gondolati le-
hetőségeknek a hátterében annak az Órigenésznek az öröksége rej-
lett, akit a maga módján Athanasziosz és Euszebiosz egyaránt követni 
kívánt (ellentétben Markellosszal). Órigenésznél a Fiú képmásiságának 
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nagyszabású, összetett és mérhetetlen hatású teológiája bontakozik 
ki, s valamennyi jelentősebb művében szerepet játszik.21 

Hogy az alexandriai teológus krisztológiájában mennyire alapvető 
a Fiú Atyához fűződő viszonya, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy 
dogmatikai fő művének előszavában a keresztény tanítás legfonto-
sabb pontjait felsorolva Krisztussal kapcsolatban legelőször az 
Atyától való születését említi (De princ. praef. 4). A láthatatlan Is-
ten, vagyis az Atya képmásaként születő Fiú maga is láthatatlan, de 
nem ugyanolyan a létmódja, mint az Atyáé. Ezen a ponton számos 
félreértés és vita alakult ki Órigenész körül. Bár számos helyen egyér-
telművé teszi, hogy az isteni képmás semmiben sem marad el az Atya 
nagyságától (C. Cels. VI, 69), egyenlő vele, s mindent ismer, amit is-
mer az Atya, hiszen csak így lehet igazság (In Joh. I, 187), mégis már 
egészen korán felmerült a gyanú, hogy Órigenész más létsíkra he-
lyezi a „szép képmást” (C. Cels. VI, 69), mint az eredeti képet, pél-
dául azért, mert azt állítja, hogy a fiúi képmás nem látja az Atyát (De 
princ. I, 1, 8). Csakhogy látásról Órigenész szerint kizárólag fizikai 
létezők esetében lehet szó, s pusztán ezért tagadható, hogy a Fiú lát-
ná az Atyát — amivel nagyon is összeegyeztethető, hogy tökélete-
sen ismeri. Szintén félreértésekre adtak okot azok a megállapítások, 
melyek szerint az Atya a Fiú igazsága, sőt nagyobb is nála — ám 
mindezt Órigenész minden bizonnyal kizárólag a két személy ere-
detviszonyára vonatkoztatja, különösen fontosnak tartja ugyanis an-
nak kiemelését, hogy a Fiúnak (és a Léleknek) az Atya a forrása. 

Ennek az egész ikonikus krisztológiának az egyik legnagyobb 
ha tású mozzanata az az elgondolás, mely szerint az Istenben létező 
képmás, aki Isten minden egyéb tagadhatatlanul létező képmásá-
hoz viszonyítva más szinten helyezkedik el, s ezért archetipikus-
nak nevezhető, „változatlanul megmarad az atyai mélység szaka-
datlan szemlélésében” (In Joh. II, 18). Ezért is nevezhető Igének, 
hiszen ismeri, magában foglalja és feltárja az Isten bölcsességében 
rejlő valamennyi titkot (De princ. I, 2, 3). Ennek értelmében az Atya 
abszolút egyszerűségétől eltérően képmását összetett egyszerűség 
jellemzi, s ennek jóvoltából közvetíteni tudja Isten gondolatait a te-
remtmények felé, és közvetítőszerepet tölthet be a teremtés művé-
ben. A képmásnak tehát kifelé irányuló vetülete is van, sőt a teremt-
mények, a „sokaság” miatt „sok lett, sőt talán mindaz, amit tőle vár 
az összes, megszabadulni képes teremtmény” (In Joh. I, 119). 

A patrisztikus képmásteológia nagyrészt ezeknek az elgondolá-
soknak a feldolgozásával volt egyenértékű, s a későbbiekben még 
sok nehézség és vita forrását fogja jelenteni mindaz, ami hozzájuk 
kapcsolódik. Bizonyos kényes kérdésekben ma már világosan látunk 
(Órigenész azért eredezteti az Atya akaratából, nem pedig lényegéből 
láthatatlan képmását, mert attól tart, a lényeg megfogyatkozásának 
látszatát vonná maga után, ha bármi születne belőle, „mint amit a 
terhesek kapcsán figyelhetünk meg”: In Joh. XX, 157), más kérdé-
sekben nagyrészt konszenzus alakult ki (milyen értelemben „rendeli 
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Róbert.) Kairosz, 
Budapest, 2008; 

Kommentár János 
evangéliumához (In Joh.). 

(Ford. Somos Róbert.) 
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alá” Órigenész a Fiút az Atyának), de vannak problémák, amelyek 
még megoldatlanok, így például az is, hogy a sokféleséget magában 
foglaló isteni képmás közvetítő tevékenysége vajon csak a történelmi 
időben szükséges-e, a történelem végén pedig majd megszűnik (a 
legendás Órigenész-kutató Henri Crouzel szerint sosem válik szük-
ségtelenné,22 mások szerint igen). 

E ponton természetesen felmerülhet a kérdés, hogy mégis mi ér-
telme van egyáltalán az egyházatyák krisztológiája közelebbi vizs-
gálatának és történeti viszonyrendszerük feltérképezésének, ha 
egyszer a legtöbb kérdés mára dogmatikai szempontból tisztázódott. 
A patrisztikus gondolkodás vizsgálata a legkevésbé sem nélkülözi 
az apológiákat: nincs hiány olyan okfejtésekben, amelyek az egy-
házatyák nem szűnő fontosságát kívánják bizonyítani, sem ortodox,23 
sem katolikus,24 sem protestáns25 részről. A legutóbbi ilyen katoli-
kus apológia egyebek mellett arra hívja fel a figyelmet, hogy a ke-
reszténység lényegi és elválaszthatatlan kapcsolatban áll a történe-
lemmel, ezért nélkülözhetetlenek a történeti vizsgálódások, különösen 
a hagyomány feltárása, fontos, hogy ne „rosszul” emlékezzünk a tör-
ténelemre, s eleve evangelizáló hatása van annak, ha bemutatjuk a 
hagyomány szépségét, megvilágító erejét és lassú kibontakozását.26 
Az Isten képmásáról kifejtett patrisztikus hagyomány azonban leg-
alább egy ponton egészen nyilvánvaló jelentőségre tehet szert azok 
szemében, akiknek inkább „gyakorlati”, mintsem szentháromság-
tani vagy krisztológiai igényeik vannak a teológia területén. Mint már 
szó volt róla, az isteni eikónról kifejtett tartalmak gyakran, sőt talán 
mindig összekapcsolódnak azzal a folyamattal, amelyet az egyház -
atyák — Nazianzoszi Gergelytől fogva — theószisznak, átistenülés-
nek neveznek. Ez az összefüggés könnyen feledésbe merülhet, pe-
dig mind az emberről alkotott felfogásra, mind a keresztény élet 
folyamatára nézve nélkülözhetetlenül fontos. 

Hogy miről van szó? Egészen magától értetődő dologról: az Ószö-
vetségben „az ember istenképiségével kapcsolatban szereplő állítást 
a keresztény teológia csak azoknak a Pál által kifejtett és Pál után fel-
bukkanó elgondolásoknak a fényében olvashatja, amelyek szerint Jé-
zus Krisztus Isten képmása (2Kor 4,4; Kol 1,15; vö. Zsid 1,3), és a hí-
vők átalakulnak erre a képmásra (Róm 8,29; 1Kor 15,49; 2Kor 3,18)”.27 
Magyarán arra a kérdésre, hogy mit jelent az ember istenképisége, 
mit jelent az, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára van 
teremtve, a következetes keresztény gondolkodás csak azt a választ 
adhatja, hogy arra a képre van teremtve, aki maga Jézus Krisztus. 
Minden megváltozik, legalábbis minden más megvilágításba kerül, 
ha az ember istenképisége nem létének valamely pontosan azono-
sítható vetületére vagy dimenziójára vonatkozik, hanem arra, hogy 
teremtésénél fogva arra irányul, aki maga Isten képmása. 

Jól ismert tény, hogy az emberi istenképiség értelmezésének ha-
gyományában idővel (sokszor már egészen korán) azok az elgon-
dolások kerültek előtérbe, amelyek szerint az ember általában ké-
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pezi le Istent vagy az isteni természetet, s ezért lokalizálható, hogy 
miben áll képmásisága. Így volt megjelölhető az ember értelmessé-
ge (Philóntól napjainkig), az uralkodásra való képességéhez ren-
delhető egyenes járása (Jusztinosztól Eberhard Jüngelig) vagy a fér-
fi és a nő viszonyában jelentkező relacionalitása (Karl Barth) olyan 
tényezőként, amely Isten képmásává teszi. De már Órigenész vilá-
gosan kifejtette, hogy Istennek van képmása, s az ember erre a kép-
másra, vagyis az Igére van teremtve (C. Cels. VI, 63), más szóval a 
képmás képmása. Ezt támasztotta alá a patrisztikus szerzők sze-
mében, hogy a Teremtés könyve szerint az ember nem eleve Isten 
képmása, hanem arra van teremtve: létrejötte tehát elválaszthatat-
lan az irányultságától. Ennek értelmében az embernek nemcsak len-
nie kell valaminek, de válnia is kell valamivé, nemcsak természete 
van, de rendeltetése is, és az utóbbi mindig elválaszthatatlan az előb-
bitől (ehhez képest másodlagos, hogy milyen elképzelések szület-
tek a képmás és a hasonlóság viszonyával kapcsolatban). 

Elvileg mindegy lenne, hogy azt az isteni képmást, amelyre az em-
bernek át kell alakulnia, a már a világ előtt is létező isteni Igében vagy 
a Megtestesültben jelöljük meg, hiszen mindkét esetben ugyanarról 
a személyről van szó. De már a legkorábbi egyházatyák is rámutattak 
a képmás megjelenésének fontosságára, annak az intuíciónak az alap-
ján, hogy a képmásnak valamiképpen láthatónak kell lennie, s ezért 
„az eikón, az imago fogalmában jelen van a külsőségesség, a látha-
tóság mozzanata”.28 Főként az eredendően láthatatlan isteni kép-
mással számoló Órigenésszel szemben a külső megjelenést hang-
súlyozó Irenaeus tanulságos ebből a szempontból, akinek az 
emberiség üdvtörténetéről alkotott nagyszabású áttekintése abból 
a meggyőződésből indul ki, hogy Ádám annak a Fiúnak a képére van 
teremtve, aki eleve megtestesülni készült, és csak megtestesült, lát-
ható valóságában teszi tökéletessé saját emberi képmását. E pers-
pektívában a bűnbeesés ugyan súlyos, de nem tragikus katasztró-
fa, hiszen az isteni képmás megjelenése előtt az ember amúgy sem 
volt képes maradéktalanul hasonlítani rá: a teremtés értelme csak a 
megtestesült Fiúban mutatkozik meg, amit Irenaeus annyira ko-
molyan vesz, hogy „az üdvösség történetének középponti esemé-
nyeiről, Krisztus megtestesüléséről, passiójáról és feltámadásáról lé-
nyegében soha nem beszél az isteni teremtés első mozzanataira való 
utalás nélkül”.29 Fő műve (az Adversus haereses) pedig annak részletes 
kifejtésével szolgál, hogyan történik meg az első Ádám átalakulá-
sa a másodikra.30 

Irenaeusnál, aki egyébként meglepő módon csupán egyetlen al-
kalommal nevezi kifejezetten Isten képmásának a megtestesült Fiút, 
már az is jól megfigyelhető, hogy az ember rendeltetésével összefüggő 
átalakulás leírásában mennyire fontos szerepet játszanak cserefo-
lyamatokat bemutató formulák. Az Adversus haereses ötödik köny-
vének híres előszava azzal a megállapítással zárul, Jézus Krisztus azzá 
lett, ami mi vagyunk, hogy általa az lehessünk, ami ő önmagában. 
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A formulának hatalmas hatástörténete lett, s főként Athanasziosz ré-
vén vált ismertté és elterjedtté. A theósziszként, átistenülésként ismert 
folyamat összefoglalására szolgáló csereformula rávilágít, hogy a meg-
testesülés és a megváltás nem csupán valami olyasmi helyreállítá-
sát végzi el, ami a bűn következtében megromlott vagy eltorzult, ha-
nem olyasmit valósít meg, ami kezdettől célja és értelme volt a 
teremtésnek. Ha minden azért kap létet (amint Irenaeus feltételezi), 
hogy részesedni tudjon Isten dicsőségében, amely nem más, mint a 
szentháromsági személyek belső élete, akkor az egész üdvtörténet 
az isteni személyek kapcsolatiságban megvalósuló életének külső ki-
vetülésével egyenértékű,31 történelmi teljessége pedig Jézus Krisz-
tus megjelenésében és sorsában valósul meg. Krisztus embersége a 
legkevésbé sem mellékes, járulékos eleme ennek az eseménynek, nem-
csak az isteni képmás láthatóságát biztosítja, hanem a Fiúval való tel-
jes egységénél fogva az emberi átalakulás kulcsának bizonyul. „Éle -
tünket ugyanaz az erő igazítja hozzá Krisztus képmásához, amely 
Krisztus emberségét hozzáigazítja az Igéhez: a Lélek, akit nekünk, 
akik nem vagyunk isteni természetűek, Krisztus ad meg”, azért, hogy 
mindannyian „az isteni képmás emberi változatai” lehessünk.32 

E ponton azonban az is világossá válik, hogy az ember rendelte-
tésével és a megváltással kapcsolatban nem elég pusztán theószisz-
ról beszélnünk. Igaz ugyan, hogy a 20. század elején megfogalma-
zott elutasítás és idegenkedés után már protestáns részről is 
elfogadható lett a fogalom használata (részben az ortodoxiával foly-
tatott ökumenikus párbeszéd következtében),33 mégis lehet, hogy nem 
teszi lehetővé az egyházatyák Krisztus-központú teremtés- és meg-
váltástanának pontos megértését. Jó példa erre Norman Russellnek 
az átistenülés patrisztikus teológiájáról szóló monumentális mun-
kája, amelyen nem kevesebb, mint húsz évig dolgozott, ám hatalmas 
patrisztikus szöveganyag feldolgozása mellett is olykor megragad 
a Zsolt 82,6 („én azt mondtam: »ti istenek vagytok«) értelmezéstör-
ténetének bemutatásánál, s az említett Irenaeus kapcsán teremtéstani 
összefüggéseket egyáltalán nem érint.34 Már csak ezért is figyelem-
reméltóak azok az újabb erőfeszítések, amelyek abból indulnak ki, 
hogy a Krisztusban élt élet és a Krisztusban való részesedés újszö-
vetségi eszméjének tartalma egyáltalán nem magától értetődő (még 
a legnagyobb egzegéták között is vannak, akik beismerik, hogy nem 
teljesen világos számukra a páli gondolat), s nem riadnak vissza at-
tól, hogy a patrisztikus theószisz-tant a páli teológia hiteles értel-
mezésének tekintve az egyházatyák felől visszafelé olvassák az Új-
szövetséget. Akik ily módon eljutnak oda, hogy átistenülés helyett 
voltaképpen khrisztósziszról kellene beszélnünk,35 lényegében az újabb 
ortodox teológiának azt az alaptételét adják vissza, mely szerint „az 
átistenülés valódi antropológiai értelme nem más, mint átkrisztu-
sodás”, christificatio.36
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