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Vallásfilozófia a császárkorban –  
hellének, zsidók, keresztények, iszlám 

BORECZKY KATALIN 

Automaton: Empedoklés Lactantiusnál? 

Előadásomban a Divinae Institutiones egy szöveghelyével foglalkozom. amelyben a mű szerzője, 
Lactantius egyéb cáfolandó pogány filozófiai nézetek között a földből születés képzetéről beszél.  
A Diels-Kranz-féle preszókratikus töredékgyűjtemény ezt a helyet Empedoklés elképzeléseire való 
utalásnak tekinti, és egyenesen a szicíliai filozófus töredékei között idézi mint testimóniumot. 

Vajon tényleg egyértelmű-e ez a kapcsolat? Biztos-e, hogy a földből való rendszertelen és 
spontán származást csak akkor állíthatjuk szembe a keresztény Lactantius által feltételezett 
megfontolt isteni tervezés gondolatával, ha konkrétan Empedoklés rendezetlenül felbukkanó 
tagokból összeállt képtelen lényeire gondolunk? Vagy inkább azt kell-e feltételeznünk, hogy a 
földből születés tágabb értelemben vett pogány mitológiai képzetével szemben érvel Lactantius? 
És ha igen, miért volt még a késő antik időkben is olyan közismert és elfogadott ez az elképzelés, 
hogy mind Lactantius. mind pedig Szent Ágoston érdemesnek tartotta felidézni, még ha 
természetesen azzal a szándékkal is, hogy az új, keresztény nézőpontból megcáfolják azt? 

BUZÁSI GÁBOR 

Vallási radikalizmus Iulianus császár korában 

Iulianus császár kora köztudottan a vallási konfliktusok kora volt: keresztények és pogányok 
kölcsönös kiszorítási törekvéseinek utolsó nagy összecsapása. Az előadás során először ennek a 
viszálynak néhány radikális formáját mutatom be: a két tábor szószólóinak harcias, olykor 
tettlegességhez vezető retorikáját. Ezután a vallási radikalizmusnak egy másik, kevésbé közösségi, 
inkább személyes és spirituális formáját vizsgálom meg. Igyekszem kimutatni, hogy ebben a 
tekintetben a felek álláspontja korántsem állt mindig annyira távol egymástól, amennyire azt a 
vallási csoportok közötti, inkább politikai jellegű versengés sugallja. Ez azt a látszatot kelheti, 
mintha a tisztán vallási minőséget csak a világi hatalom tenné politikai értelemben is radikálissá. 
Felmerül azonban a kérdés, hogy a konfliktus milyen mélyen gyökerezik mégis magukban a 
tisztán vallásinak mondható eszmékben.   

DÉRI BALÁZS 

Hermés és Jézus szépsége (a Péter-apokalipszis egy antik témája)  

Úgy tűnik, mintha a korai kereszténység érzéketlen volna az emberi szépség (nem a morális, 
hanem az esztétikai értelemben vett szépség) iránt. Vannak olyan kutatók, akik ezt az 
őskereszténységnek az antik kultúrával (különösen a görög-hellenisztikus kultúrával) való 
szembehelyezkedése megnyilvánulásának tartják, de a szépség tagadásában és a rútság 
felmagasztalásában közrejátszik az izajási/Ézsaiási Szenvedő Szolga (Is 53) alakja (újszövetségi 
visszhangjaiban és patrisztikus kommentárjaiban) is. Az apokrif Péter-apokalipszis egy helye az 
egyik első olyan szöveghely lehet, ahol a kereszténységen belül nem általában, hanem olyan 
egyedi jegyekkel (fehér-piros arc, ragyogó szem, dús göndör haj) van leírva a megdicsőültek 
(Mózes és Illés) testének szépsége, amelyek mind a Homérosig menő görög, mind a Héber 
Bibliában megragadható zsidó szépségkánonnak részei. 
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FÖLDVÁRY MIKLÓS ISTVÁN 

Egy görög-latin vízszentelés 

A középkori magyar egyházi kultúra korai forrásai közül minden bizonnyal a Hartvik-agendaként 
ismert pontifikále veti föl a legtöbb kérdést, és szolgál egyszersmind a legtöbb adattal. A görög 
szertartás szerinti vízkereszti vízszentelés az egész kódex legizgalmasabb fejezete. Semmi köze 
nincs a vízkereszti vízszentelés későbbi, nyugati gyakorlatához, és csak áttételesen van némi köze 
a bizánci szertartásnak ahhoz a latin fordításához, amelyet rajta kívül eddig egyetlenként 
ismerünk. Tanulmányozása a mögötte föltételezhető görög változat szempontjából is informatív, 
de még érdekesebb az a folyamat, ahogyan a magyar liturgia műhelye ezt a görög változatot 
latinná alakította, vagy helyesebben: ahogyan latin és görög elemekből új rítust alkotott.  

GELENCZEY-MIHÁLTZ ALIRÁN 

Valentinus és a pythagoreus dyad 

Alexandriai Valentinus teológiáját legtöbbször az egyházatyák által ránk hagyományozott  
diskurzuson belül interpretálják, ezen nem sokat változtatott a Nag Hammadi-könyvtár 
anyagának publikálása és folyamatos újraértékelése sem. Előadásomban Valentinus rendszerét a 
„gnózis” kategóriájától eltávolítva a korabeli teológiai-filozófiai kontextuson belül értelmezem, 
majd pedig a modern/posztmodern gondolati rendszerekhez közelítem. 

GERÉBY GYÖRGY 

Vallásfilozófiai viták a II. században a Protevangélium tükrében 

A Protevangelium Jacobi egy második század végére datálható apokrif, amelyet legtöbbször naiv 
„gyermekségevangéliumnak” osztályoz az irodalom. Valójában jóval összetettebb iratról van szó, 
amely a kor elvárásainak megfelelően narratív teológiai értekezés. A narratíva egyes elemei 
korabeli teológiai vitákban foglalnak állást, amit metodológiailag egyrészt a számos korabeli írott 
emlékben megtalálható közös fogalmi nyelv azonosításával lehet kimutatni, másrészt a „liminális 
fogalmak” azonosításával. A metodológiai arra vezet, hogy a Protevangelium környezetében a női 
princípium és a gyerekszülés szerepe, a Nativitás értelmezése (József-látomás), végül a zsidósághoz 
való viszony jellege (különösen a Zakariás-narratíva alapján) alapvető vitatémák voltak, és 
kimutatható, hogy a Protevangelium egy anti-gnosztikus (elsősorban Markión- és Valentinos-
ellenes), valamint a korabeli hellén filozófiai teológia ellenes, filojudaista, de a Toldot Jesu 
hagyománnyal szemben is érvelő proto-orthodox teológiai programot jelenít meg. 

GYÖNGYÖSI CSILLA 

Evangéliumok és a hadíszok 

A judaizmus és a kereszténység mellett az iszlám a harmadik nagy világvallás, amelyik magát az 
ábrahámita örökség letéteményesének tartja. Megjelenik-e a Biblia bármelyik részének 
szövegvilága a Koránban és a hadíszokban? Vannak-e vendégszövegek, és ha igen, milyenek, 
változik-e egy adott szöveg szerkezete és mondanivalója egy másik kultúrában? Mit gondol a 
Korán és a hadíszok arról a két szent könyvről, amelyet szellemi elődökként, kinyilatkoztatásként 
kezelnek? Prófétai történetek, példázatok, homíliák, típus-történetek, parafrázisok. 
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HUBAI PÉTER 

Egy feminista eklézsia irata a II. századból? 

A Biblia világa, az ókori Mediterraneum világa egyértelműen patriarchális, magyarázói 
tradicionálisan ennek megfelelően is értelmezték. Markánsan jelenítik ezt meg Pál apostol szavai: 
„Az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; 
hanem engedelmesek legyenek, amint a Törvény is mondja.” (1Kor 14,34) „A tanítást azonban az 
asszonynak nem engedem meg.” (1Tim 2,12) A teológiatörténet az Új Testamentum nagy 
nőalakjainak értelmezését is ebbe a patriarchális klisébe illesztette: anya (Mária), konyha (Márta), 
szexualitás (Magdalai Mária). Korunk feminista teológiája viszont néhány korai apokrif irattal 
válaszol erre. „Ezeknek az iratoknak a szubverzív jellege abban mutatkozik meg, hogy nőknek, 
akik rendszerint alárendeltettek, különleges spirituális szerepet tulajdonítottak” (J. Brankaer), s 
feltételezik, hogy ez egyfajta társadalmi realitásnak felelhetett meg. Az iskolapélda Mária 
evangéliuma szokott lenni. Ezt szeretnénk közelebbről megvizsgálni. 

KELENHEGYI ANDOR 

Az oroszlán az, ki nem fél közülünk? – Az oroszlán-szimbólum  
hányattatásai a bibliai és a zsidó, keresztény exegetikai hagyományban 

Az ószövetségi állatszimbolika egyik legellentmondásosabb figurája, a Júdát és pars pro toto az 
Izraelitákat jelképező oroszlán. A bátorság, szilajság és vadság megtestesítője éppoly gyakran 
szimbolizálja Izrael legfőbb ellenségét, Babilont, Asszíriát vagy éppen az Úr ellenségeit, mint a 
„kiválasztott népet”. Az oroszlánszimbólum olyannyira ellentmondásos, hogy egy rövid, de 
nevezetes – és épp a királyságot jelképező oroszlán-szimbólum eltörlését célzó – intermezzótól 
eltekintve Júda címerállata csak elvétve jelenik meg az újszövetségi szöveghagyományban. Ám 
amikor a formálódó keresztény kultúra érintkezésbe lép a hellenisztikus görög, egyiptomi és a 
tágabb szíriai, majd római világgal, kénytelen felidézni az ószövetségi oroszlánszimbólumot és 
felhasználni ezt a királyság-metafora leírásában. Előadásomban azt fogom bemutatni, hogy fedezik 
fel az egyházatyák újra az oroszlánszimbólum ószövetségi alapjait. Érvelésem szerint az 
újszövetségi corpusban elhanyagolt oroszlán-szimbólum újraalkotásakor az egyházatyák az 
egyetlen elérhető és érthető koncepcióhoz, a rabbinikus hagyományban részletesen taglalt 
oroszlán-folklórhoz nyúltak. A patrisztikus hagyomány oroszlán-metaforákkal kapcsolatos 
királyság-koncepciója így közvetlen összeköttetésben áll a rabbinikus irodalom folyamatos 
hagyományával. Következésképpen az Ószövetség ókori keleti folklórra és birodalmi szimbolikára 
támaszkodó harcias és bátor uralkodó-koncepciója – az újszövetségi szakítás igényétől függetlenül 
– gyakorlatilag töretlenül átszivároghatott a keresztény európai hagyományba, ahol a mai napig 
kulcsszerepet tölt be. 

KÖVÉR ANDRÁS 

Emberi szabad akarat és isteni gondviselés Szent Ephremnél.  
A tíz csapás értelmezése a szír egyházatyánál és a zsidó rabbinikus gondolkodásban 

Az emberi szabad akarat, az isteni gondviselés, a szükségszerűség (fátum, sors) nehezen 
definiálható filozófiai-teológiai fogalmak. Különösen az egymáshoz való viszonyuk meghatározása 
igen nehéz: a szabad akarat és az isteni gondviselés összeegyeztetése szinte lehetetlen 
vállalkozásnak tűnik. Szent Ephrem egész munkásságában kiemelkedő szerepet tulajdonított az 
emberi szabad akaratnak. Vajon mi sarkallta az egyházatyát, hogy ilyen határozottan képviselje 
ezt az álláspontot? Ephrem felfogását a tíz csapásra adott értelmezésével illusztrálom, melyet az 
Exodus-kommentárjában fejtett ki. Ezzel párhuzamosan röviden megvizsgálom, hogy a távolról 
sem egységes zsidó-rabbinikus elképzelések (Héber Biblia, Josephus, targumok, tannák, amorák, 
midrás) miképpen viszonyulnak a problémához. 
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ÖTVÖS CSABA 

A vizek láttak téged.  
Lábjegyzet Nag Hammadiból a szentségek korai keresztény szimbolikájához   

A Cím nélküli irat (NHC II,5) néhány sorában (108,28–109,1) olvasható egy olyan beszámoló, amely 
kissé szervetlenül illeszkedik a teremtés dramatikus történetéhez. A különös szövegrészben az 
anonim szerző Pistis Szophia képmásának a megjelenését magyarázza, de kitekintve a történetből 
– és voltaképpen elszakadva nemcsak a traktátus saját, hanem az elsődleges forrásokban található 
párhuzamos beszámolók gnosztikus szimbolikájától is – arra  utal, hogy az arkhón előtt feltűnő égi 
képmás megtisztította a vizeket. Megjegyzéséhez vélhetően egy forrásból idézte a következő, 
mondásra emlékeztető magyarázatot: a szent víz tesz élővé és megtisztít mindent.  

Tervezett előadásomban a szövegrészlet vizsgálatára teszek kísérletet. Először röviden 
bemutatom a szövegrészt és szűk kontextusát, majd a szakirodalom eredményeire támaszkodva a 
lehetséges forrás megjelölésével azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy miért és hogyan 
válhatott a szerző eszközévé és teológiai rendszerének részévé a mondás.  

RADI ANITA 

Artemis alakja a görög mágikus papiruszokban 

Az ókori szerzők és a modern kori tudósok is egyet értenek abban, hogy amikor az iónok Ephesos 
városát alapították, kisajátították egy már létező helyi istennő kultuszát, akinek Artemis nevét 
adták. Artemis alakja egy őshonos istenség görög megnevezését takarja, aki Kybelével, avagy 
Hekatéval lehetett azonos. Ez az istennő anatóliai elődjének számos funkcióját, és tulajdonságát 
megőrizte, szem előtt tartva a hagyományos görög Artemis aspektusait is. 

Előadásom során a görög mágikus papiruszok azon részeit szeretném bemutatni, 
melyekben feltűnik Artemis neve, és ennek segítségével jobban megérteni az istennő kapcsolatait 
a mágiával. Az első szöveg, melyben Artemis neve feltűnik, egy szent könyvből való varázslat a 
jóslás elsajátításáért és jobb emlékezőképességért (PGM III. 424-66: Ἀντίγραφον ἀπο ἱερας 
βίβ[λο]υ. πρόγνω[σ]ις καὶ µνηµον[ική]. A második és a harmadik szöveg a szerelmi 
kényszervarázslat kategóriába tartozik (PGM IV. 2441-2641: Ἀγωγή; PGM IV. 2708-84: Ἄλλη 
ᾀγωγή), míg a negyedik szöveg egy Selénéhez szóló imádságot takar (PGM IV. 2785-2890: Εὐχὴ 
πρὸς Σελήνην ἐπὶ πάσης πράξεως).           


