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Peres imre és Jenei Péter által 
szerkesztett Az ókori keresztyén 
világ című könyv a Patmosz Új-
szövetségi Kutatóintézet kiad-

ványa, mint a Patmosz Könyvtár első 
kötete. a Patmosz Kutatóintézet 2010-
ben jött létre, melynek célja – ahogy 
peres Imre sorozatszerkesztő beveze-
tőjéből (7–9. old.) megtudhatjuk –, az 
újszövetségi tudományok művelésének 
támogatása, főként magyar református, 
de nemzetközi kitekintéssel és együtt-
működéssel. Feladatául tűzte ki többek 
között a hellenisztikus vallástörténet és 
kultúra az újszövetségi egyházra gyako-
rolt hatásának vizsgálatát; továbbá az 
újszövetségi és apokrif iratok, valamint 
az antik irodalom és epigrafika kutatá-
sát, illetve az újszövetségi teológia gya-
korlati alkalmazását. 

Tóth Judit előszavából (11–12) kiderül, 
hogy az olvasó konferenciakötetet tart 
kezében, és hogy ezt a konferenciát a 
DrHe Patmosz Kutatóintézete és De 
magyar irodalom- és Kultúratudomá-
nyi intézete a doktoranduszok számá-
ra szervezte meg, 2011. április 29-én.  
A műben foglalt tanulmányokat tehát 
a doktoranduszok adták elő, ill. írták. 
ez a konferenciakötet, mint ilyen, rövid 
terjedelmű kutatásokba enged betekin-
tést az olvasó számára, amelyek az első 
századok eseményeire fókuszálnak.  

a könyv három nagy fejezetre osztja 
ezen tanulmányokat, amelyeket most 
egészen röviden próbálunk ismertetni.

1. Az ókeresztyén kor teológiája 
(13–106)
Jenei Péter: „Azután megjelent neki az 
Úr…” Ábrahám vendégeinek identitá-
sa a korai zsidó- és keresztyén iratok 
szerint (15–40). ez a fejezet az 1móz 
18,1–16-ban található, Ábrahám vendég-
szeretetét leíró történetet vizsgálja a 
különböző korai iratok tükrében. Ku-
tatások arra engednek következtetni, 
hogy a három idegen megjelenése 
esetében teofániáról, illetve angelofá-
niáról lehet szó. azonban a három 
személy identitása viták sorozatát ger-
jesztette attól függően, hogy a későbbi 
olvasók ho gyan értelmezték a passzust 
(Jahve és két angyal; három angyal; 
Szentháromság). 

Szabó Ádám Ágoston: A keresz-
tyénüldözések utóhatása – Bukott és 
eretnek püspökök Szent Cyprianus 
munkásságában (41–57). cyprianus 
püspöksége idején (248–258), amikor 
a keresztyénüldözések még meghatáro-
zóak voltak, egyre inkább előtérbe került 
a bukottak (lapsi) ügye is, legfőképpen 
a püspökökre vonatkozóan. cyprianus 
maga is szót emelt a bukott és eretnek 
püspökökkel szemben, akikről – Kóré, 
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Dáthán és abirám példáját említve – 
azt állította, hogy jogtalanul követelik 
maguknak a papi tisztséget; bűneik mi-
att érvénytelenek az általuk kiszolgálta-
tott szentségek („ex opere operantis”); 
alkalmatlanok tisztségeik betöltésé-
re. Nem csoda, hogy a keresztséggel 
kapcsolatos, éveken át tartó teológiai 
viták sora az üldözések idején elbukott 
püspökök okozta gyakorlati problémák-
ból eredtek. 

Buzádi-Sallai Zsófia: Poitiers-i Hilarius 
és a Szentháromság (59–66). Hilarius 
püspök (315–367) az 
atya, a Fiú és a Szent-
lélek egymáshoz való 
viszonyáról szóló gon-
dolatait a codex Theo-
logicus Graecus 190-
ben olvashatjuk. ennek 
a szövegnek célja az, 
hogy világossá tegye, a 
Szentháromság egy és 
ugyanakkor három is; 
egy lényeg három sze-
mélyben. magyar Zsolt: 
Jelen volt-e Sopianae-
ban az arianizmus? 
(67–79) Pécs (Sopia-
nae) városában a ke-
resztyénség a 4. század-
ban jelent meg. az, hogy 
jelen volt-e itt az arianizmus – mely sze-
rint az atya és a Fiú nem egyenrangúak 
–, vitatott tény. a tanulmány célja, hogy 
rávilágítson, habár bizonyos tárgyak, 
archeológiai leletek utalhatnak az aria-
nizmus jelenlétére, konkrét bizonyítékai 
nincsenek.

Siklósi istván: Isteni differencia 
Boethius krisztológiájában? A termé-
szet fogalmának értelmezési nehézsé-
gei Boethius Opuscula Sacrájában (81–
105). Boethius célja az volt, hogy felmu-
tassa azt a pontot, ami közös Krisztus 

emberi és isteni mivoltában, mely által 
prezentálta isten és ember egyesülésé-
nek lehetőségét, továbbá azt vallotta, 
hogy az ember az értelem révén lehet 
isten képmása.

2. Keresztyénség, hatalom, politika 
az ókorban (107–156)
Halmágyi miklós–Szabó Pál: Barbárok 
és bölcsek – Szkítafelfogás ókeresztyén 
szerzők műveiben (109–132). a szkíta 
nép a Kr. e. 8–4. századig játszott szerepet 
a világtörténelemben, majd hanyatlásnak 

indult. a tanulmány cél-
ja, hogy megvizsgálja a 
korai keresztyén szerzők 
szkítafelfogását, hiszen 
a Kolossé levélben is 
olvashatunk róluk (Kol 
3, 11). Tulajdonképpen 
az itt szereplő „barbár-
 szkíta” szópár a vizsgá-
lat alanya, melyből ki-
derül, hogy a gyakori 
negatív megítélés mel-
lett, némely szerző igen 
kedvezően szól a szkí-
tákról.

Bara Péter: Egy túlvi-
lágra vágyódó keresz-
tény? Szent Ágoston 
válasza Róma 410-es, 

Alarich általi feldúlására (133–154).  
a kutatás célja, hogy rávilágítson arra, 
miért volt olyan fontos Ágoston számára 
– a Róma bukása utáni nehéz időkben 
– a túlvilág, az örökkévalóság, mint 
a vigasztalás ténye beszédeiben. az 
örökkévalóság, szeretet és igazság hár-
masával jellemezhető az az isten, akinek 
megismerése, megértésére Ágoston úgy 
vágyakozott. róma bukásáról szóló be-
szédeiben a mennyei Jeruzsálem, isten 
országa, mintegy végső cél, kapaszko-
dó, vigasz jelenik meg, hívei számára.
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3. Az ókori keresztyénség teológiá-
jának modern recepciója (157–183)
Dudás Tamás: Egyházatyák recepciója 
Jürgen Moltmann teológiájában (157–
166). Jürgen moltmann patrisztika-re-
cepciójának vizsgálata során két fontos 
eredményre derült fény. 1. moltmann 
átveszi és továbbfejleszti az órigenészi 
„szeretet szenvedés” gondolatát, azon-
ban hozzáteszi istennek ez a szenvedése 
nem léthiányból ered, hanem tökéletes, 
szenvedélyes szeretetéből. 2. Krisztoló-
giai személyfogalmának újragondolása 
problematikusnak bizonyult.

adamik Zsolt istván: Apokrifek a hitok-
tatásban avagy a katechetika határterü-
letei (167–183). a dolgozat célja, hogy 
felmutasson olyan témalehetőségeket 

a hitoktatásban, melyek nem részei a 
szentírási kánonnak. A szerző az apo-
krif Tamás-akta segítségével próbálja 
interpretálni azt, hogyan beszélhetnénk 
hittanórán a középiskolás diákoknak 
olyan szövegekről, melyek habár nem 
kanonikusak, de az ókeresztyén hagyo-
mány részét képezték.

ezt a könyvet jó szívvel mindazoknak 
ajánlom, akik szeretnének közelebbről 
is megismerkedni az ókori keresztyén 
világgal: melyek voltak ennek a korszak 
meghatározó eseményei, alakjai. Hiszen 
mindezek azt interpretálják számunkra, 
milyen hatások érték, formálták az egy-
házat az évszázadok során.

Márkus Noémi




