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GÁNCS TAMÁS
Doktori szigorlat, 2016. 02. 15.

Gáncs Tamás doktori disszertációjának címe: Jézus és a periféria magánya
Témavezető: Dr. Cserháti Márta

A doktori szigorlat keretén belül a szigorlati bizottság tagjai a doktorjelölt doktori 
témájával kapcsolatban is tettek föl kérdéseket.

A jelölt amerikai ösztöndíjas tanulmányai idején ismerkedett meg a Bibliai szö-
vegek „posztkoloniális” olvasatának módszerével, vagyis azzal a hermeneutikával, 
amely az elnyomottak, marginalizáltak szemszögéből igyekszik refl ektálni szentírási 
textusokra. A magányosság alapvetően posztmodern fogalom, ám például a nők 
Jézus korabeli társadalmi helyzete jól mutatja ezt a perifériára „sodródottságot”, 
magányt, ellehetetlenülést.

Mária Magdolna e tekintetben különös reprezentánsa e marginalizáltaknak, 
aki, mint Jézus közvetlen tanítványi körének tagja – személyének ellentmondásos 
megítélése nyomán is – az Újszövetség kanonizációs folyamata során tulajdon-
képpen teljesen a perifériára szorult. A vele kapcsolatos hagyomány hatástörténete 
elsősorban az apokrif iratokban követhető nyomon, ám mind a mai napig széles 
körben refl ektált, illetve számos találgatásra is alapot ad (pédául: Da Vinci-kód; 
Grál-legenda). Fontos, hogy az évszázadok során napvilágot látott feltételezések, a 
Mária Magdolna személyéhez kötődő megannyi legendás elem, illetve a kanonikus 
hagyomány szűkszavú információi között megkíséreljünk józanul mérlegelni: ehhez 
minden bizonnyal segítséget adhat az a hermeneutikai megközelítés is, amelyet a 
doktorjelölt vizsgálódásához választott. 

Doktori disszertációjában a jelölt annak a kérdésnek is igyekszik utána járni, 
hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy az evangéliumi szövegek szándékosan 
és tudatosan egy olyan szereplőt állítanak a kereszt alá és Krisztus feltámadá-
sának tanújául (egészen kitüntetett helyzetben), aki valójában a periférián élt? 
Magdalai Mária kulcsszerepet kap a húsvéti örömhír továbbadásában: vajon ez 
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csupán a vele kapcsolatos történeti emlékezet megőrzése, vagy ennél itt sokkal 
többről van szó?

DR. LÁSZLÓ VIRGIL
Doktori szigorlat, 2016. 02. 15.

Dr. László Virgil doktori disszertációjának címe: A keresztény ember istengyer-
mekségének értelmezési formái az Újszövetségben
Témavezető: Dr. Cserháti Márta

A doktori szigorlat keretén belül a szigorlati bizottság tagjai kérdéseket intéztek a 
doktorjelölthöz doktori témájával összefüggésben is.

A jelölt választott témája az istengyermekség teológiai metaforájának vizsgálata, 
amely, mint relációt jelölő fogalom, különféle árnyalatokban és hangsúlyokkal kerül 
elénk az Újszövetségben. A jelöltnek sikerült feltérképeznie az istengyermekséggel 
összefüggésben a legfontosabb teológiai koncepciókat: Máté és János evangéli-
umában, a páli hagyományban, továbbá Péter első levelében más-más hangsú-
lyokkal, látásmódokkal találkozhatunk. Pál koncepciója a legkidolgozottabb: az 
örökbefogadás általa megfogalmazott teológiai koncepciója szinte egyeduralkodó 
szemléletté vált, amely mögött a római jog teológiai adaptációja is meghúzódik. 
Míg Krisztus „született” Isten Fia, addig a keresztény ember örökbefogadás révén 
lesz Isten gyermekévé: ám ilyen módon egyben örököstársává válik Krisztusnak. 

A jánosi tradícióban nagyon hangsúlyos a felülről és újonnan születés gondolata, 
vagyis az istengyermekség minőségének létrejötte a kérdés. A Római Birodalom-
nak a hellenizmus hatását hordozó kulturális-vallási világában igen lényegesnek 
tartották a családi kultusz folytonosságának megőrzését. Ez a látásmód áll annak 
a koncepciónak hátterében, miszerint a betérő (pogány) keresztény Istenben egy új 
„Pater Familias” hatalma alá kerül: éppen ezért meg kell tagadnia az előző „Pater”-t.

A jelölt disszertációjában arra is kitér majd, hogy míg a zsidóság körében 
elsősorban a kollektív istengyermekség gondolatával találkozunk, addig Jézus ige-
hirdetésében mindez még bővül Isten „Atyaságának” speciális elemével, amelyből 
az is következik, hogy Isten a tanítványok atyjává is lesz - kollektív és individuális 
értelemben is. 
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