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Visszatekintés 
2013. második felének néhány rendezvényére 

A 25. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 
A 2013. augusztus 22–24. napjain lezajlott 25. Szegedi Nemzetközi Biblikus 

Konferencia előadásai A Biblia és a gazdaság – szegények és gazdagok a bibliai szöve-
gekben témához kapcsolódtak. A rendezvénynek ismét a Gál Ferenc Főiskola 
adott helyet, és mint eddig is, dr. Benyik György szervezésének és igazgatásá-
nak köszönhető, védnökei pedig dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, dr. 
Kiss-Rigó László megyéspüspök, dr. Joachim Gnilka professzor, valamint dr. 
Szuromi Szabolcs rektor (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) voltak. 

A negyedévszázados múltra visszatekintő konferencián majdnem 3500 részt-
vevő követte a 322 előadást, amelyeknek előadói közül 141 volt Magyarország 
határain kívüli szakember. Az előadások 19 kötetben jelentek meg, s hogy ezeket 
minél szélesebb körben lehessen követni, rögzített hanganyaguk újabban a világ-
hálóra is felkerül (http://www.regio10.hu/xxv-biblikus-konferencia/). E 25. konfe-
rencián a következő előadások hanzottak el párhuzamosan és három teremben: 

– Horváth Endre (Szabadka): Szegénység Mt 6,24–34 szövege alapján; 
– Akijama Manabu (Tsukuba): „Örökség” a mennyei Jeruzsálemben (Jel 21,7); 
– Barna Gábor (Szeged): „… ti hitvány ékszerek, …ti fényes bűnjelek”; 
– Boros István (Vác): Isten templomának építése az Ószövetségben és Antióchiai 

Szent Ignácnál (Eph 9,1); 
– Cserháti Márta (Budapest): Templomtisztítás és 

kollektív ördögűzés; 
– Božo, Lujič (Zagreb): Die Verletzung der Menschen-

rechte in Am 2,6–16; 
– Perendy László (Budapest): Szentírási idézetek 

Cyprianus De opere et eleemosynis című művében; 
– Csernai Balázs (Veszprém): Jézus és a templom-

adó (Mt 17,24–27); 
– Cifrak, Mario (Zagreb): „... deiner Almosen wurde 

gedacht vor Gott” (Apg 10,31); 
– Szécsi József (Budapest): A cedáká – a jótékony-

kodás; 
– Székely Melinda (Szeged): Keleti termékek, textí-

liák és textilfestékek a principatus kori Római Biro-
dalomban; 

– Czire Szabolcs (Kolozsvár): Gazdasági-
társadalmi (szocioszomatikus) elemek az evangéliumi 
gyógyításokban; 

– Kránitz Mihály (Budapest): Szent Pál tanítása a 
munkáról és az ősegyház tapasztalata; 
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– Kustár Zoltán (Debrecen): Armen und Reichen bei Amos und im Amosbuch; 
– Lészai Lehel (Kolozsvár): Megfontolt és megfontolatlan adakozás (Mk 12,41–44); 
– Perintfalvy Rita (Bécs): Isten opciója a szegényekért a Zsoltárok könyvében – Isten 

népe a szegények (Zsolt 149,4); 
– Abdul F. Munif (Budapest): A muszlim közösségeket jellemző gazdasági szabályok; 
– Kovács György (Szeged): Kálvin kamatelmélete és magyarországi recepciója; 
– Marjovszky Tibor (Debrecen): Végső elégtétel vagy valami egyéb? Gondolatok a 

gazdag és Lázár példázatáról; 
– Fodor György (Budapest): Prófétai társadalomkritika Mikeás könyvében; 
– Oláh Zoltán (Gyulafehérvár): „Mert minden csalással felhalmozott köntöst és 

zsarolással megszerzett ruhát meg fognak fizetni” (Iz Lxx 9,5); 
– Markovics Zsolt (Szeged): A hitközség szociális gondoskodásának szabályai és 

alkalmazásuk; 
– Juhász Gergely (Liverpool): Értékek és pénznemek fordítása holland és angol nyelvű 

Bibliákban; 
– Thorday Attila (Szeged): Ananiás és Szafíra bűnhődése. A tulajdonhoz való jog az 
ősegyházban; 

– Zamfir Korinna (Kolozsvár): A pénzszeretet minden rossz gyökere. A gazdagság 
megítélése az első Timóteus-levélben; 

– Wojciechowski Michael (Olsztyn): Gazdaság és üzlet a Bibliában; 
– Szuromi Szabolcs (Budapest): A kamat megítélése a kánonjogi irodalomban a 

13. századig; 
– Hausmann, Jutta (Budapest): „Reichtum macht viel Freunde, aber der Arme wird von 

seinen Freunden verlassen” (Spr 19,4). Armut – nicht nur eine materielle Katastrophe; 
– Peres Imre (Debrecen): A mennyei jutalom; 
– Benyik György (Szeged): Galilea városi, falusi és sivatagi gazdasága Jézus idejében; 
– Kocsis Imre (Budapest): Szegénység és gazdagság Lukács evangéliumában; 
– Pataki András (Budapest): A gazdag Isten nincstelen háznépének szolgálatában: 

az oikonomos-metafora az 1Kor kontextusában, és a korinthusi gyülekezet apostol- és 
egyházképének korrekciója; 

– Martos Levente Balázs (Győr): Halászat, mint megélhetés és mint metafora az 
Újszövetség világában; 

– Kocsi György (Veszprém): József intézkedései Egyiptomban... a Genezis alapján; 
– Pecsuk Ottó (Budapest): A ptochoi to pneumati értelmezés- és fordítás kísérletei; 
– Geréb Zsolt (Kolozsvár): „...a pénzsóvárnak, azaz bálványimádónak nincs örök-

sége a Krisztus és Isten országában” (Ef 5,5b); 
– Kormos Erik (Budapest): Az ember istenképűsége és az adófizetés jézusi etikája; 
– Tokics Imre (Budapest): A pénz és pénzérmék bibliai vonatkozása; 
– Jakubinyi György (Gyulafehérvár): Az ember életkora a Biblia szerint; 
– Fröhlich Ida (Budapest): Szentélyrablások – Vallási központok gazdasági szerepe 

a hellenisztikus keleten. 
A Gnilka-díjat ez alkalommal dr. Jutta Hausmann, a budapesti Evangélikus 

Hittudományi Egyetem professzora és Peres Imre, a Debreceni Református 
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Hittudományi Egyetem pro-
fesszora (ld. őket a kép bal olda-
lán) vehette át a neves alapító, 
Joachim Gnilka alapító jelenlété-
ben. 

A Studiorum Novi Testamenti 
Societas elfogadta dr. Kiss-Rigó 
László szeged-csanádi megyés 
püspöknek és a Szegedi Tudo-
mány Egyetem rektorának, dr. 
Szabó Gábornak meghívását, 
így a világ Újszövetség-kutatóit tömörítő szervezet tagjai Szegeden fogják meg-
tartani 2014. évi világkonferenciájukat. 

Coetus Theologorum 
A Kárpát-medencei magyar református teológiai intézetek oktatói 2013. 

augusztus 23–24-én tartották meg hagyományos évi konferenciájukat, a Coetus 
Theologorumot. A Debrecenben lezajlott konferencia csupán két ülésszakból 
állt, tehát jóval rövidebb volt, mint az előző években, és a szintén Debrecenben 
megrendezett Doktorok Kollégiuma szekcióülései után kezdődött. 

A rendezvény fő témájának megbeszélése – Az egyházi felsőoktatás és a lelkész-
képzés jövője – az első nap délutánján történt, amikor 15–15 perces referátumok 
után nyílt lehetőség a főleg magyarországi egyházi felsőoktatás és lelkészképzés 
jövőjét illető kérdések megbeszélésére. 

Az augusztus 23. délutáni referátumok a következők voltak: 
– Füsti-Molnár Szilveszter (Sárospatak): Az egyházi felsőoktatás finanszírozása 

Magyarországon; 
– Németh Dávid (Budapest): A vallástanár-képzés rendje; 
– Balla Péter (Budapest): Egységes lelkészképzés – a bemenet oldaláról; 
– Németh Tamás (Pápa): Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak. Hogyan tovább; 
– Kustár Zoltán (Debrecen): Folyamatos alkalmassági minősítés; 
– Hanula Gergely (Pápa): Diplomák és lelkészi oklevelek honosítása. 
A referátumokat a témákhoz kapcsolódó hozzászólások, kérdésfelvetések és 

megbeszélések követték, a vacsorát követő közös társalgás alatt pedig jó hangu-
latú anekdotázások elevenítették fel a tanárok közös emlékeit. 

A következő nap délelőttjén az intézményi beszámolók hangzottak el, és 
amint az mindig sorra kerül, az intézmények kicserélték egymás között a leg-
frissebb kiadványaikat. 

Az esti, illetve reggeli áhítatot Adorjáni Zoltán (Kolozsvár) és Lévai Attila 
(Komárom) dékánok tartották. 
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A Kolozsvári Protestáns Teológia konferenciája a Heidelbergi Káté  
450 éves jubileuma alkalmából 

A pfalzi reformált egyház zsinata 1563. 
november 15-én fogadta el a később Heidel-
bergi Káté néven ismert Rövid hitvallás negye-
dik és egyben hivatalos kiadását. Az egységes 
pfalzi liturgia fejezeteként megjelentetett 
szöveg a káté textus receptusa lett. Bibliai ha-
sonlattal: a Heidelbergi Káté januárban szüle-
tett, és novemberben mutatták be a temp-
lomban. A Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézet ennek az eseménynek ünnepelte meg 
450 éves jubileumát a 2013. november 14–
16. napjaira szervezett nemzetközi konfe-
renciájával: Bemutatás a templomban. A káté he-
lye a keresztség és az úrvacsora között. 

A rendezvényt az intézet rektora, dr. Rezi 
Elek nyitotta meg, majd sorrendben a kö-
vetkező előadások hangzottak el:  

– Juhász Tamás (Kolozsvár): Az egyház hite – hitvallás az egyházban; 
– Eberhard Busch: A keresztyén ember tisztségei; 
– Füsti Molnár Szilveszter (Sárospatak): Nélkülözhető-e a Heidelbergi Káté a 

Magyar Református Egyház életéből? 
– Szűcs Ferenc (Budapest): Hit és hitetlenség annak idején és a mai világban; 
– Lengyelné Püsök Sarolta (Kolozsvár): A hit és a jó cselekedetek kérdése a 

Heidelbergi Káté korában és ma; 
– Wim Verboom (Hollandia): A Heidelbergi Káté mint keresztelési hitvallás; 
– Günter Twardella (Németország): Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten 

országáról? 
– Vladár Gábor (Pápa): Mi van a Heidelbergi Kátéban „másképp mondva” mint a 

Bibliában? 
– Mihai Androne (Galac): Egyetlen vigasztalásunk; 
– Hermán M. János: Stehelin „Katekizmusi Házi-Kintse” Magyarországon és Er-

délyben; 
– Pólyáné Dobai Katalin (Szlovákia): Hitvallás – a magasztalástól a szimbólumig; 
– Papp György (Kolozsvár): Homo vera iustitia et sanctitate praeditus. 
A konferencia programja még három előadást tüntetett fel: Kovács Ábrahám 

(Debrecen): A Heidelbergi Káté és a Debreceni Hitvallás (1875) krisztológiája; Fekete 
Károly (Debrecen): A Heidelbergi Káté a lelkipásztor-képzésben; Márkus Mihály 
(Pápa): „Miért nem az első kiadás?” Ezek az előadók váratlanul közbejött akadá-
lyoztatásaik miatt maradtak távol, de reméljük, hogy előadásaik meg fognak je-
lenni a konferencia anyagát közlő kötetben. 
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A rendezvény keretében sajátos színfolt volt az az alkalom, amikor Lászlóné 
Varga Judit megtanította a Heidelbergi Káté első feleletének általa megzenésített 
változatát: Életemben, halálomban… 
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A külföldiek számára lehetőség nyílt arra is, hogy megtekintsék Kolozsvár 
belvárosának történelmi nevezetességeit, a konferencia bezárása után pedig kis-
kirándulásra mehettek Kalotaszegre és meglátogatták Magyargyerőmonostor és 
Kőrösfő református gyülekezeteit. A konferencia záróakkordja a vasárnapi aka-
démiai istentisztelet volt, amelyen dr. Szűcs Ferenc hirdette az Igét. 

 

 
 

Díszdoktorkat avattak a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) szenátusa tíz 

díszdoktori címet osztott ki 2013. november 21-én, a Debreceni Református 
Kollégium fennállásának 475. évfordulója alkalmából. Az avató ünnepség a 
Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretébe illeszkedett. A Hittu-
dományi Kar először 1917-ben, a reformáció 400. évfordulója alkalmából ava-
tott díszdoktorokat, mára pedig 132 díszdoktorral büszkélkedhet. 

A dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke ál-
tal tartott áhítat után dr. Fekete Károly, a DRHE rektora köszöntötte a jelenlé-
vőket, Johann Marx dél-afrikai nagykövetet, dr. Barabás László tiszteletbeli 
osztrák konzult, valamint a kerület egyházmegyéinek espereseit, az egyetem pe-
dagógusait, diákjait, a testvérintézmények küldötteit és a Debreceni Egyetem 
képviselőit. Kiemelte, hogy a Kollégium az ilyen avató ünnepségek alkalmával 
ad hangsúlyozottabb kifejezését annak, hogy figyelemmel kíséri a világ és érté-
keli a határon túli protestáns és a hazai reformátusság jeles személyiségeinek, il-
letve teológusainak munkásságát. Az egyetem a következő személyeket fogadta 
tiszteletbeli doktorainak sorába: 

– dr. Stewart Jay Brown (egyháztörténész professzor, akadémikus, a Skót 
Egyháztörténeti Társaság tiszteletbeli elnöke; Edinburgh); 

– dr. Hans-Anton Drewes (Barth-kutató, a Karl Barth Levéltár nyugalma-
zott igazgatója; Bázel); 
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– dr. Imre László (irodalomtörténész professzor, az MTA rendes tagja, a 
Debreceni Egyetem volt rektora; Debrecen); 

– Koncsol László (író, irodalomkritikus, a Szlovákiai Református Egyház 
volt főgondnoka; Pozsony); 

– dr. Ulrich Körtner (etika-professzor, az Etika és Jog az Orvostudomány-
ban Intézet vezetője; Bécs); 

– dr. Gottfried Wilhelm Locher (a Svájci Református Egyházszövetség el-
nöke, a Protestáns Egyházak Európai Közössége társelnöke; Bern); 

– dr. Pap Géza (újszövetséges teológus, az Erdélyi Református Egyházkerü-
let volt püspöke, a Romániai Református Egyház Zsinatának lelkészi ügy-
vezető elnöke; Kolozsvár); 

– dr. Jerry Pillay (rendszeres teológia professzor, a Református Egyházak 
Világközösségének elnöke; Farrarmere, Dél-Afrika); 

– dr. Ritoók Zsigmond (klasszika-filológia professzor, az Ókortudományi 
Társaság egykori vezetője, az MTA rendes tagja; Budapest); 

– dr. Herman J. Selderhuis (egyháztörténész professzor, Kálvin-kutató, a 
Refo500 igazgatója; Hasselt, Hollandia). 

Az avatást tudományos szimpózium követett, amelyen a díszdoktorok tar-
tottak előadásokat. 
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A Kolozsvári Protestáns Teológia és a Gyulafehérvári Római Katolikus Kar  
és Papnevelő Intézet tanárainak szimpóziuma  
A két teológiai intézet tanárai 1996 óta találkoznak évente. Minden alkalom-

mal előadásokat tartanak a teológiai tudományok tárgyköréből, és megbeszélik 
közös ügyeiket. 2013. november 22–23-án Kolozsvár adott helyet e hagyomá-
nyos találkozónak. Az első nap délutánján két előadás hangzott el: 

– dr. Kiss Jenő: Bevezetés a kontextuális szemléletbe és lelkigondozásba;  
– dr. Marton József: 1700 éves a milánói rendelet.  
A találkozó második napjának délelőttjén a tanárok történelmi sétára indultak 

Kolozsvár belvárosába: meglátogatták a Farkas utcai templomot, majd pedig az 
unitárius és evangélikus-lutheránus egyház püspöki székházát és templomát, 
mivel – amint korábban ez kiderült – a gyulafehérvári római katolikus tanárok-
nak eddig még nem volt alkalmuk felkeresni ezeket. 

A rektori, illetve igazgatói beszámolók, valamint a tudományos együttmű-
ködés lehetőségeinek megbeszélése után a találkozó közös ebéddel záródott. 

Adorjáni Zoltán 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


