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A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma, 

2014. február 28. 

A 2005-ben megalakult Romániai Biblikusok Egye-
sületének tagjai február 28-án gyűltek össze Nagysze-
benben ezévi szimpóziumuk és közgyűlésük magtartá-
sára. Az ó- és újszövetségi előadások ez alkalommal az 
imádság témaköréhez kapcsolódtak és a következő sor-
rendben hangzottak el: 

– Ioan Chirilă: Az ószövetségi imádkozás eszkatologikus jelentősége; 
– Vladimir Peterca: A próféta haragja és Isten szenvedése – Jón 4 exegézise; 
– Ilie Chişcari: Éjszakai imádkozás a judaizmusban; 
– Stelian Tofană: Jézus közbenjáró imádsága –Jn 17; 
– Geréb Zsolt: Az Ef 1,3–4 doxológiája; 
– Torsten Jantsch: A bűnbánó imádság Az apostolok cselekedeteiben; 
– Cosmin Pricop: Bibliai esemény az imádság általános paradigmája értelmében. 

Az előadások után a vezetői testület 
beszámolt az eltelt egy esztendő tevé-
kenységéről, majd a közgyűlés tagjai 
megválasztották a következő kétéves cik-
lusra az egyesület elnökét, aki dr. Hans 
Klein nyugalmazott újszövetséges pro-
fesszor lett, valamint a titkárt és pénztá-
rost. 

A szimpóziumra megjelent az egyesü-
let évkönyve – Cercetări Biblice. Anuarul 
Uniunii Bibliştilor din România. Anul 7 
(2013), amelynek első felében a 2013-as 
konferencián elhangzott előadások sora-

koznak, amelyek szintén az imádság 
tematikájával foglalkoznak, második 
felében pedig az egyesület tagjainak 
legfrissebb publikációiról olvashatunk 
ismertetéseket, szám szerint huszon-
háromról. Ugyancsak erre az alkalom-
ra készült el az egyesület internetes 
honlapja is, amely természetesen to-
vábbi fejlesztést igényel. 

Örvendetes, hogy a romániai bibli-
kusok ökumenikus egyesületének tag-

Dr. Hans Klein (balról) 
és a vendégelőadó dr. Torsten Jantsch
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sági köre évről évre gyarapszik. Ezen a szimpóziumon negyvennyolcan voltak 
jelen. Református részről a következő biblikusok vettek részt a rendezvényen: 
Geréb Zsolt, Adorjáni Zoltán, Kállay Dezső, Lészai Lehel, Bekő István és Ba-
logh Csaba. 

Adorjáni Zoltán 

Doktori címet szerzett Deák Angéla-Vilma 
Deák Angéla-Vilma 2014. június 30-án védte 

meg doktori tézisét a Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem (BBTE) Református Tanárképző Karán.  

A dr. Molnár János professzor (BBTE, Refor-
mátus Tanárképző Kar) témavezetői irányításával 
készült dolgozatot dr. Orbán Gyöngyike Enikő 
professzor (BBTE, Bölcsészkar, Magyar Irodalom-
tudományi Tanszék), dr. Hézser Gábor professzor 
(Universität Bielefeld, Németország) és dr. Adorjá-
ni Zoltán előadótanár (Protestáns Teológiai Intézet, 
Kolozsvár) értékelték ki dr. Buzogány Dezső pro-
fesszor (BBTE, Református Tanárképző Kar) el-
nöklete alatt. 

A továbbiakban a doktori dolgozat kiértékeléseiből közlünk szemelvényeket, ezt pedig a 
disszertáció összefoglalásának szerkesztett szövege követi. 

Részletek a dolgozat kiértékeléseiből 
A dolgozat egésze azt igazolja, hogy a jelölt jártas a választott témában, s 

mint aki jól ismeri a német nyelvet, érzékeli a leírások szemantikai hátterét, a ki-
fejezések és irodalmi toposzok árnyaltságát és nem utolsósorban a képek, 
szimbólumok teológiai mélységét. Nagy terjedelmű doktori tézisét tudományos 
pontossággal és kellő teológiai jártasság birtokában készítette el, és ez minden 
szempontból megfelel a doktori dolgozat tudományos követelményeinek. Ki-
váltképpen kell méltányolnunk azt, hogy ez az igényes és merész tézis olyan 
eredménynek tekinthető a magyar teológiai szakirodalomban, amely a teológia 
és az irodalom interdiszciplináris kapcsolatának eredményeivel foglalkozik, és-
pedig a német Walter Jens munkásságának elemzése kapcsán. 

Dr. Molnár János 
témavezető egyetemi tanár 

 
Deák Angéla dolgozatának jelentőségét – több más eredménye mellett – a 

szöveg vége felé, a 282. oldalon megfogalmazott, nyitva hagyott kérdése jelzi 
számomra: „Hogyan kell a teológiának (és az egyháznak) értelmeznie magát az 
irodalom fényében? Milyen szerepet játszik általában a vallás és különösképpen 


