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A 28. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 

Az idei, immár 28. Szegedi Nemzetközi Bib-
likus Konferencia 2017. augusztus 28–30. között 
zajlott a Magyarok Nagyasszonya-székesegyház 
altemplomának kiállító és konferencia-központjá-
ban. A reformáció 500. jubileumi évére tekintve a 
szervezőbizottság A Római levél értelmezése az orto-
dox teológiában, a reneszánszban, a reformáció korában 
és a mai bibliatudományban témával hirdette meg a 
konferenciát, amelyhez a főszervező, dr. Benyik 
György a következő szavakat fűzte: „A reformá-
ció idején a Római levél a teológiai viták közép-
pontjába került, és ekkor számos katolikus kom-
mentár is született róla. Ezen a konferencián  
a következő szempontból elemezzük ezt a fontos 
ókeresztény szöveget: 1. A Római levél helye az 
exegézistörténetben az ókeresztény, ortodox, 
római katolikus és protestáns szerzőknél.  
2. A konfesszionálisan vitatott szakaszok értel-
mezése a Római levében. 3. A Római levél szö-
vegének megközelítése a biblikus teológiai mód-
szerekkel, a teológiai és morális fogalmak 
értelmezése a levélirodalom, a hellenisztikus iro-
dalom és a rendszeres teológia fényében.” 

A konferencián a következő előadások hang-
zottak el: Akijama Manabu János (Tsukuba, Japán): Az „értelmes istentisztelet” 
(Róm 12,1) összevetése a „felszentelés”-sel (Jak 2,21); Alexandru Ioniţă (Nagyszeben): 
A Róm 9–11 patrisztikus és ortodox értelmezésben: áttekintések és perspektívák a páli 
szövegek kutatásában; Benyik György (Szeged): Ábrahám a Biblián belüli értelme-
zésben és a Római levélben; Cosmin Pricop (Bukarest): Aranyszájú Szent János – mert 
ő jobban képviseli az ortodox nézőpontot másoknál; Czire Szabolcs (Kolozsvár): A 
megigazulás mint kulcsfogalom a reformáció történetében és hatása a történeti Jézus-
kutatásra; Csernai Balázs (Győr): „Pál, Krisztus Jézus szolgája” (Róm 1,1). Szent Pál 
apostol bemutatkozása a Rómaiakhoz írt levelében; Gottfried Schimanowski (Tübin-
gen): „Sola fides” – a Róm 3,28 és a reformációs gondolat 2017-ben exegetikai szempontból; 
Juhász Gergely (Liverpool): A Római levél reneszánsz és középkori olvasata; Kocsis 
Imre (Budapest): Karizmák a Róm 12,6–8-ban; Kókai Nagy Viktor (Debrecen):  
A kiválasztás és az elvetettség; Kormos Erik (Budapest): Farizeusi exegetikai módszerek 
a Római levélben (Róm 2,12); Kovács F. Zsolt (Nagyvárad): A jót követni akaró, de 
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nem tudó (keresztény?) ember a Róm 7,14–25 alapján; Kránitz Mihály (Budapest): Pál 
köszöntései és kapcsolatrendszere (Róm 16,1–24); Margareta Gruber (Vallendar, 
Koblenz): Róm 3,21–25 és a Pistis Iesou vita; Marjovszky Tibor (Debrecen): A kö-
zös szimbólumok nyomában: az olajfa metaforikus értelmezése, részletek a hagyományos 
zsidó irodalomból; Martos Levente Balázs (Győr): A teológiai ökológia alapítása a 
Róm 8-ban. Isten gyermekeinek szolidaritása a teremtéssel; Monika Prsa (Zágráb): Kik 
a hitben gyengék? (Róm 14,1) Kapcsolat a Róm 14 és 1Kor 8 között; Oláh Zoltán 
(Gyulafehérvár): „...nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged” (Róm 11,18b). 
A Római levél szerepe a zsidó–keresztény párbeszédben; Szécsi József (Budapest): A 
Róm 11 olajfa metaforájának zsidó háttere; Taras Barščevski (Zágráb): A Római levél 
használata az ünnepi evangéliumok didaktikájában Zabludiv del 1568–1569 és Cirillo 
Trankvilion-Stavrovetskyj del 1619 értelmezésében; Vadim Wittkowsky (Berlin): Róm 
1,18–32 és a zsidó szent szövegek szerepe az ősegyházban. 

A konferencia második napját a Felekezetek zenéje című jótékonysági koncert 
zárta, amelynek helyszíne a szegedi Magyarok Nagyasszonya-székesegyház volt, 
s ahol a Vaszy Viktor Kórus, a Szegedi Ökumenikus Kórus, a Szegedi Szim-
fonikus Zenekar lépett fel. A zenedarabok között olvasták fel Fabiny Tamás 
evangélikus és Fekete Károly református püspökök leveleit, amelyeket a konfe-
rencia résztvevőihez írtak, és Jakubinyi György gyulafehérvári érsek ugyanekkor 
adta át dr. Fröhlich Ida egyetemi tanárnak a Joachim Gnilka-díjat. Fröhlich Ida 
munkásságát Szuromi Szabolcs Anzelm, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
rektora méltatta, a laudációt pedig Martos Levente Balázs főiskolai tanár, a Pá-
pai Biblikus Bizottság tagja olvasta fel. 

A jótékonysági koncert végén Benyik György, a konferencia igazgatója és 
Ioan Chirilă, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem szenátusának elnöke megálla-
podást írt alá a kolozsvári egyetem ortodox és a magyarországi római katolikus 
biblikusai együttműködését illetően. A koncert végén a konferencia résztvevői 
égő gyertyával állták körül az oltárt, és együtt imádkoztak az üldözött kereszté-
nyekért. 

A konferencia bezárása-
kor a jelenlévők megemlé-
keztek dr. Herczeg Pálról, a 
Károli Gáspár Református 
Egyetem Hittudományi Ka-
rának professzoráról, aki 
2017. április 24-én hunyt el, 
s aki rendszeres előadója 
volt a Szegedi Nemzetközi 
Biblikus Konferenciának. 

A következő, 2018. au-
gusztus 27–29-re tervezett 
konferencia témája: Az Új-
szövetség hellén és judaista hátte-
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re, éspedig annak kapcsán, hogy készülőben 
van a Klaus Berger és Carsten Colpe által 
szerkesztett Religionsgeschichtliches Textbuch 
zum Neuen Testament. (Texte zum Neuen 
Testament 1. NTD, Deutsch, Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen – Zürich 1987. An-
gol kiadása: Boring, M. Eugene – Berger, 
Klaus – Colpe, Carsten eds.: Hellenistic 
Commentary to the New Testament. Abingdon 
Press, Nashville 1995) magyar fordítása. 

Az Újszövetség irataiban számos ókori 
téma, műfaj, esetenként konkrét szöveg je-
lenik meg, és erről a témáról Magyaror-
szágon eddig még nem rendeztek olyan 
konferenciát, amelyre egyszerre hívtak 
volna meg biblikusokat és a hellenista iro-
dalom szakértőit. Ezért erre a biblikus 
konferenciára meg fognak hívni olyan elő-
adókat is, akik a nem keresztyén hellenisz-
tikus szövegek magyar fordítói és szakér-
tői. 

Adorjáni Zoltán 

Új gyakornokképzési program és tanácskozás 
a mentorokkal  

A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hosszas tervezés után 2017 októ-
berében indította el kísérleti jelleggel azt az átszervezett tanulmányi programot, 
amely a magiszteri képzés második évébe jelentős mennyiségű gyakorlati idő-
szakot iktat be. 

Az oktatás átszervezése rendjén a fő cél a tapasztalatalapú tanulás volt, vagyis 
azt hogy a teológiai hallgató a gyülekezeti gyakorlat révén és egy-egy lelkipász-
tor vezetése mellett tanulja meg integrálni, gyakorlatban alkalmazni az addig 
szerzett elméleti ismereteit. Igaz ugyan, hogy erre a teológiai képzés során a le-
gációs szolgálatok, a nyári gyülekezeti gyakorlatok, a különféle missziós gyakor-
latok, illetve az intézetben végzett gyakorlati szolgálatok is biztosítanak teret. 
Összességében véve viszont ezeknél többet is nyújthat egy olyan jól felépített, 
homogén program, amely már sokkal erőteljesebben a gyülekezeti szolgálatra 
összpontosít a tanulmányok lezárásának a határán, illetve az olyan gyakorlat, 
amely konkrétan egy helyszínen, egy gyülekezetben zajlik. A magiszteri képzés 
átszervezésében részt vevő oktatóknak és egyházi tisztségviselőknek az a közös 
meggyőződése, hogy ezáltal a teológiai képzés és a gyülekezeti gyakorlat közötti 
átmenet is zökkenőmentesebbé válik a lelkészképző szakot végzett teológiai 


