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A XXII. Szegedi Biblikus Konferencia,
2010. szeptember 9–11.
„Testben élünk”
Az immár huszonkét éves múltra visszatekintő
biblikus konferencia jelentőségéről már az is sokat
mond, ha csupán számokkal utalunk eredményeire:
az évente megrendezett konferenciákon 3105-en
vettek részt; ezeken 230 előadás hangzott el, amelyeket 20 megjelentett kötet tett hozzáférhetővé a
nagyobb nyilvánosság számára, az előadóknak pedig csaknem fele, azaz 114 teológus Magyarország
határain kívülről jött a konferenciára.
Mivel e XXII. konferenciára két tucat előadó is
jelentkezett, az idő pedig korlátozott volt a mostanában mindenütt érezhető pénzszűke miatt, az előadások bemutatása két helyszínen folyt. Ez egyaránt
jelentett előnyt és hátrányt a hallgatóság számára.
A konferencián a következő előadások hangoztak el: Abdul-Fattach Munif (Budapest): A test az
iszlám tanításainak tükrében; Akiyama Manabu János
(Tsukuba, Japán): A „közösség életadó Jézus lelke” János
Evangéliumában; Benyik György (Szeged): Evangéliumi utalások Jézus testi megnyilvánulására; Broz Jaroslav
(Prága): “One flesh”: The Spousal Symbology in
Ecclesiology of the Epistle to the Ephesians (5:21–33);
Fröhlich Ida (Budapest): Ószövövetségi Antropológia;
Joachim Gnilka: München Der Mensch als biblisches
Wesen nach dem Verständnis des Apostels Paulus; Jutta Hausmann (Budapest): Kell Istennek
test? Megfontolások az ószövetségi antropomorfizmusokról; Herczeg Pál (Budapest): Róma 8,1–
11 „Testben élni” élettér és/vagy minősítés? Jakubinyi György (Gyulafehérvár) A Római
Martyrologium karácsonyi bejegyzés 1. cikkelye és a bibliai időszámítás; Juhász Gergely
(Leuven): Test és lélek a kora-reformáció exegézisében; Kocsis Imre (Vác): Szóma pszükhikon
– szóma pneumatikon. A földi test és a feltámadt test ellentéte az 1Kor 15,44-ben; Kránitz Mihály (Budapest): Jézus Krisztus emberi lelke Órigenész egyházi írónál; Mario Cifrak (Zágráb):
„Lass die Toten begraben ihre Toten” (Q 9,60); Oláh Zoltán (Gyulafehérvár): A test fogalmának interpretációja Jeromos Izajás kommentárjában; Pecsuk Ottó (Budapest): A szóma és a
szarx fordítási szempontjai; Perintfalvi Rita (Bécs): Az emberi mulandóság feletti rezignáltság és
ennek hitbeli feloldása. A Zsolt 103,14–16 antropológiai motívumainak intertextuális vizsgálata;
Schmatovich János (Győr): Sport a Bibliában. Játékgyakorlatok és sporthasonlatok; Szécsi
József (Budapest): A reinkarnáció – a zsidó gondolkodás egy irányzatról; Xeravits Géza (Bu-
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dapest): Az angyalok neme; Zamfir Korinna (Kolozsvár): Az első Timóteus-levél antropológiai fejtegetéseinek kulturális háttere és célja.
A konferencia kiemelkedő ünnepi eseménye volt, hogy Jakubinyi György gyulafehérvári érsek elsőként vehette át a neki ítélt Gnilka-díjat, éspedig jelentős teológiai
munkássága, valamint a Szegedi Biblikus Konferencia beindítása és folytonos támogatása terén tanúsított buzgósága elismeréseként. A díjat maga a névadó adta át Jakubinyi
György gyulafehérvári érseknek. Bevezetőjében Benyik György professzor, a konferencia igazgatója bemutatta a díjat, Kozma Gábor, a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola rektora pedig felolvasta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntő levelét.
Gnilka professzort és a díjazottat Kiss-Rigó László megyéspüspök, Fabinyi Tamás
evangélikus püspök, valamint Fodor György, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora méltatta. Ugyanekkor kapta meg Valentiny Géza pápai prelátus a Konferencia Támogatója, valamint Fabinyi Tamás evangélikus püspök és Bölcskey Gusztáv református
püspök a Konferencia Barátja oklevelet.
A következő biblikus konferencia időpontja 2011. szeptember 8–10, amikor az
előadók a következő témakörről fognak értekezni: az ószövetségi bölcsességirodalom
és annak újszövetségi lecsapódásai.
Adorjáni Zoltán

A katolikus bibliatudomány nagy egyéniségei
Benyik György interjúja Joachim Gnilkával1

Joachim Gnilka 1928-ban született a
Sziléziai Leobschnützben. Tanulmányait
Eichstättben, Würzburgban és Rómában végezte. Tudományos tevékenysége Würzburgban kezdődik (1959–1962). Münsterben
együtt tanított Ratzinger professzorral, majd
1975-ben Münchenbe hívták, ahol az újszövetségi exegézis professzora lett 1997-es
nyugdíjazásáig. A Herder kiadó gondozásában megjelent több mint 20 kötetes katolikus Újszövetség-kommentár csaknem felét
ő írta. Körülbelül 50 biblikus tanár szerzett
nála diplomát, közülük 20 jelenleg a világ
különböző egyetemein tanít. 1972-ben a
Pápai Biblikus Bizottság tagja lett, 1983ban pedig a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja. Pápai prelátusi kitüntetést kapott 1992-ben II.
János Páltól. Erdő Péter bíboros Stephanus-díjjal tüntette ki. Számos művét magyarra fordították.
1983-tól a Neuer Echte Bibel sorozat szerkesztője. A magyarra is lefordított A Názáreti Jézus Üzenet és történelem (Budapest 2001) a Jézus-kutatás mindmáig legjobb összefoglalója; A Biblia és Korán (Budapest 2007) pedig a keresztény–muszlim párbeszédben meghatározó kézikönyv1 Az interjú a Szegedi Biblikus Konferencián készült, 2010. szeptember 9-én. Ezúton is köszönetet
mondunk Benyik György professzornak, hogy engedélyezte az interjú közlését, a Keresztény Szó folyóirat
szerkesztőségének pedig, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a beszélgetés szerkesztett szövegét.

