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KONFERENCIABESZÁMOLÓ

Péntek Dániel

Beszámoló a Károli Gáspár Református Egyetemen Persecution,  
Passion and Epiphany in Early Jewish Literature címmel tartott nemzetközi  

konferenciáról (2017. szeptember 20–22.)

A Károli Gáspár Református Egyetem és a dél-afrikai North-West University közös 
nemzetközi bibliatudományi konferenciát tartott Budapesten, a Károli Egyetem 
Hittudományi Karán 2017. szeptember 20–22. között. A konferenciát a Hungaro-
South African Text Study Group szervezte. Az előadások a Második Templom és a 
hellenizmus korának zsidó irodalmában vizsgálták az üldöztetés, a szenvedés és 
az isteni epifánia kérdéskörét, egy esetben kitekintést téve a rabbinikus irodalom 
felé is. A háromnapos konferencián 5 szekcióban összesen 17 előadás hangzott el; 
mindegyik szekció hatvan perces keynote speech-csel kezdődött, amelynek deklarált 
célja az azt követő előadások felvezetése volt. A konferenciát Zsengellér József, az 
eseménynek otthont adó egyetem rektorhelyettese, és a Bibliai Teológiai és Vallás-
történeti Tanszék vezetője nyitotta meg. 

A konferencia első előadását Prof. Dr. Vincenz Reiterer, a salzburgi egyetem 
professor emeritusa tartotta, amelynek címét – „Let Us Test Him with Cruelty and with 
Torture” (Wisdom 2,19) – a Septuaginta kánonában olvasható Bölcsesség könyvének 
egy verse adta. Az előadó a zsidóság hellenisztikus kori üldöztetéseinek szociális és 
hatalompolitikai hátterét vizsgálta, amely nélkül nem lenne érthető, miért üldözik 
az „ellenségek” őket. A hellenisztikus államokban a jog és az igazság minden eset-
ben a hatalmat gyakorló oldalán állt, így a görögök nem tartották igazságtalannak 
vagy embertelennek a zsidók üldözését, kegyetlenségük egyenes következménye 
volt a két nép közötti kulturális különbségnek.

A következő előadó, Prof. Dr. Balla Ibolya, a Pápai Református Teológiai Aka-
démia rektorhelyettese és Biblikus Intézetének docense &e Fate of Two Cities: &e 
Description of Jerusalem and Babylon in Second Temple Songs of Zion című előadásában 
elsősorban 1Bár 4,30–5,9 alapján elemezte azt, hogy hogyan mutatja be Jeruzsálem 
és Babilón sorsát a Második Templom korának zsidó irodalma. E leírások sok egy-
értelmű idézetet és utalást tartalmaznak a korábbi – az Ószövetség héber kánonában 
található – Sion énekekből, illetve Babilón elleni ítéletes próféciákból. Az előadó 
elsősorban a két város bemutatásában mutatkozó különbségek okait kereste, rész-
letesen bemutatta az eltérő költői képeket, amelyekkel a szövegek a két város sorsát 
leírják, és e különbségek teológiai okait is vizsgálta.

Prof. Dr. Gideon Kotzé, a North-West University professzora Images of Human 
and Divine Persecution in LXX Lamentations 3,52–66 című előadásában a Siralmak 
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könyvének görög szövege alapján vizsgálta, hogyan mutatja be az Isten és az embe-
rek általi üldöztetést a babilóni fogságra reflektáló forrás Septuagintában olvasható 
szövegváltozata. A Siralmak könyve e szakasza szerint nem kizárólag az emberi ellen-
ség, hanem maga Isten is felelős a katasztrófáért. E szakaszban a lírai én az Alvilág 
(Seol) képeivel írja le teljes magára hagyatottságát, majd a zsoltárok képi világára 
emlékeztető nyelven könyörög a megváltásért, és azért, hogy Isten álljon bosszút 
üldözőin. Ez a hangvétel a Siralmak könyvében egyedi, e könyv ugyanis általában 
a Jeruzsálemet érő pusztítást jogos isteni büntetésként írja le. Az előadó amellett 
érvelt, hogy a görög fordító híven követi a héber szöveg főbb vonalait, azonban 
néhány helyen megváltoztatja azt, s ezzel egyedülálló és újszerű módon közvetíti a 
pusztulás leírását egy hellenisztikus zsidó közösség számára.

Prof. Dr. Marius Nel, a North-West University professzora Jewish Apocalypses 
from the Second Century B.C.E. as an Epiphany for Persecuted People című előadása az 
apokalipszis irodalmi műfajával és annak szociológiai kontextusával foglalkozott, 
elsősorban Dániel könyve látomásainak vizsgálatán keresztül. Bemutatta, hogy a 
korábbi kutatások elsősorban azt vizsgálták, hogyan gyökerezik a műfaj a korábbi 
bölcsességirodalmi hagyományokban, mi a kapcsolata a korábbi prófétai iroda-
lommal (a kontinuitás, illetve diszkontinuitás szempontjából), illetve mennyiben 
tekinthető egy pesszimista történelemkép vagy a történelem re-mitizálása eredmé-
nyének. Mindezen kutatások hasznosságát nem vitatta az előadó sem, elsősorban 
azonban arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy az apokaliptikus szövegek a 
Szeleukida- és Hasmóneus-kori zsidóság szociális kontextusában és speciális törté-
neti tapasztalatában gyökereznek. 

A délutáni programot Prof. Dr. Steve Mason, a groningeni egyetem professzora 
által Pathos and the Passions in Josephus’s Judean War – and the Tragic Vision of History 
címen tartott keynote speech nyitotta. Az előadó azt elemezte, mit jelent a pathos ki-
fejezés Josephus Flavius Zsidó háború (De bello Judaico) című történeti munkájában. 
A pathos szó szemantikáját vizsgálva a kutatott munkában arra a következtetésre 
jutott, hogy a szerző tudatos irodalmi eszközként használja a pathos-nyelvezetet, 
amely kapcsolatban áll azzal is, hogy célközönsége nem zsidókból, hanem róma-
iakból áll. A szenvedélyek és a testi-lelki szenvedések bemutatásának segítségével 
tudja Josephus életszerűvé tenni a háború tragikumát olvasói számára.

Prof. Dr. Jeremy Punt, a North-West University professzora Paul the Jew, Power of 
Evil and Rome című előadásában az apostol gondolkodásának hellenisztikus zsidó 
kontextusát vizsgálta. Ha kizárólag keresztény teológiai traktátusokként olvassuk a 
páli leveleket, akkor könnyen elfeledkezhetünk azok írójának zsidóságáról, illetve 
keletkezésük helyéről, a Római Birodalomról. Jeremy Punt amellett érvelt, hogy 
Pál zsidó identitása fontos tényező leveleinek megértése szempontjából, különösen 
azzal kapcsolatban, amit Pál a hatalomról, illetve a hatalmakról tanít. Az előadás 
azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy mit gondolt az apostol a hatalom természetéről, 
és hogyan kapcsolódott ő maga a hatalomhoz, hatalmakhoz.

Az első nap Dr. Manitza Kotzé a North-West University oktatója Us and &em: 
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Food and Identity in Times of Persecution című előadásával zárult. Az előadó szerint az 
étkezés fontos jelölője volt egy személy vagy közösség identitásának, az étkezési 
szokások – mint például a hellenisztikus zsidóság esetében a szigorú étkezési sza-
bályok és tiltások – tükrözik az adott kultúrát, és ezeken keresztül láthatóvá válik 
a „mi” és az „ők” közötti választóvonal. Az előadó Dániel könyvéből vett példák 
által szemléltette, hogyan határozták meg az étellel kapcsolatos szokások az egyik 
közösséget a másikkal szemben az üldöztetések idején. 

A konferencia második napján elhangzott első keynote speech – az amszterdami 
egyetem professzora, Prof. Dr. Jan Willem van Henten Martyrs, Religion and Politics 
című előadása – egy egyszerű tétel mellett érvelt: a mártírság ugyanannyira szól 
vallásról, mint politikáról. Ezt a tételt az előadó néhány mai példával illusztrálta 
(pl. Jacques Hamel francia katolikus pap személyével, akit mise bemutatása közben 
öltek meg, és akit a pápa mártírnak nevezett a szó vallási értelmében, hazájában 
azonban mint Franciaország mártírjára emlékeznek rá), majd pedig a Makkabeu-
sok könyveinek mártír-elbeszéléseit elemezte a vallás és a politika összefonódásának 
szempontjából. Az előadó szorgalmazta, hogy haladjuk meg azt a korábbi kutatói 
gyakorlatot, melynek során az ókori források kutatásában szinte kizárólag a mártír-
ság vallási aspektusaira koncentrálunk, hiszen az ókori mártírok számára vallás és 
politika kéz a kézben járt.

A következő két előadás tematikája szorosan kapcsolódott e vitaindítóhoz. Prof. 
Dr. Karasszon István a Károli Egyetem Hittudományi Kara Ószövetségi Tanszéké-
nek vezetője Heroism as Literary Technique in the Presentation of the Religious War in the 
2nd Century B.C.E. című előadásában azzal foglalkozott, hogy a különböző forrá-
sok (Makkabeusok első és második könyve, illetve a Josephus által írt De bello Judaico), 
hogyan mutatják be a IV. Antiokhosz Epiphanész elleni Kr. e. II. századi harcokat. 
Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy a különböző művek narratívái eltérnek 
egymástól, azonban látnunk kell azt is, hogy e művek kiegészítik és nem helyette-
sítik egymást. A hősiesség az egyik központi toposza ezeknek a narratíváknak, ez 
azonban azt is jelzi, hogy az eseménynek egyoldalú – az üldözött zsidóság szem-
szögéből való – bemutatását nyújtják.

Prof. Dr. Pierre J. Jordaan a North-West University professzora Passion, Persecu-
tion and Epiphany in the Death of Antiochus IV Epiphanes (2 Maccabees 9) című előadá-
sában megállapította, hogy a Makkabeusok második könyvének írója úgy tekint  
IV. Antiokhosz Epiphanészra, mint zsarnokra, aki nagy szenvedést okozott a zsi-
dóknak, és mint ilyen személy nem halhat meg nemes módon. Az előadó retori-
kai-kritikai szempontból elemezte az uralkodó halálának a 2Makk 9-ben olvasható 
leírását és arra a következtetésre jutott, hogy az uralkodó zsidók iránti ellenséges-
sége miatt van szükség arra, hogy az ókori szerző ilyen részletességgel mutassa be: 
Antiokhosz nem nemes módon, hanem megszégyenítettként halt meg. E leírás 
egyik legfontosabb írói eszköze az irónia, amely abban mutatkozik meg, ahogyan 
az uralkodót újabb és újabb csapások érik, miközben gőgössége egyre inkább fo-
kozódik, majd végül ráébredvén arra, hogy Jeruzsálem meghódításának dicsősége 
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helyett szégyenletes szenvedés és halál vár rá, megpróbál megtérést színlelni, de az 
igazságos ítéletet így sem kerülheti el.

Dr. At Lamprecht, a North-West University oktatója &e Conception of a Spatial 
Centric Essence for a Divine Epiphany in the Hebrew Bible: A Comparison Between Exodus 
3 and Job 1–2 című előadása Isten ószövetségi epifániáival foglalkozott a Biblia héber 
szövege alapján. A kutató szerint az epifánia-leírások minden esetben tükrözik azt a 
kulturális kontextust, amelyben születtek. Az elemzés kitér arra, hogy az Ószövetség 
héber szövegében hogyan jelenhet meg Isten hatalma és alteritása a fizikai térben.

A második nap délutáni programját a Prof. Dr. Zsengellér József, a Károli Gáspár 
Református Egyetem rektorhelyettese által Hellenistic Persecutions of the Samaritans 
According to Josephus Flavius címen tartott keynote speech nyitotta. Az előadó szerint az 
évszázadok során a samaritánusoknak több üldözésben volt részük. Az előadás két, 
Josephus Flavius által írt, a samaritánus közösség hellenisztikus kori üldöztetéséről 
szóló narratívát elemzett. Az elsőben leírt események I. vagy II. Ptolemaiosz korá-
ban Alexandriában történtek, a második elbeszélés ideje pedig Joannész Hürka-
nosz korára Sikem és Garizim környékére tehető. Az előadó arra a kérdésre kereste 
a választ, hogy a történetíró által bemutatott események vajon valódi üldöztetése-
ket rögzítenek-e vagy pedig az üldöztetésekről szóló irodalmi hagyomány részének 
tekinthetők, és arra a következtetésre jutott, hogy Josephus szövege mögött nem 
állnak valós események.

Dr. Eugene Coetzer, a North-West University oktatója Victorious Victims and 
Prayers for the Deceased: Possible Links Between Conceptual Tension and Progressive Doctri-
ne in 2 Maccabees 12 című előadásában arról beszélt, hogy milyen kapcsolatban álltak 
egymással az ideológia és a valós történeti események, és ennek tükrében a zsidóság 
körében ebben a korban megjelenő újszerű, progresszív teológiai elképzelésekről 
(pl. a feltámadásban való hitről) ejtett szót. Ezt a kérdéskört leírhatjuk a kognitív 
disszonancia fogalmával is. A feszültség abban áll, hogy a könyv szerzője szerint a 
zsidók hadserege legyőzhetetlen, mivel az Úr van velük, azonban mégis vereséget 
szenvedtek, és sokan meg is haltak a harcokban. A Makkabeusok könyve a két állítás 
közötti feszültséget azzal oldja fel, hogy Dániel könyvének szerzőjéhez hasonlóan 
hisz az igazak feltámadásában, így a sereg most vereséget szenvedhetett ugyan, az 
idők végezetén azonban dicsőséges feltámadásban lesz részük. Coetzer szerint a 
feszültségek feldolgozása és az új vallási doktrinák kialakulása kapcsolatban állhat-
nak egymással.

A nap záróelőadásaként Prof. Dr. Nicholas Peter Legh Allen, a North-West Uni-
versity professzorának Passion, Persecution and Epiphany: the David and Bathsheba Af-
fair According to the LXX, Josephus and the Rabbis című tanulmánya hangzott el. Az elő-
adás a többitől eltérően egy bibliai részlet hatástörténetével foglalkozott, és három 
forrásban nézte meg, hogy hogyan jelenik meg Dávid és Betsabé közismert törté-
nete. A Septuaginta szövegét használta alapszövegként, és megállapította, hogy az 
elsősorban vallási nézőpontból mutatja be az eseményeket. Ezt Josephus narratí-
vájával hasonlította össze, amely az Antiquitates Judaicae-ben olvasható. Ez utóbbi 
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több ponton hozzátesz a bibliai szöveghez, mivel az abban homályos eseményeket 
értelmezi és kiszínezi, így célkitűzése az, hogy egy koherens narratívát nyújtson. 
Harmadik forrása a rabbinikus irodalom, amely formájában eltér az első kettőtől, 
mivel több helyen, rövidebb utalásokként találkozhatunk benne az ismert törté-
nettel, de nem nyújtja annak koherens leírását. Ez utóbbi forráscsoportnak a célja 
elsősorban apologetikai: azt kívánják a rabbik megindokolni, hogy bűnös tettéért 
miért nem kapott méltó büntetést Dávid király.

A konferencia zárónapjának első előadása, a Prof. Dr. Johann Cook, a stellen-
bosch-i egyetem professor extraordinariusa által &e LXX of Proverbs in the Light of Antio-
chus IV Epiphanes’s Devastating Reforms címen tartott keynote speech volt. Az előadó – aki 
egy korábbi monográfiájában arra következtetésre jutott, hogy a Példabeszédek könyvé-
nek görög fordítása Palesztina hellenizációja korának korai szakaszában keletkezett 
– amellett érvelt, hogy a Septuagintában található azon részek, amelyek a Héber Bib-
liában nincsenek benne, magának a hellenista fordítónak a munkái, és a fordító tör-
téneti kontextusát, kulturális beágyazottságát és a hellenisztikus irodalomban való 
jártasságát is jelzik számunkra. A fordító hellenista hátterét mutatja az előadó szerint 
az is, hogy Mózes Tóráját felértékeli a görög szöveg, ez ugyanis válasz lehet a Tórát 
érő görög támadásokra. Hasonlóan a Példabeszédekben gyakran megjelenő idegen nő 
alakját az idegen bölcsességre vonatkoztatja a fordító, ami nyilvánvalóan a görögökre 
vonatkozhat. Cook szerint nem mutatható ki a Septuaginta Példabeszédek-fordításán 
IV. Antiokhosz Epiphanész direkt hatása, azonban sok jel utal indirekt hatásra.

Dr. Buzási Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kara Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszékének adjunktusa, és az ELTE BTK Bib-
liatudományi képzési programjának vezetője Pilpul and Eros: Philo on the Desire for 
Truth Against the Literalists című előadásában Alexandriai Philón De Somniis című 
művének I.92–114 szakaszát vizsgálta az alexandriai zsidó filozófus literalistákkal 
(a Tóra allegorikus értelmét elvetőkkel) szemben folytatott vitája szempontjából. 
Az előadás által bemutatott részben Philón az Exodus 22,25–26 magyarázatát adta, 
ahol arról van szó, hogy a zálogba adott ruhát kötelező visszaadni éjszakára a tulaj-
donosának. Philón a szöveg alapos vizsgálatával mutatja ki, hogy a szó szerinti érte-
lem milyen képtelenségekhez vezetne, így elveti a szakasz literális értelmezését, és 
szenvedélyesen védi a platonista filozófia által meghatározott allegorikus olvasatot.

A konferencia utolsó előadását Prof. Dr. Hans van Deventer, a North-West Uni-
versity professzora tartotta Spare a Word for the Martyrs: Rethinking the Near Persecuti-
on Narratives in the Book of Daniel címmel. Az előadó arra kérdésre kereste a választ, 
hogy miért kerültek be ezek a mártírtörténetek az Ószövetségnek a hagyományos 
kutatói álláspont szerint legkésőbbi keletkezésű könyvébe. Az előadó felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy a Dániel könyvében olvasható történetek nem valódi mártír-
elbeszélések, mivel azok nem a hős halálával, hanem Isten beavatkozásával és meg-
meneküléssel végződnek, így inkább „majdnem mártír-történeteknek” tarthatjuk 
őket. Az előadó szerint a legkésőbbi keletkezésű, a héber kánonba bekerülő bibliai 
könyveknek éppen a mártír-elbeszélések a legkésőbbi részei.
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A konferencia a Hungaro-South African Text Study Group kutatócsoportjának két-
éves munkáját zárta le, célja a kutatási eredmények egymással való megosztása volt, 
és minden reményünk megvan arra, hogy az elsősorban a hellenisztikus zsidó iro-
dalommal foglalkozó csoport munkája folytatódni is fog. A konferencia anyaga a 
tervek szerint egy angol nyelvű tanulmánykötetben is meg fog jelenni a leideni köz-
pontú Brill Academic Publishers gondozásában.



X. évf. $%&'/&. Kurucz György: Adminisztráció és likviditás: gróf Festetics László …

Következő számunk tartalmából

Veszprémy Márton 
Baktay Ervin asztrológiájáról 

Bangha Imre 
A Mogul India költészetéből: Bihárí párversei

Hegymegi Kiss Áron (ford.) 
Baktay Ervin: Mitológiai szimbolizmus az Indus-völgyi művészetben

Fülöp József (ford.) 
Satyajit Ray: Indigó

Harag Anita és Szanyi Szilvia (ford.) 
Szaádat Haszan Mantó: A mártírgyáros

Bangha Imre (ford.) 
Mantó

Bangha Imre 
Indiai napló 2016




