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Novemberben két jelentős vallás- és felekezetközi konferenciának adott helyet Bu-
dapest, az egyik az Országos-rabbiképző Zsidó Egyetem (Or-ZSE) szervezésében, a 
másik a Keresztény-Zsidó Társaság (KZST) Terézvárosi Vallásközi konferenciáinak 
ez évi második alkalma volt. Az Or-ZSE biblikus konferenciái a Magyar Tudomány 
Hónapja tudományos konferenciáinak sorába tartozik, immár 10. alkalommal. 
Az első két konferencia a „Bibliai családkép” és a „Tízparancsolat” nevet viselte, 
az utóbbi könyv alakban is megjelent a Gondolat kiadó gondozásában (2010). Ezt 
követően a Héber Kánon sorrendjében évente egy egész napos konferencia egy-egy 
szentírási könyvet vizsgál. A kánon három részéből eddig a Tóra (Mózes 5 könyve) 
és a második részből, a Próféták (Neviim) iratai közül, abból is az első részből az 
ún. Korábbi Prófétákból (Neviim risónim) a Bírák és Józsue került tárgyalásra, 
2017-ben pedig a két Sámuel könyv. A konferenciák előadásainak írott változa-
tai – akik ezt átadták közlésre – mind megjelentek a Keresztény-Zsidó Teológiai 
Évkönyv sorozatban (2001-2016). 

A 2017-es konferencia érdekessége (november 6.), pontosabban várt jellemzője 
az előadók biblikus látásmódjában, érdeklődésében rejlett. Az Or-ZSE biblikus 
konferenciájának előadói két területről érkeznek, egyrészt az Intézet tanárai, 
másrészt külső előadók. A vendégelőadók általában katolikus és protestáns te-
ológiai fakultásoknak élvonalbeli tanárai, vagy világi egyetemek professzorai.  
A katolikus és protestáns előadók előadásaiknak jelentős, vagy teljes része a bibliai 
könyvek szövegkritikai elemzését hozza, míg a zsidó egyetem előadói a Tánách 
értelmezésének, magyarázatának színes zsidó irodalmi anyagát fogalmazzák meg, 
tehát egy izgalmas, élő tanítási rendszert közvetítenek és nem egy szükséges, de 
igazából nagyon sivár szövegkritikai elemzést, analizálást. Tehát amíg – nem 
sértő szándékkal megjegyezzük – zsidó részről élvezhető teológiát, vallásfilozófiát 
hallunk, addig keresztény részről egy segédtudományt. Természetesen mindkettő 
szükséges, a szövegelemzés és az értelmezés, tanítás is, de nem szerencsés, ha egy 
segédtudomány központi elem lesz.
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Enghy Sándor, a Sárospataki református Teológiai Akadémia tanszékvezetője, 
a masszóra igazából egyetlen magyar kutatója Sámuel könyvének néhány ketib-
köré (írva-olvasva) olvasatát elemezte. Karasszon István egyetemi tanár, a Károli 
Gáspár református Egyetemről a Bírák könyvének és Sámuel két könyvének 
összetartozási kérdéseit analizálta. Köszeghy Miklós, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemnek és az Evangélikus Hittudományi Egyetemnek a tanára pedig Dávid 
és Jeruzsálem összetartozó geográfiáját mutatta be. Az ő előadása vezethetett 
át a konferencia egy központi kérdésének, Dávid alakjának a tárgyalásához. 
Schőner Alfréd, az Or-ZSE rektora a hárfázó Dávid király motívumát mutatta be a  
VI. századi gázai zsinagógában, egy szélesebb zsinagógabéli ábrázolás-kontextusba 
ágyazva. Peremiczky Szilvia, az Or-ZSE adjunktusa Dávid művészetéről a zsidó 
és európai hagyományban értekezett, bemutatva a tudománytörténeti elemzés 
módszereit is. Szécsi József az Or-ZSE c. docense pedig Dávid alakjáról a Tánáchot 
követő zsidó, keresztény és iszlám hagyományvilágban adott elő. Uhrman Iván 
az Or-ZSE tanszékvezetője Batsebáról egy bibliaelemzési gyakorlatot mutatott 
be, ami mellőzve a szövegkritikai kérdéskört egy közérthető, rendkívül érdekes 
előadás volt. Oláh János egyetemi tanár, az Or-ZSE rektor-helyettese a zsidó 
folklór egyik gyöngyszemét mutatta be, egy ún. gyermekágyi táblát, melynek 
színes világát kitárva a konferencia legérdekesebb előadásává tette. Darvas István, 
az Or-ZSE kiváló tanársegédje Kórách fiait járta körbe nagy tudással és kiváló 
előadói vénával. 

A KZST 2004 őszén indította el Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi 
Szabadegyetemét, hónapról hónapra előadásrendszerekkel, konferenciákkal. 2013-
tól kezdődően évente két alkalommal vallásközi konferenciát is tart a budapesti 
Avilai Nagy Szent Teréz katolikus templom Nagytermében. Ez év őszén, novem-
ber 13-án csak két fél, a zsidó és a keresztény találkozott, pontosabban keresztény 
részről katolikus és protestáns oldalról is. A 2000 éves kereszténységnek két nagy 
törése volt, a keleti és a nyugati egyházszakadás. A keleti a pápa főségének és té-
vedhetetlenségének kérdésköre, a nyugati pedig mindenekelőtt az eucharisztia és 
az úrvacsora vitájának problémája. 2018-ban Eucharisztikus Világkongresszus lesz 
Budapesten, így ez jelölte ki a novemberi konferencia témáját.   A konferenciát Beer 
Miklós váci megyéspüspök, a KZST társelnöke nyitotta meg, nagyon fontosnak 
tartva a kérdés tisztázását lelkipásztori szempontból. Horváth Zoltán István es-
peres plébános pedig megnyitóként felidézte gyermekkorának értetlenségét, hogy 
miért nem lehetett odamenni az úrvacsorázókhoz? Fináli Gábor egy nem ismert, 
eredeti módon közelített a témakörhöz. Arra utalt, hogy miután az Utolsó Vacsora, 
vagyis a széder a kereszténységben liturgikus gyakorlatra tett szert, ez hatással 
volt a zsidóságra, és ezért is fejlődhetett ki a középkori, vagy mai értelemben vett 
zsidó széder. Szécsi József vallásfilozófus az eucharisztia fogalmát mutatta be az 
antikvitásban, illetve az ókori zsidóság irodalmában. Martos Levente Balázs, a 
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Győri Hittudományi Főiskola tanára és a Pápai Biblikus Bizottság tagja a János 
evangélium eucharisztikus fogalomrendszerét elemezte. Németh Pál református 
lelkész, főiskolai tanár pedig Luther, Zwingli és Kálvin úrvacsoratanáról beszélt. 
Keresztény részről az előadások után kibontakozó beszélgetésekben megfogal-
mazódott egy fontos állítás is, ti. az, hogy az eucharisztia-úrvacsora szövegek 
újszövetségi értelmezésénél nemcsak filológiai és exegetikai vonatkozásokat kell 
figyelembe venni, hanem teológiai aspektusokat is. A kérdésben már van „némi 
gyakorlati enyhülés”, hiszen Olaszországban megindult egy újfajta ökumenikus 
istentiszteleti gyakorlat is. Az istentiszteleten, ahol katolikusok, evangélikusok és 
más protestáns felekezetek lelkészei vesznek részt, a katolikusok és az evangélikusok 
együtt áldoznak, a jelenlévő más protestáns felekezetek hívei pedig szintén együtt, 
de külön veszik magukhoz az úrvacsorát. 

A két konferencia két vallásnak, a zsidóság és kereszténység párbeszédének és 
a keresztény-keresztyén kapcsolatoknak volt egy szerény, de hasznos állomása. 
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