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Sárközy Miklós

A pozsonyi Comenius Egyetem Vallástudományi Tanszéke és a Szlovák Vallás-
tudományi Társaság 2016. szeptember 14-15-én nemzetközi konferenciát tartott 
a közel-keleti és más ázsiai régiók etnikai és vallási kisebbségeiről. A konferencia 
szervezői Kovács Attila, Somogyi Katalin, Dušan Deák és Sárközy Miklós voltak.

A konferenciát a szervezők az egykori kiváló szlovák sémi fi lológus és iranis-
ta, Rudolf Macúch (1919-1993) emlékének ajánlották. Macúch, bár elsősorban 
nyelvész volt, ám életművével nagyon sokat tett a közel-kelet arámi nyelvű vallási 
kisebbségei, a mandeusok, nesztoriánusok (asszírok), szamaritánusok, és az iráni 
zsidóság nyelvi, irodalmi, szellemi örökségének megmentéséért és életművével e 
kisebbségek mély rokonszenvét máig élvezi. 

Az apró trencséni Bzince pod Javorinouban (régi magyar nevén Botfaluban) 
szegény szlovák evangélikus parasztok fi aként 1919-ben született Rudolf Macúch 
rendkívüli nyelvtehetségére gimnáziumi évei alatt fi gyeltek fel. Később – szülei 
akaratának engedelmeskedve – evangélikus lelkésznek tanult, ám Macúch lelkészi 
hivatását csak nagyon rövid ideig gyakorolta 1943 és 1945 között Szlovákiában, 
valamint 1960 táján Kanadában. 

Helyette a tudományos pályát választotta a kor vezető szlovák sémi fi lológus 
tudósa Ján Bakoš tanítványaként. Macúch előbb Csehszlovákiában, 1945 őszétől 
Franciaországban az École nationale des langues orientales vivantes és az École 
pratique des hautes études-ben, majd 1949-től Iránban tanult sémi nyelvészetet 
és orientalisztikát. Macúch 1948-ban védte meg máig kiadatlan disszertációját 
Pozsonyban, mely az arab írott forrásokban található szláv nyelvi elemekről szólt. 
1949-ben Macúch feleségül vette Párizsban megismert iráni feleségét Irāndokht 
Šaqāqīt, akivel a kommunista csehszlovák rezsim elől Iránba távozott, ahol teljes 
mértékben az Iránban és a Közel-Keleten beszélt sémi nyelvek kutatásának szentelte 
minden idejét. Macúch Iránban részben oktatási feladatokat is ellátott különböző 
iráni közép- és felsőoktatási intézményekben, így 1954-től a nem muszlim iráni 
kisebbségek nyelveinek és irodalmainak oktatója lett a Teheráni Egyetemen. Macúch 
1952-től huzamosabb időt töltött Délnyugat-Iránban, Khuzisztán tartományban az 
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ottani mandeus közösség nyelvének és irodalmi hagyatékának tanulmányázásával, 
de szoros kapcsolatokat ápolt az iráni asszír keresztények közösségével is. 

A számos nyelven olvasó és beszélő Macúch 1956 után két évet Oxfordban 
töltött, megírva első fontos művét, a Mandaic Dictionaryt. Később egy kudarc-
ba fulladt USA-beli próbálkozás után az 1960-as évek elején Macúch visszatért 
Iránba, míg végül 1963 őszétől a nyugat berlini Freie Universitäten kapott állást 
Franz Altheim segítségével. Macúchot Berlinben a sémi nyelvészet professzorává 
nevezték ki és itt teljesedett ki életműve a hatvanas évektől fogva. Macúchot Ber-
linben mindvégig töretlen alkotókedv jellemezte és haláláig ontotta magából sémi 
nyelvészeti könyveit és tanulmányait (főbb művei: Grammatik des samaritanischen 
Hebräisch, Grammatik des samaritanischen Aramäisch, Neusyrische Chrestomathie, 
Geschichte der spät- und neusyrischen Literatur, Zur Sprache und Literatur der 
Mandäer, Neumandäische Chrestomathie mit grammatischer Skizze, kommentierter 
Übersetzung und Glossar, Neumandäische Texte im Dialekt von Ahwāz).

A konferencia előzményeihez tartozik a Pozsonyi Comenius Egyetem Val-
lástudományi Tanszéke által 2015 októberében Iránban végzett, az iráni vallási 
kisebbségi tudományos terepmunka, melynek során a tanszék munkatársai Ko-
vács Attila és Sárközy Miklós vezetésével Teheránban, Ahvázban, Iszfahánban és 
Jazdban ismerkedtek meg a mai iráni vallási kisebbségek, mandeusok, örmény 
keresztények, zoroasztriánusok közösségeivel.

A Comenius Egyetemen 2016. szeptember 14-én megkezdett, nagy nemzetközi 
érdeklődéssel kísért tudományos tanácskozás reggeli ünnepi szekciója a Rudolf 
Macúch élete előtti tisztelgés jegyében és egyben életművének aktuális kérdéseivel 
foglalkozott. A berlini Freie Universität kiváló iranista professzora Maria Macuch, 
apja életének és munkásságának legfontosabb momentumait elevenítette fel és 
számos eddig nem ismert családi dokumentumot, fotót és anekdotát osztott meg 
a hallgatósággal Rudolf Macúch életének kevéssé ismert korszakaiból. 

Jiří Gebelt, a prágai Károly Egyetem teológusa Rudolf Macúch mandeus kuta-
tásait helyezte mérlegre a jelenlegi eredmények fényében. Gebelt rávilágított, hogy 
Macúch teóriája a mandeusok szentföldi eredetéről ma már nem állja meg a helyét 
(a mandeus vallás Dél-Mezopotámiában jött létre a Kr.u. I-II. században), de fi lo-
lógiai és nyelvészeti eredményei máig meghatározóak a mandeus kutatások terén.

A konferencia első napjának délutáni panele a modern eurázsiai diaszpóra 
lét problémáit, kérdéseit vizsgálta. Th orsten Tschacher, a berlini Freie Universität 
professzora a szingapúri muszlimok különböző csoportjainak egymáshoz való 
viszonyát, az állammal fenntartott kapcsolatrendszerét, identitásait, önmeghatá-
rozásait vizsgálta előadásában. Martin Klapetek, a České Budějovice-i Dél-Csehor-
szági Egyetem kutatója a kisebbség és a másság fogalmának európai és közel-keleti 
különbségeit taglalta és mutatott rá azok közel sem egységes használatára és per-
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cepcióira. Somogyi Katalin iszlámszakértő, vallástörténész, a pozsonyi Comenius 
Egyetem doktorandája a szlovákiai iraki menekültek és migránsok szociológiai 
helyzetét, csoportjait, a többségi társadalom és a szlovák állam velük kapcsolatos 
kommunikációját, politikáját mutatta be szuggesztív és nagyívű előadásában. 
Marek Zeman, a pozsonyi Comenius Egyetem doktori hallgatója a jazídi vallás hívei 
elektronikus sajtóbeli megjelenéseit, recepcióit, tipikus és atipikus reprezentációit 
mutatta be kvantitatív alapú analízise keretein belül.

A konferencia második napjának első panele szintén izgalmas kérdéseket fesze-
getett, a kisebbségek egymással kapcsolatos viszonyrendszerét, az egymás mellett 
élő kisebbségek együttélését, kooperációját és konfl iktusait elemezte. Alam Saleh, 
az angliai Exeteri Egyetem Arab és Iszlamisztikai Központjának kutatója a közel-
keleti vallási és etnikai identitások bonyolult kapcsolatait mutatta be saját kutatá-
saira alapozva, rámutatva az európai hatalmak szerepére a közel-keleti vallási és 
etnikai identitások fogalmának monopolizálásában és tudatos átpolitizálásában. 
Kovács Attila iszlámszakértő, vallástörténész, a pozsonyi Comenius Egyetem Val-
lástudományi Tanszékének professzora a modern Jeruzsálem óvárosa sokvallású 
és soknemzetiségű rendszerének sajátos kisebbségi viszonyrendszerét, bonyolult 
vallás- és etnikumközi kapcsolatait foglalta össze, leheletfi nom elemzést nyújtva 
az egymás mellett élő szubkultúrák érzékeny és törékeny hálózatáról. Dušan Deák, 
India-szakértő, vallástörténész, a pozsonyi Comenius Egyetem Vallástudományi 
Tanszékének professzora India nyugati részének vidéki muszlim és hindu vallási 
kapcsolatait vizsgálta, rámutatva a két közösség határán kialakult szinkretisztikus 
vallási képzetekre, melyek a tartós együttélés következtében alakultak ki. Deák 
hangsúlyozta a szúfi  rendek befolyását és a népi vallásosság sokszor egyedi val-
lásfelfogásának hatásait e hindu-muszlim szinkretisztikus vallási eszmerendszer 
kialakulásában.

A konferencia délelőtti panelei ezt követően párhuzamosan folytatódtak. A követke-
ző délelőtti panelt a kisebbségi kérdések és az írott források kapcsolata vizsgálatának 
szentelték a szervezők. Első előadásként Estiphan Panoussi, a kaliforniai Antelope 
Valley College nyugalmazott professzora dolgozatát olvasta fel Somogyi Katalin. 
Az iráni asszír származású Panoussi Rudolf Macúch egyik legfontosabb adatközlője 
volt az iráni asszír dialektusok gyűjtésében és számos publikációjában ő maga is 
támaszkodik Macúch eredményeire. Panoussi előadásában az iráni Szanandádzs 
melletti Szenája asszír dialektusa igetöveinek klasszifi kációival foglalkozott azon 
túl, hogy méltatta a Macúchhal fennálló hosszú szakmai kapcsolatát is és Macúch 
hatását az iráni asszír közösség szellemi örökségének megmentésében. Deepra 
Dandekar, a Heidelbergi Egyetem kutatója az indiai muszlimok kisebbségi irodal-
mát, annak a népi vallásossághoz kötődő elemeit és az indiai muszlim kisebbségi 
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identitás jelenkori helyzetét tekintette át számos vizuális elemmel kiegészített 
előadásában. 

Sárközy Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi 
docense, iranista, történész Vlagyimír Ivanov (Wladimir Ivanow), a híres orosz 
származású iranista és iszmá’ilita szakértő kisebbségi érdeklőkésének gyökereit, 
kezdeteit igyekezett megragadni Ivanov nemrég angolul kiadott memoárja elem-
zésével. Sárközy rámutatott, hogy számos párhuzam érezhető a kisebbségbe, 
számkivetésbe került kelet-európai Ivanov életpályája és az egy generációval ké-
sőbb élt Macúch hasonló sorsa között. Mindketten Iránba kerülve nem helyiként 
talán saját sorsuk miatt is fokozottabb érdeklődéssel fordultak kisebbségi vallási és 
etnikai csoportok felé. Míg Ivanov a hetes síita vagy iszmá’ilita közösség valamint 
az iráni roma kisebbség nyelvi, irodalmi emlékeinek kutatásával kezdte pályáját, 
addíg Macúch az iráni nem muszlim kisebbségek vizsgálatának szentelte szinte 
teljes életét.

A másik csütörtök délelőtti panelben a közel-keleti vallási kisebbségek és az iszlám 
fi qh (jog) kapcsolatát, az iszlám jogrendszer vallási kisebbségekkel kapcsolatos fel-
fogását érintették az előadók. ’Alirezā Bahrāmī és Mohammad Allāhdādī az iráni 
Qomból érkezett teológusok, az ottani Korán és Hadísz Intézet kutatói hasonló 
előadásaikban az iszlám előtti monoteista vallásoknak az iszlám és azon belül is 
a tizenkettes síita iszlám jogrendszerben elfoglalt helyzetét értékelték. Allāhdādī 
előadásában a mandeusok mint a ’Könyv népéhez’ tartozó csoportjának fokozatosan 
kialakuló egyre kedvezőbb fejlődését mutatta be a legfontosabb síita mudzstahidok 
írásaiban. Bahrāmī pedig a többi ’Könyv Népe’ csoport jogi helyzetét elemezte össze-
vetve azt a mandeusok státusával. Lukáš Větrovec, a pozsonyi Comenius Egyetem 
doktori hallgatója Ibn Taymiyya, az iszlám fontos konzervatív gondolkodójának, 
és a középkori szunnita iszlám hanbalita iskolája meghatározó alakjának a nem 
muszlim kisebbségekről szóló írásait és annak mai kortárs recepcióit, értelmezési 
problémáit mutatta be.

A délutáni panelek egyike újra visszatért a közel-keleti vallási kisebbségek, többség 
és kisebbségek együttélésének huszadik századi és jelenkori kérdésére. Eden Naby, 
a Harvard Egyetem kutatójának előadását Sárközy Miklós olvasta fel. A modern 
iranisztika alapító atyjaként tisztelt nemrég elhunyt Richard Nelson Frye felesége, 
az iráni asszír származású Naby előadásában Rudolf Macúchnak az iráni asszír 
kisebbség kutatásában és szellemi öröksége megőrzésében elért rendkívüli ered-
ményeit, jelentőségét méltatta, részletesen kiemelve és bemutatva a Macúch által 
feltárt és feldolgozott 19-20. századi asszír (nesztoriánus keresztény) irodalmi és 
történeti forrásokat. Behnāz Hosseinī, a Bécsi Egyetem kutatója a mai Iránban 
élő Yārsān (Ahl-e haqq) szinkretisztikus vallási mozgalom jelenlegi helyzetét, 
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jogi státusát mutatta be részletes előadásában, utalva e csoport etnikai és vallási 
kisebbségi helyzetének kérdéseire a mai Nyugat-Iránban.

A konferencia utolsó délutáni panele a nemzetté válás útjára lépő vallási ki-
sebbségek kérdéseibe és a vallásilag különálló önazonossággal is rendelkező etni-
kai kisebbségek komplex jelenségeibe vezetett be. Luboš Bělka, a Brnoi Egyetem 
Vallástudományi Tanszékének oktatója az oroszországi buddhista burjátok és az 
orosz politika közel háromszáz éves, fényekben és árnyakban egyaránt bővelkedő 
történeti kapcsolatait elevenítette fel analízisében. Spät Eszter, a budapesti Közép-
Európai Egyetem kutatója és a Károli Gáspár Református Egyetem óraadó tanára, 
elismert jazídi specialista, a mai jazídi kisebbség nemzetképének problémáit, iden-
titásváltozásait, a többségi kurdsághoz fűződő viszonyát, valamint a vallási iden-
titás és a nemzeti identitás kölcsönhatásait elemezte kiváló és nagy forrásanyagot 
felhasználó előadásában. Végül, de nem utolsósorban Marko Jovanović, a Belgrádi 
Egyetem és a Teheráni Egyetem doktori hallgatójának előadása hangzott el a Kína 
nyugati részén élő ujgur nemzeti függetlenségi mozgalom vallási szimbólumairól, 
vallási aspektusairól.

A kétnapos konferenciához több pozsonyi kulturális esemény megtekintése is 
kapcsolódott, melyet a Comenius Egyetem Vallástudományi Tanszékének oktatói, 
doktori hallgatói és diákjai szerveztek, akiknek itt mondunk köszönetet a sikeres 
és eredményes szervezésért és a vendéglátásért.

Az elhangzott előadások Angliában, Cambridge-ben tanulmánykötetként 
látnak napvilágot a közeljövőben.



Joel Burnell vendégeladásai a 
Wesley János Lelkészképz Fiskolán

Ers Máté

A Wesley János Lelkészképző Főiskola az Erasmus program keretein belül 2016. 
szeptember 29-30. között vendégül látta az EWST (Ewangelikalna Wyższa Szkoła 
Teologiczna) teológusprofesszorát.

Joel Burnell előadásaiban kísérletet tett arra, hogy bemutassa Bonhoeff er először 
Anna Morawska által 1970-ben lefordított írásainak recepciótörténetét és annak 
hatását a lengyel szolidaritás mozgalom szabadságért folytatott erőszakmentes 
küzdelmében. A professzor külön előadást tartott az Európában újraéledő poli-
tikai fundamentalizmus és nacionalista messianizmus következményeiről, és az 
erre alternatívaként felkínálható bonhoeff eri poszt-messianista szabadságfogalom 
jelentőségéről. Előadást tartott Jonathan Edwards igaz vallás jelenlétét igazoló és 
nem igazoló jelenségek katalógusáról szóló művéről is, amely a valódi istentiszte-
letet leválasztja az olyan külső jegyekről, amelyek a XVIII. századi ébredési moz-
galmakat kísérték (nevetés, a Lélek fi zikai jelei) és annak igazi defi nícióját a belső 
változás félreérthetetlen jeleivel igazolja (önzetlen Isten-követés, Isten országáért 
való viszonzatlan cselekvés, alázat, Isten akarata iránti szeretet).

A professzor találkozott az intézmény hallgatóival, oktatóival és professzoraival 
is, akikkel intézményeik közötti kapcsolatok megerősítésére tettek erőfeszítéseket.
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