
 

Novum 
Biblikusok nemzetközi találkozója – Amszterdam, 

2012. július 22–26. 
A 2012. július 22–26. között megrendezett amszterdami nemzetközi bibli-

kus találkozó négy hírneves szervezet együttműködésének közös eredménye. 
Az EABS (European Association of Biblical Studies) évenkénti találkozója, az OTW 
(Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België) és a SOTS (Society for Old 
Testament Study) háromévenként tartott közös összejövetele és az SBL (Society of 
Biblical Literature) 2012-es évi nemzetközi ülése egy óriásrendezvény keretében 
zajlott le. Ennek a nemzetközi találkozónak az Amszterdami Egyetem 
(Universiteit van Amsterdam) adott otthont, amely 2012-ben ünnepelte fennál-
lásának 380. évfordulóját. A bibliai tudományok iránti érdeklődés amszterdami 
fellendülése egyértelműen két fontos tényező kölcsönhatásának eredménye, és-
pedig a reformációnak, illetve a spanyolországi üldözésektől menekülő zsidó 
lakosság Amszterdamban való letelepedésének. Az Amszterdami Egyetem és 
annak elődje, az Athenaeum Illustre olyan neves professzorok neveivel büsz-
kélkedhet, mint Gerardus Vossius (avagy Gerrit Janszoon Vos, 1577–1649), 
Caspar Barlaeus (avagy Caspar/ Kaspar van Baerle, 1584–1648), Johann Jakob 
Wettstein (1693–1754) és Jehuda Lion Palache (1886–1944). A találkozó ünne-
pélyes megnyitójára az Athenaeum Illustre dísztermében került sor, ezt pedig 
állófogadás követte az NH Grand Krasnapolsky szállodában.  

A négy szervezet több mint 80 programegységben 110 önkéntes vezető-
munkatárs és szervező tevékenységét hozta közös ernyő alá. Az önkéntes veze-
tőmunkatársak meghatározták a találkozó tárgyköreit, ugyanakkor áttekintették 
majdnem 200 ülésszak előadásanyagát, azaz 943 személy előterjesztett előadá-
sát. A találkozón jelenlevő kutatók 46 országból és 6 földrészről érkeztek. Ezek 
a számok tanúskodnak a bibliai tudományágakon belül fellelhető kutatási terü-
letek sokrétűségéről. A találkozó résztvevői a következő tárgykörökben hall-
gathattak érdekesebbnél érdekesebb előadásokat: ókori kelet és annak irodalma, 
régészet, az apostoli atyák és a hozzájuk kapcsolódó korai keresztyén irodalom, 
a Szent Biblia és a vizuális művészetek, bibliateológia, rabbinikus irodalom, 
egészségügy és fogyatékosság az ókorban, Izráel az ókori kelet világában, 
metafórák a Héber Bibliában, páli levelek, helység, hely és önazonosság az óko-
ri Mediterráneumban, próféták, bölcsességirodalom, gyermekek és családok az 
ókorban és még sorolhatnánk.  

A reggel 9 órakor kezdődő előadások egy ebédszünetet követve tartottak es-
te 6 óráig, és aki még ennél is több ismeretgyűjtésre áhítozott, az még 
mezgérelhetett a nap végén, beszélgetve olyan világhírű biblikusokkal, mint 
például Rainer Albertz, Richard Averbeck, Barkay Gabriel, Bob Becking, Ehud 
Ben Zvi, Robert Deutsch, Johannes de Moor, Tova Forti, Knut Heim, Othmar 
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Keel, Gary Knoppers, André Lemaire, James Nogalski, Gert Prinsloo, Rüdiger 
Schmitt, Nili Shupak, Emanuel Tov, Frank Ueberschaer, Stuart Weeks stb. Sőt, 
ezen felül még egy-két magyar honfitárs jó társaságának is örülhetett az, aki sok 
fülelés után ekként szólt nem magyar beszélgető partneréhez: „Walthere, audis 
symphonia ungarorum, qualiter sonat?” Továbbá, a találkozó résztvevői az 
amszterdami zsidó közösségnek és irodalmi hagyományainak gazdag kiállítását 
is megtekinthették, illetve szervezett hajókirándulásra is jelentkezhettek. 

Lenyűgöző volt a bibliai tudományágakkal kapcsolatos könyveket megjelen-
tető nemzetközi kiadók könyvfelhozatala. Egyetlen kiadó képviselője sem kel-
lett vigéckedésbe bocsátkozzék az érdeklődők vásárlásra való unszolása érde-
kében, ugyanis mindenkiben megvolt a vásárlási kedv, főleg a találkozó utolsó 
napján, amikor is sok könyvet féláron lehetett megvenni. 

A találkozó minden komoly és felelősségteljes tudósnak és felsőoktatásban 
tanuló diáknak, illetve kutatónak lehetőséget biztosított arra, hogy megismerked-
jék szakterülete legújabb eredményeivel, őszinte és hasznos kérdéseket tehessen 
fel és megbeszélje munkája kihívásait másokkal is. Sőt, aki még a második mér-
földet is megtette, az még annak érdekében is kutat ásott és csinált csatornát, 
hogy megossza és megbeszélje másokkal az Istenhez, Szent Bibliához, keresz-
tyénséghez, zsidósághoz, teológiához kötődő gondolatait, esetleg ismerősi és ba-
ráti kapcsolatokat hozzon létre keresztyénekkel, zsidó-keresztyénekkel és izraelita 
vallásúakkal. 

A találkozó következő helyszíne a skóciai St. Andrews (Nagy-Britannia, 
Egyesült Királyság). 

További nemzetközi találkozók biblikusoknak 
Ebben az évben is gazdag a választék mindazok számára, akik nemzetközi 

tudományos találkozókon szeretnének részt venni: 
– május 30. – június 3.: St. Ambrose Biblia és Igazság Találkozó (St. Ambrose 

Egyetem, Davenport, Iowa állam); 
– július 1–6.: TF (Tyndale Fellowship) Találkozó (Cambridge, Tyndale Ház); 
– július 7–11.: SBL Nemzetközi Találkozó a skóciai St. Andrewsban (Nagy-

Britannia, Egyesült Királyság); 
– július 22–25.: SOTS Nyári Találkozó, Neuadd Reichel, Bangor, Wales (Nagy-

Britannia, Egyesült Királyság), amelynek a Bangori Egyetem ad helyet; 
– július 30. – augusztus 2.: EABS Éves Találkozó, Lipcse, Lipcsei Egyetem; 
– augusztus 4–9.: IOSOT (International Organization for the Study of the 

Old Testament) 21. találkozója a Müncheni Egyetemen; e találkozóhoz 
kapcsolódik augusztus 1–3. között a IOSCS (International Organization for 
Septuagint and Cognate Studies), a IOQS (International Organization for 
Qumran Studies), a IOMS (International Organization for Massoretic 
Studies), a IOTS (International Organization for Targum Studies) és az 
ISLP (International Syriac Language Project) szervezetek ülése is; 

– november 23–26.: az SBL Éves Találkozója (Baltimore, Maryland). 
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Ezen gazdag eseménynaptárból hadd emeljek ki kettőt, nevezetesen a Lip-

csében tartandó EABS találkozót, amely nem zárt ülés. Sőt, a szervezet tárt ka-
rokkal várja a csatlakozni vágyó jövendőbeli tagokat is, akik lehetnek szakava-
tott tudósok, tanárok, professzorok, de felsőoktatásban tanuló diákok is. A 
tagság általában magában foglalja a kedvezményes konferenciadíjakat is (az évi 
tagsági díj 20 euró, míg diákok számára ennek az összegnek a fele). Ugyanak-
kor, az EABS szervezetnek van egy nagyon jól működő diákrészlege is, amely 
irányítást tud biztosítani azoknak, akik pályakezdők a felsőoktatásban. 

A második és leginkább figyelmet érdemlő találkozó, amelyet nemcsak a ta-
goknak szerveznek, az az SBL Találkozó a skóciai St. Andrewsban. Hadd 
nyújtsak egy kis ízelítőt ezen ülés előrevetített programjából: 

– július 7.: kötetlen beszélgetések Emanuel Tovval és Athalya Brennerrel; 
– július 8.: beszélgetés Bezalel Portennel, „Ahogy én Elafántinét láttam” 

tárgykörben; 
– július 8.: kötetlen beszélgetés Michael V. Foxxal és François Bovonnal (ez 

utóbbi N. T. Wright elnökletével); 
– július 9.: kötetlen beszélgetés N. T. Wrighttal stb. 
A találkozó részletes, de még nem végleges műsorfüzetét a következő helyre 

kattintva lehet megtekinteni: http://www.sbl-site.org/meetings/Congresses_ 
ProgramBook.aspx?MeetingId=22. A találkozó előadásainak a kivonatait pedig 
itt lehet elolvasni: http://www.sbl-site.org/meetings/Congresses_Abstracts.aspx? 
MeetingId=22. Az 1880-ban alapíttatott és észak-amerikai székhelyű SBL szer-
vezetről még azt kell tudni, hogy kedvezményes csatlakozási feltételeket bizto-
sít az ún. kevésbé fejlett országokból érkező tagjai számára. Ez 15 amerikai dol-
lár, míg diákok esetében csupán 10. Ezen felül még a következő előnyöket 
kínálja a kevésbé fejlett országokból érkező tagjai számára: 

– Az SBL rendes tagjai hozzáférhetnek az SBL világhálón található honlap-
ján olyan könyvekhez, amelyeket az SBL vagy más egyéb kiadók kiadtak. 
Ez a lehetőség annak érdekében teremtődött meg, hogy a Szent Bibliával 
kapcsolatos tudományágak komoly és előrehaladott művelését elősegítsék 
a kevésbé fejlett országokban, illetve, hogy a legújabb kutatási eredménye-
ket közlő könyvek külföldi könyvtárak felkeresése nélkül is elérhetők le-
gyenek. 

– Az SBL rendes tagjai jelentkezhetnek vezetői, tanácsadói feladatok elvég-
zésére is, amellyel a kevésbé fejlett országokban tanuló diákok tanulmá-
nyainak a kibontakoztatásában segíthetnek; 

– az SBL megpróbál könyvkiadási lehetőségeket felkínálni a kevésbé fejlett 
országokból érkező kutatók, tudósok tudományos szempontból értékes-
nek vélt munkáinak a kiadására az International Voices in Biblical Studies 
sorozatban, angol nyelven vagy akár más nyelven. Az Ancient Near Eastern 
Monographs/Monografias Sobre el Antiguo Cercano Oriente sorozat 
szintén alkalmas az ókori kelettel kapcsolatos angol vagy spanyol nyelvű és 
tudományos szempontból megfelelőnek ítélt művek kiadására. Ez a soro-
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zat az SBL és a Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente közös 
együttműködése révén jött létre. A kiadásra felkínált munkákat mindkét 
sorozat számára szigorú tudományos előírások szerint kell elkészíteni. Az 
SBL kedvezményes előfizetési díjakat kínál a Journal of Biblical Studies folyó-
iratra olyan intézményeknek, amelyek a kevésbé fejlett országokban mű-
ködnek. 

– Az SBL nemcsak nemzetközi, hanem kisebb, ún. térségi találkozók meg-
szervezésében is tud tanácsadói segítséget nyújtani.  

– az SBL az ún. Skype Ülés programmal igyekszik az éves észak-amerikai ta-
lálkozókat közvetíteni a kevésbé fejlett országokban levő tagjai számára. 

További részletek tekintetében az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: 

Dr. Zabán Bálint Károly, református lelkipásztor, 
EABS, IBA, SBL, SOTS, TF tag 
ICI (International Cooperative Initiative) Liaison Hungary/Transsylvania 
RO – 417077, Santaul Mic (Kisszántó), No. 116, Jud. Bihor 
balintkzaban@mailbox.hu 

Zabán Bálint Károly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


