
AZ ELŐADÁSOK ABSZTRAKTJAI 

 

 

BAKSA ISTVÁN (kultúratörténész):  

 

A Nabú-na’id krónika és a méd Dárius rejtély 

 

 

A bibliai beszámolók beágyazódnak az emberi történelembe, elválaszthatatlan részét képezik 

annak. Éppen ezért a most megfogalmazott, illetve összefoglalt kutatás célja nem volt más, 

mint a Biblia tárgyilagosságának vizsgálata, kronológiai problémák feloldása egy – a világi 

történetírás által is – jól dokumentált korszak összehasonlításában. 

A tárgyalt időszak, az i. e. 7 – 6. század jó alapot és lehetőséget ad erre, annál is inkább, mivel 

az Újbabiloni Birodalom korszaka vitán felül találkozási pont a bibliai és a világi történelem 

vonatkozásában. 

A világtörténelem „időtengelyében”, ahogyan ezt a kort Karl Jaspers, a jeles filozófus 

nevezte, egymáshoz kapcsolódnak a bibliai próféciák és az ókori Közel-Kelet történelmének 

sorsfordító eseményei, kellő bizonyítékot szolgáltatva az összefüggések bemutatására. 

Nem titkolt célom továbbá annak felvállalása sem, hogy e tanulmány szaván fogja a bibliai 

szöveget is, miközben tekintetét ezzel párhuzamosan a történelemre irányítja. 

A vizsgálódás módszere ezért a következőképpen foglalható össze: az egyik oldalon áll maga 

a Héber Biblia, ezen belül is azok a profetikus és történeti könyvek, amelyek Babilonnal, 

illetve a zsidók babiloni fogságával foglalkoznak. Esetükben csakis az eredeti nyelveken 

(héber, arámi) írottakat fogadva el mértékadónak, különös figyelmet fordítva a történetiségre, 

az eszmeiségre és a sajátos jelentéstartalomra. A másik nagy csoportot képezik azok az asszír, 

babiloni és perzsa ékírásos szövegek, amelyek ezt a korszakot ölelik fel. Külön 

dokumentációs forráshalmazt alkotnak a kortárs görög, a későbbi zsidó és keresztény egyházi 

szerzők idevonatkozó történeti munkái. 

Fókuszpontban áll a Nabú-na’id Krónika és a méd Dárius kérdéskörének tisztázása (feloldva 

számos ellentmondásosnak tűnő részletet), mivel ez főleg tárgyi értelemben Dániel könyve 

hitelességének (szerzőség, kronológia) a sine qua non-ja is. 

 

Kulcsszavak: a történelem időtengelye, ékírásos szövegek, Dániel könyve, próféciák, méd 

Dárius, Nabú-na’id Krónika 

 

 

* 

 

BÁNLAKY PÁL (szociológus, egyetemi tanár):  

 

Mit ad (szakmailag) egy szociológusnak (nekem) a szociotábor? 

 

 

Meglepetés-propgram, résztvevői részvétellel. 

 

 

* 
 

MAJSAI-HIDEG TÜNDE (bibliodráma vezető, szupervízor): 

 



Bibliodramatikus csoportmunka 

 

 

Hívjuk és várjuk azokat, akik szívesen átélik, hogy mit jelent a bibliodráma. 

Az „Akarsz-e mondd, meggyógyulni?” című, János evangéliuma 5: 1-11. alapján 

megvalósuló bibliodráma során megelevenedik a bibliai történet: találkozás jön létre a 

résztvevők, a csoport egésze és a szöveg között. 

A Biblia szövegéből kibontakozó történet kapcsolatba kerül a résztvevők élettapasztalataival, 

történeteivel, új üzenettel gazdagítva őket. 

A csoportban mindenki saját merülési mélysége szerint vehet részt: lehetősége van azonosulni 

a történet valamelyik szereplőjével (tanítványok, farizeusok, betegek és hozzátartozók, s az is 

lehet, hogy a Juh-kapu, a tornác köveiként éli át az eseményeket), de szabadságában áll 

távolabbról szemlélődő „ünneplőként” is jelen lenni. 

 

 
* 

 

NÓTÁR ILONA (szülésznő, romaügyi tanácsadó, interkulturális előadó):  

 

A roma betegek elengedési rítusai, betegséggel való megküzdési technikáik 

 

 

Előadás-vázlat: 

https://wesley.hu/assets/uploads/2019/09/NI_Romak_es_elengedesi_ritusok.pptx  

 

 

* 

 

WINTERMANTEL BALÁZS (theológus, a WJLF Soá és Kereszténység Kutatóintézet 

főmunkatársa):  

 

Kisegyházi gyülekezetalapítás Pesterzsébeten az 1960-as évek végén 
 
 

Sokszor elképzeljük, milyen lenne valamit teljesen újra kezdeni; egy nem vagy félresikerült 

próbálkozásunkat ismét megtenni, de immár a korábbi kudarc személyes és a körülményekből 

adódó tanulságainak figyelembevételével. Amikor a Kr. e. 6. században Epheszoszi 

Hérakleitosz azt tanította, hogy „nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba” valószínűleg 

nem gondolta, hogy tételét Magyarországon, jó két évezred múlva „cáfolja” majd meg egy 

Németh József nevű, laikus keresztény hívő. 

  

Egyes, a Kádár-korszak magyarországi kisegyházakkal kapcsolatos kutatási adataim 

hátterének pontosításához kerestem adatokat és esetleges további forrásokat, amikor az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában belebotlottam az Evangéliumi 

Keresztények – Pünkösdiek pesterzsébeti gyülekezetének megalapításával kapcsolatos 

dokumentumokba, melyekből szó szerint visszaköszönt a Magyarországi Szabadkeresztyén 

Gyülekezet pesterzsébeti közössége – két évtizeddel későbbi – megalakulásának néhány 

alapmotívuma.  
  
Előadásomban e kutatás legfontosabb eredményeit mutatom be. 

https://wesley.hu/assets/uploads/2019/09/NI_Romak_es_elengedesi_ritusok.pptx

