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Református lelkipásztor, 

püspök, egyetemi tanár. 
1943. augusztus 26-án 

született Komáromban. 
Négygyermekes lelkészcsa-
ládban látta meg a napvilá-
got. Édesapja Márkus Jen  
tatai lelkipásztor, egyetemi 
magántanár, édesanyja Pon-
gó Lenke. 

Tatán végezte alsó- és kö-
zépfokú iskoláit, az Eötvös 
József Gimnáziumban érett-
ségizett. A Budapesti Refor-
mátus Teológiai Akadémián 
szerzett lelkészi oklevelet 
1967-ben. 

Lelkipásztor volt Kör-
menden, Szentgyörgyvölgyön 
1970-ig, majd Pápán 1975-ig. 
1975-t l a tatai egyházközség 
pásztora. Tizenöt éven ke-
resztül a Dunaalmási Refor-
mátus Egészségügyi Gyer-
mekotthon lelkésze és 
mindenese. Három cikluson 
keresztül 1990 és 2008 kö-
zött a Dunántúli Református 
Egyházkerület püspöke. 
1998-as újraindulását köve-
t en a Pápai Teológiai Aka-
démia tanszékvezet  tanára. 

 
A Magyar Reformátusok Világszövetségének f titkára volt öt éven át, 

majd pedig elnöke. Tizenkét évig a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsának alelnöke, majd elnöke. Jelenleg elnöke a Kálvin Emlékbizottság-
nak. 

Püspökként és tanárként több-százezer kilométert megtéve rendszeresen 
látogatta az egyházkerület gyülekezeteit, ha kellett cserépkályhát rakott lel-
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késztársai számára a parókiákon, diákjait Erdély, Felvidék, Kárpátalja meglá-
togatására kalauzolta. Jelent s szerepe volt több templom, iskola, öregotthon 
építésében vagy felújításában. 

Alapító elnöke volt a tatai Magyary Zoltán Népf iskolai Társaságnak. 
Szentgyörgyvölgy díszpolgára, a Tata Városért-díj birtokosa, s Tata város leg-
magasabb elismerésének, a Zsigmond Király-díjnak kitüntetettje.  

Egyháztörténész. Doktori fokozatot 1980-ban szerzett, disszertációjá-
nak témája Komáromi Csipkés György 17. századi teológus és bibliafordító 
munkássága. 

1981-ban egy a münsteri egyetemen folytatott tanulmányokat Neuser 
és Esser professzorok útmutatásával, els sorban a Kálvin-kutatás témakö-
rében. 1982-t l rendszeresen részt vesz a Heidelbergi Egyetem által szervezett 
„Délkelet-Európa szeminárium” alkalmain, valamint a Kálvin Kutatók Nem-
zetközi Kongresszusának ülésein. 1990-t l ez utóbbi szervezet elnökségének 
tagja. 1997 óta tagja a svájci Zwingli Társaságnak. 
 
7 könyve mellett számos tudományos cikke és tanulmánya jelent meg. 
 
Felesége Eördögh Ildikó, Isten 6 gyermekkel és 14 unokával áldotta meg  ket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


