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A pataki kollégium programjában mindig 
benne volt az a törekvés és szokás, hogy diák-
jait és tanárait külföldi tanulmányútra küldte, 
akik aztán a megszerzett értékes tudással és 
tapasztalatokkal hazatérve gazdagították és fel-
frissítették a kollégium szellemi életét.1

Zsiros József emblematikus alakja lett a 
kollégium 20. századi peregrinációs program-
jának, noha méltatlanul keveset tudunk mind 
sárospataki, mind egyesült államokbeli szol-
gálatairól, egész életútjáról. Nevét leginkább 
az 1947-ben induló amerikai cseretanár akció 
másik alakjával, Eugene Osterhavennel együtt 
emlegetve ismerjük. S míg utóbbiról méltán 
jelent már meg számos magyar nyelvű életrajz, 
laudáció, megemlékezés, addig Zsiros Józsefről 
alig olvashatunk, leginkább a szóbeli hagyo-
mány őrzött meg vele kapcsolatban néhány 
történetet – talán nem is egészen pontosan.

Zsiros József a sárospataki teológia 20. 
századi nagy tanárnemzedékének egyik tagja 
volt, ami önmagában vindikálja életpályájának 
minél szélesebb körű ismertté tételét, másrészt 
alaposabb vizsgálódást igényel az a nem szok-
ványos cseretanár program, ami az ő elutazásá-
val indult, de torzóban maradt. A helyére várt 
Osterhaven professzor már nem kapott beuta-
zási engedélyt a vasfüggönyön inneni Magyar-
országra,2 illetve Zsiros József peregrinációja 
is atipikusan végződött, nem tért haza az őt 
delegáló iskolába, sem hazájába.

1. A kezdetek
Zsiros József 1900. május 29-én született 
Hernádszentandráson, szegényparaszt család 
gyermekeként. Gimnáziumi tanulmányait Sá-

1  A Sárospataki Főiskola Értesítője (később: Értesítő) az 
1947–48. iskolai évről, Sárospatak, 1948. 16.

2  Bertalan Imre: Hírek a Sárospataki Református Teo-
lógiai Akadémia életéből – Marice Eugene Osterhaven 
emlékére (1915–2004), tirek.hu. URL: http://tirek.
hu/srl/cikk/89/ (utolsó letöltés: 2019. 03. 14.)
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rospatakon végezte, 1920-ban érettségizett jeles eredménnyel.3 Ezután iratkozott be 
a teológiára, ahol1924-ben tett első lelkészképesítő vizsgát.4 Kiemelkedő tanulmányi 
eredményeire és igen szegény anyagi helyzetére tekintettel teológus évei alatt végig 
ösztöndíjas hallgató volt. Szó szerint is kitűnő tanulmányi teljesítményére 1924-ben 
még a kollégium egész évét értékelő közigazgatói jelentés is kitért, amikor a kötelező-
kön felül vállalt kutatómunkájával kapcsolatban megjegyezte:„volt a pályázatok közt 
egy olyan pályamű is, amelyhez hasonlót már évek óta nem írtak (…) Ezt a művet Zsíros 
József IV. éves hittanhallgató írta.”5 A pályatétel címe, amire dolgozatát benyújtotta, 
Heiszler József mint újszövetségi exegéta. Eredményes munkája jutalmaként 300.000 
koronát kapott.6 Nem tévedünk, ha ez alapján azt gondoljuk, a fiatal teológust a gö-
rög nyelv és az Újszövetséggel kapcsolatos tudományterületek érdekelték legjobban.7 
Az 1924/25-ös iskolai évet – újra ösztöndíjjal – az Egyesült Államokban, Philadel-
phiában töltötte. Nagy Lajos, későbbi tanítványa, szolgatársa, 1964-től az Amerikai 
Magyar Református Egyház püspöke írta később ezzel az úttal kapcsolatban, hogy 
azért küldte a teológia tehetséges diákját 1924-ben Amerikába, hogy ott magasabb 
fokon is foglalkozzon a görög nyelvvel, sőt egyenesen azért, hogy felkészüljön azúj-
szövetségi professzorságra.8 Hazatérése után, 1926-ban szerzett lelkészi oklevelet.

De az eminens teológushallgató a tudományművelés mellett más területeken is 
jeleskedett és maradandót alkotott. Bekapcsolódott a cserkészmozgalomba, a pataki 
csapat egyik alapítója volt. Annak ellenére is kiállt a cserkészet ügye mellett, hogy a 
mozgalom kezdetben nem volt népszerű: ellenezték a tanárok és túl nehéznek ta-
lálták törvényeit a diákok. Zsiros József szilárd értékrendjét és elkötelezettségét jól 
szemlélteti az az eset, amikor egy óraközi szünetben az iskolaudvar egyik padjáról 
szólt a diákokhoz: kritikával illette az akkori diákéletet, amivel szemben ismertette a 
cserkészet lényegét és célját, és csatlakozásra hívott. Bár a többség kigúnyolta, néhá-
nyan titokban csatlakoztak. Így indult a cserkészmozgalom Patakon 1921 szeptem-
berében. Az öt alapító teológus: Zsiros József, Vincze Károly, Szabó Zoltán, Újszászy 
Kálmán és Benke József voltak.9 Zsiros József több dalszöveget is írt a 134. sz. Hegy-
aljai Erő nevű csapatnak, némelyikük máig megtalálható a sárospataki Tudományos 
Gyűjteményekben.10

3  Értesítő 1918/19, 1919/20, 1920/21, 25.
4  Vitéz Ferenc: Árvai–Zsiros József (nekrológ), Sárospataki Református Kollégium Tudományos 

Gyűjteményei (később: SRKTGy) Adattár, Ag 215.
5  Értesítő 1923/24. 11.
6  Uo., 20.
7 Nem ez volt az első önálló kutatása. Már az előző tanévben is készített egy 100 lap terjedelmű dolgo-

zatot A lelkész szerepe a szövetkezeti életben címmel, reflektálva a korszak új jelenségeire és kihívásaira. 
Ez a munkája szintén jutalmat kapott, még a pályatétel díján felül is. Lásd: Értesítő 1922/23, 22.

8  Nagy Lajos: Árvai–Zsiros József (nekrológ), in: Bethlen Naptár 1981, Bethlen Otthon, Ligonier, 
Pennsylvania (tovább: Bethlen Naptár), 190.

9  Bartha Ákos: A Sárospataki Református Főiskola faluszemináriuma (1931–1951) és előzményei (dokto-
ri értekezés), DE BTK, 2012; URL: https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/129797/
ertekezes-t.pdf?sequence=6&isAllowed=y (utolsó letöltés: 2019. 05. 15.).

10  Lásd: SRKTGy Adattár, Fsz. Kt. 3507.
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2. Zsiros József teológiai és kollégiumi szolgálatai
Amerikából hazatérve, 1925-től a Tiszáninneni Egyházkerület több gyülekezetében 
szolgált: 1925-ben Putnokon volt segédlelkész, 1926-ban Taktaszadán helyettes lel-
kész, majd 1927–28-ban Ondon megválasztott lelkipásztor. Innen hívta meg a teoló-
gia tanárának, miután 1928-ban elhunyt Harsányi István, az Ószövetség professzora. 
Az ő helyét foglalhatta el Zsiros József mint az ószövetségi tudományok és a héber 
nyelv tanára. Bár láttuk, korábban céltudatosan más területre készült, minta nyelvek 
szerelmese, elfogadta a kihívást.11 Valóban számos nyelvet tanult élete során: a latin, 
görög és héber mellett elmélyülten tanulmányozta az egyiptomi és sumér nyelvet is, s 
ezek mellett tökéletesen beszélt németül és angolul, továbbá olyan szinten ismerte az 
arab nyelvet, hogy abból több alkalommal stúdiumot tartott.12

1928 szeptemberétől – egyelőre – helyettes tanárként tanított héber nyelvet, 
ószövetségi írásmagyarázatot, ószövetségi irodalomtörténetet és tartott ószövetségi té-
májú szemináriumokat; majd a következő években rendkívüli tanárként a fentieken 
túl ószövetségi vallástörténet és ószövetségi kortörténet órákat is kapott. Sokoldalú-
ságára és rugalmasságára jó példa, hogy ha kellett, egészen más területeket is rábíztak: 
1930/31-ben így oktatott test- és élettant, 1932/33-tól rendszeresen német nyelvet, s 
időnként arab nyelv speciálkollégiumot is vezetett. Az 1934/35-ös tanévtől elvállalta 
a szimbolika órákat, a következő tanévben apologetikát is oktatott. 1936/37-tőla fen-
ti sor még ószövetségi kánontörténettel, később ószövetségi teológiával és ószövetségi 
bibliaismerettel bővült.13

1930-ban magna cum laude minősítéssel doktorált ószövetségi tudományokból 
a debreceni Tisza István Tudományegyetem Református Hittudományi Karán. Disz-
szertációját A dávidi zsoltárok szerzősége a Zsoltárok első könyve alapján címmel 
nyújtotta be.14 A tudományos fokozat megszerzésére Kállai Kálmán debreceni pro-
fesszor készítette fel.15 A doktori cím elnyerését követően választotta az egyházkerü-
let vezetősége rendkívüli tanárrá. „Iskolánk szellemi fia volt eleitől, tudtuk, hogy sokat 
várhatunk hatalmas munkaképességétől, vasakaratától, törhetetlen szorgalmától, mégis 
meglepően örvendetes volt e gyors eredmény”– hangsúlyozta az évet értékelő igazgató.16 
Az 1931/32-es tanévet tanulmányi szabadságon töltötte, Berlinben volt tanulmány-
úton, ahol valószínűleg egyetemi magántanári vizsgájára készült.17 Tanszékét a kar 
belső helyettesítéssel látta el.18 1935 júniusában szerzett egyetemi magántanári címet, 

11  Beretz, Arpad L.: Dr. Joseph Árvai–Zsiros, Rector Magnificus, SRKTGy Adattár, Ag 215. A leírás  
Beretz püspöknek a Kálvini Zsinati Konferencia 40. alkalommal megrendezett éves találkozóján a dr. 
Árvai–Zsiros József professzor tiszteletére szervezett 1978. április 17-i vacsorán elhangzott beszédéből való.

12  Uo.
13  Értesítő 1928/29, 1929/30, 49; 1930/31, 46; 1932/33, 50; 1934/35, 41; 1935/36, 35; 1936/37, 39; 

1943/44, 24.
14  Uo., 1930/31, 20.
15  Beretz: i. m.
16  Értesítő, 1930/31, 20.
17  Vitéz: i. m.
18  Értesítő, 1931/32.
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szintén Debrecenben.19 Előadását A dábár szó fogalmi köréről címmel tartotta.20 Ezt 
követően 1935 novemberében az egyházkerületi közgyűlés „Zsiros József rendkívüli. 
theol. és egyetemi magántanárt rendes teológiai tanárrá választotta.”21

1936-ban foglalta el ünnepélyesen az ószövetségi tanszéket. Székfoglaló érteke-
zését Dániel könyvéről tartotta. Előadása végén arról beszélt, hogy a kollégiumban 
addig eltöltött idő elég alkalmat nyújtott arra, hogy megmérje a rá váró feladatok 
óriási súlyát és megismerje erőtlenségét. „Alázattal kell megvallanom, hogy olyan dol-
gok végzésére vállalkoztam, amelyeknek méretei túlnőnek az én gyarló életem határain. 
Bízom azonban mennyei Istenemben, hogy kegyelmét nem vonja meg tőlem. Ebben a 
reménységben és ezzel a hittel indulok el a próféták útján, s teljes szellemi és testi erőmet 
latba vetve, kész vagyok mindannak a munkának az elvégzésre, amelyre nézve rendelke-
zett felőlem, amelyet vár tőlem az ég és föld teremtő Ura és a világnak diadalmas királya: 
a megváltó Jézus Krisztus.”22 Az erőfeletti küldetés és a reménység motívumai refrén-
szerűen térnek majd vissza Zsiros József egész életében.

Későbbiekben, mint a debreceni egyetem magántanára, rendszeresen tartott előa-
dásokat a tiszántúli városban is. Az 1935/36-os év második félévében heti kétórában Az 
Ótestamentum istenfogalma címmel adott elő, továbbá igehirdetéssel is szolgált az egye-
temi istentiszteleten.23 Az 1939/40-es tanévtavaszi szemeszterében folytatta debreceni 
előadásait Az ótestamentumi teológia alapvonalai címmel.24 Az 1938/39-es tanévtől a 
pataki teológiai akadémia igazgatója, 1940/41-től a kollégium közigazgatója is. Mind-
két tisztségét az 1941/42-es tanév végéig töltötte be. Ezekkel egyidőben a Főiskolai 
Betegsegélyező Egyesület elnöke, a Főiskolai Ifjúsági Egylet elnöke, a Hittanhallgatók 
Egyletének elnöke, a Sárospataki Ifjúsági Közlöny tanárelnöke, a tanári bibliakör ve-
zetője is volt.25 A vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából több éven át kor-
mánybiztosi és vizsgaelnöki feladatokat látott el a visszatért Kárpátalján az ungvári és a 
munkácsi zsidó gimnáziumokban.26 Ugyancsak több alkalommal tartott pályaválasztási 
előadásokat a sárospataki, a miskolci és a rimaszombati gimnáziumokban.27

Sárospatak szellemiségéhez, értékrendjéhez méltón, aktívan bekapcsolódott a 
’30-as évek faluért végzett szolgálataiba, különböző belmissziós munkákat vállalt, 
felelős tagja volt a pataki gyülekezetnek, aktív résztvevője a kollégium különböző 
szervezeteinek, vállalkozásainak. Ott látjuk a népfőiskolai tanfolyamok szervezői és 
tanárai között,28 a Péntek Esték sorozat gyakori előadójaként,29 de munkálkodott a 

19  Uo., 1934/35, 18.
20  Uo., 1934/35, 41.
21  Uo., 1935/36, 11.
22  Zsiros József: Dániel könyve, SRKTGy Kézirattár, An. 3100.
23  Értesítő, 1935/36, 38.
24  Uo., 1939/40, 35.
25  Uo., 1940/41, 62, 65, 76, 123.
26  Uo., 1939/40, 35; 1940/41, 76; 1941/42.
27  Uo., 1940/41, 76.
28  Egy népfőiskolai előadását 1943/44-ben A pusztuló amerikai magyarságról tartotta.
29  Egyik előadását éppen Magyar életünk szumir gyökerei címmel tartotta.
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pataki KIE vezetőségében, ő volt a helyi gyülekezet Sztáray Mihály cserkészcsapatá-
nak parancsnoka, előadóként gyakorta szolgált SDG, KIE és teológuskonferenciá-
kon,30 a Sárospataki Református Lapok munkatársaként rendszeres szerzője is volt a 
lapnak és hűséggel tevékenykedett a pataki gyülekezet presbitereként. 1941/42-ben 
vetette fel egy Szegilongon építendő templom tervét az ott élő mintegy másfélszáz 
református hívővallásgyakorlásának biztosítása érdekében. Hamarosan meg is kezdő-
dött a munka diákok és tanárok közös részvételével, Zsiros József irányításával. Az új 
templomot 1949-ben szentelték fel,31 de ő addig is, éveken át szívügyének tekintette 
a szegilongi gyülekezet pásztorolását, melyet teológushallgatók bevonásával végzett.32 
A Timotheus öreg cserkészcsapat regös csoportjával kiszállásokon szolgált a visszacsa-
tolt részek egyházközségeiben.33 És a felsorolás még mindig csak részleges.

Sokirányú tanári, tudományos, publikációs, missziói, közösségi munkája mellett 
igehirdetőként és előadóként is gyakorta szolgált számos falusi gyülekezetben, detöbb 
alkalommal Sárospatakon és Miskolcon is.34.

Felelős munkájának, tehetségének, erőfeszítéseinek láttán újabb feladatokkal bíz-
ták meg. 1944 októberétől, éppen az egymást váltó megszálló csapatok sárospataki 
jelenléte és rekvirálásai idején tápintézeti felügyelőként kellett gondoskodnia a kol-
légium népének ellátásáról. Bár néhány hónapig, október 11-től január 18-ig a front 
miatt nem folyt oktatás a kollégiumban, a radikális körülmények és megváltozott 
keretek éppen ezáltal is érzékelhetőbbek és érthetőbbek.35

Beretz Árpád püspökévtizedekkel későbbi méltatásában nagyon lényeglátón 
foglalta össze Zsiros József életútját: Isten rendkívüli dolgok elvégzésére hívta el őt, 
rendkívüli időkben.36

1945 februárjától a Gazdasági Választmány (GV) élén a hosszabb ideig távol lévő 
Trócsányi József elnök helyett elnökhelyettesként az egész kollégium gazdasági-anya-
gi ügyeiért vállalt felelősséget. Érzékeltet valamit e megbízatás hatalmas terheivel, a 
háború és az azt követő évek óriási kihívásaival kapcsolatban, hogy Zsiros József, aki 
különben sosem rettent meg a feladatoktól, előbb nem akarta elvállalni az elnökséget, 
később pedig többször is lemondott arról, mert úgy érezte, annak óriási súlyát nem 
vállalhatja. Kezdetben aggályai voltak azzal kapcsolatban is, hogy tápintézeti tiszt-
ségével nem összeférhetetlen-e a GV vezetése, továbbá apósa a főiskola pénztárosa, 
sógornője a főiskolai pénztár dolgozója volt, s Zsiros József nem szerette volna, „ha 
személye és működése körül bárki részéről bármiféle félreértés vagy gáncsoskodás támad-
na”.37A választmány azonban nem látott összeférhetetlenséget a körülmények miatt, 

30  Egy Szegilongon rendezett teológuskonferencián az előzővel hasonló témakörben tartott előadást: A 
magyar nyelv szumir kapcsolatai címmel.

31  SRTA Tanári Karának jegyzőkönyvei, 1947–51, SRKTGy Levéltár, D/CL/85.372.
32  Értesítő, 1938/39, 41; 1942/43.
33  Uo., 1938/39, 41.
34  Uo., 1943/44, 1934/35, 41; 1930/31, 40.
35  Uo., 1944/45, 6–8.
36  Beretz: i. m.
37  Gazdasági Választmány jegyzőkönyvei (tovább: GV), 1944/45, SRKTGy Levéltár, TIREL K.d.I.18.



158

Szatmári Emília

SároSpataki Füzetek 23. évFolyam  2019 – 1

és egyhangúan bizalmat szavaztak neki. Zsiros József fontosnak tartotta kinyilváníta-
ni, hogy „csak a főiskola érdekében és csak a rendkívüli körülményekre tekintettel vállalja 
el a felelősségteljes megbízatást”,38 ugyanakkor megígérte, hogy szívvel-lélekkel, legjobb 
tudásával szolgálja az Alma Matert az új megbízatásában is, ahogyan azelőtt is tette.

Álljon itt némi adalék ahhoz, hogy mit jelentett a háború utolsó évében, éppen 
a front idején elvállalni a GV vezetését. 1944-ben a németek elvitték a györgytarlósi 
és a bálványosi gazdaság egész felszerelését és állatállományát, ezzel kb. 1,5 millió 
pengős kárt okozva. Elvitték a Mudrány közel egész éves élelmiszerkészletét, az inter-
nátusok fa- és szénkészletét és berendezéseik nagy részét. Perked–Mosolygós 180 k. 
holdas gazdaságából az összes terménykészletet és a teljes állatállományt ugyancsak 
elrekvirálták az egymást követő átvonuló katonai alakulatok. Ezeken felül a szovjet 
csapatok újabb 90 vagon terményt és élőállatot (600 sertést, 20 ökröt, 20 csikót) 
vittek el. A kollégiumi erdőkből kitermelt fát „az elöljáróság” szétosztotta a mene-
külteknek és kitelepítetteknek. Az iskola lánctalpas traktora is eltűnt a háború for-
gatagában. Ez a felsorolás messze nem teljes, csupán illusztrációs szándékú.39 „Isten 
megsegítő kegyelme folytán – szükségben ugyan – mégis élünk”40 – írta a tanév végi GV 
elnöki beszámolójában Zsiros József.

Jól jellemzi az állapotok és az idő rendkívüliségét az is, hogy a GV elnöknek kér-
vényeznie kellett a helyi rendőrségtől, hogy az iskolakert területére hullott, esetleg fel 
nem robbant aknákat kutassák fel és hatástalanítsák.41 A háború utáni állami intéz-
kedések újabb katasztrófát idéztek elő a kollégium anyagi helyzetében: államosítot-
ták azt az alapítványi földvagyont, amely addig a szegénysorsú tanulók támogatását 
szolgálta. A Lorántffy Zsuzsanna hagyatékából származó királyhegyi szőlő kivételével 
minden alapítványi birtokot elveszített az intézmény. Tovább súlyosbította a helyze-
tet a beszolgáltatási kötelezettség, az adózás, és persze ki kellett fizetni a béreket is. A 
szovjet hadsereg ellátására továbbra is szénát, szalmát, kukoricát, zabot, burgonyát, 
babot, árpát, napraforgót, valamint három szarvasmarhát és két sertést kellett átad-
ni.42 Ezekkel együtt, a vesztes háború után, a hiperinfláció csúcsán, az 1945/46-os 
évet értékelve is nagyon világos volt a GV elnök hitvallása: „az életet továbbvinni szent 
kötelességünk”43– írta beszámolójában.

A rendkívüli időkben rendkívüli feladatokra elhívott teológiai professzor felelősen 
gazdálkodott a megmaradt anyagi javakkal: az ő gondja volt a szemesterményeknek, 
burgonyának, borsónak, cukorrépának, napraforgónak a hozama, a kollégium gyü-
mölcs- és szőlőtermése, állatállománya. De az ő feladata volt a háborús károk után az 
épületek helyreállítása, a tüzelőanyag beszerzése is.44 Ő törődött a kollégium nyom-

38  Uo.
39  Uo.; Értesítő, 1944/45, 6–8.
40  Értesítő, 1944/45, 8.
41  GV, 1944/45.
42  Értesítő, 1944/45, 6–8.
43  Uo., 1945/46, 8.
44  Uo., 1946/47, 21–23.
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dájának és könyvkereskedésének ügyeivel; ő fogadta fel a szőlőművelő munkásokat, 
alkudozott a bérekről, foglalkozott az újhelyi és faragószállási rétekkel, és őt értesítette 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, hogy a front elöl hozzájuk menekítettértékek, 
többek közt a Lengyel Biblia és a náluk elhelyezett kollégiumi éremgyűjtemény eltűnt 
– azaz, hogy a megszálló szovjet katonaság „őrizetbe vette” azokat.45 Mivel azonnal 
felismerték, hogy „itt nem csak főiskolai értékek veszendőbe menéséről, hanem az egyész 
magyar nemzeti kutúra egyik legnagyobb dicsekedésének az elkallódásáról van szó”,46 bi-
zottság állt fel az elnök vezetésével az eltűnt értékek visszaszerzése céljából.

Zsiros József egyikprédikációjában – melynek keletkezési idejét nem ismerjük, 
de amelynek üzenete annyiszor volt különösen is aktuális saját életében és hivatása 
betöltésében – a remény fontosságáról beszélt. Talán éppen ezekben a hónapokban 
vetette papírra és hirdette másokat is erősítendő: „még elképzelni is borzasztó, milyen 
lenne a mi életünk reménység nélkül. Vajon ma is nem a reménység tartja-e milli-
ókban a lelket…? A reménységet kell azért ébren tartani magunkban, hogy erőnk legyen 
minden helyzetben a terhek hordozásához”.47

Miközben a GV elismerte az elnök „önfeláldozással és sok fáradozással” terhes 
munkáját,48 ő éppen (első) lemondására készült. A rendelkezésre álló forrásokból 
nem tisztázható „incidens” után 1945 augusztusában közölte a közigazgatóval, hogy 
bizonyos őt ért rágalmak miatt lemond elnökhelyettesi tisztéről. A GV a közigaz-
gató bejelentésére egy emberként állt Zsiros József mellé, szinte pótolhatatlannak 
minősítve személyét és ezirányú szolgálatait: „mivel az elmúlt hónapok is azt igazolják, 
hogy dr. Zsiros József GV elnökhelyettes úr személyére és munkájára a GV-nak a jelenben 
éppen úgy, mint a jövőben, múlhatatlanul szüksége van, ezért elfogadva azt, hogy rajta és 
rajta keresztül főiskolánkon és egyházunkon olyan sérelem esett, amely orvoslásra vár még, 
továbbá abban a reményben, hogy ez az orvoslás nem is fog elmaradni, tisztelettel felkéri 
dr. Zsiros József GV elnökhelyettes urat arra, hogy addig is, amíg ennek az orvoslásnak 
az ideje megfelelő tényezők részéről eljön, foglalja el állását és vigye hivatalát ugyanolyan 
hűséggel és odaadással, amilyen hűséggel és odaadással eddig vitte.”49

Miután 1945 augusztusának végén Trócsányi József hivatalosan lemondott GV 
elnöki tisztségéről, amit egyébként 1921 és 1945 között, az iskola történetében leg-
hosszabb ideig ő töltött be, Zsiros József formálisan is a GV elnöke lett. De amíg 
a Választmány tagjai 1945 szeptemberében is csak pozitívan nyilatkoztak az új el-
nökről: fáradtságot nem ismerőnek, áldozatkésznek, ügybuzgónak minősítették,50 ő 
1946 januárjában újra lemondott egészségi állapotára, lelki és családi okokra, illetve 
tanári elfoglaltságaira hivatkozva.51 A tagok az elnököt további áldozatokra és terhek 

45  GV, 1944/45.
46  Uo.
47  Zsiros József igehirdetései, SRKTGy Kézirattár, Kt. d. 44.466.
48  GV, 1944/45.
49  Uo.
50  Uo., 1945/46, SRKTGy Levéltár, TIREL K.d. I. 19.
51  Uo.
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hordozására kérték: „GV egyhangúlag kinyilatkoztatja azt a meggyőződését, hogy az 
elnök személye és ténykedése a mai időkben pótolhatatlan a főiskola anyagi kormányzá-
sánál, s ezért végtelenül sajnálja az ő gyötrődéseit és testi-lelki fáradozásait, mégis kéri őt 
tisztségének továbbvitelére annak a hitnek a kinyilatkoztatása mellett, hogy a főiskola 
ügyeiben teljesített mindennemű szolgálat istentisztelet számba megy”.52

Alig fél év múlva, 1946 júniusában Zsiros József újra lemondott GV elnökségéről, 
mondván, hogy nagyon megfáradt, hogy tanári munkája sok tekintetben mulasztást 
szenvedettaz elmúlt években és mert bizonyos körök elégedetlenek a személyével. A 
kollégium anyagi helyzete valóban válságos volt: a háborús veszteségek után, a szeku-
larizáció megindulásával, a hiperinfláció teremtette abszurd állapotok következtében 
pénztára fizetésképtelenné vált. Az új pénz, a forint bevezetése után rögtön 20.000 Ft 
kölcsönt kellett felvenni. A választmányi tagok azonban ez alkalommal sem fogadták 
el a lemondását. Úgy érveltek, hogy éppen a mélyponton lévő gazdasági helyzetben 
nem állhat fel hivatalából az elnök. Az elmúlt másfél év munkája pedig bizonyította, 
hogy személye az adott időben egyenesen pótolhatatlan. Biztosították arról is, hogy a 
tanári karok osztatlanul támogatják munkájában. Trócsányi József szerint az általános 
állapotok miatt az „elnök őrhelyét még egészségének reszkírozásával sem lehet elhagyni”.53 
Így Zsiros József most is maradt. Intézte az őszi szüretet, lebonyolította a must érté-
kesítését, kezelte a vár ügyeit, és a többit.

Munkájának megterhelő voltát jól érzékelteti, hogy a Választmány tagjainak leg-
teljesebb bizalma és támogatása mellett sem akarta tovább vinni a GV ügyeit, 1946 
novemberében ismét lemondott. Döntését most így indokolta: „a két évnyi munka so-
rán olyan fáradtság nehezedett reám, melyet semmiképpen sem tudok lebírni magamban, 
s mely feltétlenül megakadályoz a gazdasági teendők továbbvitelében”.54 Panaszolta azt 
is, hogy azoktól nem kap támogatást munkájához, akiktől várja,55 s ennek hiányában 
„tehetetlenség és kétségbeesés” fojtogatja, amikor az iskola „nyomorúságos helyzetére és jö-
vőjére”56 gondol. S bár korábban mindig engedett a Választmány kérésének, most „ez 
a legvégső elhatározása”.57 Ám a GV tagok ez alkalommal sem fogadták el lemondását, 
így az elnök végülfolytatni kényszerült a munkát.

1947. május 30-án újabb bejelentést tett: a teológiai kar őt jelölte ki a főiskola 
segélyezésének céljából Amerikában lefolytatandó körút vezetésére, de Zsiros József 
csak azzal a feltétellel vállalta el új küldetését, ha június 1-vel felmentik minden tiszt-
ségéből, hogy azúttal kapcsolatos előkészületeket intézhesse. Ahhoz, ugyanis, hogy 
méltóképpen képviselje a főiskolát, az egyházat, a magyar teológiatudományt, fel 
kell készülnie a körút előadásaira, illetve az őt vendégtanárként fogadó Hope Col-
lege-beli oktatói munkájára is. Az elnök Újszászy Kálmánt javasolta maga helyett a 

52  Uo.
53  Uo.
54  Uo., 1946/47, SRKTGy Levéltár, TIREL K.d.I.20.
55  Nem világos, hogy kikről beszél. Talán a kollégium vezetéséről?
56  GV, 1946/47.
57  Uo.
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Választmány ügyeinek továbbvitelére.58 A GV most méltányolta érveit, s június 1-vel 
felmentették az elnöki teendők végzése alól. A jegyzőkönyvek azonban arról tanús-
kodnak, hogy egészen elutazásáig folytatta GV elnöki munkáját.

3. A cseretanári program
A háború utáni néhány évben a kollégium kapcsolatai erősödtek a nyugati protest-
antizmussal. Sok nyugat-európai és tengerentúli teológus, lelkipásztor, egyházkor-
mányzó, misszionárius vagy éppen diplomata érkezett Sárospatakra. A háború utáni 
külföldi kapcsolatok erősödése tette lehetővé a pataki peregrináció újraindulását és 
egy tengeren túli református kollégiummal való testvérkapcsolat kiépítését.59

A Michigan állambeli Holland városában működő Hope College diákjai a vi-
lágháború befejezése után elhatározták, hogy támogatnak egy olyan külföldi iskolát, 
melyet súlyos veszteségek értek a háborúévei alatt. A Hope College egyik tanára, 
Eugene Osterhaven rögtön Sárospatakot ajánlotta diákjai figyelmébe. Ő princetoni 
tanulmányai alatt hallott először a pataki kollégiumról Gönczy Árpádtól, az iskola 
340. szeniorától, aki olyan szeretettel és sóvárgással beszéltaz Alma Materről, hogy 
amerikai barátját egy életre megnyerte Sárospataknak. Eugene Osterhaven érdek-
lődése és érzelmi kötődése csak fokozódott magyar származású menyasszonyának 
zempléni gyökerei révén.60 Néhány évvel később tehát azonnal és jó szívvel aján-
lotta Sárospatakot hallgatói figyelmébe, mint a magyar protestantizmusnak olyan 
tiszteletreméltó intézményét, amely századokon át az evangéliumi keresztyénség és a 
tudomány bástyája volt a világnak e zaklatott részén. Előmozdították a kapcsolatfel-
vételt azok a tényezők is, hogy a két iskola eszményeit és nevelési elveit azonosnak, 
méreteiket szintén hasonlóknak értékelték Amerikában. Miután a diákok elfogadták 
tanáruk ajánlatát, az események felgyorsultak. 1946-ban gyűjtésbe kezdtek a pataki 
kollégium javára. Még ebben az évben a Hope College a pataki főiskolát testvérinté-
zetévé fogadta.61

A váratlan történésekre reflektálva a pataki kollégium 1947. március 29-én az 
amerikai testvérintézettiszteletére emlékünnepséget tartott az imateremben. A főis-
kola nevében a közigazgató ünnepi beszédet mondott, majd„változatos és művészi 
értékű műsorszámok”62következtek, melyek felejthetetlenné tették az alkalmat, amit 
a tanárok és hallgatók mély hálaérzete és szeretete valóságos áhítatos ünneppé ava-
tott. Valóban, a Hope College nemes tettéért, bőkezű adományáért viszonzásul Patak 
„csak” szeretetet és hálát adhatott.„Irántuk érzett hálánkat és szeretetünket főiskolánk 
jótevőiről való emlékeink között őrizzük meg”63 – jegyezte be naplójába a közigazgató.

58  Uo.
59  Szentimrei Mihály: A Sárospataki Református Kollégium 20. századi virágzása, felszámolása és 

újraindulása, Széphalom, 1995, 194.
60  Bertalan: i. m.
61  Értesítő, 1945/46, 8.
62  Közigazgatói napló, 1946/47, SRKTGy Levéltár, TIREL K.d.III.123.
63  Uo.
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1947-ben a Hope College fenntartó testülete egy cseretanár program megszer-
vezéséről döntött,64 s egy patakitanár meghívása még az év folyamán meg is érke-
zett.65Ahogy láttuk, Zsiros Józsefet a teológiai kar kérte fel, hogy vállalja ebben a 
szolgálatban is az úttörő szerepet. Eredetileg két iskolai évről lehetett szó, hiszen a 
teológiai igazgató 1947 végén arról tájékoztatta a vallás- és közoktatásügyi minisztert, 
hogy Zsiros József a mostani és a jövő iskolai évre szabadságot kért, mivel két évre 
cseretanárnak utazott.66 Ehhez képest a Teológiai Kar jegyzőkönyvében azt találjuk, 
hogy 1948. augusztus 16-án tartott ülésükön, kollégájuk kiküldetési idejének lejárta 
előtt, megköszönve a Hope College-nak és Zsiros Józsefnek is a kapott áldásokat és 
javakat, kifejezik azon kívánságukat, hogy az összeköttetés fennmaradása és elmélyí-
tése érdekében szeretnék, ha tanártársuk küldetése „legalább még egy további évvel”67 
meghosszabbodna. A program bizonytalanságát jól jelzi, hogy Zsiros József tartózko-
dási engedélye eredetileg csak 1948. július 14-ig szólt.68

Kezdetben valódi csereprogramról volt szó, azaz Zsiros József helyett Euge-
ne Osterhaven jött volna Sárospatakra. A kollégium korabeli iratai között semmi 
nyomát nem találjuk a Hope College-i professzor utazása elmaradásának. Bertalan 
Imre, Szentimrei Mihály és Újszászy Kálmán évtizedekkel később írták le azt, amit 
a szájhagyomány is őrzött, azazhogy a baloldali politikai fordulat után az amerikai 
tanár nem kapott beutazási engedélyt Magyarországra.69 Ameddig ez nem volt nyil-
vánvaló, addig Patak készült az Osterhaven-család fogadására. Bár a professzor ér-
kezésének pontos időpontja 1947-ben még bizonytalan volt, a teológia tanári kara 
valamikor 1948 tavaszára várta őket. A GV is munkálkodott az amerikai vendégek 
érkezésének ügyében. 1947. július 24-i ülésükön tárgyaltak lakhatásukról és ellátá-
sukról. Mivel más lakás nem állt rendelkezésre, Zsiros József saját lakását ajánlotta 
fel bútorzatával együtt az öt fős családnak. És mivel Zsirosék lakásában nem volt 
folyóvíz, a GV arról rendelkezett, hogy rövid határidővel konyhai vízcsappal, für-
dőszobával és vízöblítéses WC-vel szereljék fel azt. A család tagjainak élelmezését 
pedig az angol internátus gondjaira bízták.70

A kollégium Igazgatótanácsa is örömmel értesült a kínálkozó tengerentúli 
lehetőségről, a testvérintézményi kapcsolatot és Zsiros József meghívását a főis-
kola, de végső soron az egész magyar teológia megtiszteltetéseként értelmezték. 
Rendelkeztek Eugene Osterhaven sárospataki tanításának előkészítéséről: szük-
ségesnek tartották, hogy a következő hónapokban legalább 6-8 teológus tökéle-

64  Dr. Zsiros József fogadtatása a Hope College-ban istentisztelet keretében. Tájékoztató anyag. SRKTGy 
Levéltár, Igazgatói irattár, Kk.V.4.

65  Értesítő, 1946/47, 32.
66  Teológiai igazgató levele a VKM-nek, 1947. dec. 6., SRKTGy Levéltár, Kk.V.4.
67  Kivonat a Teológiai Kar 1948. aug. 16.-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből, uo.
68  Zsiros József levele Nagy Barnának, s. d. (érk. 1948. jan. 14.), SRKTGy Levéltár, Igazgatói irattár, 

Kk.V.4.
69  Bertalan i. m.; Szentimrei i. m.; Újszászy Kálmán: Dr. Eugene M. Osterhavenről. Adalékok 

életéhez és munkásságához, Széphalom, 1996, 350.
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tesítse az angol nyelvtudását, hogy akadálymentesen hallgathassák majd az ame-
rikai professzor előadásait.71

Zsiros József tantárgyainak oktatását a kar belső helyettesítéssel oldotta meg, 
óráit Koncz Sándor és Darányi Lajos között osztották szét.72 A pataki tanárt eluta-
zása előtt 1947. november 9-én búcsúztatta a tanári kar a közigazgatói hivatalban, 
másnap pedig kollégái és diákjai kísérték ki az állomásra őt és vele utazó családját, 
feleségét, Balsai Irént és fogadott fiukat, Sándort.73 Az út nem volt problémamentes. 
Baselen és Párizson át jutottak Londonba, ahonnan hajóval készültek az Egyesült Ál-
lamokba. A kisfiúk azonban útközben megbetegedett,74 és a londoni tartózkodásuk, 
ellátásuk teljesen megoldatlan volt. Nagy Barna közigazgató Sárospatakról igyekezett 
elintézni, hogy a hajó indulását megelőző egy-két hétben valahol Hollandiában kap-
hasson szállást a család.75

Zsiros József Hope College-beli hivatalos fogadtatására és bemutatására isten-
tiszteleti keretek között, kellő ünnepélyességgel került sor 1948. január 14.-én.76 Az 
erről az alkalomról érkezett több oldalas angol nyelvű beszámolót a tanári kar ma-
gyarra fordította és köröztette, hogy az lehetőleg minél szélesebb körben ismertté 
válhasson. Az erről az alkalomról szóló tájékoztató levél után aztán egyre kevesebbet, 
végül szinte semmit nem tudunk Zsiros József amerikai munkásságáról, életéről. Az 
Értesítők lakonikus stílusban jegyezték fel évről évre a cseretanárság tényét,ritkán az 
érkezett adományokról is szóltak,77 a jegyzőkönyvek az 1951-ig eltelt három eszten-
dőben csupán néhány alkalommal említik nevét, köszönetet mondva fáradhatatlan 
adománygyűjtéséért, esetleg az órái helyettesítésével kapcsolatos döntéseket rögzítik 
minden kommentálás nélkül.78 A kollégium vezetőinek és testületeinek levelezését ta-
nulmányozva ugyanezzel a helyzettel találkozunk: Zsiros Józsefről 1948 májusa után 
gyakorlatilag nincs szó. Az az első hipotézis, hogy a kommunikáció hiányának olyan 
objektív okai lehettek, mint a távolság vagy a Nyugattal való kapcsolattartás szoci-

71  Az Igazgatótanács 1947. október 24-i gyűlésén előterjesztett teológiai kari ügyek, SRKTGy Levéltár, 
Igazgatói irattár, Kk.V.4.

72  Uo.
73  SRTA Tanári Karának jegyzőkönyvei, 1947–51, SRTGY Levéltár, D/CL/85.372; Közigazgatói napló, 

1947/48.
74  Zsiros: Levele, i. m.
75  Nagy Barna levele Makkai Lászlónak, 1947. okt. 27., SRKTGy Levéltár, Igazgatói irattár, Kk.V.4.
76  Dr. Zsiros József fogadtatása..., i. m.
77  Értesítő, 1948/49, 9.
78  Az 1948/49-es évről készült akadémiai igazgatói jelentés mindössze megemlítette, hogy Zsiros József 

továbbra is a testvérkollégiumban végzi „szép szolgálatát”. Ld. Jelentés a sárospataki ref. Theol. Akadé-
mia 1948/49. évi működéséről, SRKTGy Levéltár, Kk.III.5. Zsiros József testvérünk továbbra is a távoli 
testvérkollégiumban végzi szolgálatát, melynek részleteiről a szükségépen gyérülő kapcsolat folytán keveseb-
bet tudunk mint korábban, de azt bizonyosan tudjuk, hogy az ő lelkületének gazdagságával és agilitásával 
betöltött szolgálat.” Ld. Igazgatótanácsi jegyzőkönyv, 1950. jún. 27., SRKTGy Levéltár, Kollégiumi 
közigazgatói iratok. Kk.III.2. Zsíros József óráit az 1950/51-es tanévre is felosztották a kar tagjai 
maguk között: a héber nyelvtant Tussay János, a kerület missziós lelkipásztora tanította, az ÓSZ 
bibliaismeretet Darányi Lajos, az ÓSZ bevezetést Nagy Barna, az exegézist Koncz Sándor adták elő. 
ÓSZ szemináriumot pedig Szabó Zoltán vezetett. Ld. SRTA Tanári Karának jegyzőkönyvei, 1947–51.
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alista-típusú akadályai, megdőlni látszik Zsiros Józsefnek „az utolsó”, 1948. április 
13.-án kelt levelét olvasva. Az ominózus levél megírásához nagyon rövid út vezetett.

A pataki professzor Amerikába érkezése utáni első levele baráti hangvételű és 
feltétlenül pozitív. Beszámolt oktatói feladatairól,79 gyülekezeti szolgálatairól.80 „Vál-
laimra óriási felelősség nehezedik. Imádkozzatok!”81 – kérte. Az utazásukról szóló be-
számoló után örömmel jelentette, hogy hamarosan 900 pár új cipőt és némi ru-
haneműt küld haza a Hope College újabb adománygyűjtésének eredményeképpen. 
Megtapasztalva néhány amerikai professzor Patak-barátságát, áldozatos munkáját, 
már ebben a levelében kérte, hogy a kollégium „kreálja” tiszteletbeli tanárává Eu-
gen Osterhavent, aki minden Patakért való kezdeményezésnek mozgatója, valamint 
a Grand Rapids-ban (Mich) működő Calvin Theological Seminary tanárát, Clarence 
Bouma-t, aki szintén lelkes támogatója volt a pataki kollégiumnak és aktív szereplő-
je az annak javára szervezett gyűjtéseknek. Javasolta továbbá, hogy a Hope College 
elnökét, Irwin J. Lubberst pedig, aki maga is Patak nagy patrónusává lett, nyilvánít-
sák tiszteletbeli igazgatótanácsossá.82 Ezekkel a gesztusokkal még nyomatékosabban 
kifejezhetik köszönetüket Sárospatak amerikai barátainak erőfeszítéseikért és támo-
gatásukért, illetve e címek további ösztönzést is jelenthetnek a jövőben. Ezek mellett 
Zsiros József arról is tudósította a teológia igazgatóját, hogy azok az amerikai ma-
gyar lelkipásztorok, akiknek tiszteletbeli címéről a közelmúltban otthon már döntés 
született, sérelmezik, hogy arról nem kaptak hivatalos értesítést, hiányolják, hogy a 
címek odaítélése okán a kollégium nem szervezett ünnepi alkalmat számukra, ahol 
előadásaikat megtarthatták volna, de legfájóbb pontjuk mégis az, hogy nem kapták 
meg díszokleveleiket sem. 

Január 30.-i és március 31.-i keltezésű leveleinek ugyanezek voltak a legfonto-
sabb részei: sürgette a magyar lelkészek valamint Osterhaven és Bouma professzo-
rok tiszteletbeli tanári és Lubbers elnök tiszteletbeli igazgatótanácsosi oklevelének 
elkészítését és elküldését. Ezek mellett javasolta még, hogy a Hope College három 
diákját is fogadja tiszteletbeli hallgatójává a pataki teológia, ami az amerikai iskola 
egész diáksága felé gesztus értékkel bírna. Köszönet lenne az mindnyájuk áldozatos 
munkájáért és azokért a javakért, melyeket már kaptak tőlük, s amelyek a jövőben 
még realizálódhatnak. Nem mellesleg mindkét levelében 1000-1000 dollár összegű 
segély elküldéséről tudósított.83

Zsiros Józsefnek április 13-án írt levele egészen más, mint a korábbiak. Eddig Nagy 
Barnának, a teológia igazgatójának címezte baráti megszólítású és hangvételű leveleit. 
Most a teológiai karnak írt hivatalos stílusban, magázódó formában, s azzal a kimon-

79  Heti 10-12 órában tanított a Hope College-ban.
80  Általában minden vasárnap más gyülekezetet látogatott meg, néha többet is, ahol vagy igét hirdetett, 

vagy előadást tartott, de minden alkalommal Patak érdekében mozgósított.
81  Zsiros: Levele, i. m.
82  Uo.
83  Zsiros József levele Nagy Barnához, 1948. jan. 30.; 1948. márc. 31., SRKTGy Levéltár, Igazgatói 

irattár, Kk.IV.5.
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dott szándékkal, hogy „utolsó” üzenete levéltárba kerüljön. Új a hangneme, a stílusa, és 
bár tartalma részben régi, de kiegészül valami egészen újjal, valami megdöbbentővel. 
E levele keletkezésének egyetlen oka volt: továbbra sem érkeztek meg a tiszteletbeli cí-
mek megítélését igazoló oklevelek, sőt érdemi választ sem kapott többszöri felvetésére, 
kérésére. Nem volt hajlandó elfogadni, hogy erre az ügyre nincs idő, nincs kapacitás 
Sárospatakon. Elkeseredve és fájdalmasan kérte számon, hogy ha ő naponta mindössze 
2-3 órát alszik, hogy helyt álljon mindenütt, „mért alszik otthon más többet?84

Néhány mondatban érdemes foglalkozni az Amerikában kialakult helyzettel, 
hogy jobban megértsük annak kellemetlen voltát Zsiros József számára, és hogy lás-
suk annak akár komoly következményeit is a kollégiumra nézve. Arról volt szó, hogy 
az amerikai magyar református lelkészek és az amerikai tanárok informálisan már ér-
tesültek a címek odaítéléséről, vagy odaítélésének tervéről, és feszülten, idővel pedig 
többen frusztráltan várták a fejleményeket. Olykor kimondatlanul, időnként nyil-
vánosan is kimondva kérték számon Zsiros Józsefen a hivatalos értesítések, a díszes 
oklevelek és az ünnepélyes forma elmaradását. Egyes esetekben meg is szégyenítették 
őt ezekért.85 Zsiros József hiába magyarázta el leveleiben, hogy a hála és tisztelet ilyen 
kifejezésére azért is szükség van, mert Amerikában sokat számít „a papír”. Ott szük-
séges valami korpusz, amit üveg alá lehet tenni, ki lehet függeszteni, büszkén meg 
lehet mutatni. Igaz, Patak mindezektől függetlenül, önként és őszinte hálából is kife-
jezhetné elismerését, de ebben a felfokozott helyzetben azonnali cselekvés szükséges. 
Zsiros József úgy érezte, nem értik otthon a kialakult helyzetet, nem értik, hogy ő 
többé nem kérhet semmit a kollégiumnak, ha előbb Patak nem mutat gesztust az ed-
digiekért, és nem értik az ő helyzetét sem: hogy háttér nélkül, a kollégium maximális 
támogatása nélkül ő egyedül Amerikában „semmi”.86

A Hope College 1948. július 6.-án készült tanévzárót tartani. Zsiros József utolsó 
határidőnek jelölte ki ezt az alkalmat, hogy az iskola tanárainak és tanulóinak átadja a 
pataki tiszteletbeli okleveleket. Ehhez azt kérte, hogy ő legkésőbb május végéig kapja meg 
azokat. Ezután bomlott ki a levél új tartalma, az ultimátum. „Ha az Alma Mater nem 
támogat őrült erőfeszítéseimben, a consequenciákat levonom. A szégyent nem fogom tudni 
elviselni. (…) Ünnepélyesen kijelentem: amennyiben május végére a kért kitüntető oklevelek 
nem érkeznek meg, szégyenemben a Hope College-nak is hátat fordítok, az általam imádásig 
szeretett Alma Materért megkezdett harcot is feladom, mint többen megtették már. Aztán 
elvállalom valamelyik szórvány gyülekezetnek a gondozását (van itt elég belőlük!) s nyugodtan 
leélem hányt-vetett nyavalyás életemet. (…) Az oklevelek megérkezéséig több levelet nem írok. 
Ha a kért időre nem érkeznének meg, méltóztassanak e levelemet utolsónak tekinteni.”87

84  Uő, Levele a Tanári Karhoz, 1948. ápr. 13., uo.
85  Magyar református közösségekben több alkalommal is kritikával illették, olykor támadták 

Sárospatakot („Patak-ellenesek”) a mulasztásáért és következetlenségéért. Bouma professzor pedig, aki 
Grand Rapids-ból segítette a kollégiumot, éppen megjelenő könyvét is Pataknak készült dedikálni. 
De mit köszönjön meg, ha eddig csak ő adott? – kérdezte Zsiros József.

86  Zsiros József levele a Tanári Karhoz. 1948. ápr. 13., uo.
87  Uo.
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Lassan meghallották Patakon a kiáltó szót: április 20-án kelt levélben arról tá-
jékoztatták Zsiros Józsefet, hogy egy budapesti iparművész készíti majd el az ok-
leveleket. Úgy látták, május végéig a három diáké, valamint Osterhaven és Bouma 
professzoroké meglehet, ugyanakkor Lubbers elnök tiszteletbeli igazgatótanácsossá-
ga bizonytalan, mivel addig igazgatótanácsi ülés sem lesz, ahol megválaszthatnák.88 
1948. május 10-én Jassik Ámos budapesti grafikus tanárral már az oklevelek költsé-
geiről és terveiről egyeztetett az igazgató. Úgy tűnt, megoldódott a tiszteletbeli igaz-
gatótanácsos cím ügye is, mert a tanárok számára három darab bőrtáblás, a diákok 
számára három darab vászonkötéses oklevelet terveztek. A tanárok diplomájának 
latin nyelvű szövege ekkor még csak fogalmazvány formában volt meg, a diákok 
oklevelének angol nyelvű szövegezése egyelőre sehogy. Abban mindenesetre megál-
lapodtak, hogy május 20-ig az első hat darab elkészül.89 Az oklevelek végül május 
28-án lettek készen, s még aznap elküldték azokat légipostával. Igaz, gyakorlatilag 
átadhatatlan formában, mivel költségtakarékosság címén mind a hatot egy bőrtokba 
tették. Öt oklevél dísztokját utólag tervezték hagyományos postával küldeni. Ebben 
a levelében Nagy Barna ígéretet tett arra is, hogy a magyar lelkészek oklevelei is elké-
szülnek június folyamán.90

Hogy valójában mennyire volt kardinális ez az ügy Amerikában, azt utólag he-
lyesen megítélni nemigen tudjuk. Azt elfogadhatjuk, hogy Zsiros József annak érezte. 
Abban sem lehet hitelesen állást foglalni, hogy a kollégium mintegy három hónapos 
késlekedése ebben a dologban mennyire származott értetlenségből, egyszerű mulasz-
tásból, netán hanyagságból, vagy objektív okokkal is magyarázható volt. Utólag úgy 
tűnik, jelentős részben emberi tényezők vezettek a szakításig. 

Hogy pontosan mikor, milyen keretek között kerültek átadásra az oklevelek, nem 
tudjuk. Zsiros József április 13.-i levele valóban utolsó volt – legalábbis e tárgyban. 
Vagy nem érkeztek meg a légipostán feladott oklevelek sem az ultimátumban meg-
jelölt határidőig, vagy tokok hiányában nem lehetett átadni az évzáró istentiszteleten 
azokat, mindenesetre Zsiros Józsefnek több levelét nem találjuk sem a teológiai igaz-
gatói levelek, sem a közigazgatói levelek között.

Ha csak arra gondolunk, hogy még évekig érkeztek további adományok a kol-
légium számára a tengerentúlról, melyekhez közvetlenül vagy közvetetten köze 
volt Zsiros Józsefnek, vagy arra, hogy a teológiának évről évre terveznie kellett az 
ószövetségi tantárgyak oktatásával, nehéz elképzelni, hogy valóban megszűnt volna 
minden kommunikáció a kollégium és delegált tanára között. Az biztos, hogy a 
levéltárban a fentieken kívül mindössze egyetlen levelét találjuk még Zsiros József-
nek, egy 1949. június 10.-i keltezésűt, melyben lemondott GV elnöki tisztéről. 
Elgondolkodtató tény az is, hogy Nagy Barna egyik levelében arra kérte kollegáját, 
küldjön el a kollégium számára minden nyomtatványt, prospektust, programfüze-
tet, melyen neve szerepel. Ezáltal is szerettek volna itthon tájékozódni az amerikai 

88  Nagy Barna levele Zsiros Józsefnek, 1948. ápr. 20. SRKTGy Levéltár, Igazgatói irattár, Kk.V.4.
89  A teológia levélváltása Jassik Ámossal, 1948. máj. 10., uo.
90  Nagy Barna levele Zsiros Józsefnek, 1948. máj. 28., uo.
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történésekről, és dokumentálhatták volna azt. A kérést tartalmazó levél megmaradt 
a levéltárban, de a kért anyag hiányzik. Úgy tűnik, Zsiros József tartotta magát 
ultimátumához, a hivatalos, formális kommunikációnak a továbbiakban semmi 
nyoma nincs. Elképzelhető, de nem bizonyított, hogy informálisan valamely kol-
legájával, kollegáival magánlevelezést folytatott. Az sem kizárt, hogy esetleg Zsiros 
József feleségének pataki családján, kollégiumi dolgozó apósán keresztül jutott in-
formációhoz a teológia. Legkisebb annak a valószínűsége, hogy mégis folytatódott 
a hivatalos levelezés, de azismeretlen okokból nem maradt fenn. Az április 13-i 
levélből az amerikai gyülekezeti szolgálat elvállalása és a haza nem térés biztosan 
igazolt tények, nagy a valószínűsége a levelezés megszakításának is.

Igaz, szájhagyomány útján terjedt Zsiros József Amerikából haza nem térésével 
kapcsolatban is egy magyarázat, hogy ti. Rákosi Magyarországa, a kommunista ál-
lamhatalom nem engedte őt vissza. 1980-ban írta ezt le először, és talán egyedül 
Nagy Lajos egy nekrológban.91 Tudjuk, hogy a kollégium más tanárai, munkatár-
sai is utaztak Nyugatra az 1940-es évek végén. Az 1947/48-as tanévben Újszászy 
Kálmán Svédországban, Maller Sándor gimnáziumi tanár pedig Skóciában járt ta-
nulmányúton.92Mindketten hazatérhettek, hazatértek. 1948/49-ben Nagy Barna 
Amszterdamban, Maller Sándor és Czegle Imre Írországban kutattak, tanultak rö-
videbb-hosszabb ideig.93 Hazatérhettek, hazatértek. Mindez önmagában nem iga-
zolja és nem is cáfolja a fenti szájhagyományt. Azt mindenesetre demonstrálja, hogy 
nem tekinthető evidenciának az a közfelfogás, hogy 1948 után Nyugatról nem lehe-
tett hazatérni. Emellett érdekes adalék lehet, hogy 1947 és 1949 között egyébként 
sok nyugati lelkész, teológus vendégeskedett Patakon. Ekkor járt itt Barth, Lüthi és 
Thurneysen Svájcból, de érkeztek hollandok, kanadaiak, skótok és svédek is.

Zsiros József amerikai munkássága mindenesetre jelentősen hozzájárult ahhoz, 
hogy a pataki teológia nyolc új tiszteletbeli tanárral, egy tiszteletbeli igazgatótaná-
csossal, egy tiszteletbeli lelkésszel és három tiszteletbeli diákkal gazdagodjon. A kol-
légium az oklevelekhez tartozó, a címek odaítéléséről szóló kísérőleveleket jóval ké-
sőbb, augusztusban postázta. E kísérőlevelek másodpéldányaiból ismerhetjük annak 
a hét amerikai magyar református lelkésznek a nevét, akiket tehát 1948-ban a pataki 
kollégium tiszteletbeli címekkel tüntetett ki. Ők Szabó László windveri, Béky Zoltán 
trentoni, Böszörményi István bridgeporti, Újlaky Ferenc washingtoni, Vincze Károly 
Perth Amboy-i, Urbán József bronxi, Borsy Kerekes György washingtoni, Szabó Ist-
ván toledoi és Kalassay Sándor Earth Chicago-i lelkészek.94

Zsiros József Amerikában Sárospatakért végzett munkájának számos kézzelfogha-
tó eredménye volt még. 1948 végén 39 láda adomány érkezett a Hope College-tól,95 

91  Nagy Lajos: i. m, 191.
92  Értesítő, 1947/48, 23.
93  Uo., 1948/49, 9.
94  A tiszteletbeli címekkel kitüntetett lelkészeknek írt kísérlőlevelek másodpéldányai. SRKTGy, Levél-

tár, Igazgatói irattár, Kk.V.4.
95  SRTA Tanári Karának jegyzőkönyvei, 1947–51; 1948. okt. 18-i levél, Kk.V.5.
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majd hamarosan újabb 22.96 Egy 1949. júliusi szállítólevél 60 kg angol nyelvű hasz-
nált tudományos könyv érkezéséről tájékoztatott.97 1950 januárjában újabb 3 cso-
magot küldött a Hope College, de Patakon még továbbiakat is vártak, s ugyanebben 
az esztendőben több alkalommal érkezett Zsiros Józseftől Streptomycin gyógyszer, 
ami Magyarországon nem volt elérhető, s amivel a TBC-s betegeket gyógyították.98 
Az érkezett adományokat szép gesztussal köszönte meg egy alkalommal a kollégium. 
1949. szeptember végén küldték el a Hope College-nak ajándékukat: egy úrasztali 
terítőt készíttetett a teológia, sajátjának pontos mását. Azt a kívánságukat fejezték ki 
ezen módon, hogy az azonos terítővel „úrasztali közösség legyen a szeretet és a hála, a 
közös hit és keresztyén reménység köteléke”99 közöttük.

Zsiros József által kerültek egymással kapcsolatba Sárospatak és Holland városá-
nak lelkipásztorai, gyülekezetei is. Darányi Lajosnak a michigani kisváros lelkészéhez, 
Jacob T. Hoogstra-hoz írott leveléből tudható, hogy kedves barátjuk és testvérük által 
kötötte össze Isten a két közösséget. Ez az új kapcsolat baráti és szakmai levelezést, 
valamint újabb szeretetadományokat eredményezett.100

Az a valóban utolsónak tűnő levél, melyben Zsiros József 1949. június 10-én 
lemondott GV elnöki tisztéről, az előzőkhöz képest ismét egy újabb fordulatot 
érzékeltet. A levél szerzője fájdalmasan írt benne arról, hogy bár másfél éve távol 
került „szellemi édesanyja kebelétől”,101 de állandóan az ő szolgálatában él. Küzdel-
meiről, vergődéseiről képtelen beszámolót adni; munkája végső eredményeivel tel-
jesen elégedetlen. „Bocsássatok meg, bocsásson meg nekem az én Szellemi Édesanyám, 
hogy csak ennyire voltam képes”102 – gyötrődött. Az iskoláért végzett missziót foly-
tatni tervezte, bár nem tudta, hogy alakul az élete. „Hazatérésem időpontját nem 
látom biztosan”103 – írta, s azt sem tudta, meddig maradhat a Hope College-nál, 
hová kerül azután, mit tehet esetleges új helyén Patakért. Ezek után nyújtotta be 
lemondását a GV elnökségről, mivel az a munka egész embert követel. Esetleges 
tévedéseiért elnézést kért.104

A közigazgató az Igazgatótanács ülésén felolvasta Zsiros József levelét, ugyanak-
kor felterjesztette a köziskolai széknek azt a javaslatát, mely szerint az egyházkerület 
válassza meg dr. Zsiros Józsefet a főiskola tiszteletbeli igazgatótanácsosává „páratlan, 

96  Közigazgatói napló, 1948/49. SRKTGy Levéltár, TIREL K.d.III.123.
97  SRKTGy Levéltár, Kk.III.5.
98  1950. febr. 17., 1950. márc. 1. Uo., KkV.6.; 1950. márc. 27., 1950. jún. 10., Uo. Kk.III.2. Azokat 

az ajándékokat, térképeket, könyveket, pénzt, melyek kifejezetten Osterhaven küldött Patakra, itt 
nem említjük.

99  Közigazgatói napló, 1949/50. TIREL K.d.III. 123.
100  Darányi Lajos levele Rev. Jacob T. Hoogstra lelkésznek (Holland, Michigan), 1949. márc. 16, uo., 

Kk.III.2.
101  Zsiros József levele a közigazgatóhoz GV elnökségéről lemondása tárgyában, 1949. jún. 10.; Jegy-

zőkönyv az Igazgatótanács 1949. július 7-i üléséről. Igazgatótanácsi jegyzőkönyvek, 1947–1952, SR-
KTGy Levéltár.

102  Uo.
103  Uo.
104  Uo.
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önmagát elégető s a messze idegenben Alma Materéért fáradhatatlanul buzgólkodó szol-
gálatának elismeréséül s további munkájának megerősítéséül”.105 Ezek után az Igazga-
tótanács javasolta az egyházkerületi közgyűlésének, hogy Zsiros Józsefet tiszteletbeli 
gazdasági választmányi elnökké és tiszteletbeli igazgatótanácsossá válassza.106 Folyta-
tását, végső kimenetét aztán ennek a javaslatnak, ennek az ügynek sem találjuk.

1948 második felétől Zsiros József amerikai szolgálatairól alig van tudomásunk. 
A Hope College honlapján olvashatjuk, hogy 1951-ig volt az intézmény „vendégta-
nára”.107 A történeti hűség kedvéért feltétlenül megjegyzendő tény, hogy az 1951-es 
tanév végén már ha akart, sem térhetett haza a pataki teológiára, miután egyházzsu-
gorítás címén éppen megszüntették! 1952-től tehát, Amerikában maradva, gyüleke-
zeti lelkipásztorként szolgált tovább. 1952-ben a Wisconsin állambeli Racine, majd 
1954-ben a Toledói Magyar Református Egyház (Ohio) választotta meg lelkipászto-
rának.108 1959-ben a Hope College visszahívta, s 1959–68 között megadatott neki, 
hogy visszatérjen „első szerelméhez”:109 végre görög nyelvet taníthatott.110 Oktatói 
munkájából nyugdíjba vonulva, 1969-től haláláig a Flinti Magyar Református Egy-
ház (Mich) lelkipásztoraként szolgált.111

Újszászy Kálmán, a Sárospataki Református Tudományos Gyűjtemények igazga-
tója, Zsiros József egykori teológustársa, majd tanárkollegája 1964 őszén meghívást 
kapott a Hope College-tól, a chicagói és az Illinois állambeli Oak Brook református 
közösségektől. Amerikai útjára egy évvel később, 1965 őszén került sor. Útinaplója 
ugyan nagyon nehezen olvasható, de az kiderül belőle, hogy november 26. és 30. kö-
zötti négy napot Holland városában, mások mellett Zsiros Józseffel töltötte. Az úti-
napló semmilyen feszültségről nem árulkodik, sokkal inkább barátinak, testvérinek 
és szolgatársinak tűnik. Újszászy Kálmán vendégeskedett a Zsiros családnál, együtt 
mentek Zsiros József gyülekezetébe és a Hope College-ba.

Zsiros József 56 évi szolgálat után, 80. életéve betöltésével, 1980. június 1-jén 
vonult nyugdíjba.112 Röviddel ezután, 1980. október 25-én halt meg a flinti Szent 
József kórházban. Október 29-i temetésén Parragh Dezső püspök angolul, Nagy 
Lajos püspök magyar nyelven hirdette az igét, utóbbi a pataki diákok nevében 
is búcsúzott tőle. Eugene Osterhaven a Hope College nevében mondott búcsút. 

105  Jegyzőkönyv az Igazgatótanács 1949. július 7-i üléséről. Igazgatótanácsi jegyzőkönyvek, 1947–1952, 
SRKTGy Levéltár.

106  Uo.
107  Ld. https://hope.edu/library/joint-archives-holland/collections/finding-aids/records/guide.txt (utol-

só letöltés: 2019. 03. 18.)
108  Vitéz: i. m.
109  Beretz: i. m.
110  Ld. https://hope.edu/library/joint-archives-holland/collections/finding-aids/records/guide.txt (utol-

só letöltés: 2019. 03. 11.).
111  Benke György – Pólos László – Szabó Csaba (szerk.): Pataki tanáraink 1931–1952, Sárospatak, 

For You Bt., 2005. URL:https://library.hungaricana.hu/en/view/SarospatakiSKkiadvanyok_2005_
PatakiTanaraink1931_1952/?query=pataki%20tan%C3%A1raink&pg=4&layout=s (utolsó letöl-
tés: 2019. 03. 15.); Vitéz: i. m.

112  Bethlen Naptár 1981, 87–88.
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Vitéz Ferenc, egykori tanítványa a pataki iskolakertből, a Lorántffy szobor tövéből 
küldött hazai földet sírjára.113

Mit jelenthetett az egykori hernádszentandrási szegényparaszt fiúnak, a pataki 
diáknak, a cserkésznek, a magyar református lelkipásztornak, pataki teológiai pro-
fesszornak az a közel három és fél évtized és az a nagyságrendileg 7.500 km távolság, 
amit talán saját döntéséből, talán kényszerűségből, esetleg a kettő ötvözetéből töl-
tött távol szülőföldjétől és Sárospatakról? Ezt röviden, de lényegre törően fogalmazta 
meg az, aki személyes kapcsolatban állt vele amerikai évei alatt, aki tanítványként, 
szolgatársként, barátként jó ismerője volt:„harminchárom évig távol él[t] Pataktól, de 
lélekben sohasem szakad[t] el tőle, élete Rodostójától mindig hazafelé zokog[ott] szeretett 
Alma Matere felé.”114

Külön kutatás témája lehetne, de legalábbis feltétlenül elgondolkodtató, hogy 
mikor, milyen körülmények között, miért vette fel neve elé Zsiros József az Árvai elő-
tagot. A Bethlen Naptárak már Árvai–Zsiros Józsefként említik, a róla írt nekrológok 
szintén ezt a formát használják. Talán a szülőföldtől, a pataki kollégiumtól, szere-
tett népétől való elszakítottságát szerette volna kifejezni ezzel is. Nagy Lajos püspök 
nekrológjában úgy fogalmazott, hogy Zsiros József zúgolódás nélkül ismételte egész 
életébenazt az igét, ami nem mellesleg a Kollégium nagy pártfogójának, I. Rákóczi 
György fejedelemnek is a jelmondata volt:„»nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, 
hanem a könyörülő Istené.« Egész élete ennek az igének az illusztrációja volt.”115 Végigte-
kintve ezt a rendkívüli 20. századi életutat, és abból néhány mozzanatot talán jobban 
megértve, egyet érthetünk a sorok írójával.

113  Vitéz: i. m.
114  Nagy Lajos: i. m., 190.
115  Uo.
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