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Kovács I. Gábor szerkesztésében immár a második jelentQs lépcsQfokához ért el a 
Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára (1848–1944) cím_ sorozat. Az elsQ 
kötet után, mely a zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok biográfiai adatait tar-
talmazta,1 ismét egy elég jól körülhatárolható, nem is olyan nagy létszámú csoportot, a 
Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Karának egyetemi tanárait vet-
ték Takács Árpáddal együtt nagyító alá.

Jelen kötetünk a sorozat elsQ kötetének bevezetQjében lefektetett elvek alapján, tehát 
egy-egy „felekezeti-m_velQdési tömb” keretei között, jelen esetben a protestáns vallású 
egyetemi tanárok csoportján belül, a kálvinista Róma egyetemének református hittudo-
mányi karán a megjelölt korszakon belül tanító húsz egyetemi tanár életrajzi adattárát és 
az ezt feldolgozó tanulmányt tartalmazza. 

A szerkesztQ által jegyzett bevezetQben meggyQzQen kerül bemutatásra az életrajzi 
adatbázis publikálásának alapelvéül szolgáló feltevés, miszerint a magyarországi felsQ-
oktatás, és egyúttal természetesen az abban résztvevQ oktatók is jól elkülöníthetQ feleke-
zeti-kulturális tömbök mentén csoportosíthatók. Ezek olyannyira felt_nQek, hogy például 
a budapesti tudományegyetemen, mely a nagyszombati érseki alapítású egyetem jogutód-
jának tekinthetQ, 1944-ig a kinevezett egyetemi tanárok mintegy 75%-a volt katolikus 
vallású. Ezzel szemben a pozsonyi egyetemnek evangélikus, míg az 1914-ben elindult 
debreceni tudományegyetemnek határozott református jellege volt. Ez utóbbi természe-
tesen nem csupán a város és a vidék erQsebb protestáns színezetének volt köszönhetQ, 
hanem annak is, hogy az egyetem szervezetileg is a Debreceni Református Kollégiumból 
nQtt ki. Így talán nem is meglepQ, hogy a debreceni egyetemre 1944-ig kinevezett egye-
temi tanárok 64%-a volt protestáns. A tömören és igényesen megírt bevezetQ tanulmány 
meggyQzQen érvel az egyetemi tanárok életrajzi adatbázisának felekezeti-kulturális töm-
bök mentén történQ publikálásának létjogosultsága mellett.

Az életrajzi adattár összesen húsz egyetemi tanár életrajzi adatait és életútjának le-
írását tartalmazza. Köztük van nem egy igencsak ismert, komoly egyházi és közéleti 
szerepet játszó egyetemi tanár (pl. Kiss Ferenc, Makkai Sándor, Révész Imre), akinek az 
életrajzi adatait nagy részletességgel sikerült összegy_jteni, életútjukat pedig igencsak 
színesen és hosszan lehetett megírni. Akad azonban a debreceni teológiai professzorok 
között több olyan is, akivel eddig még az egyháztörténet-írás sem nagyon foglalkozott 
(pl. Csánki Benjamin, Sass Béla), így róluk csupán komolyabb alapkutatások révén sike-
rült a fontosabb adatokat felderíteni. Az életrajzi adattár az elsQ kötetben megszokottnál 
talán hangsúlyosabban foglalkozik az érintettek családi hátterével, beleértve a família 
esetleges nemességének kérdését is. A származás, a felmenQk felekezeti hovatartozásá-
nak, hivatásának és esetleges nemességének feltárása révén egy igencsak szövevényes, 
de homogénnek t_nQ, a közös felekezeti kötQdésen és társadalmi hovatartozáson alapuló 
réteg bontakozik ki mint az egyetemi tanárok rekrutációs bázisa. Ez a bázis egy alapve-
tQen kelet-magyarországi, illetve erdélyi, nem ritkán kisnemesi származású, fQképp értel-
miségi (lelkész, tanító, illetve tanár) és kisebb részben földm_ves vagy iparos elemekbQl 
álló csoport. Nem meglepQ tehát, hogy számos professzor egy-egy kiterjedt lelkészcsalád, 

NAPLÓ



112 SZÁSZ LAJOS: A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM...

„ároni nemzetség” tagja volt. Mindez – mint ahogy azt helyesen megállapítja a szerkesztQ 
az adattár anyagát elemzQ tanulmányában – értelemszer_en illeszkedik a társadalom- és 
egyháztörténet-írás által korábban (Magyarországon sajnos eddig ezen témával kapcso-
latosan szinte csak esettanulmányok születtek, összegzQ, szintetizáló munka alig) a pro-
testáns, különösen a református lelkészek származásáról elmondottakhoz. Nem véletlen 
természetesen a fentebbi egybeesés, hisz a debreceni hittudományi kar szabályzata szerint 
a kar kinevezett tanára csak református lelkészi jelleg_ egyén lehetett.

Az adattár különös hangsúlyt fektet az egyetemi tanárok iskoláztatásával kapcsolatos 
információkra. Egyáltalán nem meglepQ, hogy az egyetemi tanárok jelentQs része refor-
mátus egyházi középiskolából érkezett. A magyar református lelkészi életpálya elvárt 
elemeként szinte mindegyikük hosszabb-rövidebb idQszakot töltött valamely fontos nyu-
gati protestáns egyetemen. Ez az egy-két éves idQszak gyakran jobban meghatározta a 
jövendQbeli professzorok szellemiségét, teológiai látását a következQ évtizedekre nézve, 
mint az, hogy melyik magyar református teológián végeztek. A debreceni professzorok 
esetében hangsúlyosan jelennek meg a német intézmények, de többen holland, francia, 
esetleg amerikai teológiai akadémián, egyetemen tanultak.

Az 1912-ben alapított, de csak 1914-ben elindult tudományegyetem hittudományi 
karán részben a kollégium teológiai fakultásának korábbi tanárai, részben pedig egy ne-
vesebb lelkészekbQl álló bizottság által elbírált pályázat nyertesei kerültek kinevezésre. 
A debreceni egyetem egészére nézve, de természetesen a hittudományi kart tekintve kü-
lönösen is fontos a tanárok kinevezésénél a református egyház, a tiszántúli egyházkerület 
vezetQségének a befolyása. Nem véletlen talán, hogy Baltazár DezsQ tiszántúli püspök 
irathagyatékában számos pártfogásért folyamodó levelet találunk, melyet egy-egy tanszék 
várományosa írt a nagy hatalmú püspöknek.2 Természetesen a magas szint_ képzettség és 
a kapcsolatrendszer, a lojalitások hálózata egyszerre lehetett kiemelt fontosságú egy-egy 
tanszék betöltésénél, de mégis azt látjuk, hogy a kollégium teológiai akadémiájából kinö-
vQ hittudományi kar tanári gárdájának jelentQs része valamilyen formában lekötelezettje 
vagy éppen bizalmas barátja volt az 1936-ban elhunyt Baltazár DezsQnek. A halála elQtt 
kinevezett tanárok közül például Lencz Géza egészen gimnazista korától kezdve bizal-
masa volt Baltazárnak. Kiss Ferenc egyházi karrierje szintén összefonódott Baltazáréval, 
hisz még egyszer_ vidéki lelkészként kezdQdött barátságuk, mely csak erQsödött az évti-
zedek során, amikor együtt emelkedtek az egyházi ranglétrán. Az elsQ világháború után 
pedig Baltazár ragaszkodott ahhoz, hogy Csikesz Sándor katedrát kapjon Debrecenben. 
ElképzelhetQ, hogy a Baltazárral ápolt szoros mester-tanítványi viszony is szerepet ját-
szott abban, hogy ErdQs József professzor fia, Károly is katedrát kapott elQbb a teológiai 
akadémián, majd pedig az újonnan felállított hittudományi karon. Ferenczy Gyula és 
Zoványi JenQ pedig a püspöknek az 1910-es évek elejéig követett radikális színezet_ füg-
getlenségi politikájának segéderQiként kerültek pozícióba. Nem véletlen, hogy a Baltazárt 
ért politikai támadások idején, az 1920-as évek elején, melynek során többen a püspököt 
is el akarták mozdítani az egyházkerület élérQl, mindketten kényszer_en hagyták el az 
egyetemi katedrájukat. MinderrQl természetesen nem szóltak és nem is szólhattak a kö-
tetben szereplQ életútleírások. Ezen szempontok egy történeti szociológiai elemzés másik, 
a nem családi kapcsolatrendszereket vizsgáló aspektusára hívják fel csupán a figyelmet.

A kötetben szereplQ életutakkal kapcsolatosan talán annyit lehet megjegyezni, hogy 
egyszerre nagyon informatívak és szépen töltik meg élettel a száraznak t_nQ adathalmazt, 
de más esetben viszont éppenséggel az az olvasó érzése, hogy csupán a korábban felsorolt 
tények és adatok mondatokká, majd folyó szöveggé történQ átformálásával van dolgunk. 
Nagyon sok fontos, és az életút értelmezésében komoly szerepet játszó tényezQ szerepel 
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ezekben a szövegekben, így megtudhatjuk többek között, hogy az egyes professzorok 
milyen teológiai vagy éppen politikai nézetet vallottak. A szakmai teljesítményükrQl, a 
magyar tudományos életben elfoglalt helyükrQl is információkat nyerhetünk. Néhol zava-
ró azonban, hogy az életútleírásokban szereplQ, az egész hittudományi kart érintQ esemé-
nyek, folyamatok nem egy önálló, a kar történetét legalább vázlatosan bemutató (ebben 
lehetne többek között szó még az egyházi vezetés és a kultuszminisztérium szerepérQl 
a tanerQk kiválasztásában) tanulmányban szerepelnek. Az olyan események ugyanis, 
mint például a hittudományi kar által a proletárdiktatúra vezetQinek 1919. március 26-án 
küldött üdvözlet és az ennek következményében a kar tanárai ellen lefolytatott eljárások 
története csupán egyesével, az érintett professzorok életútjainak végigolvasása során bon-
takozik ki a maga teljességében elQttünk.

Összességében a kezünkben lévQ kötet méltó folytatása a már megkezdett sorozatnak. 
Az elemzQ tanulmánnyal kiegészülve, a komoly kutatások eredményeként összeálló élet-
rajzi adattár igencsak hasznos kézikönyvet képez a magyar tudáselit kutatói, a történeti 
szociológia és az egyháztörténet iránt érdeklQdQk számára is. Számos olyan adat és infor-
máció kerül általa a helyére, mely legjobb esetben is eddig csupán szétszórva állt rendel-
kezésünkre. Az elemzésben végigvitt gondolatmenet pedig habár nem újszer_, hanem egy 
régi meglátást mutat be, mégis az elsQ, amely végre egy fáradságos munkával összegy_j-
tött, körülhatárolható forrásanyag segítségével bizonyítja a protestáns lelkészek, tanárok 
származásának felekezeti-kulturális jellegzetességével kapcsolatos feltevéseinket. Bízunk 
benne, hogy hasonló színvonalon folytatódik az összesen több mint ezer magyarországi 
egyetemi tanár életútját feldolgozó sorozat.

(Hit – tudomány – közélet. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848–
1944. II. kötet. A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914–
1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása. Szerk.: Kovács I. Gábor. 
Összeállították: Kovács I. Gábor – Takács Árpád. /Történeti Elitkutatások – Historical 
Elite Research 9./ Bp., 2014, ELTE Eötvös Kiadó, 220 p.)

JEGYZETEK

1 Diszkrimináció – emancipáció – asszimiláció – 
diszkrimináció. Magyarországi egyetemi tanárok 
életrajzi adattára 1848–1944. I. kötet. Zsidó 
és zsidó származású egyetemi tanárok. Szerk.: 
Kovács I. Gábor. Összeállították: Kovács I. Gábor 
– Kiss Zsuzsanna – Takács Árpád. Történeti 
Elitkutatások – Historical Elite Research 8. Bp., 
ELTE Eötvös Kiadó, 2012.

2 Kállay Kálmán nyilvános rendes egyetemi tanárrá 

történQ kinevezése elQtt írott levele jól jelzi, 
hogy milyen komoly befolyása volt a püspöknek 
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