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Dr. Koncz Gábor

Családi reformáció (2017)
Ki olvasta Luther Márton 95 tételét?

El�adások elején felteszem a kér-

dést, azzal a megjegyzéssel, hogy 

magukban válaszoljanak… Aztán hol-

nap már könny� lesz, hiszen az in-

ternet… Bizony, sokszor magyarázat 

is szükséges… Mi azt tanultuk, hogy 

a reformáció kezdete 1517. október 

31, Luther Márton a wittenbergi vár-

templom kapujára kifüggesztette… 

A  mai történészek ezt az eseményt 

vitatják, no meg a reformáció folya-

mata jó száz évvel korábban már 

elkezd�dött. Ám…akkor is…: felel�s-

ség és feladatok…..

Ezekkel a mondatokkal indítottam 

„Eléggé haragudni… Értelmiségi fele-

l�sség és feladatok (2017)” cím�, az 

elmúlt húsz évben ilyen témakörben 

írt és elhangzott el�adásaim, meg-

nyitóim áttekintését (Koncz, 2017/b). 

Ennek egyik el�zménye a megtiszte-

l�en nagy lehet�ség volt: vendég szer-

keszt�ként összeállíthattam a Napút 

folyóirat 2009. évi, novemberi, „Kálvin 

500” tematikus számát (Koncz, 2009). 

Abban megpróbáltam a protestáns, 

kálvinista magatartást bemutatni…

Készültem tehát akkor Kálvin Já-

nos születésének ötszázadik évfordu-

lójára. Össze akartam foglalni Kálvin 

és a kálvinizmus társadalmi-, társa-

dalomformáló mondanivalóját és a 

saját (velem született, mert beleszü-

lettem) kálvinizmusom magatartási 

jel lemz�it.

Mit akartam? Mire tettem kísérletet 

a Napút-ban?

– El�ször is: elkezdtem összegy�j-

teni a kálvinizmus mindennapi, élet-

módbeli jellemz�it. Tehát: a saját kál-

vinizmusom tételeit; magatartásom 

elemzését, megélt történetekkel, pél-

dákkal. Ilyen sorrendben: felel�sség, 

kötelesség, munka, tudás, min�ség, 

fegyelem, becsület…A hetedikre újra 

meg újra visszaugrottam („… azt a 

b�nödet is bevallod, amit nem követ-

tél el…” jegyezte meg egyszer valaki 

…), s a nyolcadik bizony a szorongás 

lett. Megtettem-e, ami elvárható ma-

gamtól…

Aztán sorjázott akkor a többi fo-

galom: takarékosság, tisztaság, pon-

tosság, állhatatosság, kitartás, se-

gít�készség, áldozatvállalás… Ám, 

ahogyan a listát át- meg átgondol-

tam, nemcsak a családi példák, de a 

családi irodalom is felrémlett.

– A második szándékom tehát az 

volt, hogy összefoglalom a tág család 

m�vekb�l kimásolható, tételes kálvi-

nizmusát, és leírom az életmódban 

megnyilvánuló, tényleges protestan-

tizmusát. Mostanra a fentiekb�l hét té-

tel emelkedett ki. 1.Tudás 2.Becsület 

3. Szorgalom 4. Okosság 5. Mérlege-

lés 6. Türelem 7. Elszánás…..

– A harmadik törekvésem: bemu-

tatni az ifjúságnak (… a  gyermeke-

imnek, a  rokonoknak, a  munkatár-

saknak, az egyetemi-f�iskolai hall-

gatóknak …) Kálvin, a  kálvinizmus, 

a protestantizmus hitt�l és felekezet-

t�l részben elkülönült, önállósodott 

társadalmi-magatartási jellemz�it. Bi-

zony, Klaus Douglasst idézve: „.. az 

igaz, hogy szép számmal vannak, akik 

bizonyos pátosszal és némi büszke-

séggel hangoztatják, hogy �k „pro-
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testánsok”. Ha viszont megkérdezzük 

t�lük, hogy konkrétan mit jelent ez a 

protestánsság, gyakran csak formá-

lis válaszokat kapunk.”(Douglass, 60.) 

„A reform valamilyen meglév� állapot 

kisebb vagy nagyobb mérték� javí-

tását jelenti. A  reform általában egy 

nagyobb, komplex rendszer valamely 

részterületét érinti. Lehet csekélyebb 

vagy nagyobb mérv�, végs� hatása 

azonban mindenképpen rendszersta-

bilizáló. Általában olyan ember vagy 

olyan grémium hajtja végre, akinek 

vagy amelynek ehhez megvannak a 

hatalmi eszközei. A  reformokat, bár 

ösztönözheti �ket a bázis, általában 

felülr�l szokták végrehajtani. Más a 

helyzet a reformációval: ennek eseté-

ben nem fokozatos kiigazítás történik, 

hanem a fennálló viszonyok alapvet� 

megváltoztatása. A  reformáció nem 

valamely részterületet érint – legyen 

az bármilyen nagy kiterjedés�  –, ha-

nem magát a rendszert. Éppen ezért 

a reformációt csak nagyon ritkán kez-

deményezik a „hatalom birtokosai”. 

E  téren vannak ugyan dicséretes ki-

vételek, az általános mégis az, hogy 

a reformáció „alulról” szokott kezd�d-

ni.” (Douglass, 48. old.)

Bizonyos javaslataim hasznosul-

tak, mások megvalósítását elsodorta 

az id�…(..túlvállalásaim tehetetlenke-

dése…). Akkor volt Kálvin Év, most 

volt-van Reformáció Emlékév….Tehát: 

„Ecclesia reformata quia semper re-

formanda est” „ Az egyház az, ami 

szüntelen reformálandó.” Ebb�l nem 

csupán az egyház mint szervezet 

reformálása, hanem a társadalmi lét 

széles kör� reformálása következik.

Akkori, egyéni vállalásom volt az 

is, hogy segítek összehangolni az 

országos program éveket (…felsoro-

lást lásd ott…). Akkor még létezett 

Budapesten, a  Várban, a  világ ma-

gyarságának rendezvényi, kulturális 

központjaként m�köd� Magyar Kul-

túra Alapítvány. Annak igazgatójaként 

szerveztem a külhoniak személyes 

találkozásait, magyarországi kapcso-

latokat szervez�, tájékozódó prog-

ramjait.

Meghirdettem és törekedtem arra, 

hogy tegyünk valamit a megrázóan 

néma egyházi és világi temetések 

reformálása érdekében! Tartalmi és 

szervezési javaslatomat „Néma te-

metések? Felénekelt életek!” címmel, 

világi és ökumenikus jelleggel akar-

tam közzé tenni… Javaslaton dolgoz-

tam annak érdekében, hogy A  Ma-

gyar Nyelv Múzeuma, Széphalom, 

kulturális turisztikai zarándokhellyé 

fejleszt�djék. Folytattam Dr. Koncz 

Sándor életm�vének feldolgozását és 

a protestantizmus életmód jellemz�i-

nek összefoglalását.

A hivatkozott kötetben végül is vi-

lágiak számára az egyházi, egyháziak 

számára a világi Kálvint akartam be-

mutatni. Világiak számára nem vagy 

kevéssé ismert egyházi kiadványokból 

és fordítva, egyházi emberek számára 

világi forrásokból és szerz�kt�l válo-

gattam. Kérem, hogy lapozzák fel az 

összeállítást. Kérjék számon a ma-

gamra rótt, konkrét vállalásokat, mert 

bizony jó lenne kérdéseket kapni…..

Tehát most, amikor gondolkodási, 

tanulási, életvezetési, orientálódási, 

magatartási és érvényesülési világok 

történelmi idej� határsávjában élünk, 

ismét világító útjelz�ket kellene felmu-

tatni…Ezt hangsúlyoztam a hivatko-

zott írásomban: „Eléggé haragudni…” 

amelynek címadója egy Márai Sándor 

idézet….és bizony utaltam Ady Endre 

és Thomas Mann felrázó fi gyelmezte-

téseire is…(Ady),(Mann). A  személyes 

és regionális válságok, a világméret� 

kihívások mai idején, „a  megrendült 

öntudat” menekülne az utópiába és 
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a kétségbeesésbe, ám vegyünk er�t 

magunkon….(Ancsel).

Ez itt tehát egy tovább-írt szö-

veg… Az 1970-es évek elején, a Köz-

gázon, egy-egy sikeres dolgozat után 

mondta Dr. Kovács Géza professzor 

úr (…akkor elvtárs…): „Írják tovább…” 

Nos, mentés másként…Itt a végén, 

a tovább-továbbírás érdekében adom 

meg adataimat, elérhet�ségemet (te-

kintettel az elemzés személyességé-

re), ám már itt is kérve a reagálást. 

A TIT Stúdió Egyesület www.tit.hu szí-

vesen ad helyet a beszélgetésekhez, 

rendezvényekhez. A  Közgáz akkor az 

igen alapos képzést és a beszélge-

tésekhez is alkalmat adó Marx Ká-

roly Közgazdaságtudományi Egyetem 

volt. A  Népgazdasági Tervez�- Elem-

z� Szak, Elméleti Gazdaságpolitikai 

Szakágazat és a Futurológiai Csoport 

különösen is segítette az elemzése-

ket… Az egyetemi évek alatt írtam a 

„Közgazdász” cím� lapba. Szél Júlia 

jóvoltából a Magyar Rádió küls� mun-

katársa lehettem, sok-sok szereplés-

sel. Ezt követ�en, 1974-t�l, kutatói és 

szervez�i pályakezdésem színhelye, 

a  Vitányi Iván vezette Népm�velési 

Intézet, meghatározóan volt fontos 

akkori és kés�bbi vállalásaim kialakí-

tásában.(Az akkori törekvésekr�l, in-

tézményi háttérr�l lásd Vitányi írásait.)

Világító útjelz�k kellenek, persze, 

a  magam számára is. Mert 2009-

ben azt is vállaltam, hogy elolvasom 

Kálvin „Institutio” cím� hatalmas m�-

vét (Kálvin.) Nos… nos… olvastam. 

Ám elolvastam Stephan Zweig „Harc 

egy gondolat körül” cím� könyvét is 

(Zweig). Dédnagyapámnak a hivatko-

zott Napút-ban közölt írása, a „Kálvin 

János, az Isten küldötte” és e között 

fényévnyi a gondolati, megítélési tá-

volság. A bejáráshoz bizony elszánás, 

id� és er� kell. Olvasom ehhez Max 

Weber több kötetét is (Weber,1967, 

1979,1982). Az érdekl�d�knek, szak-

dolgozati, disszertációs témát kere-

s�knek javaslom a Kálvin Év ese-

ményeinek, tapasztalatainak tartalmi 

és rendezvényszervezési szempontú 

áttekintését. Ideértve a már említett 

és más kritikai elemzéseket is… Van, 

lesz tehát (…remélt beszélgetések-

kel…) mit megvilágítani.

A  több, jelent�s nagy m� után, 

a  mostani emlékévi készül�déshez 

éppen id�ben, 2015-ben jelent meg 

az „500 éve reformáció” cím� kicsiny-

ke kötet (Faggyas, Korányi, 2015.). 

Nagyon hasznos, ám éppen az emlék-

év remélhet� elemzése miatt jegyzem 

meg: 1. Nincs a kötetben tartalom-

jegyzék… 2.Nincs feltüntetve a kiadás 

helye….3. Az egyik leglényegesebb-

r�l, a  református kollégiumok korai 

kialakulásáról, ezek hatásáról, az is-

kolarendszerr�l nincs benne szó…

Majd a 2017. évi megemlékezé-

seket, köteteket érdemes lesz szisz-

tematikusan elemezni. Most itt csak 

annyit, hogy a reformáció mint a tör-

ténelem egyik legnagyobb korszakvál-

tásának lényege:

1./ Vallási, hitéleti téren a 4+1 

Solus meghirdetése és gyakorlatának 

szorgalmazása. Egyedül az Írás. Egye-

dül hit által. Egyedül kegyelem által. 

Egyedül Krisztus által. SDG=Egyedül 

Istené a Dics�ség.

2./ A  nagy földrajzi felfedezések. 

Ezeket a szándékon és pénzen kívül 

két találmány tette lehet�vé. A  ha-

jók t�kesúlyos kormányzása helyett 

a farok kormányzás alkalmazása. Így 

át tudtak menni a parti hullámokon, 

a végtelen nyílt tengerre. Ahol a hosz-

szú út alatt, a  kiperg� fogak miatt 

nem haltak éhen, mert feltalálták a 

vitamint…,vitték a hordós káposztát…

3./ A  könyvnyomtatás feltalálása, 

a  Biblia nyomtatása és olvastatása. 
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Aztán a nyomdai kapacitások…ontot-

ták a könyveket…

4./ Az iskolarendszer kiépülése.

5./ Mindezekkel együtt a technikai 

találmányok sora és a kapitalizmus 

szellemének, magatartási követelmé-

nyeinek terjedése. (Lásd Weber)

Ámde tanuljunk a történelemb�l! 

Minden oldalon égtek a máglyák. Ami-

kor már volt mit, égették a könyve-

ket…A birodalmi gy�lések és a zsina-

tok ezekkel foglalkoztak…és alig volt 

téma az, hogy jött a török….

Nos, készül�déssel, az itt hivatko-

zottnál igencsak hatalmasabb iroda-

lom tanulmányozásával, mit szeretnék 

most, a Napút e számában?

Közm�vel�dést! Tehát közöljük a 

95 tételt (….mert a nagy ünneplések 

sorában, a vélt illetékesek, nyomtatás-

ban ezt nem igen tették meg …).

E  szám kapcsán, megtaláltuk a 

méltó helyet Bakonyi Péter barátom 

igencsak id�szer� remekm�vének 

közléséhez is. Lásd a Káva Téka csa-

tolt kötetét!

A  családi �sök gyülekezetéb�l 

most a református teológus, tudós, 

lelkész személyek szolgáló magatar-

tását szeretném bemutatni. Felhívom 

a fi gyelmet a példa, az áttekintés, 

a  kutatás, feldolgozás lehet�ségére. 

Nem T�lük idézek, hanem Róluk van 

szó. Mindez egy szisztematikus élet-

rajzi feldolgozási program nyitánya. 

Élmény és megtiszteltetés, hogy a 

Napút erre lehet�séget ad. M�veikb�l 

és a Róluk szóló írásokból bizonyára 

össze lehetne állítani egy magatartási 

minták kézikönyvét is… (Lásd: Gra-

cián, 1984) Az �sök nagysága nem 

érdem, hanem feladat. Ez itt tehát 

nem egy ki-va-g-y-ok-én lobogtatás, 

hanem üzenet és ajánlat a téma iránt 

érdekl�d�knek.

Most itt kiváló szakembereknek 

Róluk készült, mérvadó tanulmányai-

ból válogattam. Ám ez sokszín�, hete-

rogén összeállítás. Átvett közlések, te-

hát eltér� a szerkesztési, jegyzetelési, 

hivatkozási mód. Ez is lehet tananyag 

az életrajzokat készít�k számára.. Az 

írásoknál, a  megjegyzéseim során, 

gyakorta ismétlem, hogy a folytatási, 

feldolgozási lehet�séget szorgalma-

zom, és ahhoz kínálok segítséget. 

A  Sárospataki Református Teológi-

ai Akadémián immár évek óta folyik 

sikeres, „Református közösségszer-

vez�” képzés, kulturális menedzser 

szakiránnyal is. Nos, számukra aján-

lott irodalomként is fogom közvetíteni 

a Napút e számát.

Az „Emlékjelek, bizonyságok” 

cím� fejezetben el�ször anyai nagy-

mamám, Radácsy Ilona (1884-1967) [ 

legendás, hat lány és egy fi ú] apjáról, 

dédnagyapámról lesz szó. Radácsy 

György (1846-1928) iparos család-

ból származó irodalomtörténész, bib-

liafordító, teológiai tanár volt. Meg-

jegyzem, hogy nevét y-nal a halála 

utáni id�szakban írták, így a hivatko-

zások, 1928 óta, mindkét változatban 

el�fordulnak. A  fejezetcím háromkö-

tetes m�vére utal. (Radácsi, 1906, 

1910, 1928))

A Napút hivatkozott számát a száz 

évvel azel�tt, Kálvin 400. születés-

napjára írt, fentebb említett, zengze-

tes megemlékezésével kezdtük. Egy 

másik írásában azt fejtegette, hogy a 

reformációt „ „…leleményes szerveze-

t�, a csábítás-hódítás minden igézeté-

vel rendelkez� hadseregek próbálták 

megállítani diadal-útjában, de nem 

voltak képesek annyi Júdást hódítani 

magokhoz, hogy a reformáció haladá-

sát kétessé tehessék s tartósan meg-

akadályozzák.”(Radácsi,) A reformáció 

„..a szabadság harca a zsarnokság 

ellen, az egyén tiltakozása az egyéni 

jog korlátozása ellen, a  lélekre nyo-

makodó papi rend ellen, a  rettegés, 
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a butítás mindenféle színes rendszere 

ellen; tiltakozás az isteni jogok confi s-

cálása, emberi hatalmasságok részére 

való lefoglalása ellen, a  b�nbocsátó 

kegyelemnek rendi kisajátítása ellen. 

…A reformáció, bár különböz� ár-

nyalatokban, de lényegében ugyanaz 

maradt: világtörténelmi nagy tiltako-

zás a lelkek rabigába törése ellen s 

ez marad, ennek kell maradnia az 

id�k végéig. … A reformáció sohasem 

akart világhatalmi tényez�vé lenni, 

uralkodni, parancsolni, hanem csak 

– boldogítani.” (Radácsi, in: Napút, 

Kálvin 500))

Finkey Ferenc (1870-1949) Ra-

dácsy Györgyr�l készített, itt kivona-

tosan közölt tanulmányán kívül lásd 

a szakirodalmi munkásságát is átte-

kint� összeállítást: (Marton, 1928/a) 

Ez megtalálható a Sárospataki Re-

formátus Kollégium (SRK) Tudomá-

nyos Gy�jteményei Nagykönyvtárá-

ban. Feladatunk az, hogy a rendkívül 

gazdag, sok-sok kapcsolati nevet is 

tartalmazó Finkey-tanulmány egészét 

megszerkesztve, legalább honlapon 

hozzáférhet�vé tegyük. Ez különösen 

fontos az SRK történetéhez, az öreg-

diák-mozgalom és a kapcsolati rend-

szer elemzéséhez. További feladat a 

teljes Radácsy-bibliográfi a feldolgo-

zása és a hivatkozott Marton kiadvány 

felhasználásával is legalább részbeni 

elkészítése: …m�vei, levelezése, kéz-

iratai, tisztségeihez kapcsolódó jegy-

z�könyvek, a Róla szóló irodalom…

A Radácsy lányok egyikének férje, 

Finkey Ferenc (1870-1949) jogtu-

dós, akadémikus, koronaügyész, ma-

gyar királyi titkos tanácsos, a fels�ház 

tagja, stb., a Magyar Érdemrend Nagy-

keresztje kitüntetés és számos más 

elismerés birtokosa volt. Máig ható 

jogtudományi könyvek, tanulmányok 

szerz�jeként hatalmas életm�vet ha-

gyott ránk. 1946-ban írt, nyomtatás-

ban még nem közölt, Kis olajág cím� 

gépiratában áttekintette, összefoglalta 

a református szellemi hátter�, polgári, 

értelmiségi életmód jellemz�it. Ezt 

is szerkesztjük, 2018-ban, legalább 

honlapon közzé tesszük… Róla lásd itt 

néhány kiemelt m�vét és a Róla szóló 

tanulmányokat.

Az itt most kivonatosan közölt 

tanulmány egy felkészülés kezdete, 

fi gyelemfelhívás. Ugyanis Finkey szü-

letésének 150. évfordulóján, 2020-

ban, Dr. Szathmáry Béla szakmai el�-

készítésével, a  Jogászok a Kultúráért 

Alapítvány és a TIT Stúdió Egyesület 

(TIT SE) szervezésében, konferenci-

án fogjuk áttekinteni munkásságát. 

A  szervezési el�készületek nyitánya 

2017-ben, Budapesten, a  Margitszi-

geten, Tompa Mihály születésének 

200. évében, a Finkey által kezdemé-

nyezett és felavatott szobor koszorú-

zása, ugyancsak a TIT SE programja-

ként. A hajdani beszéd nyomtatásban 

megjelent (Finkey, 1940/a). Ez az írás 

is olvasható lesz majd a www.tit.hu 

honlapon.

1984-ben kiadott jelent�s könyvén 

kívül (Finkey, 1984) m�veinek soka-

ságából a módszer miatt is kiemelke-

dik a saját tanulmányait összefoglaló 

m�ve (Finkey, 194). E  munka igazán 

az utókornak készült, hiszen a külön-

böz� helyeken megjelent tanulmánya-

it tömören, összefoglalóan ismerteti. 

Sokunk számára követend� minta!

Munkásságának fontosabb átte-

kintéseire azért hívom fel itt kiemelten 

a fi gyelmet, hogy a tervezett konferen-

cia iránt érdekl�d�k, szakdolgozati és 

disszertációs témát keres�k készülni 

tudjanak! Különös tekintettel arra is, 

hogy témakörei (…ezen belül például 

a börtönügy, a manapság börtön-and-

ragógiának nevezett nevelési szak-

terület, a  kétkamarás parlament…) 

napjainkban is fontosak.
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· Ködöböcz József [1995]: Finkey 

Ferenc élete és munkássága, 1870-

1949. Miskolc-Sárospatak, Fels�ma-

gyarország Kiadó, 170 old. Tartalmaz-

za Finkey m�veinek jegyzékét, néhány 

jelent�s gépirat kivételével, amelyek 

feldolgozása folyamatban van.

· Finkey Ferenc [1948, 2000]: 

A  magyar büntet�jogi tudomány há-

romszázados fejl�déstörténete 1619-

1914. 218 old. Az ötven évig gép-

iratban rejt�z�(!) jelent�s m� Dr. 

Szathmáry Béla szerkesztésében, utó-

szavával és Király Tibor akadémikus 

el�szavával jelent meg 2000-ben (Sá-

rospataki Nyomda Kft.), a Jogászok a 

Kultúráért Alapítvány gondozásában.

· Dr. Szathmáry Béla szakmai el�-

készítésével, a  Jogászok a Kultúráért 

Alapítvány szervezésében, 2000. júni-

us 23.-án, jelent�s tudományos em-

lékünnepség, konferencia volt Sáros-

patakon, Finkey Ferenc születésének 

130., halálának 51. évfordulóján.

· Dr. Nagy Károly [2000]: A  100 

éve létrehozott koronaügyészség tör-

ténetér�l. El�adás a Magyar Nemzeti 

Múzeum Baráti Köre rendezésében, 

2000. december 1-én 15 órától a 

Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi 

termében.

· Szathmáry Béla [2008]: Finkey 

Ferenc, a tudós tanár. In: Sárospataki 

Füzetek, 2008/2. 101-106. old. Ezt a 

tanulmányt ismét közöljük ebben a 

számban!

· Miklósi Márta [2012]: A  krimi-

nál andragógia történeti gyökerei. 

In: Juhász Erika- Chrappán Magdolna 

(szerk.): Tanulás és m�vel�dés. Deb-

recen, Debreceni Egyetem, TEK BTK 

Neveléstudományi Intézete, KultúrÁsz 

Közhasznú Egyesület, 346-351. old.

· Finkey Ferenc börtönügyi mun-

kásságának, szellemiségének folyta-

tása: Miklósi Márta [2016]: Társadalmi 

szervezetek és egyházak az elítéltek 

reintegrációjában. In: Zempléni Mú-

zsa, XVI. évfolyam, 2. szám, 2016. 

nyár, 29-39.old.

· Kovács I. Gábor [2015]: Két sá-

rospataki születés� egyetemi tanár: 

Finkey Ferenc és Finkey József. In: 

Kováts Dániel (szerk.): Széphalom, 

A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 

2015. 25. kötet, 429-447. old. Ezt a 

tanulmányt ismét közöljük ebben a 

számban.

Kazinczy Gábor (1818-1864) szü-

letésének 200. évfordulóján, 2018-

ban, megidézzük a jeles személyi-

ség üzeneteit. Közöljük a Széphalom 

Évkönyv 2018. évi kötetében Finkey 

róla írt, a három Kazinczyt bemutató, 

nagyobb munkájának egy részét. Ko-

rábban Kornyáné Szoboszlay Ágnes 

[2011]: „Egy másik Kazinczy: Kazinczy 

Gábor” címmel, méltó, alapos, szín-

vonalas tanulmányt készített (Kornyá-

né). Abban még nem hivatkozhatott 

erre az írásra, hiszen ezt csak most 

digitalizáltuk, a  jeles tudós gép- és 

kéziratos hagyatékának feldolgozása 

keretében.

A  protestáns nagyasszonyok 

templomi padsorában, közvetlenül 

Lorántffy Zsuzsanna és Zrínyi Ilona 

mellett, ott ülnek a termetes, renge-

teget dolgozó, jóságosan következe-

tes, szegény, sorsüldözött, ám mindig 

mosolygó nagymamáim…

Anyai nagymamám, Radácsy Ilo-

na (1884-1967) férje, a  polgári szár-

mazású nagyapám, Harsányi István 

(1874-1928) sárospataki gimnáziumi 

és teológiai akadémiai tanár, f�könyv-

táros, irodalomtörténész, etnográfus 

volt. Gazdag szellemi hagyatékából a 

Napút hivatkozott számához kapcso-

lódó Káva Téka-füzetben közöltem 

„A  reformáció hatása a magyar köz-

m�vel�désre (1923)” cím� maradan-

dó m�vét.
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Jelent�s munkásságát el�ször 

(közvetlenül a halála után) a  Harsá-

nyi-Emléklapok tekintette át. (Marton, 

1928/b 52 old.) Majd kés�bb Gulyás 

József értékelte életm�vét (Gulyás, 

1929).

Életrajzát 2004-ben Pocsainé Dr. 

Eperjesi Eszter foglalta össze. Ebben a 

számban ismét közöljük. Ennek külö-

nös értéke az, hogy a bibliográfi ában 

nemcsak a m�veit és a róla írt irodal-

mat sorolja fel, hanem összegy�jtötte 

levelezése adatait is. (Így fellelhet� 

többek között Balogh Jen�, Bíbó Is-

ván, Gy�rffy István, Harsányi Zsolt, Ko-

máromi János, Makkai Sándor, Ravasz 

László, Zempléni Árpád, stb. levele 

is…) H. I. hatalmas néprajzi, népdal és 

nóta, els� világháborús levelezési, ké-

peslap, stb. gy�jtési katalógusa, anya-

ga feldolgozatlan. Mindez kutatható 

a Sárospataki Református Kollégium 

Tudományos Gy�jteményeiben!

Harsányi István munkásságából 

maradandóan kiemelked� m�vek:

· Az Apostolok Cselekedeteir�l 

írott könyv. (Nyomtatta Radil Károly az 

Ev. Ref. F�iskola bet�ivel) Sárospatak, 

1904. 153 old.

· Az él�, önálló, személyes meg-

gy�z�désen alapuló hitre való neve-

lésr�l. Tanári székfoglaló. (Nyomtatta 

Radil Károly az Ev. Ref. F�iskola bet�-

ivel) Sárospatak, 1905.

· A  sárospataki lengyel biblia és 

újonnan fölfedezett harmadik töredé-

kei. Klny.: Magyar Könyvszemle XVII. 

kötetéb�l. (Stephanum nyomda) Bu-

dapest, 1909. 61 old.

· A  Sárospataki Rákóczi-Könyvtár 

és Katalógusa, Bp., Stefánia Nyomda, 

1917.

· A  sárospataki ref. f�iskola met-

szetgy�jteménye. Budapest, 1911. 

74 old.

· A  sárospataki Rákóczi-könyvtár 

és katalógusa. Klny.: Magyar Könyv-

szemle XXI-XXIV. Budapest, 1917. 

70 old.

· A  reformáció hatása a magyar 

közm�vel�désre. (Bethlen Gábor Irod. 

és Nyomadai Rt.) Budapest, 1923. 78 

old. Lásd: Napút, Kálvin 500, a 2009. 

novemberi szám Káva Téka Napút-fü-

zetek 39. szám, 40 old.

· Csokonai Vitéz Mihály összes 

m�vei. Gulyás Józseffel együtt. Három 

kötetben. In.: Nagy írók – nagy írások. 

Szerk.: Bálint Lajos. Budapest, 1922.

· Kazinczy Ferenc levelezése. In.: 

Kazinczy Ferenc összes m�vei. Leve-

lezés XXII. kötet. Magyar Tudományos 

Akadémia. Budapest, 1927. 555 old. 

Kazinczy metszetgy�jtemény. Sáros-

patak, Sárospataki Református Kollé-

gium Tudományos Gy�jteményei Egy 

része megjelent [2015]: Kazinczy met-

szetgy�jtemény. Sárospatak, Sárospa-

taki Református

Kollégium Tudományos Gy�jte-

ményei

· A magyar biblia. In: Bethlen Gá-

bor Irodalmi és Nyomdai Rt. kiadása. 

Sárospatak, 1927. 145 old.

· Sárospataki Kalauz 45 képpel. 

Els� kiadás. (F�iskolai Nyomda) Sá-

rospatak, 1926. 107 old.

Második kiadás: 49 képpel. (Nyom-

tatta Fischer…) Sárospatak, 1928. 

150 old.

Születésének 130. és halálának 

80. évében, 2004-ben, a Sárospataki 

Református Kollégium Nagykönyvtára 

reprezentatív kiállítással mutatta be 

munkásságát, Pocsainé Eperjesi Esz-

ter rendezésében. A  második világ-

háborúban, a Szovjetunióba elhurcolt 

sárospataki fogoly-könyvek hazatérte 

kapcsán, az elmúlt években is sokszor 

emlegették Harsányi Istvánt, hiszen a 

könyvek jó része a Rákóczi-hagyaték-

ból származott, s az eredeti állományt 

� katalogizálta, lásd fentebb. Kézírás 
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mintái alapján is történt az azonosí-

tás. (Lásd: Genyijeve, etc.)

2008-ban, a Biblia Évében is gyak-

ran emlegettük, különösen „A magyar 

Biblia” cím� könyve kapcsán, lásd 

fentebb.

Amint a dátumokból is kit�nik, 

anyai nagyapám és dédnagyapám 

egy évben halt meg. Nagyika bá-

mulatos leleményességgel teremtette 

meg az egyházhoz is köt�d� három 

fi ú, Harsányi István (1908-2002), 

Harsányi László (1909-1982), Har-

sányi György (1911-1976) és édes-

anyám, Harsányi Ilona (1919-2013) 

messze sugárzó, színvonalas, pro-

testáns neveltetésének hátterét. Üze-

netük, magatartásuk történetek és 

m�vek sokaságával példaként idéz-

het�; ám sorakoznak az oldalágiak 

is! Egy másik Radácsy lány veje, Béky 

Zoltán (1903-1978) amerikai refor-

mátus püspök volt, aki széles kör� 

gyakorlati, egyházszervez� munká-

jához kapcsolódva Kálvinról is írt. 

A  második világháború legelején le-

l�tt Csajka András emléke is meg-

idézend�. Utalok itt is Vitányi Ivánra, 

aki pályafutásom elindítója, segít�je 

volt. Nos, róluk és az apai �sökr�l, 

jeles rokonokról egy újabb összeállí-

tást szeretnék készíteni, néhány éven 

belül, „A magaratás” címmel. Bizony, 

kérem a biztatást és a segítséget…

A  reformáció 500. évében f�haj-

tással írom, hogy a felel�sséget és a 

feladatok alapjait örököltem. Édes-

apám, Dr. Koncz Sándor (1913-

1983) gyakran idézett önmeghatá-

rozásai: „Értelmes hit, cselekv� er-

kölcs…” „Hittel és humorral…” Ezek 

is vezették Szatmári Emíliát elmélyült 

kutatásai és a Róla készült, alapos, 

színvonalas, fontos könyve megírása 

során. [Szatmári, 2015.]

Atyai nagymamám a felvidéki 

Özörényb�l (ma: Gemerska Horka; 

Gömörhorka) származó Szabó Teréz 

(1894-1981) jóságos, templomos asz-

szony volt. Szigorú, vasgyári munkás, 

presbiter férjét, nagyapámat, Koncz 

Józsefet (1884-1949) nem ismerhet-

tem. Azt, hogy a dolgos, vallásos, 

kemény élet� paraszt-munkás család 

miként határozta meg Apám elhívatá-

sát, szépen mutatja be a Napkút Kiadó 

által megjelentetett Sokunk karácso-

nya cím� kötetben Dr. Koncz Sándor 

írása (Koncz S. 2009). Az atyai nagy-

szül�k, nagybácsik, nagynénik, jeles 

rokonok életét is szeretném áttekinte-

ni, és róluk is készülök írni az említett, 

tervezett, „magatartás” elemzésben.

E mostani kiadványban, az „Értel-

mes hit, cselekv� erkölcs” fejezet-

ben, Dr. Koncz Sándorról írt tanulmá-

nyok olvashatóak. � jóságos, szorgal-

mas, munkás-paraszt családból szár-

mazott. Özörény, Diósgy�r-Vasgyár, 

Miskolc: gyermek és diákévek… Majd 

Sárospatakon református teológiai 

hallgatóként már akkor is sokoldalú 

szervez�, író, szerkeszt�, külföldön is 

tanuló, utazó, elismert, törekv� sze-

mélyiség volt. Ezt követ�en szolgált 

mint református konventi-, intézeti-, 

tábori – és közegyházi lelkész, sá-

rospataki teológiai tanár, egyetemi 

magántanár, alsóvadászi lelkész, sá-

rospataki levéltáros.

1947-1952 között teológiai tanár 

volt Sárospatakon. Küzdött a Sáros-

pataki Református Kollégium, a Theo-

lógiai Akadémia er�szakos megszün-

tetése és a Gimnázium államosítása 

ellen. Ezért is „hátratételt szenvedett”. 

Az Alsóvadászi Református Gyülekezet 

szeretettel fogadta be, ahol igencsak 

körültekint�, emlékezetes lelkészi 

szolgálatot végzett. Viták és egyezte-

tések után, 1965-t�l Sárospatakon, 

a  (…hosszú nev�…) Tiszáninneni Re-
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formátus Egyházkerület Tudományos 

Gy�jteményei Levéltárának igazgatója 

volt. („Hittel és humorral” magatartá-

sára jellemz�en mondta posztjáról: 

„az ország egyetlen olyan igazgatója 

vagyok, akinek egyetlen beosztottja 

sincs…”) Korábbi jelent�s teológiai, 

fi lozófi ai életm�vét radikálisan elhall-

gatták, írásai 1952-1965 között nem 

jelenhettek meg. Amikor lehetett, sok-

szor szolgált, voltak évek, hogy szinte 

minden nap, olykor naponta többször 

is. Tartotta a lelket a hallgatóiban…

Két jelent�s, korábbi könyve:

· Kierkegaard és a világháború 

utáni teológia; Miskolc, 1938;

· Hit és vallás. A magyar reformá-

tus vallástudományi teológia kibon-

takozása és hanyatlása; Debrecen, 

1942.

Ezek el�tt és után számos tanul-

mányt, cikket közölt, amíg engedték, 

1952-ig… Majd 1965-t�l ismét. Ám 

sok-sok igehirdetése, jegyzete, cet-

lije kéz- és gépiratban maradt. Ezek 

feldolgozása, a  f� m�vek újraközlése 

folyamatban van. Ennek elkezdésé-

ben, színvonalas folytatásában meg-

határozó Dr. Dienes Dénes professzor 

úr szerepe. A Napkút Kiadó, a Napút, 

a Zempléni Múzsa, a Sárospataki Fü-

zetek cím� folyóiratok és a Széphalom 

Évkönyv-sorozat az elmúlt években 

rendszeresen közölték Koncz Sándor 

írásait és a Róla szóló elemzéseket. 

Most, 2017-ben, a  Széphalom Év-

könyvben és a Kultúra és Közösség 

cím� folyóiratban (az �szi számban) 

jelenik meg egy ötven évvel ezel�tt írt, 

tanulmány érték� könyvismertetése 

a reformációról. 2018-ban, a  Szép-

halom Évkönyvben „A  Filippibeliek-

hez írott levél gyülekezeti magyará-

zata…” cím� prédikáció-sorozatából 

jelenik meg egy rész. A  folyóiratok 

honlapon is elérhet�ek. A  közlések 

minden esetben magyarázatokkal, 

életrajzi jegyzetekkel kiegészítve ol-

vashatóak.

Teológiai, fi lozófi ai tudományos 

munkásságának felfedezése éppen 

napjainkban történik. A  TIT Stúdió 

Egyesület és a Sárospataki Reformá-

tus Kollégium közrem�ködésével, 

„Válság és váltság… 100 éve született 

Dr. Koncz Sándor (1913-1983): kon-

ferencia az életút üzeneteir�l… Tisz-

telgés a 200 éve született dán fi lozó-

fus, Sören Kierkegaard (1813-1855) 

emléke el�tt is” címmel rendeztünk 

konferenciát, 2013. november 21-22-

én, Sárospatakon. Ezt interneten is 

közvetítettük, amely megtekinthet� 

a www.tit.hu honlapon. (Nyitó oldal, 

ajánljuk…)

A konferencián is jelent�s szerepet 

vállalt Szatmári Emília. Elmélyült ku-

tatásait és alapos, színvonalas, fontos 

disszertációja megírását a gyakran 

idézett KS önmeghatározások, az „Ér-

telmes hit, cselekv� erkölcs…” és a 

„Hittel és humorral…” is segítették 

(Szatmári, 2015).

Szatmári Emília érdeme az, hogy 

a terjedelmes és sokszín� írásos élet-

m�, a kéziratok és cetlik sokaságának 

alapos munkával történ� feldolgozása 

kapcsán az ügyhöz méltó áttekintési, 

rendszerezési koncepciót alakított ki. 

Igencsak ötletes szerkesztési meg-

oldása az, hogy az életút szakaszait 

követve, könyvének fejezetcímei és 

alcímei Koncz Sándor- idézetek vagy 

Róla szóló megállapítások. Ezzel a 

megoldással is vezeti, orientálja az 

Olvasót.

Édesapám sorsának áttekintése, 

átélése, magatartásának követése, 

élete és munkássága egy-egy szaka-

szának feldolgozása nekem is vállalt 

feladatom. Ám e kötet olvasása során 

világossá vált számomra, hogy ezt 

nem tudtam volna ilyen ötletesen, 
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alaposan, szakszer�en és tömören 

megtenni. Így hát sokunk számára 

segítség, iránymutatás és példa ez a 

munka. A szerz� átélve, szépen tekinti 

át a „Még a legkülönbek is elfárad-

nak…”-sors megpróbáltatásait.

Tisztelettel ajánlom e kötetet az 

érdekl�d�k szíves fi gyelmébe! Mind-

azoknak üzenve, akik a múlt száza-

di küzdelmek áttekintésével a felel�s 

magatartás példáját keresik. Mind-

azoknak tehát, akiket érdekel az értel-

mes hit, a cselekv� erkölcs, a hittel és 

humorral magatartás. Külön is mód-

szertani szempontból azoknak, akik 

mintát, példát keresnek a feldolgozás, 

áttekintés, megörökítés, felmutatás 

vállalásához

Koncz Sándor kereste és megra-

gadta a gyakorlati cselekvés lehet�-

ségét. Az igei háttér és a tudományos 

módszertan eszköz volt számára a 

mindennapok során. Ebben is méltó 

követ�je e kötet szerz�je. Kérem és 

javaslom az alapos, jegyzetel� ol-

vasást. Az életm� további feldolgo-

zásának érdekében e kötet szerz�je 

várja a kiegészítéseket, véleményeket; 

e-mail: agapaoo@gmail.com. Köszö-

net mindazoknak, akik segítették a 

kutató munkáját, e m� létrehozását.

Koncz Sándor munkásságának, 

magatartásának lényegét, Dienes Dé-

nes professzor úr tanulmányai alapján 

a következ�képpen foglalhatom ösz-

sze. (� több írásában foglalkozott K.S. 

munkásságával, és válogatásokat kö-

zölt tanulmányaiból, igehirdetéséb�l. 

Ezek elérhet�ek a Sárospataki Refor-

mátus Kollégium Tudományos Gy�j-

teményei Nagykönyvtárában.) 1.  Tö-

retlen hit. 2. Tudományos, ezen belül 

fi lozófi ai és teológiai megalapozott-

ság. 3.Az „értelmes hit, cselekv� er-

kölcs” szerves egysége. 4. Módszeres, 

praktikus életvezetés. 5. Szerette és 

tisztelte az embereket, vallásfeleke-

zetre való tekintet nélkül. 6. A  „hittel 

és humorral” életszemlélet. 7. Végte-

lennek t�n�, ám 70 év alatt fel�rl�dött 

szellemi és fi zikai munkabírás.

Mindezeket taglalja Szatmári Emí-

lia már említett disszertációja. Ebben 

különösen megrázó és felrázó az, 

ahogyan a fel�rl� küzdelmekr�l ír.

Az említett, 2013.évi, „Válság és 

váltság” címet visel� konferencia szer-

vezésekor, Molnár Márton e kiadvány-

ban is közölt tanulmányának elhang-

zásakor, Szatmári Emília disszertáció-

jának védésekor nem tudtunk Farkas 

Szilárd munkásságáról. Bizony, ez 

elemzend� fi gyelmeztetés. �  igen-

csak jelent�s, alapos tanulmányokban 

foglalkozott a krizeológiával. Felfedez-

te számunkra, az utókor számára, az 

évtizedekig elhallgatott, sokáig nem 

idézhet�, majd alig-alig hivatkozott 

Koncz Sándort.Bizony, köszönet és 

elismerés, biztatás a folytatásra!

A  Széphalom, a  Kazinczy Ferenc 

Társaság Évkönyve nemes szolgálatot 

vállalt azzal, hogy a 14. kötete óta, 

tehát 2004-t�l, minden évben meg-

jelentetett egy-egy, KS munkásságá-

ra igencsak jellemz� írást. Ezeknél 

életrajzi jegyzeteket, m�veire történ� 

utalásokat is közöltünk, amelyeket 

itt nem ismétlünk meg, ám a kötetek 

fellapozását (persze a többi, sok-sok 

érdekes publikáció miatt is) ajánljuk.

A Széphalom 2017. évi 27. köteté-

ben (szerk. Nyiri Péter) megjelent KS 

„A  reformáció szociális háttere” cím� 

jelent�s könyvismertetése. A reformá-

ció 500. évében (értelmezéstörténeti 

emlékeztet�ül és a mai aktualitásra 

különös tekintettel) közöltük az ere-

detileg 50 (!) évvel ezel�tt publikált, 

tanulmány érték� könyvismertetését. 

(A gépirat dátuma: 1966. szept. 18.). 

A hosszú elhallgattatás után ez egyike 

volt a közlés, a nyilvános szereplés le-
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het�ségének. Most ismét megjelenik 

a Kultúra és Közösség 2017. évi, �szi 

számában is.

Dr. Koncz Sándor szellemi ha-

gyatékának feldolgozása az én prog-

ramom szerint az alábbi lépésekben 

történik.

1./ „Életrajzi vázlat és bibliográfi -

ák” címmel készítem a teljes áttekin-

tést, amely 2018-ban már remélhe-

t�leg elérhet� lesz a TIT hivatkozott 

honlapján.

2./ Folytatom a már fentebb em-

lített közléseket, a  gépiratok feldol-

gozását. Szervezem a f�bb m�vek 

újrakiadását és internetes elérhet�vé 

tételét.

3./ Elkészült a hivatkozott „Vál-

ság és váltság…”-konferencia leírása, 

szervezem ennek megjelentetését.

4./ Szorgalmazom Szatmári Emília 

és Farkas Szilárd köteteinek vitáját, 

ismertetését és a folytatást.

5./ Gy�jtöm és elemzem a KS-ról 

szóló írásokat, hivatkozásokat.

6./ Többen elemezték KS munkás-

ságát. A bibliográfi ai adatok bekerül-

nek az 1./-ben jelezett áttekintésbe.

7./ Törekszem arra, hogy a mun-

kásságáról, a  Róla írtakról, magatar-

tásáról áttekint� elemzés készüljön. 

Kiegészítve mondásai, bölcsességei 

válogatásával.

A  szolgáló helytállás jellemezte 

egész életét, Édesanyám, Harsányi 

Ilona (1919-2013) segítségével. 

Mindezt sok munkával, józan szám-

vetéssel, vállalással, megalkuvás nél-

kül… Sokszín�, gazdag, megpróbál-

tatásokkal terhes pályafutásuk sokak 

számára maradandó emlék, tanítás, 

a fent idézettek szellemében követen-

d� magatartás. Lásd (Koncz, 2016).

2018-ban számos, a  mostani té-

makörhöz is kapcsolódó évforduló 

lesz. Most a Sárospatakhoz, különö-

sen az SRK-hoz és a TIT Stúdió Egye-

sülethez kapcsolhatóakat említem, 

a  már hivatkozott Kazinczy Gáboron 

kívül. Tehát: 2018-ban mely jeles év-

fordulókat illik megszervezni:(Kérve 

és várva persze a további javaslatokat)

– Sárospatak 50 éve ismét város…

– Szent Erzsébet 810 éve született.

– Száz éve született Mészöly Dezs� 

(1918-2011)

– Béky Zoltán (1903-1978) ame-

rikai magyar püspök halálának 40. 

évfordulója.

– A  tehetségment�, népf�iskola 

szervez�, pszichológus, közíró, Sá-

rospatak várossá szervezésének egyik 

meghatározó szorgalmazója, a Sáros-

pataki Öregdiákok Budapesti Baráti 

Körének elindítója, Dr. Harsányi István 

(1908-2002) születésének 110. évfor-

dulója.

– Szentmihályiné Szabó Mária 

(1888-1929) születésének 130. év-

fordulóján különösen is felhívom a 

fi gyelmet a nagy, sárospataki témájú 

regényekre: „Örök társak”, „Lorántffy 

Zsuzsánna”, „Zrínyi Ilona”….

– Ugyancsak a 130. évforduló hívja 

fel a fi gyelmet Mátyás Ern�re (1888-

1950), aki az SRK huszadik századi 

megújításának kiemelked� személyi-

sége, nagy mestere volt.

– Mészöly Dezs� (1918-2011) köl-

t�, m�fordító, Sissi verseinek fordítója 

és elemz�je is Sárospatakról indult. 

Bizonyára többen, több lehet�séget is 

felvetnek majd…

– Személyesen, tágabb körben is 

készül�döm: 2018-ban lesz 50 éves a 

magyarországi jöv�kutatás. Én is ele-

mezni szeretném a szemléletváltozást, 

egy új kutatási terület kialakulását és 

eredményeit, persze mindebben a sa-

ját szerepemet is….”Jöv�kutatásaim… 

A  lehetséges jöv�kt�l a kívánt jöv�-

ig…” címmel, a Koncz, 2007/b írásban 
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megkezdett áttekintést szeretném tel-

jessé tenni. Azt mutatom be, hogy jó-

magam a jöv�kutatási munkáim során, 

a  kulturális el�rejelzésekb�l mindig a 

tervezés módszertanáig és tartalmáig 

akartam, próbáltam eljutni. Ez is refor-

málási felel�sség és feladat volt…

2019-ben a számomra kiemelke-

d� feladat: édesanyám, Harsányi Ilo-

na (1919-2013) születésének 100. 

évfordulóján megemlékezés szerve-

zése!

Volt már szó a 2020. évi nagy 

esemény el�készítésér�l: Konferencia 

Finkey Ferenc 150. évének tiszteleté-

re….

Tehát. Szabadulni nem akartam, 

így hát lássunk a család lelkész, tudós, 

teológus nagyjairól egy áttekintést! 

Radácsy György, Finkey Ferenc, Har-

sányi István és Koncz Sándor követke-

zik, ahogyan mérvadó szakemberek 

emlékeznek rájuk…A családi örökség 

nem érdem, hanem felel�sség és fel-

adat. Ez az összeállítás nem minta, de 

ajánlás és további készül�dés…

  

Az írás szerz�je Dr. Koncz Gábor 

(Sátoraljaújhely, 1950.) Ph.D., egyete-

mi magántanár, f�iskolai tanár. Nyug-

díjas. A  Magyar Comenius Társaság 

alelnöke, a TIT Stúdió Egyesület igaz-

gatója, társadalmi munkában. F�isko-

lákon oktató. Voltam: újságíró, tudo-

mányos kutató, minisztériumi munka-

társ, miniszteri biztos, országos kultu-

rális intézmények vezet�je. Továbbá 

a fels�oktatásban, a  továbbképzések 

és konferenciák keretében, itthon és 

külfölön el�adó. Hajdan sok cikkem, 

majd több könyvem, számos tanulmá-

nyom jelent meg a m�vel�dés-gazda-

ságtan, kulturális el�rejelzések, kultu-

rális tervezés, kulturális menedzsment 

témakörökben. Mostanában – többek 

között – a „Rendezvénytan” kötetemet 

készítem el�, tanítok, gazdálkodom, 

és az e tanulmányban említett téma-

körök feldolgozásával, valamint jeles 

évfordulók megszervezésével foglal-

kozom. Honlap: www.tit.hu, e-mail: 

drgaborkoncz@t-online.hu
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