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Bojtor István (Debrecen, 1928) reformá-

tus lelkész, egyháztörténész, számos 

tanulmány és könyv szerz�je. Mail: boj-

torfony@gmail.com

Bolvári-Takács Gábor (Sárospatak, 1967) 

Ph.D. történész, kulturális menedzser, 

jogász, a Magyar Táncm�vészeti Egye-

tem egyetemi tanára és rektorhelyet-

tese. A Zempléni Múzsa folyóirat alapí-

tó f�szerkeszt�je. www.zemplenimu-

zsa.hu, Mail: btg@zemplenimuzsa.hu

Dienes Dénes (Alsóvadász, 1956) Ph.D. 

habil. egyetemi tanár, református 

lelkész, a Sárospataki Református Kol-

légium Tudományos Gy�jteményeinek 

igazgatója, a Sárospataki Református 

Teológiai Akadémia (SRTA) intézetve-

zet� egyetemi tanára. Károli Gáspár-dí-

jas (2005), Comenius-emlékérmes 

(2006).

Egey Emese (Budapest, 1966) Ph.D. an-

golnyelv-tanár Budapesten, a Magyar 

Táncm�vészeti Egyetemen. www.mtf.

hu. Kutatási területe a magyar-fi nn 

m�vel�dés- és diplomáciatörténeti 

kapcsolatok.

Farkas Szilárd (Kaposvár, 1981) Ph.D. 

magyar nyelv és irodalom középiskolai 

tanár Kaposváron. Kutatási területe a 

magyar fi lozófi atörténet, Søren Kier-

kegaard és Lukács György, valamint a 

válságfi lozófi a.

Finkey Ferenc (1870-1949) jogtudós, 

koronaügyész,akadémiai tag, számos 

tanulmány és könyv szerz�je. Életrajzát 

lásd e számban, a róla szóló írásokban.

Hörcsik Richárd (Sátoraljaújhely, 1955) 

Ph.D. református lelkész, bölcsész, tör-

ténész. Habil. egytemi tanár: Debrece-

ni Református Hittudományi Egyetem. 

Országgy�lési képvisel�. Számos ta-

nulmány, könyv szerz�je. Kiemelked� 

jelent�ség�ek a Sárospatakkal kapcso-

latos írásai.

Dr. Koncz Gábor (Sátoraljaújhely, 1950) 

Ph.D. egyetemi magántanár, f�iskolai 

tanár, a Magyar Comenius Társaság 

alelnöke,a TIT Stúdió Egyesület igazga-

tója. 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.

www.tit.hu, Tel: 06-30-487-54-66, 

e-mail: drgaborkoncz@t-online.hu. Ku-

tatási témái: m�vel�dés-gazdaságtan, 

kulturális tervezés, családtörténet, kul-

turális menedzsment, rendezvénytan. 

Gyakori el�adó a fels�oktatásban és a 

továbbképzések során.

Kovács István Gábor (1945) Ph.D. szocio-

lógus, az ELTE-n el�adó és kutató. Té-

makörei: kalendárium történet,magyar 

társadalomtörténet, elitek, iskolák, 

felekezetek. Számos jelent�s m�vet 

publikált. Az utóbbi években módszer-

tanilag is újszer� és jelent�s a magyar 

akadémikusok felekezeti hátter�, szisz-

tematikus áttekintése.

Molnár Márton (Budapest, 1971) római 

katolikus teológus, esztéta. A Hamvas 

Béla Kultúrakutató Intézet tudományos 

f�munkatársa. F�bb kutatási témái: 

vallásbölcselet, az 1920-1930-as évek 

magyar esztéista nemzedéke, Szent-

kuthy Miklós és Hamvas Béla m�vei-

nek gondozása, megjelentetésük szer-

vezése. www.hamvasintezet.hu. Mail: 

molnarmarton55@gmail.com

Pocsainé Eperjesi Eszter (Szilvásvárad, 

1955) Ph.D. Református lelkész, etnog-

ráfus, a Sárospataki Református Teoló-

giai Akadémia adjunktusa. www.srta.hu, 

Mail: eperjesieszter55@gmail.com

Szathmáry Béla (Sátoraljaújhely, 1956) 

Ph.D. habil egyetemi tanár, a Tiszán-

inneni Református Egyházkerület Egy-

házjogi Kutatóintézetének igazgatója.

Honlap: http://srta.hu/faculty/szathma-

ry-bela. Bíró a Sátoraljaújhelyi Járásbí-

róságon.

Szatmári Emília (Miskolc, 1974) Ph.D. M�-

vel�désszervez�, középiskolai tanár, 

református teológus, közoktatás veze-

t�. A Sárospataki Református Teológiai 

Akadémia adjunktusa.

E számunk szerz�i



 

De felhangzik a bluesosított Neil Young, s�t még Janis Joplin is, bluesra hangszerelve. 

A hangulat fényes, mert azzá teszi a nagyszer�en és pontosan lüktet� zene, a folyosó-

ra nyitott apró terem zsúfoltsága. Bori asszony lilahagymás zsíroskenyereket osztogat 

szünetben a résztvev�knek, és vörösbort töltöget mellé. Nekem, aki megjárta Chicago 

blues-kocsmáit, hallgatta Rose mama csehójában a Rolling Stones-szal is együtt játszó 

SugarBlue-t, vagy a Blues Etceterában az er�sen szíven üt� Albert Kinget, nekem azért 

valami nagyon hiányzott innen. Mégpedig az er�sen sózott pattogatott kukorica (hogy 

ne mondjunk már mindig popcornt!), és rá a hideg sörök. Azon kívül minden a helyén 

volt. A fejek és fels�testek együtt ringtak a zene ütemére, az énekes hangja fekete és 

friss volt, mint a forró reggeli kávé…!

Hogy miért mondtam most el mindezt? Mert hogy vannak már helyek, végre, 

vannak príma helyek nálunk is! És ez egy ilyen hely! De mert nem Budapest szívében 

romkocsmáskodik, jazzkocsmáskodik, blueskocsmáskodik, hanem „csak” egy galéria 

az útmentén, Leányfalu magasságában, aligha fognak róla sokan és sokat írni. Én 

most írok. Mert írni err�l vállalkozás is, érdemes is, kötelesség is valamelyest! Ének 

a betér�kért…

Zalán Tibor

E számunk szerz�i

3-64. oldal

Bakonyi Péter (1949) – író, újságíró, szo-

ciológus, dramaturg, Budapest

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajzku-

tató, egyetemi tanár, Budapest

Borsos Miklós (1906–1990)

Csörsz Rumen István (1974) – irodalom-

történész, régizenész, szerkeszt�, 

Budapest

Fenyvesi Félix Lajos (1946) – költ�, újság-

író, Budapest

Filep Tamás Gusztáv (1961) – kisebb-

ségkutató és m�vel�déstörténész, 

Budapest

Szalai Lajos (1947) – nyelvész, m�fordító, 

Budapest

Szalay Lajos (1909–1995)

Szentmártoni Szabó Géza (1950) – iroda-

lomtörténész, Budapest

Takács János (1912–2013) – evangélikus 

lelkész

Zalán Tibor (1954) – költ�, író, drámaíró, 

Budapest



„Szabadulni nem akartam, így hát lássunk a család lelkész, tudós, teo-

lógus nagyjairól egy áttekintést! Radácsy György, Finkey Ferenc, Harsá-

nyi István és Koncz Sándor következik, ahogyan mérvadó szakemberek 

emlékeznek rájuk…A családi örökség nem érdem, hanem felel�sség és 

feladat. Ez az összeállítás nem minta, de ajánlás és további készül�-

dés… (…) A  reformáció 500. évében f�hajtással írom, hogy a felel�s-

séget és a feladatok alapjait örököltem. Édesapám, Dr. Koncz Sándor 

(1913–1983) gyakran idézett önmeghatározásai: »Értelmes hit, cselekv� 

erkölcs…« »Hittel és humorral…«” (Dr. Koncz Gábor)

„A hat sárospataki születés� professzor közül tehát hárman voltak jo-

gászok. Ebben bizonyára szerepe volt annak is, hogy Patakon jogaka-

démia is m�ködött. Figyelemreméltó azonban, hogy természettudós 

és m�egyetemi tanár is kikerült a sárospataki tanárok fi ai közül. Egy 

kivételével valamennyi professzorunk családjánál bizonyítható a sokge-

nerációs református m�vel�dési el�zmény.” (Kovács I. Gábor)

„Az átélt válságok a döntéseinken át érlelik a személyiségünket, erre fi -

gyelmeztet a dán Sören Kierkegaard, akinek a fi lozófi ája mind Koncz Sán-

dorra, mind Hamvas Bélára dönt� befolyást gyakorolt.” (Molnár Márton)

„Nagyapámnak az egyházi életb�l való kiiktatása mindazonáltal talán 

nemcsak saját aktivitásának a következménye, hanem egyben részele-

me egy nagyobb koncepciónak, amelynek kit�zött és hamar megvaló-

sított célja nem egyszer�en az Alsóborsodi Egyházmegye, hanem az 

egész Tiszáninneni Egyházkerület megszüntetése, a Tiszántúlival való 

összevonása – 1957-ben sikerült aztán különválni, visszaállítani a régi 

határokat –, hogy el�bb a keleti rész, majd lényegében az egész egyház 

a diktatúra szempontjából a legjobb kezekbe kerüljön: Péter Jánoséba, 

aki utóbb Kádár János külügyminisztere lett.” (Filep Tamás Gusztáv)

Családi reformáció

Ára: 1250 Ft. El�fi zetés: 6000 Ft.

El�fi zethet� személyesen valamennyi postán és a kézbesít�knél, a Magyar Posta Zrt. 

(1) 303-3440-es faxszámán, a hirlapelofi zetes@posta.hu e-mail-címen, 

valamint a szerkeszt�ségben.

A Napút elérhet� az interneten: http://www.naputonline.hu

Számlaszám: OTP 11713005-20381185
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