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REKTORI TANÉVNYITÓ BESZÉD 
a  Sárospataki Református Teológiai Akadémia   tanévnyitó közgyűlésén 

Sárospatak, református templom, 2008. szeptember 14. 
 

Főtiszteletű Tanévnyitó Közgyűlés! 
 
Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, egyházkerületünk vezetését 

képviselő Ábrám Tibor főgondnok urat, intézményünk tanárait, oktatóit, 
munkatársait, valamint a hallgatókat és családtagjaikat. Szeretettel köszöntöm 
meghívott vendégeinket, a jubilánsokat, illetve szeretteiket, nagytiszteletű 
Berényi József tiszteletbeli tanárunkat, akivel együtt adunk hálát a 90 évért. 
Szeretettel köszöntjük körünkben családtagjaival együtt Papp Kálmán nagy-
tiszteletű urat Dél-Afrikából, akit tiszteletbeli tanárunkká választunk. Köszön-
töm a kollégiumi társintézmények képviselőit, Végh Balázs közigazgató urat, 
aki először vesz részt Közgyűlésünkön.  

A testvérintézmények vezetői közül többen telefonon mondták el áldás-
kívánásaikat. Dr. Fazakas Sándor, a DRHE rektora levélben küldi köszöntését 
a Közgyűlés résztvevőinek. Dr. Szathmáry Sándor kutatóprofesszor táviratban 
küldte el áldáskívánásait. Köszöntöm a lelkész testvéreinket, a gyülekezeti 
tagokat és minden kedves vendégünket. 

 
Nemcsak a tanév vége, hanem egy új tanév kezdete is a számvetés ideje. 

Hogyan folytatódik intézményünk élete? Hányan folytatják a megkezdett ta-
nulmányaikat, és hányan nyertek felvételt szakjaink első évfolyamára? Milyen 
folyamatok erősödnek, illetve gyengülnek?  Ünnepélyes szavak helyett inkább 
ilyen kérdésekre próbálok választ adni, lehet, hogy olykor ünneprontó módon.  

Az adatok a 2008/2009-es tanév kezdetén nagy átlagban megfelelőnek 
tűnhetnek, hiszen mintegy 130-an iratkoznak be teológiánk két szakjára. Mel-
lettük a megújult és a nyáron meghirdetett Presbiteri Népfőiskolára eddig 
mintegy 30-an adták be jelentkezésüket. 

Ha viszont közelebbről megnézzük az adatokat, már előtűnnek nyugta-
lanító jelek. Az ugyan öröm, hogy a K-LM szak nappali és levelező szakján 74 
hallgatóval számolunk, bár ez a szám is kevesebb a tavalyinál, az viszont na-
gyon elgondolkodtató, hogy a teológia szakon folyamatos csökkenést látunk, 
összesen 55 hallgatónk lesz. Intézményünk újraindulásának 18 éve alatt csak 
egyszer volt ennél alacsonyabb a lelkészjelöltek száma: 1991-ben, az indulás-
kor, amikor 49 (!) elsőévessel kezdődött meg a munka. Nem lenne jó e lélek-
tani 49-es határ alá kerülni, s nem lenne jó azt sem elérni, hogy mi tanárok, 
oktatók, óraadók többen legyünk, mint a teológushallgatók… 

Mik lehetnek az okai ennek a kedvezőtlen folyamatnak? Több konkrét 
ok is felsorolható. Sikertelen tanulmányok és egyéb okok miatt több (7) hallga-
tónk elment, és könnyen átvételt nyert a Pápai Református Teológiai Akadé-
miára. Ez az új „népvándorlás” kérdéseket vet föl: nem bomlasztja-e a hallga-
tói közösséget az, hogy ilyen könnyű az egyik intézményből a másikba 
átmenni, bárki azt gondolhatja, ha tanulmányi nehézségem van, majd tárt 
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karokkal fogadnak máshol, így csak a becsületesebbek és az önkínzók marad-
nak itt. Majd ugyanezt lelkészként is meg lehet tenni, odébbállni újra meg újra 
az egyik gyülekezetből a másikba, ahol könnyebb?  

De sorolom tovább az okokat: Egyházkerületünkből, gimnáziumainkból 
még mindig inkább más teológiára jelentkeznek a fiatalok, s nem ide. Tovább 
kell erősítenünk az együttműködést.  Aztán: Felvidék már régen lezárta a „ha-
tárokat” és nem enged hallgatót Patakra. Úgy tűnik, hogy újabban Kárpátalja 
is ugyanerre az útra tér, és ez nagy fájdalom, jelentős veszteség. A Generális 
Konvent meghirdetett nagy ívű egységesítő koncepciójával szöges ellentétben 
áll ez az elzárkózó magatartás. Mindenkinek bele kellene néznie a magyar 
református oktatás történetébe, illetve csak egyszerűen rá kellene nézni a tér-
képre – Sárospataknak egyértelmű küldetése van e nemzetrészek irányában is! 

Persze, a fogyásnak vannak általános okai is. A legutóbbi jelentések sze-
rint országosan csökken az egyházi felsőoktatásban résztvevők száma. Úgy 
tűnik, nem olyan vonzó az egyházi szolgálat, mint évekkel ezelőtt… Meg kell 
jegyezni, hogy a mostani megszorító, szűkítő oktatáspolitika a világi felsőokta-
tásban is létszámcsökkenést eredményezett, emiatt sok intézmény a lét-
nemlét határára került. 

Hallható olyan egyházi vélemény, hogy a teológiákon „túltermelés” fo-
lyik, hiszen beteltek a gyülekezetek, az új, fiatal szolgatársaknak komoly elhe-
lyezkedési nehézségeik vannak. Ez valóban olyan horderejű és valós probléma, 
hogy érdemes kicsit közelebbről is megvizsgálni. 

Milyen az egyház munkaerő-helyzete? Tudjuk, hogy a társadalomnak az 
egyik legdöntőbb kérdése a munkaerő-gazdálkodás, a munkanélküliség, az 
aránytalan elosztás, a munkaerő-felesleg. Vajon így van ez az egyházban is? 

Bizonyos vagyok afelől, hogy az egyházi munkaerő-helyzetet nem lehet 
önmagában vizsgálni. Az egyházzal kapcsolatban feltett kérdésekre jó választ 
ugyanis csak teológiai alapon lehet adni! Így ezt a kérdést is egy nagyobb kér-
déskörbe kell belehelyeznünk: mi jellemzi  Isten országa munkaerő-helyzetét? 
Van-e Isten országának munkaerő-gazdálkodása? 

Az Úr Jézus két alap-megállapítást tesz ebben a kérdésben: a Mt 9,37-
ben (és Lk 10,2-ben) találjuk meg ezt az Igét. Azt állítja egyrészt, hogy az 
aratnivaló sok, és azt állítja másrészt, hogy a munkás kevés. Jézus bejárta a 
környező településeket, tanított, gyógyított sokakat, szembesült az emberi 
erőtlenség, ínség, céltalanság nagy mértékével, és tanítja tanítványait, hogy ők 
is lássák ezeket. Ezért mondja, hogy az aratnivaló sok. Isten országában nin-
csen munkanélküliség, és nincsen túlképzés, munkaerő-felesleg, mert annyira 
sok a munka.  

Mindnyájan tudjuk ezt, akik már belekóstoltunk a szent szolgálatba. A 
gyülekezetben sokat szervezünk, ha ennél ötször annyi lelki napot, kirándu-
lást, ifjúsági tábort, missziói alkalmat tudnánk szervezni,   az is kevés lenne. 
Ha a lelkész családot látogat, félórára tervezi, de annyi gond tárul fel, hogy 2-3 
óra is kevés. A kórházlelkész bemegy a kórházba, látja, hogy sok dolga lesz a 
betegek közt, ennél csak egy lesz majd még több, az orvosok, ápolók 
lelkigondozása. S nem folytatom. Az aratnivaló sok, a munkás kevés. Ahol egy 
lelkész van, kellene még egy segédlelkész vagy hitoktató, de milyen jó lenne 
egy lelkészi munkatárs is. Ahol több lelkész van, ott is lehet találni olyan szol-
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gálatot, amelyre egy új státus kellene. Isten országa szempontjából nézve ma 
egyházunk gyülekezeteiben, illetve intézményeiben azonnal szükség lenne 
több száz új munkatársra. 

Ezt azért is mondom, hogy biztassak mindenkit, aki Isten hívásának en-
gedve idejött, és itt készül a lelkészi, hitoktatói és munkatársi szolgálatra: az 
aratás Ura mindnyájunk szolgálatát elkészítette, és mindnyájunkra számít! 
Mert az aratnivaló sok, a munkás kevés. 

A ténymegállapítások után Jézusnak van még egy parancsa: kérjétek az 
aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Az utánpótlás kérdése 
tehát imádságos ügy. Nem szervezés kérdése és nem is pénzkérdés. Az aratás 
Urának hatásköre. Tőle kell tehát kérnünk, hogy indítson munkásokat az ara-
tásába. 

Kálvin e textus magyarázatánál ezt írja: „Mivel soha senki nem lehet 
önmagától az evangéliumnak hűséges és alkalmas szolgája, csakis azok töltik 
be helyesen a tanítói tisztet (egyáltalán: az Ige szolgálatát), kiket az Úr indít 
munkásságra, és lát el az ő Lelkének ajándékaival. Valahányszor tehát a jó 
szolgák hiányát látjuk, Őhozzá kell szemünket emelnünk, hogy hozzon segít-
séget. Erre a könyörgésre pedig soha nem volt nagyobb szükség, mint 
…most…” 

De ne csak egyesek elhívását kérjük az aratás Urától, hanem buzgón 
esedezzünk egyházunkért, a megújulásért, a szemléletváltásért. Ő teheti nyi-
tottá az egyházat, a gyülekezeteket, hogy fogadják a munkába beálló új szolga-
társakat. Ő mozdíthat ki a jelen helyzet konzerválása holtpontjából, vagy a 
pénztelenség miatti kesergés passzivitásából, és Ő adhat missziói lendületet és 
lelkületet.   

 
Főtiszteletű Akadémiai Közgyűlés! 
 
Tanári karunk újult erővel vág neki az új tanévnek, bár ezen a nyáron 

nem volt hosszú a pihenés időszaka. Részt vettünk a Coetus Theologorum 
debreceni ülésén, több hazai és külföldi tudományos ülésen. Megtiszteltetés 
volt Kollégiumunk és Akadémiánk számára, hogy a Biblia évében itt Sárospa-
takon (és Göncön, Vizsolyban) tartotta ülését a Doktorok Kollégiuma. Többen 
előadásokat tartottunk az ülés során. Szeretném megköszönni a tanártársak-
nak, munkatársainknak és nem utolsósorban néhány diákunknak, hogy a ren-
dezés munkájából kivették részüket. A tudományos testület tagjai és neves 
vendégeink is Patak jó hírét vitték magukkal. 

A tanári karban személyi változások történtek. A pedagógiai blokk taní-
tásába bekapcsolódik az USA-ból hazaérkező Farkas Edina, szintén e blokk 
tanításában fog részt venni Kovács József vallástanár, és a gyakorlatvezetés-
ben Nádasi Erika vallástanár. Enghy Sándor tanár úr hollandiai kutatási ideje 
október végén jár le, tanszékén bizonyos kurzusokat addig is Marjovszky Tibor 
debreceni tanár úr tart.  

Ebben az évben indul az Erasmus mobilitás programunk, először egy 
hollandiai, kampeni egyetemmel szerződtünk tanár- és diák-cserére. Remél-
jük, sikeres lesz az indulás. 
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A tanárok és a diákok munkájában változást jelent, hogy megújult az 
Elektronikus Tanulmányi Nyilvántartó rendszerünk (ETN). Az átállás sok 
munkát, nagy odafigyelést igényel. Szeretnénk minden tanárnak és a hallga-
tóknak is részletesen bemutatni az új rendszer használatát. 

Köszöntjük hallgatóinkat, különösen is azokat, akik most kezdik meg 
tanulmányaikat nálunk. A teológus szakon 12-en, a K-LM szak nappali tagoza-
tán 5-en, levelező tagozatán 12-en (ez a szám még növekszik). Kívánjuk, hogy, 
váljék igazi otthonná számukra Akadémiánk. A diákság belső kohézióját erősí-
teni kell. Reméljük, ebben élen járnak majd a diákvezetők. Szikszai Szabolcs a 
szeniori, Menyhárt István az esküdtfelügyelői szolgálatra csak átmeneti időre 
kapott megbízást a tanév végén. A tanári kar támogatja, hogy a diákság az 
egész évre megválassza őket. 

Mindenkinek, a tanároknak, munkatársainknak és a diákságnak jó 
munkát kívánok. Remélem, hogy az egyetértés, az egy cél felé haladás lelkülete 
hatja át közösségünket.  A saját szolgálatommal is ezt szeretném erősíteni. 
 

Ezekkel a gondolatokkal Akadémiánk 478., az újraindítás óta 18. tanévét 
megnyitom. 

 
 




