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„Tudománnyal és a hit pajzsával” 
 

Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakor-
lati tanszékének vezetője a fenti címmel újabb könyvet jelentetett meg Makkai 
Sándorról. 

Tapasztalatunk az, hogy manapság, a felületes ismeretközlés és az ön-
kényesen szelektáló tájékoztatás korában azok a művek, amelyek tudományos 
alapossággal és körültekintéssel készülnek, egyre szűkebb kör, a tudóstársada-
lom, a „beavatottak” érdeklődésére számíthatnak. Figyelemre méltóak azok a 
tudományos teljesítmények, amelyek szintézist tudnak teremteni a tudomá-
nyos igényesség és az olvashatóság között.  

Fekete Károly Makkai Sándort bemutató munkássága ilyen. Szerzőnk 
számos tanulmányban, cikkben, köztük Makkai Sándor gyakorlati teológiai 
munkássága című doktori értekezésében sokoldalúan és érdekfeszítően tárja a 
mai olvasó elé a XX. század egyik legnagyobb magyar református teológusá-
nak, missziói elkötelezettségű egyházi vezetőjének és közéleti személyiségének 
életművét.  

E sorba illeszkedik, s az eddigi művek koronájaként jelenik meg az Er-
délyi Egyházkerület kiadásában a mostani könyv, amely tizenkét – részben 
már valahol megjelent, részben új – tanulmányban foglalja össze Makkai 
életművét. A tanulmányokat tartalmilag tagolva négy részben olvashatjuk. Az 
V. rész a Függelék, amelyben Makkai 1945-ös népbírósági tárgyalásának irata-
it közli a szerző. 

Az I. részben Makkai Sándor teológiai professzori pályájáról olvasunk 
lényegre törő, konkrét és érdekes összefoglalást. Élete és munkássága összekö-
ti Kolozsvárt és Debrecent, de még Sárospatakot is. Az összefoglalásból kide-
rül, hogy mindenütt érvényesült alkotó nyugtalansága, értékteremtő sokrétű 
tudása, egyházépítő, közösségszervező szenvedélye. 

Ez utóbbi bizonysága az is, hogy Makkai részt vett az erdélyi Vécsi Szö-
vetség megalakításában és működésében. E lelkészi baráti kör történetéről, és 
Makkai Sándor velük kapcsolatos, nem mindig feszültségmentes kapcsolatáról 
külön tanulmány szól. De ugyanebben a részben olvashatunk Makkai tudo-
mányos munkásságának egy igen fontos területéről, a pedagógiai és valláspe-
dagógiai tudomány műveléséről és gyakorlati vonatkozásairól. 

A II. részben Termékenyítő hatások címmel azoknak a forrásoknak a 
feltárása történik, amelyekből táplálkozott e „reprezentatív elme”, e „polihisz-
tor-alkatú egyházi ember”, munkássága. Egy tanulmány mélyreásó vizsgálattal 
kimutatja, hogy Makkai vallásfilozófiájára és egész gondolkodására döntő 
hatást gyakorolt Böhm Károly ismeretelméleti alapú (érték)filozófiai rendsze-
re.  

Nagy élmény olvasni a termékenyítő hatással bíró személyes kapcsola-
tokról. „Ritka szép példája a párhuzamosan futó életvonalaknak Ravasz László 
és Makkai Sándor pályafutása” – írja Fekete Károly, s tanulmányából kiderül, 
hogy a XX. századi magyar református teológia és egyházi élet e két géniusza 
mennyire egy tudott lenni a legnagyobb kérdésekben, az igehirdetés szerete-
tében, az egyház és a misszió iránti elkötelezettségben. Szintén lebilincselő 
olvasmány Makkai és Reményik Sándor „közös életeszmények jegyében” kö-
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tött barátságának történetéről szóló írás. E tanulmány nagy értéke, hogy a 
szerző e lírai magasságokban megélt kapcsolatot versek és levelek közlésével is 
dokumentálja.  

Megjegyzendő: a kötet értékét növeli a Makkai Sándorról és kortársairól 
készült fényképek közlése is. 

A III. rész címe Népemmel az egyházért. Itt Makkai életművének egyik 
kiemelkedő témáját mutatja be néhány tanulmány. Makkai munkásságának 
valóban az egyik legfontosabb kérdése az egyház és a nemzet fogalmának, 
illetve e két fogalom és valóság egymáshoz fűződő viszonyának tisztázása volt. 
E ma is aktuális kérdést Makkai mindig az Ige világosságában, az egyház- és 
nemzetszeretet őszinteségével tárgyalta. Sokrétű megközelítésének konklúzió-
ja a „nemzetnevelő gyülekezet” fogalmában írható le.  

E helyen mutatja be a szerző Makkai missziói koncepciójának lényegi 
vonásait, illetve Makkai és Victor János misszióértelmezési vitájának anyagát. 

A IV. részben Művészetek vonzásában címmel olyan oldalról ismerhet-
jük meg Makkait, amelyről az egyházban kevesebb szó esik. Már az eddigi 
tanulmányokban is érintette a szerző az irodalmi tevékenységet, itt viszont 
részletesebb képet alkot erről.  

A magyar olvasóközönség jól ismeri Makkai Sándort, mint regényírót – 
erről az oldaláról összefoglaló módon olvasunk a kötetben. Kevésbé ismertek 
viszont Makkai költészeti alkotásai és kísérletei. Jó megismerni e kötetből 
kiadatlan verseit, látni a formabiztonságot, a tartalmi mélységet és az igei 
alapot. S nagy élmény látni a kötetben Makkai festményeit is! Erről az oldalá-
ról valóban keveset tudhat az utókor. Külön öröm, hogy az utolsó rövid tanul-
mány éppen az itt, Sárospatakon őrzött vázlatfüzeteinek rajzairól, színvázlata-
iról, aquarelljeiről tesz említést.  

Összegezve: a szerző szándéka az volt, hogy átfogja, sokrétűen bemutas-
sa Makkai Sándor gazdag életét, szolgálatát, valamint kitartó küzdelmét, ame-
lyet „tudománnyal és a hit pajzsával” vívott egyházáért és nemzetéért. Hogy e 
szándék megvalósult, még az sem teheti kérdésessé, hogy a tanulmányokban 
egy-egy helyen átfedés található. A részek teljes egységben szolgálják az írói 
intenciót.  

Illesse köszönet Fekete Károlyt a sok fáradozásáért! Nemcsak azért, 
hogy e könyv megjelent, hanem mindazért, amit Makkai Sándor életművének 
megismertetéséért eddig tett. 

  
(Ifj. Fekete Károly: Tudománnyal és a hit pajzsával, Válogatott Mak-

kai-tanulmányok; Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása, Kolozsvár 
2008) 
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