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Szatmári-Karmanoczki Emília 
 

A Sárospataki Református Teológiai 
Akadémia tiszteletbeli tanárai 
 
iszteletbeli tanári címet – az elérhető források szerint – a történelemben elő-
ször 1470-ben Lionel Woodville (későbbi Salisbury-i püspök) kapott az Oxfor-
di Egyetemtől. A tiszteletbeli cím használata az 1600-as években terjedt el az 
európai egyetemeken. Olyan személyek kapták, akikről az illető intézmény úgy 
ítélte meg, hogy a pozíció betöltéséhez szükséges procedúrától – az egyetemi 
kereteken kívül elért eredményeik alapján – mentesülhetnek az egyetemi sze-
nátus határozata alapján. 

Magyarország középkori egyetemei (Pécs, Óbuda, Pozsony) csak né-
hány évig működtek. A legkorábbi, folyamatosan működő egyetem 1635-ben 
indult Nagyszombatban, majd csak a 19. század második felében, de még in-
kább a 20. században jöttek létre országszerte új univerzitások. Talán ezzel 
magyarázható, hogy hazánkban csak a 20. században terjedt el mind a tiszte-
letbeli doktori (doctor honoris causa), mind a tiszteletbeli tanári (professor 
honoris causa) cím adományozása. Az 1531 óta működő Sárospataki Reformá-
tus Kollégium történetét tanulmányozva is csak az utolsó nyolcvan évben ta-
lálhatunk tiszteletbeli tanárokat.  

Sárospatakon a Teológia 1951-es bezárása előtt külföldön élő teológiai 
tanárokat, egyházi vezetőket tüntettek ki e címmel. Olyanokat, akikhez szíve-
sen utaztak tanulni pataki peregrinus diákok, vagy akik jelentős (szellemi, 
anyagi) segítséget nyújtottak a Kollégiumnak. 

Az 1991-es újraindulás után leggyakrabban olyan személyek nyerték el a 
kitüntető címet, akik a szocializmus évtizedei alatt el voltak tiltva a katedrától, 
ill. református egyházi iskolák hiányában nem taníthattak. 
 

I. rész 

A Kollégium 1931-ben fennállásának 400 éves évfordulójára készült. Ju-
bileumi ünnepséget szerveztek, és a jeles évforduló alkalmával tiszteletbeli ta-
nárokat választott az Akadémia. Ahogyan a tanári kari gyűlés jegyzőköny-
vében 1931 szeptemberében rögzítették: a „jubileumi ünnepségekkel kapcso-
latban jeles magyar-barátságuknak és a főiskola iránti rokonszenvüknek külö-
nösebb támogatással is kifejezést adó külföldi professzoroknak illetve egyházi 
méltóságoknak a sárospataki református theológiai Akadémia tiszteletbeli ta-
nári címe ajánltassék fel”1. Hiszen az intézménynek „nemcsak kötelessége, de 

                                                 
1  Akadémiai és közigazgatói napló 1931-1951 
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érdeke is a külföldi testvérintézményekkel való lelki kapcsolatok legszorosabb-
ra fűzése. Ezek a kapcsolatok, amelyek tanárok és diákok külföldi tanulmány-
útján keletkeztek jórészt, nemcsak azért voltak áldásosak, és azok ma is, mivel 
évről évre lehetővé tették a fakultás hallgatói egy részének külföldi főiskolákra 
való eljutását, hanem idők folyamán olyan gazdag lelki s szellemi kincsekkel is 
gazdagítottak bennünket, amelyek szükségessé teszik, hogy a lehető legben-
sőbb összeköttetés álljon fel továbbra is közöttünk és nagy külföldi barátaink 
között”2.  

A tanári kari gyűlés jegyzőkönyvében – pontatlanul - az alábbi hat személy 
neve szerepel: J. M. Webster a skót egyház kontinentális titkára, dr. August 
Lang hallei egyetemi professzor, dr. Cramer utrechti egyetemi professzor, dr. 
Bouwman kampeni egyetemi professzor, George Bartlett philadelphiai pro-
fesszor, Leich daytoni professzor. 

A javaslat ezután az igazgatótanács elé került, ahol – a jegyzőkönyv szerint 
– már kilenc személyt találtak méltónak a kitüntető címre, s nem csupán 
újakkal bővült a sor, de ketten kimaradtak a fent említettek közül. Dr. A. 
Noordtzij, dr. T. Hoekstra, F. W. Grosheide, E. Choisy, George Bartlet, dr. 
Leich, E. Bruston, J. M. Webster és dr. August Lang nevei olvashatók ebben a 
feljegyzésben.3 

Októberben az elnök már a következőket jelentette a tanári karnak: „a 
megválasztott tiszteletbeli tanárok a megválasztásukról szóló levelet megkap-
ták, azokra valamennyien válaszoltak és a megtisztelő kitüntetést valamennyi-
en elfogadták”4. Továbbá ezen az alkalmon javasolta Mátyás Ernő elnök, hogy 
a kar válassza meg tiszteletbeli tanárának a világhírű bonni professzort, a mo-
dern protestáns teológia megteremtőjét, Karl Barth-ot. Jelölését a követke-
zőkkel indokolta: „theológiai igazgató részint ama profétikus és tudományos 
munkásságra való tekintettel, amellyel világtávlati viszonyokban a teológiai 
gondolkodás oly áldásosan s a tiszta református elvek érvényre juttatásával oly 
meggazdagítóan befolyásolja, amely áldásos hatás a mai magyar teológiai 
gondolkodásban is mind fokozottabb mértékben jelentkezik; részint pedig ar-
ra való tekintettel, hogy magyar református teológus ifjaink (közelebbről a sá-
rospataki ifjak is) tudós katedrájánál már eddig is gyakran tapasztalták és a 
jövőben bizonyára még fokozottabb mértékben fogják tapasztalni hittestvéri 
és nevelő szeretetét és a magyar teológusok iránti meleg érdeklődését, javasol-
ja, hogy Barth Károly bonni professzort a főiskola 400 éves jubileuma alkal-
mából teológiai akadémiánk tiszteletbeli tanári címmel ruházza fel”5.  Az elnök 
javaslatát a kar egyhangúan támogatta. 

Az iskola 1931/32. tanévi Értesítője ezek szerint már arról ír, hogy 
„theológiai akadémiánk tíz külföldi professzornak és vezető férfinak, egyházi 
felsőbbségünk hozzájárulásával, a sárospataki főiskola tiszteletbeli tanári cí-
met ajánlotta fel, melyet az illetők köszönettel el is fogadtak”6. 

                                                                                                                     
 Sárospataki Református Kollégium Levéltára (SRKL) K.d.III.123.  
2  SRKL K.d.III.123. 
3  Kollégiumi Igazgatótanács üléseinek jegyzőkönyvei 1926-1933 SRKL K.b.III.16. 
4  SRKL K.d.III.123.  
5  SRKL K.d.III.123. 
6  Sárospataki Református Főiskola Értesítője 1927-1933 SRKL HKA.II.3/25. 
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Dr. Barth, Karl (1886, Basel – 1968, Basel) 
 

Gyermek- és ifjúkora éveit Bernben töltötte, ahol ap-
ja teológiai tanár volt. Itt kezdte teológiai tanulmányait 
1904-ben, majd apja akarata ellenére a liberális berlini 
teológián folytatta, végül 1908-tól Marburgban tanult. 
1909 és 1911 között genfi segédlelkész, 1911 és 1921 kö-
zött lelkész Safenwillben (Argau kanton), ahol a munká-
sok életkörülményei érzékennyé tették szociális kérdések 
iránt, s rövid ideig a vallási szocializmus hatása alá ke-
rült, sőt tagja lett a szociáldemokrata pártnak. Az első 
világháború kitörésekor szembekerült az azt üdvözlő li-
berális teológiával. 1918-ban, a Római levélhez írt kom-

mentárjában önálló teológiai álláspontját fejtette ki. 
Ezekben az években formálódik teológiája, a dialektikus teológia, az „Ige 

teológiája”. E szerint: Isten és ember között akkora a távolság, olyan nagy a 
különbség, hogy az emberi oldalról nem hidalható át. Az „egészen más Istent” 
csak úgy ismerhetjük meg, ha ő maga jelenti ki magát nekünk. Isten kijelenté-
se a testté lett Ige, Jézus Krisztus. Rá mutat és róla szól a Szentírás, az írott 
Ige, és róla tesz bizonyságot a prédikáció, a hirdetett Ige. A teológia örök di-
lemmája, hogy arról az Istenről kell beszélnie, akiről emberi módon nem lehet 
beszélni.  Az ember – tehát – alapvetően nem tud Istenről helyesen beszélni. 
Ha valamit mondunk róla, annak az ellenkezőjét is el kell mondanunk azon-
nal. Istenről csak dialektikusan lehet beszélni. Ez a feszültség nem oldódik fel, 
hanem megmarad, ahogy Jézus Krisztus személyében is jelen van azáltal, hogy 
egyszerre valóságos Isten és valóságos ember.  

1922 és 1925 között a német göttingeni egyetem dogmatika tanára volt, 
1925-től 1929-ig Münsterben tanított dogmatikát és újszövetségi exegézist, 
1930 és 1934 között a rendszeres teológia professzora volt Bonnban. 

1934-ben megtagadta a feltétlen hűségesküt Hitlernek, ezért elbocsátották 
lelkészi szolgálatából, majd 1935-ben nyugdíjazták. Szerzője volt a nemzeti-
szocializmussal szembeni egyházi ellenállás, a Hitvalló Egyház önértelmezése 
szempontjából központi jelentőségű Barmeni Hitvallásnak. 

Ezek után el kellett hagynia Németországot. 1935-től a bázeli egyetem pro-
fesszoraként tanított rendszeres teológiát, s itt élt és alkotott haláláig. 

 Irodalmi munkássága kiemelkedően gazdag és jelentős. Exegetikai 
művek (Der Römerbrief), teológiatörténeti tanulmányok, igehirdetések jelen-
tek meg tőle. Fő műve – a befejezetlenül maradt, de így is monumentális – 
Kirchliche Dogmatik, a keresztyén egyháztörténet legrészletesebb dogmatiká-
ja, melyen 35 éven át folyamatosan dolgozott. 

1948-ban Amszterdamban részt vett az Egyházak Világtanácsának meg-
alapításában, s később is fontos szereplője volt az ökumenikus mozgalomnak.    

A Sárospataki Teológia 1931-ben tiszteletbeli tanári címmel tüntette ki. 
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Dr. Bartlett, George 
Anglikán lelkész-teológus. 
Dr. Bartlett, George az 1858-ban alapított Philadelphia Divinity School-

ban, azaz a philadelphiai anglikán teológiai főiskolán tanított egyháztörténetet 
a 20. század fordulóján. 

Az ifjabb George Bartlett 1902-ig a New York-i Grace Protestant Episcopal 
Church segédlelkésze volt. 1902-ben innen hívta meg lelkipásztorának a Phi-
ladelphia állambeli Overbrook anglikán gyülekezete, a St. Paul Church. 

1931-ben tiszteletbeli tanári címet kapott a Sárospataki Teológiától. 
 

Bruston, Édouard (1869, Bordeaux – 1961, Les Contamines) 
 

Régi francia hugenotta család leszármazottja. Ősei a 
17. században molnárok voltak Saint-Nazaire-le-Désert-
ben, majd 1760-ban Bordeaux-ba költöztek, ahol földmű-
vesként éltek. A 19. századra jelentősen megváltozott a 
család társadalmi státusza, édesapja, Charles Bruston már 
református teológus professzor, a Montauban-i Teológiai 
Fakultás dékánja volt.  

Edouard Bruston 1869-ben született Bordeaux-ban és 
1961. augusztus 6-án halt meg Contamines-ban. Teológiai 
tanulmányait Montauban-ban és Heidelberg-ben végezte. 
Nérac-ban volt gyakornok, ahonnan Tonneins-be költö-

zött gyülekezeti lelkésznek.  
1902-ben feleségül vette Paule Schloesing-et, majd négy fiúgyermekük 

született, akik közül egy továbbvitte az apai örökséget, Henry nevű fiuk szintén 
lelkipásztor lett.  

Eduard Bruston 1907-ben örökölte meg apja, Charles professzori székét: 
exegézissel, szövegkritikával és bibliateológiával foglalkozott. Előbb a 
Montauban-i Teológiai Fakultáson tanított és kutatott, majd 1919-ben 
Montpellier-be költözött, ahol 1940-ig volt állásban. 1931 és 1934 között a fő-
iskola dékánja. Az első világháború éveiben, 1914-től 1918-ig Saverdunben 
szolgált tábori lelkészként.  

Számos mű és cikk szerzője, főképp az Études théologiques et religieuses, 
revue de la Faculté de théologie de Montpellier-ben (Vallási és teológiai ta-
nulmányok, a Montpellier-i Teológiai Fakultás lapja) publikált. Fő kutatási te-
rülete Jeremiás próféta, mely témában több könyvet is írt: De l'importance du 
livre de Jérémie dans la critique de l'Ancien Testament, Montauban, 1893; Le 
prophète Jérémie et son temps, Paris: Fischbacher, 1906. 

A Sárospataki Teológiai Akadémia 1931-ben tiszteletbeli tanári címmel 
tüntette ki.  

A Prágai Egyetem Comenius Evangélikus Teológiai Fakultásán 1934-ben 
díszdoktori címet kapott. 
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Dr. Choisy, Jacques Eugene (1866, Genf – 1949, Carre-Presinge, 
Genf) 

 
Az egyháztörténet professzora, Kálvin-kutató. Az 

ökumenikus mozgalom egyik úttörője.  
Genfben, Montauban és Berlinben tanult. Fizikából 

és matematikából baccalaureátust, teológiából doktorá-
tust szerzett.  

1889-ben a Canterbury francia gyülekezetnek, majd 
1890-ben a genfi Plainpalais-nek lett lelkipásztora. 1909 
és 1939 között az egyháztörténet professzoraként tevé-

kenykedett a genfi egyetemen. Tagja volt a genfi konzisztóriumnak is.  
Békés, nyugodt, de rendkívül aktív személy volt: 1897-ben megalapította a 

Reformáció Múzeumát a Kálvin Könyvtárral együtt, mely gyűjtemények jelen-
tős archívumai a Kálvin-dokumentumoknak. Az első genfi Gyülekezeti Cent-
rum létrehozásán is munkálkodott. Kezdeményezte a genfi egyházi kórus lét-
rehozását. Ezek mellett a Compagnie des Pasteurs (Lelkészek Egyesülete) 
titkára volt.  

Tanulmányozta a nők egyházban betöltött szerepét. Életre hívta és mű-
ködtette az „École d'études sociales pour femmes”-ot (női szociális tanulmá-
nyok iskoláját), majd 1918-ban egyesítette a genfi teológiai karon lévő „Institut 
des ministères féminins”-nel (női szolgálattevők intézetével). 

 Aktívan részt vett a svájci evangéliumi egyházszövetség megalapításában, 
1930 és 1941 között az Evangelischen Kirchenbundes der Schweiz elnöke volt.  

Az ökumenikus mozgalom úttörője. 1925-ben részt vett a stockholmi, 
majd 1927-ben a Lausanne-i Világegyházi Konferencián, és ezek hatására a 
Genfi Egyetemen ökumenikus szemináriumot szervezett. 

Az egyetem professzoraként az első világháború alatt a YMCA (Keresztyén 
Ifjak Egyesülete) Világbizottsága igazgatóságának egyik tagja volt. Ez a bizott-
ság felügyelte az Egyesületnek a háborúban résztvevő fiatalok támogatásával 
foglalkozó programját, valamint Európa-szerte koordinálta és ellenőrizte a 
War Prisoners' Aid-et (Hadifogoly Segítő Program). 1940-ben liturgiai revíziót 
kezdeményezett. 

1931-ben a Sárospataki Teológia tiszteletbeli tanári címmel tüntette ki.  
1938-ban a Debreceni Egyetem honoris causa doktora lett. 
Többek között tanulmányt írt Genf és a protestáns Magyarország kapcso-

latáról (Genève et la Hongrie protestante, in: Revue d'hist. comparée, 25, 
1947, 219-224.). 
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Dr. Grosheide, Frederik Willem (1881, Amsterdam – 1972, 
Amsterdam) 

 
1881. november 25-én született Amsterdamban. Apja 

a holland Kereskedelmi Kamara könyvelője volt, édesany-
ja teológiát tanult. 

Ő maga 1899 és 1905 között teológiát hallgatott az 
amszterdami Vrije Universitijten, majd 1908-ban ugyan-
ebben az intézményben doktorált. Doktori disszertációját 
Verwachting der toekomst van Jezus Christus. 
Exegetische studie (Jézus Krisztus-i jövendő várása. 
Exegetikai tanulmány) címmel írta. Előbb klasszikus 
nyelveket tanított a zetteni Keresztyén Gimnáziumban 
(1905-1906), majd 1907-től 1912-ig a schipluideni refor-

mátus gyülekezet lelkipásztoraként szolgált. 1912-től 1953-ig – nyugdíjba vo-
nulásáig – a Vrije Universiteit újszövetségi professzora volt. Már 28 éves ko-
rában jelölték az Újszövetségi Tanszék vezető posztjára, de csak néhány évvel 
később foglalta azt el, miután elkészítette a Beknopte grammatica voor het 
Grieksche Nieuwe Testament (Görög Újszövetség nyelvtani áttekintése) című 
művét. Székfoglalóját Újszövetségi exegézis címmel tartotta.  

Exegétává válva Grosheide jelentősen hozzájárult a hollandiai református 
egyházak exegetikai kutatásai színvonalának emeléséhez. Exegetikai módsze-
rének lényege, hogy a Szentírást az Ó- és Újszövetség egységében, Isten téved-
hetetlen Igéjeként, az Ő abszolút hatalma megnyilvánulásaként értelmezte. Az 
exegéta feladata az, hogy a lehető legpontosabban határozza meg, mit akar Is-
ten Lelke mondani számunkra az adott igehelyen keresztül. Ehhez nyelvtörté-
neti módszertant kell használni és szükséges az allegóriák értelmezése.  

Számos kommentárt írt újszövetségi könyvekhez, melyeket a Seakle 
Greijdanusszal együtt szerkesztett Kommentaar op het Nieuwe Testament 
(Kommentárok az Újszövetséghez) és a Korte Verklaring der Heilige Schrift 
(Rövid magyarázat a Szentíráshoz) című sorozatban jelentetett meg. Továb-
bá szerkesztője volt a Christelijke encyclopedie (Keresztény lexikon) első és 
második kiadásának is. Jelentős műve a Hermeneutik (1926) és az Algemeine 
canoniek (1935).  

Sok doktorandusz tanult nála, és nem csak Hollandiából. Észak-
Amerikából és Dél-Afrikából is voltak hallgatói. Alapos és fegyelmezett mun-
kastílusa mellett közvetlen és bármikor elérhető volt tanítványai számára. 
Gyakran együtt is étkezett velük.  

Külföldi kollegáival is személyes kapcsolatokat ápolt. Magyarországon há-
rom teológia is tiszteletbeli tanári címet adományozott neki: Pápa, Debrecen 
és 1931-ben Sárospatak.  
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Dr. Hoekstra, Tjeerd (1880, Urk – 1936, Kampen) 
 
Holland református lelkész és teológus.  
1880. december 20-án egy kiskereskedő fiaként szüle-

tett Urkben, Hollandia egyik kisvárosában.  
1899-től a kampeni Református Teológiai Iskolában 

tanult, majd 1903-tól Heidelbergben filozófiai tanulmányo-
kat folytatott. Itt doktorált 1906-ban Windelband német 
filozófus professzor tanítványaként. Immanente Kritik zur 
kantischen Religionsphilosophie (A kanti vallásfilozófia 
immanens kritikája) címmel írta disszertációját. 1906-tól 

Hazerswoudében, 1908-tól Barbant tartomány székhelyén, ’s-Hertogenbosch-
ban szolgált lelkészként. 1913-tól a kampeni teológián „ambtelijke vakken”-t 
(„hivatás tudománya”) tanított. Munkásságának fő témája a vallás és pszicho-
lógia kapcsolata. Igyekezett összekapcsolni a filozofikus lehetőségpszichológiai 
irányzatot az új kezdeményezésekkel és a kísérleti pszichológiával. Mindezek 
nyomán tanulmányozta a vidéki emberek vallásosságát és a vidéki lelkipász-
torok szerepét az egyházban.  

Igazán sokrétű volt tudományos munkássága. Apósának, a hollandiai egy-
házzenész Lindeboomnak hatására foglalkozott a liturgikus énekek reformjá-
val is.  Az 1923-as zsinaton felkérték a liturgia felülvizsgálatát végző bizottság 
elnökének, mely munka 10 éven át tartott. Az új énekeskönyvvel kapcsolatban 
29 javaslatát fogadta el a middelburgi zsinat. Az itt bevett liturgia a korábbinál 
sokkal aktívabb szerepet adott a gyülekezeti tagoknak a szolgálatban. 

Kiemelkedő volt a homiletika területén végzett munkássága is. 1926-ban 
jelent meg összegyűjtve számos korábbi publikációja Gereformeerde 
Homiletiek (Református Homiletika) címmel. A homiletika lényegét az Ige 
érthetővé tételében és továbbadásában határozta meg. Tanulmányai mellett 
gyakorló prédikátor volt, követendő példát adott diákjainak. Az ő hatására 
kezdtek sokan papír nélkül, fejből és szívből prédikálni. 

Dr. T. Brienen homiletika-történeti kutatásai során rávilágított, hogy 
Hoekstra kutatásai során kapcsolatban állt a pataki teológiával, használta an-
nak könyvtárát is. 

Hallgatói életútját tanulmányaik befejezése után is figyelemmel követte, 
segítséget nyújtott lelkészi szolgálatuk végzésében. 

Érdeklődéssel figyelte a Magyarországi Református Egyház életét is, ő 
képviselte a holland reformátusságot a Pápai Kollégium 1931-ben tartott 400 
éves jubileumi ünnepségén. 

A Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája 1931-ben tisz-
teletbeli tanári címet adományozott neki. 

Földi életét egy hosszan tartó, sok szenvedéssel járó betegséggel végezte 
be 1936. január 20-án. 
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Dr. Lang, August (1867, Huppichterroth – 1945, Halle) 
 

Gimnáziumi tanulmányait Dillenburgban végezte, ezután Bonnban és 
Bernben tanult. Teológiai vizsgáját Koblenz-ban és Berlinben tette le. 1890-
ben doktorált Bonnban. 1893-tól a hallei református dóm prédikátora volt. 
1900-ban habilitált. Az első világháború idején, 1915-től 1919-ig katonai szol-
gálatot teljesített Lazarett Halléban mint tábori lelkész. 

1920-ban lett a Református Szövetség elnöke. 1921-től a református egy-
házkerület szuperintendense. Az Evangelische Allianz-szal és az ökumenikus 
munkával szoros kapcsolatban állt.  

A református tradíció ismerője, Kálvin-kutató. Előadásokat tartott a re-
formátus hitvallások kialakulásának történetéről.  

Létrehozta a Wuppertal-Elberfeldi Egyházi Főiskolát. 
A hallei és a genfi teológiai fakultások tiszteletbeli professzorrá fogadták. 

1929-ben a Debreceni Egyetem honoris causa doktora lett. 
 Lang számos tanulmányt, munkát publikált a protestantizmus történeté-

ről. 1914 és 1921 között előadókörúton volt az Egyesült Államokban.  
1931-ben a Sárospataki Teológia tiszteletbeli tanári címet adományozott 

neki. 
 

Leich, Frederick William (1872? - ?) 
 

1901-től az Ohio állambeli Cleveland „Első evangéliumi 
és reformált gyülekezetének” volt lelkipásztora. Az eredeti-
leg német nyelvű közösségben ő vezette be az angol nyelvű 
igehirdetést. Szolgálata éveiben megélénkült a gyülekezet 
missziós csoportjainak tevékenysége. Ő látta el ebben az 
időben a German Hospital vezetését is. 

Tagja volt az Egyesült Államok Református Egyháza 
Zsinatának. 

A Daytoni Egyetem teológiai fakultásának professzora 
volt. 

1931-ben a Sárospataki Teológia tiszteletbeli tanárává fogadta. 
 

Dr. MacDonald Webster, James 
 

Skót missziói lelkész, az Egyesült Skót Szabad Egyház kontinentális titká-
ra. 

1895-től dolgozott Andrew Moody vezetése alatt Budapesten, majd 1906-
ban átvette elődjétől a magyarországi misszió irányítását.  

A Skót Misszió magyarországi működését 1841. augusztus 21-én kezdte 
meg. Fő patrónusa az első években nem kisebb személy volt, mint a mélyen 
vallásos Mária Dorottya, József nádor felesége. A Skót Egyház zsidómissziói 
társasága kettős célkitűzéssel érkezett Magyarországra, egyrészt hogy a zsidó-
kat keresztyén hitre térítse, másrészt a protestáns egyházakat evangéliumi 
szellemben megújítsa. 
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A misszió jelmondata: „How to do good?” – Hogyan tegyünk jót? Ez a 
gondolat hatotta át azt a tevékenységet is, melyet hazánkban folytattak.  

A Skót Misszió első saját iskolaépületét az V. kerületi Hold utcában építet-
te fel. 1907-ben az elemi iskola polgári iskolával bővült. Mivel az egyre növek-
vő tanulólétszám és az internátus iránti igény szűkössé tette az intézményt, 
telket vásároltak Terézvárosban, a Vörösmarty utcában, ahol 1910-ben kezd-
ték meg az építkezést MacDonald Webster támogatásával és vezetésével. Ab-
ban az időben 35.000 font értékben építették fel azt az épületkomplexumot, 
mely még évtizedek múlva is a világ legnagyobb, a zsidók evangelizációjára 
szolgáló intézmény volt. Az új épületben helyet kapott az elemi és polgári le-
ányiskola, az internátus és az imahely. Emellett konferenciák, ünnepségek 
színhelyéül is szolgált. 

Ezekben az évtizedekben 80.000 darab Bibliát osztottak szét országszerte, 
és évente 340.000 darab vallásos kiadványt adtak el. 

A század első másfél évtizedében tevékenységük következtében 695 ke-
resztelésre is sor került. 

MacDonald Webster jelentősebb művei: Christ and the Jewish world 
(Krisztus és a zsidó világ), valamint The Jewish situation (A zsidó helyzet). 

1922-ben a Debreceni Teológia doctor honoris causa címet adományozott 
neki. 1922-ben a Vallás- és Közoktatási Minisztérium is kitüntette. 

A Sárospataki Teológia 1931-ben választotta tiszteletbeli tanárai közé.  
 

Dr.Noordtzij,Arie(1871, Nijehaske – 1944, Lutry ) 
 
1871. április 29-én született Marteen Noordtzij re-

formátus lelkipásztor, későbbi kampeni teológiai pro-
fesszor gyermekeként. 

Noordtzij sémi nyelvészetet tanult Leidenben, a 
„lö” héber elöljárószóból doktorált 1898-ban. Ettől az 
évtől a kampeni teológia hallgatója, ugyanakkor a 
kampeni gimnázium tanára lett. A sémi nyelvek iránti 
vonzalmát édesapjától örökölte, s már teológusként 

hébert, hollandot, franciát, az ősatyák történetét és a keresztyén vallás rend-
szerét tanította a gimnazistáknak. 1903-tól bekapcsolódott a teológián is az 
Ószövetség tanításába, s egyre többet vett át édesapja munkájából: hébert, 
szövegkritikát és régészetet adott elő. 1912-ben választották meg az Utrechti 
Egyetem tanárának,  a zsidó istentisztelet történetével és zsidó irodalommal 
foglalkozott, valamint az ószövetségi írásmagyarázat professzora volt. Székfog-
laló értekezését Istennek az Ótestamentumban adott kinyilatkoztatásáról, va-
lamint az ókori életről tartotta. Részletezte Izráel és a környezetében élő népek 
gondolkodásmódja közti hasonlóságokat és különbségeket.  1924-ben jelent 
meg fő műve, a Gods Woord en der eeuwen getuigenis (Isten Igéje és a szá-
zadok bizonyságtétele). Kortársai szerint rendkívüli kortörténeti ismeretekkel 
rendelkezett. Exegetálta a Zsoltárok, Ezékiel, I-II.Krónikák, Ezsdrás, 
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Nehémiás, III-IV.Móz könyveket. 1925 és 1927 között rektori tisztséget töltött 
be, 1933-ban tagja lett a holland Bibliafordító Bizottságnak. 1936-ban meg-
romlott egészségi állapota következtében nyugalomba vonult. 

Noordtzij nem volt lelkipásztor, de szerették, mint igehirdetőt. Szoros 
kapcsolatban állt a Gereformeerde Kerkkel. Szívügye volt a keresztyén okta-
tás, évekig elnöke volt a Református Iskolaszövetségnek és a Societas 
Studiosorum Reformatorumnak. 

 
 1948 a fordulat éve a Magyarországi  Református Egyház történeté-

ben. Ez év nyarán iktatták törvénybe az egyházi iskolák államosításáról szóló 
törvényt, de sok más szempontból is egyértelmű volt a kommunista rezsim an-
tiklerikális és ateista irányultsága. Az 1948. október 7-én megkötött Egyez-
mény meghagyta ugyan az ősi kollégiumokat egyházi fenntartásban, de min-
den bizonytalan volt.  A Sárospataki Teológia is működhetett az elkövetkező 
néhány évben, de megkötésekkel és szoros ellenőrzés alatt. 1948-ban készült 
az intézmény a Michigan állambeli Holland városban működő Hope College-
dzsal cseretanár- és cserediák-kapcsolat elindítására. Sárospatakról dr. Zsíros 
József teológiai tanár még el tudott utazni az Egyesült Államokba, de az ame-
rikai partner már nem kapott beutazási engedélyt Magyarországra.  

Ebben az évben is választott tiszteletbeli tanárokat a teológia, talán épp a 
politikai-egyházpolitikai helyzetre reagálva, az ellen tiltakozva. Azonban nem-
csak hogy ünnepséget nem tartottak ez alkalomból, de sem az Akadémia jegy-
zőkönyvei, sem a korabeli sajtó nem tett említést  erről. 1948-ban nem volt ta-
nácsos amerikai kapcsolatokat felemlegetni vagy ezekről írni.  

Az 1948-ban tiszteletbeli tanári címet kapott személyek közül csak két 
amerikai illetőségű nevet ismerünk ma: dr. Béky Zoltánról fia írta ezt le 1978-
ban, édesapja gyászjelentésében, dr. Eugene Osterhaven pedig magáról je-
gyezte le az 1987-ben kiadott The Story of Sarospatak Academy-ben.  

Mindez azt jelenti, hogy lehetnek mások is a megtisztelő cím birtokosai, de 
nevükre sajnálatosan nem derült/derülhetett fény e kutatás során.    

 
Dr. Béky Zoltán (1903, Hernádszentandrás – 1978, Washing-

ton) 
 

Református lelkész, az amerikai magyar református 
egyház püspöke. A sárospataki gimnázium és a teológia 
elvégzése után 1927-ben az USA-ban fejezte be tanulmá-
nyait. Itt szerzett teológiai doktorátust.  

A trentoni magyar református egyház lelkésze volt 37 
éven át, 1939-től az Amerikai Magyar Református Egyház 
esperese. Esperesi szolgálata elején hat gyülekezete volt a 
Keleti Egyházmegyének, 1954-ben húszat adott át utód-
jának. 1954-től főesperese, 1958-tól 1974-ig első püspöke 
volt az Amerikai Magyar Református Egyháznak. 1944-
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től igazgatta még a Bethlen-árvaházat és az aggok házát. Alelnöke volt a Re-
formátus Egyházak Világszövetségének, továbbá tagja az Amerikai Egyházak 
Nemzeti Tanácsának és Világtanácsának. 1956-tól alelnöke, 1964-től elnöke az 
Amerikai Magyar Református Szövetségnek, 1965-től a Szövetség igazgató-
tanácsának is. Főszerkesztője a Magyar Church címmel Carteret-ben 1922 óta 
megjelenő havi folyóiratnak, az Amerikai Magyar Református Egyház hitbuz-
galmi orgánumának.  

1969-ben az American Hungarian Studies Foundation (Amerikai Magyar 
Tanulmányok Alapítvány) George Washington díját kapta a kutatás, a tudo-
mányok és művészetek terén végzett munkájáért. 

New Yersey állam többször megtisztelte megbízásokkal. 1956-ban őt kérte 
fel az állam kormányzója, hogy legyen tanácsadója a magyar menekültekkel 
kapcsolatban. 

Főbb művei: Theológiai tanulmányok Kálvin Jánosról. Kálvin és a mai 
magyarországi theológiai gondolkodás (Washington, 1936, 1959); Bethlen 
Gábor vallásos személyisége (Washington, 1959); Az Amerikai Magyar Re-
formátus Egyesület történetének főbb eseményei 1896-1966., 1966-1970 (I-II. 
Ligonier, 1970); "Beh régen vérzel szegény magyar" Prédikációk, hazafias 
beszédek, előadások és gyászbeszédek (Ligonier, 1975).  

 
Dr. Osterhaven, Maurice Eugene (1915, Grand Rapids (Michi-

gan) – 2004, Freedom Village (Michigan) 
 

Az Amerikai Református Egyház felszentelt lelkésze. 
  A Michigan állambeli Hollandban végezte iskoláit, 

a Hope College-ban és a Western Theological Seminary-
ben. 1948-ban szerzett doktori fokozatot a Princeton 
Theological Seminary-n. Rendszeres teológiát tanított 
1952 és 1986 között a Western Theological Seminary-n, 
valamint oktatott a kaliforniai Pasadena teológiáján is.  
Vendégtanár volt az Iowa állambeli Dubuque és az Illinois 
állambeli Deerfield iskoláiban, továbbá az ausztráliai 
Presbyterian Theological Főiskolán. Vendégtanára lett 
volna a Sárospataki Teológiának is, ha az 1948-as évben 
bekövetkező politikai változások ezt meg nem akadályoz-

zák.  
Patak iránti szeretetének egyik forrása Gönczy Árpád pataki diákkal, 

princetoni teológustársával kialakult baráti kapcsolata volt. Érdeklődését, kö-
tődését és szeretetét Sárospatakhoz, a Pataki Teológiához még erősítette a 
Jablonka községből származó magyar felesége, Nagy Margit is. Testvériskolai 
kapcsolatot létesített Patak és a Hope College között. Adományokat: ruhane-
műt, gyógyszereket, pénzt gyűjtött és küldött 1947-től ameddig tehette, vala-
mint jelentős számban szakkönyvekkel is gazdagította az Akadémiát. 1947-ben 
a Teológia meghívta következő tanévére a professzort és a Hope College egy 
diákját, Patakról pedig Zsíros József professzor utazott el csereprogram kere-
tében. Osterhaven azonban már nem kapott beutazási engedélyt Magyaror-
szágra.  
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Az Államokban maradva is tenni akart Patakért, megalakította a Sárospa-
taki Református Kollégium Baráti Körét, valamint megírta a Sárospataki Teo-
lógiai Akadémia történetét (The Story of Sarospatak Academy) 1987-ben, 
mely munkáját feleségének, Margareth-nek ajánlotta. 

Tagja volt a Református Világszövetség Teológiai Bizottságának.  
Fő műve a The Faith of church (Az egyház hite).  
(Ezzel a címmel tartott előadást Sárospatakon 1996. szeptember 26-án, 

amikor a Pataki Teológia másodszor is tiszteletbeli tanári címmel tüntette ki.) 
A Sárospataki Teológia először 1948-ban tüntette ki tiszteletbeli tanári 

címmel. Patak mellett a Debreceni Hittudományi Egyetem és az Iowai Hope 
College is tiszteletbeli professzorának választotta.  

A Sárospatakért végzett sok évtizedes kitartó munkálkodásáért, a teológia 
újraindulásában vállalt áldozatos szerepéért, a meg nem szűnő lelki- és anyagi 
segítségnyújtásért 1996-ban másodszor is elnyerte a kitüntető tiszteletbeli ta-
nári címet. 

 
II. rész 

A Rákosi-korszak egyházpolitikájának döntése értelmében 1951 szeptem-
berében már nem kezdődhetett el az új tanév a teológián. Negyven éves kény-
szerű, szomorú szünet következett. 1991-ben indulhatott újra a munka, elő-
ször egy ún. kísérleti évfolyammal. 

Az elmúlt tizenhét évben többször is került sor tiszteletbeli tanári cím 
adományozására. Nem mondható meg pontosan, hogy hány alkalommal. Saj-
nálatos, hogy az első években alig vagy egyáltalán nem készültek jegyzőköny-
vek, később is gyakran hiányos és esetleges az írásbeli ügyvitel. Emiatt az 1991 
után választott tiszteletbeli tanárok névsora is – lehet – hiányos. Néhány eset-
ben olyan személyeket vagy személyek hozzátartozóját kellett megkeresni a 
kutatás során, akikről tudvalévő, hogy megkapták e címet, de semmilyen írá-
sos forrás nem tett erről említést.  

 
Horkay Barna (1908, Kistárkány – 2003, Sátoraljaújhely) 

 
A Horkay-család 300 éve lelkészcsalád. 1703-tól fo-

lyamatosan tanultak Patakon Horkayak. Volt, hogy egy 
generációból csak egy, de olyan is, hogy valamennyi fiú 
teológiát hallgatott Patakon. 

Horkay Barna 1908. november 29-én született 
Kistárkányban. Édesapja, id. Horkay Barna ekkor itt 
szolgált lelkipásztorként. Édesanyja Sasi Szabó Anna 
volt.  A család tíz gyermeke közül ő volt a harmadik. 

Az elemi iskola után a Sárospataki Református Fő-
gimnáziumban tanult, ezt követően pedig a Teológiai 

Akadémiára iratkozott be. 1931. június 21-én tették vállára a magyar reformá-
tus lelkipásztorok palástját. Jubileumi évfolyam volt az övék, ez esztendőben 
ünnepelték a Kollégium fennállásának 400. évfordulóját. Horkay Barna egész 
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életében büszkén emlegette, hogy iskolájában találkozhatott Horthy Miklóssal, 
az ünnep alkalmából Patakra utazott kormányzóval. 

Pataki diák korában, a Nagykönyvtár rendszeres látogatójaként felfigyelt I. 
Rákóczi György igeolvasási szokására az itt kiállított Bibliája alapján. A fejede-
lem minden nap két fejezetet olvasott a Szentírásból, és mindig bejegyezte az 
aktuális dátumot. Ez a felfedezés olyan hatással volt Horkay Barnára, hogy et-
től kezdve ő is napi két részt olvasott, egyet az Ó-, egyet az Újszövetségből. 
Tagja volt a teológiai kórusnak, két évig elnöke is. Pataki éveinek sporttevé-
kenysége is említésre méltó: 800 méteres síkfutásban országos első helyezést 
ért el. 

A teológia elvégzése után a Pataki Tanítóképző vallástanára volt két évig, 
majd Munkácsra került segédlelkésznek Bertók Béla püspök mellé. 1935-ben 
lett megválasztott lelkipásztora a nagyszőlősi gyülekezetnek, ahol 1987-ig 
szolgált. 

A második világháború után Kárpátalja a Szovjetunió része lett. A komá-
romi Nyugati Baráti Kör mintájára 1936-ban itteni lelkészek megalakították a 
Keleti Baráti Kört Szabó Béla lelkész, belmissziós előadó vezetésével. Egy alka-
lommal a „baráti körös” lelkészek arról beszélgettek, hogy még nem tettek bi-
zonyságot hitükről az istentelen állam előtt. Másnap reggel Horkay Barna az 
Ézs 18,2-ben a következőt olvasta: „Menjetek el gyors hírnökök, a magas és 
derék néphez, a néphez, amely rettenetes, mióta van és ezután is; a hatalmas 
és hódító néphez, amelynek földét folyók hasítják át”. Horkay Barna lelkész-
társával, Zimányi Józseffel megerősödve és felbátorodva az igei üzeneten, hit-
valló lépésre szánta el magát: felkeresték a Szovjetunió állambiztonsági szer-
vének egyik képviselőjét Beregszászon.  

1947. október 17-én letartóztatták. Rövid ungvári fogság után a Csukcs-
félszigeten lévő Kolima lágerbe vitték, ott raboskodott 1955 szeptemberéig. 
Családjától, gyülekezetétől 17000 km-re került, ahol az akár -60 ºC fokos hi-
degben, embertelen körülmények között is megtartotta életét Isten.  

Hazatérése után továbbra is a Nagyszőlősi Egyházközség lelkésze volt, hi-
szen gyülekezete visszavárta. Közben a parókiát államosították, a templom is 
állami tulajdonba került, a gyülekezetnek bérleti díjat kellett fizetnie a haszná-
latért. 

1956-tól a Máramaros-Ugocsa Egyházmegye espereseként végezte tovább 
szolgálatait egészen 1987-ig. 1956-ban a kárpátaljai gyülekezeteknek már csak 
harminchat református lelkipásztora volt. Így Horkay Barna is több gyüleke-
zetben hirdette Isten Igéjét: Fancsika-Sárváron, Mátyfalván, Feketepatak-
Verbőcön, Tiszakeresztúrban, Tiszaújhelyen. 

A kárpátaljai ifjak magyarországi teológiákon való tanulását a szovjet ha-
tóságok nem engedélyezték. 1974-től nyílt lehetőség arra, hogy a püspök és az 
esperesek szervezésében speciális lelkészképzésben vegyen részt évente né-
hány fiatal. Horkay Barna ó- és újszövetségi bibliaismeretet tanított ezeken a 
lelkészképző tanfolyamokon. 

Amikor az utánpótlás kérdése lassan megoldódni látszott Kárpátalján, 79 
éves korában nyugdíjba vonult és családja egy részével az anyaországba költö-
zött. 1997-ig Tiszaeszláron szolgált beiktatott lelkészként. Ekkor költözött szí-
vének mindig kedves városába, Sárospatakra. 
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Elmúlt 80 éves, amikor leírta a Kárpátaljai Református Egyház történetét, 
fogságát, a lelkészutánpótlás formáját, nehézségeit. Könyvének címe: A Keleti 
Baráti Kör.  

1942-ben házasságot kötött Törzsök Dolorosával, akivel 61 évig boldog há-
zasságban élt. 

Hosszú, bizonyságtevő élete 95 éves korában, 2003. szeptember 22-én ért 
véget. A lelkészi szolgálat azóta is tovább öröklődik  a családban. Horkay Bar-
na hat gyermeke közül egy lánya református lelkész, unokái közül is többen 
készülnek a szent szolgálatra. 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia újraindulása után – a csa-
lád emlékezete szerint az 1992-es ünnepélyes évnyitón – tiszteletbeli tanári 
címmel tüntette ki Nagytiszteletű Horkay Barnát.  

 
Kovács Zoltán (1907, Vágsellye – 2002, Leányfalu) 

 
A felvidéki Vágsellyén született 1907-ben, majd 

Galgócon, Szécsényben és Nagyszombatban járt elemi 
iskolába, gimnazista éveit pedig Nagyenyeden, a Bethlen 
Kollégiumban kezdte. A trianoni határ elvágta az anyaor-
szágtól, de 1921-ben Sárospatakra jött, hogy itt folytassa 
tanulmányait. 1926-ban érettségizett, majd a Teológia 
diákja lett, 1933-ban tette le második lelkészképesítő 
vizsgáját. Több tiszáninneni segédlelkészi hely (Szinpet-
ri, Aggtelek, Szin, Perkupa, Jósvafő, Zádorfalva, Szuhafő, 
Putnok, Nagyvisnyó, Hejőcsaba, Miskolc-Felsőváros) 
után 1943-ban Nagyszőlősre választották meg hitoktató 
lelkésznek, majd Tiszaújlakra került.  

A háború után Kárpátalja a Szovjetunió része lett, e területeken is meg-
kezdődött a magyarság és az egyházak megsemmisítése. Kovács Zoltánt 1949 
elején kilakoltatták a parókiáról, március 19-én letartóztatták, és májusban 
megszületett az ítélet ellene: 25 év kényszermunka. Ebből hat és fél évet töltött 
Bratszk és Omszk lágereiben, fenyőerdőt irtott vagy kőműves munkát végzett, 
majd 1956. június 21-én szabadult. (A fénykép 1956-ban készült az omszki lá-
gerben.) Ez évben Balazsér-Nagybégány megválasztotta lelkipásztorának, de 
szolgált Dédán, Kisbégányban, Guton is. Innen telepedett át feleségével az 
anyaországba 1982-ben. Ekkor is vállalt még igehirdetési szolgálatokat, beosz-
tott lelkész volt Szentmártonkátán és Nagykátán. 1994-től utolsó éveit Leány-
falun, a Református Szeretetotthon gondozásában töltötte hűséges feleségével 
együtt.  

Hosszú fogságáért az Antall-kormánytól egymillió forintot kapott „kárpót-
lásként”. Ezt az összeget a beteg, otthon nélküli lelkipásztor teljes egészében 
az újrainduló Sárospataki Református Teológiai Akadémiának ajánlotta fel. 
Ebből jött létre a „Szibéria alapítvány”, mely jelentős összeget nyújt egy-egy 
arra érdemes pataki teológus számára, erkölcsi értéke pedig felbecsülhetetlen.    

2002-ben, 96 évesen hunyt el Leányfalun. 
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Szabó Dániel (*1933, Miskolc-Hejőcsaba) 

Hejőcsabán született lelkész családban.  Középiskolai 
tanulmányait Miskolcon, a Református Lévay József 
Gimnáziumban végezte. Orvosi pályára készült, de mint 
„papgyereket” nem vették fel az egyetemre. Így előbb vil-
lanyszerelést tanult, gépkocsivezetői jogosítványt szer-
zett, majd teológiára jelentkezett. Kiváló tanuló volt. 
Walther Lüthi igehirdetéséről, valamint Arany János eti-
kájáról írt szakdolgozata miatt megkérdőjelezték a lelké-
szi szolgálatra való alkalmasságát. Amikor pedig az üldö-
zött lelkipásztorok mellett szólalt meg, eltávolították a 
lelkészi szolgálatból. 

Rövid ideig angol és német nyelvtanítással foglalkozott, majd szállodai 
portásként dolgozott nyugdíjazásáig Miskolcon. Közben diplomát szerzett a 
Vendéglátóipari Főiskolán. 

Egyházi szolgálatokat végzett – palást nélkül is. Részt vett falusi templo-
mok renoválásában, konferenciákat szervezett, missziói lelkülettel fordult a 
romák felé. Nyugati keresztyén kapcsolatait Magyarországon, Kárpátalján és 
Erdélyben is kamatoztatta. 

A Tiszáninneni Református Egyházkerület gyülekezetei a rendszerváltás 
után – előbb 1990-ben, majd 1996-ban is – főgondnoki tisztségre választották 
meg. E tizenkét év alatt kiemelkedő szerepet vállalt a Sárospataki Református 
Teológiai Akadémia, valamint a Lévay József Református Gimnázi-um újrain-
dításában, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Nemesbikki Szeretetott-
hon létrehozásában, továbbá a kárpátaljai református iskolák létrejöttében és 
működésük folyamatos biztosításában is. Ezeken felül aktív szerepet vállalt 
abban, hogy Erdélyben, Marosvásárhelyen is árvaház és öregotthon működ-
jön. Főgondnokként ars poeticaja a „24 órás szolgálat” volt. Az egyházi intéz-
mények alapítása, újraindítása érdekében rengeteget utazott, illetve állandóan 
rendelkezésére állt a külföldi testvéreknek, támogatóknak. Emellett a 
belmissziót, a cigánymissziót is különösen fontosnak tartotta, éjjel-nappal 
rendelkezésére állt az őt megkeresőknek.  

Az 1997. február 27-én megalakult XI. Budapesti Református Zsinat világi 
alelnökeként munkálkodott. 

Missziói tevékenysége lényegesen túlnőtt a Kárpát-medencén. Oroszor-
szág, Kína, Korea, Japán keresztyén közösségeivel is eleven, gyümölcsöző kap-
csolatot ápol. 

Az Egyesült Államok-beli Montreat College-től doktori címet kapott. Misz-
sziói elkötelezettségét és szolgálatait a kanadai Montreal Egyetem teológiai 
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díszdoktori címmel ismerte el 1997-ben. A kolozsvári Protestáns Teológiai In-
tézet szintén doctor honoris causa címmel tüntette ki 2003-ban.   

Részt vett a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata előkészíté-
sében, melyben később világi elnöki tisztségre választották meg. A Magyar Re-
formátus Világszövetség Alelnöke. 

A Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke, a Magyar Evangéliumi 
Szövetség (Alliansz) elnöke, a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének szintén 
elnöki teendőit látja el, valamint elnöke az Új Remény Alapítványnak. 

 A Sárospataki Református Teológiai Akadémia tiszteletbeli tanári 
címmel tüntette ki. Jelenleg is tart missziói szemináriumokat a Teológián. 

1996-ban ismét tiszteletbeli tanári címek adományozására került sor a 
Kollégium fennállásának 465. évfordulója, az újraindult Teológia első évfo-
lyamának diplomaosztó ünnepsége, valamint az Imaterem felújítása alkalmá-
ból. Ez alkalommal elsősorban olyan magyarországi személyeket ért a kitünte-
tés, akik a teológiai tudományokban kimagasló eredményeket értek el, de a 
szocializmus évtizedeiben – intézményi keretek között – tudásukat a jövő 
nemzedékeknek nem adhatták át. 

 
Csőri István (1916, Megyaszó – 2000, Megyaszó) 

 
1916-ban Megyaszón született, földműves családban. 

Elemi iskolája elvégzése után pataki diák lett, előbb nyolc 
évig a református gimnázium tanulója (1928-1936), majd 
érettségi után a teológia hallgatója (1936-1940) volt. Gim-
nazista korában osztálytársaival Új Diák címen diáklapot 
szerkesztett. Cikkeit, verseit gyakran közölte már ezekben 
az években is. Tanulmányai befejeztével az Angol Inter-
nátusban dolgozott egy évig felügyelőtanárként.  

 Kassán tábori lelkészi képesítést szerzett, majd 
Mezőcsáton szolgált segédlelkészként. Innen Miskolcra 

került és kórházi lelkész lett. A világháború idején, 1944–45-ben tábori lel-
készként szolgált az orosz fronton, ahol hadifogságba került. 1947 júliusában 
térhetett haza, 26 hónap után. Ezután a Miskolc-Avasi Egyházközségben vé-
gezte hivatását, innen hívta meg szülőfaluja, Megyaszó lelkipásztorának 1948-
ban. Itt szolgált negyvennégy éven át, 1992-ig, nyugdíjba meneteléig.  

1950-ben kötött házasságot a Felvidékről kitelepített lelkész, Tankó And-
rás lányával, Judittal, akivel 2000. október 25-én még megünnepelhették 50 
éves házassági évfordulójukat. 

Lelkészi szolgálatai mellett jelentős helytörténeti, néprajzi, vallási néprajzi 
kutatásokat végzett. Megyaszón lelkipásztor elődeiről, a gyülekezet és a helyi 
énekkar történetéről írt tanulmányokat. 1973-tól 1984-ig az Egyházkerület 
Néprajzi és Egyháztörténeti Szakcsoportjának vezetője volt. Szülőfaluja, szol-
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gálati helye, szeretett községe is elismerte és értékelte lelkipásztorának életét, 
szolgálatát, munkásságát: 1991-ben Megyaszó község díszpolgárává választot-
ták. 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia tiszteletbeli tanári címmel 
tüntette ki 1996. szeptember 27-én. Az előző napi tudományos ülésen Zombo-
ri Gedő élete és irodalmi munkája címmel tartott előadást. 

2000. december 27-én hunyt el, temetése 2001. január 3-án volt a 
megyaszói temetőben. Sírkövén – kívánsága szerint – a Jn 11,25 alapján az 
alábbi hitvallás olvasható: „Jézus Krisztus a feltámadás és az élet”.  

 
Denke Gergely (1921, Dömsöd – 2003, Eger) 

 
1921. december 7-én született a Pest megyei Dömsö-

dön. Édesapja fiatalon elhunyt, özvegy édesanyja nevelte 
és tanította a falusi életben való helytállásra és az olvasás 
szeretetére.  

Vasutas árva lévén Szegedre került, ahol jó hírű vas-
utas árvaház és kollégium működött. Gimnáziumi tanul-
mányait a szegedi piaristáknál végezte. Tanult még Békés-
csabán, Kecskeméten és Budapesten.  

 Már gyermek- és fiatalkorában aktívan bekapcso-
lódott az egyházi életbe, a belmissziós egyesületek munká-

jába előbb a vasárnapi iskola, később a KIE és az SDG keretein belül. Nemzeti 
elkötelezettsége is a diákmozgalmakban és az azokhoz kötődő népi írók hatá-
sára erősödött meg. Jelen volt és felszólalt az 1943-as szárszói Magyar Élet tá-
borban. 

Két és fél évi katonáskodás, illetve nyugati hadifogság után térhetett haza. 
Ezután a Pázmány Péter Tudományegyetemen szabad bölcsészetet, majd tör-
ténelmet és földrajzot tanult. 1951-ben – három héttel diplomája átvétele előtt 
– politikai okok (a Parasztszövetségben való részvétele, tisztsége) miatt kizár-
ták az egyetemről. Ezután került a Budapesti Református Teológiai Akadémiá-
ra, ahol diplomát szerzett. Segédlelkészként szolgált négy városi gyülekezet-
ben: Tatán, Hatvanban, Gyöngyösön és Egerben, majd 1962-től a Bükk és a 
Mátra közötti 50 település szórványainak gondozását végezte.  

1957-ben házasságot kötött a református lelkészcsaládból származó Virágh 
Máriával.  

Vallástanárai hatására fordult érdeklődése az egyháztörténet irányába. 
Évtizedeken át részt vett az egyházkerület egyháztörténeti munkaközössé-
gében, valamint a Doktorok Kollégiuma Egyháztörténeti Szekciójában. Kuta-
tási területe elsősorban a 20. századi magyar egyháztörténelem, különösen a 
két világháború közti belmissziós és diákmozgalmak története érdekelte. Meg-
írta az SDG történetét. Az újraalakult SDG tanácsadója, ill. vezetője lett. Ezek 
mellett a magyar református kollégiumok – kiemelten is a sárospataki iskola – 
történetét is kutatta. Nagy szeretettel fordult továbbá a határon túli magyar 
irodalom felé. Sorozatosan megjelenő cikkeiben hírt adott a szomszédos or-
szágokban élő írókról, költőkről, ezek megjelent írásairól. Fontosnak tartotta a 
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Duna-táji népek békés együttélését: a nemzeti identitás és más népek értékei-
nek megismerése nem zárja ki egymást – vallotta. 

A Lelkészegyesület című – a Kárpát-medencei magyar református lelki-
pásztorok számára negyedévenként megjelenő – lap szerkesztője volt. 1942 
óta rendszeresen publikált. Írásai jelentek meg többek között a Reformátusok 
Lapjában, a Theológiai Szemlében és a Református Egyházban. 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia tiszteletbeli tanári címmel 
tüntette ki 1996. szeptember 27-én. Az előző napi tudományos ülésen Denke 
Gergely Adatok a kollégium – partikula – rektoria intézményrendszer törté-
netéhez címmel tartott előadást. 

2003. március 25-én hunyt el Egerben. A temetésen a Zsolt 103,1-2; 8-18; 
21-22 versek alapján hirdette Isten vigasztaló és bátorító üzenetét a dömsödi 
lelkész. 2004. október 30-án állítottak kopjafát sírjánál, melyet rokona, id. Vi-
rágh Sándor nyugalmazott református lelkipásztor-esperes faragott. 

 
Galuska Imre (1919, Kesznyéten – 2002, Kesznyéten) 

 
1919. március 9-én született Kesznyétenben, földműves református szülők 

gyermekeként. 
 1930-ban lett pataki diák. Gimnáziumi tanulmányait kitüntetéses 

érettségivel zárta le, majd teológiai tanulmányait is Sárospatakon  végezte. A 
teológusok templomépítő táborainak állandó résztvevője volt (Nagykázmér, 
Szegilong). Papi dolgozatát 1944-ben nyújtotta be Kesznyéten vallásrajza 
címmel.  

1942-ben Kassán tartalékos tábori lelkészi tanfolyamot végzett, főhadna-
gyi rendfokozatot kapott. 

1944-ben segédlelkészként szolgált a bacskai, az újcsanálosi, a tarcali, a 
nagyrozvágyi és a szerencsi gyülekezetekben. A front közeledtével szülőfaluja 
lelkésze elmenekült, így ő végezte ott is a szolgálatokat. A háború utáni lel-
készválasztáson őt, „aki együtt szenvedett velük”, választotta meg a gyülekezet. 
Negyvenegy évig volt a kesznyéteni gyülekezet lelkipásztora, 1990-ben vonult 
nyugdíjba. 

Szolgálatát a község is értékelte és a „Kesznyéten díszpolgára” kitüntető 
címet adományozta neki.  

Tudományos munkásságot folytatott néprajzi területen, a Doktorok Kollé-
giuma Néprajzi Szekciójának volt aktív tagja, díszdoktora, majd éveken át el-
nöke. Helytörténeti, néprajzi, vallásszociológiai és nyelvészeti kutatásokat 
végzett. Előadásokat tartott országszerte néprajzi találkozókon, egyházmegyei 
gyűléseken, a Doktorok Kollégiumában, szakkonferenciákon. A TIT, a Népraj-
zi Társaság, a Kazinczy Ferenc Társaság, a Magyar Történelmi Társaság is tag-
jává választotta.  

Néhány tanulmánya: 
Borsod-Gömör-Kishonti Cikkek. Visszapillantás XVI-XVII. századi ká-

nonirodalmunkra; A magyar falu kettős tagozódásának ősi szerepe; Egyház 
és közösség. Az egyházi közteherviselés emlékei a kesznyéteni eklézsia szám-
adáskönyveiben; Kesznyéteni népi elbeszélések; Kesznyéteni éléskamarák; 
Egy canonica visitatio a türelmi rendelet előtt; Vázlatok a Harangod-vidék 
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református egyháztörténetéhez; A sárospataki faluszeminárium és hatása a 
gyülekezeti szociográfiai kutatásra; A Vizsolyi Biblia nyelve. Az első 50 zsol-
tár és a Jelenések Könyve tükrében. 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia tiszteletbeli tanári címmel 
tüntette ki 1996. szeptember 27-én. Az előző napi tudományos ülésen Galuska 
Imre Néhány fejezet a Harangod-vidék egyháztörténetéből címmel tartott 
előadást a Kollégium hallgatósága előtt. 

2002. október 5-én hunyt el Kesznyétenben. 
 
 

Dr. Kiss Pál (1926, Prügy – 2006, Miskolc) 
  
 1926. augusztus 27-én született Prügyön. Apai 

ágon Erdélyből, anyai ágon Zemplénből (Bodroghalász, 
Sárospatak) származik. Ősei református lelkészek vol-
tak. Apai vonalon vele a negyedik nemzedék szolgált 
lelkipásztorként szülőfalujában: dr. Kiss Pál 38 éven át 
volt a prügyi református gyülekezet lelkésze.  

 Sárospatakon volt gimnazista, majd Budapes-
ten katonai főiskolán tanult, továbbá Halléban és Lip-
csében is folytatott tanulmányokat.  

Egy évig frontszolgálatban volt Németországban, 
majd fél évet szovjet fogságban kellett raboskodnia.  A 

háborús élmények megerősítették a lelkészi szolgálat iránti elkötelezettségét. 
Ezt követően került a Pataki Teológiára, melyet Isten legnagyobb ajándékának 
tekintett egész életében. Magát Nagy Barna tanítványának, szellemi örökösé-
nek tekintette. Az ő közvetítésével és bíztatására ismerkedett meg a barth-i te-
ológiával. Másodéves teológus korától hét éven át angol internátusi segédlel-
kész volt. 1954-ben, amikor édesapját nyugdíjazták, Prügyre került előbb 
kihelyezett lelkésznek, majd választott lelkipásztora lett a gyülekezetnek.  

1964-től dr. Török István doktorandusza volt Debrecenben. Fő kutatási te-
rülete Barth, Kierkagaard valamint a dialektika teológia volt. Az idő és örök-
kévalóság kérdésével foglalkozott, a teológia és filozófia határkérdései érdekel-
ték, ebben a témában írta doktori disszertációját (Barth Károly 
időértelmezésének fejlődése és változása, különös tekintettel a Römerbriefre 
és a Dogmatikára).  Politikai okokból csak 1989-ben doktorálhatott. 

Rendszeresen publikált a Theológiai Szemlében, a Református Egyház-
ban, a Reformátusok Lapjában. Tanulmányai csaknem teljes mértékben meg-
találhatók a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei-
ben.   

Első felesége Marcell Ilma volt, aki szintén a Pataki Teológián végzett, 
majd Gyökössy Endre missziói munkatársaként dolgozott, s akit gyermekszü-
lésben elveszített. 1955-ben feleségül vette Bajusz Katalint, a Sárospatakon 
végzett kántortanítót, aki 30 évig szolgált kántorként férje mellett a prügyi 
gyülekezetben. 
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Nyugdíjba vonulásától, 1992. október 1-től Miskolcon élt feleségével. Nyu-
galmazott lelkészként is folytatta igehirdetési szolgálatait kórházakban, gyüle-
kezetekben. 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia tiszteletbeli tanári címmel 
tüntette ki 1996. szeptember 27-én. Az előző napi tudományos ülésen dr. Kiss 
Pál Az idő, örökkévalóság és történelem problémája Kierkegaard és Barth 
alapján címmel adott elő. 

2006. július 3-án hunyt el Miskolcon. 
 
 

Dr. Sell, Alan P. F. 
 
 A walesi Aberystwyth-ben lévő The United 

Theological College dogmatika és etika professzora, va-
lamint a posztgraduális tanulmányok igazgatója. Brit és 
kanadai állampolgár, de teológiai munkálkodása, előadói 
körútjai a további három földrészhez, Afrikához, Ázsiá-
hoz és Ausztráliához is kötik.  

 Manchesterben végezte iskoláit, Bachelor of 
Arts, Bachelor of Divinity és Master of Arts diplomákat 
kapott. Notthinghamben szerzett PhD doktorátust 1967-
ben Keresztyénség és filozófia a 20. századi Nagy-

Britanniában: kapcsolódások és nézőpontok vizsgálata, különös tekintettel a 
keresztyén filozófusra című dolgozatával. 

1988-ban habilitált (Doctor of Divinity) az Ursinus College-en, Pennsyl-
vaniában. 

Lelkipásztorként szolgált 1959 és 1964 között az Egyesült Királyságban, 
majd előadó lett a West Midlands főiskolán 1968-ban. 1988 és 1992 között 
Kanadában a Calgary Egyetem Christian Thought (’keresztyén gondolkodás’) 
tanszékének vezetője. 1992 és 2001 között professzor az Egyesült Teológiai Fő-
iskolán a wales-i Aberyswythben. Egyetemi tanár volt az újskóciai Acadia Hit-
tudományi Egyetemen is. 

Hittudományi doktorátust kapott a Manchesteri Egyetemen számos pub-
likált munkája alapján. Doctor honoris causa címmel tüntette ki az Ursinus 
College (Pensylvania) és az Acadia Egyetem (Újskócia), továbbá a Debreceni 
Református Teológiai Akadémia (1995) és a kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézet (2003). 

 Tagja sok rangos tudományos társaságnak az Egyesült Királyságban, 
Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban, így többek között a Királyi 
Történeti Társaságnak, az Amerikai Teológiai Társaságnak, a Kanadai Teoló-
giai Társaságnak. 

Számos előadás tartott öt kontinensen. Többször járt Magyarországon is: 
Budapesten, Debrecenben és Sárospatakon, továbbá a kolozsvári és a komá-
romi teológiákon is volt előadó. 

A Református Világszövetség teológiai titkára volt a nyolcvanas években.
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Sell professzor szakterületei: az interkulturális és ökumenikus dialógusok, 
a hitfilozófia és a filozófián alapuló teológia; a keresztyén dogmatika és etika, 
továbbá filozófia és történelem témákban jelennek meg könyvei. 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia tiszteletbeli tanári címmel 
tüntette ki 1996. szeptember 27-én. Az előző napi tudományos ülésen 
Perspectives on Theological Education (A teológiai oktatás jövője) címmel 
tartott előadást. 

 
 

Zergi Gábor (1921, Hajmáskér – 2002, Mád) 
 

1921. február 20-án született Hajmáskéren, négy-
gyermekes, nyolcholdas parasztcsaládban. Az elemi osz-
tályok elvégzése után – lelkipásztori támogatással – a 
veszprémi polgári iskola bejáró diákja lett. Ezt befejezve, 
újra egyházi segítséggel iratkozott be a mezőtúri fiúgim-
náziumba, itt érettségizett 1941-ben. Tanulmányait a 
debreceni Tisza István Tudományegyetem Hittudományi 
Karán folytatta. Már az első év után bekapcsolódott a ko-
lozsvári teológusok szórványmissziójába 
(Szamosújvárnémeti, Érsemjén, Széltalló). 1944-ben 

exmittált segédlelkészként szolgált Záhonyban és Kisvarsányban. A háborús 
évek hányattatásai után, 1945-től folytatta a teológiát. 1945 és 1948 között kol-
légiumi szenior, majd esküdtfelügyelő volt. 1946-tól a Dóczy leánygimnázium-
ban óraadó hitoktatóként működött hat évig, valamint a Mester utcai gyüleke-
zet segédlelkész volt nyolc esztendőn át. 

1947-ben meghívást kapott Finnországba, a helsinki egyetem két szemesz-
terére. A nemzetközi helyzet alakulása miatt csak 1948 márciusában utazha-
tott el egy nyolc hónapos tanulmányútra.  

Hazatérése után megváltozott, megnehezedett körülmények között foly-
tatta munkáját. Ennek egy mozzanata volt, hogy a Mester utcai gyülekezetből 
Mádra helyezték. Az áthelyezés közvetlen előzménye az volt, hogy egy, a fiatal 
lelkészek számára szervezett tanfolyamon nem az egyházi vezetés elvárásainak 
megfelelő dolgozatot írt. 1953-tól szolgált a hegyaljai gyülekezetben, ahol 
előbb helyettes lelkész, 1955-től nyugdíjba vonulásáig, azaz 1994-ig megvá-
lasztott lelkész volt. Igehirdető, lelkigondozó, hitoktató szolgálatai mellett 
több ízben templomrenoválási feladatokkal is foglalkozott, új parókiát épített, 
valamint vállalta a gyülekezet szőlőjének gondjait. 

Több mint harminc évig volt a zempléni egyházmegye tanulmányi előadó-
ja, közben tanácsbíró is az egyházmegyében és az egyházkerületben. Másfél 
évtizeden át az egyházmegye lelkészi főjegyzője, a rendszerváltás után pedig 
nyugdíjba vonulásáig az egyházmegye esperese volt. 

 A Pataki Teológia újraindulása után évekig óraadóként ószövetségi 
bibliaismeretet és héber exegézist tanított. 

 Részt vett a Bibliaolvasó kalauz, a Jubileumi Kommentár (A prédiká-
tor könyvének magyarázata; Énekek énekének magyarázata) és a Keresztyén 
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Bibliai Lexikon készítésében. Egyházi lapokban több mint száz cikke, igehirde-
tési vázlata, előadása jelent meg. 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia tiszteletbeli tanári címmel 
tüntette ki 1996. szeptember 27-én. A megelőző napi tudományos ülésen Zergi 
Gábor exegetikai előadást tartott Jónás könyve 1,1-3 alapján. 

1999-ben a Teológia kiadta válogatott prédikációit Az élők csomójába be-
kötve címmel. 

2002. március 12-én hunyt el Mádon. 
Halála után, 2006-ban a Kálvin Kiadó gondozásában jelent meg Mert ez a 

te életed. Gondolatok a mindennapi igeolvasás kapcsán című könyve. 

 
 
1998-ban és 2000-ben egy-egy alkalommal ismét új tagokkal bővült a 

tiszteletbeli professzorok köre. Sem a jegyzőkönyvek sem az egyházi sajtó nem 
ír a választás körülményeiről, csupán annak tényéről – az alábbi személyek 
kapcsán:   
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Dr. Novák István (1914, Taktaszada – 2006, Miskolc) 
 

 Jogtudós, bíró, tanár.  
1914. október 16-án született Taktaszadán, református 

lelkészcsaládban. Középiskoláját részben Sárospatakon, 
részben Miskolcon végezte. 

A Miskolci Evangélikus Jogakadémia és a Pécsi Tu-
dományegyetem Jogtudományi Karának volt hallgatója 
1933 és 1938 között. Már a ’30-as években díjakat nyert 
különböző tudományos dolgozataival. Alapvizsgáit, szigor-
latait kitüntetéssel abszolválta. Fél évig a berlini Stutz-féle 
Egyházjogi Kutató Intézetben gyarapította szakmai isme-
reteit. 1945-ben a Debreceni Tudományegyetem Jogi Fa-
kultásán habilitált egyházjogból, s szerzett egyetemi ma-

gántanári fokozatot.  Tudományos értekezésének címe: A magyarországi pro-
testáns egyházak perjoga. 

1941-től 1945-ig a Mátészalkai Járásbíróság, valamint a Debreceni Tör-
vényszék fogalmazója, majd a Debreceni Ítélőtábla jegyzője volt. 1945 és 1976 
között a Borsod Megyei Bíróság bírája, később bírósági tanácselnök. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság polgári ügyszakos megyei tanácselnöki állásá-
ból vonult nyugalomba 1976-ban, de mind az egyházi, mind a jogászi közélet-
ben aktívan részt vett ezután is.  

Az 1945-1949-ig nyilvános és rendes tanára volt a Miskolci Jogakadémiá-
nak, egészen az intézmény bezárásáig.  

A polgári jog és az egyházjog tudós művelője. Egyetemi magántanár, az ál-
lam- és jogtudomány kandidátusa (1968), az ELTE címzetes egyetemi docense 
(1969). A Miskolci Akadémiai Bizottság Jogi Szakosztályának elnöke. 1960-tól 
1972-ig a TIT Miskolci Szervezetének elnöke. A Miskolci Egyetem díszdoktora, 
majd Miskolc Város díszpolgára (2004) lett. A tudományos ismeretterjesztés-
ben végzett kiemelkedő munkájáért Bugát Pál-emlékérmet kapott. Jogi mun-
kásságát elismerendő, 1994-ben Deák Ferenc-díjjal tüntették ki.   

Egyházjogi és polgárjogi publikációi egyházi (Theológiai Szemle, Refor-
mátus Egyház, Sárospataki Református Lapok) és jogi (Magyar Jog, Jogtu-
dományi Közlöny, Bírák Lapja) szakfolyóiratokban jelentek meg. Főbb egy-
házjogi művei: A Magyarországi Református Egyház új alkotmánya (1936), 
Az 1913-16. évi budapesti országos ágostai hitv. ev. zsinat bizottsági jog-
anyaga (1937), A magyarországi protestáns egyházak perjoga (1943). 

Az egyházi bíráskodásról szóló törvénynek egyik, Zsinat által felkért szak-
értője volt. 

Dr Novák István a Miskolc Csabai kapui Egyházközségnek alapításától 
presbitere, a Borsod-Gömöri Egyházmegye tanácsbírája, több bizottság tagja 
is volt.  

1998-ban az Akadémia tiszteletbeli tanári címmel tüntette ki. 
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Dr. Bertalan Imre (1918, Nyírtass – 2008, Washington) 
 

 Bertalan Imre Nyírtasson született Bertalan 
Imre református lelkipásztor és felesége, Zsolcai Piros-
ka négy fiúgyermekének legfiatalabbjaként 1918. június 
3-án. Három éves korában elveszítette édesapját. A 
lelkészárvákat nevelő Kálvineum fogadta gondozásába: 
Hajdúböszörményben járt elemi iskolába, és itt érett-
ségizett a Bocskai István Főgimnáziumban. Teológiai 
tanulmányokat Sárospatakon folytatott, majd a német-
országi Halleban járt egyetemre további négy évig, va-
lamint Svájcban: Baselben, Zürichben és Genfben is 
tanult. A háború után hazatérését a magyar állam már 
nem engedélyezte, így tovább utazott, 1946 végén érke-

zett az Egyesült Államokba, ahol a princetoni Teológiai Szemináriumban ké-
pezte tovább magát. A rövidnek tervezett tanulmányútból így lett hosszú élet-
út. 

Amerikába érkezése után – tanulmányai mellett – több helyen szolgált: 
Staten Island, Manville, Passaic és New Brunswick gyülekezeteiben. 35 éves 
lelkipásztori szolgálatai után 1980-tól 1992-ig az Amerikai Magyar Egyesület-
nek és a Ligonier-i Bethlen Otthon igazgató-tanácsának volt elnöke. Innen 
ment nyugdíjba.  

Nyugdíjas évei is felettébb aktívan teltek. Előbb szervezője, később megvá-
lasztott lelkésze lett a washingtoni gyülekezetnek. A keleti egyházmegye meg-
választott espereseként is szolgálta Isten egyházát és tartotta szem előtt a ma-
gyarság ügyét. 

Az amerikai magyar közéletben való munkálkodásáért az Amerikai Ma-
gyar Református Egyesület, az Amerikai Magyar Szövetség, a Külföldi Magyar 
Cserkész Szövetség, az Amerikai Magyar Koalíció, a Magyarok Világszövetsége 
Amerikai Tanácsa és Patak Barátai tiszteletbeli elnöküknek választották.  

Elnöksége alatt az Amerikai Magyar Koalíció mint kisebbségi ernyőszerve-
zet épült ki, annak szentelve munkáját, hogy az Egyesült Államok és Magyar-
ország között oktatási és kulturális együttműködést segítsen elő, továbbá óvja 
a magyar kisebbségek emberi jogait és a magyarok kulturális örökségét szerte 
a világon. 

1935-ben alakult a Pataki Diákok Amerikai Szövetsége, amelynek legutób-
bi négy évtizedes tevékenysége elválaszthatatlan Bertalan Imre nevétől. E 
szerveződés bővült ki és alakult át 1987-ben a Friends of Sárospatak (Patak 
Barátai) közösséggé, amely jelentős politikai nyomást gyakorolt a magyar 
kormányzatra a Református Kollégium visszaállítása érdekében, és működte-
téséhez később komoly anyagi segítséget is nyújtott. 



A Sárospataki Református Teológiai Akadémia tiszteletbeli tanárai 

Sárospataki füzetek 95 

A Helsinki Egyezmény Madridban tartott utókonferenciáján Carter elnök 
személyes felkérésére tagja volt az amerikai küldöttségnek, ahol az amerikai 
delegáció felhívta a figyelmet a  magyar kisebbség ellen Romániában és Cseh-
szlovákiában elkövetett emberi-jogi visszaélésekre. 

 Három évtizeden át prédikált a Szabad Európa Rádió protestáns fél-
órájában, valamint az Amerika Hangja egyházi műsorban.  

Bertalan Imre 1948-ban vette feleségül Kósa Margitot, a New Brunswick-i 
Magyar Református Egyház lelkipásztorának, Kósa Andrásnak és feleségének 
a lányát. 

A Debreceni Református Teológiai Akadémia és a Michigan állambeli 
Hope College díszdoktori címmel tüntette ki.  

2000-ben a Tiszáninneni Református Egyházkerület Közgyűlése dr. Berta-
lan Imrének a Sárospataki Református Teológia tiszteletbeli tanára kitüntető 
címet adományozta, melyet 2001 májusában vett át. 

2006 augusztusában a Magyar Reformátusok V. Világtalálkozója kereté-
ben rendezték a Sárospataki Kollégiumban végzettek I. világtalálkozóját. Ezen 
belül 2006. augusztus 19-én tartotta a Teológiai Akadémia rendkívüli nyilvá-
nos közgyűlését, ahol ismét tiszteletbeli tanári címek átadására került sor. 

 
  

Dr. Culverhouse, Cecil (*1924) 
  

Birminghamban, a Harvard College-ben (ma Stamford 
Egyetem) végezte tanulmányait, ahol 1944-ben Bachelor of 
Art diplomát kapott. A richmondi Union Teológiai Akadé-
mián szerzett Master of Divinity diplomát 1947-ben, vala-
mint Master of Theology fokozatot 1948-ban. 1970-ben a 
fultoni (Missouri) Westminster College-ban Doctor of 
Divinity fokozatot szerzett.  

27 éven keresztül végzett lelkészi szolgálatokat Marion-
ban, Alabamaban, Nashvilleben, Tenesseben és Fulton Mis-
souriban. Nyugdíjas éveiben beosztott lelkésze volt a First 
Presbyterian Church-nek a Missouri állambeli Jefferson-
ban. 1987 óta a Missouri Union Presbytery (egyházkerület) 

tagja. Feleségével, Patricia Braswellel gyakran utazik Magyarországra, sokszor 
népes küldöttségeket vezetve az itteni református gyülekezetekhez. Fontos 
előmozdítója számos magyar-amerikai gyülekezeti testvérkapcsolat kialakulá-
sának. 

 
Az Akadémia a Sárospataki Református Kollégium alapításának 475. jubi-

leumi évében, 2006. augusztus 19-én avatta tiszteletbeli tanárává. 
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Dr. Douma, Jochem (*1931, Stadskanaal) 

  
 1931. november 23-án született a hollandiai 

Stadskanaalban.  
A hollandiai Egyesült Református Egyháztól 

(Protestantse Kerk) 1944-ben függetlenedett 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (Függetlenedett 
Református Egyházak) tagja. 

Teológiai tanulmányait Kampenben és Amszter-
damban végezte. 1961-től 1968-ig a rijnsburgi, majd 
1968-tól 1970-ig a brunssumi gyülekezet lelkésze volt.  

1966-ban szerzett doktori fokozatot. Disszertációjának címe: Algemene 
genade. Uiteenzetting, vergelijking en beoordeling van de opvattingen van 
A. Kuyper, K. Schilder en Joh. Calvijn over "algemene genade"  (Az általános 
kegyelem. A. Kuyper, K. Schilder és Kálvin általános kegyelemről való felfo-
gásainak elemzése, összehasonlítása és megítélése). 

1970-től egészen nyugdíjba vonulásáig, 1997-ig a kampeni teológia pro-
fesszora volt, ahol keresztyén etikát, filozófiatörténetet és teológiai enciklopé-
diát tanított. Emellett 1993 és 1998 között az Amszterdami Szabadegyetemen 
orvosi etikát oktatott. 

Douma fő kutatási területe a keresztyén etika, a református filozófia és az 
ószövetségi exegézis. Legismertebb műve a 15 kötetben megjelent Etische 
Bezinning (Etikai elmélkedés). Etikai tárgyú írásai még: Christelijke ethiek 
(1976-1978), Ethiek en recht (1990), Grondslagen christelijke ethiek (1999), 
Abortus (1984), Medische ethiek (1997).  Rendszeresen publikált a 
Nederlands Dagblad című egyházi újságban.  

Részt vett a holland kormány orvosi etikával foglalkozó bizottságának 
munkájában. 1981 és 1996 közt a Vereniging ter Bescherming van het 
Ongeboren Kind (Meg nem született Gyermekeket Védő Egyesület) elnöke 
volt. 

1996-ban I. Beatrix holland uralkodó az Official in the Order of Oranje-
Nassau (Oranje-Nassau Rend tisztikeresztje) kitüntetést adományozta neki. 

 
Az Akadémia a Sárospataki Református Kollégium alapításának 475. jubi-

leumi évében, 2006. augusztus 19-én avatta tiszteletbeli tanárává. 
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Dr. Fekete Károly (1930, Zalaegerszeg – 2008, Debrecen) 
  

Fekete Károly Zalaegerszegen született 1930. ok-
tóber 4-én. Édesapja, Fekete Károly, református lel-
kipásztor volt, aki Zalaegerszegen templomot és pa-
rókiát épített, majd 1941-ben az ország nyugati 
feléből a keleti végére, Tornyospálcára került. Édes-
anyja Rácz Katalin, tanítónő.  

Fekete Károly középiskolai tanulmányait a Csurgói Re-
formátus Gimnáziumban kezdte 1941-ben, majd a nagyká-

rolyi Gróf Károlyi István Honvédtiszti Nevelőintézetben folytatta 1943-ban. A 
második világháború után a Mezőtúri Református Gimnáziumban tanult, és a 
székesfehérvári Szent István Gimnáziumban érettségizett. Teológiai tanulmá-
nyait Debrecenben végezte, 1956-ban tett lelkészi vizsgát, majd két éven át a 
Debrecen-nagytemplomi gyülekezetben szolgált. 1957-ben édesapja örökeibe 
lépve vette át a lelkészi szolgálatot a tornyospálcai református egyházközség-
ben, ahol 15 évig hirdette az Igét. 1972 után szolgált Kabán és Nyíregyházán. 
1976-ban doktorált Hunyadi Ferenc igehirdetése című dolgozatával. 1978-tól 
1989-ig a Nyírségi Református Egyházmegye esperese volt. 1987 és 1996 kö-
zött a Debreceni Teológiai Akadémia Gyakorlati Teológiai Tanszékének volt 
vezető tanára. Az Akadémia dékánjaként, majd prodékánjaként is tevékenyke-
dett. Pályája alatt számos közegyházi tisztséget viselt. 

A prédikálás szeretete, az írott Ige tisztelete, a szószék megbecsülése az el-
ső pillanattól kezdve el nem halványuló jellemzője lelkipásztori hivatásának. 
Az országszerte ismertté vált prédikátor közel 20 évig a Reformátusok Lapja 
Ige mellett című rovatának volt vezetője. Megjelent öt könyve, négy egyetemi 
jegyzete, 40 nagyobb tanulmánya, számos cikke. Fő szakterülete a gyakorlati 
teológia és a retorika volt. Sokat foglalkozott a lelkipásztori szolgálat és az ige-
hirdetés, azon belül is a temetési igehirdetés kérdéseivel.  

Az Akadémia a Sárospataki Református Kollégium alapításának 475. jubi-
leumi évében, 2006. augusztus 19-én avatta tiszteletbeli tanárává. 

2007-ben Tornyospálca Önkormányzata a „Tornyospálcáért” kitüntetést 
adományozta a községben végzett maradandó értéket képviselő lelkipásztori 
munkájáért.  

2008. április 20-án hunyt el, temetése május 5-én volt Debrecenben. 
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Dr. Kaiser, Cristopher B. 
  

Tudományos pályáját mint természettudós kezdte. 
Előbb a Harvard Egyetemen tanult, majd 1968-ban a Co-
loradói Egyetemen doktorált asztro-geofizikából. Disszer-
tációjának címe: The thermal emission of interplanetary 
dust cloud models. (A bolygóközi porfelhőmodellek 
hőkibocsátása). Ezt követően kezdett teológiai tanulmá-
nyokba: Master of Divinity diplomát szerzett a Gordon-
Conwell Theological Seminary-n, majd az Edinburghi 
Egyetemen kapott teológiai doktorátust.  

Legfőbb kutatási területe a teológia és a természettu-
dományok kapcsolatának vizsgálata a reneszánsz korától a 
18. századig. 

1976 óta a Western Theological Seminary (Holland, Michigen) történeti és 
rendszeres teológiai professzora. Tanított a Calvin Theological Seminary-n 
(Grand Rapids, Michigan) és a Sárospataki Református Teológiai Akadémián.  

 A keresztyén-zsidó dialógus híve és aktív részese. 
 Legjelentősebb önálló kötetei: The Doctrine of God, valamint a 

Creational Theology and the History of Physical Science (Teremtésteológia 
és a természettudomány története). Ez utóbbi művét, mint a természettudo-
mány és a teológia összefüggéseit feltáró kiemelkedő alkotást, 1995-ben John 
Templeton-díjjal jutalmazták. 2007-ben jelent meg Toward a Theology of 
Scientific Endeavour: The Descent of Science című munkája. 

Az Akadémia a Sárospataki Református Kollégium alapításának 475. jubi-
leumi évében, 2006. augusztus 19-én avatta tiszteletbeli tanárává. 

 
Dr. Kozma Zsolt (*1935, Árpástó) 

  
 1935. február 19-én született a Szolnok-Doboka 

vármegyei Árpástón. Édesapja Kozma Tibor kolozsvári 
diák, Baselben Barth tanítványa, árpástói, majd 
szilágypaniti református lelkipásztor, 1946-tól a Zilahi 
Református Wesselényi Kollégium vallástanára, 1951 és 
1958 között a Kolozsvári Magyar Opera elsőhegedűse, 
1958-tól kolozsvári lelkipásztor, majd a Kolozsvári Pro-
testáns Teológiai Intézet tanára. 

 Kozma Zsolt elemi iskolába Árpástón és 
Szilágypaniton járt, középiskoláit a Zilahi Református Wesselényi Kollégium-
ban (1945-1950) és a kolozsvári volt Református Kollégiumban (1951-1952) 
végezte. Érettségi vizsgáját követően, 1952-ben elítélték, mert egy illegális 
kommunistaellenes szervezetben vett részt. Két év egy hónapot töltött kolozs-
vári és bukaresti börtönökben, majd a Duna-csatornánál dolgozott. 1954-ben 
31 társával együtt közkegyelemben részesült. 1954 és 1958 között a Kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézet hallgatója volt, itt szerzett református lelkészi ok-
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levelet. Előbb Kolozsvárott segédlelkész, Magyarszováton helyettesítő lelkész, 
majd újabb nyolc hónapig munkaszolgálatos katona volt Vajdahunyadon. Sza-
badulása után visszatért Magyarszovátra, már mint a gyülekezet megválasztott 
lelkipásztora.  

1974-ben doktorált Kolozsvárott ószövetségi tudományokból. Doktori 
disszertációjának címe: JHWH cselekvésének teológiai felfedezése a szabadí-
tás eseménysorozatában, amelyben az Exodus 1-15 fejezeteinek történet-
teológiai feldolgozását adja.  Ekkortól előadója, majd professzora a kolozsvári 
Egységes Protestáns Teológiai Intézetnek. Korábban a bibliai nyelvek lektorá-
tusán dolgozott, 1980-tól pedig a Gyakorlati Teológiai Tanszéken. Mindezek is 
jelzik, hogy tudományos munkásságának eredményei főként a bibliai teológiai 
és a gyakorlati teológiai tárgykörökből származnak.  

Megírta A magyar nyelvű bibliai teológia könyvészetét (a nyomtatott írá-
sosság kezdeteitől 1979-ig), összeállította az ún. Kis Ágendát, szerkesztette – 
és maga 80 jelentős szócikkel járult hozzá – a Bibliai Fogalmi Szókönyvet. 
Héber és görög egyetemi jegyzeteit két tanítványa adta ki. Jézus Krisztus pél-
dázatai címmel megjelent könyvében új beállításban mutatja be a képes be-
széd e formáját. Elkészítette a Teológiai idegen szavak, kifejezések, szólások 
szótárát. Az erdélyi igehirdetői hagyományokat követő prédikációi Alkalmas 
és alkalmatlan időben címmel jelentek meg. A 100 igehirdetés mindegyike 
akadémiai istentiszteleten elhangzott prédikáció. Prédikációskötete még az 
Állj elő az Igével! című. 

1990-ben lett a Budapesti Református Teológiai Akadémia díszdoktora. 
Tanulmányai, publikációi 1960 óta olvashatók magyar és német nyelvű teoló-
giai szaklapokban, ahol több mint 170 közleménye jelent meg.  

Szerkesztői tevékenysége is jelentős.  1984 és 1989 között a Református 
Szemle, 1992-től a Protestáns Szemle szerkesztőbizottsági tagja. 

1990-ben, majd 2000-ben doctor honoris causa címet kapott a Budapesti 
Teológiai Akadémiától és a Debreceni Teológiai Akadémiától.  2001-ben a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Károli Gáspár-díjjal tüntette ki.  

A Sárospataki Teológiai Akadémia  a Sárospataki Református Kollégium 
alapításának 475. jubileumi évében, 2006. augusztus 19-én avatta tiszteletbeli 
tanárává. 
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Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára (*1930, Prügy) 

1930. október 8-án született Prügyön. Középiskolába 
Nyíregyházára járt, majd Sárospatakon kezdte meg teoló-
giai tanulmányait, amit a történelmi-politikai változások 
miatt Debrecenben fejezett be. 1954-ben első, 1955-ben 
második lelkészképesítő vizsgát tett. 1954-55-ben diakó-
niai intézeti segédlelkész volt Sajósenyén.  

1955-ben tanársegédi megbízást kapott a Debreceni 
Református Teológiai Akadémián dr. Varga Zsigmond professzor mellett az 
Újszövetségi Tanszéken. 1974 és 1978 között a Magyarországi Református 
Egyház Zsinati Irodájának tanulmányi előadója volt, miközben tovább folytat-
ta oktatói tevékenységét is Debrecenben. 1978 óta egyházunk első női tanszék-
vezető professzora az Újszövetségi Tanszéken, 1999-től egyetemi tanár. 

 Sorra jelentek meg tanulmányai és exegetikai munkái. Kutatási területe 
az újszövetségi nyelvészet, a kortörténet és az írásmagyarázat; kiemelten is 
fontos az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv és a Pásztori levelek magyará-
zata. Az utóbbi években a jánosi iratok kutatásával foglalkozott. Előbb a János 
evangéliumának magyarázatát jelentette meg 1999 és 2001 között három kö-
tetben, majd 2005-ben Az eljövendő világ erejével e világban című könyve 
került kiadásra, amely János apostol három levelének magyarázata.  

 1979-től a Doktorok Kollégiuma újszövetségi szekciójának vezetője. 1980-
ban szerezett teológiai doktorátust summa cum laude minősítéssel. Disszertá-
ciójában – Nők az Újszövetségben – az Újszövetség a nőkről – a nők egyházi 
szolgálatának értékeiről ír. Így lett előkészítője és részese a nők lelkésszé szen-
teléséről zajlott sajtóvitának, s az erről szóló zsinati döntésnek.  

Nevelői tevékenységét nemcsak mint professzor fejtette ki: 1985-től a 
Debreceni Református Teológiai Akadémia internátusának igazgatója volt.  

Küldetésének érezte a közösségteremtést egyház és világ, tanár és diák, 
tudományos körök és gyülekezeti élet között. Egészséges kegyességre vágyott,  
és annak megvalósulásáért küzdött a maga vezette imaközösség élén.  

Mint teológiai dékán 1990-ben kezdeményezte a hitoktató képzést, az egy-
személyes tanszékek bővítését, valamint a Teológia részvételét a Debreceni 
Universitasban, ami meghatározta az intézmény fejlődési irányát. 1995-96-
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ban prodékán, 1996-97-ben megbízott dékán, majd 1996 és 1999 között a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorhelyettese volt.  

2003-ban tudományos és oktatói munkássága elismeréseként megkapta a 
Károli Gáspár-díjat. Eddig 16 könyve, megközelítőleg 100 tanulmánya és 
exegetikai segítő anyaga, valamint számos egyéb írása és cikke jelent meg.  

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia a Sárospataki Református 
Kollégium alapításának 475. jubileumi évében, 2006. augusztus 19-én avatta 
tiszteletbeli tanárává. 

A Doktorok Kollégiuma 2007-ben Aranygyűrűs Teológiai Doktor kitünte-
téssel méltatta dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára debreceni nyugalmazott teoló-
giai professzor munkásságát.  

Dr. Schweitzer József (*1922, Veszprém) 

1922. október 13-án született Veszprémben. Édesapja 
jogász volt, édesanyja tanítónő, aki fia születése után 1 
évvel elhunyt. Édesapja nem nősült újra, gyermekét az 
anyai nagyszülőkkel, Dr. Hoffer Árminnal és hitvesével 
közösen nevelte. A nagyapa ekkor veszprémi főrabbi volt, 
később pesti rabbi és az Országos Rabbiképző Intézet 
professzora. 

Nagyapjának fővárosba kerülésével lett a gyermek 
Schweitzer József is elsős elemista Budapesten. Időköz-
ben a nagyszülők elhunytak, az édesapát pedig Ausch-
witzba deportálták, ahonnan már nem térhetett haza él-
ve. A családból sokaknak ez lett a sorsa, többen pedig 

munkaszolgálatban pusztultak el. 
Schweitzer József a pesti elemi iskolai tanulmányok után a Zsidó Gimná-

zium diákja lett. Kiváló hittanára volt a mártírhalált szenvedett dr. Kohn Zol-
tán rabbi. 1940-ben érettségizett. Ezután az Országos Rabbiképző Intézet, s 
egyben a bölcsészettudományi kar hallgatója is volt, ahol sémi nyelvészetből, 
ókori keleti történelemből és szociológiából doktorált. 

Rövid vallástanári működése után – miközben 1947-ben rabbivá avatták -, 
1981-ig Pécsett volt rabbi, majd ettől az évtől Budapesten végezte hivatását, 
többek között a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában, ahol korábban a nagyapja 
is. 

1964-től tanára, majd 1985-től igazgatója az Országos Rabbiképző Inté-
zetnek. Időközben országos főrabbivá választották. 

Rektori és főrabbi tisztségéről saját elhatározásából 80 éves korában 
mondott le és vonult nyugdíjba. 

Schweitzer József az ELTE Bölcsészettudományi Karának címzetes tanára, 
az MTA Vallástudományi Szakbizottságának tagja, a Keresztény–Zsidó Társa-
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ság társelnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hebraisztikai Tanszék-
ének előadó tanára. A Jewish Theological Seminary (New York) és a Károli 
Gáspár Református Egyetem díszdoktora. 

Munkáját állami- és kormánykitüntetésekkel (Magyar Köztársaság 
Tisztikeresztje, a Köztársasági Elnök Érdemérme, Széchenyi-díj) jutalmazták. 
Egyetemi oktatói és közéleti tevékenységéért, különösen a keresztény-zsidó 
kapcsolatok ápolásáért Pázmány-díjban részesült. Tagja a Francia Becsület-
rendnek. Budapest díszpolgára, Veszprém tiszteletbeli polgára. Pécs Város Pro 
Civitate díjjal tüntette ki. A magyar oktatás és köznevelés területén végzett 
munkájáért 2005-ben Príma-díjban részesült. 

Irodalmi munkássága felöleli a magyarországi zsidó hitközség történel-
mének, a zsidó teológiának és a zsidó Szentírás-tudománynak területeit. 

Az Sárospataki Református Teológiai Akadémia a Kollégium alapításának 
475. jubileumi évében, 2006. augusztus 19-én avatta tiszteletbeli tanárává. 

 
Dr. Szűcs Ferenc (*1942, Őrszentmiklós) 

 
1942. szeptember 29-én született Őrszentmiklóson 

földműves szülők gyermekeként. Tanulmányait szülőfalujá-
ban kezdte, majd a váci Sztáron Sándor Állami Általános 
Gimnáziumban tanult 1956 és 1960 között. Ezt követően a 
Budapesti Református Teológiai Akadémia hallgatója volt 
1960-tól 1965-ig. Első lelkészképesítő vizsgáját 1965-ban 
teljesítette jeles, majd 1966-ban a másodikat kitűnő ered-
ménnyel. Az EVT ösztöndíjasaként az Edinburgh-i Egyetem 
Teológiai Fakultásán folytatta tanulmányait 1969-1970-ben. 

1985-ben szerzett doktori fokozatot a Budapesti Teoló-
giai Akadémián Az imago Dei értelmezése a Barth-i és a Barth utáni teológi-
ában című dolgozatával, summa cum laude minősítéssel. 

1965 és 1970 között Fóton volt segédlelkész, majd 1970-től 1973-ig Érdli-
geten, 1973-tól 1974-ig Pomázon helyettes lelkész. 1974 és 1987 között megvá-
lasztott lelkipásztora a pomázi református gyülekezetnek és egyidejűleg spiri-
tuális a Budapesti Teológiai Akadémián. Előbb megbízott előadó a Rendszeres 
Teológiai Tanszéken (1980-1985), majd megbízott tanár a Vallástörténeti és 
Bibliai Teológiai Tanszéken (1983-1985). 1986 óta kinevezett tanszékvezető 
teológiai professzor a Rendszeres Teológiai Tanszéken. 1986-tól 1988-ig dé-
kán, az 1988/89-es tanévben dékánhelyettes volt az Akadémián. Egyetemi ta-
nári kinevezést 1999-ben kapott. 

1992 és 1998 között a MRE Doktorok Kollégiuma főtitkára, 1998 és 2003 
között  alelnöke, 2003-tól elnöke. 1992-től 1996-ig, majd 2003-tól újra a Zsi-
nat Tanulmányi Bizottságának elnöke. 

1994 és 1998 között a Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium Tan-
könyv Főosztályának szakértője a vallás, filozófia és etika tárgykörökben. 

1995 óta az amszterdami székhelyű és a Vrije Universiteithez kapcsolódó 
International Reformed Theological Institute vezetőségi tagja, Közép-Kelet-
Európa referense. 1996 és 1998 között a Károli Gáspár Református Egyetem 
Hittudományi Kara Doktori Tanácsának elnöke. 1997-től a Protestáns Misszi-
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ói és Tanulmányi Intézet Kuratóriumának tagja, 1998 és 2004 között elnöke. 
Az 1999–2001-ig az oktatási miniszter vezetésével működő, az etika tárgy be-
vezetését előkészítő bizottság tagja volt. 2003-2004-ben a KRE Doktori Taná-
csának elnöke. 2003 óta tagja a MRE Zsinatának. 2004. augusztus 1-től a Ká-
roli Gáspár Református Egyetem rektora. 

Az 1988/1989-es tanévben kutatói ösztöndíjjal egy szemesztert a Prince-
ton Theological Seminary-ben töltött. 1997 és 2001 között Széchenyi Profesz-
szori Ösztöndíjban részesült. 

Magyarországon egy féléven át általános etikát adott elő a Kecskeméti Ta-
nítóképző Főiskolán, ugyancsak egy féléven át vallási ismeretek előadást tar-
tott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, 1997 és 2004 között pedig a 
KRE Bölcsészettudományi Karán volt oktatója az etika tárgynak. 

Előadásokat tartott még Kolozsvárott, Prágában, Heidelbergben, 
Kampenben, Driebergenben, valamint Európán kívül az Egyesült Államokban, 
Dél-Afrikában és Indonéziában.  

Fő kutatási területe a rendszeres teológia, azon belül is a keresztyén etika 
és annak hatása, érvényessége a modern korban, továbbá a dogmatika és 
dogmatörténet. 

2001-ben Károli Gáspár-díjban részesült, 2003-ban a Kolozsvári Protes-
táns Teológiai Intézet honoris causa doktori címmel tüntette ki. 

Akadémiánk a Sárospataki Református Kollégium alapításának 475. jubi-
leumi évében, 2006. augusztus 19-én avatta tiszteletbeli tanárává. 

 
  

Dr. van der Walt, Barend Johannes (*1939, Potchefstroom) 
  
 1939. április 12-én született a dél-afrikai 

Potchefstroomban.  
Teológiát és filozófiát hallgatott a Potchefstroomse 

Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys egyetemen 
(Keresztyén Felsőoktatásért Potchefstroomi Egyetem), 
majd az Amszterdami Szabad Egyetemen Hollandiában. A 
teológia tudományában ThB fokozatot szerzett, filozófiá-
ból doktorált.  

1970 és 1974 között a Fort Harei egyetemen, az ősla-
kosok felsőfokú oktatásában úttörő szerepet játszó intézményben adott elő fi-
lozófiát; 1975-től 1999-ig az Instituut vir Reformatoriese Studie (Református 
Tanulmányok Intézete) igazgatója volt a potchefstroomi egyetemen, mellette 
1980-tól a filozófia professzora ugyanitt. 2002-ben vonult nyugdíjba.  

A keresztyén felsőoktatás elterjesztéséért munkálkodó két nagy szervezet, 
az IAPCHE (International Association for the Promotion of Christian Higher 
Education – A Keresztyén Felsőoktatás Népszerűsítéséért Nemzetközi Egyesü-
let) és a CPCHEA (Centre for the Promotion of Christian Higher Education in 
Africa – Központ az Afrikai Keresztyén Felsőoktatás Népszerűsítéséért) alapí-
tó tagja. 
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Legfőbb kutatási területe a vallásfilozófia reformátori szemszögből való 
vizsgálata. Számos publikációja született Afrika kulturális kérdéseinek tárgyá-
ban is.  

Az Akadémia a Sárospataki Református Kollégium alapításának 475. jubi-
leumi évében, 2006. augusztus 19-én avatta tiszteletbeli tanárává. 

 
Legutóbb a 2008/2009-es tanév évnyitó ünnepségén kapott tiszteletbeli 

tanári címet: 
 

Papp Kálmán (*1924, Mándok) 
 

Papp Kálmán 1924. május 2-án született a szabolcsi 
Mándokon Papp Kálmán és Bogdány Mária gyermeke-
ként. Alig volt 10 esztendős, amikor édesapja meghalt.  

 A miskolci Református Gimnáziumban (akkori 
nevén Református Reálgimnázium) végezte középiskolai 
tanulmányait, 1942-ben itt érettségizett (Református Lé-
vay József Gimnázium). Egyetemi tanulmányait a debre-
ceni Gróf Tisza István Tudományegyetem teológiai fakul-
tásán kezdte, majd egy professzora ajánlásával és 
támogatásával Utrechtben folytatta. Ott holland-magyar 

szótár készítésébe kezdett, mivel akkor ilyen még nem létezett. Két és fél év 
múlva adta át munkáját egy kiadónak, amikor útja a távoli Dél-Afrikába veze-
tett tovább. 1949 októbere óta él és munkálkodik Dél-Afrikában. 

 Lelkészi szolgálatba állása előtt el kellett sajátítania dél-afrikai afri-
kaans nyelvet. A Pretoria Egyetemen folytatott további tanulmányokat, főként 
a vallástörténet és az Ószövetség területén. Foglalkozott az egyiptomi vallással 
és nyelvvel, az iszlám történetével, az arab nyelvvel, a buddhizmus történeté-
vel és tanításaival. Ezek mellett természetesen a dél-afrikai egyház történeté-
vel is. Tanulmányai a Die Hervormer című hivatalos egyházi folyóiratban je-
lentek meg. Ismertetést írt a Magyarországi  Református Egyházról Die 
Hongaarse Hervormde Kerk címmel.  

1951-ben lelkészi vizsgát tett, és ebben az évben szentelték lelkésszé a dél-
afrikai református egyház legnagyobb gyülekezetében, Kürgersdorpban. 1991-
ben, gyülekezeti szolgálatának negyvenedik évére készítette el és adta ki mint-
egy negyedszázados kutatói munkával a Nederduitsche Hervormde Gemeente 
Krügersdorp című könyvét, azaz a Krügersdorpi németalföldi református 
gyülekezet száz éves történetét. 

Hét további dél-afrikai gyülekezet alapítása kapcsolódik munkásságához. 
1970-ben az ő tervei alapján és szervezésében rendezte meg a Dél-Afrikai Bib-
liatanács a Biblia éve rendezvénysorozatot. Ezt követően a Bibliatanács titkára 
lett. 

A dél-afrikai rádióban többször tartott előadásokat, ezek között vallástör-
téneti sorozatokat, melynek összefoglaló címe ez volt: Idegen vallások határa-
inkon belül.  

Kapcsolata nem szakadt meg a magyar nemzettel és a magyar nyelvvel. 
1956-ban a Pretoria Egyetem ifjúságát szimpátia-tüntetésre hívta egybe és lel-
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kesítő beszédet tartott előttük, majd 1200 magyar menekült befogadásánál 
nyújtott segítséget. A Dél-Afrikában élő magyar reformátusok lelkigondozását 
végzi mind máig. 

2001-ben a Magyar Köztársaság nagykövete kitüntető oklevéllel köszönte 
meg Papp Kálmán református lelkésznek a dél-afrikai magyar közösség üdvére 
és szolgálatára 50 éven keresztül végzett állhatatos munkáját. 

2008 szeptemberében a Sárospataki Teológiai Akadémia tiszteletbeli ta-
nári címmel tüntette ki. 

                                                                    –  –  –  –  –   
Több hónapig tartó kutatás után is sok a bizonytalanság e témában. A tisz-

teletbeli tanárok sora nem lezárt. Szükséges kiegészíteni azok nevével, akikre 
most nem derülhetett fény. És őrizni kell azok emlékét is, akik a jövőben talál-
tatnak érdemesnek e kitüntető címre.   

 
E tudós, áldott életű emberekért és ősi Kollégiumunkért is egyedül Istené 

a dicsőség! 
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Bibliográfia helyett: 

 

A dolgozathoz felhasznált írásos források jelentős részben a Sárospataki 
Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei ill. a Sárospataki Reformá-
tus Teológiai Akadémia archívumaiból származnak. Ezek mellett számos in-
terjú és a családtagok visszaemlékezései segítették az információgyűjtést.   

Köszönöm a dolgozathoz nyújtott segítséget a pataki teológia professzora-
inak: dr. Dienes Dénesnek és dr. Börzsönyi Józsefnek, a teológia könyvtárosá-
nak: dr. Győri Istvánnénak, valamint a Tudományos Gyűjtemények munka-
társának: dr. Deák Istvánné Bilkay Ruthnak.  

Köszönetet mondok a családtagoknak: özv. Csőri Istvánnénak, özv. Denke 
Gergelynének, özv. dr. Kiss Pálnénak, özv. Zergi Gábornénak, dr. Fekete Ká-
rolynak, Virágh Sándornak, Horkay Annának, Szabó Dánielnek és Fehérné 
Csomós Anikónak.  

Köszönet a külföldről kapott segítségért a Montpellier-i Teológia könyvtá-
rosának: Marie-Christine Griffonnak, a tilburgi Parochie Heikant-Quirijnstock 
munkatársának, Thea van Blitterswijk - van Oortnak, továbbá a philadelphiai 
Westminster Theological Seminary egyháztörténet tanárának: dr. Jeffrey K. 
Juenak.  

Köszönet Török Istvánnak és Karmanoczki Gábornak fordítói munkáju-
kért. 
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