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Református népmozgalmi adatok szociológiai szempontú elemzése

(összefoglalás)

 Az előadó a Theológiai Szemle 2012. 1. számában közölt tanulmányának két lerövidített 
gondolatát ismertette: elsősorban is azt a megyényi területet, ahol a missziói, mentális és 
demográfiai adataink 120 éve az  országos átlagnál sokkal jobbak, másrészt a „másik protestáns” 
jelenség általam felállított hipotézisét.
 Bár  Sárospatak környékén nem csökkent a reformátusok aránya az elmúlt  120 esztendő 
alatt, de a kistelepülésekből való elköltözések miatt  egyre inkább az elszórványosodás fogja  
jellemezni e vidék reformátusságának egyházi életet.  Ezen szociológiai körülmények között, 
hogyan lehet növelni a Sárospataki Református Teológai Akadémia  hallgatóinak elhelyezkedési 
esélyét a lelkészi pályán úgy, hogy a szolgálati idejük első éveiben a  nagyszámú szórványban 
végvett munka ne okozzon mentális megterhelést? Eközben  egyrészt olyan szakmai gyakorlatot 
szerezzenek, amely  birtokában  szívesebben választják meg őket nagyobb gyülekezetbe, másrészt 
amit ott hasznosítani tudnak. 
 Prezentációjában három pillérre mutatott rá: 
- Felkészíteni a fiatal lelkészeket, hogy valamely misszió szaklelkészeivé legyenek.
- A leendő együttműködésre való felkészítés teológus korban. 
- Megoldás keresése a szórványlelkészek kiégettségének megelőzésére.
 Mivel az előadás diákok előtt  hangzott el, az előadás gerincét  a második pillér ismertetése 
képezte: az együttműködés mind a kicsiny  és a nagy  gyülekezetek lelkészei között, mind az idős és 
a fiatal lelkészek esetében. Az előadásomban ismertetésre kerültek az együttműködés lehetséges 
formái. Bár a megoldás elég kézenfekvőnek tűnik, igény  is mutatkozik rá, de csak némely feltétel 
teljesülése esetén valósulhat meg. Az előadó meggyőződése, hogy nem az anyagiak az akadályai. 
Szükség lenne viszont az együttműködés menedzselésének kiépítése, ezzel együtt a fiatal kollegák 
felkészítésére tudatos és empatikus együttműködés tekintetében. Az is vélelmezhető, hogy csak azt 
a fiatal lelkészt fogják bevonni ilyen munkacsoportba, aki felkészítést kapott és e tekintetben 
minősítést nyert.   Az idősebb lelkészek korábbi vélt, vagy  valós rossz tapasztalatait, előítéleteit 



csak ezáltal lehet eloszlatni. 9 konkrét példán keresztül került bemutatásra, hogy mit ne tegyen az 
együttműködő, hogy a versengésnek még az árnyéka se vetődjön a szolgálatára. A tapasztalat 
szerint a legtöbb hiba nem rosszindulatból esik meg, hanem a felkészítés hiányában. 
 Az olyan városok agglomerációjában, ahol korábban még egyáltalán nem volt református 
gyülekezeti élet, a szórvány-istentisztelet megszervezése kiemelt missziói küldetésünk.
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             Petrőczi Éva
                 Tarpai Szilágyi András: Könyvecske a házasság és válás keresztyéni módjáról
                                                            (összefoglalás)

Az előadó elmondta azt, hogy a válás keresztyéni módjáról szóló 17. századi kalauz modernségben, 
őszinteségben felveszi a versenyt a „párkapcsolati tréning” könyvekkel. Mindenkihez szólnak ezek 
a régi, de nem avuló bölcsességű sorok, akik az oldás és kötés nem könnyű élethelyzeteit 
megtapasztalták. A szöveg tartalmát, logikáját igyekszik érzékeltetni, hiszen a szerző az 
elmátkásodástól a válásig tartó úton vezeti végig olvasóit, s a párkapcsolat közben felmerülő 
konfliktusokra igyekszik keresztyéni megoldásokat  kínálni. Mivel minden dolog a kezdeteknél dől 
el, a szerző legfontosabb üzenete az, hogy „az házasság két  gráduson mégyen végbe. Egyik a 
mátkásodás,  vagy eljegyzés, a másik a végbement házasság. Az eljegyzés csak kezdeti a 
házasságnak.” Azért legfontosabb üzenet ez, mert a 20 – 21. századunkban grádusok már nincsenek, 
hanem „akadálymentesítő” emelkedő útvonalak vannak,, melyek kellemes felfelé haladást ígérnek, 
de melyek később sokszor kellemetlen csúszdákká válnak. Ezek a kapcsolatokat sokszor a csúszdák 
aljára juttatják.
E második Tarpai Szilágyi-szövegkiadás érdekessége, hogy a sorozatszerkesztő,azaz az előadó 
Petrőczi Éva irodalomtörténeti tanulmánya mellett a 17. századi lelkész szerző „házassággondozó” 
művét egy neves mai keresztyén családterapeuta, Szarka Miklós lelkész-pszichológus is 
kommentálja.

Szabó András: A rejtőzködő bibliafordító – Károlyi Gáspár



(összefoglalás)

        Az első teljes, magyar nyelvre fordított Biblia születési helyét – Gönc és Vizsoly  – s idejét – 
1586–90 – is jól ismerjük. Annál kevésbé azt az embert, akinek a nevéhez fűzi a református kultusz 
és a nemzeti emlékezet. Még a nevét illetően is bizonytalanok vagyunk – Károlyi vagy Károli –, 
születési helyét és főként idejét illetően csak találgathatunk, s 1591 végén lezárult, mintegy öt és fél, 
hat évtizedes életéről meglehetősen keveset tudunk. 
        Károlyi Gáspár életét és életművét több mint három évtizede kutató irodalom- és 
művelődéstörténész Szabó András minden eddiginél alaposabb képet rajzolt  a (szándékosan) 
rejtőzködő bibliafordítóról. Tömören és világos formában tekinthettük át a 16. századi 
Magyarország társadalmi, vallási, művelődési viszonyait, a reformáció elterjedését és „magyar 
vallássá” válását, a Károlyi szülőföldjére, családjára, ifjúkorára, tanulóéveire utaló, többé-kevésbé 
megbízható ismereteket, a tiszáninneni (kálvinista) református egyház megalakulásában és a 
felekezeti küzdelmekben betöltött vezető szerepét, mindennapi lelkészi, polgári és családi életét, 
munkáját. Részletesen és érdekesen mutatta be a Vizsolyi Biblia elkészülésének több évtizedes 
előzményeit, körülményeit, kalandregényekbe illő folyamatát, a forrásgyűjtésben, a fordításban, az 
anyagi és technikai feltételek előteremtésében és a nyomdai előállításban részt vevő személyeket. 
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Barangolás a Könyvtárban
(összefoglalás)

         2012. november 22-én középiskolásokkal jártuk végig a Tudományos Gyűjtemények néhány 
részlegét. A „barangolás” érdekessé tételéhez feladatlapokat állítottunk össze. A gyerekeket 3 
csoportba osztottuk, s az ismeretszerzést egyszerre 3 helyszínen lehetett kezdeni. Minden 
helyszínen egy-egy  kolléga várta az érdeklődőket, ahol kaptak egy rövid tájékoztatást az adott 
helyről, s ennek alapján a lapon lévő kérdéseket meg tudták válaszolni. Amennyiben valamelyik 
kérdésre nem kaptak választ, nem lehetett direkt módon rákérdezni, hanem körül kellett  írni a 
feladatlapon lévő kérdést. Mivel a kollégáknál is ott  volt a feladatlap, tudták, ha valamire direkt 
módon kérdeztek rá, így kitérő választ adtak. 

Mindezzel az volt a cél, hogy  a gyerekek, akik napjainkra szinte elfelejtettek kommunikálni, 
tanulják meg kifejezni magukat, kérdéseket megfogalmazni úgy, hogy abból válasz szülessen. 
Továbbá, hogy olyan helyiségekbe is betekintést nyerjenek, amelyek agy  átlag olvasó elől el vannak 
zárva. A helyszínek a következők voltak: Raktár, Muzeális Könyvtár, Papírrestauráló Műhely. 

A gyerekek rendkívül élvezték ezeket  a helyszíneket, hiszen láthatták, hogy egy ilyen 
volumenű könyvtárban milyen rend szerint raktározzuk a könyveket, hogyan is néz ki egy 
klasszicista stílusban készült könyvtár, illetve miből és hogyan is készültek régen és készülnek ma a 
könyvek.





Irodalmi est (1)
     
Időpont:  2012. november  28.  18- 19 óra
Téma megnevezése Mit adott:  Kazinczy Ferenc Sárospataknak és Zemplénnek?
Előadó: Fehér József muzeológus
Helye: Sárospataki Ref. Teológiai Akadémia, Szikszai terem



Mit adott Kazinczy Ferenc Sárospataknak és Zemplénnek

(összefoglalás)

Kazinczy Ferenc 1759-ben Érsemjénben, a Partiumban született. A születés helye és a 

családi háttér meghatározók az életében. Neveltetése szülei és nagyszülei körében patriarchális 

légkörben és vallásos szellemben folyt.

 Egy teológus hallgató részletet olvas fel a Pályám emlékezetéből: „Atyám a 

legreligiózusabb ember vala…” 

Pataki diákévei; megtanulja szeretni a könyvet: „Pataknak húszezer kötetnyi bibliotékája 

van.” 

Közéleti karrierje a felvilágosodás jegyében: a kassai kerület, 10 megye királyi 

tanfelügyelője. Iskolareformjai.

Az első magyar irodalmi folyóirat, a Kassai Magyar Museum megindítása Baróti Szabó 

Dáviddal és Batsányi Jánossal. 

Bekapcsolódik a jakobinus mozgalomba. Elfogatása, hat és fél börtönéve. Egy teológus 

szemelvényt olvas a Fogságom naplójából.

Széphalmon való letelepülése. A nyelvújítás elindítása. A Patakon nyomtatott „Tövisek és 

virágok” epigrammagyűjteménye. 

Kazinczy új szavai. A nyelvújítás szóalkotási módjai, példákkal. A neológusok győzelmes 

kiegyezése az ortológusokkal. 

A herderi jóslat nem következik be, elsősorban Kazinczy küzdelmeinek köszönhetően. 

Halála az 1831-es kolerajárványban. Utóélete: Petőfi Sándor látogatása egykori lakóhelyén: 

teológus hallgatók idézik „Széphalmon” című nagy versét.

Az emlékhely  építésének gondolata megfogalmazódik 1859-ben, születésének 100. 

évfordulóján. A „Mauzóleum”. A Kazinczy-kultusz másfél százados múltja és jelene. 

Kosztolányi: „Mindenki, aki magyarul ír, adós neki.”

Közben a Teológiai Akadémia néhány hallgatója Kazinczy  idézeteket olvasott fel a 

résztvevőknek.








