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Doktori címet szerzett Koppándi Botond Péter
Koppándi Botond Péter, a Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet (KPTI) unitárius karának gyakorlati teológiai tanársegédje 2016. november 14-én
védte meg Az „Új Homiletika” mozgalom és
az amerikai protestáns prédikálás megújítása
témájú doktori dolgozatát a Debreceni Református
Hittudományi Egyetemen (DRHE). Témavezetői
dr. Fekete Károly (DRHE) és dr. Rezi Elek
(KPTI), szakbírálói pedig dr. Gonda László
(DRHE) és dr. Kocsev Miklós (Károli Gáspár
Egyetem Hittudományi Kara) voltak.
A disszertáció feldolgozza és kritikailag értékeli
az Új Homiletika mozgalom legfontosabb képviselőinek (Fred Craddock, David Buttrick, Eugene
Lowry, Thomas Long, Lucy Rose és David
Randolph) szakkönyveit, tanulmányait és igehirdetéseit. A kutatás nem titkolt, közvetett
szándéka volt az erdélyi homiletika megújulási lehetőségeinek vizsgálata.
A dolgozat bemutatása előtt dr. Rezi Elek ismertette a doktorjelölt eddigi pályafutását.
A következőkben ezt az ismertetést, a dolgozat rövid összefoglalását és téziseit, valamint
dr. Gonda László szakbírálatát közöljük.

Koppándi Botond Péter doktorjelölt bemutatása
Mindenekelőtt engedtessék meg nekem, hogy a KPTI rektorhelyetteseként
és Unitárius Karának dékánjaként mondjak köszönetet a DRHE doktori iskolájának és dr. Fazakas Sándor elnök úrnak, hogy intézetünk tanára, Koppándi
Botond Péter ezen az egyetemen doktorálhat. Ugyanakkor köszönetemet nyilvánítom dr. Fekete Károly professzornak, ft. püspök úrnak azért, hogy témavezetői minőségében szakértelemmel irányította a doktorjelölt munkáját.
Megtisztelő számomra, hogy egykori kedves, tisztelettudó tanítványomat
mutathatom be, aki jelenleg a KPTI-ben munkatársam, és hogy a DRHE doktori iskolában ismét tanítványom lehetett.
Koppándi Botond Péter 1974. augusztus 9-én született Kolozsváron. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceumban végezte 1988–1992 között, ahol 1992-ben jó eredménnyel érettségizett, majd pedig
1992-ben sikeresen felvételizett a Kolozsvári Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karára. Teológiai hallgatóként kitűnt szorgalmával, lelkiismeretes tanulmányozásával és korrekt magatartásával. Teológus évei alatt nagy
érdeklődéssel fordult a gyakorlati teológiai tárgyak felé, de különösen a homiletika
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szakdiszcíplina ragadta meg. 1996-ban alkalma nyílt arra, hogy chicagói Meadville
Lombard Theological School nyári ösztöndíjprogramjában vegyen részt, ahol
szakmai gyakorlatokat végzett, és gyarapította teológiai ismereteit. Lelkészi oklevelet 1997-ben szerzett.
Gyakorló segédlelkészi és rendes lelkészi szolgálatát az aranyosszéki Toróckószentgyörgyön végezte 1997–2009 között. Hívei nagy megelégedéssel hallgatták
igehirdetéseit, és buzgón támogatták a fiatal lelkész gyülekezetépítő munkáját.
Gyülekezeti szolgálata idején egy évet töltött ösztöndíjasként az amerikai
egyesült államokbeli berkley-i, California Star King School for the Ministry unitárius főiskolán (2000–2001). Balázs Ferenc-ösztöndíjasként tapasztalatokat
szerzett, intenzív szószéki szolgálatokat végzett, és tudományos kutatásokat
folytatott a gyakorlati teológia, közelebbről a homiletika területén.
Sikeres versenyvizsga alapján 2009 novemberétől a KPTI unitárius gyakorlati teológiai tanszékének tanársegédje. Oktatott tárgyai: homiletika, katekétika,
liturgika és pojmenika. Munkáját szakértelemmel, odaadással és örömmel végzi.
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktori iskolájába 2010ben iratkozott be, a követelményeknek eleget tett, és 2013-ban abszolutóriumot
szerezett. 2016 tavaszán véglegesítette Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása című doktori értekezését, és benyújtotta ezt a
DRHE doktori iskolájához.
A doktori dolgozat megírásával kapcsolatban személyes észrevételem is van.
A KPTI „családias” szellemének köszönhetően szinte naponként találkoztam
Koppándi Botond Péter doktorandusszal, és láthattam, hogy milyen lelkiismeretesen, szorgalmasan és igényes tudományos munkával készítette doktori értekezését. Beszélgetéseink és tanácskozásaink rendjén a téma iránti buzgó érdeklődésének, lelkesedésének és kitartó munkáját lehettem közvetlen tanúja.
Mindig lelkesen számolt be fordításairól, a felfedezett újabb forrásirodalomról,
egy-egy elkészült fejezetről. Neki soha sem mondtam, de tudtam, most viszont
neki is mondom, hogy aki olyan nagy szeretettel, érdeklődéssel, kitartással dolgozik egy doktori értekezés témáján, mint ő, annak értekezése is nagyszerű lesz;
és ez be is igazolódott.
Publikációi a Keresztény Magvetőben, a Református Szemlében a KPTI Sudia Doctorum Theologiae Protestantis sorozatkötetében, valamint angol és magyar tanulmánykötetekben jelentek meg. Közmegelégedésre tartott előadásokat hazai és
külföldi konferenciákon, szimpóziumokon. Oktatott tárgyai közül új kurzusokat írt a pojmenika- és a homiletika-szakcsoportokban.
Családot 2004-ben alapított. Felesége Koppándiné Molnár Éva, aki a magyarországi Mezőkövesd (Matyóföld) szülöttje. Isten három gyermekkel áldotta meg
házasságukat, akik név szerint Botond Kristóf (2005), Áron (2009) és Eszter
(2014).
Koppándi Botond Péter szakmai életrajzának ismertetése után azt kívánom,
hogy Isten áldása legyen közös munkánkon.
dr. Rezi Elek társtémavezető

