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doctor honoris causa címmel, köztük a budapesti Károli Gáspár Református
Egyetem Hittudományi Kara is (1996).
80 éves korában, 2018. október 8-án jelenik meg a teológusok és laikusok
számára írt könyve az Újszövetségről: Das Neue Testament – „Wer, Was, Wo“ für
Einsteiger. Unter Mitarbeit von Nicht-Theologinnen und Nicht-Theologen.
A töretlen munkakedvvel bíró teológusnak, aki a magyar nyelvű újszövetségi
teológia művelésének támogatója és mindannyiunk barátja, ezúton kívánunk jó
egészséget. Isten éltesse!
Bekő István Márton

Akadémiai évzáró
a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben
A 2017–2018-as évet értékelő beszédében Kállay Dezső rektor több tekintetben is mozgalmas évnek nevezte. Az Erdélyi Református Egyházkerület, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (KPTI) épültének tulajdonosa nagyszabású felújítási munkálatokat végzett el 2017 tavaszán és nyarán. A belső és a hátsó
udvar megújult, a diákság által használt sportpálya modern, műfüves, tetőhálóval felszerelt és kivilágítható sportpályává változott, amely alá mélygarázs került. Megújult az intézet díszterme és a könyvtár is. Ez utóbbi új raktárhelységgel és kibővített olvasóteremmel lett gazdagabb. A rektor mindezekért
Magyarország kormányának és Orbán Viktor miniszterelnöknek, az Erdélyi Református Egyházkerületnek és Kató Béla püspöknek, valamint azoknak mondott köszönetet a KPTI nevében, akik szellemi és fizikai munkájukkal járultak
hozzá e nagyszabású felújítás elvégzéséhez. A hálaadó ünnepségre 2017. szeptember 30-án került sor. Ezen az eseményen jelen volt Magyarország miniszterelnöke is. A rektor reményét fejezte ki, hogy hamarosan sor kerülhet az elmaradt munkálatok elvégzésére is.
Tanulmányi szempontból a 2017–2018-as akadémiai év jelentős fejleménye az
volt, hogy a református magiszterképzés második eszendeje gyakornoki évvé alakult át. Ezáltal az elméleti és
gyakorlati képzés még hangsúlyosabban kapcsolódik össze,
s így lehetőség nyílik arra, hogy
a gyakornok hallgatók mentorok
segítségével mélyíthessék el teológiai ismereteiket a konkrét
gyülekezeti keretek között.
A rektor kiemelte: „A gyakorlati képzés ott működött
hatékonyan, ahol a hallgató
gondosan tervezett szolgálati

NOVUM

465

beosztást követve megfelelő felkészülési idő után végezhette el a kötelező és
alkalmi-kiegészítő jellegű szolgálatait, ahol a lelkipásztor-mentor reflektált
a hallgató tevékenységére, jóindulattal segítette fogyatékosságai leküzdésében,
kellőképpen eligazította a számára ismeretlen helyzetekben.” Az intézet nevében köszönetét fejezte ki mindazoknak a mentor-lelkipásztoroknak, akik tanítványként maguk mellé fogadták a gyakornok hallgatókat, és vállalták a feladattal
együtt járó plusz munkát.
A rektor beszámolt a tanári kar helyzetéről és tevékenységéről. A KPTI tanári karának jelenleg 13 főállású, 1 társult és 1 ideiglenes alkalmazásban foglalkoztatott tagja van: 10 református, 4 unitárius és 1 evangélikus tanár. Munkájukat további 11 óraadó tanár segíti, akik főként kiegészítő tárgyakat (pl. idegen
nyelvek) oktatnak.
A 2017–2018-as akadémiai évben összesen 169 alapképzéses és magiszteri
hallgatója volt az intézetnek: az Erdélyi Református Egyházkerületből 89
(52,66%), a Királyhágómelléki Református Egyházkerületből 48 (28,40%), a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházból 4 (2,36%), a Magyar Unitárius Egyházból pedig 28 (16,56%). Az utóbbi három évben folyamatosan emelkedett
a hallgatói létszám évi átlaga 12 hallgatóval (a 2006–2007-es tanévtől: 138, 124,
122, 118, 129, 139, 129, 137, 146, 145, 157, 169).
A rektor ezek után az intézet különböző alegységeinek tevékenységéről
(könyvtár, adminisztrációs hivatalok) számolt be. Évzáró beszéde a Zsoltárok
127,1–2-ből, illetve a Filippi 2,1–5-ből vett igei gondolatokkal zárult, amelyek
reménységet adnak és irányt mutatnak az intézetben tanuló hallgatók és dolgozó munkatársak számára.
A rektori beszédet a jutalomkönyvek átadása követte. Az intézet olyan hallgatókat jutalmazott, akik kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el, vagy
a szolgálat, misszió, kulturális tevékenységek különböző területein jeleskedtek.
Az intézetben hagyománnyá vált a kerek évfordulót ünneplő egykori hallgatók, nyugalmazott lelkipásztorok köszöntése. Az 50 évvel ezelőtt végzett lelki-
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pásztorok aranydiplomát, a 60 évvel ezelőtt
végzettek gyémánt diplomát, a 70 évvel ezelőtt végzettek rubin
diplomát vehettek át.
A végzős hallgatók
nevében ifj. Bárócz
Huba mondott búcsúbeszédet, aki végzése
alkalmával együtt ünnepelhetett a 60 évvel
ezelőtt végzett nagytatával is. Példaértékűnek nevezte azt, hogy valaki ilyen
hosszú időn át az Úr szolgálatában állt, „különösen egy olyan korban, ami nyíltan az egyház ellen dolgozott. Reméljük, mi is hasonló módon tudjuk majd
megállni a helyünket Isten szolgálatában” – mondta.
A kórus előadásában felcsendült az ismerős Gaudeamus. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével zárult.
Balogh Csaba

Ravasz László-kiállítás
az Erdélyi Református Múzeumban
2018. július 21-én Ravasz László (Bánffyhunyad, 1882. szeptember 29. – Leányfalu,
1975. augusztus 6.) református püspök életét és munkásságát bemutató kiállítás nyílt az
Erdélyi Református Múzeumban, amelyet Bibó Borbála és leánya, Tegzes Orsolya, illetve dr.
Szacsvay Éva projektkoordinátor, Szelekovszky Beáta, valamint férje, Kelemen Gábor állított össze, de további családtagok, támogatók is hozzájárultak a munkához.
A püspök leszármazottai és szakemberek által
összeállított húsz tabló a 20. századi történelmi
háttér összefüggéseiben eleveníti fel Ravasz László
rendkívüli személyiségét. A kiállítást október közepéig tekinthették meg az érdeklődők.
„Így kellett nekem állanom az ellentmondások és válságok századában, világnézetek
pergőtüzében egy ország érdeklődése és kritikája mellett majdnem ötven esztendeig” –
olvashatjuk Ravasz László gondolatát a kiállítás első tablóján. A kiállítás elkészítésének
folyamatát a püspök unokája, Bibó Borbála
ismertette. Az egyik legnagyobb nehézségük

