
 

Köszöntő 
Főtiszteletű Püspök és Professzor Úr, 
a Református Szemle szerkesztői bizottságának tagja! 
Kedves Barátunk, Karcsi! 
 
Makkai Sándor teológiai tanár és püs-

pök, aki 1921-től 1925-ig a Református 
Szemle szerkesztője is volt, s akinek élet-
pályáját és szolgálatát kutattad, 1995-
ben pedig az ő gyakorlati teológiai mun-
kásságáról írtál doktori dolgozatot, s ezt 
a Kolozsvári Protestáns Teológiai Inté-
zetben védted meg,1 1931-ben tette köz-
zé az Erdélyi református problémák című 
írását a Protestáns Szemle hasábjain.2 Már 
ekkor, tehát egy évtizedes püspöki szol-
gálatának (1926. április 17. – 1936. május 
15.) derekán írt helyzetelemzésében is 
jelezte, majd ezt 1937-ben a nagy vissz-
hangot kiváltó Nem lehet cikkében ismét 
kinyilvánította,3 hogy a romániai refor-
mátus egyház 1919-től „teljesen új” és 
„megoldhatatlan” gonddal került szem-
be: 1926-ig „puszta létéért, intézményes 
kereteinek fenntarthatásáért folytatott 
súlyos defenzív harcot”, a következő hat évben pedig csak nagyon szűkös ke-
retek között kezdődhetett el az egyházi élet belső elmélyítése.4 Majd így foly-
tatta: 

„[…] mély fájdalommal kell megállapítanom, hogy a magyar református 
egyház egységéből nagymértékben kikapcsoltnak érezzük magunkat. Igaz, 
hogy a szervezeti egység szétszakíttatott s jelenleg mindnyájunkon kívül ál-
ló tiltások állnak útjában annak, hogy valamely formája létesülhessen. De 

 
1 Fekete Károly, ifj.: Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága. Dissertationes theologicae 

3. Debreceni Református Kollégium, Debrecen 1997. Második kiadása: Fekete Károly, ifj.: 
Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 
2000. 

2 Makkai Sándor: Erdélyi református problémák. In: Protestáns Szemle 40. (1931/5), 357–374.  
3 Makkai Sándor: Nem lehet. In: Látóhatár V. (1937/2), 49–53. 
4 Makkai Sándor: Erdélyi református problémák, 357. 
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bizonyára nem szabadna semmiféle gátja legyen a lelki egységnek és kö-
zösségnek. […] Lehetséges-e, szabad-e kinek-kinek elzárkóznunk a saját 
bajaink, feladataink és gyötrelmeink közé s négy részre szakadozva egyen-
ként tusakodnunk egy olyan Úr […] szolgálatában, aki […] tegnap és ma és 
mindörökké a mi egyetlen, közös Urunk és ügyünk? […] Csak a féligazsá-
got mondanám, ha azt mondanám, hogy nekünk erdélyi református egy-
háznak szükségünk van az egész magyar reformátusság lelki közösségére, 
testvéri segítségére, közös hitbeli és gyakorlati programjára. Mert az egész 
igazság az, hogy mindnyájunknak szükségünk van egymásra. Gondoskod-
nunk kellene tehát arról, hogy kiépítsük az egymásközti kapcsolatokat 
rendszeres látogatások, tanulmányozások, közös lelki és szellemi akciók lé-
tesítése által. […] Mert isteni parancs szól hozzánk: »Tartsátok meg a Lélek 
egységét a békességnek kötelében.« (Eféz. 4. 3.)”5 

Nos, ami a teológiai tanárokat és a teológiát művelő lelkipásztorokat illeti, 
1939-ben megalakult a Coetus Theologorum, a Református Teológusok Munka-
közössége, amely – függetlenül attól, hogy annak tagjai milyen iskolához tartoz-
tak – mindenki, aki teológiát művelt közös táborba tömörülhetett, és az 1949-ig 
működő közösség munkájának meg is lett az eredménye: emelkedett a teológiai 
oktatás színvonala, egységesebb lett a teológiai gondolkozás és gyarapodott a teo-
lógiai irodalom.6 

Számodra nem szükséges részleteznünk, hogy mit jelentett az 1990-ben Bu-
dapesten újraalakult Coetus Theologorum, amelynek évenkénti konferenciái 
nemcsak a teológia művelését, lelkészképzésünk korszerűsítését, egyetemeink és 
akadémiáink szervezett együttműködését és a lelkészképzés lehetséges összehan-
golását szolgálták, hanem maradandó baráti, testvéri és családi kapcsolatok létre-
jöttét is, mert hát családunk tagjai is ott voltak ezeken az alkalmakon. 

Az azóta lepörgött három évtized alatt sok minden történt, többek között az 
is, hogy a 2009. május 22-én Debrecenben megtartott alkotmányozó zsinat elfo-
gadta a Magyar Református Egyház alkotmányát. Viszont tudjuk, hogy a tény-
leges közösség, az igazi egység nem elhatározásokon és deklarálásokon múlik, 
hanem az ajándékba kapott, tovább épített és ápolt lelki, baráti és szellemi, egy-
szóval személyes kapcsolatokon. 

Az újraindult Coetus konferenciáin olyan erős és kölcsönösen éltető kapcso-
latok fűztek össze minket, mint a szimbiózisban élő növényeket, mert nemcsak 
tudtuk, hogy mindnyájunknak szükségünk van egymásra, hanem mert ezt gya-
rapodó örömmel élhettük meg a hitbeli közösségben, a tudomány művelésé-
ben, rektori megbízatásod alatt az intézetközi kapcsolatápolásban, vagy éppen 

 
5 Makkai Sándor: Erdélyi református problémák, 374. és 375. 
6 Ld. pl. Adorjáni Zoltán: Adalékok a Coetus Theologorum történetéhez a Református 

Szemle tudósításai alapján. In: Református Szemle 95. (2002/4–5), (421–432), 421–424). Ladányi 
Sándor: A Coetus Theologorum története. In: Az Út 30. (2004/3), 144–153. 
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abban, hogy 2009 és 2012 között, amikor gondban voltunk, a homiletika okta-
tását is elvállaltad Kolozsváron. 

Kedves Karcsi! 
A Református Szemle ezen emlékszáma, amelyet hatvanadik születésnapodra 

nyújtunk át neked, nem külön erdélyi ajándék, ugyanis ez is a téged megtisztelő 
magyarországi, erdélyi és felvidéki szerzők írásait tartalmazza, akárcsak a Deb-
receni Református Hittudományi Egyetem által összeállított kötet. Az pedig, hogy 
a Szemle emlékszámának is meg kellett születnie, szintén annak jele, hogy szük-
ségünk van egymásra. 

Isten éltessen sokáig és áldjon meg mindennel, amire szükséged van további 
szolgálatodban, családi és baráti körödben. 

Szeretettel a magyarországi, erdélyi és felvidéki szerzők nevében 

Adorjáni Zoltán főszerkesztő és 
Buzogány Dezső felelős szerkesztő 

 


