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Doktori címet szerzett Papp C. Zsolt 
Papp C. Zsolt, a Kézdimárkosfalvi Refor-

mátus Egyházközség lelkipásztora 2020. feb-
ruár 3-án védte meg Reinhold Niebuhr teo-
lógiai alapokra épített társadalometikája 
és annak alkalmazási lehetőségei az erdélyi 
magyarság történelmi-társadalmi valóságá-
ban című doktori tézisét a Debreceni Reformá-
tus Hittudományi Egyetemen (DRHE). 

A doktori bizottság a következő tagokból 
állt: dr. Bölcskei Gusztáv elnök (DRHE), 
dr. Fazakas Sándor témavezető (DRHE), 
dr. Pásztori-Kupán István társtémavezető (Ko-
lozsvári Protestáns Teológiai Intézet – KPTI), 
dr. Kovács Ábrahám belső opponens (DRHE), 
dr. Visky S. Béla külső opponens (KPTI), 
dr. Peres Imre (DRHE), dr. Fekete Károly 
(DRHE), dr. Orosz Gábor Viktor (Evangélikus Hittudományi Egyetem) és dr. Kovács 
Krisztián (DRHE). Miután Papp C. Zsolt bemutatta doktori dolgozatát, a disputa rend-
jén pedig megválaszolta az opponensek által feltett kérdéseket, és megvédte téziseit, a bi-
zottság cum laude minősítéssel ítélte oda neki a doktori címet. 

A továbbiakban dr. Fazakas Sándor témavezető professzor témavezetői bemutatását és 
a doktori tézis összefoglalását közöljük. 

Reinhold Niebuhr társadalometikájának aktualitása. 
Témavezetői bemutató 

Papp C. Zsolt református lelkész 1970. április 19-én született az erdélyi Dicső-
szentmártonban (Maros megye). Iskolai tanulmányait szülővárosában, általános 
iskolai és gimnáziumi tanulmányait már a közeli Erdőszentgyörgyön végez-
te. 1988-ban érettségizett, és 1991-ben nyert felvételt a Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézetbe. Teológiai tanulmányait 1996-ban abszolválta, lelkészi (nagy-
papi) képesítést pedig 1997-ben szerzett. 1995-ben lépett házasságra Bakk Edit-
Izabella tanárnővel. Isten két gyermekkel áldotta meg házasságukat, a most hu-
szonkét éves Tímeával és a tizenhét éves Istvánnal.  

Teológiai tanulmányainak elvégzése után Kézdmárkosfalván végzett lelkészi 
szolgálatot hat éven át, majd megpályázta a Kézdivásárhelyi Református Gim-
názium iskolalelkészi állását, és ezt 2002 szeptemberében el is foglalta. A tanári 
munka követelményeként pedagógiai képesítést is szerezett a Brassói Transil-
vania Egyetemen. 2005 és 2010 között a New York-i Első Magyar Református 
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Egyház lelkésze volt. A szórványban végzett lelkipásztori szolgálat és kulturális 
szolgálat mellett lehetősége volt teológiailag is tovább képezni magát; itt érik az 
első impulzusok a később doktori témájaként választott kérdéshez. Az öt évet 
tartó amerikai szolgálat után újból a Kézdivásárhelyi Református Gimnáziumban 
tanított, ahol szentírásismeretet, hitvallást, valamint egyházi művészettörténetet 
oktatott. 2015-ben első gyülekezete, a Kézdimárkosfalvi Református Egyházköz-
ség újra meghívta lelkipásztorául, és jelenleg is ebben a gyülekezetben szolgál. 

Papp Zsolt 2011-ben jelentkezett és nyert felvételt egyetemünk doktori isko-
lájába, és kezdte el doktori tanulmányait, illetve kutatási témájának kidolgozását 
kettős témavezetéssel. Társtémavezetője dr. Pásztori-Kupán István, a Kolozs-
vári Protestáns Teológiai Intézet professzora. 

Doktori iskolai tanulmányait 2014-ben abszolválta, majd ezt követően újból 
az Amerikai Egyesült Államokba utazott, hogy kéthónapos kutatói munka so-
rán gyűjtsön anyagot disszertációjához a New York-i Columbia Egyetemen, il-
letve az Union Teológiai Szemináriumban. 

Doktori dolgozatának címe: Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társada-
lometikája és alkalmazási lehetőségei az erdélyi magyarság történelmi-társadalmi valóságá-
ban. Ezt 2018. június 18-án nyújtotta be előzetes bírálatra, és 2018 novemberé-
ben került sor a belső műhelyvitára. A doktori dolgozat a vita tanulságainak 
figyelembevételével és a szakbírálók észrevételeinek beépítése után nyerte el 
végső formáját, a Doktori Tanács pedig 2019 szeptemberében küldte ki bírálat-
ra az opponenseknek és a vizsgabizottságnak. 

A német református lelkészi családi gyökerekkel rendelkező Reinhold Niebuhr 
mély kegyességgel párosuló keresztyén realizmusa értelmiségiek, gondolkodók 
és a politikai elit egész nemzedékeit meghatározta az Egyesült Államokban, kü-
lönösen a II. világháború évei alatt és után, de mind a mai napig is. Ez a hitbeli 
meggyőződésből fakadó, eleven erkölcsi és társadalmi felelősséggel átfűtött élet-
felfogás, valamit elemző teológiai gondolkodás és lelkipásztori-igehirdetői habi-
tus ragadta meg Papp C. Zsoltot is, és indította arra, hogy ne csak megismerje 
az ő életművét, hanem keresse ennek a teológiai elemzőkészségnek és etikai fe-
lelősségvállalásnak alkalmazhatóságát saját, erdélyi-Kárpát-medencei egyházi és 
társadalmi életének valóságában. 

Pásztori Kupán István szerint „Papp Zsolt munkájának nem csupán az az 
értéke, hogy közel hozza ezt a lélekben valóban hozzánk, magyar teológusok-
hoz közel álló német-amerikai teológus-filozófust, hanem arra is vállalkozik, 
hogy Niebuhr néhol megdöbbentő, de találó teológiai és etikai észrevételeinek 
fényében újragondolhatónak lássa és láttassa a Kárpát-medencei magyar (és 
nemcsak magyar) egyházi és társadalmi küldetésünket”. 

Ezeknek alapján a társtémavezetővel egyetértésben javasoltuk a főtisztele-
tű Doktori Tanácsnak a dolgozat elfogadását és a doktori cím odaítélését Papp 
C. Zsolt számára. 

Dr. Fazakas Sándor 
témavezető 




