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Doktori címet szerzett Dézsi Csaba 
Dézsi Csaba, az Ausztráliai Magyar Reformá-

tus Egyház lelkipásztor-elnöke 2020. február 4-én 
védte meg a Jézus feltámadásának hagyományo-
zása című doktori tézisét a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemen (DRHE). A doktori vizs-
gabizottság a következő tagokból állt: dr. Fazakas 
Sándor elnök (DRHE), dr. Peres Imre témavezető 
(DRHE), dr. Hodossy-Takács Előd belső opponens 
(DRHE), dr. Adorjáni Zoltán külső opponens (Ko-
lozsvári Protestáns Teológiai Intézet), dr. Fekete Ká-
roly (DRHE), dr. Kovács Krisztián (DRHE) és dr. 
Bácskai Károly (Evangélikus Hittudományi Egyetem, 
Budapest). Miután Dézsi Csaba bemutatta doktori 
dolgozatát, a disputa rendjén pedig megválaszolta az 
opponensek által feltett kérdéseket, és megvédte tézi-
seit, a bizottság Summa cum laude minősítéssel ítélte oda számára a doktori címet. A to-
vábbiakban dr. Peres Imre professzor témavezetői bemutatását és a doktori tézis összefog-
lalását közöljük. 

Dézsi Csaba: Jézus feltámadásának hagyományozása. 
Témavezetői bemutató 

Dézsi Csaba református lelkipásztor Jézus feltámadásának hagyományozása cím-
mel nyújtotta be előzetesen bírált, majd jóváhagyott doktori dolgozatát, amely-
ben főként azt kutatja, hogy a feltámadásba vetett hit hagyománya miképpen 
alakult az apostoli egyházban. 

Dézsi Csaba Ausztráliában teljesít lelkipásztori szolgálatot. Értelmiségi család-
ban született 1970-ben Gyergyószentmiklóson; édesanyja könyvtáros volt, édes-
apja tanár és iskolaigazgató, 1989 után pedig politikus és egyetemi oktató, majd 
az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka. Elemi és középfokú tanul-
mányait szülővárosában végezte, ahol 1988-ban érettségizett. Egyetemi tanul-
mányokat a Kolozsvári Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézetben foly-
tatott 1989 és 1994 között, ahol első és második lelkészképesítő vizsgát tett 
jeles eredménnyel. 1994-től 1996-ig a Székelytompai Református Egyházköz-
ségben volt lelkipásztor, 1997 januárjától pedig az Ausztráliai Magyar Re-
formátus Egyház Viktóriai Kerületének lelkipásztora. A 2003-as és 2004-es 
tanévben a Melbourne College of Divinity hallgatójaként szerzett magiszteri 
diplomát az újszövetségi tanszéken. 2017 és 2019 között a Victoria University 
(Melbourne) jogi fakultásának volt hallgatója, ahol jogászi oklevelét 2019 no-
vemberében vette át. Nős, felesége egyetemi kutató, leánya pedig jogász. 




