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De komolyra fordítva a szót: köszönöm Magyarország Kormányának és az 
anyaország gazdájának, hogy minduntalan áttekintget a kerítésen, és gondja van 
a szomszéd portán élő sorstársaira, ha pedig valaki felhívja figyelmét, egyet-kettőt 
ilyen kitüntetésben részesít. 

Továbbá illesse köszönet Magyarország kolozsvári főkonzulját és konzulját, 
Mile Lajost és Kecskés Tibort, akik közvetítői ennek a figyelmességnek. Hogy 
stílusos legyek: Mille gratias! 

Hadd köszönjem meg a rektor úr szavait is. Végre megtudtam, milyen okos, 
ügyes és szorgalmas vagyok. Továbbá köszönet a munkatársaknak. Velük kellett 
volna kezdenem, mert nélkülük nem állnék itt. Amit a díszdoktori oklevél átvé-
telekor Debrecenben mondtam, itt is érvényes: nekik is legalább annyira jár ez 
a kitüntetés, mint nekem, tiszta szívből osztozom velük a dicsőségben. 

Köszönet a diákoknak, akik jelenlétükkel megtiszteltek. Nekik ezt mondom: 
nem kell márványköves, cifra palotában vagy szuper-elit családban születnetek 
ahhoz, hogy nyomot hagyjatok a történelmen, és emlékezetes dolgot tegyetek le 
nemzetünk és egyházunk asztalára. Ezt falusi gyermekként is megtehetitek, ha 
valamit – bármit – szívesen, szenvedéllyel, megszállottan és napi rendszerességgel 
végeztek. Mert cseppekből gyűl a zápor, és a záportól dagad folyammá a patak. 

Végül hadd köszönjem meg a kegyelmes asszonynak és családomnak azt, hogy 
évekig-évtizedekig hősiesen szenvedték hiányomat, miközben én éppen a világ 
megváltásán buzgólkodtam. 

Buzogány Dezső 

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
évzáró istentisztelete és ünnepélye 

A 2020/2021. akadémiai évzáró istentiszteletre és ünnepélyre rendhagyó mó-
don a kolozsvári Farkas utcai templomban került sor. A vasárnap délben tartott 
évzáró istentiszteleten Gáll Sándor lelkipásztor, az Erdélyi Református Egyház-
kerület igazgatótanácsi kancellárja és tanügyi előadótanácsosa hirdette az igét a Gal 
5,13–14 alapján: Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhíva; csak a szabadság nehogy 
ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben 
az egy igében teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Az egyházkerület kép-
viselője kiemelte a bibliai szabadság és a modern szabadságeszmények közötti 
mély szakadékot, és az „azt teszek, amit akarok” helyett a szeretet-mederbe terelt 
bibliai szabadság gondolatát hangsúlyozta. Az igehirdetés után az intézet tizenöt 
református végzős hallgatóját bocsátotta ki, illetve adta át gyülekezeti szolgá-
latra. Az átadás és átvétel szertartásának legfelemelőbb mozzanataként a vég-
zős hallgatók családtagjaik, tanáraik és teológustársaik közösségében tettek 
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ünnepélyes fogadalmat, hogy hű-
ségesek maradnak a teológus név-
hez, amelyet már az intézetbe 
való belépésük óta viselnek. Az 
erdélyi és a királyhágómelléki re-
formátus egyházkerület megbí-
zottjaként Gáll Sándor lelkipász-
tor vette át a végzős hallgatókat, 
akiknek nevében Demeter Hen-
rietta mondott búcsúbeszédet. 

Az akadémiai évet záró ünne-
pély délután hat órakor kezdődött 
dr. Buzogány Dezső, a végzett év-
folyam felelős tanárának áhítatával. Bár a korábbi tanévhez hasonlóan a világ-
járvány erre az akadémiai évre is sok tekintetben rányomta a maga bélyegét, 
Kolumbán Vilmos József rektor abbéli hálájának adott hangot hagyományos év-
értékelő és visszatekintő beszédében, hogy „az akadémiai közösség minden tagja 
túlélte a járvány legnehezebb időszakát”. Év elején ez még csak reménység volt, 
most, a tanév végén már a beteljesedés öröme is. 

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rendes oktatással kezdte a tanévet, 
de október végére, az események alakulása miatt át kellett térnie az online 
oktatásra. A februárban indult második félévet ismét az egészségügyi szabályok 
és rendelkezések betartásával, de a megszokott módon, fizikai jelenléttel sikerült 
megkezdeni és végezni – legalábbis, ami az oktatási-képzési részt illeti. Ugyanis 
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az elmúlt évekhez képest a kulturális és közösségépítő tevékenységek jóval visz-
szafogottabb módon valósultak meg az intézmény életében. 

A korlátozások miatt több tudományos rendezvény megszervezése is elma-
radt, főként az őszi–téli időszakban. Az intézményi folyamatok tekintetében 
mégis történt néhány jelentős előrelépés. Ezek között a rektor a református-
evangélikus és unitárius teológiák vezető szakfolyóiratainak a Református Szemle, 
illetve az unitárius Keresztény Magvető állami elismertetését említette meg. Emellett 
a 2021-es tanévben esedékes intézményi akkreditáció előkészítéseként sor került 
néhány belső intézeti folyamat újrarendezésére, a szabályzatok revideálására, az 
akkreditációhoz szükséges dokumentációs anyag előkészítésére. 

A rektor beszámolt a tanári kar összetételében az elmúlt tanév során végbe-
ment változásokról, majd méltatta az oktatók által végzett oktatói és tudományos 
tevékenységet. Beszámolt az intézeti alkalmazottak által végzett, az oktatást vagy 
az adminisztrációt segítő személyek tevékenységéről. 

A tanévet kezdő hallgatók száma 153-ra csökkent év végére: 3 hallgatót tanul-
mányi eredményeik miatt kellett elbocsátani, 2 hallgató pedig abbahagyta tanul-
mányait. A korlátozások figyelembevételével az ifjúság előbb az online térben, 
majd ahol lehetőség adódott, más formában is igyekezett olyan rendezvényeket 
szervezni, amelyek egymás bátorítását, a közösség erősítését, illetve a tudo-
mányos élet színvonalának erősítését szolgálták. 

Különösen örvendetes volt ebben tanévben, hogy nagyszámú hallgató vett 
részt és ért el kiemelkedő eredményt a tudományos rendezvényeken, az Erdélyi 
Tudományos Diákköri Konferencián, illetve az Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián, amelyért a rektor dicséretben részesítette a hallgatókat és vezető 
tanáraikat egyaránt. 

Az intézmény alegységei közül a rektor a könyvtárat emelte ki évértékelő be-
szédében. A könyvtári személyzet a könyvanyag teljes leltári felmérésén dolgo-
zott eredményesen. Megköszönte továbbá a támogatóknak, az erdélyi egyházak-
nak, Magyarország Kormányának és a román államnak az intézmény működése 
érdekében nyújtott anyagi, illetve erkölcsi támogatást, és köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik lelkiismeretes munkával járultak hozzá ahhoz, hogy ezek 
a folyamatok átlátható és szakszerű módon működjenek. 

A rektor évértékelő beszédét a jutalomdíjak átadása követte. A KPTI minden 
csoportban első, második és harmadik díjat osztott ki a legjobb tanulmányi ered-
ményt elért hallgatóknak, és jutalomban részesítette azokat a hallgatókat, akik az 
elmúlt tanévben rendkívüli módon járultak hozzá az intézet működéséhez vagy 
hírnevének növeléséhez. 

A jutalomdíjak átadása után a végzős teológus hallgatók nevében Szegi Máté 
Bence mondott búcsúbeszédet. 
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A tanévzáró ünnepély az az alka-
lom is, amikor az intézményes teoló-
giai képzését befejező diákcsapat 
azokkal az 50, 60 vagy éppen 70 év-
vel ezelőtt végzett lelkipásztorokkal 
találkozik, akik visszatérnek a teoló-
giai intézetbe, hogy egykori diákjaink-
ként arany, gyémánt és rubint okleve-
let vegyenek át. Szimbolikus esemény 
ez, ahol a múlt, a jelen és a jövő ösz-
szeér, és együtt jelzi, hogy Isten mű-
helyének ajtaja egyszerre áll nyitva a 
munkába indulók és a szolgálatból 
hazaérkezők előtt. 

A KPTI minden egykori és mos-
tani diákjának és alkalmazottjának pihentető nyári vakációt, s e felüdülés után ered-
ményes és áldott szolgálatot kíván! 

A továbbiakban Demeter Henrietta és Szegi Máté Bence végzős hallgatók bú-
csúszavait közöljük. 

Balogh Csaba 


