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A 2022–2023-as akadémiai év megnyitója 
a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 

A Kolozsvári Protestáns Teoló-

giai Intézetben 2022. szeptember 

18-án kezdődött az új akadémiai 

év. Az intézet dísztermében tartott 

református ünnepi istentiszteleten 

Csűry István, a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület püspö-

ke hirdetett igét a 2Kor 5,1–5 alap-

ján, aki ilyen minőségében utoljára 

végzett lelkipásztori szolgálatot az 

intézetben. Istentisztelet után Sógor 

Árpád ifjúsági lelkipásztor köszönte meg a teológiai intézet iránti évtizedes el-

köteleződését, és Isten áldását kérte nyugdíjas életére, családjára. 

A délutáni tanévnyitó ünnepély liturgusa Ősz Sándor Előd, a Kolozsvári Pro-

testáns Teológiai Intézet frissen alkalmazott oktatója, az első évfolyam felelős 

tanára volt. Az igeolvasás rendjén a 16. zsoltár hangzott el, s ehhez kapcsolódott 

az új tanévre áldást kérő imádság. 

Tanévnyitó beszédet Kovács Sándor, az intézet ügyvezető rektora mondott. 

Értekezésében a kétszáz éve elhunyt gyűjtő és művelődéspártoló tudós és politi-

kus Teleki Sámuel könyvtárának egykori ritkaságáról beszélt. A Szervét Mihály 

Christianismi Restitutio című könyvének sorsát taglaló felvezetést egy tanulsággal 

zárta: „Az értéket fel kell ismerni, tisztességes eszközökkel meg kell szerezni és 

a köz szolgálatába kell állítani.” 

Az évnyitó rektori beszédben beszámoló hangzott el az intézmény életéhez 

kapcsolódó fontosabb fejleményekről, személyi változásokról. A rektor köszön-

tötte az akadémiai közösséget, a visszatérő és az intézménybe frissen felvételt 

nyert hallgatókat. A rektori beszédet az alábbiakban tesszük közzé teljes terje-

delmében. 

Az első évre 2022. őszén 21-en iratkoztak be. Így az új tanév összesen 123 

alapképzésen és magiszterképzésen tanuló hallgatóval indul. Felekezeti megosz-

lásban az adatok a következők: az Erdélyi Református Egyházkerületből 67, 

a Királyhágómelléki Református Egyházkerületből 35, a Magyar Unitárius Egy-
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házból 15, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházból 6 hallgató. Nemek 

szerinti megoszlás szerint 37 nő és 86 férfi. 

Az intézet vegyes kara a Gaudeamus diákdal és az Úrnak szolgái mindnyájan kez-

detű 34. zsoltár eléneklésével tették ünnepélyesebbé az évnyitót. 

Balogh Csaba 

Tanévnyitó beszéd 2022. szeptember 18-án 

Az akadémiai tanévnyitón tisztelettel köszöntöm fenntartó egyházaink kép-

viselőit, a főgondnok, a tanácsos és a kancellár urakat, szeretettel köszöntöm 

a konzul urat, a rektorhelyettes és a dékán asszonyt, meghívott vendégeinket, 

a szülőket, a tanári kart, köszöntöm a teológiai intézet tisztviselőit, valamennyi 

munkatársát és végül, de nem utolsósorban a tiszteletes ifjúságot, azokat, akik 

visszatértek, és azokat is, akik a sikeres felvételi után elsőéves hallgatókként a mai 

naptól polgárai lesznek az universitasnak. 

Tisztelt Egybegyűltek, Kedves Testvéreim! 

Az evangélium arra tanít bennünket, hogy ne gyűjtsünk magunknak kincseket 

a földön, mégis, amióta ember él, azóta gyűjt, először csak élelmet, aztán színes 

kavicsot, kagylót, bélyeget, szalvétát, képeslapot, söröskupakot, és a sor a végte-

lenségig folytatható. 

Tanévnyitó beszédemben a kétszáz éve elhunyt gyűjtő, művelődéspártoló, je-

les református főember, széles látókörű tudós és politikus Teleki Sámuel könyv-

tárának egykori díszéről és a világ egyik legritkább könyvéről fogok röviden érte-

kezni. 




