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Hit – tudomány – közélet. A Debreceni Tudományegyetem Re-
formátus Hittudományi Kara (1914–1950) professzorainak élet-
rajzi adattára és életútleírása. Szerk.: Kovács I. Gábor. 
Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. (Magyarországi egyetemi 
tanárok életrajzi adattára, 1848–1944. II.) 220 old. 
 
A társadalomtörténészek, történeti szociológusok előtt hosszú ideje ismert, 
hogy igen komoly, szisztematikus gyűjtőmunka zajlik az ELTE TÁTK tör-
téneti szociológiai műhelyében. Kovács I. Gábor vezetésével a 19. század 
második és a 20. század első felének hazai tudáselitjét térképezik fel a ku-
tatócsoport tagjai. Tudáselit alatt az azokban a kulcspozíciókban lévő szak-
embereket értik, értjük, amely tisztségekből a szellemi–kulturális élet ala-
kulása szempontjából meghatározó befolyás gyakorlására nyílik lehetősége 
a tisztviselőknek. Már annak eldöntése is komoly módszertani próbát je-
lenthet az ezzel foglalkozó kutatónak, hogy a döntéshozatal és a döntés-
előkészítés mely szintjeiig, illetve a kulturális, tudományos és oktatási 
szektorokban tevékenykedő, az egész szakmát vagy a társadalom egészét 
érintő döntésektől közvetlenül messze lévő, ámde mégis emblematikus 
jelentőségű szakemberek mekkora és milyen összetételű körére terjedjen ki 
a figyelem. 

Ráadásul ez a figyelem a prozopográfia vagy a kollektív biográfia mű-
faji kötöttségeinek megfelelően rendkívül aprólékos. Nem csupán archon-
tológiáról, azaz bizonyos tisztségek viselőinek névsoráról van szó (pedig 
annak összeállítása is igen idő- és energiaigényes feladat), hanem a látó-
körbe kerültek életének, személyes adatainak minél teljesebb körű adattá-
ráról. Egy egységes sablon szerinti, hatalmas adatbázisról, amelynél elsőd-
leges, hogy a választott minta minden képviselőjét beazonosítsuk, majd a 
név és az alapadatok (például mettől meddig viselte a tisztséget) birtoká-
ban nyomába eredjünk a személy családjának és személyes életútjának, 
karrierjének. Hogy minél több információt szerezzünk a szülőkről, nagy-
szülőkről, testvérekről, vagy a házastársról és annak felmenőiről, a gyer-
mekekről, az iskolázás állomásairól, majd pedig a szakmai és civil életben 
viselt állásokról, megbízásokról, az életút nyugdíjig, s azon is túl nyúló 
(például tiszteletbeli címek, társulati tagságok, kitüntetések stb.) állomá-
saiig. 

Aki próbált már ilyet, tudja, milyen alázatot igénylő feladat akár csak a 
20. század első felében élt személy nyomába is eredni, ilyen mélységekig 
lehatolni, s megpróbálni egy az adott személyt központba állító, furcsa, de 
mégiscsak egyfajta rész-családfát felvázolni – méghozzá tömegesen. Rend-
kívüli türelmet, kitartást igényel, s nem utolsósorban a szélrózsa minden 
irányába való, sokszor teljesen feleslegesnek tűnő – de adott esetben egy 
másik személy életútjához mintegy véletlenül mégiscsak eredményt hozó – 
kiszállásokat levéltárakba, kézirattárakba, családi gyűjteményekbe. 

Ezért sem csodálkozhatunk azon, hogy ez a több mint két évtizede zaj-
ló munka eddig csak csekély helyet tölthetett meg a korszak és a metodika 
iránt érdeklődő szakemberek könyvespolcain. Néhány míves résztanul-
mány és egy tanulmánykötet jelezte, hogy a műhely aktív és a nagy tervek 
nem hiúsultak meg. De valójában mostanában vehetjük kézbe az első bizo-
nyítékait annak, hogy az időközben már-már felfoghatatlan méretűre gya-
rapodott adatbázis lekorlátozható egy-egy olyan területre, amelyre vonat-



 Recenziók    151 

 

kozóan joggal léphetünk fel a teljesség igényével, s amely egység önmagá-
ban is alkalmas a történeti kutatók figyelmének felkeltésére. Az első kötetet 
2012-ben adta közre Kovács I. Gábor Kiss Zsuzsannával és Takács Árpád-
dal közösen, ebben az 1848 és 1944 között egyetemi tanári rangig jutott 
zsidó és zsidó származású tudósok életrajzi adattárát tárták nyilvánosság 
elé. 

Legújabban pedig Kovács I. Gábor – szintén Takács Árpád aktív segít-
ségével – a debreceni teológus professzorok 1914 és 1950 közötti generá-
ciójának adatait dolgozta fel. A Debreceni Egyetem centenáriumára megje-
lent kötetben tárulnak a szemünk elé újabb fordulatos életutak és sorsok. 
Persze a műfaji adottságokból fakadóan nem igazi olvasmányos szöveg ez, 
hanem szigorúan strukturált adattár, amely azonban információgazdagsá-
gából fakadóan – és az Életút című, sokszor több oldal hosszúságú rovat 
leírásai nyomán – talán a kevésbé fantáziadús felhasználót is hozzásegíti 
egy-egy plasztikus kép kialakításához. 

Vegyünk egy példát. A később püspökké, s a református közéletben 
közismertté lett Makkai Sándor (1890–1951) családi gyökereit 1806-ig 
sikerült visszafejteni – ekkor született apai nagyanyja. Azt viszonylag köny-
nyű más forrásokból is kideríteni, hogy a székely nemesi családból szárma-
zó, számos egyházi tisztviselőt ősei között tudó Makkai apja Makkai Do-
mokos a nagyenyedi Bethlen-kollégium történelem-magyar tanára, 
professzora volt. De azt, hogy például apósának az édesapja körorvos volt 
Háromszék megyében, vagy hogy a köztiszteletben álló történész akadémi-
kus Makkai László mellett Makkai Sándornak volt még egy fia, aki a II. 
világháborúban tüzérségi főhadnagyként harcolt, majd raktárosként és 
sofőrként élte le az életét, alapesetben nagyon kevesen tudhatják. Példánk 
azt illusztrálja, hogy milyen mélyre hatoltak az adatbázis összeállítói egy-
egy személy rokonságát kutatva. A minden egyes személynél olvasható 
Életút rovat pedig egy-egy klasszikus enciklopédia-szócikk: tömény, min-
den mondatában több fontos információt is hordozó, adott esetben külön-
böző tudományos véleményeket mérlegelő vagy ütköztető, s ezzel együtt 
stilárisan is kifogástalan összegzése az illető professzor életének. Az életpá-
lya fontosabb eseményei mellett itt találhatjuk meg a szerző fontosabb 
műveit csakúgy, mint azokat a szellemi hatásokat (olvasmányokat, tanáro-
kat, baráti köröket, tanítványokat) amelyek befolyásolták a gondolkodását, 
munkásságát. 

Egy-egy személy ismertetése végül az egyházi közéleti, politikai, tudo-
mányos életben betöltött tisztségekkel, szerkesztőségi tagságokkal, vala-
mint a kitüntetések felsorolásával folytatódik, s az adott illető életét, mun-
kásságát bemutató szakirodalom feltüntetésével zárul. 

A minden esetben teljességre törő szócikkek többféle értelmezési lehe-
tőségnek nyitnak utat. Kovács I. Gábor is felvillant néhány ilyet. Egyfelől 
pusztán a vezetésével összeállított adatbázis szűrésével, a publikálást bizto-
sító korlátozással is értelmezési kontextust állított elő. Hiszen azzal, hogy 
előbb a zsidó professzorokból, majd a leghatározottabban református jelle-
gű fakultás tanáraiból álló kört mutatja be külön kötetben, automatikusan 
a korabeli társadalom ún. felekezeti–művelődési alakzatait jelölte ki a so-
rozatnak dimenziót adó keretül. Eszerint a 19–20. század fordulójának 
hazai társadalma leírható olyan jellegzetes csoportok együtteseként, amely 
csoportok mindegyike markáns felekezeti jegyet viselt magán. Alapvető 
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csoportsajátos különbségek határozhatók meg a felekezeti hovatartozás 
metszetei mentén, amelyek révén adekvát egy ilyen megalapozású szűrés, 
megkülönböztetés. 

A szerző által is hangsúlyozottan kicsiny elemszám ezúttal még csak 
kevéssé magabiztos következtetések levonásának enged teret. (Bár Kovács 
I. Gábor jelzi, hogy lassan összeáll a kiválasztott korszak összes, közel 200 
református származású egyetemi tanárának prozopográfiai adattára – az 
már az elemszám tekintetében is igazi aranybánya lesz majd a kutatóknak.) 
Ezzel együtt feltűnő, hogy a három különböző generációba sorolható húsz 
debreceni református teológiaprofesszor közül az egyetem alapításának 
kortársai szinte kivétel nélkül a debreceni református elit tagjai voltak – 
egyetlen kivételként a Sárospatakról épp elbocsátott Zoványi Jenő egyház-
történet-professzor említhető. Miközben az alapító hét fő átlagéletkora 50 
év volt, a következő generáció öt tagja átlagosan 40 évesen került a tan-
székre – ráadásul egyikük sem a tiszántúli kerületből, hanem főként Er-
délyből (Kolozsvárról), de a Dunántúlról és a Dunamellékről is kerültek 
Debrecenbe. A harmadik generáció nyolc főből állt, ők egy kicsivel még 
fiatalabb fejjel jutottak katedrához, s körükben már kifejezetten dominált 
az a jelenség, hogy a Debreceni Egyetem saját növendékeiből biztosította 
professzori utánpótlását. Érdekesség, hogy anyagi okokból az utolsó gene-
ráció három tagja is katolikus iskolában érettségizett, jóllehet mindhármó-
juk édesapja református lelkész volt. E húsz fő tanulmányi állomásait meg-
vizsgálva arra juthatunk, hogy Debrecen mellett leginkább Kolozsvár és 
Pápa adott professzorokat az egyetemnek, Sárospatak és a budapesti teoló-
gia elhanyagolható hatást gyakorolt az első református hittudományi fakul-
tás szellemi arculatának kialakulására. 

A húsz portré meggyőzően bizonyítja, hogy a korszakban már igen 
komoly gyökerekkel rendelkezett, s a 18. századtól megszakítatlanul érvé-
nyesült a hazai reformátusok körében az ún. Pfarrhaus-jelenség. Azaz a 
sokgenerációs papi és tanítói családok kimutathatóan nagyobb eséllyel 
juttatták el sarjaikat az egyetemi katedrára. Az ugyan kivételes, amit Ré-
vész Imrénél tapasztalunk: az ő esetében egészen a 17. század közepéig 
visszafejthetőek azok a rokoni szálak, amelyek bizonyítják a „belső renden 
lévő” felmenőket. De a húsz tanár kétharmadának már az édesapja is papi 
hivatalt viselt. És a többiek családjának sorsa is viszonylag könnyedén 
beleillik a – szerző következetesen használt kifejezése szerinti – felekezeti-
művelődési alakzatba. Azaz a felmenők között találhatóak egyházi szolgála-
tot teljesítők, illetve református közép- vagy felsőoktatásban részesülők, s 
esetükben is érvényesül a református kulturális elitre oly jellemző társa-
dalmi mobilitás: a családfa valamelyik szintjén egy általában földművelő 
kisnemes (esetleg iparos) lelkészi családba házasodik, s gyermekük, gyer-
mekeik már az egyház kötelékébe állva szakítanak a kétkezi munkás élet-
móddal. 

A házasság, s ezáltal a lelkész mögött álló nő, a feleség, illetve a leá-
nyok sorsa, házasságának sikere kulcsmomentum ebben az alulról tölteke-
ző, de alapvetően azért zárt, többgenerációs lelkészdinasztiákat kinevelő 
társadalmi csoportban. Ez olyan tényező, amelyre már többen felhívták a 
figyelmet, de ennek ellenére részletes vizsgálatára, akár gender-alapokon 
nyugvó elemzésére még hazánkban nem került sor. Mindez akkor is igaz, 
ha egy-két kivétel arra is rávilágít, hogy a polgári Magyarországon – nyil-
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ván összefüggésben az egyre szélesedő oktatási lehetőségekkel – egy-egy 
tisztviselő vagy kishivatalnok gyermeke is eljuthatott e rangos, egyházi tu-
dáselit-pozícióba. E kivételek közül Zoványi Jenő esete a legizgalmasabb, 
aki egyedüliként rendelkezett római katolikus apával, s apai ágon több 
klasszikus állami tisztségviselő őse is volt. 

Kovács I. Gábor a katedrához vezető út hosszát vizsgálva arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a vizsgált kör első generációja átlagosan még több 
mint tíz évet várt – s töltött el például lelkészi állásban –, mire eljutott a 
professzori címig. A második és a harmadik nemzedék viszont már lénye-
gében tudatosan erre a feladatra készült, s ennek megfelelően a tagjai a 
kötelező segédlelkészi év mellett legfeljebb egy-két esztendőt töltöttek el 
más tisztségben. Ugyancsak látványos különbség fedezhető fel az egyes 
generációk külföldi tudományos felkészülését elemezve. A legszembeszö-
kőbb, hogy az első professzorok körében még domináns bécsi peregriná-
ciós úti cél a következő évtizedekben lényegében eltűnt, s helyét a berlini 
Humboldt Egyetem mellett egyre inkább a hollandiai, svájci, angliai és 
egyesült államokbeli egyetemek vették át. Még a kicsiny elemszám mellett 
is egyértelműen igazolható az állítás, miszerint a második, de főleg a har-
madik tudós generáció tagjai egészen tudatosan a teológiai tanári feladata-
ikra készültek, erre a hivatásra készülve választották meg a felkeresendő 
egyetemeket, professzorokat. Ezáltal már fiatalon tudatosan aktívan köz-
reműködtek a hazai teológiai gondolkodás megújításában, s nem utolsó-
sorban hozzájárultak a lelkészi és a teológiai professzori, tudósi professziók 
elkülönüléséhez. 

Mindössze húsz életpálya – mondhatnánk, ez nem különösebben sok. 
Mégis: az adatok teljessége, az azok mögött meghúzódó igen mély tudás, az 
adattár elsődleges elemzéséből fakadó árnyalt összefüggések egyaránt azt 
bizonyítják, hogy Kovács I. Gábor – és munkatársai – nagy erudícióval, a 
korszak és a problémakör komplex ismeretével, s nem utolsósorban elké-
pesztő kitartással és türelemmel úttörő munkát végeztek. Igényes kötetben 
villantották fel egy viszonylag új kutatási módszer eredményeit, amelyeket 
aztán sokrétűen kombinálhat társadalom-, művelődés-, hely-, egyház- és 
neveléstörténész vagy épp teológus egyaránt. 

(ism.: Ugrai János) 


