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lomban, a Református Kollégiumban, illetve az Erdélyi Református Egyházke-
rület püspöki hivatalában tett látogatással folytatódott, ahol Kató Béla püspök 
és Gáll Sándor kancellár fogadta a két lelkészképző intézmény tanárait.  

A résztvevők megbeszélték a jövő évi találkozó programját, amelynek a gyu-
lafehérvári főiskola ad helyet, és a találkozó közös ebéddel zárult. 

Balogh Csaba 
 

 

 

 

Díszdoktori címmel tüntették ki 
dr. Buzogány Dezsőt 

A magyar tudomány 2017-es  ünnepe keretében szervezett rendezvényen  
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) díszdoktori címet 
adományozott dr. Buzogány Dezsőnek, aki a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Református Tanárképző Karán és a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 
tanít egyháztörténetet. A díszdoktoravatásra 2017. november 30-án került sor 
istentiszteleti keretben a DRHE dísztermében. Igét hirdetett Horsai Ede egye-

temi lelkész a Filippi levél 
3,13–14 alapján, majd Kustár 
Zoltán egyetemi rektor mon-
dott beszédet. A tudomány ün-
nepe alkalmából kiemelte: a re-
formáció központi szerepet 
játszott abban, ahogyan a hit és 
tudomány közös útja alakult  
a 16. század után. Kálvin János 
nem a Bibliában, hanem a ter-
mészetben kereste a tudomány 
forrását, és ezáltal mind a hit, 
mind a tudomány az őt megil-
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lető helyet foglalhatta el. Tudományművelésével Buzogány Dezső is ezt a re-
formátori örökséget viszi tovább. 

A doktori tanács határozatát Fazakas Sándor olvasta fel. Laudációját dr. Fe-
kete Károly, a DRHE professzora, a Tiszántúli Református Egyházkerület 
püspöke olvasta fel. A laudációt a következő oldalakon közöljük. 

A laudációt a fogadalomtétel és az új díszdoktor beszéde követte. Buzogány 
Dezső kiemelte, hogy megtisztelő elismerő oklevelét ugyan egyedül veszi át, de 
az elvégzett munka mögött sok ember áll, és ez a megtisztelés legalább ennyire 
illeti őket is. Ezután a díszdoktor Az egyháztörténet-írás esélye címmel tartott nyil-
vános előadást, amelyet szintén közzéteszünk a laudáció után. 

Az istentiszteleti keretben szervezett rendezvényt J. S. Bach Bist du bei mir 
című zeneműve díszítette, amelyet Szabados Boglárka énekelt, és Sárosi Dániel 
kísért orgonán. A rendezvényt a DRHE kistanácstermében a díszdoktor tisz-
teletére tartott fogadás zárta. 

Balogh Csaba 
Fotók: Barcza János 

Dr. Buzogány Dezső laudációja 
a Doctor Honoris Causa cím átadásakor 

Főtiszteletű Doktori Tanács! Hölgyeim és Uraim! 

Kolozsvár és Debrecen, illetve Buzogány Dezső professzor és Debrecen 
kapcsolatát tekintve is évfordulót ünneplünk ma, hiszen 20 éve annak, hogy 
1997-ben jelent meg itt, Debrecenben az Erdélyi Református Egyháztörténeti 
Füzetek 1. száma, Buzogány Dezső műve Melanchthon úrvacsoratana levelei alapján 
címmel. Ez az egyháztörténet tudományágát, illetve az eszme- és tanfejlődés 
történetet gazdagító kötet már jelezte, hogy a reformátori kort szerető és értő 
kutató zsengéje után még nagy dolgok fognak következni. A Kálvin-évektől  
a reformáció kettős jubileumi évéig Buzogány Dezső szorgos és feszített tem-
pójú fordítói munkájával a legtöbbet tette a Kárpát-medence református népé-
nek azzal, hogy anyanyelvünkön ismerhetjük meg a reformátori iratok leglé-
nyegesebb alapiratait és műveit. 

Buzogány Dezső református lelkész, egyháztörténész, egyetemi professzor 
az egykori Udvarhelyszék területén fekvő Szederjesen született 1957. június 30-
án. Iskoláit szülőfalujában és az azzal szomszédos Héjjasfalván végezte, gimná-
ziumba pedig Segesváron járt. Az érettségi és a sikeres teológiai felvételi vizsga 
után, 1976–77-ben Désen töltötte le katonai szolgálatát, majd beiratkozott a 
kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetbe, ahol 1981-ben fejezte be tanulmá-
nyait. Lelkipásztori szolgálatait 1982-től 1987-ig Nyárádselyén, 1987-től 1991-ig 
Ádámoson végezte. 

Oktatói munkáját azzal kezdte, hogy 1990 őszétől felkérték az erdélyi pro-
testáns egyháztörténet és a latin nyelv tanítására a kolozsvári teológián. 


