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A 65. életévét betöltött Adorjáni Zoltán 
köszöntése 

Adorjáni Zoltán 2021 novemberében töltötte be 
65. életévét. A Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézetben 31 éve tevékenykedik oktatóként, s an-
nak tíz évig, 2006 és 2016 között dékánja is volt. 
Az ünnepelt kollégái, egykori tanítványai és barátai 
tanulmánykötetet állítottak össze tiszteletére. Kö-
szöntésére és az elkészült ünnepi kötet bemutatá-
sára február 25-én került sor az intézet díszter-
mében. 

Az esemény keretében Kolumbán Vilmos József 
rektor köszöntötte az ünnepeltet és az ünneplőket. 
Röviden áttekintette Adorjáni Zoltán életútját és 
szakmai pályafutását. Balogh Csaba, az intézet 
dékánja pedig az ünnepelt kolléga szakmai tevé-
kenységét méltatta. Az esemény záróakkordjaként Adorjáni Zoltán szólt az ünneplő 
közösséghez. Az eseményt Sógor Samu orgonajátéka tette színesebbé. Az alábbiakban az 
ünnepélyen elhangzó beszédeket közöljük. 

Adorjáni Zoltán köszöntése 

Tisztelt Ünnepelt, Főtiszteletű Püspök Urak, tisztelt Kollégák, 
tiszteletes Ifjúság, kedves Vendégeink! 

Bármely könyv kiadása és bemutatása, főként a tudományos jellegű könyvek 
bemutatója mindig ünnepi körülmények között szokott történni. Az utóbbiak 
közé tartozó művek ugyanis a legújabb kutatás, a legfrissebb eredmény közzété-
telét jelentik, amely nemcsak a szerzőknek, hanem a könyvet kiadó intézménynek 
is a büszkesége. A mai nap is e jeles napok közé tartozik: könyvet mutatunk be. 
Olyat, ami a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (KPTI) büszkesége, és amely 
jelzi, hogy képesek vagyunk színvonalas könyvet kiadni. 

A mai könyvbemutató azonban túlmutat önmagán, hiszen itt nemcsak egy-
szerű tanulmánykötetről van szó, hanem intézetünk utóbbi évtizedekben bevett 
szokásához híven ünnepi kötettel hajtunk fejet a KPTI egyik tanára előtt, aki 
nemrég ünnepelte a 65. születésnapját. 

Adorjáni Zoltánról van szó, aki a KPTI elmúlt harminc évének egyik ikonikus 
és meghatározó alakja volt, és aki tavaly novemberben ünnepelte 65. születés-
napját. Arról, hogy miért nem sikerült időben megünnepelni ezt a jeles eseményt, 
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hadd ne beszéljek most. Bár nagyon sze-
rettük volna, hogy e kötet idejében jelenjék 
meg, a véletlenek sorozata, a balszerencse 
és nyilván a szerkesztők és nyomda opti-
mista hozzáállása miatt csak most tudjuk 
megtartani az ünnepi köszöntést. 

Bár Adorjáni Zoltánt mindenki ismeri, 
hiszen munkássága egybeesik a KPTI utób-
bi harmincegy évének történetével, és ma 
már alig van olyan református, evangélikus 
és unitárius lelkész, akivel Adorjáni Zoltán 
teológusként, később teológiai tanárként ne 
találkozott volna, most úgy illik, hogy is-
mertessem életrajzát és munkásságának je-
lentősebb állomásait. 

Adorjáni Zoltán, a KPTI újszövetséges professzora 2021. november 13-án 
töltötte 65. életévét. Középiskolai tanulmányait Désen és Kolozsváron végezte 
1975-ben, majd beiratkozott az akkor Kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Pro-
testáns Teológiai Intézet nevet viselő teológiánkra, ahol 1980-ban református 
lelkészi oklevelet szerzett. A teológiai tanulmányok elvégzése után 1984-ig a Me-
legföldvári Református Egyházközségben és annak filiájában, a Katonai Refor-
mátus Leányegyházközségben volt előbb helyettes, majd a második lelkészképe-
sítő vizsga letétele után megválasztott lelkész. 1984 utolsó három hónapjában 
a Brassó II. Református Egyházközségbe kapott segédlelkészi kinevezést, ezt 
követően, 1985 januárjától a Pákéi Református Egyházközségben szolgált meg-
választott lelkipásztorként. 1990 októberétől 1991 májusáig Hollandiában, a Sti-
pendium Bernardinum ösztöndíjasaként vett részt posztgraduális képzésben. 

1991 őszétól pályázat útján lett a KPTI adjunktusává, ahol héber és görög 
nyelvet, majd újszövetségi szentírásismeretet, újszövetségi kor- és irodalom-
történetet, intertestamentális kortörténetet, utóbb pedig újszövetségi exegé-
zist adott elő. 1993-tól a teológus ifjúság lelki nevelőjévé nevezték ki. 2005-ben 
Marjovszki Tibor irányításával szerzett doktori fokozatot a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemen A therapeuták kontemplatív kegyessége című tézissel. 2009-
ben egyetemi előadótanárrá, 2014-ben egyetemi tanárrá lépett elő. 2006 és 2016 
között az intézet dékánjaként Rezi Elek rektorral együtt éjt nappallá téve azon 
dolgoztak, hogy a teológiai intézet visszakaphassa a nyilvánossági jogát. 

Eddigi pályafutása során Adorjáni Zoltán az erdélyi református egyház egyik 
legtermékenyebb szerzőjének bizonyult. 2021-ig több száz írása jelent meg, ame-
lyek a monografikus jellegű művektől a tanulmányokon, prédikációkon át a lap-
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szerkesztői tevékenységből fakadó rövid kis írásokig terjednek. A teológia hon-
lapján az ünnepelt által vezetett kimutatás 533 tétel található. (Zárójelben jegy-
zem meg és mondom az ünnepeltnek, hogy ennél több közleménye van, ugyanis 
amikor a publikácós jegyzékét ellenőriztem, legalább 10 tétellel sikerült kiegészí-
tenem a felsorolást, és ugyanakkor rájöttem, hogy a felsoroltnál sokkal több lehet, 
de arra már nem vállalkoztam, hogy átlapozzak minden sajtóterméket, amely a re-
formátus egyház neve alatt jelent meg. Ugyanitt kis gonoszkodással azt is meg-
jegyezném, hogy a sokunk számára a pontosság mintaképének tekintett Adorjáni 
Zoltán is tévedett. Ez egy kis elégtétellel töltött el, ugyanis jó néhány évvel ezelőtt 
én magam is ráléptem a tudományos publikációk közlésének ösvényére, és egy 
kéziratot átnyújtottam neki, a Református Szemle szerkesztőjének. Meg voltam győ-
ződve, hogy nincs a kéziratban hiba. Aztán visszakaptam a tanulmányt, ami úgy 
nézett ki, mint egy karácsonyfa.) 

Az előbb említett szám, az 533 Adorjáni Zoltán publikációinak száma. Ebben 
7 önálló kötet, 42 sajtó alá rendezett, szerkesztett, lektorált kötet, 100 tanulmány, 
41 könyvismertetés, 140 prédikáció, illetve meditáció és közel 200 cikk, szerkesz-
tőségi híradás. 

Neve lényegében egybeforrt az erdélyi református sajtóval. Lapszerkesztői te-
vékenysége akadémiai pályájának kezdetén indult, amikor 1992-től az Üzenet cí-
mű gyülekezeti lap Örömmondó gyermekrovatának vezetője lett. 1994-ben az Erdé-
lyi Református Naptár társszerkesztőjének nevezték ki, 1998–1999 között az Ifjú 
Erdélynek, az Ifjúsági Keresztyén Egyesület lapjának szerkesztője, 2000 és 2004 
között a Református Család főszerkesztője, 2004-től 2018-ig pedig társszerkesztő-
je volt. 2001-ben nevezték ki a Református Szemle főszerkesztőjének. A Buzogány 
Dezső felelős szerkesztővel közösen szerkesztett folyóirat az erdélyi református 
és lutheránus teológia vezető fórumává vált. A szerkesztőségváltás nyomán a fo-
lyóirat új arculatot kapott, és külföldi szakmai körökben is magas színvonalúnak 
elismert periodikává lett. 

Adorjáni Zoltán ugyanezt a színvonalas szerkesztői munkát végzi a KPTI 
2010-ben útjára indított Studia Doctorum Theologiae Protestantis című sorozata ese-
tében is. A lapszerkesztés mellett számtalan kötetnek volt szerkesztője és szak-
mai lektora. Az elmúlt évtizedekben a teológiai intézet kiadójánál megjelent köte-
tek jelentős részénél hol névvel, hol név nélkül vállalta a szöveggondozást, lekto-
rálást vagy akár a szaktanácsadást. 

Az elmúlt három évtízedben több szakmai és egyházi testület tagjává válasz-
tották. Ezek közé tartozik a magyar református teológiai oktatókat tömörítő 
Coetus Theologorum, a Collegium Doctorum (a Kárpát-medencei magyar refor-
mátus egyházak doktorainak tudományos szervezete), a Romániai Biblikusok 
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Szövetsége, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Tanácsadói Bizottsá-
ga stb. 

Adorjáni Zoltán életét és munkásságát teljes mértékben meghatározza az egy-
háza iránti hűsége, önzetlensége és alázata. Szakmai felkészültségét méltányo-
landó, a Romániai Református Egyház 2012-ben zsinati taggá választotta. Ebben 
a minőségében vett részt állandó tagként 2001-től a zsinat teológiai-ökumenikus 
bizottságának, 2013-tól a zsinat kánonjogi bizottságának és póttagként a zsinati 
állandó tanácsának munkálataiban. 

Az elmúlt három évtizedben számos előadást tartott konferenciákon, egyház-
kerületi és egyházmegyei lelkészértekezleteken, és sok alkalommal vett részt gyü-
lekezeti eseményeken, ahol előadásokkal, igehirdetésekkel bizonyította egyháza 
iránti hűségét és szeretetét. 

Kedves Zoltán! 
Soha nem kerested a rivaldafényt, sőt, ha lehetett, elkerülted azt még akkor is, 

amikor megilletett volna a babérkoszorú. Éppen ezért hadd köszöntsünk 65. 
születésnapod alkalmából e kötettel, amelynek terjedelme jól mutatja, hogy há-
nyan tartják számon munkásságodat. A kötet terjedelmesebb lett, mint amit szer-
kesztőkként reméltünk és vártunk; részben ezért is késett meg a kiadása. Fogadd 
hát e kötetet hálaadásként, köszönetként és nem utolsósorban biztatásként is. 
A 65 év nem lezárása e páratlan életműnek, hanem csupán egy állomása. Arra 
kérünk, hogy Isten segítségével, amíg erőd engedi, végezd azt a munkát, amire 
több évtizede elkötelezted magad! 

Ad multos annos! 

Kolumbán Vilmos József 

Az Írás bűvöletében 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Adorjáni Zoltánt, egykori tanáromat, 
kollégámat, családtagjaival és azokkal együtt, akik eljöttek ma, hogy velünk együtt 
ünnepeljenek. 

Arra kaptam felkérést, hogy a rendelkezésemre álló néhány percben szakmai 
szempontból méltassam az ünnepelt szerzői és szerkesztői munkásságát, illetve 
röviden bemutassam a tiszteletére készült ünnepi kötetet. 

A kötetről csak röviden beszélnék. Az Adorjáni Zoltán tiszteletére megjelent 
könyv 43 szerző tanulmányát tartalmazza, összesen kb. 800 oldal terjedelem-
ben. Örülünk annak, hogy a kötetben való publikálásra sokan pozitívan reagáltak. 
A kötet szerzői több szálon kötődnek az ünnepelthez: jelenlegi kollégák és egykori 
kollégák, testvérintézmények tanárai, tanítványok, barátok. Az itt megjelenített 




