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Kedves Alumni Tagunk! 
 

Március elejére elkészült legutóbbi hírlevelünk. 

Írtunk benne a tavaszra tervezett családi alumni nap 

programjáról, a sokak által várt burgenlandi vártúra 

részleteiről, az alumni kártyáról, valamint további 

tervezett programjainkról is. A világjárvány azonban 

közbelépett, és minden tervezett programunkat le kellett 

mondanunk. Így az elkészült hírlevelet sem lett volna értelme kiküldenünk, 

ehelyett arra vártunk, amire az egész ország: mikor ébredhetünk „csipkerózsika-

álmunkból”, mikor térhet vissza az élet a megszokott kerékvágásba.  

Azóta eltelt hat hónap, de ezekre a kérdésekre ma sem tudjuk a választ. A 

kényszerszünet azonban időt adott arra, hogy a veszélyhelyzet miatt elmaradt 

programok helyett olyan elemzések megírásához fogjunk, amelyeket már 

kezdettől fogva is feladatul tűztünk ki magunk elé. Ezen tanulmányok 

elkészítéséhez a 2018 óta folyamatos hallgatói életút vizsgálatok adták meg a 

biztos hátteret. Így elkészült a Pályaválasztási motívumok a DRHE első évfolyamos 

hallgatóinak körében című  tanulmány, valamint jelenleg is formálódik A DRHE 

tanító szakos hallgatóinak vallásossága a hallgatói életút vizsgálatok tükrében című 

elemzés. Az elkészült tanulmány összefoglalóját, legérdekesebb megállapításait 

röviden összegezzük mostani számunkban. Bár sok tevékenységünket 

kénytelenek vagyunk felfüggeszteni, de a fenyegető vírushelyzet árnyékában sem 

állt meg az élet. Augusztusban évfolyamtalálkozót szervezett egy teológus csoport, 

amelyről szintén beszámolunk.  

Bár a jubileumi diplomaosztó idén ősszel elmarad, az 

ünnepeltek köszöntéseként Dr. Ötvös László nyugalmazott lelkipásztor 

visszaemlékezését közöljük, aki 65 éve végzett egyetemünk jogelőd 

intézményében. Neki és valamennyi színes diplomásnak gratulálunk szeretettel. 

Igyekszünk úgy tekinteni ezekre a nehéz és aggodalmakkal teli hónapokra, 

mint a felkészülés, erőgyűjtés idejére. Törekvésünk, hogy tapasztalatainkat 

továbbra is megosszuk testvérintézményeink alumni szervezeteivel, valamint 

továbbra is szeretnénk tanulni azoktól, akik előttünk járnak. A mostani kritikus 

helyzetben erre még inkább szükség van. Nagy öröm számunkra, hogy Morvai 

Laura kolléganőnk októbertől bár részmunkaidőben és távmunkában, de újra 

vállal feladatokat a központ munkáját segítve.  

Dr. Hodossi Sándor, intézményi alumni felelős  

   2020/október 

  4. évf. 2. szám 
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A pályamotivációs kérdőívek legfontosabb tanulságainak 

rövid összefoglalója 

(A teljes tanulmány egyetemünk, valamint az alumni központ 
saját honlapján is olvasható) 

 
A hallgatói életút vizsgálatába illeszkedő első éves pályamotivációs 

felmérés nem tekinthet vissza hosszú múltra a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemen, hiszen 2018 óta végzünk ilyen vizsgálatokat. Bár ahhoz még hosszú éveket kellene várni, 
hogy ugyanazon évfolyamok hallgatóinak első éves korukban, záróvizsgát követően, vagy munkába 
állásuk első évei alatt adott válaszait hasonlíthassuk össze, a tendenciák, a képzéssel, jövendő 
pályával kapcsolatos előzetes elképzelések úgy is kirajzolódnak, ha nem ugyanazok a válaszadók a 
képzés két végpontján. A jelenleg rendelkezésre álló, két évfolyam hitéleti és tanító szakos hallgatói 
körében végzett pályamotivációs kérdőív 
legfontosabb tanulsága az, hogy nagyon sok 
közös vonás figyelhető meg a kétféle képzési 
irány résztvevői között. A DRHE hallgatóinak 
választott szakjuk melletti döntését nem 
materiális tényezők, hanem az elhívatottság, a 
személyes érdeklődés, valamint a tudás 
gyarapításának vágya motiválták. A család és az 
iskola általában nem játszott meghatározó 
szerepet a pályaválasztással kapcsolatban, 
ugyanakkor a szülők többsége anyagilag is 
támogatja a felsőfokú tanulmányokat folytató 
gyermekét. A választott hivatásukat nagy 
társadalmi hatású foglalkozásnak tartják elsőéves 
hallgatóink, melynek végzése során elsősorban a személyes kapcsolatoktól várható a pozitív 
visszajelzés, a munka eredményességével kapcsolatos megerősítés. Ugyanakkor a végzést kövező 
társadalmi és anyagi megbecsüléssel már kevésbé elégedettek. A kortárs csoporthoz képest 
jelentősen erősebb egyházi kötődésekkel rendelkeznek a tanító szakos hallgatók is. Nagy 

többségükben reformátusok, és sokan közülük 
rendszeresen imádkoznak, és több-kevesebb 
gyakorisággal járnak istentiszteletre is.  

Mind a hitéleti, mind pedig a tanító szakos 
hallgatók számára az jelenti a legnagyobb 
vonzerőt az egyetem képzési kínálatában, hogy 
tanulmányaikat befejezve olyan területen 
szolgálhatnak, ahol a rájuk bízott közösség 
tagjainak életútjára, sorsának alakulására 
hatással lehetnek. Ez olyan kihívásnak és 
felelősségteljes munkának tartják, amit szívesen 
végeznének, és ettől az elhatározásuktól nem 
tántorítják el őket a választott hivatás 
társadalmi rangjának, vagy anyagi 

megbecsültségének esetlegesen várható alacsony szintje sem.  Az egyetem akkor tudja 
leginkább támogatni hallgatóinak pályaszocializációját, ha oktatói nyíltan beszélnek a várható 
nehézségekről is, miközben egy tervezhető és jelentős szakmai autonómiát biztosító szakmai életút 
vonzó lehetőségét mutatják be előttük.  

Hodossi Sándor 

Hírek 
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Diplomás Pályakövetés egyetemünkön 

2020 tavaszi eredmények 

 
2020 tavaszán már harmadik alkalommal került sor egyetemünkön az 1-3-

5 éve végzett hallgatók DPR lekérdezésére. Már az előző években is az országos 

átlagot jelentősen meghaladó, 16%-os volt a válaszadási hajlandóság, amit idén 

sikerült tovább javítanunk. Bár az előző évekhez hasonlóan végzésük óta több 

öregdiákunk e-mail címe inaktívvá vált, ezen úgy próbáltunk meg segíteni, hogy idén először külön is 

megkapták a kérdéssort regisztrált alumni tagjaink, valamint elérhető volt az alumni központ facebook 

csoportjában is. Feltehetően a több online felület is szerepet játszott abban, hogy az aktuális 

évfolyamokon végzett diákok 21%-a töltötte ki a kérdőívet. A lelkész, hitéleti, nem lelkész és tanító 

végzettséget szerzettek nagyjából hasonló arányban osztották meg velünk a kért információkat. 

A tanító szak piacképességét jól mutatja, hogy a végzett hallgatók több mint 80%-a három 

hónapon belül munkába állt, sőt többen közülük már a képzés utolsó évében is tanítóként dolgoztak. A 

tanítói hivatás társadalmi megbecsültségével, a tanítóként szerezhető jövedelem megítélésével 

kapcsolatban mindhárom évben erősen megoszlottak a vélemények. Vannak, akik teljes mértékben 

elégedettek helyzetükkel, és vannak, akik egyáltalán nem. Ez feltehetően összefüggésben áll a felnevelő 

család anyagi helyzetével, a szülők munkaerőpiaci státusával. Mindhárom évben végzettek esetében 

kisebbségben voltak azok a hallgatók, akik családjában a szülők/nevelőszülők felsőfokú végzettséggel 

rendelkeztek. 

A lelkészek többsége alulfizetetteknek tartja hivatását, ahol a javadalom nincsen arányban sem a 

ráfordított munkával, sem a megszerzett képesítéssel. Mivel a lelkészek által kitöltött kérdőív nem 

tartalmaz a szülők legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó kérdést, a DRHE első éves hitéleti szakos 

hallgatói által kitöltött pályamotivációs kérdőívek alapján állapítható meg, hogy a lelkész szakos hallgatók 

családjában 50% feletti a szülők/nevelőszülők között a diplomások aránya. A tanító szakosok körében az 

egyetemre való bekerülés egyértelműen előre lépést jelent a társadalmi megbecsülés szempontjából. 

Ugyanakkor nettó fizetését tekintve egy pályakezdő tanító sok esetben valóban többet keresett az elmúlt 

években, mint egy pályája elején álló lelkész.  

A hitéleti, nem lelkész szakos hallgatók (hittanár-nevelő, kántor, katechéta-lelkipásztori 

munkatárs, pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés, vallástanár) többsége (77%) második, illetve 

harmadik diplomáját szerezte a DRHE-n. Többségük levelező tagozaton, munka mellett. 84.6% 

egyetemünkön szerzett képesítésének megfelelő szakterületen dolgozik.  Ők általában elégedettek 

főállásban végzett munkájuk munkakörülményeivel, társadalmi megbecsültségével. Az más kérdés, hogy 

az anyagiakkal már ők sincsenek igazán megelégedve. Hitéleti nem lelkész szakon végzett hallgatóink 

69,2%-a egyházi fenntartású intézményben dolgozik. Ugyanez az arány a tanító szakon végzettek 

körében 21,9%. (2019-ben 36%.) Vagyis egyetemünk minden szakja nagy számban képez munkatársakat 

az egyházkerület intézményei számára. 

Hírek 
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A munkával való elégedettség fő tényezői a szakmai kihívásoknak való megfelelés, a munkával 

szerezhető jövedelem mértéke, valamint az adott szakma presztizse, társadalmi megbecsültsége. A 

munka szakmai, tartalmi részével kapcsolatos vélemények nagyjából az országos átlagnak megfelelő 

módon alakultak. Ugyanakkor az egyetemünkön végzett tanítók az országos átlagnál negatívabban ítélik 

meg munkájuk társadalmi megbecsültségét. Csupán (32% szerint teljes mértékben, vagy inkább pozitív 

a pálya társadalmi megítélése, míg az 2018-as országos pozitív előjelű vélemények aránya 47,49%. Ez 

jelentős különbség. A pedagógus pálya anyagi megbecsülésével kapcsolatos többségi vélemény volt 

hallgatóink között az, hogy egyáltalán nincs megfizetve a végzett munka (35%), vagy inkább kevés a 

jövedelem (9%). 

Hodossi Sándor 

Nyári alumni találkozó 
 

2020. augusztus 17-én hosszú idő után újra találkozhatott évfolyamunk. 

Nem teljes létszámmal, de annál nagyobb lelkesedéssel érkeztünk az ország 

minden pontjáról, hogy ott folytassuk, ahol legutóbb abbahagytuk a 

beszélgetéseket. Mielőtt azonban belemélyedtünk volna a történeteink 

megosztásába, először hallgattunk… mindnyájan Istenre, hogy mi az Ő üzenete 

számunkra, mint elballagott évfolyamnak. A találkozót Nyeső Ági nyitotta meg áhítattal, melynek 

központi üzenete a 90. Zsoltár alapján, az volt, hogy az utunkon nem egyedül járunk, mindig másokra 

támaszkodva tudjuk elérni célunkat. Isten kegyelméből kapjuk így egymást segítőül és így válhatunk 

egymás számára is segítséggé. 

Az évfolyamtagok közül sokan családdal érkeztek a találkozóra. Többen kisgyermekekkel. Így 

családias hangulatú beszélgetéseket és beszámolókat élhettünk meg. A személyes négyszemközti 

beszélgetések mellett alkalom került sorban személyes életút beszámolókra is, melyeken nagyon 

különböző történeteket hallhattunk. Az ország keleti csücskétől a fővárosig, kis falusi hittanórák 

tartásától zsinati feladatok ellátásáig évfolyamunk különböző helyeken és munkakörök által 

munkálkodik Isten dicsőségére. Megosztottuk egymással örömeinket családi életünkből és munkánkból, 

valamint kihívásainkban egymást támogattuk. Ezeken a pontokon is voltak találkozások és nagyon 

sokszínű életesemények, de hamar ismerőssé vált a légkör. Ott tudtuk folytatni az évfolyamtalálkozást, 

ahol egy-egy évfolyamórán, vagy folyosóbeszélgetésen abbahagytuk. 
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Az évfolyam jelentős része Debrecenben szolgál és vannak közülük, akik rendszeresen 

találkoznak, illetve többen élnek Budapesten is. Viszont összességében ugyanannyira képviseli magát a 

vidék, mint a főváros/nagyvárosok szolgálati helyek tekintetében. 

 Ebéd után Dr. Ferencz Árpád évfolyamfelelősünk is becsatlakozott videochat formájában a 

találkozónkba, csoportos és személyes formában is beszélgetett évfolyamunk tagjaival és osztotta meg az 

utolsó találkozásunk óta eltelt idő személyes tapasztalatait. 

 Több alkalommal felmerült a beszélgetésekben az elmúlt időszak legnagyobb kihívása, mely mind 

személyes, családi, mind gyülekezeti formában kihívás elé állított bennünket: a világjárvány és karantén. 

Ezeken a pontokon is egymásra tudtunk találni, támogatni tudtuk egymást – ahogy az a kezdő áhítatban 

el is hangzott – és kifejeztük Istenbe vetett hitünket és reményünket a jövőre nézve. Csoportos pakolással 

rendeztük vissza a találkozónknak otthont adó Egyetemi Templomot, örömmel és imádságos lelkülettel 

búcsúztunk el egymástól. Isten kegyelméből folytatjuk a kapcsolattartást az internet adta lehetőségekkel 

élve, valamint személyesen. 

 Isten iránti hálaadással szeretnénk megköszönni a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

támogatását. Istené legyen a dicsőség, hogy vezette utunkat, ismét találkozhattunk és imádkozunk Hozzá 

mindazokért, akik résztvettek a találkozón és akik sajnos nem tudtak most csatlakozni. Hálásak vagyunk 

Neki tanárainkért és az Egyetem minden dolgozójáért, hogy általuk formált minket és örömmel várjuk a 

további utat is, melyen vezetni fog minket családi életünkben és szolgálatainkban egyaránt.  

Kovács Gergő 

Dr. Ötvös László: Öreg diák vallomása 
 

Megtisztelve éreztem magam, hogy az Öreg Diákok Köre számon tartotta a 

munkámat, és szívesen fogadják gondolataimat. Való igaz, hogy öreg diák vagyok, 

90 évvel ezelőtt születtem 

Hajdúnánáson, és 65 évvel ezelőtt 

végeztem el a teológiai tanulmányaimat, 

ekkor kezdtem el lelkipásztori szolgálataimat. Uramtól ezt 

az igét kaptam: „Nem ti választottatok ki engem, hanem én 

választottalak ki titeket.” (János 15,16) Előzőleg 

szülővárosom Tedelyi Népiskolájában hat évet, majd szintén 

hat évet végeztem a helybeli református gimnáziumban. 

Ennek két fontos mozzanatát emelem ki: 1948-ban országos 

matematikai versenyen vettem részt, és a debreceni 

egyetemen írtuk a dolgozatot. A másik esemény 1949 

adventjén szégyenpadba ültetés, (keresztyén hit, 

népszeretet okán) történt eltávolíttatásom az intézményből. 

A Debreceni Református Gimnázium befogadott, ahol 1951-

ben érettségiztem. Ekkor jelentkeztem az ottani teológiai 

akadémiára, de közben behívtak katonának a 

munkaszolgálatos alakulathoz. A felvételi vizsgára nem 

kaptam eltávozást, de a professzori kar felvett úgyis, hogy 

nem jelentem meg a felvételin. Ezzel a jóindulattal 

támogatva végeztem el a teológiai tanulmányaimat, és 1955-ben megkezdtem szolgálataimat. Ez a 

hajdúnánási gyülekezetben történt, ahol életem nagy eseménye történt, bibliakiállítást rendeztem 1955.  

 Visszatekintés 
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október utolsó vasárnapján az addig összegyűjtött Bibliákból, Virágh Sándor, külmisszióból hazatért 

helybeli lelkipásztor példányaiból, valamint a gyülekezetből beadott Szentírásokból. Ez az alkalom a 42 

éves gyülekezeti (ibrányi, debreceni, újlétai, hajdúbagosi, miskolci, kunmadarasi) szolgálatom alatt 

megismétlődött közel ezerszer, amit kísért a bibliagyűjtés, és tudományos kutatás. A kijelentéstörténeti 

áttekintés céljából egyetemi végzettséget terveztem – Szeged, Budapest – amit jeles felvételi ellenére 

elutasítottak. Ezután igyekeztem jelentkezni arra, hogy theológiai akadémiai doktori fokozatot szerezzek. 

A lelkészi szolgálat mellett ez meg is valósult 1978-ban. Balogh Ferenc (1836-1913) hitvalló 

bibliatörténész professzorról írtam az értekezésemet. (Ehhez tudományos változás nyitott utat, hiszen a 

Szovjet Tudományos Akadémián megszületett a döntés, hogy a teológia nem felépítmény, hanem 

nyelvtudomány. Ez azt a lehetőséget is megnyitotta a lelkészek előtt, hogy jelentkezhetnek a kandidátusi 

fokozat megszerzésére. Az addigi bibliai kutatásom megengedte, sőt további nagy lépést nyitott meg, 

hogy értekezést készítsek a Biblia jelenléte a népi vallásosságban témáról. A Magyar Tudományos 

Akadémia javaslatára a debreceni egyetem néprajzi tanszékének studenseként folytattam a kutatást, és 

1994-ben eredménnyel védtem meg a házi vitámat. Nagy szomorúságot jelentett az, hogy az akkori 

politikai helyzetben a nagy vitára nem kaptam lehetőséget. Később aztán az történt, hogy a Tudományos 

Akadémia az előző doktori kutatásomat a PhD fokozat adásában részesítette. A lelkipásztori szolgálatokat 

gazdagította az előbbiekben említett tudományos kutatás, sőt a posztgraduális munka tovább erősítette. 

Ennek gyümölcse lett a Méliusz Juhász Péter három bibliafordításának néprajzi, közéleti hatásai című 

kötetem (2011).   

Ezzel már át is léptem a nyugdíjas időmbe, ami 26 évet jelent. Kiemelem az aktív munkálkodás 

eredményeiből a hét hasonmás bibliakiadást és a róluk írott kötetemet. (Bibliák Debrecen kincsei, 2018), 

valamint a verseim trilógiáját (Mester és tanítvány /2005/ Lélek és galamb /2010/ és Érintő erő /2016/. 

Szerényen szólok még a 90. születésnapomra megjelent két kiadványomról: Heltai Gáspár bibliafordítása 

hasonmás kiadás (1551-1565) /2019./, Földön járó Jézus barátai./Összegyűjtött versek (1946-2020). Itt 

megjegyzem, hogy a bibliográfiám megtalálható az előbb említett verseskötetben. Íme az életút, 

munkálkodás, fáradozás gyümölcse eszünkbe juttatja a próféta szavait: Eben Háézer! Mindeddig 

megsegített bennünket az Úr! (1Sámuel 7,12) Öreg diáktársának szava legyen: Hála Istennek, köszöntés 

Felétek!  

Soli Deo Gloria! 

Dr. Ötvös László (lelkipásztor, bibliakutató, költő)1 

                                                        
1 Kép forrása: http://regi.reformatus.hu/mutat/a-nyolcvan-eves-oetvoes-laszlo-koelt-lelkipasztor-koeszoentese/ 

 

 

Kedves Alumnusok! 

 

Szeretnénk egy nagy közös vállalkozást indítani! Célunk egy olyan fotógaléria kialakítása az új 

honlapunkon, amely a volt hallgatóink egyetemünkkel kapcsolatos fényképen megörökített 

emlékeit tartalmazza majd. Bízunk benne, hogy aki rendelkezik olyan fotóval, amelyet 

szívesen megosztana velünk, az elküldi számunka az alumni@drhe.hu email címre! Reméljük, 

hogy egyre többen kedvet kapnak majd a galéria bővítéséhez, és így közösen egy különleges 

emléktárat alakíthatunk ki. 

 

Előre is köszönjük a segítséget: 

Az Alumni Központ munkatársai 

mailto:alumni@drhe.hu

