
Dr. Juhász Tamás 
A magyar protestantizmus, a magyar református egyház erdélyi fellegvárát, Kolozsvárt képviseli közöttünk 
Juhász Tamás professzor testvérünk. De nem csupán a város neve jelentős, és a város múltja, hanem tiszteletbeli 
doktori címre ajánlott kollégánk családneve is, sőt édesanyjának neve is egy másféle fellegvárra utal: a 
református teológiát és egyházat szolgáló családokra. Elődeitől örökölve hordozza magyar, református és 
teológiai múltunkat.  

Ugyanakkor a mai valós helyzetre utal az, amit tanulmányairól tudunk. A kolozsvári gimnázium, melyben tanult, 
tíz év alatt négyszer váltott nevet a változó társadalmi helyzet következtében. Azután egy évet töltött a 
nagyszebeni németnyelvű gimnáziumban. Teológiai tanulmányait Kolozsváron végezte, ugyanott folytatta a 
doktorjelölti tanfolyamot is – és eközben egy évet töltött doktorjelöltként a Bukaresti Román Orthodox Teológiai 
Intézetben. A puszta adatok felsorolása mutatja az élet romániai, erdélyi sokszínűségét. Nem véletlen, hogy 
publikációi témái között visszatükröződik ez a sajátos helyzet: Damm oder Brücke? – Gát vagy híd? – hangzik 
az egyik értekezés címe például. Tanulmányai sorát a westfáliai Karl-Wilhelm Egyetemen töltött esztendő zárja 
le.  

Teológussá válásához azonban nem csak középiskolai és egyetemi tanulmányok szolgáltak, hanem gyülekezeti 
lelkészi szolgálat is; előbb Lőrincén, majd Detrehemtelepen. Ez a 15 esztendő bizonnyal erős hatást jelentett 
későbbi tanulmányaiban és szemléletében – erre is utalnak értekezéseinek címei.  

Szerteágazó tudományos munkásságában többször találkozunk hitvallásainkkal. Disszertációja a Heidelbergi 
Káté tanításával foglalkozott, egy másik tanulmánya „Hiszem a közönséges keresztyén anyaszentegyházat” 
címet viseli, többekkel együtt fordítást készített a Második Helvét Hitvallásról. Magyar, német és angol nyelvű 
publikációk mutatják szerteágazó munkásságát.  

A tudományos élet mellett állandó résztvevője és részben irányítója a Romániai Református Egyház 
intézményeinek; egyfelől zsinati tagként, bizottságok tagjaként, másfelől pedig dékáni és mostani rektori 
tisztében. Erdélyi, magyarországi és európai közösségek, szövetségek, bizottságok tagja - ezeket felsorolni most 
nincsen alkalom. Emellett szerkesztői és társszerkesztői munkát is végez.  

Tudományos munkássága kiegészül folyamatos gyülekezeti szolgálatokkal, előadásokkal, vendégtanársággal – 
így köszönthettük mi is Sárospatak, Debrecen és Leiden mellett.  

Nem csupán az egyházon belül ismert és elismert tevékenysége, hiszen az elmúlt esztendőben tüntette ki a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Károli Gáspár díjjal.  

Befejezem egy személyes és személyről szóló megjegyzéssel: megjelenése, tudományos tekintélye és 
szilárdsága, emellett vidámsága mindig örömet és gazdagodást jelent mindnyájunk számára.  

Mindezek alapján Juhász Tamást méltónak tekintem és bizalommal ajánlom arra, hogy a Károli Gáspár 
Református Egyetem tüntesse ki Őt tiszteletbeli doktori címmel – ezzel is erősítve azt a hidat, mely Kolozsvárt 
és bennünket tradicionálisan összeköt.  
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