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Dr. Kun Mária egyetemi előadótanár  
köszöntése 60. születésnapján

Kedves Tanárnő, kedves Mária,
Hatvanévesnek lenni azt jelenti, 
hogy az ember a neki adott százhúsz 
év felénél van, azaz félidős. A mai 
társadalom, főleg a fiatalabb nem-
zedék azonban egészen másképp 
gondolkodik és vélekedik erről. Azt 
mondják, hogy az ember hatvanéve-
sen már idős, benne van a korban, 
megette élete kenyerének javarészét, 
már közel áll a nyugdíjhoz és már 
ideje is, hogy nyugdíjba menjen.

Én azonban, aki már eltapos-
tam a hatvanat, egészen másként 
látom ezt a kérdést. Az ember addig 
fiatal, amíg nem jut el oda, hogy ő maga mondjon le önmagáról. Én láttam már nyolc-
vanéves fiatalt, és láttam nagyon sok huszonéves öreg embert. Meggyőződésem, hogy Te, 
kedves Mária nemcsak most, hatvanévesen vagy fiatal, hanem nyolcvanévesen is az leszel. 
Ilyenképp mi, a Református Tanárképző tanárai nem az idősödő Kun Máriát köszöntjük, 
aki belép a hatvanas éveibe, hanem azt a Kun Máriát, aki 2018-ban is azzal a fiatal életerővel, 
tenni akarással és biztos tudással van jelen közöttünk, amivel 1999 őszén belépett a Kar éle-
tébe. Laudációmban én mindezért szeretnék mindnyájunk nevében köszönetet mondani.

Először is köszönet Neked azért, hogy 1999-ben elfogadtad a felkérést és a meghívást. 
A tanári kar úgy nézett ki akkor, hogy volt 3–4 címzetes tanár, s a többi mind óraadó, és 
közeledett az első akkreditáció. Tanári karra volt szükség, és nem is akármilyenre. Sokfelé 
kopogtattam, de seholsem találtam olyat, aki a módszertant, a neveléselméletet és a peda-
gógiatörténetet elvállalta volna. Ekkor jött segítségemre Dr. Pásztor János pesti professzor, 
és ő bíztatott, hogy keressem meg dr. Kun Máriát. Én meg is írtam a kopogtatólevelet az-
zal, hogy biztosan nem fogja elvállalni a tanítást itt Kolozsváron. Nagyot tévedtem. A 16. 
zsoltár írója arról beszél, hogy az ő része kies helyre esett, nyílván szép örökség jutott nek 
(6. vers). Én nagyon hálás vagyok hogy akkor Te is így gondolkoztál, és nem nemet, hanem 
igent mondtál, a zsoltárt parafrazálva: a kies helyre és a szép örökségre, azaz arra, hogy 
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tanára légy a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának, annak 
ellenére, hogy otthon is volt szolgálat bőven, volt család és több száz kilométeres ingázás.

Kedves Mária, azóta sok év eltelt, és Te nagyon sok éven keresztül minden tanév 
elején igent mondtál arra, hogy folytatod a tanári munkát itt nálunk a Karon. Ezért hála 
és köszönet Neked.

Köszönet azért a sok érdekes és tanulságos előadásért. Köszönet, hogy a véglegesítő 
vizsgákon és a kettes fokozati vizsgákon való aktív részvételeddel  valóban bekapcsolódtál 
az erdélyi vallástanárképzés életébe. Folytattad mindezt az egyes fokozati vizsgadolgo-
zatok koordinálásával és a doktori mentorbizottságban való részvételeddel. Így nemcsak 
általánosan kapcsolódtál be az erdélyi tanárképzésbe, hanem az egyes fokozatú tanár-
képzésnek és a doktorképzésnek is oszlopos tagja lettél. Mindehhez a hosszú és fárasztó 
utazások ellenére is volt erőd, fiatalos lendületed, szakmai teljesítményed és végtelen tü-
relmed. Akkor is mosolyogtál és derűs voltál, amikor én tudtam, hogy nagyon fáradt vagy.

Kedves Mária, a 16. zsoltár írója azt mondja, hogy őt Isten tanította az élet ösvényére, 
Istennél öröm van, és jobbján gyönyörűségek vannak örökre. 60. születésnapodon köszön-
jük Neked, hogy Te úgy tanítottad itt Kolozsváron diákok százait az élet ösvényére, hogy 
Te magad is azt Istentől tanultad, és köszönjük, hogy azt az örömöt és gyönyörűséget, 
amit Te Isten jobbján vettél át, azt munkáddal, tanári és tudományos tevékenységeddel 
megosztottál velünk és széthintettél közöttünk.

Juhász Gyula azt írja egyik írásában, hogy a költőnek van a legszebb hivatása ezen 
a földön: ő az, aki halhatatlanná varázsolja a mulandóságot. Nekem nagyon tetszik ez az 
idézet, de magamnak mindig át szoktam fogalmazni. A legszebb hivatása a tanárnak van, 
aki a halhatatlanságot helyezi bele gyermekek és diákok életébe, azaz a halhatatlanságot 
varázsolja bele a mulandóságba.

Kedves Mária, a hosszú évtizedek alatt Te is ezt tetted. Érdem és érték ez nemcsak 
neked, hanem mindazoknak is, akiknek szívét és agyát megérintetted.

Kedves Mária, most, 60.születésnapod alkalmából köszönetünk mellé hadd helyez-
zük oda jókívánságainkat is. Móricz Zsigmond azt írja, hogy az öröm abból ered, hogy 
valaki meg tudja látni azt, ami szép és jó az életben. Szívből kívánjuk, hogy Te is azt lásd, 
ami szép és jó ebben az életben, hogy az előtted lévő időben is örvendező és örömöt szerző 
ember lehess.

Ad multos annos kedves Tanárnő.
Igaz szeretettel, Molnár János


