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Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány 
Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 

elnök: Dr. Kustár Zoltán 
tel.: 52/518-575, e-mail: kustar.zoltan@drhe.hu 

 
 

Beszámoló az Alapítvány 
2018. tanévben végzett eddigi munkájáról 

 
A Both Antal teológiai és Kulturális alapítvány kuratóriuma az év során 3 alkalommal 
ülésezett, az alábbiak szerint: 

2018. február 19-én döntött a Both Antal irodalmi hagyatékának tárgyában benyújtott 
szakértői indítványokat (dr. Szabadi István, Kovács József) elfogadta, megbízta dr. 
Szabadi Istvánt Both Antal életrajzának megírásával, elfogadta a balassagyarmati 
emléktábla tervezetét és költségvetését, határozott az Alapítvány 2017. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyában, s végül elfogadta az Alapítvány 2018. 
évi munkatervét és költségvetését, valamint a kiírandó pályázatok kiírásának 
rendjét. 

2018. május 14-én a munkaterv alapján kiírt pályázatokról határozott. 
2018. november 5-én elfogadta a Both Antal emlékkonferencia programját és a Pro Unitate 

in Christo díj adományozási rendjét. 

Mindezek alapján a Kuratórium 2018-ban az alábbi célokat az alábbiak szerint valósította 
meg: 

Cél 1. Both Antal életrajzának feldolgozása, megjelentetése 

Dr. Szabadi István felkérése megtörtént, többszöri határidő-módosítás után a szerző egy 
12 oldalas életrajzot adott le – 2018. október 31-éig. Számára a költségvetésben 
elkülönített tiszteletdíj kifizetése megtörtént. 

Az életrajz megjelentetésére – terjedelmi okokból – a Studia. Debreceni Teológiai 
Tanulmányok című egyetemi lapban került sor, egy bevezető rövid ismertetővel 
kiegészítve. A két írás adatai: 

 KUSTÁR ZOLTÁN: A Debreceni Reformtus Kollégium legújabb alapítványa: Bemutatkozik a 
Both Antal teológiai és Kulturális Alapítvány, in: Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok 
2018/1–2, 112–113. 

 SZABADI ISTVÁN: Both Antal (1875–1963) élete és munkássága, in: Studia. Debreceni 
Teológiai Tanulmányok 2018/1–2, 114–124. 

A Kuratórium 320e Ft-ot különített el az életrajz megjelentetésére, aminek 
felhasználására így nem került sor. 
 Az életrajz alapján elkészült a Wikipédia számára egy magyar nyelvű szócikk, dr. 
Kustár Zoltán tollából – dr. Szabadi István felhatalmazásával. Ennek angol nyelvre történő 
lefordítása és a két szócikk publikálása a 2019. év feladata. 
 

Cél 2. Both Antal emléktábla állítása 

Győrfy Ádám szobrászművész elkészítette a táblát, és azt a Balassagyarmati Balassi Bálint 
Gimnáziumban, a földszinti folyosó egy kiemelt helyszínén elhelyezte. A tábla ünnepélyes 
felavatására 2018. június 23-án, az iskola tanévzáró ünnepségének keretében került sor; 
az ünnepségen a kuratóriumot dr. Kustár Zoltán elnök és dr. Baráth Béla Levente 
elnökhelyettes képviselte.  Az eseményről a helyi televízió is beszámolt, a beszédeket a 
helyi kiadványok leközölték. A gimnázium vezetése a kezdetektől fogva támogatólag állt 
az ügyhöz, külön köszönet ezért az iskola igazgatójának, Dr. Fényes-Bók Szilviának. 
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Cél 3. Both Antal emlékdíj létrehozása 

A kuratórium egy díjat alapított, melynek adományozási rendjét a 2018. november 5-ei 
ülésén fogadta el. A díj neve Pro Unitate in Christo. A szabályzat szövege dr. Gonda László 
egyetemi docens bevonásával készült el. A kuratórium döntése értelmében a díj címében 
nem szerepel Both Antal neve, hanem az az emlékplaketten és az oklevélen mint a díjat 
odaítélő szervezet jelenik majd meg az alapítvány, s ez által Both Antal neve. 

A díjhoz tartozó emlékplakettre a kuratórium Győrfi Ádám szobrászművésztől kért 
be tervet és árajánlatot. Az árajánlatról a kuratórium 2018. novemberi ülésén döntött, a 
terveket a 2019. február 14-ei ülésén fogadta el. A plakett legyártására és a díj első 
kiadására 2019-ben kerülhet majd sor. 

Cél 4. Both Antal ökumenikus konferencia-sorozat indítása, emlékkiállítás 

2018. november 20-án került sor az első Both Antal teológiai emlékkonferenciára 
„Mérföldkő? – A Közös nyilatkozat a megigazulásról szóló tanításról (1999) – és a 
református csatlakozás (2017) ökumenikus jelentősége” címmel, neves hazai protestáns és 
római katolikus teológusok, egyházi vezetők részvételével. A konferencia szakmai 
rendezője dr. Gonda László egyetemi docens volt.   

A konferenciára egy dr. Baráth Béla Levente egy emlékkiállítást állított össze, 
amely Both Antal életét és munkásságát mutatta be. A kiállíts megnyitására az 
emlékkonferencia keretében került sor; a nagy érdeklődésre tekintettel a tárlók 2018 
végéig voltak a DRK Kistanácstermében megtekinthetőek. 

Mindkét rendezvényről beszámolt a helyi sajtó és televízió. 

Cél 5. Rendszeres kutatói ösztöndíj létesítése 

Az ösztöndíj-szabályzat kidolgozására a határidőt a Kuratórium 2018. december 31-éig 
tűzte ki, ám a feladat megvalósítása a 2019-es évre tolódott, így az első ösztöndíjakat a 
2019-es munkaterv és költségvetés alapján fogjuk majd tudni kiírni. 

Cél 6. Pályázatok kiírása ökumenikus és felekezettudományi rendezvények, 
projektek támogatására* 

Ennek megvalósítása érdekében a kuratórium a 2018. február 19-ei ülésén az alábbi 
témakörökben írt ki pályázatot, illetve ítélt oda támogatási összegeket: 

P-1-Konf-Rend-Könyv-2018: ökumenikus/felekezettudományi konferenciák, kulturális 
rendezvények, szakkönyvek, kiadványok megjelentetésének támogatása 

Pályázó Téma Igényelt 
összeg 

Javasolt 
támogatás 

Magyar Női Unió konferencia-rendezés  200e 200e 
Kovács Szilárd könyvkiadás 170e 170e 
Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége – Debreceni csoport  

kulturális rendezvény 100e 100e 

 Keretösszeg: 470e 470e 470e 

P2-KonfR-KutR-2018: tudományos konferencián való részvétel, kutatási projektek támo-
gatása(4 fő x 80.000.-) 

Pályázó Téma Igényelt 
összeg 

Javasolt 
támogatás 

DRHE Újszövetségi 
tanszék 

Ökumenikus biblikus 
konferencia – részvételi díjak 

80e 80e 

 Keretösszeg: 320e 80e 80e 
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P-3-Isk-PedK-2018: ökumenikus vonatkozású középiskolai programok (pl. osztálykirán-
dulások) támogatása 

Pályázó Téma Igényelt 
összeg 

Javasolt 
támogatás 

DRK Dóczy Gimnázium tantestületi kirándulás 200e 200e 
DRK Gimnáziuma iskolai kirándulás 350e 350e 
DRHE Katechetikai Központ katechetikai szimpózium 350e 350e 
 Keretösszeg: 900e 900e 900e 

 
Amint a kimutatásokból kiolvasható, a kiírásokra annyi pályázat érkezett be, hogy a kiírt 
keretösszegeket a kuratórium maradéktalanul ki tudta adni. 

A beérkezett pályázatokról a kuratórium a 2018. május 14-ei ülésén határozott, a 
kifizetések megkezdődtek, a pályázóknak december 31-éig kellett vállalásaikat teljesíteni, 
elszámolni január 15-éig. 
 
 
Összegzés: 

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány 2018-ban a munkatervében tett vállalásait 
zömében teljesítette. A pénzügyi támogatások az eredeti tervek szerint megvalósultak, 
Both Antal emlékének megőrzése érdekében jelentős intézkedések történtek. Az 
Alapítvány emlékdíjat alapított, emlékkonferenciát és emlékkiállítást szervezett, és 
elkészíttette Both Antal tudományos igényű életrajzát, szakmai ismertetőjét. Vállalásai 
közül a Both Antal életét és munkásságát bemutató Wikipédia szócikkel közzététele, 
valamint az alapítvány díjához kapcsolódó emlékplakett legyártatása és a díj első kiadása 
csúszott át a 2019 évre. Ezeket a feladatokat a Kuratórium a 2019. évi munkatervébe 
beépítette. 
 
 
Debrecen, 2019. február 6. 
 
 

dr. Kustár Zoltán 
          a kuratórium elnöke 


