Karasszon István
Karasszon István 1955-ben született.
1973-79 között a Debreceni Református Teológiai Akadémia hallgatója volt. Hamar
kitűnt hallgatótársai közül a különlegesen tehetséges fiatal teológus, így tanulmányi pályája
változatosan alakult. Két évet töltött a Bázeli Egyetem Teológiai Karán; majd visszatért
Debrecenbe, később pedig (1980-1982) az ELTE arab szakán folytatott tanulmányokat. 1981ben szerzett lelkészi oklevelet. 1984-ben a jeruzsálemi Deutsches Evangelisches Institut für
Altertumswissenschaft des Heiligen Landes intézményben tanult, majd hazatérve ismét Svájcba
utazott, a Genfi Egyetem Teológiai Karán töltött egy esztendőt.
Első egyházi feladatai is tanulmányi természetűek voltak, 1982-88 között a Dunamelléki
Református Egyházkerület tanulmányi titkára volt, 1988-tól a Budapesti Református Teológiai
Akadémia tanársegédje. Doktori fokozatot 1991-ben az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
szerzett. 1992-ben alapította meg Budapesten a Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoportot, és
vezette azt kutatóprofesszorként. 1993 téli szemeszterében az amerikai Columbia Theological
Seminary vendégprofesszora volt. 1995-ben lett a Károli Gáspár Egyetem Hittudományi Karán
az Ószövetségi Tanszék vezetője. Az oktatás mellett több adminisztratív és tudományszervezési
megbízást kapott az évek során, egyetemi szolgálatához kapcsolódó eddigi megbízásai:
dékánhelyettes, doktori programvezető, Doktori Tanács elnök. 1999 óta megszakítás nélkül
Karasszon Professzor a Doktorok Kollégiuma Ószövetségi Szekciójának elnöke. Budapest
mellett több, mint 10 éve tanít a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán
Komáromban, ahol az Ószövetségi Tanszéket és a doktori iskolát vezeti.
2018. szeptemberében a Károli Egyetem Pro Universitate díjjal tüntette ki.
Karasszon professzornak tucatnyi önálló könyve jelent meg, lektorálásokat és
szerkesztést jegyez, számos cikket magyar- és idegennyelvű kiadványokban, továbbá
fordításokat és recenziókat. Első publikációi az 1980-as években jelentek meg, azóta
folyamatos jelenléte a szakirodalomban. A Magyar Tudományos Művek Tára összesen 274
közleményét tartja számon.
Főtiszteletű Zsinat! Ezek a számok önmagukban imponálóak, és tökéletesen mutatják,
hogy Karasszon István valóban odaadóan szolgálta az elmúlt évtizedekben a magyar református
teológiát, tudományos eredményei magukért beszélnek. Nemzetközi elismertségét mutatja,
hogy a tiszteletére, hatvanadik születésnapja alkalmából szerkesztett kötetet rangos nemzetközi
kiadó a münsteri Ugarit Verlag jegyezte és adta ki; a szerzők között pedig a kortárs nemzetközi
ószövetségi irodalom kiválóságait találjuk, valamint magyar szerzőket, akik, függetlenül attól,

hogy teológiai tanulmányaink alatt hallgattuk-e előadásait, valamennyien tanítványai vagyunk.
Én is annak érzem magam (talán elnéznek ennyi személyességet), noha csak 1996. kora nyarán
ismerkedtünk meg, Debrecenben - szülei konyhájában. Én akkor jöttem haza amerikai
ösztöndíjamról, és első utam az engem mindig támogató Karasszon Dezső professzorhoz
vezetett; ő pedig édesanyját és édesapját látogatta meg. Akik jártak a Karasszon-lakásban,
tudják, hogy ott a gondosan összeválogatott, és féltő gonddal kezelt könyvtáron kívül mindig
akadt egy szelet sütemény is, ami mellett a beszélgetés elindulhatott. Mi akkor csak néhány
mondatot váltottunk, azonban pár hét múlva már meghallgatta - kritikusan, de támogatóan bemutatkozó előadásomat a Doktorok Kollégiumában. Miért idézem fel ezt? Azért, mert
Karasszon István életútjának egyik legfontosabb pillérét eddig nem említettem: évtizedek óta
minden tőle telhetőt megtesz a tudományos utánpótlásért. Tanítványokat vesz maga mellé,
bevezeti őket a kutatás ismereteibe, segíti őket publikációs fórumok közelébe jutni; és
időközben arról is meggyőzi őket, hogy a szakterület művelése mellett meg kell maradni
elsősorban teológusnak.
Egyházunk tudományos testülete, a Doktorok Kollégiuma, 2018. augusztus 22-én tartott
közgyűlésén határozott arról, hogy Karasszon Istvánt Aranygyűrűs teológiai doktor címmel
tünteti ki. Professzor Úr: megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadtad díjunkat.
Hodossy-Takács Előd

