
Hamar István 

 

1941-ben született Budapesten. Édesapja kutatóorvos, édesanyja hitoktató lelkész volt. 

Az általános iskola első két osztályát Budapesten, a többit Leányfalun járta. Szentendrén 

érettségizett a Móricz Zsigmond Állami Gimnáziumban. 1959-től 1964-ig a Budapesti 

Református Theológiai Akadémia hallgatója volt. Kápláni dolgozatát Jézus példázatairól, a 

papi dolgozatot Ezsdrás könyvéről írta.  

1965-ben kötött házasságot Móricz Juliannával, akivel diáktársak voltak a teológián. 

1965-től 1968-ig Nagykőrösön voltak segédlelkészek, majd 1968-tól 1976-ig Albertirsán 

szolgáltak gyülekezeti lelkipásztorként. 1975-76-ban a wittenbergi Prediger Seminar 

ösztöndíjasaként tanult, a bibliai őstörténet teológiai konzekvenciáit kutatta, munkájából egy 

könyv született Az ember a teremtett világ élén címmel. 1976-tól 2006-ig (nyugdíjba 

vonulásáig) Szolnokon szolgált feleségével gyülekezeti lelkipásztorként. Jelenleg Csepelen él 

a család, a gyermekek közelében: három gyermekük született, ketten lelkészek, egyikük pedig 

zenész lett. 

Saját bevallása szerint szolgálata kezdetétől a végéig négy területre igyekezett 

koncentrálni (ami önmagában mutatja, hogy teljes szolgálatát lelkipásztori tudatosság 

jellemezte):  

1. Intenzíven foglalkozott az ifjúsági munkával: ifjúsági heteket szervezett 

Balatonszabadi-Sóstón, majd Tahiban, bibliakörökek, kirándulásokat, kerékpártúrákat, 

táborozásokat bel- és külföldön.  

2. Figyelt az egyházzenére: egyházzenei heteken, vagy a debreceni kántorképzőkön vett 

részt, énekszövegeket írt és fordított, énekfüzeteket szerkesztett.  

3. Fontosnak tartotta a diakóniát: feleségével együtt huzamosabb ideig dolgoztak 

református szeretetszolgálati intézményekben, folyamatosan szerveztek gyülekezeti 

szeretetszolgálatot, illetve 15 éven át vezette a szolnoki kékkeresztes (iszákosmentő) 

csoportot.  

4. Végül, és engedtessék meg nekem, hogy ez alkalommal ezt emeljem ki: teljes 

lelkipásztori szolgálata alatt átélte a bibliai tudományokkal történő foglalkozás 

kihívásait, az exegézis útvesztőiben és a kortörténeti, valamint a bibliai teológiai 

ismeretek alkalmazásában egyaránt. Aktívan részt vett az új bibliafordítás 

segédmunkálataiban, ószövetségi szaktanfolyamokon, számos ószövetségi tárgyú 

cikket és előadást írt, a Keresztyén Bibliai Lexikonban mintegy 80 szócikket jegyez, 



ezen kívül öt éven keresztül oktatott ószövetségi tárgyakat a nagykőrösi Főiskolán. 

Mindezt gyülekezeti lelkészként.  

  

 Főtiszteletű Zsinat! Álljon mindannyiunk előtt Hamar István példája: amikor lelkészek 

túlterheltségükre hivatkozva hagyják maguk mögött az igével történő elmélyült foglalkozást, 

vagy alig néhány éve végzett lelkipásztorok húzzák el a szájukat a továbbképzés szót hallva, 

akkor emlékeztessük őket: nem igaz, hogy parókián nem lehet igényes teológiai munkát 

végezni. Mert a példa mutatja, hogy lehet. Ezt ismeri el egyházunk tudományos testülete, a 

Doktorok Kollégiuma. 2018. augusztus 22-én határoztunk arról, hogy Aranyokleveles teológus 

díjjal tüntetjük ki Hamar Istvánt. Kedves Nagytiszteletű Úr, kérem, vegye át a díjat!  

  

Hodossy-Takács Előd    


