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Širokej verejnosti predkladaná publikácia z edície Evanjelické osobnosti 

s názvom „Július Madarás – Kazateľ, humanista, človek“ obšírne 

a podrobne z rôznych hľadísk charakterizuje osobnosť a prácu Júliusa 

Madarása – evanjelického farára a erudovaného slovenského 

luteránskeho teológa. Na diele pracovalo a svoje príspevky tu uverejnilo 

spolu sedemnásť autorov z rôznych odborov spoločenskovedných 

disciplín a z radov evanjelického i katolíckeho duchovenstva.  

 Dr. Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku v Slove 

na úvod predstavuje Júliusa Madarása predovšetkým ako človeka 

úprimnej viery v Trojjediného Boha a zároveň znamenitého znalca teológie Martina Luthera. Toto 

jeho životné presvedčenie podľa biskupa Miloša Klátika - teda viera sa prejavila konkrétne v 

charaktere jeho osobnosti - bol človekom rozhľadeným, duchaplným a skromným.  

 Doc. Roman Králik, predseda Kierkegaardovej spoločnosti na Slovensku považuje vzťah Dr. 

Madarása k Bohu za základný predpoklad pre pochopenie jeho životného diela a tvorby. Zároveň ho 

charakterizuje ako služobníka: verného Bohu – napriek perzekúciám; zodpovedného v kazateľskej 

činnosti; spravodlivého a napriek jeho objektívnej nevine režimom odsúdeného; odpúšťajúceho 

v konfrontácii s neprávosťou; modliaceho sa nie na obdiv ale odovzdane sa do vôle Boha; čestného 

a preto nepodliehajúceho totalitnému režimu; milujúceho človeka a nakoniec – vzdelaného, ktorému 

na srdci ležalo teologické smerovanie evanjelickej a.v. cirkvi. 

 Ján Midriak, emeritný biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku vyzdvihuje Dr. 

Madarása nielen ako najlepšieho znalca teológie Martina Luthera v danom období v domácom 

prostredí ale aj ako znamenitého kazateľa, ktorému záležalo na oslovení mládeže Božím slovom 

v meniacom sa svete. Zároveň videl jej význam v cirkvi. Preto sa podľa Jána Midriaka nielen 

v osobných stretnutiach s mladými ľuďmi ale predovšetkým v kázňach snažil pristupovať k nim tak, 

aby sa Boh pre nich stal skutočnou autoritou. 

 Doc. Ján Grešo z Katedry Novej zmluvy EBF UK analyzuje homiletické pôsobenie Júliusa 

Madarása. Podobne ako Ján Midriak si všíma jeho precíznosť v príprave kázní. Poukazuje na ich 

textuálnosť (myšlienky kázne odvodzuje z exegetovaného biblického kázňového textu a teda, že 

kázňový text nie je pre neho len akýmsi „úvodom“ k rozprávaniu kazateľa); kristocentrickosť 

a zároveň konfesionálnu vieroučnú presnosť. 

 Prof. Beloslav Riečan, matematik a vedecký pracovník SAV vo svojom príspevku kladie Dr. 

Madarása za vzor pre celú slovenskú inteligenciu nielen kvôli jeho teologickej odbornej zdatnosti ale 

aj kvôli jeho pozitívnemu a ľudskému prístupu k človeku a okoliu vôbec. 
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 Doc. Juraj Sarvaš, herec a pedagóg považuje Júliusa Madarása za legendu nielen cirkvi ale aj 

národa, pretože bol znamenitým kňazom, kazateľom a humanistom. V podobnom duchu spomína na 

Dr. Madarása Mgr. Ivica Jurášová, dcéra evanjelického mučeníka Jozefa Juráša a Mgr. Daniela 

Horínková, evanjelická farárka. Jej otec, Vladimír Kubovčák bol osobným priateľom Júliusa 

Madarása. 

 Prof. Peter Liba, literárny vedec analyzuje Madarásovo autobiografické svedectvo majúce 

svoje kúzlo príťažlivosti v úprimnosti osobnej výpovede a v pravdivosti vypovedaných slov. 

Madarásovu memoárovú knihu zaraďuje doslova medzi pramene poznania dejín Evanjelickej cirkvi 

a.v. na Slovensku a medzi vierohodné dokumenty a pramene politických dejín 20. storočia.  

 Ján Chryzostom kardinál Korec vo svojom príspevku spomína na prvé stretnutie s Dr. 

Madarásom, keď spolu obidvaja skončili vo väzení. Vyzdvihuje jeho ľudskosť a napriek Madarásovej 

jasnej konfesionálnej luteránskej orientácii láskavý úprimný ekumenický prístup k inoveriacim. 

 Dcéra Júliusa Madarása Mgr.art. Ľuba Hajková podobne ako Ján Chryzostom kardinál Korec 

spomína na časy uväznenia svojho otca vo Valdiciach. Toto obdobie charakterizuje ako obdobie 

„stretnutia katolíkov a evanjelikov na celom svete“, keď za väzenskými bránami padli všetky 

konfesionálne rozdiely medzi uväznenými. 

 Filozof a kulturológ prof. Dalimír Hajko si podrobne všíma a analyzuje metodologické zásady 

luteránskej sociológie spracované Dr. Madarásom. Konštatuje, že vo svojom induktívno-deduktívnom 

prístupe vychádza síce z jednotlivých empirických faktorov kedy za východiskovú spoločenskú 

jednotku pokladá fenomén rodiny - no interpretácia je dôsledne korigovaná všeobecnejším princípom 

náboženstva a viery v duchu evanjelií. Podľa prof. Hajka je práve táto skutočnosť trvalým 

metodologickým prínosom sociologických úvah Júliusa Madarása.  

 K sociálno-etickým názorom Júliusa Madarása, ktorých základom bola Lutherova etika sa vo 

vydanej publikácii venuje aj filozof a etik prof. Vasil Gluchman. Podrobne analyzuje doktorskú prácu 

Júliusa Madarása zaoberajúcu sa skúmaniu dejín a foriem sociálno-charitatívnej činnosti 

v kresťanstve, špecificky v slovenskom a nemeckom protestantizme. Prínos práce Dr. Madarása vidí 

v skutočnosti, že sa nesnaží len popisovať sociálne problémy spoločnosti ale snaží sa realisticky 

z existujúcich možností cirkvi hľadať aj riešenia problémov. Pozitívne hodnotí návrh úzkej spolupráce 

praktickej sociálno-charitatívnej činnosti cirkvi so štátom a sekulárnym sociálnym hnutím. Zároveň 

ale podotýka, že Július Madarás v teoretickej rovine sociálne problémy stavia vždy pod zorný uhol 

evanjelia. 

 Dr. Jozef Benka st. z Katedry praktickej teológie EBF UK v Bratislave vo svojom príspevku 

analyzuje problematiku kňazského úradu v luteranizme - špecificky pohľady Dr. Madarása na uvedenú 

teologickú odbornú záležitosť. Podrobne si všíma ako rieši fundamentálny vzťah „úradu a osoby“ , 

kazateľského úradu a všeobecného kňazstva  či podstatu kňazského úradu. 
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 Evanjelický farár Ján Lacko spomína v závere publikácie na Júliusa Madarása ako na 

znamenitého luteránskeho teológa a zároveň pedagóga. Emeritní biskupi Ján Antal a Július Filo st. 

opätovne prízvukujú Madarásovu konfesionálnu teologickú presnosť no zároveň otvorenosť do 

dialógu o teologických otázkach s príslušníkmi iných kresťanských vyznaní, cirkví. 

  

 Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 
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