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Dr. Bolvári-Takács Gábor–Dr. Dankó Imre

Történelem, egyház, kultúra 
– Kálvin szellemében

Takács Béla tudományos és közéleti pályája

1997-ben hunyt el Takács Béla, a Tiszáninneni Református Egyházkerület 

sárospataki Tudományos Gy�jteményei Múzeumának, majd a Debreceni Re-

formátus Kollégium Múzeumának igazgatója. A  jó nev� ipar-, iparm�vészet-, 

m�vészettörténész, m�vel�déstörténész, etnográfus a népszokások, a nép-

m�vészet, a szakrális néprajz jeles személyisége, teológiai doktor (1980), a 

történelemtudomány (néprajz) kandidátusa (1989), az MTA köztestületi tagja 

volt. Református lelkészként a tolcsvai, majd a Debrecen – Mester utcai gyüle-

kezetnél szolgált hosszabb ideig. Tudományos, közéleti és múzeumszervez�i 

munkásságát a kulturális kormányzat 1992-ben Móra Ferenc-díjjal, a köztársa-

sági elnök 1997-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével ismerte 

el. 2005-ben posztumusz Debrecen Kultúrájáért díjjal tüntették ki.

Takács Béla önmagában visszahúzódó, magamagát szigorú, következetes 

és folyamatos munkára fogó, rendkívül szerény, ám hihetetlenül szívós, magá-

ban �rl�d� ember volt. Ez a majdnem aszketikus életmód nagyban hozzájárult 

ahhoz, hogy sok id�t fordíthasson kutatásra-gy�jtésre, hogy igen termékeny 

lehessen. Minthogy az volt a munkamódszere, hogy monografi kusan feldolgo-

zandó témáihoz éveken át gy�jtötte az anyagot, megpróbálta a kérdést a lehet� 

legtöbb oldalról megismerni; az apró részeredményeket pedig, olykor-olykor 

csak egy fontosabb adatot is, igyekezett rövid cikké, adatközlésszer� tanul-

mányocskává formálni és megjelentetni. Elmondhatjuk, hogy a hatvanas évek 

elejét�l a kilencvenes évek derekáig lapjaink, folyóirataink (Élet és Tudomány, 

Múzeumi Kurír, Ethnographia, Néprajzi Értesít�, Magyar Könyvszemle, Nyom-

dász, Theologiai Szemle, Confessio, Reformátusok Lapja, a miskolci Herman 

Ottó, az egri Dobó István, a debreceni Déri Múzeum évkönyvei stb.) tele voltak 

kisebb-nagyobb írásaival. Ezekb�l nem egy esetben, például a Reformátusok 

Lapja hasábjain megjelentekb�l, sorozatokat is képzett (Érdekességek egy-

házi életünk múltjából, Református szimbólumok, Az evangélisták szimbólu-

mai, Különleges úrasztali edények, Híres épületek a Bibliában, Mesterségek a 

Bibliában, Foglalkozások a Bibliában stb.). Talán e sorozatcímek is igazolják, 

hogy Takács Béla bármily profán témával foglalkozott is – ahogy Komlós Attila 

fogalmazta meg, egy vele folytatott interjú során –, mindig „az istenes m�vé-

szet �rz�je” volt.

Takács Béla minden tekintetben Sárospatak, közelebbr�l Újszászy Kál-

mán neveltje, a „cédrusfa árnyékában feln�tt” egyik legkiválóbb tanítványa 

volt. A megtépett, sok vihart kiállt, de megmaradt, Csontváry által oly beszé-

desen elénk állított libanoni cédrushoz hasonlította professzorát az Újszászy 

Kálmán emlékkönyvben közreadott vallomásos köszönt�jében. Az 1930-ban 
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Sárospatakon született és Kispatakon élt parasztgyerek éles eszével, nagyfokú 

érdekl�désével, számos készségével már az elemi iskolában felhívta magára 

a pataki „tehetségment�k”, f�leg a kés�bbi püspök, Darányi Lajos fi gyelmét. 

Továbbtanulásáról gondoskodtak, 1941-ben felvették a Sárospataki Reformá-

tus Kollégium Gimnáziumába, 1949-ben érettségizett, és mi sem volt szá-

mára természetesebb, mint hogy tanulmányait a Sárospataki Kollégium („a 

F�iskola”) Teológiai Akadémiáján folytassa. Ezt azonban nem fejezhette be 

Patakon, mert 1951-ben megsz�nt a Teológia, s a hallgatók tanulmányaikat a 

Debreceni Kollégium Teológiai Akadémiáján folytathatták tovább. Így végzett 

Takács Béla is Debrecenben, 1954-ben. Ezt követ�en három évig segédlelkész 

volt a debreceni kollégiumi Nagykönyvtárban, majd rövid ideig Hajdúböször-

ményben. Bárhová sodorta is a sorsa, s�t, bármennyire megkedvelte például 

Debrecent, és azonosult is vele, sohasem tudott, de nem is akart Pataktól 

elszakadni. Élete végéig megmaradt életének vezérl� személyiségei, a nagy 

pataki tudós tanárok és nevel�k, valamint a nagynev�, nála alig néhány évvel 

id�sebb tanítványaik tevékeny, alkotó b�vkörében. (Nem véletlenül lett egyik 

vezet�je a Sárospataki Diákok Debreceni Baráti Körének, az 1980-as évekt�l.) 

Sárospatakról mindenekel�tt Újszászy Kálmán, Nagy Barna, Szabó Zoltán, 

Szabó Lajos, Koncz Sándor, Tárczy Árpád, Bálint József, Jakob Károly, Urbán 

Barnabás, Hegyi József, Palumby Gyula, Bertha Zoltán, Maller Sándor, Har-

sányi István, Bakos József, illetve Czegle Imre, Nagy Dezs� és Román János 

alakja t�nik föl el�ttünk Takács Béla elindulása idején. Felkészülésében, útra 

indításában nagy szerep jutott a sárospataki Rákóczi Múzeum muzeológusai-

nak és „küls� munkatársainak” is, akik közül nem egy országos nev� tudós, 

kimagasló szervez� egyéniség is volt. Ilyen vonatkozásban Bakó Ferencre, 

Dankó Imrére, de f�leg Balassa Ivánra kell gondolnunk, mint ahogy a „küls� 

munkatársak” esetében Benda Kálmánra, Makkai Lászlóra, Détshy Mihályra, 

Katona Imrére kell fi gyelnünk.

Amikor Újszászy Kálmánnak sikerült a Sárospataki Kollégium Nagykönyv-

tárából, a Kollégiumi és Egyházkerületi Levéltárból, az 1940-es évek elején 

kezdeményezett, a híres-neves Faluszeminárium anyagára épült egyháztörté-

neti, egyházszociológiai, m�vészeti, néprajzi és m�emlékvédelmi adattárból, 

és a f�iskola különböz�, de f�leg iskolatörténeti, református egyházm�vé-

szeti anyagokból álló Kollégiumi Gy�jteményéb�l (múzeumából) kialakítani 

a Sárospataki Tudományos Gy�jteményeket – Czegle Imre könyvtárossal, 

Román János levéltárossal –, azonnal visszahívta Takács Bélát, aki 1958-tól 

múzeumigazgatóként (1966-tól párhuzamosan tolcsvai lelkipásztorként is) 

intézte a Sárospataki Tudományos Gy�jtemények Múzeumának ügyeit. Ta-

kács Béla hihetetlenül rövid id� alatt, s azt talán mondani sem kell, hogy 

milyen nehéz és mennyire szerény körülmények között, a gondjaira bízott 

gy�jteményt valóságos múzeummá fejlesztette. Muzeológusi tevékenységé-

b�l következ�en természetes, mi több törvényszer�, hogy els�dlegesen mint 

muzeológus hívta fel magára mind a szakmai, mind pedig az általános köz-

vélemény fi gyelmét. Tudatosan foglalkozott muzeológiai kérdésekkel. Az ak-

koriban formálódó magyar muzeológia-tudományág egyik szerény, de fontos 

és szép eredményeket hozó, elméleti és gyakorlati munkása volt. Els� írásai 

is muzeológiai természet�ek voltak, egy-egy kimagasló m�tárgy leírásai, is-
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mertetései (A Rákóczi-asztal Sárospatakon, Munkácsy Mihály Sárospatakon, 

Izsó Miklós m�vei a sárospataki Kollégium Múzeumában stb). Hogy azután 

egymás után jelentesse meg nagyszer�, gondos kiállítású könyveit. Kutatása 

és feldolgozásai f� területei is ekkor, sárospataki indulása idején körvonala-

zódtak: nyomdászat-nyomdatörténet, üvegm�vesség, üvegipar, üvegm�vé-

szet, textilm�vesség, hímzés, csipkeverés, ónm�vesség, ötvösség, famunkák, 

asztalosság, bútorzat stb., és mindezek függvényében egyfajta m�emléki 

kutatások, illetve m�emlékvédelmi munkák. Mindezt úgy foglalhatnánk leg-

inkább össze, hogy az általános m�vel�déstörténet kutatója, feldolgozója volt. 

Munkásságában ezek a kutatási-feldolgozási területek, témakörök mindvégig 

megmaradtak, bizonyos arányeltolódásokkal jelen voltak és sajátos módon 

a református klenódiumtörténet, a református egyházm�vészet nagy és oly 

sokrét� tárgykörébe integrálódtak. Esetenként a szigorúan vett tárgykörök és 

kutatási szempontok kib�vültek mindazokkal a társadalom- és gazdaságtör-

téneti, illetve szokás-, folklórvonatkozásokkal, amelyek maguktól értet�d�en 

adódtak egy-egy tárgykör vizsgálatánál, feldolgozásánál. Ett�l függetlenül 

Takács Béla feldolgozásaira általában a gondos, a történetiség szempontjait 

messzemen�en érvényesít� leírás a jellemz�. Mégpedig muzeológusi mivoltá-

ból következ�en esetében konkrét, tárgyszer�, az összefüggésekre, a tényle-

ges funkciókra és funkcióváltásokra nagy fi gyelmet fordító leírásokról van szó. 

� maga is elvégzett sokféle összevetést, összehasonlítást. Hiszen tárgyait min-

dig genetikusan, az el�zmények összefoglalásával, a rokon, netán azonos, de 

a hasonló jelenségekkel való összevetés módszerével tárgyalta, írta le, mégoly 

rövid, tárcaszer� írásaiban is. Ennek a kezdeti id�szaknak oly jelent�s munkák 

az útjelz�i, mint az 1958-ban kiadott Comenius sárospataki nyomdája cím� 

könyve, vagy az 1962-ben napvilágot látott A telkibányai keménycserépgyár 

parasztedényei cím� nagy tanulmánya, illetve az 1968-ban kiadott A Zemplén 

hegység üveghutái cím� könyve, azután az 1970-ben közreadott Parádi üveg-

m�vészet cím� munkája, valamint az 1978-ban, a Magyar Helikon Kiadónál 

bibliofi l kiállításban megjelentetett, nívódíjjal kitüntetett A sárospataki nyom-

da története cím� monográfi ája.

Takács Bélát 1973-ban a Debreceni Református Kollégium Múzeuma igaz-

gatójává nevezték ki. Az átköltözés nem járt különösebb megrázkódtatással, 

hiszen � már el�z�leg jól tájékozódott a debreceni viszonyokról, éppen a kol-

légiumi múzeum vonatkozásában is. Debrecenbe költözve ott és úgy folytatta 

munkáját, ahogy Sárospatakon abbahagyta. 1990-ig párhuzamosan itt is lel-

készként, a Debrecen – Mester utcai gyülekezet egyik lelkipásztoraként végezte 

muzeológusi-múzeumigazgatói munkáját. Végigtekintve Debrecenben eltöltött 

negyedszázadán azt állapíthatjuk meg, hogy muzeológiai, tudományos és köz-

m�vel�dési tevékenysége nagymértékben kiszélesedett. Nemcsak a kollégiumi 

Múzeumot hozta rendbe és szervezte, fejlesztette tényleges, a korszer� muzeo-

lógia elvei és gyakorlata szerint m�köd� múzeummá és juttatta el els� korszer� 

állandó kiállításáig, hanem a tudományos kutatás és feldolgozás tekintetében 

is kiszélesítette munkásságát. Kezdeményez� szerepet vállalt a magyar, német 

és osztrák iskolatörténeti múzeumok szimpóziumának létrehozásában.

Mindemellett a Debrecenben tovább folytatott nyomdászati-nyomdatörté-

neti és általában céhes ipartörténeti tevékenysége els�sorban ebben a körben 



UTÓKORI ÜZENETEK

210210

váltott ki nagy érdekl�dést és vívott ki elismerést. Ehhez Benk� Istvánban, az 

Alföldi Nyomda akkori vezérigazgatójában és az Alföldi Nyomdában, a Benk� 

István körül kialakult baráti körben (Tóth Béla irodalomtörténésszel, m�vel�-

déstörténésszel, Benk� Ferenc helytörténésszel, m�vészet-, m�vel�déstörté-

nésszel, m�gy�jt�vel, Kass János szegedi tipográfus-grafi kussal, Dankó Imre 

muzeológussal, nyomdatörténésszel, Molnár László mesterszed�vel, könyv-

tervez�vel, Hapák József fotóm�vésszel, Módy György muzeológus, hely- és 

m�vel�déstörténésszel, P. Szalay Em�ke muzeológussal, nyomda- és ipar-

m�vészet-történésszel stb.) a tevékenységét messzemen�en támogató alkotó 

közösségre talált. Ipartörténeti, illetve az ezekkel a kérdésekkel összefügg� 

munkásságára az is jellemz�, hogy ilyen irányú tevékenysége itt, Debrecen-

ben kapott a korábbinál határozottabb helytörténeti jelleget. Részt is vett az-

után minden nagyobb, monografi kus szempontokat követ� munkálatban, mint 

például a Debrecen története I. kötetében (1984), azután a Nyomdatörténeti 

tanulmányokban, a debreceni nyomdászat 425. évfordulójára (1986), illet�leg 

A  Debreceni Református Kollégium történetében (a Kollégium 450. évfor-

dulójára készült monográfi a, 1988). Figyelme mindinkább a debreceni ipar-

m�vészeti emlékek felé fordult és egymás után adta ki iparm�vészeti tárgyú 

könyveit. Közülük a nyomdászattal kapcsolatosakat az Alföldi Nyomda segítsé-

gével, mint például a debreceni könyvköt� m�vészetr�l szóló monográfi áját 

is, 1980-ban; a gyöngyhímzéses debreceni díszkötésekr�l (könyvkötések), 

1984-ben; a debreceni nyomda mintakönyvér�l szólót 1991-ben.

A református klenódiumok közül leginkább talán az úrasztali terít�kkel fog-

lalkozott. Az e tárgyban írt és közreadott számtalan cikkének, adatközlésének, 

tanulmányának egyfajta szintézise volt az 1983-ban kiadott könyve, a Refor-

mátus templomaink úrasztali terít�i. Munkáiban következetesen igyekezett a 

néprajzi (népm�vészeti) szempontokat érvényesíteni, módszertanát tekintve 

pedig szívesen használt néprajzi módszereket. Néprajzi érdekl�dése és tájé-

kozottsága nemcsak sárospataki forrásokból fakadt és fejl�dött. Debrecenben 

látta szükségét annak például, hogy 1983-ban belépjen a Magyar Néprajzi Tár-

saságba. Kimondottan néprajzi tevékenységének színtere a Teológiai Doktorok 

Kollégiuma Vallási, vagy Egyházi Néprajz Szekciója volt, illetve mint publikációs 

lehet�ség, a szekció kétévenként megjelen� Vallási Néprajz cím� kiadvány-

sorozata.

Debrecenben is a múzeumban, a múzeum munkatársaiban talált legin-

kább segít�kre. A  Déri Múzeum évkönyveiben több tanulmánya jelent meg. 

A Múzeumi Kurír is több dolgozatát közölte. Nem is szólva arról, hogy a Déri 

Múzeummal kölcsönös kiállításrendezési, muzeológiai együttm�ködést valósí-

tott meg. Természetesen bekapcsolódott a Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Néprajzi Tanszékének munkálataiba is. Itt Ujváry Zoltán professzorban nagy-

szer� segít�társra, barátra talált. Feltétlenül meg kell említenünk kandidátusi 

értekezésként is megvédett munkáját, a Bibliai jelképek a magyar református 

egyházm�vészetben cím� könyvét (1986). A  témaválasztás a hazai tudomá-

nyos min�sítés rendszerében mer�ben újnak számított, többéves harc kellett, 

hogy a református lelkész egyházi témájú disszertációját nyilvános vitára bo-

csássák. Tudományos életm�ve e részének betet�zését nagyobb lélegzet� ké-

pes munkái, az „Uram hajlékodat, szeretem házadat…” Református m�vészet 
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Magyarországon (1990), valamint a Református templomok Magyarországon 

(társszerz�, 1992) cím� albumok jelentették; mindkét kiadvány megjelent an-

gol és német nyelven is.

Takács Béla a múzeumigazgatói állásából 1994-ben nyugdíjba ment, de tu-

dományos tanácsadóként szinte haláláig bejárt a Kollégiumba. Szerteágazó és 

sokrét� munkásságát kéziratban maradt m�vek is jellemzik. Ezekb�l – illetve 

már megjelent tanulmányainak gy�jteményes újraközléséb�l – több közlemé-

nye és eddig két posztumusz kötete jelent meg. A szoldobágyi és a szelestyei 

üveghuták története cím� forrástanulmánya A Herman Ottó Múzeum Évköny-

ve XL. (2001) és XLI. (2002) köteteiben látott napvilágot, a sajtó alá rendez� 

Veres László társszerz�i közrem�ködésével.

Az önálló kötetek közül az els� 2004-ben jelent meg, A magyar református 

lelkészek öltözete címmel. Takács Bélának a református lelkészek öltözékével 

kapcsolatos kutatásai évtizedekre nyúlnak vissza. Bizonyítják ezt a Confessió-

ban, a Kálvin Kalendáriumban, a Reformátusok Lapjában közreadott rövid írá-

sai: A palást (1972), Lelkészábrázolások az eklézsiák pecsétnyomóin (1981), 

Református lelkészábrázolás 1660-ból (1986). Az ORLE egyenruha története 

c. tanulmánya már nagyobb lélegzet� volt, ez az ún. Czeglédy Sándor em-

lékkönyvben jelent meg (A  választott nép szolgálatában, 1989). A  feltárt és 

nagyobb részben publikálatlan forrásanyag összeállítását a kilencvenes évek 

elején befejezte, de más, folyamatban lev� munkái, illetve kés�bb egészségi 

állapota miatt a kiadásra történ� el�készítésre már nem került sor. A kézirat 

sajtó alá rendezését s a kötet kiadását Dienes Dénes, a Sárospataki Reformá-

tus Kollégium Tudományos Gy�jteményeinek igazgatója vállalta, hozzájárulva 

ezzel a magyar református egyházm�vészet egy eddig kell� mértékben fel nem 

tárt fejezetének bemutatásához.

A  másik posztumusz m� a 2005-ben Bolvári-Takács Gábor szerkeszté-

sében megjelent Debrecen vonzásában (Egyháztörténeti, várostörténeti és 

ipartörténeti tanulmányok) c. kötete. Takács Béla még életében tervezte, hogy 

a különböz� folyóiratokban, évkönyvekben és más kiadványokban megjelent 

tanulmányaiból, közleményeib�l gy�jteményes kötetet állít össze, Történelem, 

egyház, kultúra címmel. A fenti gondolatokat a fi a, Bolvári-Takács Gábor is fon-

tosnak érezte, ezért a legérdekesebb tanulmányokat összegy�jtötte, s a kötetet 

a Takács Béla által elgondolt címmel összeállította. A vaskos m� három rész-

b�l állt volna: 1. Református egyházm�vészet Magyarországon; 2. Zemplén 

és Sárospatak; 3. Debrecen vonzásában. A szerkeszt� szakmai tanácsadóként, 

lektorként három, Takács Bélát közvetlenül ismer� kiváló kutató véleményét 

kérte ki: Balassa Ivánét, Barcza Józsefét és Dankó Imréét. Balassa Iván vállalta 

az el�szó megírását, Barcza József és Dankó Imre pedig a kéziratok átnézését 

és a szerkesztési szempontok meger�sítését. Ezek lényege az volt, hogy el-

s�dleges feladatként a komoly tudományos apparátussal elkészült tanulmá-

nyok és közlemények közreadását jelölték meg célként, s a számtalan apróbb 

cikk újraközlését – terjedelmi okokból – mell�zték. Ugyancsak fi gyelmen kívül 

hagyták azokat a tanulmányokat, amelyek témakörei kés�bb önálló kötetekben 

teljesedtek ki. A vállalkozás ebben a formában, kell� anyagi forrás hiányában 

nem valósult meg, de Takács Béla születésének 75. évfordulója alkalmából az 

eredetileg tervezett kötet harmadik része önállóan napvilágot látott. A kiadás 
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gondozását G. Szabó Botond, a Tiszántúli Református Egyházkerület Tudomá-

nyos Gy�jteményeinek igazgatója vállalta. A  tanulmánykötet – azon túl, hogy 

emléket állít Takács Bélának – értékes összefoglaló a Debrecen történetét ku-

tatók számára.

Dr. Bolvári-Takács Gábor (Sárospatak, 1967) PhD, törté-

nész, m�vel�désszervez�, jogász, a Magyar Táncm�vészeti 

F�iskola habilitált f�iskolai tanára, a Zempléni Múzsa folyóirat 

f�szerkeszt�je.

Dr. Dankó Imre (1922–2008) D.Sc. néprajzkutató, volt me-

gyei múzeumigazgató (Pécs, Debrecen), címzetes egyetemi 

tanár.

A tanulmány kapcsán lásd: Dankó Imre: Takács Béla (1930–

1997) élete és munkássága. (Biográfi a – Bibliográfi a). 

Kiadja a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni 

Református Kollégium, Debrecen, 1998, 78 o.

Hegyre épített város
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MÉLTÓ HELYSZÍNMÉLTÓ HELYSZÍN
FELÚJÍTOTT HELYISÉGEKFELÚJÍTOTT HELYISÉGEK

A Magyar Kultúra Alapítvány épülete a Budai Vár-
ban, a Mátyás-templom és a Hotel Hilton szom-
szédságában található. 
Díszlépcsőházunkat 2008-ban és 2009-ben restau-
ráltuk. A II. világháború óta először, most az ere-
deti állapotot állítottuk helyre: a krémszínű falakon, a bordák mentén, színes, növényi 
ornamentikájú díszítőfestés motívumai láthatók.
Kongresszus, konferencia, fogadás, szeminárium, esküvő, tanácskozás, bál, kiállítás, vá-
sár, hangverseny…
Szállás 9.000,- Ft/főtől: az épületben lévő, kétcsillagos Hotel Kulturinnovban**. A szo-
bában zuhanyzó és minibár van; vendégeinket svédasztalos reggeli várja. Üdülési csek-
ket elfogadunk.

SZAKSZERŰ SZERVEZÉSSZAKSZERŰ SZERVEZÉS
MÉRVADÓ REFERENCIÁKMÉRVADÓ REFERENCIÁK

MAGYAR KULTÚRA
ALAPÍTVÁNY

HOTEL KULTURINNOV**
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel: (36-1) 224-8100 Fax: (36-1) 375-1886
mka@mka.hu   •  www.mka.hu

MAGYAR-MAGYAR PÁRBESZÉDMAGYAR-MAGYAR PÁRBESZÉD
Régiók és kultúrák találkozása, Kárpát-medencei Napok, Mézes-napok, Budavári Mo-
solynapok, Költészet Napja, Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye Budapesti Baráti Köre, Ausztrália Magyar Baráti Köre, Magyar Emlé-
kekért a Világban Egyesület, Hazatérők Panoráma Világklubja; Karikatúra Művészeti 
Fesztivál, Józsa Judit kerámiaszobrász tárlatai; számos előadás, kiállítás, hangverseny, 
találkozó, képzés, konferencia…

Tájékoztatás: Dr. Koncz Gábor PhD igazgató, Bába Szilvia értékesítési vezető, illetve bármely ügye-
letes munkatárs.



Kálvin 500
„Világiak számára az egyházi, egyháziak számára a világi hatású Kál-

vint szeretném bemutatni. Világiak számára nem vagy kevéssé ismert 

egyházi kiadványokból és fordítva, világi forrásokból és szerz�kt�l vá-

logattam. Családi háttérrel, tehát közölve dédapámtól, nagyapámtól és 

édesapámtól is egy-egy írást.” (Dr. Koncz Gábor)

„Kálvin nem volt népszer�. Általában nem vette fi gyelembe sem az 

emberi tekintélyt, sem az érzékenységet. Ráadásul egyre súlyosbodó 

egészségügyi problémái türelmetlenné és sért�dékennyé tették. Ige-

hirdetései kemény hangvétel�ek voltak, a személyes konfl iktusokban 

csak ritkán mutatott nagyvonalúságot. Személyiségének talán a legjel-

lemz�bb vonása az »alkumentes szigorúság« volt.” (Dr. Dienes Dénes)

„A lutheri reformációt Isten rendeléséb�l követnie kellett Kálvinnal »a má-

sodik reformációnak«, mert Luther, még inkább azonban a részben �t kö-

vet�, de nem t�le származó torzulások, f�leg a csak befelé forduló irány-

zatok »a kifelé lév� világ« iránt negatívak voltak.” (Dr. Koncz Sándor)

„A magyar reformátusok és konkrétan Apáczai, a katolikusok közül Páz-

mány és Káldi nevének-szerepének fölemlítése alkalmat adott Kazin-

czynak, hogy megmutassa személyiségének és szellemiségének több, 

példaadóan jellemz� vonását. Ilyen az objektivitás, a dialektika és a 

tolerancia a történelmet, a nemzeteket, a nyelvi kreativitást és a fele-

kezeteket illet�en.” (Dr. Éles Csaba)

„A protestantizmus elterjedését követ�en indultak meg azok a társa-

dalmi változások, jelentek meg a gondolkodás felszabadítása által azok 

a nézetek – sokszor a protestantizmus alapelveivel ellentétesen –, ame-

lyek a jog más szempontú megközelítését igénylik, s kristályosodtak ki 

a modern természetjog alapelvei.” (Dr. Szathmáry Béla)

Ára: 650 Ft. El�fi zetés: 5000 Ft.

El�fi zethet� személyesen valamennyi postán és a kézbesít�knél, a Magyar Posta Zrt. 

(1) 303-3440-es faxszámán, a hirlapelofi zetes@posta.hu e-mail-címen, 

valamint a szerkeszt�ségben.

A Napút elérhet� az interneten: http://www.napkut.hu

Számlaszám: OTP 11713005-20381185

Folyóiratunk megjelenését 

a Nemzeti Civil Alapprogram 

támogatja.

Irodalom, művészet,
környezet

9.


