
„Világiak számára az egyházi, egyháziak számá-
ra a világi hatású Kálvint szeretném bemutatni” – 
írja a Preambulumban (13) Koncz Gábor, a Napút 
tematikus számának (Kálvin 500, 2009. november) 
vendégszerkesztője. Ez az európai reformáció má-
sodik hullámának szentelt összeállítás ugyanakkor 
bevallottan egyfajta „családi” Kálvin-olvasat is. 
Hiszen szerkesztője már származása és nevelteté-
se révén a protestáns hagyományok örökösének 
vallhatja magát: felmenői között olyan elkötelezett 
írástudókat találunk, mint Koncz Sándor és Harsá-
nyi István, akik szellemi elődeikkel és utódaikkal, 
tanítványaikkal együtt méltán kaptak helyet ebben 
a lapszámban.

Ám nemcsak „familiáris” értelemben beszél-
hetünk itt a nemzedékek, történelmi korszakok 
párbeszédéről. A szerzők doaenje Kálvin János, az 
Isten küldötte c. írásával az 1846-os születésű Radá-
csi György, legfi atalabbja pedig az 1972-es születé-
sű sárospataki teológus, Füsti-Molnár Szilveszter. 
S szinte mindegyik szerzőről elmondható, hogy a 
tárgyalt korszak protestáns teológusait és utódai-
kat nem csupán ismertnek tételezett hivatkozási 
alapnak tekintik, hanem bőséges idézeteik révén élő 
szellemiségként szólaltatják meg, teszik jelenvalóvá. 
A költő Zalán Tibor önvallomása (Ebből a Kálvinból 
meg hogy a túróba’ lett Lenin?) a borítóbelsőn pedig 
igencsak alkalmas arra, hogy a laikus érdeklődőket 
s a rejtezkedő, ’anonim’ kálvinistákat is megszólít-
sa, kesernyés humorával nekik is kedvet csináljon 
az olvasáshoz. Keresztes Dóra Biblia-illusztrációi 
ugyancsak azt példázzák, hogy a reformáció szel-
lemétől korántsem idegen a paródia sacra, az „ün-
nepi nevetés” (Bahtyin).

Dienes Dénes tanulmánya (Kálvin János élete, re-
formátori munkássága) átfogó és árnyalt korrajz is 
egyben. Kálvin alakját és pályafutását a 16. száza-
di európai korszakváltó kontextusában mutatja be 
és értelmezi, amikor drámai módon vetődött fel az 
egyház és a társadalom, a vallás és a politika viszo-
nya. Kálvin és kortársainak példáján keresztül azt 
teszi szemléletessé, hogyan nőttek túl a „tisztán te-
ológiai” kérdések az egyház hatáskörén, s kerültek 
a közélet világi fórumain a késhegyre menő világ-

nézeti viták, ideológiai csatározások kereszttüzébe. 
Servet tragikus életsorsából és Kálvinnal való konf-
liktusából pedig az is kiolvasható, hogy az eseten-
ként egymással is perben és haragban álló refor-
mátorokat – mindenek előtt magát Kálvint – mi 
motiválta ebben a küzdelemben. Az a töretlen hite, 
hogy a szellemi megújulás az elsődleges; hogy a hit-
elvek és a vallásgyakorlás reformja feltétele, morális 
bázisa annak, hogy a politikai hatalomgyakorlás – 
módszereiben és minőségében – úgyszintén meg-
újulhasson. S bár a tanulmány szerzője nem aktua-
lizál, Kálvin tanításainak és egész tevékenységének 
mindvégig arra a centrális pontjára fókuszál, mely 
alighanem a ma emberének szóló legfontosabb 
üzenet: „A keresztyén ember lelki-egyéni élete és a 
társadalomban folyó közélete megkülönböztethető 
ugyan, de el nem választható.”(33)

„A közel félezer éves református tradícióban mi 
az, ami még ma is érvényre juttatható? Mi az a bel-
ső dinamizmus, ami ébren tartja a református lelki-
séget? – teszi fel a kérdést tanulmányának beveze-
tőjében (52) Füsti-Molnár Szilveszter (Szempontok 
az ecclesia semper reformanda elvének érvényesíté-
séhez). A címben szereplő latin kifejezés „az egy-
ház reformált, mert szüntelenül reformálódnia kell 
Isten igéjének megfelelően” (52) alapelvére utal, 
amelynek értelmezésében mindmáig sok a félre-
értés – állítja és bizonyítja is példák sorával szerző. 
Olvasatában a kálvini értelmezést tekinti mérvadó-
nak, illetve az „éppen aktuális kontextust”, azaz a 
(mindenkori) jelent, amelyben ez az elv „érvénye-
sülésre vár” (55). Ennek szellemében járja körül és 
kommentálja a mai kor emberének szemszögéből 
az egyház kálvini meghatározásának kérdéskörét. 
Mindenek előtt azt, hogy a „látható és láthatatlan 
egyház” folyamatos reformja Kálvin felfogása sze-
rint nem az ember műve, hanem Isten jelenlétének, 
a Szentlélek munkájának eredménye és bizonyíté-
ka. Majd az egyház egyetemességét, „katolicitását” 
hirdető kálvini tanok „ökumenikus hangvételét” 
méltatja, idézve a reformátor kijelentését a Rómá-
tól való elszakadás kényszerűségéről: „El kellett 
hagyni a Római Egyházat, hogy ’Krisztushoz köze-
ledjünk’”. (62) Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
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(mindenkori) egyház „identitásának paradoxona” 
Kálvin nézetrendszerében is megjelenik: az egy-
házat, mivel „jók és rosszak egyaránt alkotják, … 
nem határozhatjuk meg csak a tiszták közössége-
ként” (62). Ennek kapcsán kitér a „látható” egyház 
szolgálatába szegődött hívők iránti kálvini toleran-
ciára, akik – még ha az „evangéliumi tökéletessé-
get” nem is érik el – „Isten jelenlétében”, az ő felha-
talmazásával tevékenykednek. (63)

Végül tanulmányának összegzésében fogalmaz-
za meg a szerző azt a tételt, mely Kálvin gondolat-
rendszerében korunk embere számára is a legna-
gyobb szellemi kihívást, ám ugyanakkor alighanem 
az egyedüli esélyt jelenti. Az „egyházi önismeret” 
alapjáról szólva annak belátását szorgalmazza, 
hogy ami látszólag ellentmond egymásnak Kálvin 
tanításaiban, az valójában összetartozik: egyidejűleg 
érvényes, egymás ellen nem kijátszható igazság. Ilyen 
„complexio oppositorum”, hogy Kálvin „egyszer-
re utasítja el és fogadja el a világot”. Egyrészt – az 
„eljövendő világ” felől szemlélve – megvetéssel be-
szél róla, másrészt viszont úgy tekint rá, mint Isten 
teremtésére, „amely már Krisztusban megváltást 
nyert” (64). Az egyház küldetése Kálvin tanítása 
szerint valójában éppen abban áll, hogy tevőlegesen 
oldja föl az apokalipsziának ezt az időparadoxo-
nát – miután önmagára vonatkozóan is felismerte, 
hogy „a világ végezetéig szükséges a naponkénti 
megújulása” (65).

Koncz Sándor Református örökségünk című írása 
(mely 1971-ben, Osterhaven A reformáció szelleme 
című kötetének hazai megjelenése apropóján szüle-
tett), témafölvetésében (Ecclesia reformata – Eccle-
sia reformanda) és érvelésében is rokon Füsti-Mol-
nár dolgozatával: „Isten Szentlelke az egyházat az 
igéje szerinti életre újítja meg.” (68) Ugyanakkor 
elsősorban a látható egyház „hétköznapi” tevé-
kenységére fókuszál, mely „hirdetett igazságaival 
a társadalomra hat”. Felfogása szerint Krisztus 
„nem ’ünnepi megváltó’ csupán, sokkal inkább 
’hétköznapi példa’. Elhívása egyúttal útbaigazítás 
annak a „személyközi kapcsolatnak” a létrehozá-
sára és fenntartására, „mely a keresztyénséget nem 
elvont gondolkodásnak, nem felelősséget elhárító 
gyakorlatnak fogja fel, hanem a jó és rossz közötti 
választás lehetőségében a szociális rend határozott 
szolgálatának.” (68)

A lapszámban olvasható tanulmányok többsé-
ge a protestantizmus magyarországi elterjedésével, 
s ezen belül a kálvinizmus szerepével foglalkozik 
A szerzők attitűdjét a józan számvetés igénye, a 
tárgyilagos, higgadt beszédmód jellemzi. Kerülik a 
felekezeti ellentétek kiélezését, s szinte mindegyi-

kükről elmondható, hogy az ökumenikus szemléle-
tet érvényesítő, tárgyszerű érvelés erejében bíznak.

Hörcsik Richárd Kálvin hatása a XVI. századi 
magyarországi reformációra című dolgozatában az 
utóbbi évtizedek kutatásaira támaszkodva azt bi-
zonyítja, hogy Kálvin műveinek sokkal nagyobb 
„direkt” hatása volt a „sajátos ’magyar’ reformá-
tus teológia” (50) kialakulásában, mint ahogy azt 
a hazai református történetírás – az iskolateremtő 
Révész Imre munkásságára alapozva – a múlt szá-
zad harmincas éveitől kezdődően a legutóbbi idő-
kig állította.

Albert Gábor A magyarság és a kálvinizmus című 
esszéjében a reformáció, ezen belül a kálvinizmus 
kettős, közvetlen politikai és máig ható erkölcsi hoza-
dékáról beszél. Meglátása szerint e szellemi meg-
újulás volt történelmünknek az a Szent István ál-
lamalapításához fogható második „csodája”, mely 
a mohácsi csatavesztés után – a Habsburg-hatalmat 
korlátozó független Erdély megszületése révén – a 
magyarság továbbélését biztosította. Meggyőződé-
se szerint napjainkban, amikor „a magyarság Kár-
pát-medencei létének talán legsúlyosabb válságát 
éli” (139), csak az akkor felhalmozott erőtartaléka-
ink segíthetnek abban, hogy ismét felismerjük: „ha 
meg akarunk maradni, újjá kell születnünk” (138).

Gaál Botond terjedelmes és átfogó, a történelmi 
előzményekre is kitekintő, ám elsősorban a 19–20. 
század eseményeire, szellemtörténeti fejleményeire 
fókuszáló tanulmánya, a Kálvini vonások a magyarok 
lelki arcán eredetileg angol nyelven, holland egyház-
történészek felkérésére készült. De igen tanulságos 
ez a perspektíva számunkra is; hiszen a kellőkép-
pen fejlett önismerethez hozzátartozik, hogy külső 
szemmel is képesek legyünk látni és láttatni önma-
gunkat. Talán nemcsak a laikus olvasók fi gyelmét 
keltheti fel az a két fejezet, melyben a szerző Debre-
cen, a „kálvinista Róma” kitüntetett szerepét mél-
tatja a magyar reformátusság 19–20. századi törté-
netében. Magam elsősorban azokra a bekezdésekre 
kaptam föl a fejem, amelyek az 1848-as forradalom 
és szabadságharc időszakát tárgyalva részletesen 
tudósítanak arról, hogy miképpen magyarázták, 
értelmezték át a Debrecenben működő lelkészek, 
teológusok a francia forradalom szabadság, egyen-
lőség, testvériség jelszavait, illetve a felvilágosodás 
polgárosodó világának szekuláris fi lozófi áját a Bib-
lia, a kálvini protestantizmus szellemében. S hogy 
beszédeik nyomán hogyan lett Kossuthból a „ma-
gyarok Mózese”, aki mögé szinte egy emberként 
sorakozott föl ez a város.

A tanulmány gazdagon dokumentálva foglalja 
össze a Kálvin-életmű hazai recepció-történetét, a 
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magyar nyelv fejlődésében és az irodalomban ját-
szott szerepét, és számba veszi a kultusztörténet 
kiemelkedő eseményeit, tárgyi és szellemi doku-
mentumait is (Kálvin-ünnepségek 1864-től, terek, 
utcák, intézmények, képzőművészeti alkotások, 
legújabb publikációk, szakirodalom).

Harsányi István 1923-ban született tanulmánya, 
A reformáció hatása a magyar közművelődésre önálló 
kiadványként, e tematikus lapszám mellékleteként, 
a Napút-füzetek sorozatának 38. darabjaként jelent 
meg. Tanulságos tudománytörténeti dokumentum 
ez, s a szerzőnek aligha róható fel a helyenként el-
fogultságtól sem mentes, szenvedélyes hangvétel. 
Hiszen írásából kiderül: a huszadik századelő tu-
dományossága még mindig hajlamos volt rá, hogy 
vitassa azt a tételt, melyet Bessenyei György a maga 
korában így fogalmazott meg: „Magyar nyelvünk-
nek megmaradását, nagy erejét nagy részben a re-
formátusoknak köszönhetjük: azaz a vallásuknak.” 
(27) Harsányi István kora szaktudósainak kutatá-
saira hivatkozva és számadatokkal is alátámaszt-
va érvel amellett, hogy nemcsak az első biblia-
fordításokat köszönhetjük protestáns szerzőknek 
(így már a korábban Ferenc-rendi szerzeteseknek 
tulajdonított Huszita-Bibliát is), hanem a magyar 
közművelődés minden területén (egyházi és világi 
irodalom, sajtó, iskolai nevelés, tudományos gon-
dolkodás, művészetek, magyar alkotmány) kimu-
tatható a reformátusok elsőbbsége, meghatározó 
szerepe, túlsúlya. S hogy a katolikus egyház (lásd 
Káldy György „ellenbibliáját” és Pázmány műkö-
dését) valójában a reformátusok sikereinek hatásá-
ra, „elveszett tekintélyét, befolyását és hatalmát” 
visszaszerzendő kényszerült azután maga is „ma-
gyar nyelven szólni a néphez” (11).

Éles Csaba Kálvintól Kazinczyig című dolgozatá-
nak aktualitását az adja, hogy 2009-ben ünnepel-
tük a nagy nyelvújító és irodalomszervező születé-
sének 250. évfordulóját is. Nagyigényű, gazdagon 
dokumentált munkájában (mely készülő mono-
gráfi ájának tematikáját is körvonalazza) a szerző 
a protestantizmus történelmi szerepét méltatva 
Pulszky Ágost 1887-ben megjelent könyvéből idéz: 
„A protestantizmusnak sohasem az képezte a tu-
lajdonképpeni becsét és erejét, ami benne rejleni 
látszott, hanem mindig az, ami belőle korról korra, 
szinte váratlanul kifejlődött.” (94) Ennek szellemé-
ben, Comeniustól és Apáczaitól kezdődően egé-
szen a huszadik századik tekinti át „a protestáns 
mentalitás ’kirajzásának’” (94) történetét: a hazai 
művelődés egymásra épülő korszakait, centrumait 
és fórumait, „főhőseinek” iskolateremtő működé-
sét, korokon átívelő párbeszédét.

Kazinczy protestantizmushoz való kötődését il-
letően megállapítja, hogy a magyar reformkor szel-
lemi előfutára, elindítója egyrészt „a felvilágoso-
dás közvetítésével”, „a gondolatszabadság közös 
nevezője” révén kapcsolódik a reformáció „nagy 
mozgalmához”. (98) Másrészt azonban – nyelv-
újítóként, „a nyelvi haza kifejlesztőjeként” (Vörös-
marty, 108) közvetlenül is. Hiszen – mint mondja 
–, a reformáció „klasszikusai”, a Bibliát németre 
fordító Luther vagy az Istitutiót franciára átültető 
Kálvin úgyszintén „ösztönös neológusok” voltak.

Ezt a lapszámot azonban a szerkesztő koránt-
sem csupán az ünneplésnek, a kálvini örökséget 
méltató írásoknak szentelte. Az alábbiakban ki-
emelt tanulmányokból az olvasó számára világo-
san kirajzolódnak azok a törésvonalak is, amelyek 
ezt az 500 éves szellemi hagyományt a jelen pers-
pektívájából nézvést, az ellentmondásos történelmi 
tapasztalatok és negatív társadalmi tendenciák fé-
nyében korántsem mutatják problémamentesnek.

A reformáció eszmerendszerének érvényességét 
illetően a legradikálisabb álláspontot Gulyás Gyula 
képviseli, aki Kálvin a tisztességes haszonról című ta-
nulmányában a reformátor „premodern” szemlé-
letének időszerűségét a közgazdász szemszögéből 
kérdőjelezi meg. A kálvini teológia, politikafi lozó-
fi a és annak „gazdasági implikációi” (117) ebből a 
perspektívából olyan „tipikusan középkori és ke-
resztény tanításoknak” (120) minősülnek, amelyek 
alkalmatlanok arra, hogy a modernitás kihívásaira 
adekvát módon válaszoljanak. Hiszen a „kapita-
lisztikus világ” valóban látványosan rombolta szét 
azt a „kanonizált értékrendszert”, melyben az Isten 
egyedüli autoritásának hitelvére épülő hierarchia 
csúcsán „a legfőbb jó, Isten szeretete és tisztele-
te állt”, s melyben a pénz és a hatalom az érték-
hierarchia alján helyezkedett el. Ezzel szemben 
„a modern tudat nem ismer el semmilyen a priori 
értéksorrendet” – szögezi le a szerző. Az „érték-
pluralizmus” elvét vallja, s az egyes értékeket „egy-
mással összemérhetetlennek és egymásból levezet-
hetetlennek tekinti. A gazdaság és a hatalom … a 
kapitalisztikus életformában maga válhat a leg-
főbb értékké, a legfőbb jóvá.” (125) Mindnyájunk 
számára ismerős, a tudományos diskurzusban ma 
már közhelynek minősíthető megállapítások ezek. 
A kérdés csak az, hogy éppen napjainkban, a glo-
bális gazdasági válság idején mennyiben lehetnek 
ezek ütőképes érvek azzal a Kálvinnal szemben, 
aki valóban nem volt – nem is lehetett még – „kon-
zisztens” elméletet kidolgozó közgazdász.

Ha nem a modernitás lényegében már lezárult 
korszakának perspektívájából tekintünk erre az 
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örökségre, hanem a jövő alternatíváira, a „fenntart-
ható fejlődés” esélyeire fi gyelmezve, alighanem 
többet profi tálhatunk Kálvin „elszórt eszmefutta-
tásaiból” (116) ezen a téren is. E tanulmány szak-
avatott szerzője jó néhány olyan gondolatot kiemel, 
amit érdemes volna komolyan vennünk: a hivatás-
etikát, a hatalom piacot kontrolláló szerepét, vagy 
a címben exponált tisztességes haszon kérdését 
például. És mindenek előtt az öncélú gazdaság létjo-
gosultságának az elutasítását, aminek Kálvin eszme-
rendszerében – amint az alábbi idézet is tanúsítja 
– kétségkívül a középkori világképben gyökerező 
teológiai háttere volt: „… a földi javak mintegy lép-
csőkül szolgáljanak a magasba emelkedésre, nem 
pedig arra, hogy koporsómmá legyenek, amelybe 
már e földön eltemetkezem” (124).

A Kálvin és a kálvinizmus aktualitása a világban 
és az egyházban című tanulmány jogász szerzője, 
Szathmáry Béla – miközben hangsúlyozza a kálvini 
reformáció történelmi érdemeit, szellemi hozadé-
kát – gondolatmenete végén szóba hozza napjaink 
morális válságjelenségeit is: „Mi lehet a megoldás 
az atomizálódott, közös érdekek nélküli, a növekvő 
bűnözés, a terrorizmus jellemezte társadalom prob-
lémáira?” – teszi fel a kérdést (87). Kálvin „minden 
ember egyenlő” tanítása, mely – mint mondja – „az 
alkotmányos jogállam előképének tekintendő”, már 
„a képviseleti demokrácia, a parlamentarizmus irá-
nyába” mutatott (76). De vajon hogyan értelmez-
hető manapság az a „sajátosan protestáns libera-
lizmus”, mely már a 16. században „teret engedett 
az individualizmusnak”? Mit jelent a ma embere 
számára az „Isten tekintélye és az emberi szabad-
ság közötti kapcsolat” (77), mely a kálvini tanítás 
alapja? – Szathmáry Béla szerint napjainkban egy 
„új reformáció” igénye érzékelhető; s fájlalja, hogy 
„a teológiai megalapozású jövőkép a mai Magyar-
országi Református Egyház részéről még nem ke-
rült megfogalmazásra” (82). Mert az ma már min-
den bizonnyal kevés, hogy beismerjük „az emberi 
létből mindenfajta transzcendens perspektívát el-
tüntető individualizmus csődjét” (87).

Talán merésznek tűnhet részemről a laikus kér-
désfölvetés, mégis megkockáztatom: vajon azokért 
a negatív tendenciákért, melyeknek manapság 
mindnyájan szenvedő alanyai vagyunk, valóban 
csak a felvilágosodás eszmerendszere tehető fele-
lőssé? Nincs-e bekódolva a történelmi vereség ve-
szélye már az individualizmust és a liberalizmust 
fölértékelő fogalomhasználatban is? Hadd utaljak 
itt Albert Gábor distinkciójára, aki Ravasz Lász-
ló nyomán leszögezi: az élő Isten szuverenitását 
hirdető kálvinizmus „nem liberálizmus, bár sokáig 

együtt járt vele” (131). De hadd idézzem Harsányi 
István szóhasználatát is, aki viszont a múlt század 
húszas éveiben a „radikálisabb irányú reformáció” 
„egyéni, szubjektív, individualista” irányzatának 
értékrendje, a keresztény ember „erkölcsi autonó-
miája” mellett érvelt (28).

E tekintetben irodalmárként számomra revela-
tív Hamvas Béla nyelvi „reformja”, aki – leváltva a 
„polgári individuum” fogalmát – az újkori, 17. szá-
zad eleji ’héroszok’ (Don Quijote és Hamlet) külde-
téstudatát méltatva a személy, a szubjektum fogalmát 
vezette be Regényelméleti fragmentum című tanul-
mányában. A „hit és az üdvösség utáni sóvárgás” 
(Albert, 132) ugyanis nemcsak a reformáció vallá-
si megújulását indította el Európa-szerte, hanem a 
humanizmus „autonóm” emberének evangelizáci-
óját, „üdvösségszenvedélyének” feltámadását is: 
annak belátását és érvényesítését a valóság „meg-
reformálását” szorgalmazó cselekvésben, hogy 
– amint Hamvas fogalmaz – „a személyes üdv az 
egész emberiség üdvével egybeesik” (298).1

Agárdi Péter Műveltségi modellek, kultúrafelfo-
gások a két századelőn c. gondolatébresztő írásában 
nemzeti kultúránk alakulástörténetét az öt radiká-
lis „kultúraváltás” felől tekinti át: 1/ a keresztény-
ség fölvétele, az államalapítás; 2/ a humanizmus-
ból is táplálkozó reformáció, a protestantizmus; 3/ 
a nemzeti polgárosodásnak a felvilágosodástól a 
reformkoron át húzódó évtizedei; 4/ a huszadik 
század eleji modernizációs fordulat. Tanulmányá-
ban a jelenre, a 20. század végi, 21. század eleji ötö-
dik kultúraváltásra fókuszál: miután számba veszi a 
globalizáció negatív tendenciáit, azokat a reményt 
keltő pozitív fejleményeket állítja előtérbe, amelyek 
alkalmasak lehetnek a protestantizmus „teológiai 
alapozású jövőképének” (Szathmáry) megalkotá-
sához. Az ökológiai fordulat, a környezettudatos 
szemlélet térhódítása, az a drámai felismerés, hogy 
„a természeti környezet sérülése magát az emberi 
létezést és kultúrát veszélyezteti” (152), meglátása 
szerint visszavezetheti az embert „a kultúra fogal-
mának geneziséhez” (152), s az új műveltségi mo-
dell integráns részévé teheti a magyar protestan-
tizmus legjobb hagyományait is – mindenek előtt 
a huszadik századelő modernizációs fordulatának 
szellemi hozadékát.

A lapszám Utókori üzenetek blokkját az elődök, 
mesterek, apák megidézésének szentelte a szer-

1  Vö. Hamvas Béla: Regényelméleti fragmentum. In: Arkhai 
és más esszék, Medio, Szentendre, 2000, 265–342. Lásd 
még: Pálfi  Ágnes: Az újkori európai irodalom „héroszai” és az 
evangéliumi hagyomány. In: Szín – Közösségi Művelődés, 
14/5, 2009 október, 117–136.
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kesztő. Itt olvasható Koncz Sándor 1969-ben ké-
szült írása (Kálvin magyar kutatója), melyben Nagy 
Barnára (1909–1969), a nemzetközi hírű sárospataki 
teológusra emlékezik, aki többek között arról neve-
zetes, hogy Kálvin ófrancia gyorsírással lejegyzett 
szövegeit ő fordította le modern francia nyelvre. 
Harsányi István (1908–2002) személyes hangvéte-
lű, családi anekdotákkal tarkított „élet- és jellem-
rajza” (Feladatokat adott) Koncz Gábor, a tanítvány 
és unokaöcs tollából való. A neves néprajzos és tu-

dományszervező Takács Béla (1930–1997) pályaké-
pét bemutató írást (Töténelem, egyház, kultúra – Kál-
vin szellemében) a Bolvári-Takács Gábor és Dankó 
Imre szerzőpáros jegyzi, ugyancsak jól példázva 
a nemzedéki stafétaátadás fontosságát. A kálvi-
nizmus küldetésébe vetett hitet és azt a történelmi 
perspektívát, felelősségérzetet, mely e kiválóan si-
került lapszám összeállítójának és szerzőinek szel-
lemiségét, elméleti és gyakorlati munkásságát egy-
öntetűen áthatja.


