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Reformátori örökségünk a magyar kultúrában
Ünnepi előadás Léván Czeglédi Péter gályarab emlékére 1

A klasszikus értelemben vett lelkész-tanárok sorában talán én voltam az 
utolsó a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában. Mint matema-
tika-fizika szakos tanár, mindenképpen utolsónak számítok a tekintetben, 
hogy felszentelt lelkésze vagyok a református egyháznak. Mint matematikus, 
megszoktam a rendszerezést, a téma világos előadását. Ezért először azt a 
kérdést szeretném tisztázni a hallgatóságom előtt, én miként értelmezem a 
reformációt, illetve miben látom annak történelmi jelentőségét. 

A reformációt sokféleképpen szokták bemutatni. Főként történelmi ese-
ményként jelenik meg legtöbbek számára. Többségükben az emberek úgy 
látják, hogy az elfajult egyház visszaalakításáról, „re-formálásáról” van szó, 
amikor is a középkori egyházat vissza kell alakítani annak ősi formájára. 
Ennek leírását jobbára már a Bibliában is megtaláljuk, amikor az ősgyüle-
kezetről olvasunk. Mások inkább a dolog eszmei oldalára teszik a hangsúlyt 
és a reformációban az ész fölszabadítását látják a középkori tekintélyek alól. 
Ennek a tudományok fejlődése tekintetében van jelentősége, hiszen az egy-

1 2012. május 13-án Léván tartottam előadást az ottani magyar református gyülekezet isten-
tiszteletén. A nagy számban összesereglett hívek azt ünnepelték, hogy a 2000-ben alapí-
tott Református Gimnáziumuk fölvette Czeglédi Péter gályarab lelkészük nevét. A szlovák 
állami szervek sok huzavona után adták meg az engedélyt. Czeglédi Péterről és a gálya-
rabság történetéről egy évvel korábban emlékeztünk meg a gyülekezetben, ezen a 2012. 
évi alkalmon pedig inkább a reformátori idők emlékét idéztük föl, annak szellemi-lelki 
formáló erejét a magyar nép történetében. A gyülekezet lelkésze, Kassai Gyula arra kért, 
hogy a reformátori örökségünkről beszéljek, amely mindenkor pezsdítően hatott a magyar 
kultúrára. Ezt örömmel vállaltam. Czeglédi Péter leszármazottai, a Czeglédy-család ma élő 
tagjai a családjukkal együtt igen nagy számban, összesen harmincöten vettek részt az isten-
tiszteleten a lévai templomban. A nap végén, elbúcsúzáskor Kassai Gyula lelkipásztor arra 
kért, írjam le a szóban, szabadon elmondott előadásomat, hogy azt a gyülekezet számára 
közzé tehesse újbóli elolvasásra. Csak most tudok eleget tenni a kérésének oly módon, 
hogy írásomat a lévai kedves híveknek ajánlom, s egyben Hörcsik Richárd egyháztörténész 
professzor kollégámat ezzel a lévai előadásommal köszöntöm 60. születésnapja alakalmá-
ból. Hörcsik Richárd sárospataki diák volt, ahol Czeglédi Péter is tanult. Kassai Gyula pe-
dig az a lelkipásztor, aki bátran vállalta magyarságát és fölvette a magyar állampolgárságot, 
dacolva a kegyetlen szlovák nyelvtörvénnyel, amely a felvidéki magyarság elszlovákiasítá-
sát tűzte ki célul. Előadásomat örömmel készítettem el olvasható formában is. 
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ház ténylegesen is rátelepedett a tudományokra a maga arisztoteliánus gon-
dolati rendszerével, s e gúzsba kötött állapotukból szabadultak meg. Ismét 
mások az ember szabad vizsgálódásának lehetőségét ünnepelték a refor-
mációban, amely ezt szavatolta a hitéletben, a lelkiismeretben, vagy akár az 
egyházi szervezeten belül is az emberi szellem szabad mozgása által. Ehhez 
hasonlóan értékelik a reformációt azok, akik a modern szabadsággondolat 
megszületését és az egyéniség kibontakozását látják ebben az erőteljes szelle-
mi-lelki folyamatban. A politika iránt érzékeny gondolkodók a demokrácia 
diadalát vélik fölfedezni az egyházi átalakulásban, hiszen az egyéniség ki-
bontakozása egyben a társadalmi változások magasabb szintje, s ilyen tekin-
tetben is a fejlődés forrása. Sőt, olyan teoretikusok is akadnak nagy számban, 
akik az egész reformációs mozgás okát, indítórugóját valamilyen társadalmi 
és gazdasági tényezőkben vélik fölfedezni. De még ezeken felül is vannak 
más vélemények. Mindegyikben van valamilyen igazság. Nem mondhatjuk 
azt, hogy ezek az érvek nem játszottak volna jelentős szerepet a reformáció 
folyamatában, vagy akár létrejöttében. A történelmi eseményeket tekintve el 
kell ismernünk ezeknek a meglátásoknak a releváns jellegét. Mégis azt kell 
mondanunk, hogy ezek az utólagosan észrevett tudományos megállapítások 
már mint eredményt vizsgálják a reformációt, mint következményt hozzák 
felszínre az észrevételeket, de nem mennek le a mélybe és nem a gyökereknél 
keresik a lényeget. Inkább az utólagosan észrevett adottságokat mutatják föl. 
Ugyanis a reformáció lényege sokkal inkább egy elvi, teológiai, dogmatikai 
kérdés volt a reformátorok számára, azaz lelki-szellemi természetű dolog, 
nevezetesen az, hogy a középkori keresztyén ember egyszer csak szembe ta-
lálta magát az élő, mindenható, kegyelmes Istenével. Úgyszólván ráébredt 
arra, hogy neki immár közvetlen kapcsolata van a Teremtő és Megváltó 
Istenével, akit a középkori egyház, vagy intézményesített vallás eltakart előle. 
Az egyház nagyon keményen tartotta magát ahhoz, hogy a híveknek csak 
rajta keresztül lehet kapcsolata Istennel, az újkori ember pedig észrevette, 
hogy a hívő léleknek immár személyesen közvetlen kapcsolata lehet vele.  
A Szentírás szerint nem kell más közbenjáró, mint Jézus Krisztus. Így az ember 
élete egy szabadon engedelmes, boldogan hitvalló szeretet-élet lett: a hit élete.

A reformáció hívei ezt a szemléletet ismerték meg a Bibliából, s ezért tet-
ték előre a Sola Scriptura gondolatát. Tehát egyedül a Szentírás alapján lehet 
tájékozódni, ismeretet szerezni az üdvösség kérdéséről. Ez a teljesen új szem-
lélet hatotta át Európát, s ezt tanulták az egyetemeken a magyar peregrinus 
diákok. De a Nyugatra menő fiatalok észrevették a gyorsabb társadalmi-
gazdasági fejlődést is, és hazajőve azt látták, hogy hazájuk romokban hever, 
három részre szakadt, s odaveszni látszott minden. Magyar földön egyetem 
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nem volt, iskolák is alig. Technikai színvonalról beszélni pedig egyáltalán 
nem lehetett. Ebben a nehéz helyzetben kellett a fiatal magyar reformátorok-
nak dönteniük. Ők pedig bátran döntöttek!

Így értjük meg azt, hogy a magyar Kálvin, Méliusz Juhász Péter miért hir-
dette az 1560-as években: „Csináljatok a templomokból iskolákat!”� E szenve-
délyes és erőteljes mondat valójában egy hatalmas nemzetújító program volt! 
Mindenek ellenére, a körülmények visszahúzó ereje és a reménytelenség kö-
zepette is vállalkoztak a lehetetlenre: iskolákat alapítottak ott, ahol emberi 
számítás szerint ez értelmetlen és hiábavaló erőfeszítés volt. Úgy lehet ezt 
megérteni, ha éppen a Lévai Református Gimnáziumot vesszük példának.  
Ez a „csak benned bízom Uram” bibliai bizonyossággal volt lehetséges és ez 
ma is érvényes. A lévai helyzet ennek beszédes mai példája. A reformátoraink 
az egész nemzet művelésében, szellemi fölemelésében látták a megoldást és 
azt remélték, hogy az iskolák révén ez meg is valósítható. Ebben segítségük-
re volt a reformáció mindent megújító ereje, s ez áthatotta a lelkek mélyét. 
Hazánk lakosságának több mint 95 százaléka protestáns lett, s az 1550-es 
évektől egyre erősödött a radikális változás iránti igény, amely összecsengett 
a svájciak szemléletével. Ez a lelki-szellemi vágy csakhamar beletorkollott a 
kálvini reformációba. 

Hogy a méliuszi program nem volt hiábavaló, azt a későbbi korok bizonyí-
tották. Mikolai Hegedűs János a sárospataki Kollégium neveltje 1648-ban már 
így ír: „Ihol az Úr az ő szolgái által tanácsolatatta a magyar scholák épétését, s 
megfogyatkozott a szegénység!”�A program tehát hatásosnak bizonyult, a ma-
gyar iskolák szaporodtak, a nép szellemi szintje emelkedett és némi jólét volt 
tapasztalható. Hallatlan nagy erővel és odaadással folytatták ezt a nemzetújító 
programot a következő nemzedékek képviselői is, mint például Kocsi Csergő 
Bálint gályarab lelkészünk, aki ezt írja népe iránti féltésből: „Ha lehetséges vol-
na, hogy meghallgattatnám minden embertől, egy toronyba felmennék és teli 
torokkal azt kiáltanám: hová rohantok emberek, akik a pénzgyűjtésben szorgal-
matosak vagytok, de gyermekeitek nevelését elmulasztjátok!”�

2 Melius Juhász Péter, Sámuel és Királyok könyveinek magyar fordítását közlő kötetből 
(RMNy 204) idézi Czeglédy Sándor: A teológia tanítása a Kollégiumban, in: Barcza 
József (szerk.): A Debreceni Református Kollégium története, Budapest, MRE Zsinati 
Irodájának Sajtóosztálya, 1988. 534. 

3 Eredeti közési helye Alexander Grosse katekizmusának, „Az mennyei igazságnak tüzes osz-
lopa…” címmel Utrechben kiadott magyar fordítása fordítói utószava (lásd RMNy 2249). 
Köszönöm Baráth Bélának, hogy az idézetre és az idézett helyre felhívta figyelememet.

4 Idézi Rózsai Tivadar: Krisztus indulatával nevelni. Theologiai Szemle Úf. 16 (1973)/2, 129. 
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Ez a nemzeti fejlődés emelkedéséért gondolt becsületes szándék oda ve-
zetett, hogy a 18. századra a tudományok és a kultúra több területén a nagy 
kollégiumaink fölemelkedtek európai szintre. Ezt mutatja a pataki és debre-
ceni református kollégiumok szellemi erőfeszítése. Elég csak Simándi István 
és Hatvani István nevét említeni mindkét iskolából. Simándi Sárospatakon 
bevezette a fizikában a kísérletekkel való oktatást már az 1708–1709-es tan-
évben, Oxford után másodikként Európában felsőoktatási szinten. Hatvani 
pedig egy nemzedékkel később Debrecenben a magyar kísérleti fizika atyja-
ként vonult be a magyar tudománytörténetbe, különösképpen az elektromos 
kísérletei révén. Ő elméleti természettudományi szempontból is Európa él-
vonalába tartozott. A 16. századi magyar reformátoroknak igazuk lett, mert 
a népet-nemzetet megújító programjuk másfél évszázaddal később beteljese-
dett. A tanulság kedvéért nyilvánvalóan kérdezzük: minek volt ez köszönhe-
tő? Hogyan jutottak el idáig? Gondolatainkat pontok köré csoportosítjuk.

1. Mindenekelőtt a válaszainkat ott kell kezdenünk, ahol maga a reformá-
ció is kezdődött. A Szentírás elsőségével Isten dicsőségét vallották a legfőbb 
jónak, ezzel függetlenné váltak minden földi hatalomtól, s vallották, hogy 
őket Isten kiválasztotta és elhívta nagy történelmi feladatok véghezvitelére. 
Ez vezette a gályarabjainkat is, amikor szilárdan kiálltak a nemzetük és hitük 
ügye mellett. Érvényesítették ugyanis az evangéliumi keresztyénség gondo-
latvilágát mind a társadalmi és egyéni életben, mind pedig a tudományban 
és nevelőmunkában.

De ez az eleve elrendeltség látszott meg akkor is, amikor szabadság-
harcokban küzdöttek népünk függetlenségéért. Pápán, Sárospatakon és 
Debrecenben a tanárokat és diákokat nem a francia forradalom jelszava 
lelkesítette a harcra, hanem az ő predestinációs hitük, a kiválasztottságuk 
biztos tudata. Én így tekintek Kassai Gyula lelkipásztor testvéremre is, a ti 
papotokra, mert ő az én szememben úgy áll ennek a gyülekezetnek és a felvi-
déki magyarságnak az élén, mint egy mai „gályarab prédikátor”, aki dacolva 
a zord idők viharaival kiáll a hite és lelkiismerete mellett. 

2. Az eleve elrendeltség tudata még nem elég, mert azt követnie kell az egyéni 
fáradozásnak mind a gyakorlati, mind a szellemi élet területén. A szellemiek-
ben is minőségre kell törekedni és ott is győzelmet kell aratni a sötét időkben. 
Biblikus szemléletükkel látták világosan, hogy csupán a hitből tudomány 
nélkül nem fakadhat teljes értékű szolgálat az embertársaink javára. Ebből 
egyenesen következett a tudományok iránti nyitottság, amely különösen is a 
természettudományok szembetűnő befogadását és művelését eredményezte. 
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De a többi területet sem hanyagolták el. Mindezekhez azonban szükség volt 
egy olyan eszközre, amelyet okos tanrendszer megválasztásával lehetett csak 
valóságos tényezővé alakítani. Nevezetesen a magyar nemzeti nyelv és a la-
tin nemzetközi tudományos nyelvezet tanrendi szerepéről van szó. A nagy 
kollégiumaink falai között ugyanis tanították mind a magyar nyelvet, mind 
pedig a latin nyelvet. Ennek a kettős erőfeszítésnek hallatlanul fontos sze-
repe volt ekkor a nemzeti kultúránkban. Először is magyar nyelven szólalt 
meg Isten igéje, magyarul énekelhették a zsoltárokat, a teljes magyar nyelvű 
Bibliát tulajdonképpen a nép „kezébe adták”, így azt kell mondanunk, hogy 
a mi ősi iskoláinkban Károlyi Gáspár és Szenci Molnár Albert nyelvezete 
volt a teremtő magyar gondolatok forrása. A kollégiumaink híresek voltak 
arról is, hogy diákjaik a latin nyelvet kitűnően megtanulták, és amikor a nyu-
gati egyetemekre mentek tanulni, szinte minden tudományterületet hamar 
megismerhettek. A természettudományokat és sok egyéb elemét a nyugati 
kultúrának ezáltal tudták átemelni a más népek szellemi életéből a magyar 
kultúrába. Ha tömören akarjuk kifejezni: A magyar nyelv a nemzethez kötötte 
őket, a latin pedig Európához. Ez érvényes volt valamennyi református kollé-
giumra, lett légyen az Pápán, Sárospatakon, Nagyváradon, Gyulafehérvárott, 
Nagyenyeden, Kolozsvárott vagy Debrecenben. Hogy ez milyen pezsdülést 
hozott a hazai szellemi életben, azt alig lehet felbecsülni. Csupán néhány pél-
dát említünk, főként a debreceni schola történetéből.

–	Ezért volt az, hogy hazánkban az első magyar természettudósok mind 
református papok voltak, sőt a hazai természettudósok második és har-
madik nemzedéke is kapcsolatban volt a nagy református kollégiumok-
kal. Ezt Zemplén Jolán és Szénássy Barna tudománytörténész profes-
szorok állapították meg. 

–	Konkrétabb példákat említve, 1577-ben adták ki az első magyar nyelvű 
aritmetikát Debrecenben, amely majdnem száz évig tankönyvül szol-
gált az egész ország számára. Ezt követte Menyői Tolvaj Ferenc számtan 
könyve 1674-ben, amely újabb hetven évig volt elterjedt tankönyv, míg 
1743-ban Maróthi György kiadta a híres aritmetikáját, amely egészen 
az Entwurfig volt használatban.

–	Már említettük a pataki Simándi István és a debreceni Hatvani István 
úttörő szerepét a hazai kísérletes fizikaoktatásban, itt újból hangsúlyoz-
zuk ennek európai jelentőségét.

–	1742-ben Debrecenben Maróthi György és Szilágyi Sámuel létrehozták 
hazánk első csillagászati obszervatóriumát.
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–	Ott Debrecenben írta Kerekes Ferenc professzor 1837-ben az első ma-
gyar nyelvű felsőoktatási jegyzetet a differenciál- és integrálszámítás 
tanítására.

–	Hogy az egzakt tudományokon kívül más területet is említsünk, 1664-
ben Komáromi Csipkés György angol nyelvkönyvet írt, 1739-ben pedig 
Maróthi létrehívta a Kántust mint első vegyes kart hazánkban. 

3. Harmadik szempont. A reformáció szabadította föl az egyházat az alól az 
egyoldalú szemlélet alól, hogy tevékenysége, tanítói munkája csak a hitéletet 
és az üdvösséget szolgálja. Az elhívatás bibliai gondolata és bizonyossága az 
egész emberi életet átfogó tevékenység lett. Ezért hozzányúlhattak szociál-
etikai kérdésekhez is. A társadalmi igazságosság és a presbiteri-zsinati elvre 
épülő demokrácia gyakorlatában olyan gondolatokat fogalmaztak meg, ame-
lyeket csak később a reformkor tudott megvalósítani. Időben visszapillantva 
a 16. és 17. századra, amikor Nyugaton a polgári demokrácia fejlődött ki, ná-
lunk pedig a feudalizmus kerékkötő megmerevedése következett be, akkor 
idehaza Martonfalvi Tóth György debreceni rektor tanítása gyújtóbombaként 
hatott: bibliai alapon ítélte el a jobbágyrendszert, mint igazságtalan, Istennek 
nem tetsző társadalmi rendet. 1670-ben írja: „Kérded, szabad-e valakinek a 
saját nemzetéből való jobbágyokat tartani? Nem szabad. 1. mert az ember csak 
más teremtményekre kapott hatalmat, az embertársára nem, 2. mert egy bar-
bár népnek sincsenek a saját kebeléből való jobbágyai, 3. mert minden ember 
egyenlő természeténél fogva.”� Az emberben önkéntelenül is megfogalmazó-
dik az, hogy majdnem ugyanezt tartalmazza az 1776-ban készült amerikai 
Függetlenségi Nyilatkozat: „Minden ember egyenlőnek teremtetett”!�

Hogy a gyakorlatban is megvalósították ezt az elvet és buzdítottak is a 
társadalmi igazságosság megélésére a maguk területén, arra igen szép példa 
Szilágyi Tönkő Márton híres debreceni professzor esete. Ő jobbágy-gyerek-
ként kezdte az osztályait a Debreceni Kollégiumban, jobbágyként lett felső-
fokú togátus diák, jobbágyként küldték külföldre tanulni, s még mindig job-
bágy volt, amikor hazahívták tanítani és csak professzorsága idején szabadult 
föl a jobbágysors alól!

5 Az idézet Martonfalvi „Exegesis Medullae Amesianae” című latin nyelvű tankönyvének  
I. kötetéből ifj. Révész Imre által készített fordítás, forrása: Makkai László: Debrecen isko-
lájából az ország iskolája (1660–1703), in: Barcza József (szerk.): A Debreceni Református 
Kollégium története, Budapest, MRE Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1988. 55.

6 A Függetelenségi Nyilatkozat második paragrafusából idézve: „We hold these truths to be 
self-evident, that all men are created equal”.
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4. Nagyon fontos hangsúlyozni: a reformáció más szemléletet hozott a min-
dennapi életbe. Ennek egyik legfontosabb jellemzőjeként említhetjük a mun-
ka becsületét, ugyanis az istentisztelettel egyenértékű szolgálat lett a munka! 
A tisztességgel végzett munka az élet istentisztelete. Ezért az ünnepi és hét-
köznapi istentiszteletet nem szabad egymástól elválasztani. Ha nem vagyunk 
becsületesek a munkában, akkor baj van az életvitelünkkel, nincs rendben 
sem a hitünk, sem az erkölcsi tartásunk. Ezért újították föl az eredetileg 
Augustinustól származó, később pedig a bencés rend által hangsúlyozott 
életmagatartást: imádkozzál és dolgozzál! Ora et labora! Ennek az Orando et 
laborando formájával, mint jelmondattal helyeselték ezt a keresztyén maga-
tartást.� – Én is ebben a szellemben nevelkedtem a Debreceni Kollégiumban, 
és valahányszor erre a jelmondatra gondolok, mindig eszembe jut a magyar 
becsületes puritán őseink szép példája, akikre szinte ráillik a 20. századi 
Németh László rádióban elhangzott örök érvényű mondása: „Silány erkölcsű 
ember magyarnak sem jó!”A reformátorok ezt akarták, illetve ilyen magyar-
ságot álmodtak, amikor egy megújult népet láttak maguk előtt. Nincs tehát 
külön vasárnapi és külön hétköznapi istentisztelet, a munka, mert egyik a 
másikat igazolja. 

5. Az ötödik pont is olyan súlyos, mint az előző négy. A reformáció ugyanis 
nem valamilyen intézményi zártságban akarta művelni a tudományt, hanem 
a nép felé fordult. Kinyitotta az egész nemzet világát a nyugati kultúrára. 
Amikor senki nem vállalta magára a magyar nép művelését, akkor hozta lét-
re a hatalmas iskolahálózatát. A Debreceni Kollégium fennállása alatt 584 
iskolát alapított, a Sárospataki Kollégium mintegy 215 szervezett oktatású 
intézményt, s mindezekhez a számokhoz hozzájönnek még azok a helyek, 
ahol maga a lelkész végezte a tanítást a templom épületében. Nagyon sok 
helyen ez történt. 

Mármost az iskolákhoz tanítók és lelkészek kellettek. Egyetem nem volt 
magyar földön a 16. században, ezért létrehívták a Kollégiumokat, amelyek-
nek elvégzése után százával mentek a magyar protestáns diákok a külföldi 
egyetemekre tanulni. Egy-két kivételtől eltekintve valamennyien hazajöt-
tek és „szórták gazdagon szellemi kincseiket” – amint ezt Debrecenben a 
központi márványtáblán olvashatjuk. Ezek voltak az úgynevezett peregri-
nus diákok, akik a külföldjárással pótolták az egyetem hiányát. Néhányan 
több egyetemre is beiratkoztak, hogy minél nagyobb tudással térjenek haza. 

7 Thomas F. Torrance mondta 1988-ban Debrecenben, hogy eredetileg Augustinustól szár-
mazik a bencéseknek tulajdonított mondat.
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Általuk a legfrissebb szellemi áramlatok, a tudomány legújabb eredményei és 
könyvei kerültek be a kollégiumok falai közé, s ezáltal európai szinten tudták 
tartani az oktatást! Ezt a hatalmas, országújító szellemi mozgást kell megér-
tenünk ahhoz, hogy lássuk: a magyar nép életbátorságot kapott a reformáció 
programja révén, és így a pusztító történelmi események ellenére is megma-
radt itt e hazában. A peregrinus diákoknak e nagyszerű „hőstetteit” kutatja a 
pataki diákból debreceni diákká és tanárrá lett Hörcsik Richárd professzor. 
Ő maga is peregrinus diákként ízlelte meg a tudományokat. Munkásságából 
az is kitűnik, hogy tulajdonképpen az egész magyar közoktatási iskolarend-
szer – alapítását tekintve – a reformátori örökségünkhöz tartozik. Ráadásul 
micsoda tehetséggondozást végeztek ezek a küldő és hazahívó Kollégiumok! 
Ma is megcsodálhatjuk!

A sok dicsérő szó akkor ér valamit, és akkor lesz hiteles, ha életes példával 
tudjuk bizonyítani az elmondottakat. Elegendő arra rámutatnunk, hogy a 
református kollégiumok adták a nemzetnek a legtöbb írót és költőt: Szenci 
Molnár Albert, Fazekas Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, 
Kölcsey Ferenc, Arany János, Jókai Mór, Petőfi Sándor (Pápa, evangélikus 
volt), Tompa Mihály, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Szabó Lőrinc, Németh 
László, Gulyás Pál, Oláh Gábor, Nagy László, Szabó Magda, és bizony ehhez 
jönnek még az erdélyiek: Jósika Miklós, Kemény Zsigmond, Szabó Dezső, 
Áprily Lajos, Sütő András, Kányádi Sándor, Jékely Zoltán, Wass Albert.

Összefoglaló gondolatok
Látva mindezeket, elgondolkozhatunk azon, milyen bátrak lehettek őseink, 
amikor egy nemzetújító programot indítottak útjára a 16. században. De az 
is elgondolkodtató, hogy évszázadok során mennyien beálltak ebbe a sorba 
és hitük bizonyosságával dolgoztak, küzdöttek a magyar nemzet megújítá-
sáért. Pontosabban arról van itt szó, hogyan lehet és kell egy új szemléletet, 
egy új, teremtő gondolatokra képes és erkölcsiségében is tiszta szellemiséget 
létrehozni: azaz neveléssel, tanítással és életes bizonyságtétellel új néppé for-
málni a magyart, erős, művelt és szabad nemzetté!

Mi reformátusok nem azt kérdezzük, mit hoz számunkra a történelem, 
vagy milyen sorsot szán nekünk a világ, hanem azzal az indulattal és előre 
néző hivatástudattal olyanformán tesszük föl a kérdést, hogy mi milyen sor-
sot szánunk a történelemnek. Egyszerűbben fogalmazva: hogyan alakíthat-
juk boldogabbá a jövőnket? 

Ez a mi legszebb örökségünk és értékünk, s bizony ez ma is az időszerű 
küldetésünk!


