
Az Egyetemi Könyvtár Kézirattára (EKK) Szekfû Gyula-hagyatékában (G 628) ta-
lálhatók a történészként is ismert debreceni református püspöknek, ifjabb Révész
Imrének1 Szekfû Gyulához írt levelei.

Az itt közölt dokumentumok az 1929 és 1937 közötti idõszakot ölelik fel, gya-
korlatilag Szekfû Gyula Bethlen Gábor címû monográfiájának,2 és a Hóman Bálint-
tal közösen írt Magyar Történet köteteinek megjelenését, valamint az ezen mun-
kák kapcsán kialakult vitát. Révész Imre Szekfû Gyulához írott levelei is nagyrészt
ezen aktuális kérdéseket tárgyalják. Az elsõ három levél a kilencedikkel kiegészít-
ve egy jól elhatárolható csoportot alkot, ugyanis témáját tekintve mindegyik a
Bethlen-kötet (és kisebb részt a Magyar Történet) recepciójával foglalkozik. Ezen
levelek központi alakja a többször név szerint is említett, a nemzeti romantikus is-
kolához köthetõ debreceni történész Rugonfalvi Kiss István, illetve a szintén ide
sorolható a – lényegében a debreceni álláspontot védõ – protestáns egyháztörté-
nész Zoványi Jenõ.3 Révész Imre velük és az õket követõ protestáns közvélemény-
nyel szemben veszi védelmébe Szekfû Gyulát, és teszi ezt elsõsorban az egyházi és
világi tudományos történetírással szemben támasztott igényei, valamint a szellem-
történeti módszer melletti elkötelezõdése okán. A levelekben foglaltak értelmezé-
séhez, a Szekfû–Révész viszony feltárásához feltétlenül szükséges tisztáznunk a vi-
ta kialakulásának körülményeit. 

Szekfû említett monográfiája 1929-ben, a protestáns fejedelem halálának 300
éves évfordulóján látott napvilágot a Magyar Szemle Társaság kiadásában. Rugon-
falvi Kiss Istvánnak a Protestáns Szemlében megjelent recenziója4 hatására pedig
egy, A számûzött Rákóczi kapcsán kialakult vitához hasonló országos méretû po-
lémia bontakozott ki.5 Szekfû munkájával szemben az elsõ kritikák protestáns ol-
dalról érkeztek, konkrétan a Kálvinista Szemle hasábjain jelentek meg. Ezek közül
az elsõt Alvinczi Péter fogalmazta meg,6 aki azt tartotta Szekfû legnagyobb hibájá-
nak, hogy nem tud elszakadni a „modern nyugati magyar” történetszemlélettõl,
ahogyan ezt már A számûzött Rákóczi kapcsán sem tudta megtenni, bármennyire
törekedett ugyanis az általa hangoztatott történelmi objektivitásra, nem tudta le-
vetkõzni katolikus voltát, ebbõl következõen nem festhetett hiteles képet a protes-
táns fejedelemrõl.
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Ezek után jelent meg Rugonfalvi már említett kritikája a Protestáns Szemlében,
amelynek hatására – ahogyan az Szekfû Magyar Kultúra hasábjain közölt válaszá-
ból kiderült7 – a protestáns közvélemény teljes mértékben azonosította magát a
Rugonfalvi által képviselt állásponttal. Ezt bizonyítja egyrészt Baltazár Dezsõ deb-
receni református püspök nyilvános elõadása, amelyben kitért Szekfû Bethlen-
monográfiájára, és azt meglehetõsen durva hangú negatív kritikával illette, a vád-
pontok megfogalmazásánál pedig kétséget kizáróan R. Kiss cikkébõl merített, ami-
vel egy tisztán tudományos kérdést próbált meg felekezeti térre vinni. Mindezek
eredményeképpen már a Kálvinista Szemle is a debreceni történész nézeteit visz-
szahangozta, és a korábbiaknál jóval keményebb hangvételû kritikákat fogalma-
zott meg a szóban forgó kötettel kapcsolatban. Az itt megjelent cikkek ugyanis a
tudományos kérdések vizsgálata helyett személyes térre vitték a vitát, és alapvetõ-
en Szekfû németpártiságának és katolikus voltának kiemelésére törekedtek –
szembeállítva ezzel a Rugonfalvi által megrajzolt nagy protestáns fejedelmet.8 Gya-
korlatilag a lap az ekkorra kialakult protestáns közvélemény hangulatát tükrözte,
így semmiképpen nem beszélhetünk komoly és érdemi kritikáról.

Ebben a helyzetben küldte Révész Imre az általunk ismert elsõ levelét Szekfû
Gyulának.9 Rögtön az elején leszögezte, hogy teljes mértékben elítéli azt a maga-
tartást, amely Szekfûvel szemben a protestánsok részérõl megnyilvánul. Úgy vélte
ugyanis, hogy tudományos kérdések eldöntésébe sem érzelmi, sem egyéb elfo-
gultság nem szólhat bele. Révész ezen álláspontja lényegében megegyezik azzal,
amit még 1914-ben A számûzött Rákóczi-vita idején megfogalmazott a nyilvános-
ság elõtt a Protestáns Szemle hasábjain,10 és amirõl késõbbi levelében is megemlé-
kezik.11 A fiatal egyháztörténész már ekkor a szellemtörténeti álláspontot képvi-
selte,12 ezért egyértelmûen a megtámadott historikus mellé állt tudományos mód-
szerét tekintve, és elfogadhatatlannak tartotta azt a hangnemet, amely egyrészt a
tudós társadalom, másrészt a közvélemény oldaláról megnyilvánult. Véleménye
szerint a politikai pártszenvedély, a tömeghangulat terrorizmusa és legnagyobb-
részt a jóhiszemû vagy lelkiismeretlen hozzá nem értés az oka, hogy egy kizáróla-
gosan tudományos kérdést így eltorzítottak. Meggyõzõdése volt, hogy Rákóczinak
– mint történelmi alaknak – a megítélése kizárólag tudományos vita tárgyát képez-
heti még akkor is, ha a fejedelem igen közel áll az emberek szívéhez. Sõt éppen a
nemzeti érzés és a Rákóczi-kultusz ápolása végett tartotta fontosnak, hogy a döntõ
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szó a tudományé legyen. Ebbõl következik, hogy elhatárolta magát a nemzeti ro-
mantikus történetfelfogástól, amelynek alapvetõ problémáját abban látta, hogy
képviselõi rosszul értelmezik a „nemzeti érzés” fogalmát, és amikor – véleményük
szerint – ennek „védelmében” cselekszenek, tulajdonképpen önmaguk és egész
múltjuk ellen fordulnak. 

Révész úgy gondolta, hogy ugyanez a tendencia volt megfigyelhetõ 1929-ben is,
amikor a nemzeti romantikus történetszemlélet talaján ragadt Rugonfalvi Kiss Ist-
ván, és az általa befolyásolt közvélemény, konkrét tudományos kérdések vizsgálata
helyett, pusztán érzelmi alapon és megengedhetetlen stílusban ítélte el Szekfû Gyu-
lát.13 Ennek a jelenségnek a legszebb példája Rugonfalvi saját pénzén kiadott mun-
kája Az átértékelt Bethlen Gábor. Válaszul Szekfû Gyulának címû mû,14 amely vá-
laszként értékelhetõ Szekfû Kritika és terror címû írására.15 Rugonfalvi ezen munká-
ja egyben felhívás/felszólítás is egy tudományos párbajra, R. Kiss ugyanis a kérdést
egy hattagú, a XVII. század történetével foglalkozó történészekbõl álló zsûri elé
akarta vinni, amelynek feladata a történelmi igazság odaítélése lett volna egyik vagy
másik fél javára. Ez pedig a vesztes félre nézve azzal a következménnyel járt volna,
hogy többé nem írhat történeti munkát. Szekfû azonban elfogadhatatlannak tartotta
R. Kiss hangvételét, ezért nem kívánt reagálni rá.

Nincs itt tér a Szekfû és Rugonfalvi között lezajlott polémia problémaköreinek
ismertetésére, ahogyan a Szekfû és Révész közötti levelezés mélyebb elemzésére
sem, ezért már csak Révész Imre (ezen kérdésekhez szorosan kötõdõ) Szekfû Gyu-
lához intézett 1937. január 16-án kelt levelét emeljük ki,16 amelyhez mellékelte
Rugonfalvi egyik írását is.17 Révész megjegyzése a munkával kapcsolatban, hogy
„bár a resentus most is kiüt a hangjából itt-ott”, mégis egészen más hangnemben
fogalmazza meg véleményét, mint korábban, és végre tudományos kérdésekrõl vi-
tatkozik Szekfûvel a személyeskedés és a rágalmazás helyett, amely Révész leg-
fõbb kritikája volt Rugonfalvival szemben. Ezért is hajlandó közölni munkáját, le-
velébõl pedig arra következtethetünk, hogy ebben a kérdésben kész volt elfogad-
ni Rugonfalvi érvelését, összességében azonban úgy véljük, mégis barátjának
adott igazat, és nem ismerte el a modern értelemben vett vallásszabadság meglétét
a XVII. századi Erdélyben. 

Az itt közölt leveleken kívül Révész még egyéb írásokban is a Hóman–Szekfû-
féle szellemtörténeti irányzat mellett foglalt állást. Errõl tanúskodik 1931-ben írt két
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tanulmánya is. A történettudomány új útjai és a protestantizmus18 címû írásában
Szekfût védve Ember Pálra hivatkozott, aki õszintén magasztalta Bethlen Gábort,
sõt, egyenesen dicsérte benne a bizonyos irányban megnyilvánult tipikusan XVI–
XVII. századi vallási türelmetlenségét. Bizonyosra vette, hogy ha Bethlen – vallási
kérdésekben – a korát meghaladó mértékben lett volna türelmes, akkor abban sem
Ember Pál, sem más kortárs semmi dicsérnivalót nem talált volna. Révész úgy vélte
„Ez az egész tolerancia-kérdés különben, amellyel minálunk még mindig föl lehet
izgatni egyes érzékeny protestáns lelkeket, a mértékadó külföldi történettudo-
mányban rég el van intézve.”19 Ezek után pedig megállapította, hogy Szekfûnél hi-
telesebb és elfogulatlanabb képet protestáns történetíró sem festett a reformáció-
ról, valamint Bethlen korának valláspolitikájáról. A másik tanulmányában a szemé-
lyes levelezésükben is említett Pompéry Aurél, Irányzatos-e a magyar protestáns
történetírás címû munkájáról írott recenziója20 kapcsán vette védelmébe Szekfû
Gyulát.21

A legrészletesebben azonban A protestantizmus és vallásszabadság 22 címû ta-
nulmányában fejtette ki véleményét, amelyben a külföldi tudományos eredmé-
nyeket figyelembe véve állapította meg, hogy két irányzat alakult ki a protestantiz-
muson belül, ezek közül az ún. reformátori protestantizmus a XVI–XVII. század-
ban egyértelmûen a vallási türelem ellensége volt, és a tolerancia elve csak a nem
reformátori protestantizmussal jutott uralomra a XVIII. században. Ez a nem refor-
mátori protestantizmus már a XVI. században megjelent pl. Hollandiában, Angliá-
ban vagy Erdélyben, de „az itt tapasztalt jelenségeknek eszmei forrása mindenik
esetben a nemreformátori protestantizmusnak egy vagy több hajszálere: viszont
ezzel azt, hogy az államélet realitásai közt keskenyebb vagy szélesebb medret ás-
hatnak maguknak, kivétel nélkül a politikai és társadalmi erõk szerencsés játéká-
nak köszönik, amelyet egy, az egyoldalú vallási és egyházi nézõpontot már eman-
cipálni tudó „állmraison” szabályoz.”23 Így szó sem lehet elvi értelemben vett to-
leranciáról a szóban forgó korszakban. 

A Szekfû és Révész közötti szakmai egyetértésrõl tanúskodik az is, hogy Révész
rendszeresen publikált a Szekfû által 1928 óta szerkesztett Magyar Szemlében.
Amint az Révész leveleibõl kiderül Szekfû már az általunk ismert elsõ levélváltásuk
elõtt felkínálta a lehetõséget a publikálásra,24 a protestáns egyháztörténész azon-
ban ekkor – túlterheltség miatt – még nem tudta vállalni a felkérést. 1932-tõl
ugyanakkor szinte minden évben publikál egy-egy tanulmányt,25 amire leveleiben
is utalást tesz. Ezen írások mindegyike a protestantizmus kérdéseivel foglalkozik,
ezen belül elsõdleges témájuk a Hitler hatalomra jutása következtében kialakult
német helyzet. Révész a németországi hírzárlat és minden nehézség ellenére igye-
kezett beszámolni az aktuális történésekrõl, amiben valószínûleg a kint tartózkodó
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18 RÉVÉSZ, 1931a 507–522.
19 RÉVÉSZ, 1931a 521.
20 RÉVÉSZ, 1931b 300–311.
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22 RÉVÉSZ, 1934a 473–481.
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24 Vö. Révész Imre levele Szekfû Gyulához. Debrecen, 1929. május 7. EKK G628/1.
25 Révésznek összesen nyolc írása jelent meg a Magyar Szemlében, ebbõl hét Szekfû szerkesztõsége

alatt.



tanítványai lehettek segítségére.26 Az általunk ismert két utolsó levelében is errõl
tesz említést, és újabb cikkeket ígér barátjának, ezekbõl azonban semmi nem való-
sult meg. 1938-ban még publikált ugyan egy közleményt,27 de nem ebben a témá-
ban. Lényegében ez jelenti az itt ismertetett, Révész és Szekfû közötti levelezés vé-
gét is, bár bizonyítható, hogy a kapcsolat nem szakadt meg köztük, és mindvégig
jó viszonyt ápoltak egymással. Erre utal a Révész hagyatékban talált, Szekfû Gyula
által 1949-ben és 1950-ben28 írt két képeslap is, amelyek egyikében egy személyes
találkozó terve is szerepel.29 Közeli baráti viszonyukat jelzi az is, hogy Révész Imre
mondott beszédet Szekfû temetésén,30 és az Akadémiai Értesítõben is õ írta a Szek-
fû-nekrológot,31 amelyben a historikust az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb for-
mátumú történetírójának nevezte. 

Milyen következtetéseket vonhatunk le mindebbõl, és egyáltalán miért is tart-
hatjuk fontosnak a Révész Imre által Szekfû Gyulához írott leveleket?

Az egyik konklúzió mindenképpen Debrecenre vonatkozik és a levelekbõl
egyértelmûen kiderül, hogy Szekfûnek Debrecenben, az általa „kismagyar”-nak
tekintett beállítódás fõvárosában nem csak rossz sajtója volt, hanem jó is, ráadásul
a szellemtörténeti módszernek – ifjabb Révész Imre személyében – lelkes támoga-
tója is akadt. A levelekbõl és általában a Szekfû és Révész közötti viszony rekonst-
rukciójából egyértelmûen kiderül, hogy a Szekfû, illetve általában a szellemtörté-
net elleni támadások nem értelmezhetõk kizárólag katolikus–protestáns összecsa-
pásként, hiszen Szekfûék egyik fõ védelmezõje, jelen levelek tanúsága szerint a
protestáns Révész Imre volt, aki alkalmanként Szekfûékhez hasonló küzdelmet
folytatott hitfeleivel szemben. A viták hátterében sokkal inkább két különbözõ tör-
ténetszemlélet összecsapása állt, amelyben R. Kiss István, Zoványi Jenõ „és társai”
(például a katolikus Pompéry Aurél) egy meglehetõsen provinciális, nemzeti ro-
mantikus/nacionalista, az európai történetírás újabb fejleményei iránt közömbös,
politika- és eseménytörténeti szemszögbõl támadták Szekfûéket. Ezzel szemben
az ún. protestáns táborban is voltak olyanok, az itteni levelek alapján mondjuk Ré-
vész Imre, akik a szellemtörténetben nem csupán pamfletet és ultramontán, Habs-
burg-párti vitairatot, hanem modern európai történeti módszert láttak, amely nem
valamiféle változatlan, esszenciális, a szabadság iránt különleges érzékkel rendel-
kezõ nemzeti géniuszból vezeti le a múlt történéseit (pl. a vallási toleranciát), ha-
nem azt történeti és európai körülményeibõl, szociális és kulturális feltételei kö-
zött kívánja értelmezni.

Ebbõl az európai és történeti alapú látásmódból következik az is, hogy Révész
és Szekfû hasonló módon reagáltak a harmincas évek legnagyobb kihívást jelentõ
politikai fejleményére (és erre a Révész által írt Magyar Szemlebeli cikkek a leg-
fontosabb bizonyítékok), a németországi fasizmusra, illetve a faji alapú történet-
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29 Ez most már könnyebben megvalósulhatott, ugyanis Révész 1949-es nyugdíjba vonulását követõen

Budapestre költözött.
30 Révész Imre: Gyászbeszéd Szekfû Gyula koporsója fölött (1955) MTA KK Ms5966/34-35
31 RÉVÉSZ, 1955. 355–357. Révész ezen írására persze rányomta bélyegét keletkezésének idõpontja. Vé-

leményünk szerint ennek tudható be, hogy Szekfû munkásságát a marxista történetírás szempontjai
szerint értékeli.



felfogásra, a hitlerizmusra is. Révész ugyanis – nyilván Szekfûvel a legtökéletesebb
egyetértésben – a Magyar Szemlében megjelent cikkeiben élesen kritizálta és egy-
értelmûen elutasította a német protestantizmus azon törekvéseit, amelyek az új re-
zsimmel való azonosulást, a faji szempontok érvényesítését szolgálták és egyházá-
nak minden tekintetben való, történetileg kialakult autonómiája és szabadsága
mellett szállt síkra. (Ez a faji gondolattól való elhatárolódás és – a magyar viszo-
nyokra lefordítva – a turanista eszméktõl való távolságtartás a nemzeti romantikus
gondolat, a nemzeti szempontból radikálisabb „kismagyar” felfogás nem minden
képviselõjének sikerült).

Befejezésül érdemes megjegyezni, hogy nyilván roppant érdekes lenne ismer-
ni a levelezés másik felét, azaz a Szekfû Gyula által írt válaszokat is. Sajnos azon-
ban a Révész Imre-hagyatéknak az a része, amely ezt tartalmazza – feltehetõen az
egykori debreceni püspök akaratának megfelelõen – 2017-ig nem kutatható. Az
alább közöltek azonban önmagukban is több szempontból értékes adalékot jelen-
tenek Szekfû szerteágazó életmûvének megismeréséhez.

Források

1.
Ifjabb Révész Imre levele Szekfû Gyulához

Debrecen, 1929. május 7.
(EKK G 628/1.)

D[ebrecen], 1929. V. 7.

Mélyen tisztelt Professzor Úr!

Újabb nagybecsû küldeményét megtiszteltetésnek, az õszinte bizalom minõsített
jelének veszem és hálásan köszönöm. 

Ki sem mondható fájdalommal és aggodalommal kísérem azt a méltatlan zaj-
gást,32 amely Professzor úr rendkívüli értékû mûködését protestáns berkeinkben
fogadja és kommentálja. Beteg állapot az, amikor a tudományos kérdések eldönté-
sébe érzelmi és egyéb elfogultságok szólnak bele. Én legalább valósággal betege
vagyok ennek, szinte még fizikai értelemben is. Annál nagyobb lelki teherként ne-
hezül reám ez a körülmény, mert az évek óta túlfeszített munkában az idén már ha-
tározottan érzem a fáradtságot s munkaképességem és kedvem nagyon lecsök-
kent. Tehát ez idõ szerint még akkor sem tudnám magamat beledolgozni ezekbe a
kérdésekbe – egy nyugodt és keményhangú beleszólás végett – hogyha egyébként
gyakorló lelkészségem engedne is reá idõt, és hogyha dicsõ „püspökhelyettes” fõj-
egyzõségem33 nem jelentene is számomra bizonyos erkölcsi megkötöttséget is,
amely miatt ez idõ szerint még nem nyilatkozom e kérdésekben egészen fesztele-
nül. A fõjegyzõségtõl és „püspökhelyetteségtõl” azonban ez év tavasza végéig föl-
tétlenül meg fogok válni, éppen túlterhelésemre hivatkozva, s van reményem rá,
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32 Vö. Bevezetés
33 Révész Imre 1923-tól 1925-ig töltötte be a tiszántúli egyházkerület fõjegyzõi tisztét, majd konventi,

1928-tól pedig zsinati rendes tagja lesz.



hogy azután legalább olvasni többet ráérek. Tessék elképzelni, még a Magyar Tör-
ténet már meglevõ kötetei34 elolvasásához sem bírtam eddig hozzájutni!

Persze amíg gyülekezeti gyakorló lelkész vagyok – egy 8000 lelkes parókia35

van gondom alatt, mindössze egy káplán segítségével! – nincs reménységem rá,
hogy a puszta recipiáláson túl érdemleges tudományos munkát is végezni tudjak,
s régi ideáljaimból legalább valamit megvalósítva segítsek emelni valamennyire
prot. egyháztörténelmi tudományosságunknak, fõként módszeres képzettségünk-
nek és általános történelmi felfogásunknak sajnosan alacsony színvonalát.

A közelmúlt hónapokban egy darabig nagyon illetékes tényezõk csillogtatták
elõttem egy egyetemi tanszék lehetõségét, ami e földi életben még egyetlen ál-
mom volna. De azután dugába dõlt – legalább is a graecas calendas kitolása – az
egész. Pedig még meglehetõsen súlyos anyagi áldozatok árán is kész lettem volna
átmenni rá. Igaz, hogy az anyagi áldozatok vállalása terén sem lehetne elmenni
egy bizonyos határon túl, tekintve, hogy teljesen szegény ember, vagyonkámat a
háború alatt elvesztett és kizárólag fixembõl élõ 3 gyermekes családapa vagyok,
akit a debreczeni egyház az egyet. tanári kezdõ fizetésnek jóval felette álló módon
javadalmaz akkor, amikor a másik oldalon szemem elõtt áll annak az elbánásnak a
rideg mostohasága, amellyel a pénzügyminisztérium régebben és újabban intézte
és intézi az egyetemre átment ref. és ev. lelkész kollégium lelkészi szolgálati évei-
nek a fizetésbe és a nyugdíjba való be- ill. be nem számítását! Ez nem alkalmas ar-
ra, hogy az ember kedvét növelje, kivált annak, akinek, mint nekem 6-8 év múlva
eladó lányaim lesznek! (Általában a beszámításnak ezzel a mostohaságával egye-
nesen meggátolják, hogy az egyetemi theol. tanszékekre a legarravalóbb egyének
kerülhessenek! Erre csak a közeli multban volt egy igen csattanós példa, amikor a
legnagyobb magyar prot. bibliatudósunk, a geniális Czeglédy Sándor36 kénytelen
volt utólagos refus-t37 adni a debreczeni kar egyhangú meghívására, mert a pénz-
ügyben hosszú lelkészi szolgálatának beszámítására legkisebb reményt sem nyúj-
tottak – és elfogadni a jó javadalmú, de 15.000 lelkes czeglédi parókiát, ahol, mivel
különben sem mai gyerek már, s amellett beteges ember, valószínûleg örökre el-
vész a tudomány számára.) 

Kötelességemnek éreztem, megvallom, jól is esett mindezt õszintén föltárni Pro-
fesszor Úr elõtt, hogy valamivel honorálni tudjam azt a nagybecsû bizalmát és jóin-
dulatát, mellyel csekély értékû, töredékes és a színvonaltól lemaradt tudományos
munkálkodásomat kísérni méltóztatik.38 Ezzel akartam magyarázatát adni annak is,
hogy miért nem tudtam és tudok sem a Magyar Szemlébe ismételt nagyon megtisz-
telõ felszólításaira,39 sem egyéb, hosszabb lélekzetû munkásságra vállalkozni. Régi
élan-om40 nagyon alábbhagyott, de még érzem, hogy tudásom – mióta kolozsvári
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34 Vö. HÓMAN–SZEKFÛ, 1929a, illetve HÓMAN–SZEKFÛ, 1929b
35 Révész 1920-tól Debrecenben volt lelkipásztor.
36 Czeglédy Sándorra ld. pl. ZOVÁNYI, 2004. 422. Fõbb munkái pl. Az ószövetségi szent irodalom (1927),

Bibliai földrajz és természetrajz (1927), Bibliai régiségtudomány (1928).
37 refus (fr.) = visszautasítás, megtagadás
38 Vö. 39. lj.
39 E sorok igazolják, hogy Szekfû és Révész már az itt közölt levelezés elõtt is bizonyos szintû kapcso-

latban álltak egymással.
40 élan (fr.) = lendület



tanári katedrámat 1920-ban kénytelen valék elhagyni41 – sok hézagban szenved, az
állandó tanulás és tanulmányozás hiánya folytán, és nincs meg az a (mondjuk) bá-
torságom és önbizalmam, ami megvan azokban, akik most Bethlen,42 16 évvel ez-
elõtt Rákóczi43 miatt vették puskavégre professzor urat, lényegében teljesen azonos
lelki összetétellel!

Ha az Isten valaha mégis, reményem ellenére, megengedné, hogy tudományos
munkakifejtésre képesítõ állásba juthassak (nem bánnám én, ha nem is volna
egyet. katedra, csak élni lehetne tisztességesen belõle családos embernek!) – és
még adna néhány évet esztendõimhez: akkor azt hiszem, még sok mindent be
tudnék hozni és életem egy-két könyvét még megírhatnám – s talán buzgó és han-
gos hitsorsosaimat is megtaníthatnám arra, hogy a protestantizmusnak az elfogu-
latlan tudomány akkor sem lehet ellensége, hogy ha azt „pápista” ember csinálja Ó
istenem, hogy nálunk még ezt tanítani kell!!! Hogy ez nem értetõdik régesrégen
magától!

Magyarázatra nem szoruló okokból kérve e levelemnek abszolút bizalmas ke-
zelését, maradok a Professzor Úrnak 

igaz tisztelõje, hálás híve 
Révész Imre

2.
Ifjabb Révész Imre levele Szekfû Gyulához

Debrecen, 1931. május 13.
(EKK G 628/2.)

D[e]b[recen], 1931. V. 13.

Mélyen tisztelt kedves Barátom!44

Ma egy hete kelt kedves soraidra nem tudtam elõbb válaszolni. Édes Atyámat láto-
gattam meg Miskolczon,45 meg egy váratlanul nyakamba szakadt újabb elõadásra
kellett elkészülnöm, sõt még templomi szolgálatokra is.

Hidd el, hogy annak az elõadásnak megtartása az én számomra is jelentett ak-
kora felszabadulást, amekkorát a Tiédre.46 Amióta Bethlen-könyved, meg a Ma-
gyar Történetbeli köteteid megjelentek, folyton növekvõ, erkölcsileg is rettenete-
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41 Révész Imre 1912-ben, mint helyettes egyháztörténész került Kolozsvárra, 1914-tõl 1920-ig pedig
rendes tanárként dolgozott, ekkor – az erdélyi impériumváltozás következtében – kénytelen volt el-
hagyni posztját, ugyanis ezzel a fordulattal együtt járt az „erdélyi szellem” megerõsödése, és õ idege-
nül érezte magát ebben a környezetben, így elfogadta debreceni egyház által felkínált lelkészi állást.

42 Vö. SZEKFÛ, 1929a
43 Vö. SZEKFÛ, 1913.
44 Révész elsõ leveléhez képest változás figyelhetõ meg a megszólításban. 1929-ben még magázódnak

Szekfûvel, ezért a „Mélyen Tisztelt Professzor Úr!” megszólítást használja, mostanra azonban baráti
viszony alakulhatott ki közöttük, erre utal az a tény, hogy már tegezõdnek.

45 Révész Imre édesapja Révész Kálmán (1860–1931) református lelkész, a tiszáninneni egyházkerület
püspöke, aki mindemellett egyháztörténeti kutatásokat is folytatott. Fontosabb munkái: RÉVÉSZ,
1884., RÉVÉSZ, 1891., RÉVÉSZ, 1895., RÉVÉSZ, 1902.

46 Nem lehet tudni, hogy Révész Imre melyik elõadásáról van itt szó.



sen nyomasztó súllyal nehezült rám annak a látása, hogy református atyámfiai tá-
borában egyre erõsödik egy olyan irányzat, amely Téged, Hóman Bálinttal és még
jó egynéhány komoly emberrel együtt, egyszerûen ultramontán bérencnek állít be
s becsületes és értékes, nehéz munkátokat útszéli pamfletirodalomként értékeli.47

Egyszer talán meg is írtam volt annak idején Neked, mily szörnyen bántott, hogy
én akkori helyzetemben meg lévén fosztva a rendszeres tanulmányozás lehetõsé-
gétõl s másfelõl, mint gyakorló lelkipásztor, másféle melléktekintettõl függõen –
nem emelhettem szót melletted.48 Amire pedig kötelezett volna bensõ tudományos
és erkölcsi meggyõzõdésemen kívül az a körülmény is, hogy már mint egész gye-
rekember, a Rákóczi-hajsza idején is föl mertem melletted szólalni (Prot Szemle
1914)49 – sõt kötelezett volna annak a meggondolása is, hogy tulajdonkép a ma-
gyar protestantizmus prestige-ének teszek (nem kívánt, de annál szükségesebb)
szolgálatot, amikor mégis belevegyítek egy disszonáns hangot az ellened s a szel-
lemtörténeti iskola ellen unisono50 hangzó kálvinista bömbölésbe. 

A gátló okok mult szeptemberben megszûnvén,51 munkád új, alapos áttanulá-
sa után kötelességemnek tartottam az elsõ felkínált (általam akkor sem keresett)
alkalmat megragadni a felszólalásra.

Hálát adok Istennek – akinek engedelmeskedtem –, hogy nemcsak az Õ dicsõ-
ségének, az Igazságnak, hanem e mellett még a Te meggyötört lelkednek is tehet-
tem valami szolgálatot.52 

Én tenéked az egész szellemi fejlõdésemben nagyon sokkal tartozom. Sokat ví-
vódtam gondolataiddal és felfogásaiddal. Voltak idõk, amikor én is hajlandó vol-
tam írásaidban, az elkerülhetetlen és hibáztathatatlan szubjektív színezésen és ár-
nyaláson túl is bizonyos tendenciát látni. Jó volt fokról fokra meggyõzõdni arról,
hogy ez nem áll. Meggyõzõdni tisztán mûveid tanulmányozása alapján, személyes
hatások teljes kikapcsolásával (hiszen az életben alig találkoztunk s egyetlen hosz-
szabb együttlétünk idején sem ily dolgokról volt szó köztünk!).53

Az, hogy megszólalásom miatt egyes atyámfiai fel fognak horkanni: pontosab-
ban tudtam, mint amilyen pontosan a rádió bemondja a holnapi idõjárást. Büszke
vagyok rá, hogy a „megpiricskeltetést”54(Markó István uram szerint) éppen azoktól
a lelkektõl kaptam, amelyekben egyes derék hitfeleink – egyelõre még szûr alatt –
a mi Ravasz Lászlónk lejáratására is mindent megtesznek, ami csak tõlük telik.55
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47 Révész Imre itt egyértelmûen Zoványi Jenõre és a körülötte kialakult csoportra utal, ugyanis az ultra-
montán kifejezést Zoványi Szekfû rendszeres jelzõjeként használta. A Zoványi–Szekfû viszonyhoz
ld. a 3. lj.-t

48 Révész egyértelmûen az 1929. május 7-én keltezett levelére utal vissza. Vö. Révész Imre levele Szek-
fû Gyulához. Debrecen, 1929. május 7. EKK G628/1.

49 RI., 1914. 301–304. vö. Bevezetés
50 egybehangzó, egyöntetû
51 Révész – ahogyan arra már elõzõ levelében is utalt – túlterheltségére hivatkozva 1930-ban lemondott

a fõjegyzõi tisztségrõl. Még szeptemberben sikerült elfoglalnia az általa vágyott egyháztörténeti ka-
tedrát a Debreceni Tudományegyetemen, amelyre Pokoly József nyugdíjba vonulása adott lehetõsé-
get. Ennek köszönhetõen ismét teljes erõvel az egyháztörténet tanulmányozása felé fordulhatott. 

52 Vö. 46. lj.
53 Ld. a korábbi jegyzeteket Szekfûnek és Révésznek e levelezést megelõzõ kapcsolatáról. Az itteni

megjegyzés arra utal, hogy közvetlen, személyes viszony is volt közöttük.
54 megcsipkedést
55 Ravasz Lászlóra legújabban ld. pl. HATOS, 2005. 89–117.



A Te könyveidnek körülbelül ugyanazt köszönöm történettudományi síkban, amit
a Ravasz László – volt tanárom, majd tanártársam56 – személyes nevelõ hatásának a the-
ológiában: a távlatot, a koncepciót és a lendületet. És az Úr Jézus szavai: „Nem lehet na-
gyobb a tanítvány a mesterénél” abban az értelemben is igaz, hogy: kedvezõbb elbá-
násra sem illik számítani a tanítványnak, mint amilyenben a mesterének része van.

Én nagyon kemény és meggyõzõdéses református keresztyén ember vagyok.57

Éppen predesztináció-hitemnél, abszolut kegyelmi vallásosságomnál és eszka-
tologikus Istenország-várásomnál fogva látom nagyon jól minden történetnek és
minden történetinek teljesen kérdéses, relatív és állandó krízisben álló mivoltát.58

Ezért merek a történettel szemben elfogulatlan lenni, ezért merem minden intézmé-
nyes földi egyház abszolut értékét – a magamét legelöl – kétségbevonni, és ezért tu-
dok szabadon kapcsolódni minden olyan lélekkel, amelyikben (ha talán nagyon elté-
rõ formák közt is) megérezni ugyanazt a szellemet, az Igazság áhítatának, a minden
földi dolgok relatív értékelésének egy Földfelettiség szomjúhozásának szellemét.

Áldozócsütörtök estéjén írom e sorokat. Az Apostolok Cselekedetei azzal kez-
dõdnek, hogy Krisztus a mennybe megy. Az egyháztörténelem nyitánya – a meg-
nyílt ég. Záradéka: az egész megnyílt ég lesz, ahol az Ember Fia visszajön. Ami a
kettõ között van: a Szentlélektõl teljesen soha el nem hagyott, de viszont a Szentlel-
ket 151759 elõtt is, után is nagyon sokszor megtagadott, szegény emberi vajúdás. Jó
azoknak, akik a kínok közt megfoghatják egymás kezét, ugyanarra a Fõre nézve.

Még egyszer nagyon köszönöm kedves leveledet.

Testvéri szeretettel tisztelõ 
hû barátod: 

Révész Imre
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56 Révész Imre 1907-ben iratkozott be Kolozsváron a Theológiára, így került kapcsolatba az itt tanító Ravasz
Lászlóval, aki már ekkor igen jó véleménnyel volt róla. 1918-ban a „Zoványi-ügy” kapcsán, amelynek ki-
váltó oka az egyháztörténész reformáció emlékünnepélyen tartott elõadása volt (vö. ZOVÁNYI, 1918. 40–
51.) mindketten bírálatot fogalmaztak meg Zoványi történetfelfogásával szemben, és elítélték annak ra-
cionalista történetszemléletét (RÉVÉSZ, 1918. 280–290.; RAVASZ, 1918. 291–297.). A Ravasz László és Révész
Imre közötti baráti viszony mindvégig töretlen maradt. A Révész által 1948. október 7-én aláírt, a reformá-
tus egyház állammal kötött egyezményének létrehozásában mindketten jelentõs szerepet játszottak. 

57 Révész egyik tanulmányában (RÉVÉSZ, 1941. 193–207.) Vicóra hivatkozva megállapítja, hogy az em-
ber csak azt ismerheti meg igazán, amit maga hozott létre. Szerinte ezzel magyarázható az a jelenség
is, hogy minden sajátos szellemi alkat és szellemi egyéniség történetszemlélete arra irányul, ami a
legközelebb áll hozzá. Ez egyben azt is jelenti, hogy õ maga is református keresztyén voltának meg-
felelõ és abból levezethetõ történetszemléletet alakított ki.

58 Révész véleménye szerint Kálvin predestinatio-tanából, miszerint az egyén életsorsa az üdvösség és a
kárhozat szempontjából Isten által eleve elrendeltetett, egyenesen következik, hogy mindenféle emberi
ítélet más emberek tetteirõl csak viszonylagos értékû lehet, hiszen a végsõ döntést Isten magának tartot-
ta fenn. Ezen az alapon utasította el egyrészt a moralizáló és erkölcsbíró szerepében tetszelgõ, másrészt a
párt, politikai és vallásfelekezeti színezetû történetírást. (ld. ehhez RÉVÉSZ, 1941. 193–207.). Szintén Kál-
vin tanítása alapján, miszerint az ember élete minden területén végezhet Istennek tetszõ munkát, vélte
úgy Révész, hogy a történeti életnek nem lehet olyan területe, amely elõrevalóbb lenne a másiknál. Így
nem tett értékrendbeli különbséget a politika-, a gazdaság- vagy a társadalomtörténet között. Ebbõl faka-
dóan kötelezte el magát a szellemtörténeti álláspont mellett, mivel egyedül ezt a módszert tartotta alkal-
masnak az általa elvárt összegzõ, szintetikus történetszemlélet megvalósítására, és az emberi élet min-
den történeti területére érvényesíthetõnek. Révész Imre és a szellemtörténet kapcsolatához a fentebb
említetteken kívül ld. RÉVÉSZ, 1913. 1–37.; RÉVÉSZ, 1924.; RÉVÉSZ, 1931a 507–522.; RÉVÉSZ, 1931c 141–182.

59 Az utalás 1517. október 31-re vonatkozik.



3.
Ifjabb Révész Imre levele Szekfû Gyulához

Debrecen, 1931. július 17.
(EKK G 628/3.)

D[e]b[recen], 1931. VII. 17.

Mélyen tisztelt Kedves Barátom,
mindig azt reméltem, hogy egy rövid pesti utam alkalmából Nálad is tudok
tisztelkedni és személyesen tudom Neked megköszönni Karinthiából írott kedves
és bölcs leveledet.60 Azonban ez a pesti utam tegnap megtörtént és sajnálatomra
nem tudtam beosztani a Veled való érintkezés keresését.

Pedig ezt azért is nagyon szerettem volna, mert tegnap elõre nem látott módon,
abba a helyzetbe kerültem, hogy Dr. Pompéry Auréltõl megkaptam azt a kéziratát,
amelynek Hozzád való eljuttatására Weis Pista61 barátomat kértem meg.62

Pisti egészen bizonyosan híven tolmácsolja v. tolmácsolta máris a kézirat kap-
csán hármas kérésemet. 1-2 héten belül, ha egyáltalán megteheted, légy kegyes a
kéziratot legalábbis átlapozni és azt nekem postán megküldve, közölni szíves vé-
leményedet

1.) a mûrõl magáról;
2.) az írójáról;
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60 Ez is arra utal, hogy Szekfû és Révész állandó, alkalmanként meghitt és közeli viszonyban álltak egy-
mással.

61 Weis Istvánról van szó. Alapvetõ mûve WEIS, 1930.
62 Itt és a következõkben egy filológiailag meglehetõsen nehezen tisztázható problémáról van szó. A

levél szerint ugyanis Révész Szekfûhöz elküldte Pompéry Aurélnek egy kéziratát, aki 1930-ban adott
ki – saját kiadásban – egy könyvet Szekfû Magyar Története, illetve Bethlen Gábor címû könyve kap-
csán. Az alapvetõen katolikus Pompéry ebben a könyvében – bár elismeri Szekfû történetírói kvali-
tásait (sõt európai rangú történetírónak minõsíti) – vitatkozik Szekfûnek a vallási türelem kérdésé-
ben kifejtett álláspontjával. Pompéry szerint igaza van a régebbi protestáns történetírásnak, amely
Erdélyben a vallási tolerancia bölcsõjét látta, és szerinte az ott meghozott, a vallási türelmet a katoli-
kusok számára is biztosító törvények – Szekfû értelmezésével homlokegyenest ellenkezõen – a gya-
korlatban is megvalósultak. Pompéry könyvérõl Révész Imre – kritikusan, néhol ironikusan, sõt gú-
nyosan – írt bírálatot a Protestáns Szemle 1931. évfolyamában, és a Szekfû által kifejtett felfogás mel-
lett áll ki, azaz ebben az idõszakban (mondjuk Bethlen Gábor korában) szerinte sem beszélhetünk
vallási türelemrõl. Leginkább azonban azt kifogásolja Pompéry felfogásában (akinél a katolikus elfo-
gultság mégiscsak tetten érhetõ), hogy az a protestantizmus elterjedését nem valamiféle lelki szük-
ségletbõl, vagy társadalmi-kulturális elõfeltételekbõl magyarázza, hanem csupán képviselõinek ha-
talmi aspirációiból vezeti le, akik a katolikus hatalmi pozíciókat, illetve vagyonukat kívánták meg-
szerezni. A filológiai problémát az okozza, hogy e levél 1931-es keltezésû, Pompéry könyve viszont
már 1930-ban megjelent. Pompéry kézirata, amelyrõl a levélben szó esik, valószínûleg nemigen le-
het megjelent könyvének anyaga. Felvetõdhet persze az is, hogy Pompéry könyvét eredetileg kétkö-
tetesre tervezte – erre utal is Révész recenziójában –, és a második rész került Révész útján Szekfû-
höz. Viszont Révész itteni levelében semmi utalás nem történik a korábbi, már megjelent munkára.
Az ugyanakkor bizonyos, hogy Pompéry könyvének második része soha nem jelent meg. Bárhogy
is legyen, a levél, illetve Pompéry mûvének körülményei, fõként Révész arról írt recenziója további
fontos, deklaratív bizonyíték arra, hogy Révész az egyéb protestáns támadókkal szemben, Szekfû
pártján állt, és például a vallási türelem kérdésében teljes egészében osztotta annak nézeteit. Vö.
POMPÉRY, 1930. Errõl Révész Imre recenziója RÉVÉSZ, 1931b 300–311., valamint Pompéry levelei
Szekfûnek EKK G 628. Pompéry korábbi mûveire ld. pl. POMPÉRY, 1918. 13–22.



3.) arról, hogy helyesnek találod-é, ha e mû kiadatnék, esetleg bizonyos rövi-
dítésekkel, melyekre nézve a szerzõtõl plein pouvoir-om63 van.

Ha a kézirat bevezetését méltóztatol elolvasni, abból meglátod, mi hozott engem
össze Pompéry dr.-val s így e részben nem is terhellek további szószaporítással. De
azt bizalmasan megírom, hogy nem látszik lehetetlennek, hogy Pompérynak ezt a
kötetét esetleg egy református, debreceni kiadóvállalattal sikerül publikáltatni.64

Ezzel a publikációval, némi részben legalább, reparálva volna az az erkölcsi
csorba, amelyet a magyar reformátusság önmagán ütött azzal, mikor Téged – be-
csületes, komoly bírálat és a nézetkülönbségek tisztes, nyugodt leszögezése he-
lyett – útszéli módon célbavenni engedett s magát R. Kiss Istvánnal nagyon sok
megnyilatkozásában fél-, sõt egész hivatalos egyházi fórumokon azonosította.65

Proh pudre!66

Még egyet: Pompéry dr. korlátlan felhatalmazást adott ugyan nekem arra, hogy
a kéziratot annak mutassam meg, akinek éppen akarom – de azt nem tudja, s egy
darabig talán jobb is, ha nem tudja, hogy a kézirat nálad van. Ezért is, de meg
egyébként is, azzal a kéréssel kell, hogy terheljelek, hogy a kéziratot póstán hoz-
zám lennél kegyes, szíves és elõttem mindenek fölött irányadó véleményeddel
visszajuttatni.

Bocsánatot kérve alkalmatlankodásomért, a legnagyobb szeretettel és tisztelet-
tel üdvözöl a most a Zwingli-studiumokban nyakig ülõ67

ragaszkodó, kész barátod
Révész Imre

4.
Ifjabb Révész Imre levele Szekfû Gyulához

Debrecen, 1935. november 17.
(EKK G 628/4.)

Mélyen Tisztelt Kedves Barátom!

Nagyon hálásan köszönöm Neked tanulmányod megküldését.68 Teljesen igazat
adok Neked: Mályusz Elemér barátunk nem gondolta meg, hogy itt Zoványi egy-
magában nem hiteles kalauz. Ezt én rég készültem Neki is megmondani, de nagy
baj az, hogy mint Veled, úgy õvele is roppantul kevés találkozáshoz van szeren-
csém. Levelezéssel pedig ezeket a dolgokat, ha ráérne is az ember, nem könnyû
el- és megvitatni.69
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63 plein pouvoir (fr.) = teljes meghatalmazásom
64 Pompéry mûve – ha az elsõ kötetrõl van itt szó –, amint az elõzõekbõl kitûnik, végül Budapesten, sa-

ját kiadásban jelent meg.
65 Révész Imre itt arra a jelenségre utal, amelyet Szekfû Gyula a leginkább nehezményezett Kritika és

terror címû kétrészes írásában. vö. Bevezetés
66 Proh pudre (lat.) = szégyenére
67 Ebben az évben volt Zwingli halálának 400. évfordulója. Ennek kapcsán Révésznek több, Zwinglivel

foglalkozó írása is megjelent, pl. RÉVÉSZ, 1931d 649–659.; RÉVÉSZ, 1931e 329–330.
68 Vö. feltehetõleg SZEKFÛ, 1935. 303–314. A Szekfû és Mályusz közötti vitáról ld. ERÕS, 2000.
69 Révész Imre Mályuszhoz írt leveleire vö. MTA KK Mályusz-hagyaték.



Kettõtök tanulságos nézeteltérése megint csak a hazai protestáns egyháztörté-
netírás nagy adósságaira utal. Milyen régen ki kellett volna már tisztáznunk a puri-
tánizmus itthoni változatainak egész kérdését!70 De hát ebben a tekintetben úgy ál-
lottunk, hogy eddig, évtizedeken át, nem volt rá és a hasonló problémákra elég
modernül képzett és csak a tudománynak élõ emberünk, pedig pénzünk inkább
lett volna tudományfejlesztésre – most meg 5-6 jelesnél jelesebb diákom vetette
magát neki nagy kedvvel az egyháztörténetkutatásnak, pompás külföldi tovább-
képzést is kapva hozzá: s az eredmény, hogy nézik az eget koplalva és némelyik
nagyon örülne, ha bejut valahová 25 pengõs káplánnak!

Baj azonban mindenütt van s én a magunkéval nem akarlak Téged túlságosan
traktálni. E helyett kérlek, hogy addig is, míg néhány sajtó alatt lévõ nagyobb dol-
gozatommal is compareálhatnék,71 fogadd tõlem szívesen – ha nem is egyértékû
viszonzásul – a mellékelt két füzetet s nézz beléjük, ha egyszer ráérsz. Az egyikben
a presbiterianizmus kérdéséhez is találsz egy kis megvilágítást. NB. ezért az elõ-
adásomért egyesek – nagyuraink – majd széjjelszedtek mérgükben, mert egyes cél-
zásait magukra vették.72 Amiben volt is némi igazuk, csak abban tévedtek, hogy az
egész elõadásnak „destruktív” célzata lett volna, pedig nem az volt, csak azt akar-
tam vele egy konkrét példában megmutatni, mire kötelez a „kálvinizmus” folyto-
nos – sajnos, már végletekig üres és csömörletes – emlegetése.

Ismételt hálás köszönettel vagyok 
Debrecenben, 1935. XI. 17. 

mélyen tisztelõ híved
Révész Imre

5.
Ifjabb Révész Imre levele Szekfû Gyulához

Debrecen, 1935. december 29.
(EKK G 628/5.)

Mélyen tisztelt kedves Barátom!

Szívbõl köszönöm és viszonzom az ünnepek és az újév alkalmából küldött kedves
jókívánataidat. Neked „boldog új évet” kívánni, annyi, mint Neked új munkát – te-
hát a magyar tudománynak boldog új évet kívánni. 

Nagyon hálás vagyok kedves leveledért. De azzal a jóságoddal, hogy megírtad,
nem akarok visszaélni s Téged újabb levéllel hosszasan igénybe venni. Így most
csak azt kérdezném meg: ha megvalósul az a tervem, hogy jan. 16., 17. és (felében)
18. napjait Budapesten tölthetném, mikor lennék legkevésbbé terhedre egy ne-
gyedórára – és hol?
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70 A puritánus mozgalmakhoz ld. még ZOVÁNYI, 1911a, errõl Révész Imre recenziója RÉVÉSZ, 1911. 884.,
továbbá ZOVÁNYI, 1911b 1–25.

71 compareo (lat.) = megjelenik
72 Révész valószínûleg A kálvinizmus befolyása a magyar reformációra címmel 1935-ben tartott elõ-

adására utal. Nyomtatásban megjelent RÉVÉSZ, 1935. 62–69. 



Ezt a találkozást szeretném felhasználni egyrészt arra, hogy a karunk (általam
szerkesztett s részben írt) Kálvin-jubileumi kötetének73 egy példányát (ha addig,
mint remélem, kikerül a sajtó alól) emlékül átnyujtsam Neked – másrészt arra,
hogy egy, a Nouvelle Revue de Hondgrie-ba szánt cikkem dolgát (az erdélyi oláh
reformációról)74 megbeszéljem Veled s másrészt szót értsek arról, hogy a követke-
zõ 1936. évben mely témákról látnál szívesen tõlem – nagyon jólesõ bizalmadnak
megfelelõen – a M. Sz.-ben egy vagy két cikket.75

Nekem bizony sejtelmem sem volt, hogy B. J. megvált a M. Sz-tõl.76 Így az iránt
is kétségeim vannak, hogy vajjon a NRDH dolgaiba belefolyik-e még – mert hi-
szen, e két folyóiratot és az õ szereplését illetõleg fogyatékos kívülálló szemléle-
temmel azt tapasztaltam, hogy (az itteni közszólás szerint) „egy a ház a kemencé-
vel.” Azért említém az elõbb, hogy most már az odaszánt cikkem dolgában is –
melynek thémáját még õvele pengettük a mult nyáron – kénytelen leszek Téged
zaklatni, mert, ha B. J. a NRDH-tól is megvált, azon a tájékon senkihez máshoz
kapcsolataim nincsenek.77

Boldogult Édes Atyám bécsi följegyzései, amelyek iránt szíves vagy érdeklõd-
ni, meglehetõsen rövidek, hosszabb idõt nem is töltött ott sem akkor, sem máskor.
És leginkább a kis protestáns gyülekezet érdekelte. Bécsbõl a Nagyatyámnak van-
nak nagyon érdekes levelei és naplói 1851–2-bõl ezeknek teljes szövegükben va-
ló kiadására még valamikor sor kerülhet, mert bizony én az életrajzában nagyon
keveset tudtam feldolgozni belõlük a rövidre szabott idõ és tér miatt.78

Nagyon meg fogsz örvendeztetni az iménti kérdésemre – bp-i találkozásunk le-
hetõségét illetõleg – adandó szíves válasszal. A személyes viszontlátásban re-
ménykedve maradok

Debrecenben, 1935. XII. 29.

mélyen tisztelõ és szeretõ híved
Révész Imre
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73 RÉVÉSZ, 1936a
74 Révész végül nem ír az NRDH-ba ilyen témájú cikket. A következõk jelennek meg itt: RÉVÉSZ, 1937a

208.; RÉVÉSZ, 1938b 7.; RÉVÉSZ, 1940. 455. 
75 Révésznek két tanulmánya jelent meg 1936-ban a Magyar Szemlében. RÉVÉSZ, 1936b 5–14., RÉVÉSZ,

1936c 143–150.
76 B. J. minden bizonnyal Balogh Józsefet jelöli. Õ a Magyar Szemle Társaság fõtitkára volt 1935-ig, utá-

na az irodalmár és Horváth János tanítvány, Bisztray Gyula látta el ezt a munkakört. Balogh azért vált
meg a Magyar Szemlé tõl, mert a folyóirat szerkesztésének ügyében számos konfliktusa volt Szekfû-
vel. Az egész összeütközésrõl nagy mennyiségû anyag található EKK G 636 1–29. A szóban forgó fo-
lyóirat a Nouvelle Revue de Hongrie. Ld. mindezekhez még NAGY, 1992. 231–248.; FARKAS, 2004. A
Szekfû–Balogh konfliktushoz az említetteken kívül FRANK, 1980. 931–943.; FRANK, 1991. 60–80.

77 Balogh a Nouvelle Revue de Hongrie szerkesztésétõl végül nem vált meg. Erre ld. FARKAS, 2004. Ré-
vésznek jelennek meg itt cikkei a következõ néhány évben is, de nem ebben a témában. Viszont
megjelenik errõl egy munkája francia nyelven RÉVÉSZ, 1937b, illetve magyarul is RÉVÉSZ, 1938c

78 Vö. RÉVÉSZ, 1926. Révész Kálmánról ld. a korábbiakat.



6.
Ifjabb Révész Imre levele Szekfû Gyulához

Debrecen, keltezés nélkül79

(EKK G 628/6.)

Mélyen tisztelt kedves Barátom!

A levélpapír peregrinus-formájáért, mint utasember, bocsánatot kérve, ide írom
Bíró Sándor öcsém80 levelének azt a részletét, amelynek Veled való közlését kérte:

„A Találkozó gondolata baloldali körökbõl indult ki. A mi folyóiratunk… kez-
dettõl fogva azon az állásponton volt, hogy ne egyéneket, hanem a meglevõ szer-
vezetek ifjúsági képviselõit hívják meg, mint felelõs tényezõket. Ha ezek meg-
egyeznek egy közös kisebbségi magyar programban, akkor a szervezeteik, mint
olyanok, felelõsséggel elvállalják a közös programm végrehajtását. Ebben az eset-
ben Erdély összes meglévõ szervezetei összefogtak volna egy közös munkában.
De nem ez történt. A rendezõség csak egyéneket hívott meg, akik három napig
szónokoltak s megegyeztek egy olyan hitvallásban,81 mely semmi újat nem tartal-
maz, de amelynek alapján most megindul egy újabb mozgalom. Ebben az új moz-
galomban benne vannak a kommunisták is, akiknek két-három vezetõje – mint
magánszemély – részt vett a találkozón s annak hitvallását elfogadta. A hitvallásban
benne van az is, hogy az erdélyi magyarság jövõjét csak, keresztyén erkölcsi és
nemzeti „demokrata” alapon képzelik el. Most már ez a hitvallás a kommunista
szervezetet nem kötelezi – csak az egyéneket – viszont a sok jelenlevõ pap, mint
egyén szintén elfogadta azt, hogy a Találkozón résztvevõket eszmetársuknak te-
kinti s azokat támogatja. Mi és még velünk sokan, attól félünk, hogy a nagy sajtó-
hadjárat, melyet a Találkozó érdekében kifejtettek,82 elaltatja az emberek ébersé-
gét s a kommunisták fognak a legjobban járni. Õk az egészet egy „népfront” érde-
kében használják ki s így félõs, hogy egyházainknak sokat fognak ártani. Ezért
tartottuk szükségesnek azt a cikket, melyet olvashatsz az E. F.83 … legutóbbi szá-
mából… azt hallottuk, hogy odaát is az újságírók egészen más beállítást adtak a do-
lognak. Persze azért, mert a Találkozó szervezõi között sok az újságíró s azok min-

247

79 Az EKK-ban található elrendezés, illetve számozás szerint ez Révész következõ, 6. számú levele. Az
egyébként keltezetlen levél tartalmából egyértelmû, hogy nem 1936-ban íródott, ugyanis a Vásárhe-
lyi Találkozó 1937-ben történt, tehát mindenképpen legfeljebb 1937-es datálású. Feltételezésünk
szerint ez lehetett Révész utolsó levele a szóban forgó corpusban.

80 Bíró Sándortól ld. pl. BÍRÓ, 1960., valamint BÍRÓ, 1989. Rövid összefoglalás róla és megjelent munkáiról
Mester Miklós tollából, BÍRÓ, 1989. XI–XIV. Szekfûhöz való viszonyára ld. DÉNES, 2001. 133–136.,
165–166. A szerzõ több levelet is közöl, amelyet Szekfû Gyula Bíróhoz írt. Ezek bizonyítják, hogy eb-
ben az idõszakban közeli kapcsolatban álltak egymással. Ugyanakkor Dénes kiadványából – értel-
mezõ jegyzetek híján – semmi közelebbit nem tudunk meg sem Bíróról, sem Szekfûhöz való viszo-
nyáról, annak jelentõségérõl, sõt a levelek tartalmáról és értelmezésérõl sem. Feltételezésünk szerint
jelen levélben a Vásárhelyi Találkozóról van szó, és Bíró ennek körülményeirõl tájékoztatja Szekfût.
A találkozóról ld. TURZA, 1977. Számos vonatkozásáról, illetve ott elhangzott beszédérõl ld. TAMÁSI,
2001. Mindezekbõl kitûnik az is, hogy a következõkben említett E. F. rövidítés, az Erdélyi Fiatalok címû
folyóiratra utal, amelynek egyik munkatársa volt Bíró Sándor.

81 Feltehetõleg az ún. Marosvölgyi Hitvallásról van szó. Ld. errõl a korábban említetteken kívül például
Balogh Edgár számos írása, egyebek között BALOGH, 1976.

82 Ld. erre TURZA, 1977.
83 Az Erdélyi Fiatalok címû folyóirat.



denütt elterjesztették a saját felfogásukat. Nálunk pedig az odaát megjelent véleke-
dések is hatást gyakoroltak.”

Én azt hiszem, ezeken a jobb sorsra érdemes barátainkon mi leginkább mégis
csak egy Budapesten, eldugva megszervezett rendszeres nyári tanfolyammal tud-
nánk segíteni. Ezen, kérlek, gondolkozzál tovább, hiszen a legnagyobb szeretettel
vetetted föl egyik utóbbi beszélgetésünkön ezt az eszmét. Viszont Balogh Jenõ84

kedves bátyám – akivel ezekrõl a dolgokról tegnap este hosszan beszélgettem – a
legnagyobb készséggel hajlandó a dunavecsei ref. KIE- táborban református erdé-
lyi fiatal tanácsosokat elhelyezni ingyen. Azt hiszem, nem volna megoldhatatlan,
hogy ezek onnan járjanak be ide* a továbbképzõre – a r. kath. testvérek Gödöllõ-
rõl vagy más alkalmas helyrõl.

Szeretettel és mai jóságodért is hálás köszönettel
tisztelõ barátod

R. I.
* Most látom, hogy nagyon messze van, lehetetlen.

7.
Ifjabb Révész Imre levele Szekfû Gyulához

Debrecen, 1936. február 1.
(EKK G 628/7.)

Kedves Barátom,

nagyon köszönöm igazán jólesõ soraidat. Most egy apróságot küldök Neked +85

alatt, de annak a nyugtázásával nehogy fáraszd magad! Egyébként jelentéktelen
dolog, de Téged azért fog mégis érdekelni, mert nagy Magyar Történetedben a gá-
lyarab-ügynek is kellõ figyelmet és tárgyilagosságot szenteltél.86

A Kálvin-cikket, ha élek, föltétlenül megcsinálom úgy, hogy legkésõbb a májusi
számban közölhesd (akkor lesz az országos Kálvin-ünnep is!).87 Nehezen tudok
hozzájutni, mert a mellett, hogy egy-két nagyobb munkámon állandóan írogatok,
egész sereg alkalmi megbízással88 vagyok egyházi részrõl elterhelve, amelyeknek a
nyakamról való lerázása – bár egyik felõl legfõbb óhajtásom volna – másikfelõl
azért lelkiismeretbe vágó dolog, mert ahogy ma állunk, még örülnöm kell, hogy né-
mely fõbenjáró dolgokban engem juttatnak szóhoz, nem pedig a hurráh-kálviniz-
mus valamelyik képviselõjét.

Igaz szeretettel és tisztelettel köszönt

Debrecenben, 1936. II. 1. hû barátod
Révész Imre
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84 Balogh Jenõ (1864-1953): jogász, igazságügyminiszter, az MTA tagja, a református világi konvent el-
nöke, felsõházi tag 1927-tõl.(Életrajzi lexikon.)

85 sic! Valószínû, hogy a Révész a következõ cikket küldte Szekfû Gyulának. RÉVÉSZ, 1936d. 216. 
86 Vö. HÓMAN-SZEKFÛ, 1929b 354.
87 RÉVÉSZ, 1936b 5–14.
88 Révész nagyobb munkája RÉVÉSZ, 1938d.



8.
Ifjabb Révész Imre levele Szekfû Gyulához

Debrecen, 1936. szeptember 27.
(EKK G 628/8.)

Mélyen tisztelt kedves Barátom!

Válaszod megküldését89 igaz hálával köszönöm. Az egész vitát, gondolhatod, mily
nagy érdeklõdéssel kísérem. Nem kell mondanom, mennyire jól esik, hogy abban
az írásodban is annak láthatlak, akinek és aminek eddig mindig. 

Tisztelõ szeretettel híved
R. I.

D. 1936. IX. 27.

9.
Ifjabb Révész Imre levele Szekfû Gyulához

Debrecen, 1937. január 16.
(EKK G 628/9.)

D[e]b[recen], 1937. I. 16.

Mélyen tisztelt kedves Barátom!

Igaz hálával köszönöm rendkívül kedves figyelmedet. A csatolt két költeményt a
legnagyobb érdeklõdéssel olvastam el.90 A levél valósággal megrendített. Még
egyszer elolvasom, hogy tartalma jobban megragadjon emlékezetemben s aztán
kívánságod szerint elégetem. 

A német dolgokat állandóan figyelemmel kísérem. A helyzet most már az, hogy
ott kint tanuló tanítványaim magyar levélben sem mernek haza semmit megírni,
mert a határon azt is átvizsgálják. Csak kerülõ úton hallani szívszorító dolgokat.
Mihelyt lesz annyi anyagom, hogy kitelik belõle egy cikkre való, megint kopogtat-
ni fogok.91

A napokban leszek bátor Neked megküldeni 2 füzetet. Az egyik a helybeli Tisza
István Tudományos Társaság egy kiadványa. Szerzõje R. Kiss István.92 Hála Isten-
nek, végre – 8 év múltán – rászánta magát arra, hogy konkrét tudományos kérdés-
rõl is vitatkozik Veled. Persze, a resentus93 most is kiüt a hangjából itt-ott, de vég-
eredményben, azt hiszem, mégis örömöd fog telni az írásában, mert egy konkrét
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89 Feltehetõleg SZEKFÛ, 1936. 371–384., vö. még ERÕS, 2000.
90 Ezt támasztják alá Révész Magyar Szemlében megjelent tanulmányai is. RÉVÉSZ, 1933. 213–221.; RÉ-

VÉSZ, 1934b 308–314., RÉVÉSZ, 1936c 143–150. Jelen esetben azonban nem lehet tudni, hogy mely köl-
teményekrõl van itt szó.

91 Révésznek a Magyar Szemlében megjelent cikkeit ld. korábban.
92 RUGONFALVI, 1936.
93 resentus = megbántódás



kérdésben csakugyan világosságot derít. A füzet tartalmát kivonatosan felolvasta,
ill. szabadelõadásban bemutatta a Társaság I. osztályában, amelynek én vagyok
méltatlan elnöke. Gondolhatod, hogy éppen a Hozzád való viszonyomnál fogva is
nagyban pártoltam, hogy a Társaság kiadja ezt a kis dolgozatát – mert ezzel is do-
kumentálni akartam (amit most már talán elhisz !), hogy annak idején nem az ellen
volt kifogásom, hogy õ Téged bírálni mert (nagyon méltatlan barátod volnék, ha
csalhatatlannak és bírálat fölött állónak tartanálak!), hanem az ellen volt kifogá-
som, hogy nem bírált, hanem kiabált és rúgott.94 Mivel most már mégis más írral
kezdi kötni, érdemes, hogy meghallgattassék.

A másik füzet a Barth95 két, nemcsak szakteológusoknak tartott magyarországi
elõadását tartalmazza az én fordításomban s függelékül nekem egy hasonló tárgyú
elõadásomat. Bizonyosra veszem, hogy egyikben sem a református, hanem a ke-
resztyén ügy fog Téged nagyon érdekelni – az idõk jelei!

Állandóan forgatok a fejemben témákat a Magyar Szemle számára s egyszer
majd csak le is ülök valamelyikhez szíves engedelmeddel.96 A baj az, hogy családi
életgondok igen õrölnek mostanában, a részint becsületbõl, részint egy pici anya-
gi többletért elvállalt egyházkerületi levéltárnokság97 új (ámbár nem idegen) lekö-
töttsége jelent számomra s a nyomasztó, sõt már fullasztó világhelyzetben lankad
a lendület.

Isten adjon Neked minden kívánatos áldást az újévben! Azt hiszem, Te is eléggé
aggasztónak látod a legközelebbi jövõt. Ágostonnal98 mondjuk (Kálvin hogy sze-
rette e mondását is, mint még annyit!): „da quod iubes, et iube quod vis…”99

Még hadd írjam azt a magátólértetõdõséget, hogy nincs egyházkerületi levél-
tárnok is mindenben a legnagyobb készséggel állok szolgálatodra, akár Magad-
nak, akár valamelyik derék tanítványodnak. A tûrhetõen rendezett levéltárban
igen szép XVIII. századi anyag van, de szórványosan egész 1561-ig visszamegy az
okmányok kelte.

Igaz szeretettel és tisztelettel köszönt, 
Debrecen [1]937. I. 16. mindig híved 

Révész Imre
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94 Ld. Bevezetés 
95 Karl Barth 1936-os elõadásáról ld. FERENCZ, 2007.
96 Révésznek a Magyar Szemlében megjelent cikkeit ld. a korábban. Szekfû szerkesztõségének idején

még egy jelent meg. Vö. RÉVÉSZ, 1938a 105–110.
97 Ld. ehhez például SZABÓ, 1941. Szabó munkájának elõszavát Révész Imre írta, részben az itt szóban

forgó minõségében.
98 Szent Ágoston, Augustinus, Aurelius Augustinus (Thagaste, Észak-Afrika, 354. november 13.–Hippo

Regius, 430. augusztus 28.) hippói püspök, egyházatya, filozófus.
99 Da quod iubes, et iube quod vis. (lat.) = Add, amit parancsolsz, és parancsolj, amit akarsz.



10.
Ifjabb Révész Imre levele Szekfû Gyulához

Debrecen, 1937. április 29.
(EKK G 628/10.)

Mélyen tisztelt kedves Barátom!

Hálás vagyok legutóbbi meleg soraidért s a Reichspost100 tanulságos cikkéért. Most
már gyûlt arra anyagom – angol és holland források fõként –, hogy mihelyt
lélekzethez bírok jutni, compareálok101 egy újabb cikkel.102 Persze szeretném meg-
várni az egyházi „választások” eredményét, ha beláthatatlanul ki nem tolja Hitler.

Ebben a mi örömtelen magyar világunkban kevés olyan örömet ismerek, mint
amilyen a Veled való együttlét. Természetes, hogy ez az öröm csak fokozódik, ha
Veled oly társaságban lehetek együtt, amilyenben a multkor lehetett volna részem.
Szeretném, ha átfutólag sem merülne fel Benned olyan gondolat, mintha én vagy
kényelemszeretetbõl, vagy bizalmatlanságból kerülném az ilyen drága alkalmak
megragadását. Én egy évben 2–3 alkalommal tudok Budapesten megfordulni, ak-
kor is csak a legrövidebb idõre, ameddig tart az a – rendszerint egyházi s nagyon
ritkán egyetemi – hivatalos megbizatásom, melynek alapján oda- és visszautazá-
som, valamint ott-tartózkodásom költségei fedezve vannak. Tudom, hogy nem ér-
zed másnak, mint egyszerû helyzetképnek, minden jeremiád-jelleg nélkül: nekem
egyszerûen nem telik ma arra, hogy én Budapestre többször (vagyis annyiszor,
ahányszor szeretnék) feljárjak, minthogy mi vidéki hittudományi tanárok kizáró-
lag csak fizetésünkbõl, folyton csökkenõ tandíjosztalékunkból élünk, vizsgadí-
junk nincs annyi egy évben, amennyi egy itteni egyetemi jogtanárnak egy hónap-
ban. (erre különösen büszkék vagyunk, mert ez azt jelenti, hogy a közelgõ lelkészi
vizsgákat charitativ alapon csináljuk, a doktori szigorlataink mértéke pedig oly
magas, hogy 2–3 van évenként maximaliter!). Ez még mindig nem azt jelenti, hogy
koplalunk, tisztes szerénységben és igen összehúzódva még három nagy leány-
gyermek terheit is el lehet hordozni ebbõl a javadalomból (mely nb. nálam azért is
alacsony, mert az egyetemre átjövetelemkor megelõzõ 18 évi lelkészi és theol. ta-
nári szolgálatomból csak 5 évet számítanak be) – de bizony jelenleg semmiféle
életszépítõ és magasabb rendben életépítõ kiadásra nem telik belõle, illetõleg,
amennyiben ilyenre is elszakíthatok, az már a gyermekeimet illeti. Én bizony a le-
hetõ legszívesebben felmennék Corvin-vacsorákra,103 akadémiai ülésekre stb., de
kénytelen vagyok magamat ebben és sok másban megtagadni, kizárólag a mon-
dott okokból. Keserûség nélkül teszem ezt, mert prédikátor- és rektorõseim sem
voltak e tekintetben elkényeztetve 300 éven át és nekem, aki nemvagyok náluk
különb, több igényem nem lehet. Ha még élek addig, még három gyermekemet
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100 A Reichspost osztrák katolikus napilapról van itt szó, nem lehet megállapítani, hogy melyik cikkre
utal Révész.

101 compareo (lat.) = megjelenik
102 Révész itt ismét a Magyar Szemlében való publikálási szándékára utal.
103 Révész itt a két világháború közötti idõszak legjelentõsebb tudományos kitüntetése, a Corvin-lánc/

koszorú tagjainak rendezett vacsorákra utal. Szekfû 1930-ban kapta meg e kitüntetést, de Révész is
birtokosa volt.



szárnyra bocsátom – az egyik már menyasszony is,104 de bizony csak az „egy-ing”
rendszer alapján fog férjhezmenni – s ha nem áll elõ az a (ma mindennapos) hely-
zet, hogy még szárnyrabocsátásuk után is értük kell dolgoznom: akkor lehet, majd
könnyebben fogok mozoghatni, s talán megengedhetem magamnak és igen
gyönge idegzetû feleségemnek105 egy-egy kis nyári üdülés vagy külföldi tanul-
mányút ma elérhetetlen álmát; vagy ha azt nem is, legalább a gyakoribb budapes-
ti utakat.

Mégis sajnálom, hogy errõl a dologról ennyit összeirkáltam s okosabb dolgok-
tól elvettem az idõdet vele. De, ismétlem, azért éreztem lelki szükségét egy engem
oly sok lelki jóval megajándékozott jóbaráttal szemben, hogy valamiképen az a
jóbarát – akinek ítélete számomra személyes vonatkozásban is kivételes jelentõsé-
gû – azt ne találja, bár csak futólag is gondolni,106 hogy én akár bizalmatlanságból,
akár kényelemszeretetbõl, vagy tudja Isten milyen „menschenscheu”107 lelkiálla-
pot következtében kerülöm õ és a hozzá hasonlók társaságát. Úgy igaz, ahogy
megírtam. Méltóztatnál jó néven venni és további baráti jóindulatodban megtarta-
ni ritkán látott, de Veled egész sokat társalkodó,

hûséges barátodat
Révész Imrét

D[ebrecen], 1937. IV. 29.
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104 A Révészre vonatkozó korábban említett irodalomból nem derülnek ki a családi vonatkozások.
105 A Révészre vonatkozó korábban említett irodalomból nem derülnek ki a családi vonatkozások.
106 Itt Révész sokadszor, viszont jelen forrásaink szerint egyelõre utoljára fejezi ki a Szekfû iránti megle-

hetõsen mély lojalitását.
107 menschenscheu (ném.) = emberkerülõ



Rövidítések és irodalomjegyzék

1. Források
EKK Egyetemi Könyvtár Kézirattára
MTA KK Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirat-

tára

2. Szakirodalom
ALVINCZI

1929a ALVINCZI Péter: Bethlen Gábor új megvilágításban I. In:
Kálvinista Szemle, 10 (1929) 5. sz. 39–40.

1929b ALVINCZI Péter: Bethlen Gábor új megvilágításban II. In:
Kálvinista Szemle, 10 (1929) 6. sz. 47–48.

BALOGH

1976 BALOGH Edgár: Itt és most. (Tanulmány a régi Korunk-
ról). Kolozsvár–Napoca, Dacia, 1976.

BALOGH

1967 BALOGH István: Dr. Révész Imre (1889–1967). In: Alföld,
18 (1967) 4. sz. 93–94.

BARCZA

1989a Dr. BARCZA József: Révész Imre az egyháztörténész. In:
Református Egyház, 41 (1989) 9. sz. 210–213.

1989b BARCZA József: Révész Imre az egyháztörténész. In:
Confessio, 13 (1989) 3. sz. 25–31.

1989c BARCZA József: Révész Imre életmûve. In: Theológiai
Szemle, 32 (1989) 4. sz. 193–197.

BÍRÓ

1960 BÍRÓ Sándor: Történettanításunk a 19. század elsõ felé-
ben. Budapest, 1960.

1989 BÍRÓ Sándor: Kisebbségben és többségben. (Románok és
magyarok 1867–1940). Bern, Európai Protestáns Ma-
gyar Szabadegyetem, 1989.

BUCSAY

1967 BUCSAY Mihály: Révész Imre (1889–1967). In: Theológiai
Szemle, 10 (1967) 3–4. sz. 83–86.

CZEGLÉDY

1989 CZEGLÉDY Sándor: Révész Imre, az igehirdetõ. In: Con-
fessio, 13 (1989) 3. sz. 17–25. 

DÉNES

1976 DÉNES Iván Zoltán: A „realitás” illúziója. A historikus
Szekfû pályafordulója. Budapest, Akadémiai, 1976.

2001 Szekfû Gyula. Szerk. DÉNES Iván Zoltán. Budapest, Új
Mandátum, 2001. 133–136., 165–166.

ERÕS

2000 ERÕS Vilmos: A Szekfû–Mályusz vita. Debrecen, Cso-
konai, 2000.

253



FARKAS

2004 FARKAS Mária: A Nouvelle Revue de Hongrie mint kultú-
raközvetítõ folyóirat. Budapest, Gondolat, 2004. 

FERENCZ

2007 Világok vándorai. Utibeszámoló Karl Barth 1936-os és
1948-as debreceni látogatásáról. Karl Barth és Vassady
Géza levelezése. Szerk. FERENCZ Árpád. Debrecen, Karl
Barth Kutatóintézet Kiadványai, 2007.

FRANK

1980 FRANK Tibor: A revíziós politika ’elméleti alapvetése’: Az
angol nyelvû Magyar Történet terve. In: Magyar Filozó-
fiai Szemle, 24 (1980) 6. sz. 931–943.

1991 Tibor FRANK: Luring the English-Speaking World: Hun-
garian History Diverted. In: Slavonic and East Euro-
pean Review, 69 (1991) 1. sz. 60–80.

GYIMESI

2009 GYIMESI Pálma: Szekfû Gyula és Debrecen. Szakdolgo-
zat. Debrecen, Debreceni Egyetem BTK Történelmi In-
tézet, 2009. 

HATOS

2005 HATOS Pál: A magyar protestantizmus és eszmei fordu-
lata Tisza Istvántól Ravasz Lászlóig. In: Múltunk, 50
(2005) 1. sz. 89–117.

HÓMAN–SZEKFÛ

1929a HÓMAN Bálint–SZEKFÛ Gyula: Magyar Történet. IV. A ti-
zenhatodik század. Budapest, Királyi Magyar Egyete-
mi Nyomda, é. n. [1929.]

1929b HÓMAN Bálint–SZEKFÛ Gyula: Magyar Történet. IV. A ti-
zenhetedik század. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi
Nyomda, é. n. [1929.]

JUHÁSZ

1967 JUHÁSZ Géza: Révész Imre pályája. In: Alföld, 18 (1967)
5. sz. 99–100.

KATHONA

1967 Dr. KATHONA Géza: Emlékezés Révész Imrére, az egy-
háztörténetíróra. In: Református Egyház, 19 (1967)
7–8. sz. 165–166.

KOCSIS

1989 KOCSIS Elemér: Révész Imre, az egyházkormányzó. In:
Confessio, 13 (1989) 3. sz. 11–17.

NAGY

1992 NAGY Péter Tibor: Szekfû Gyula levelei Balogh József-
hez. In: Történelmi Szemle, 34 (1992) 3–4. sz. 231–248.

POMPÉRY

1918 POMPÉRY Aurél: A királyi földesúri és kegyúri joga a vá-
rosokban. In: Katholikus Szemle, 32 köt. (1918) 1. füzet
13–22.

254



1930 POMPÉRY Aurél: Irányzatos-e a magyar protestáns törté-
netírás. I. Budapest, 1930.

RAVASZ

1918 RAVASZ László: A Zoványi-ügyhöz. In: Protestáns Szem-
le, 30 (1918) 7–10. füzet 291–297.

RÉVÉSZ

1911 RÉVÉSZ Imre: Puritánusok Magyarországon. In: Refor-
mátus Szemle, 4 (1911) 884.

1913 RÉVÉSZ Imre: A tudományos egyháztörténetírás. Ko-
lozsvár, Stief Ny., 1913.

1918 RÉVÉSZ Imre: Egész elvek és féligazságok. (Zoványi Jenõ
történetfelfogásához.). In: Protestáns Szemle, 30 (1918)
7–10. füzet 280–290.

1924 RÉVÉSZ Imre: A magyarországi protestantizmus tudo-
mányos történetírása. Eredmények és föladatok. Debre-
cen, A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság I.
osztályának kiadványai. II. köt. 1. sz., Debrecen, 1924.

1926 RÉVÉSZ Imre: Révész Imre élete 1826–1881: Születésé-
nek 100. évfordulójára. Debrecen, 1926.

1931a RÉVÉSZ Imre: A történettudomány új útjai és a protes-
tantizmus. In: Protestáns Szemle, 40 (1931) 507–522.

1931b RÉVÉSZ Imre: Irányzatos-é a magyar protestáns törté-
netírás? Pompéry Aurél könyvérõl. In: Protestáns Szem-
le, 40 (1931) 300–311.

1931c RÉVÉSZ Imre: Egyháztörténelem. In: A magyar történet-
írás új útjai. Szerk. HÓMAN Bálint. Budapest, Magyar
Szemle Társaság, 1931. 141–182.

1931d RÉVÉSZ Imre: Zwingli arca. In: Protestáns Szemle, XL
(1931) 649–659. 

1931e RÉVÉSZ Imre: Zwingli (Halálának négyszázados fordu-
latán. 1931 évi október 11.) In: Debreceni Protestáns
Lap, 51 (1931) 41. sz. 329–330.

1933 RÉVÉSZ Imre: A német protestantizmus válsága a Hitler
uralom alatt. In: Magyar Szemle, XIX. köt. (1933) 3. sz.
213–221. 

1934a RÉVÉSZ Imre: A protestantizmus és a vallásszabadság.
In: Protestáns Szemle, 43 (1934) 473–481.

1934b RÉVÉSZ Imre: Egyetemes értékek a német protestáns vál-
ságban. In: Magyar Szemle, XXII. köt. (1934) 3. sz.
308–314. 

1935 RÉVÉSZ Imre: A kálvinizmus befolyása a magyar refor-
mációra. In: Magyar Kálvinizmus, 2 (1935) 4–6. sz. 62–
69.

1936a Kálvin és a kálvinizmus. Szerk. RÉVÉSZ Imre. Debre-
cen, 1936.

1936b RÉVÉSZ Imre: Kálvin és Institutiója. In: Magyar Szemle,
XXVII. köt. (1936) 1. sz. 5–14. 

255



1936c RÉVÉSZ Imre: Németség és protestantizmus. In: Magyar
Szemle, XVIII. köt. (1936) 2. sz. 143–150. 

1936d RÉVÉSZ Imre: A gályarabok és a politika. In: Református
Élet, 3. (1936) 24. sz. 216.

1937a RÉVÉSZ Imre: Patriotisme français et fraternité chrétienne.
En souvenir d’Émile Doumergue. In: Nouvelle Revue de
Hongrie (1937) 2. sz. 208.

1937b RÉVÉSZ Imre: La réforme et les roumains de Transylva-
nie. Budapest, 1937. (Études sur l’Europe centre-orien-
tale 10. sz.)

1938a RÉVÉSZ Imre: A debreceni Kollégium. In: Magyar Szem-
le, XXXIV. köt. (1938) 2. sz. 105–110. 

1938b RÉVÉSZ Imre: Le Collége de Debrecen. Tirage à part de la
„Nouvelle Revue de Hongrie” In: Nouvelle Revue de
Hongrie (1938) 7.

1938c RÉVÉSZ Imre: A reformáció az erdélyi oláhok között.
Debrecen, Városi Nyomda, 1938.

1938d RÉVÉSZ Imre: Magyar református egyháztörténet. I. köt.
1520 tájától 1608-ig. Debrecen, Magyar Református
Egyház, 1938.

1940 RÉVÉSZ Imre: L’ame de Debercen. In: Nouvelle Revue de
Hongrie (1940) 455.

1941 RÉVÉSZ Imre: Református történetszemlélet. In: És lõn vi-
lágosság. Ravasz László emlékkönyv. Budapest, Frank-
lin, 1941. 193–207.

1955 RÉVÉSZ Imre: Szekfû Gyula (1883–1955). In: Akadémiai
Értesítõ LXII. köt. (1955) 513. sz. 355–357.

RÉVÉSZ

1884 RÉVÉSZ Kálmán: A reformatio hatása hazánkra. Debre-
czen, 1884.

1891 RÉVÉSZ Kálmán: Unitárius történetírás. Pápa, 1891.
1895 RÉVÉSZ Kálmán: Az unitárius történetírás legújabb re-

meke. Debreczen, 1895.
1902 RÉVÉSZ Kálmán: A magyar reformáció kezdetérõl. Kas-

sa, 1902.
RI

1914 RI: A számûzött Rákóczi. In: Protestáns Szemle, XXVI
(1914) 301–304.

RUGONFALVI

1929a RUGONFALVI Kiss István: Szekfû Gyula: Bethlen Gábor. In:
Protestáns Szemle, XXXVIII (1929) 2. sz. 123–132.

1929b RUGONFALVI Kiss István: Az átértékelt Bethlen Gábor.
Debrecen, magánkiadás, 1929.

1936 RUGONFALVI Kiss István: Az egyházi rend közjogi helyze-
te Erdélyben és Bethlen Gábor armalisa. Debrecen, A
Debreceni Tisza István Tudományos Társaság I. osztá-
lyának kiadványai, 1936.

256



SZABÓ

1941 SZABÓ István: Levéltári útmutató (Tájékoztatás a ma-
gyarországi református egyház levéltárához kibocsá-
tott szabályrendeletekhez.). Budapest, Bethlen Nyom-
da, 1941. 

1967 SZABÓ István: Révész Imre (1889–1967). In: Magyar
Tudomány, LXXIV. köt. (1967) 12. sz. 784–786.

SZEKFÛ

1913 SZEKFÛ Gyula: A számûzött Rákóczi, 1715–1735. Bu-
dapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1913.

1929a SZEKFÛ Gyula: Bethlen Gábor. Budapest, Magyar Szem-
le Társaság, 1929.

1929b SZEKFÛ Gyula: Kritika és terror I. In: Magyar Kultúra,
16 (1929) 6. sz. 251–256.

1929c SZEKFÛ Gyula: Kritika és terror II. In: Magyar Kultúra,
16 (1929) 7. sz. 300–305. 

1935 SZEKFÛ Gyula: A vallási türelem és a hazai puritániz-
mus. In: Theologia, 2. köt. (1935) 303–314.

1936 SZEKFÛ Gyula: Válaszom a Magyar Történet dolgában.
In: Budapesti Szemle, 242. köt. (1936) 706. sz. 371–384.

TAMÁSI

2001 TAMÁSI Áron: Szellemi õrség. (Esszék, cikkek, útirajzok
1936–1965). Budapest, Palatinus, 2001.

TURZA

1977 TURZA Mária: A Vásárhelyi Találkozó. Bukarest, k. n.,
1977.

WEIS

1930 WEIS István: A mai magyar társadalom. Budapest, Ma-
gyar Szemle Társaság, 1930.

ZAMBON

2008 ZAMBON Csaba: Rugonfalvi Kiss István. In: RUGONFALVI

Kiss István: Bethlen Gábor. Máriabesenyõ–Gödöllõ,
Attraktor, 2008. 192–198.

ZOVÁNYI

1911a ZOVÁNYI Jenõ: Puritánus mozgalmak a magyar refor-
mátus egyházban. Budapest, Magyar Protestáns Iro-
dalmi Társaság, 1911.

1911b ZOVÁNYI Jenõ: Adatok a magyarországi puritánus
mozgalmak történetéhez. In: Magyar Protestáns Egy-
háztörténeti Adattár, 1911. 1–25.

1918 ZOVÁNYI Jenõ: Az evangéliumi protestantizmus egysége
a reformáció különféle irányaiban. In: Protestáns Szem-
le, 30 (1918) 1–3. füzet 40–51.

2004 ZOVÁNYI Jenõ: A magyarországi protestantizmus törté-
nete. I–II. Máriabesenyõ–Gödöllõ, Attraktor, 2004. 422.

257



258



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


