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RÉVÉSZ IMRE PÜSPÖK ÉS AZ 1944-45-ÖS VÁLTOZÁSOK1

A feleletekre váró kérdésköröm: a közismert események között hol látta a 
maga helyét, miben sajátos feladatát, mit akart elérni és mitől óvakodott az a 
Révész Imre, aki 1920-ban felcserélte kolozsvári egyetemi egyháztörténeti 
katedráját a debreceni Nagytemplom szószékével, s nyomban Trianon után 
meghirdette a „lelki kálvinizmus” programját, írván: „Tegyük kálvinizmusunkat 
lelkünk tüzében lelkivé... Azzá, aminek erejével megszentelte és megacélozta 
atyáink szívét, agyát és karját, fölemelte a mohácsi sírjába döntött magyyar 
nemzetet és a semmiből megteremtett egy örök időkre fényes emlékű, nemes 
zamatú és tápláló tartalmú, ízig-vérig magyar kultúrát...”2

-  1936-ban -  6 éve ismét professzorként -  leszögezte: „Magyarországon 
belátható időn belül a nemzeti szocializmus és a kommunizmus erői fognak 
egymással megküzdeni. Akármilyen legyen a küzdelem végső kimenetele, az 
egyháznak az államhoz való viszonyát mindenesetre gyökeresen meg fogja 
változtatni...”3

-  Püspöki székfoglalójában -  1938. október 3-án -  egyházát illetően csak a 
kifejezetten hitvallásos szellemű iskolák létjogát ismerte el, érdekükben viszont 
minden áldozatot meg kell hozni.4

-  Első püspöki újévi üzenetében (1939) radikális földreformot sürgetett, a 
tömegeknek „az agrárproletariátusból való gyors és erélyes felemelését” szor
galmazta, másfelől pedig figyelmeztetett: „a fajok lefelé való osztályozása -  ha 
egyszer ’árja’ ideológia alapján történik -  nem egyedül a sémi fajra nézve jár 
súlyos következményekkel... mi finnugorok és török-tatárok sem fogunk a létra 
fokán sokkal magasabbra kerülni”5. Püspökként is annak tudatában vett részt az 
egyházak egységtörekvésében, hogy „soha politikai úton és politikai céllal... 
maradandó vallásegységet teremteni nem sikerült”6.

-  1945. október 31-én még nem marxista szemlélettel ezt is fejtegette: „A 
reformáció... nemcsak forradalmi formájával, hanem eszmei tartalmával is 
világtörténeti indításokat adott a legnemesebb forradalmi eszmék kifejlődésé
hez és érvényre jutásához.”7

E rövid áttekintés négy pontjának címszavai: 1. Német megszállás, zsidókér
dés, helybenmaradás. 2. Az újjáépítés kezdetén. 3. Közbenjárások, tiltakozások. 
4. Földreform, egyház és állam.

*
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„Estére megjöttek a rettenetes hírek. Isten legyen nekünk irgalmas” -  írta 
gondosan vezetett naplójába 1944. március 19-én, 27-én pedig hozzátette: 
„Egyre nyomottabb hangulatok és hírek.”8 Röviddel később arról értesült, hogy 
egyházközsége főgondnokát, Juhász Nagy Sándort a Gestapo letartóztatta. 
Nyomban hivatalos levelet írt és adott át az egyetemnek a Gestapo által lefoglalt 
részében a kormánybiztosnak. A „leghathatósabb közbenjárást” kérte, mert -  ez 
akár fenyegetésnek is tűnhetett -  fogvatartása „a tiszántúli református magyar
ság lelkében olyan resensust fog váltani, amelynek tartóssá válását aggályos 
következményekkel járhatónak gondolom politikai szempontból is.”9 Fellépése 
elérte a kívánt eredményt, sőt többedmagával szabadult Juhász Géza is.

Révész elutasította a német nemzeti szocializmust, de nemcsak azt. Állás
pontját így fogalmazta meg 1944 nyarán: „1.) A német és az orosz totalitás 
között történelmi gyökér, világnézeti színezettség és a módszerek tekintetében 
nagyon sok különbség lehet, de a lényegben semmi különbség nincs. Bibliai 
keresztyén megítélés szerint a dolgot nem tudom másként látni. 2.) Ennek 
ellenére nem képzelek józan eszű, művelt és európai érzésű magyar embert, aki 
ha a kettő között választani kellene, nem a németet választaná. Magam is így 
vagyok vele. 3.) Itt azonban a kérdés most az, hogy keresztyén lelkiismerettel 
lehet-e helyeselni, vagy legalábbis elhallgatással tűrni a zsidókérdés ún. megol
dására Magyarországon március óta alkalmazott eljárási módokat. Az én meg
győződésem az, hogy nem lehet és ebben a meggyőződésben osztozom egyhá
zamnak minden komoly lelkipásztorával és nagyon sok világi vezetőjével. 
Ennek ellenére és a kormány könyörgő kérésére, lelkiismeretünk súlyos meg
terhelésével eltekintettünk attól, hogy tiltakozásunkat a gyülekezetek elé vi
gyük, mert a kormány és hazánk egészen súlyos helyzetét nem akartuk ezzel 
még jobban bonyolítani.”10

A protestáns egyházak felső, részben összehangolt vezetősége tárgyalások 
útján mindent meg akart tenni a zsidók mentése érdekében, s ennek előkészíté
sében püspökünk is kivette részét.11 Minderről a közvélemény csak abból a 
szűkszavú körlevélből értesült, amelynek felolvasását Révész Imre is elrendelte 
és amit a Nagytemplomban július 16-án maga is megtett. Szövege: „A Magyar- 
országi Református és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei tájékoz
tatni kívánják a gyülekezeteket arról, hogy mindkét evangéliumi egyház veze
tősége a zsidókérdés kapcsán, különösen a megkeresztelt zsidók kérdésében, 
ismételten eljárt az illetékes kormánytényezőknél és ez irányú fáradozásait 
továbbra is folytatja.”12 Révész postán küldött leveleiben olvasható, hogy a 
sárga csillag viselőit „fokozott gyöngédséggel kell körülvenni”, ami „kifelé ne 
hasson provokálólag”13. A gettó ügyében tárgyalt a főispánnal, a csendőrséggel, 
június 11 -én prédikált, majd tanácskozott magában a gettóban is14, és megtiltotta 
a zsidók lefoglalt vagyontárgyainak egyházi vagy iskolai célra való igénybevé
telét.15
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A magyar puritánus teológusokhoz hasonlóan Révész Imre sem volt forra
dalmár, csak tanításai voltak részben forradalmiak. Kötötte őt a törvényességhez 
való merev ragaszkodás. így amikor miniszteri rendelet engedélyhez kötötte azt, 
hogy pedagógusok szolgálati helyüket elhagyhassák, egyfelől körlevelekben 
követelte meg és maga is ellenőrizte ennek szigorú betartását16. Másfelől leszö
gezte: „Minden lelkipásztornak a legvégső emberi lehetőségig a rábízott nyáj, 
tehát gyülekezete körében van a helye.”17 A Debrecent ért egyik bombatáma
dáskor égett a Nagytemplom, megrongálódott a Kollégium, a püspöki hivatal és 
lakás, ezért szeptember 19-én hivatala legfontosabb anyagával családostól Haj
dúszoboszlóra távozott. Címét közzétette és ígérte: „a helyzet bárminő alakulása 
esetén sem fogja elhagyja Tiszántúl területét, illetőleg csak a legdurvább testi 
erőszak fogja őt arra kényszeríteni, hogy bármely irányban is elhagyja azt.”18

*

A szovjet csapatok bevonulása után, október 26-án visszaköltözött püspök 
másnap találkozót a városparancsnokkal19, -  aki előzőleg kifüggesztett paran
csában kijelentette: „Minden polgári hatóság folytassa kötelessége teljesítését... 
Az istentiszteletek megtartásának nincs akadálya...”20 Ezt követően -  írja Ré
vész -: „Vásáry István kinevezett polgármester, Herpay Gábor alispán és én 
elkezdhettük a sziszifuszi munkát a kétségbeesett és kirabolt városban.”21. 
Csatlakozott hozzájuk Bánáss László prépost és Bodnár János prorector. Együtt 
„egy ötös igazgatósági hatóságot alakítottak... állandó kapcsolatban voltak az 
orosz városparancsnoksággal”22. Még aznap este nyilatkozatot készítettek, ami 
némi módosítással másnap röplapként megjelent, hirdetve: „Az orosz hadsereg 
parancsnoksága előttünk azt a komoly kijelentést tette, hogy az elfoglalt váro
sokban és községekben a legnagyobb eréllyel helyreállítja a magyar közigazga
tást, a normális élet menetét és a munkát, s eközben tiszteletben tartja nemzeti 
érdekeinket, szokásainkat, hagyományainkat és vallásos érzéseinket.”23

„Amikor egész életemben követett pártonkívüliségemet szigorúan megőriz
tem, -  írta 1945. évi püspöki jelentésében -  kötelességemnek tartottam, hogy a 
legnehezebb időszakban, 1944. október végétől december végéig a magyar 
közhatalmat Debrecenben akkor hordozó tényezők nyomatékos kívánságára 
átmenetileg olyan köztevékenységekre vállalkozzam, amelyek lelkipásztori és 
püspöki tisztemmel ha nem is összeférhetetlenek, de abból nem szükségképpen 
következnek... Valamennyivel a lassan és kínosan újraéledő szellemi és erkölcsi 
romeltakarításnak s ezzel együtt egyházamnak... igyekeztem szolgálni.”24 Ilyen 
magatartást ajánlott a lelkészeknek 1944 decemberében is: „Az egyház vezető
inek -  ha egyáltalán alkalmuk adódik rá, amit nem kell keresniük, de el sem 
szabad utasítaniuk -  ma a nem egyházi vonatkozású köztevékenységben is 
mindenütt ott kell lenniük, ahol segítségüket kérik és jó néven veszik, s ahol a 
magyar életegész szolgálata mellett és szolgálata által egyházunk vitális érdekeit
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is előmozdíthatják.”25 Ő maga -  miközben rendszeresen prédikált, vezette 
egyházkerületét, az egyetemen helyettesítő előadásokat tartott -  átmenetileg 
betöltötte a tankerületi főigazgató és tanfelügyelő tisztét26, tagja volt a helyi 
Nemzeti- és Törvényhatósági Bizottságnak, az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek és 
Politikai Bizottságának. Részt vett a nemzeti segélyakció, a Vöröskereszt és a 
Szovjet-Magyar Társaság munkája27 elindításában, hiszen „hazánk és népünk 
mostani szomorú helyzetében mindegyikünk Isten és a történelem előtti felelős
séggel maximális erőkifejtésre és tehervállalásra van kötelezve.”28 Ugyanakkor 
társadalmi és felekezeti összefogásra és együttmunkálkodásra szólított, mivel 
„Nem kívánatos, hogy a megmaradt magyar értékek megmentésére hivatott 
egyének most se tudják megtalálni egymás kezét és szívét”29.

Az újjáépítést pedig annak tudatában kell végezni, -  olvasható a pedagógu
soknak adott utasításában -  hogy „a mostani háború közelgő befejezésével 
hazánk és népünk életében sokkal mélyrehatóbb változások fognak együtt járni, 
nfiint aminőket 1918-i összeomlásunk hozott magával... Éppen ezért minden 
tanár és tanító rendkívüli felelőssége teljes tudatában gondosan óvakodjék attól, 
hogy növendékei előtt a mai helyzetet akárcsak célozgatásokkal is, valami 
epizódszerű közjátéknak tüntesse fel, amelynek elmúltával lényegileg éppúgy a 
megelőző társadalmi és politikai rend, az eddigi közszellem fog visszatérni, mint 
ahogyan 1919 augusztusától kezdve történt.”50 Ugyanezt a felfogást képviselte 
egyházkerülete élén: „Meg nem szűnő aggodalommal állapítom meg: lelkész
testvéreim nagy többsége még-mindig nem tudja, vagy nem akarja világosan 
látni, hogy a régi állami társadalmi és gazdasági rend, amellyel egyházunk a 
kelleténél jobban össze volt nőve, nem fog visszatérni. Az újnak a kialakulása 
még nem fejeződött be, itt meglepetésekre még el lehetünk készülve, de bi
zonnyal nem a restauráció irányában.”31

*

Nincs hitele a társadalomfejlődést célzó mégoly magasztos elvek hangozta
tásának, ha azok a gyakorlatban nem érvényesülnek. Ennek tudatában töltötte 
be hivatását a püspök. Nagy és kis horderejű, távoli és közellevő kérdésekkel 
kapcsolatban egyaránt e szerint teljesítette felismert kötelességeit akkor is, ha 
tudta: fáradozásai meddők maradnak.

Felemelte szavát az elhurcolt polgári lakosság érdekében.32 Egyházkerületé
ben közgyűlési határozatot készített elő, majd terjesztett fel a Magyar Köztár
saság kormányához, melyben „megdöbbenéssel és fájdalommal értesül az ide
gen impériumok alá került magyarsággal szemben... részben a helyi hatóságok, 
részben a központi hatalom részéről elkövetett jogfosztásokról, a vallásfeleke
zeti iskolázás, a magyar tannyelv használatának megszűnéséről... magyar állam
polgárok kiutasításáról, általában a legsarkalatosabb emberi jogok bizonytalan
ná tételéről s mindezekkel kapcsolatban a tiszta demokrácia alapelvének
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megkerüléséről.”33 S amikor meghallotta, hogy „a közköltségen eltemetett, 
tehát ún. ’ingyenes’ temetésben részesülő halottaknak nem jut koporsó, hanem 
azokat egyszerűen papirosba csomagolják tökéletlenül, még tagjaik is kilátsza
nak, ...a halálban való egyenlőség” jegyének megfelelő megoldást várt el a 
polgármestertől.34 A nők védelméért könyörögve fordult a városparancsnok
hoz35, a teherbe ejtett áldozatok gondozása tekintetében pedig teológusok, 
orvosok és jogászok bevonásával készült bizalmas utasítást küldött a lelkészek
nek36. (Megengedhetőnek tartotta az abortuszt.)

Ismételten arra intett mindenkit, „hogy a helyükről eltávozott lelkipászto
rok és egyéb egyházi tisztviselők dolgában óvakodjanak elhamarkodottan 
ítélkezni... senkit kihallgatás nélkül elítélni nem szabad”37. Személyek, va
lamint épületek tekintetében jelentkező rendőri szervek és „hitványul lelki- 
ismeretlen vidéki harambasák”38 túlkapásai ellen „kötelességem és szívem 
egyaránt diktálja, hogy szüntelenül zörgessek mindenütt -  írta 1945 nyarán 
- ,  ahol csak egy kis meghallgatást remélek”39. Rákosi Mátyást is személye
sen átadott írásában figyelmeztette: „minél derekabbnak tudott lelkészeket 
ér a köztudat megítélése szerint igazságtalan és méltatlan elbánás, annál 
inkább megrendül a hit és reménység arra nézve, hogy az új politikai és 
társadalmi rendben az egyház nem fog üldöztetést szenvedni... Meggondo
latlanság az ’egyházi reakció’ ördögét egyes személyi esetek kapcsán, elég
séges ok nélkül addig festegetni a falra, amíg az egyszer valóban megjelenik, 
nem az egyház lényegéből s szelleméből, hanem az egyházi közvéleményben 
felgyűlő keserűségekből megszületve.”40

Helyi hatalmasságok egyházi épületeket egyházi hozzájárulás nélkül gyakor
ta vettek igénybe. Különösen fájlalta, hogy-a Vörös Hadsereg -  ígérgetések 
ellenére -  1945 őszén sem vitte el hadikórházát a Kollégiumból. Révész a 
szovjet követségi tanácsos segítségét is kérte: „Lehet, hogy a világpolitika 
súlyos és bonyolult kérdéseihez képest elenyésző csekélység ez az ügy -  írta -, 
viszont azonban a népek közötti tartós jóviszony az ilyen csekélységek moza
ikjaiból rakódik össze, vagy az ilyen csekélységek aláaknázó erején pusztul 
el.”41

Többfelől, többféle nyomás nehezedett rá, amely csak később Toppantotta 
meg. Elutasító és kritikai jellegű magatartását ő maga expressis verbis indokolta 
meg: „az az eskü, amelyet a református püspököknek föszentelésekor le kell 
tennie, többek között ezt a mondatot is tartalmazza: »A polgári hatóságoknak 
egyházunk törvényes önkormányzati jogaiba ütköző rendelkezéseit végre nem 
hajtom, hanem az egyházkerületi közgyűlésnek jelentem«”.42 Az egyház köte
lessége -  prófétai tiszténél fogva -  „Krisztus nevében szót emelni minden 
társadalmi és politikai tisztátalanság, általában minden közbűn ellen”43. *

*
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A várva várt földreformról Tildyhez hasonlóan az volt az elvi álláspontja, 
hogy azt „nemzetgyűlésen való törvénnyel kell tető alá juttatni”, de -  írta 1945. 
március 6-án -  „...azt látom az e körül folyó nagy kiabálásból, hogy... ki fogják 
terrorizálni a rendeleti úton való végrehajtást”44. Már a rendelet megjelenése 
előtt az egyházi és iskolai célvagyonok, az alapítványi birtokok kíméletes 
kezelését kérte, megjelenése után pedig azon fáradozott, hogy a kollégiumok ne 
egészükben, hanem egyes intézményeik, tagozataik szerint önállóan tarthassa
nak meg 100-100 hold földet. Dehát egy „nagyon tekintélyes helyről” hangzott 
el az elutasítás: „a debreceni és a sárospataki kollégiumok a múltban úgysem 
neveltek elegendő számban parasztfiúkat”45. Révész a későbbiekben „értékálló 
kárpótlást” kért és várt el a kormánytól.46

„Szabad egyház szabad államban” címmel előadássorozatot szervezett 1945- 
ben és 46-ban, mert „egyházunk és a demokratikus új magyar állam jövőjének 
alakulására egyaránt sorsdöntő lesz az egyház és az állam viszonyának minden
képpen megoldásra váró rendezése”47. Álláspontját így összegezte: „Szabad 
egyházat kívánok szabad államban... Ennek megvalósítására mind az egyház, 
mind az állam érdekében szükség van. Nem a jelenlegi helyzet máról holnapra 
való radikális és egyoldalú megváltoztatásával, mert ez a legsúlyosabb szociális 
igazságtalanságok mellett egyéb végzetes belső megrendüléseket is feltétlenül 
hozna magával. A megoldást a két fél szabad és kölcsönös megegyezésével 
képzelem... csak megfelelő fokozatosság esetén tartanám egészségesnek.”48

Az egyházi iskolák tekintetében 1944 végén leszögezte: „a magyar élet 
legradikálisabb átalakulása sem hozhatja magával az egyház nevelési jogának 
megszüntetését, s -  ha a radikalitás nem akarja veszélyeztetni az új életnek sem 
az egészségét, sem a magyarságát -  az egyház joga bármely fokú és fajú iskolák 
fenntartásához érintetlen kell maradjon.”49 Tudomásul kell venni, hogy keresz
tyén és ateista világnézet él egymás mellett a maga pedagógiai célkitűzésével. 
Később hangsúlyozta: „becsületességéhez tartozik egy valóban demokratikus 
államvezetésnek, hogy ezt a kétféle felfogást se mesterségesen összehangolni, 
se egyiket a másikkal erőszakosan elnyomni ne akarja, hanem hagyja élni a 
kettőt egymás mellett és -  tisztán szellemi síkon és eszközökkel -  küzdeni 
egymás ellen, közben pártatlanul ügyelve, hogy ez a küzdelem állam- és társa
dalomellenes módon el ne fajuljon, és hogy a józanon és nem totalisztikusan 
megszabott közös állami és nemzeti célok szolgálatából egyik pedagógiai rend
szer se vonja ki magát s még kevésbé dolgozzanak azok ezzel.”50

* * *

Kitekintő befejezésként legyen szabad arra utalnom, hogy jött „a fordulat 
éve”, s Révész Imre 1949. szeptember 1-i hatállyal leköszönt püspöki tisztéről51. 
Nyugdíjas egyetemi tanárként Budapestre költözött, ahol terminológiája vitat
hatatlanul megváltozott. Csak a terminológiája? Vagy kényszerűségből viselt
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egy álarcot? A késői kutató hiteles feleletet fog talán találni azokban az iratcso
magokban, amelyeket a volt püspök röviddel halála előtt egy-egy egyházi 
levéltárban helyezett el. Rájuk írta, hogy csak halála után 50 évvel bonthatók 
fel, s mi már tudjuk: 2017. február 27-ét követően. Bármit tartalmazzanak is, 
mindenkor, mindenhol és mindenkinek van üzenete annak a -  hugenotta szer
zőtől vett -  idézetnek, amellyel „A magyar történetírás új útjai”-ban megjelent 
Egyháztörténet c. tanulmányát zárta Révész Imre: „Amikor az Igazság torkunk
ra teszi a tőrét, meg kell csókolnunk fehér kezét, még ha vérünk is piroslik 
azon.”52
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