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A közelmúltban vizsgált levéltári dokumentumokból jobban megismerhető 
a magyar református egyház tanácsköztársaság alatti, valamint az azt köve-
tő tárgyalások és nyugalmi időszak története. Voltak olyan történészek 
1945 és 1989 között, akik leginkább csak a 133 nap eseményeire fókuszál-
tak, mégsem találtak az e tanulmány alapját képező dokumentumokra. 
Azért lényegesek ezek a források, mivel a Tanácsköztársaság alatti reformá-
tus lelkészi megnyilatkozások tartalmáról a legtöbb esetben csak kivona-
tokból és visszaemlékezésekből értesülünk, legtöbbször másodlagos vagy 
harmadlagos forrásokra hagyatkozunk. A most közlésre kerülő dokumen-
tumokból világosan kirajzolható egy elvi kép, ami nélkül nem lehetséges az 
események megértése. 

Még mielőtt azonban a címben szereplő személyre és ügyének doku-
mentumaira térnénk rá, kiindulásnak egy részben kortárs visszaemlékezést 
érdemes áttekinteni. Az emlékező a Tanácsköztársaság idején alig 10 éves, 
de családi szálai, valamint az általa használt források és későbbi egyházi 
munkássága autentikus forrássá teszi a következő korszakos értékelést: 

 
„A századvégi, maradi nagypapi réteg utolsó mohikánjai egy-két kivé-
teltől eltekintve is érdekesek, ezek közé tartozott Haypál Benő (1869–
1926) is, szemben állt minden egyházi reformmozgalommal, ébredés-
sel. Először Szabó Aladár (1860–1944) tudta áttörni ezt a frontot, s 
éppen a világháború végén jelentek meg a küzdőtéren, persze főként 
kápláni, hitoktatói sorban azok a fiatalok, akik részben az ő inspiráció-
jára létrejött egyesületekben, a KIE-ben, a Bethániában, a 
Lorántffyban, majd mind többen, főként dr. Victor János (1888–1954) 
hatása alatt, a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség kis lét-
számú, de országos konferenciáin olyan döntő hatásokat kaptak az 
evangéliumból, hogy egész életüket odaszánták az egyház megújulásá-
ra. […] Amikor Kunfi Zsigmond (1879–1929) egyházellenes támadása 
megindult, a Diákszövetség fiatal lelkésztagjai, közöttük Forgács Gyula 
(1879–1941), Benkő István (1889–1959), Deme László (1889–1987), 
Bereczky Albert (1893–1965) és az idősebbek közül Csűrös István ve-
zér nélkül vették fel a harcot az evangélium ügyének megmentéséért. 
Valamennyien bizonyságot tettek már korábban is arról, hogy céljuk-
nak tekintik a társadalmi igazságtalanságok megváltoztatását. Nem is 
egy mögött munkásgyülekezetekben szerzett tapasztalatok álltak, s a 
proletariátus tagjai között több, most befolyásossá vált hívük közül. A 
nagy kérdés elsősorban abban jelentkezett, hogy kikben számíthatnak 
szövetségesekre. 
A nagypapság megbénult. Csak az evangéliumi egyesületekkel foghat-
tak össze. Elsősorban a Lorántffy Zsuzsanna Egyesülettel és a 
Bethániával. A Lorántffy élére alig néhány hónappal korábban hívta 
meg Szabó Aladár Szilassy Aladáron (1847–1924) keresztül a Dunántúl 
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legtöbbet ígérő, fiatal segédlelkészét, Szabó Imrét (1891–1955). Azon-
ban az ő helyzete rendkívül kényesnek bizonyult.”1 
 

A legtöbb esetben a fentihez hasonló korrajzokból építkeznek a 20. század 
elejének egyháztörténetét bemutató memoárok.2 Ezen szubjektív beszámo-
lónak lehet egy másik, a köztörténeti kutatásokhoz illeszkedő olvasata is. 
Bodoky Richárd arról számolt be, hogy a Tanácsköztársaság ideje alatt a 
fiatalok voltak aktívak, az idézetből is kiolvasható egyfajta generációváltás 
lehetősége. Ezt alátámasztja az említett személyek születési idejének egy-
bevetése, azaz a legtöbben az 1880-as években látták meg a napvilágot. 
Tehát, a budapesti református egyházközségben történt események vizsgá-
latánál azt láthatjuk, hogy az harmonizál az Osztrák-Magyar Monarchia 
utolsó időszakának, valamint az azt követő időszak társadalomtörténe-
tében megfigyelhető generációváltásaival. Tovább erősíti a generációváltás 
melletti érvet az 1921. évi püspökválasztás a Dunamelléki Református Egy-
házkerületben. Összesen hét jelölt közül választhattak a gyülekezetek, a két 
legtöbb szavazatot kapott jelölt (Ravasz László és Kováts J. István) is a 
fentebb említett „fiatalabb generációhoz” tartozott.3 Bár jelentős különbség 
volt a két püspökjelölt között, azt bizonyosan tudjuk, hogy közöttük, vala-
mint az előbbi idézetben szereplők között a kollegialitási kapcsolatokat 
jelentősen meghaladó, erős baráti viszony is létrejött. A református egy-
házban, közelebbről a budapesti és agglomerációs egyházközségek történe-
ti emlékeinek értékelésekor előkerülő személyes hangú visszaemlékezések-
ből a Pareto-féle elméletre gondolhatunk. Arra, hogy az egyház vezetésé-
ben, illetve vezetőinek cseréjekor egyfajta „oroszlánok” és „rókák”4 párhar-
cát láthatjuk, amit az eseményekben résztvevők maguk is megfogalmaztak: 

 
„Az új helyzet a mi munkánkat is más keretekbe kényszeríti, hogy elké-
szülve rá, hogy mire hazaérsz, a tekintetben befejezett tények fogad-
nak. Ha más nem, a lakáshiány fogja ezt siettetni. 

                                                 
1  BODOKY RICHÁRD: Égi sziget. Jövevények és vándorok. Családtörténeti töredékek III. 

(1919-1922) Bp., 1999. (továbbiakban: BODOKY, 1999.) 37-39. p. A „nagypapi réteg” 
fogalma nem hivatalos egyházi gyűjtőnév, általában ez alatt értették az esperesek, 
egyházkormányzók közösségén túl a kiemelt nagy, városi gyülekezetek vezető lelké-
szeit. KIE = Keresztyén Ifjúsági Egyesület. 

2  Pl.: KOVÁTS J. ISTVÁN: Egy élet prédikációja. H.n., é.n. [2005] (továbbiakban: KOVÁTS, 
2005.) 200-202. p. 

3  HATOS PÁL: „Ravaszról azt hallom, szabadkőműves, jó lesz vigyázni!” Református 
püspökválasztás a Dunamelléken 1921-ben. In: Kommentár, 2012. 3. sz. 49-65. p. 

4  Az „oroszlánok”: „Nem nyitottak a világ változó viszonyaihoz való alkalmazkodásra, 
és ezért uralmuk esetén a társadalom elkerülhetetlenül a megmerevedés, a lemarás 
fázisába kerül.” A „rókák”: „Felismerik a kor követelményeit és igyekeznek hozzá al-
kalmazkodni, sőt újításaikkal egyúttal a társadalmi-gazdasági fejlődés hajtóerői. 
Ugyanakkor visszariadnak, igazában nincs meg bennük az elhatározottság és a képes-
ség az erő, az erőszak alkalmazására, és ezért ha uralomra kerülnek, hatalmuk rend-
kívül labilis. Uralmuk alatt a társadalom kétségtelenül előrehalad, de ugyanakkor a 
kormányzás és az uralom rendkívül költségessé válik, mert uralmukat – erőszak híján 
– csak az elégedetlenkedő rétegek és az uralomra törők megvesztegetésével, megfize-
tésével tudják biztosítani.” ILLÉS IVÁN: Nemzedékek, elitek, ciklusok. Bp., 1991. 15. p. 



22 Egyháztörténeti Szemle XIV/2 (2013) 

 
A Tanácsköztársaság megalakulásakor mi is elérkezettnek láttuk a lé-
lektani pillanatot arra, hogy nekifeszüljünk az egyházi reformnak. Tet-
tünk néhány energikus lépést [Gombos] Ferivel és [Deme] Lacival az 
élünkön, pillanatnyi eredményekkel, de most – amint én látom – al-
konyulóban van az egész akció a reakciósok aknamunkája, s a magunk 
gyerekes állhatatlansága miatt. Nagy baj a mi öregeink mozdíthatatlan 
maradisága, s az, hogy ők tátott szájjal, értetlenül nézik az új világot, 
de még nagyobb a baj az, hogy a mi kis csoportunk soha nem tud cél-
tudatosan dolgozni, az erőviszonyokkal számot vetni s kitartani. Azért 
sok jó szolgálatot tettünk a magunk eszményeinek, s nagy bizalommal, 
s igen otthonosan élünk az új társadalmi rendben, mélyen meg va-
gyunk róla győződve, hogy a kommunizmussal együtt felkelt a mi na-
punk is, és soha nem képzelt fejlődés útjára léptünk március végén. 
Röviden szólva: lelkiismeretünkben és munkánkban megbarátkoztunk 
az új renddel.”5 
 
Az egyház életében elitváltás – hasonlóan a köztörténethez – szintén 

az 1920-as évek elején következett be. 
A „Benkő István és társai” perének felelevenítésekor figyelembe kell 

venni a generációváltás nagy nyertesének, Ravasz Lászlónak a véleményét, 
aki egy nekrológban így összegezte azt: „Éltem egyik nagy ajándékának 
tartottam mindig azt, hogy kitűnő munkatársaim voltak: Muraközy Gyula, 
Szabó Imre, Victor János, Benkő István, hogy csak a dunamellékiek közül 
említsek néhányat. Mindegyik félig tanítványom, félig tanítóm volt, amint 
ez igazi barátok között szokott lenni életkor és szolgálati viszony ellenére 
is.”6 Az előbbi sorok önmagukban nem tűnnek érdekesnek, akkor sem, ha 
egy nekrológ formai és tartalmi sajátosságaira tekintünk. Ami igazán érde-
kessé teszi, az a szerző és az írás pillanata. Ravasz László nyilvános írói 
pályafutása a politikai ellehetetlenülésével együtt szakadt félbe. Így mond-
hatni, hogy 1956 utáni írói pályafutásáról szinte semmit sem tudunk. Sőt, 
történészek, egyháztörténészek, politológusok alig foglalkoztak Ravasz 
László 1956 utáni írásaival, még kérdésfelvetés szintjén is csak szőrmen-
tén.7 Ugyanakkor családi kapcsolatai révén elemzik a Ravasz-Bibó kapcso-
latot,8 az 1921 és 1948 közötti egyházkormányzói tevékenységét vagy 1956-
os szereplését, de elmaradt a csendes magány időszakának feltárása.9 Pedig 

                                                 
5  Fiers Elek levele Victor Jánoshoz, 1919. április 13. – Dunamelléki Református Egy-

házkerület Ráday Gyűjteményének Levéltára (továbbiakban: RL.) C/99. 4. dob. 
6  RAVASZ LÁSZLÓ: Benkő István. In: Túl életen és halálon. Benkő István rákospalotai 

lelkipásztor élete. Szerk.: Szabó Imre. Kiskunfélegyháza, 1998. 7. p. 
7  Ez alól kivétel, sőt hiánypótló tanulmányok: KÓSA LÁSZLÓ: A leányfalui évek. „Ki most 

Guttenberg előtti időben él”. In: Ravasz László emlékezete. Szerk.: Kósa László. Bp., 
2008. 136-159. p.; HATOS PÁL: Ravasz László, az olvasó – A sárospataki Ravasz ha-
gyatékból. In: Kommentár, 2010. 3. sz. 67-82. p., küln. 78-82. p. 

8  Erre a problémára utal pl.: HALMOS KÁROLY: Teológiai politika. (Tóth-Matolcsi Lász-
ló: Műhely a lehetetlenséghez. Kapcsolódási pontok Bibó István és Ravasz László 
életművében.) In: Holmi, 2011. 8. sz. 1052-1062. p. (Könyvismertetés.) 

9  Ravasz László életének 1956 utáni  időszakába és életvitelébe enged bepillantani: 
SZACSVAY ÉVA: A leányfalui évek – életvitel, család. In: Ravasz László emlékezete. 
Szerk.: Kósa László. Bp., 2008. 111-135.p. 
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az előbbi sorokat 1965 novemberében írta Ravasz László Benkő Istvánra 
emlékezve, akit korát megelőző lelkészegyéniségként mutatott be. Az egy-
kori egyházkormányzó és barát párhuzamot vont Benkő István szolgálata 
és Pierre Theilhard Chardin, illetve Pierre-Charles Marcel (1910-1992) 
egyes elméleti munkái között. A hasonlóságokat és egyezőségeket ebben az 
írásban Ravasz László arra használta fel, hogy barátjának és kollegájának 
„szellemi portréját” megrajzolja. Az írás elkészült, de annak megjelenésére 
majd harminc évet kellett várni.10 A kötet szerzői között többen is aktív 
részesei voltak az 1919-es budapesti eseményeknek, Benkő Istvánhoz ha-
sonlóan. Ezen eseményekről mindegyik szerző egy-két mondatban emléke-
zik meg. Lényegi eltérés ezek között nincs. Így a következő dokumentumok 
súlyát növeli, hogy azok eddig szinte „elfeledve” porosodtak egy egyházi 
bírósági iratcsomóban. Ebből részletesen kibontható a budapesti reformá-
tusokkal kapcsolatos események jelentős része a tanácsköztársaság első 
hónapjaiban. Tisztázható néhány félreértés is. Az előbb említett visszaem-
lékezések erősen szubjektívak, az írók nézőpontja felőli értékelések mellől 
még mindig hiányzik a legfontosabb források közzététele, illetve azok érté-
kelése. Az elsődleges történeti forrásokból, illetve az azokhoz kapcsolódó 
iratanyagokból, újságcikkekből a magyar reformátusság tanácsköztársaság 
alatti történetének mélyebb vonulata kerülhetne felszínre. 

A cím első olvasatra többekben visszatetszést kelthet, aminek hátteré-
ben Benkő István személye, személyisége áll. Akik egy kicsit részletesebben 
ismerik a magyar reformátusság 20. századi történetét, azok előtt nyilván-
való, hogy egy köztiszteletben álló lelkipásztorról és esperesről van szó. 
Óvatosságra is int mindez. Ez az óvatosság leginkább a személyeskedésre 
vonatkozik. A kutatás elején fel sem merült bennem, hogy Benkő Istvánnal 
foglalkozzam. A kutatás alapvetően korábbi tanulmányom hozadékaként 
született.11 Az itt bemutatásra kerülő dokumentumok, illetve azoknak üt-
köztetése azért lényeges, mivel a Tanácsköztársaság időszakáról finoman 
szólva is hiányosnak tekinthetők forrásaink. Így tehát a Benkő István által 
írt szövegek és azoknak más forrásokkal történő ütköztetését korszakosnak 
ítélem. Tapasztalatok szerint azon református lelkészeknek, akik valami-
lyen módon aktivizálták magukat a Tanácsköztársaság idején, még ha van 
is személyi fondjuk, azok pont erre az időszakra nézve igencsak hézagosak. 
Így a következő forrás értékét tovább növeli, hogy azt maga az érintett 
jegyezte le. 

                                                 
10  A Benkő István életét és munkásságát bemutató kötet írásai mind az 1960-as évek 

második felében készültek. A kötet szerkesztője az előszóban nem utalt arra, hogy 
miként gyűjtötte össze, válogatta és rendezte az írásokat, visszaemlékezéseket. Az írá-
sok szerzőinek jelentős része ugyanakkor ebben a tanulmányban is említésre kerül, 
mint az 1919-es év résztvevője, szemtanúja. További kérdést vet fel az, hogy ha Benkő 
István és társai 1919-ben aktív résztvevői voltak a Tanácsköztársaságnak, és bekerül-
tek szinte rögtön a Magyar Életrajzi Lexikonba is, és készen voltak az emlékkötet írá-
sai, akkor azok miért nem jelentek meg már 1989 előtt. Ld.: Túl életen és halálon. 
Benkő István rákospalotai lelkipásztor élete. Szerk.: Szabó Imre. Kiskunfélegyháza, 
1998. 

11  MOLNÁR SÁNDOR KÁROLY: Bereczky Albert levele Forgács Gyulához 1920. szeptember 
2-án, és ami utána következett. In: Egyháztörténeti Szemle, 2011. 4. sz. 110-124. p. 
(Online: www.egyhtortszemle.hu – 2012. december, továbbiakban: MOLNÁR, 2011.) 
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A forrásokról 
A Ráday Levéltár őrzési egységét képező Pesti Egyházmegye bírósági iratai 
között találhatóak meg a „Benkő István és társai” ellen folytatott peranyag 
folyamán keletkezett dokumentumok. A fentnevezett pallium több apró 
részre osztható, melynek jelentős részét képezik az ebben a tanulmányban 
felhasznált források: a Pesti Egyházmegye ügyészének vádirata a „Benkő 
István és társai” ellen folytatott perben (gépirat); Benkő István 1919. április 
2-án mondott beszédének másodpéldánya (a szerző kézirata); Benkő Ist-
ván védőbeszéde, melyet a per folyamán mondott el (a szerző kézirata).12 
Mindhárom irat jelentős számú hivatkozást tartalmaz olyan dokumentu-
mokra, melyek nincsenek a peranyaghoz csatolva. Ahol csak lehetett, a 
vonatkozó dokumentumok felkutatása megtörtént. A levéltári forrásokon 
kívül az események rekonstruálásakor a legfontosabbaknak a korabeli, 
illetve nem sokkal az események után íródott cikkek bizonyultak. 
A magyar egyháztörténet-írásra rányomja bélyegét a megmaradt források 
egyenetlensége. Sajnos Benkő Istvánnak, annak ellenére, hogy a 
Dunamelléki Református Egyházkerületnek, valamint a budapesti refor-
mátusságnak meghatározó szereplője volt, még sincs levéltári hagyatéka. 
Jelenlegi ismereteink szerint egyetlen közgyűjteménybe sem került levele-
zése vagy más személyes anyaga. A Rákospalotai Egyházközségben, ahol 
Benkő István 1921-től haláláig (1959) lelkészként szolgált, nincs személyi 
fond. Valószínű, hogy ha még megvannak a források, akkor azok a család 
birtokában lehetnek. 
A források átírásánál napjaink helyesírási szabályait követtük. A bibliai 
részek idézésének módjánál az 1990-es Biblia útmutatását használtuk fel, 
csakúgy, mint a bibliai idézetek esetében is. 
 
Kronológia(i kiegészítés) 
A Tanácsköztársaság kronológiája ismert.13 A református egyház fontosabb 
eseményei kronológiájának alapját részben a Bolyki-Ladányi szerzőpáros 
tanulmánya adja.14 A budapesti események sorrendjét, valamint az azokon 
előadóként résztvevők neveit a tanulmányban nem minden esetben krono-
logikus, hanem tematikus ismertetésben találjuk meg.15 Az utóbbi évtized-
ben a Reformátusok Budapesten kötetben jelent meg „ A budapesti refor-

                                                 
12  RL. A/7. (= Pesti Egyházmegye Bírósági iratai, 1914-1922) 11. dob. A per ítélete meg-

jelent: MOLNÁR, 2011. 
13  KÓNYA ISTVÁN: Az 1918–19-es forradalmak és a magyar református egyház. In: Ta-

nulmányok a kálvinizmusról. Bp., 1975. 126-136. p. 
14  BOLYKI JÁNOS – LADÁNYI SÁNDOR: A Magyarországi Református Egyház 1918–1948 

között. In: A Magyarországi Református Egyház története, 1918-1990. Szerk.: Barcza 
József – Dienes Dénes. Sárospatak, 1999. 7-100. p. (továbbiakban: BOLYKI-LADÁNYI, 
1999.) Rövidebb formában először megjelent: A magyar protestantizmus, 1918–1948. 
Szerk.: Lendvai L. Ferenc. Bp., 1987. 25-127. p. A kronológiai rész megtartása mellett 
tartalmi értelemben vett lényegi különbség nélkül közlésre került még: LADÁNYI SÁN-

DOR: A Tanácsköztársaság és az egyházak. In: Magyarország a XX. században. 2. köt. 
Szekszárd, 1997. 331-336. p. 

15  BOLYKI-LADÁNYI, 1999. 24-26. p. 
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mátusok történeti időrendi áttekintése a kezdetektől 1989-ig”.16 A legújabb 
kronológiában a Tanácsköztársaság kikiáltásának és bukásának időpontjá-
val együtt összesen hét tételt jelent. A legjelentősebb eseményeket a kom-
mün első 10 napjára helyezte a redaktor.17 Az új kronológiai lista alapvető-
en az egyháztörténészek által már korábban elfogadott eseményeket 
tartalmazza. A köz- és egyháztörténet eseményei pedig nagyon is összeér-
nek. Egyik a másiknak következménye. A közlésre kerülő dokumentumok-
ban szereplő események, illetve az azokra történő utalások leginkább akkor 
értelmezhetőek helyesen, ha a köztörténetbe vagy legalábbis Budapest 1919 
áprilisának szűkebb eseményeibe helyezzük el. 

A vádiratban és a védőbeszédben az események ismertetése egyaránt 
kitér az 1919. március 30-ai istentiszteletre. A vád szerint már ezen a na-
pon is vétet Benkő István az egyházi törvénykönyvben foglaltakkal szem-
ben. Az események rekonstruálásakor figyelembe kell venni, hogy már ezen 
a vasárnapon sem volt prédikáció, csak igeolvasás. A forrásokból egyértel-
műen kitűnik, hogy az istentisztelet előtt, alatt (cédulákon, személyes be-
szélgetésekben), valamint  után egyaránt terjedt az április 2-i alkalom hí-
re.18 

A II. dokumentum a Tanácsköztársaság 11. napjába – azaz 1919. április 
2. – ad betekintést. Ez önmagában nem lenne érdekes. De ha hozzátesszük, 
hogy ezen a napon hirdették ki, hogy 1919. április 7-én Budapesten „Mun-
kás- és katonatanács tagjainak megválasztására kerül sor”, máris egy felfo-
kozott nap történetét vetíti előre. Másrészről a dokumentum súlyát növeli, 
hogy ezen a napon – azaz április 2-án – a IX. kerületi Munkás- és Katona-
tanács székhelyét a Református Teológia épületébe – Budapest, Ráday utca 
28. – helyezte át, ahol minden este 6 órai kezdettel gyűlést tartottak. Tehát 
első alkalommal 1919. április 2-án.19 A budapesti reformátusság szempont-
jából azért lényeges ez a nap, mert ekkor egy konferenciára került sor, 
melyen három előadó volt. A II. számú dokumentumból az derül ki, hogy 
az előadások nem egymás után, hanem párhuzamosan folytak. Más beszá-
molókból az derül ki, hogy az előadások egymás után következtek. Előadók 
voltak Benkő István mellett Deme László és Forgács Gyula. 

Az is bizonyos, hogy április első hetében jelentős szervezeti változás 
állt be a Kálvin-téri Egyházközségben és a Dunamelléki Református Egy-
házkerületben egyaránt. Az április 5-i presbiteri gyűlésen: „Haypál Benő 
elnök felolvastatta az elnökségnek, Petri Elek lelkésznek és Kovácsy Sándor 
főgondnoknak, továbbá Szilassy Aladár és Kósa Zsigmond gondnokoknak 
lemondó leveleit.”20 

                                                 
16  KÓSA LÁSZLÓ: A budapesti reformátusok történetének időrendi áttekintése a kezde-

tektől 1989-ig. In: Reformátusok Budapesten. Szerk.: Kósa László. 2. köt. Bp., 2006. 
1425-1467.p. 

17  Uo. 1437. p. 
18  Ld. pl.: Y.: Istentisztelet a kommunista forradalom alatt. In: Kálvinista Szemle, 1920. 

10. sz. 7. p. 
19  „A IX. kerületi munkás és katonatanács minden szervével a volt »Református 

Theologia« Ráday utca 28. szám alatt lévő házába költözött. Az üléseit a tanács to-
vábbra is este 6 órakor tartja az új helyiségben.” In: Népszava, 1919. április 2. 11. p. 

20  A budapesti egyházközség f. hó 5-én tartott egyháztanácsi ülésén […] In: Új Reformá-
ció, 1919. 15. sz. 8. p. 
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A III. számú dokumentum egyik központi cselekménye az 1919. április 

6-i vasárnap eseményeinek a bemutatása. Az előzőekben már jeleztük, 
hogy másnap, azaz április 7-én közösségi választásra került sor, melyet 
munkaszüneti nappá is tettek. Így az események értékelésénél ezt is figye-
lembe kell venni. 

Kronológiai szempontból fontos és lényeges hangsúlyozni továbbá, 
hogy húsvét ünnepe 1919-ben viszonylag kései időpontra esett, hiszen ápri-
lis 20-án volt. Tehát a Tanácsköztársaság kikiáltása és „felfutása” a böjti 
időszakban történt. Bár a protestáns felekezetek ünnepei nem annyira 
tagoltak, mint a katolikusoké, mégis a húsvétot megelőző böjti időszak 
kiemelten fontos. Feltételezhető, hogy az egyház bizonyos köreiben a vesz-
tes háborút követő első húsvéti időszakot kiemelt időszaknak tekintették.21 
 
Szereplők 
A tanulmány alapját képező források jelentős részét ifj. Benkő István írta, 
akinek életével és munkásságával több tanulmány is foglalkozik.22 Amiért 
külön foglalkozni kell személyével, annak oka éppen az 1919–20-as év 
személyes és családi vonatkozása. A dokumentumokból nem lesz egyértel-
mű, de tudjuk, hogy 1912 és 1914 között Benkő István a levélben többször 
idézet Petri Elek püspök segédlelkésze volt. Sajnos eddig nem kerültek elő 
levélek vagy más olyan iratok, melyekből személyes kapcsolatukat mélyeb-
ben értékelhetnénk. A magyar protestantizmus 19-20. századi történetében 
azonban a püspökök mellett szolgáló segédlelkészek közül többen is szép 
karriert futottak be, vagy hamarabb kaphattak önálló parókiát, gyülekeze-
tet. 

A dokumentumok Benkő István életének egy fontos metszéspontjára 
mutatnak rá. Bár az eseményekkor 1919-ben Benkő István a Rákospalota-
Újvárosi Református Egyházközség lelkipásztora, tehát édesapja gyüleke-
zetének, a Rákospalotai Református Egyházközségnek a szomszédságában 
szolgált. Id. Benkő István 1920. dec. 2-án elhunyt, ami egy teljesen új hely-
zetet teremtett. A gyülekezet és az egyházkormányzó között feszültség ala-
kult ki a lelkészválasztás kapcsán. Az esperesnek más jelöltje volt a Rákos-
palotai Református Egyházközség élére, de a presbitérium kitartott ifj. 
Benkő István mellett. Itt tehát vizsgálható lehetne a modern értelemben 
vett  ún. dinasztia-alapítás.23 Ez a református egyház 19-20. századi törté-

                                                 
21  Ld. Ravasz László első igehirdetését és annak értékelését Budapest felszabadítása 

után: RAVASZ LÁSZLÓ: Amit vet az ember, azt is aratja. (Prédikáció Kálvin tér 1945. 
február 11. ostrom utáni vasárnap.) In: Válogatott írások, 1945–1968. Szerk.: Bárczay 
Gyula. Bern, 1988. 23–27. p. 

22  Legátfogóbb: BOLYKI JÁNOS: Benkő István: egy munkástelepülés papja, a Pestkörnyé-
ki (Külső-Budapesti) Református Egyházmegye megszervezője és első esperese. In: 
Reformátusok Budapesten. Szerk.: Kósa László. Bp., 2006. 529-536. p. Ld. még: 
ZOVÁNYI JENŐ: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk.: Ladányi 
Sándor. Bp., 1977. (3. kiad.) 67. p. 

23  Dinasztia-alapítás fogalmán több mindent is érthetünk. Egyrészt az ún. „ároni házak” 
történetét, azaz egyes jelentős befolyással rendelkező családoknak a történetét. De 
érthetjük az adott családnak egy településen, egy gyülekezetben betöltött szerepének 
a vizsgálatát is, itt erre utalok. A Rákospalotai Egyházközség történetében előfordult 
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netében leginkább egy-két generációra vonatkozott.24 A Benkő családból 
kikerülő két lelkész ugyanakkor majd 80 évre meghatározta a Rákospalotai 
Református Egyházközség történetét. A vonatkozó ügyiratból kiderül, hogy 
ez egzisztenciálisan érintette Benkő Istvánt, mivel a fegyelmi eljárás alatt 
álló lelkészt hivatalosan nem választhatták meg addig, míg ügye le nem 
zárult. 

Az II. dokumentumban nem találunk neveket. Az előadás teljesen elvi 
kérdéseket feszegetett. Ezzel szemben a III. dokumentumban sokan van-
nak megnevezve, másokra pedig utalás történik. Voltak szép számmal, 
akiket be lehetett azonosítani, a legfontosabb személyeket itt mutatom be. 
Másokat pedig az első előfordulás alkalmával jegyzetben. 

Benkő István írásában ugyanúgy, mint a bírósági feljegyzések között 
többször előkerül Csűrös István neve.25 Tanári munkásságáról és a Kálvin 
téri Egyházközségben betöltött szerepéről alig rendelkezünk adatokkal. Az 
bizonyos, hogy Csűrös István a Budapesti Református Gimnázium vallás-
tanára volt, „aki a konfirmált ifjak körében személyesen is foglalkozott 
növendékeivel”,26 így a gyermek Benkő Istvánnal is 1904 és 1907 között. 
Valószínűsíthető tehát, hogy ebben az esetben is egy baráti viszonyt látha-
tunk. 

Benkő István a III. sz. dokumentumban, tehát a védőbeszédében utalt 
arra, hogy „a beszéd [mármint az április 2-án tartott alkalom után] elhang-
zása után felállott egy ember a hatóságból, ki a Népszava pénztárosa volt, s 
a következő kijelentést tette”. Szinte szó szerint megtalálható ez a megálla-
pítás a Bolyki-Ladányi-féle tanulmányban is.27 A hozzászólónak egyelőre 
csak a vezetékneve ismert, akit az egyik egyházi folyóirat „Pintér egyház-
tag”-ként említ meg.28 

                                                                                                          
az, hogy egy fiú követte édesapját a gyülekezet vezető-lelkészi státuszában. Ebben az 
esetben nem helyi jelenségről beszélhetünk, inkább véletlenről. 

24  „Abban az időben már tizennegyedik éve nagybányai lelkész voltam, s lassanként az 
egyházmegyei aljegyzőségen és tanácsbíróságon keresztül megörököltem a családi hi-
vatalt, az egyházmegyei főjegyzőséget.” SOLTÉSZ ELEMÉR: Emlékeimből. In: Emlék-
könyv Szentpéteri Kun Béla hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Révész Imre. Debre-
cen, 1943. 486. p. Ez a töredékes önéletrajz megjelent még: VARGA A. JÓZSEF: 
Dokumentumok és visszaemlékezések dr. Soltész Elemér altárbornagy protestáns tá-
bori püspök életéről és munkásságáról. Bp., 2000. 

25  Csűrös István (1870–1947) református lelkész, vallástanár, a Budapesti Református 
Gimnáziumban tanított 1899 és 1935 között. Az 1912–13-as tanévben európai tanul-
mányúton vett részt, ahol leginkább az angliai kollégiumi modellel ismerkedett meg. 
Legfontosabb munkáinak bibliográfiai adatai megtalálhatóak: SZILÁGYI ERZSÉBET: A 
Budapesti Református Gimnázium, a „Lónyay” története. Események, 1859-1952, 
1993-2009. Tanárok, 1859-1952, 1993-2009. 2. köt. Bp., 2009. (Schola Orbis Magyar 
Iskolatörténeti Adattár 2.) 163-164.p. Csűrös István személyéről és munkásságáról 
csak visszaemlékezésekből következtethetünk. Ld. pl.: BODOKY, 1999. 27-28. p. 

26  DEME LÁSZLÓ: Emlékezés Benkő Istvánra. Túl életen és halálon. Benkő István rákos-
palotai lelkipásztor élete. Szerk.: Szabó Imre. Kiskunfélegyháza, 1998. 13. p. 

27  BOLYKI-LADÁNYI, 1999. 25. p. 
28  A budapesti egyházközségben. (Belföldi hírek.) In: Új Reformáció, 1919. 13-14. sz. 8. 

p. Sajnos ma még nem tudunk többet erről a bizonyos „Pintér egyháztagról”. 
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Szintén a III. dokumentumban kerül említésre név nélkül a kálózi re-

formátus lelkész, aki tájékoztatta a dunamelléki és a dunántúli püspököt a  
a településén történtekről. Vargha Kálmántól29 három levél maradt fenn az 
egyházkerület iratai között. Benkő István érveléséből kitűnik, hogy ismerte 
a legbelsőbb egyházi vezetéshez címzett egyes levelek tartalmát, ami áttéte-
lesen, de igazolja ezen időszak alatti aktív vezető részvételét, és/vagy Petri 
Elek püspökhöz való bizalmas viszonyát. 
 
Elemzés 
A két dokumentum szorosan összefügg, a bírósági iratokban mindig együtt 
idézik azokat, és a levéltári őrzési egységben is egymás után következnek. 
Elemzésükkor azonban külön kell választani az iratokat. A II. számú szöveg 
alapvetően egy előadás írott változata, a III. számú pedig Benkő István 
védőbeszéde az egyházi bíróság előtt. 

Mielőtt a szövegek elemzésére térnénk, fontos megvizsgálni a vonatko-
zó események helyszíneit. A beazonosítás azokban az esetekben viszonylag 
egyszerű, amelyek ma is ugyanott vannak. Így a Kálvin téri református 
templom. De a teológia épülete már nem egyértelmű helymegjelölés. A 
teológia ugyanis a Kálvin térről a Ráday utca 28. szám alá költözött még az 
első világháború előtt.30 Az épületet az utóbbi száz évben többször átépítet-
ték. A ház belső struktúráját érintő változások miatt ma már szinte lehetet-
len egy-egy szoba, terem pontos beazonosítása, ugyanígy lehetetlen meg-
becsülni az egykori termek befogadóképességét, tehát a hallgatóság 
nagyságát. 

Az április 2-án elmondott beszéd súlyát tovább növeli, hogy ismerete-
ink szerint a Tanácsköztársaság idején számos hasonló kisebb-nagyobb 
gyűlést rendeztek.31 Ezekről leginkább sajtóforrásokból és visszaemlékezé-
sekből32 tudunk. Egyelőre Benkő István szövegén kívül más előadó beszé-
dét teljes terjedelmében nem ismerjük, sajnos sem Forgács Gyuláét, sem 
Deme Lászlóét. Pedig az egyik beszámoló szerint az előadások után egy tíz 
pontból álló „határozati javaslatot” is előterjesztett Csűrös István. Feltéte-
lezhetően ez az ún. „határozati javaslat” lehetett az egyik valódi kiváltó oka 
a perbefogásnak.33 A korabeli újságokból tudjuk, hogy Benkő István még 

                                                 
29  Vargha Kálmán (1876–1935) református lelkész, mezőföldi esperes, 1896 és 1900 

között Pápán teológus hallgató, Kálózon segédlelkészként szolgált, majd 1901 és 1905 
között Berhidán és Lepsényben, később újra Kálózon volt lelkész, végül esperes. BAKÓ 

LAJOS: Görzsönyi Vargha Kálmán. In: Dunántúli Protestáns Lap, 1935. 46. sz. 1-3. p. 
30  „1919. nov. 2-án avatták fel az Akadémia Ráday utcai épületét.” A Budapesti Reformá-

tus Theologiai Akadémia története, 1855-1955. Szerk.: Pap László – Bucsay Mihály. 
Bp., 1955. 83. p. 

31  Ld. BOLYKI-LADÁNYI, 1999. 24-26.p. 
32  „1919. április első napjaiban értekezletet hívott össze a budapesti teológia dísztermé-

be az evangéliumi munkások direktóriuma, s ott arról folyt a tárgyalás, miként lehet-
ne átmenteni a református egyházat, esetleg már csak a keresztyénséget a kommunis-
ta rendszerbe.” ENYEDI ANDOR: Az egyház, ahogy én láttam. (Kézirat.) 

33  „1., A református egyházközség több, egymástól független gyülekezetté szerveztetik. / 
2., A gyülekezetek tagokból és tanítványokból állnak. / 3., Tagok mindazok a férfiak 
és nők, akik 18. életévüket betöltötték és a következő nyilatkozatot teszik: a) van 
evangéliumi keresztyén hitem; szeretem Istent és embertársaimat; b) a gyülekezetet 
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április 9-én is tartott egy előadást, ez azonban nem került a vizsgáló bíró-
ság elé.34 

A II. sz. dokumentum struktúráját két részre osztotta Benkő István. Az 
első részben elvi kérdést feszegetett: „…a mi keresztyénségünk milyen vi-
szonyban áll azzal a programmal, amit a proletárkormány magénak vall”. A 
második részében a kialakult helyzet adta gyakorlati szolgálati lehetőségek-
ről szólt: „…milyen munka kívánkozik a lelkek világában, más szóval, hogy 
a mai viszonyok között mi a kötelességünk”. Az előadás érvrendszerében 
többször visszaköszönnek a Heidelbergi Káté kérdés-feleletei, valamint a 
II. Helvét Hitvallás formulái, tehát a református egyház hitvallási irataiban 
foglaltak.35 Az előadás bevezetőjében, illetve a pragmatikus második sza-
kaszban találhatóak olyan megállapítások, melyek különösen is érdekesek 
és mélyebb vizsgálatokat kívánnak. 

A bevezetőben Benkő István a következőket mondta: „Hiszen a prole-
tárkormány éppen a napokban olyan intézkedéseket foganatosított, amik 
nem csak a régi társadalmi rendet, hanem mindnyájunk egész gondolko-
dásmódját, egész világnézetét az alapjaiban támadják meg. Mert a kom-
munizmus célja az, hogy a külső keretekkel együtt az egyének és tömegek 
öntudatát is megváltoztassa.” Az általános megfogalmazás végett nem lehe-
tünk teljesen bizonyosak abban, hogy mit is értett Benkő István és a hallga-
tósága az előbbi bevezető sorokon. Az általános köztörténeti vonatkozáso-
kon túlmenően van ennek a bevezetésnek egyháztörténeti jelentősége is. 
Bereczky Albert 1920-as leveléből az őszirózsás forradalom, valamint a 
Tanácsköztársaság idején történtek értékeléséhez ad más szempontot is.36 
De az előbbi soroknak teljesen más értelmet ad, ha együtt olvassuk azt 
Benkő István védőbeszédének vonatkozó részével: „Ezenkívül Petri Elek 
püspök úr rendeletére kihirdettem: hogy addig is; amíg a gyermekek vallási 

                                                                                                          
anyagi és erkölcsi erőmhöz képest rendszeresen támogatom; c) alávetem magam a 
gyülekezeti testvéries fegyelemnek. – A tagokat a presbitérium veszi föl. / 4., Tanít-
ványok mindazok, akik a felvételt megelőző vallásos nevelésnek alávetik magukat. / 
5., Minden tag választható, de csak a gyülekezeti munkát végző tagok választhatók. / 
6., A presbitériumot alkotják az összes választott munkások és az önként munkát vég-
zők közül meghatározott létszámban választottak. / 7., A presbitériumnak egy elnöke 
van, akit évről-évre a presbitérium választ. / 8., A fizetett gyülekezeti munkásokat a 
presbitérium ajánlottai közül a közgyűlés választja. / [9.,] Az egyes gyülekezetek a lel-
ki gondozás érdekében testvéries kapcsolatba lépnek. / 10., A gyülekezet anyagi ügye-
inek intézésére minden gyülekezet külön szervet állít fel.  – A határozati javaslatot és 
az abban foglalt alapelveket úgy a gyülekezeti munkások, mint a tagok gyűlése elfo-
gadta.” N.N.: „A budapesti egyházközségben….” (Belföldi hírek) In: Új Reformáció, 
1919. 14. sz. 7-8. p. ugyanez a határozat megjelent még a következő beszámolóban is; 
N.N.: Mi történt?, In: Olajág, 1919. 4. sz. 6. p. 

34  „A délutáni ülésen ifj. Benkő István rákospalotaújfalui lelkész az egyetemes pásztor-
kodásról tartott előadást, amelyben élénk színekkel festette meg az evangélisták, dia-
konisszák, iratterjesztők, vasárnapi iskolai tanítók és tanítónők és ifjúsági munkások 
önkéntes pásztorkodása alatt virágzó, elsősorban a jövendőbeli független falusi gyü-
lekezetek képét.” A ref. egyházi megújulás […] In: Új Reformáció, 1919. 15. sz. 7. p. 

35  Így a Heidelbergi káté 3-4., 26. és 33. kérdés-feleleteit mindenképpen érdemes figye-
lembe venni. 

36  Vö. MOLNÁR, 2011. 
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neveléséről az egyház gondoskodni [nem] tud, a szülők maguk oktassák 
otthon gyermeküket hitünk igazságaira. Nem történt tehát semmi olyan 
hirdetés, mely a fennálló törvényes rendet negligálta volna.” 

A Benkő-féle 1919. április 2-án elmondott beszéd előbb említett szaka-
sza a hitoktatásra is vonatkoztatható. A gyermekek otthoni vallásos és 
erkölcsi oktatására tért ki ebben a részben, melyben kérte a szülőket annak 
otthoni megtartására. Ez azért volt égetően fontos, mert a Tanácsköztársa-
ság Közoktatásügyi Népbizottsága az 1919. március 27-én kiadott rendele-
tében megszüntette az iskolai vallásoktatást, aminek helyébe társadalmi 
ismeretek kerültek.37 A hitoktatás kérdését azonban jobban körbe kell jár-
ni. Előzményként mindenképpen meg kell említeni, hogy az őszirózsás 
forradalom első napjaitól kezdve napirenden volt az egyház és az állam 
szétválasztásának kérdése, az egyháziaknak juttatott államsegély mértéke 
és folyósítása, valamint a hitoktatás formai és tartalmi átszervezése. A 
hitoktatással kapcsolatosan az Új Reformáció hasábjain élénk vita alakult e 
témát illetően. Ezek közül a leglátványosabb a Közoktatás és hitoktatás c. 
cikk köré csoportosítható. A szerző Zoványi Jenő véleményét ismertette 
először: „A debreceni egyetem református teológiai tanára az ottani radiká-
lis párt vitaelőadásainak sorozatában közvetlenül karácsony előtt előadást 
tartott az egyház és állam szétválasztásáról, és az iskoláknak az egyház 
kezéből való kivételét s az iskolai vallástanítás megszüntetését sürgette.”38 
Ezzel a véleménnyel kisebbségben volt Zoványi, az Új Reformációban meg-
jelenő cikkek is mind a hitoktatás mellett érveltek. De nemcsak a lapok 
hasábjain, hanem a presbiteri üléseken is. Így például az Erzsébetvárosi 
Parókiális Tanács 1919. március 11-én tartott ülésén a következők hangzot-
tak el: 

 
„Kovács Emil lelkész elnök foglalkozik a vallásoktatásnak az iskolákból 
való kiküszöbölése életbevágó nagyfontosságú kérdésével. Úgy véli, 
hogy a parókiális tanácsnak, mint valláserkölcsi testületnek kötelessé-
ge tárgyalni erről. A maga hatáskörében tennie is kell a vallásoktatás-
nak az iskolákban megmaradása érdekében, a közeledő nemzetgyűlési 
választások alkalmával pedig, a parókiális tanácsi tagoknak azon pár-
tot kell támogatniok, a mely e kérdésben hozzánk hasonló programot 
hirdet. Dr. Semsey József elnök szintén szükségesnek tartja ezen or-
szágosan izgalmat keltő kérdésnek a parókiális tanácsban való tárgya-
lását. Helyesli a politikai állásfoglalást is azon pártokkal szemben, me-
lyek a vallásoktatás iskolákból való kiküszöbölését ajánlják.”39 
 

                                                 
37  A magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája, válogatott rendeletek, dokumen-

tumok, cikkek. Sajtó alá rend.: PETRÁK KATALIN – MILEI GYÖRGY. Bp., 1959. 7. p. Ko-
rabeli újságcikkek: Eltörölték a vallásoktatást a fővárosi iskolákban. In: Friss Újság, 
1919. március 28. 4. p.; Eltörölték a vallásoktatást a főváros iskoláiban. In: Kis Újság, 
1919. március 28. 3. p. 

38  V.J. [feltehetően: VICTOR JÁNOS]: Közoktatás és hitoktatás. In: Új Reformáció, 1919. 
1. sz. 5. p. 

39  Kivonat az Erzsébetvárosi Református Parókiális Tanács 1919. évi március hava 11. 
napján VII. k. Fasor 7. sz. a-i tanácstermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből. – RL. 
D/7c. (= Pesti Egyházközség. Vegyes igazgatási iratok, 1917-1919.) 33. dob. 7/1919. sz. 
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Az újságban, valamint a különböző egyházi fórumokon megjelenő vélemé-
nyek markánsan az éppen aktuális politikai kurzus ellen érveltek. Ezt erősí-
ti továbbá Petri Elek 650/1919. sz. püspöki körlevelének 2. pontja: „Az 
iskolák államosításával más helyiségekben gondoskodjatok a vallásoktatás-
ról, és minden igyekezettel azon legyetek, hogy gyermekeink ezután még 
erőteljesebben és behatóbban neveltessenek Isten félelmében és a Krisztus 
szeretetében, különös súlyt fektetvén a szentírás olvasására és egyházi 
énekeink gyakorlására.”40 Valószínűsíthető, hogy ezek a vélemények nem-
csak a református, hanem minden történelmi egyház vezetőségében több-
séginek tekinthetőek. Ezen gondolatmeneten továbbmenve nem meglepő, 
hogy a vörös katonák megtiltották az április 6-ai prédikáció tartását, mely 
akár a másnapi szavazás eredményét is befolyásolhatta volna. 

Az előadás második felében visszatérő kifejezés az „evangéliumi ke-
resztyén”. Ez a fogalom tipikusan a magyar protestáns egyháztörténet-írás 
problémáira irányítja a figyelmet. Az „evangéliumi keresztyén” formula 
megtalálható a MEKDESZ, azaz a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diák-
szövetség nevében is. Ez jó kiindulópont lehetne az értelmezést illetően. De 
akkor jelentősen leszűkíthetné a hallgatóságot. Feltehetően nem csak 
MEKDESZ tagok és szimpatizánsai vettek részt ezen az alkalmon. Ugyan-
akkor kézenfekvő ez az értelmezés, ha az előadók „egyesületi” beágyazott-
ságát vizsgáljuk, hiszen mindhárman - Forgács és Deme is - a MEKDESZ-
hez kötődtek. Az „evangéliumi keresztyén” kifejezésnek van egy tágabb 
értelmezése. Az 1881-ben ülésezett egyesítő zsinat „Az evangélium szerint 
reformált magyarországi keresztyén egyház”-ként hozta meg törvényeit. A 
Református Egyház hivatalosan 1907-ig ezen a néven jelent meg minden 
hivatalos ügyben. Ezek szerint az „evangéliumi keresztyén” kifejezés jelöl-
hette a református egyház tagjait is. Legbővebb jelentéstartalmát az „evan-
géliumi keresztyén” kifejezésnek a két világháború között megjelent forrás-
gyűjtemény sorozatcímében találhatjuk meg: „A reformáció és ellen-
reformáció korának evangéliumi keresztyén (református és evangélikus) 
írói”. Azaz „evangéliumi keresztyén” alatt érthette Benkő István mindkét 
nagy protestáns felekezet tagjait. Az „evangéliumi keresztyén” kifejezés az 
1910-es évektől egyre inkább elterjedt, anélkül, hogy azt pontosan megha-
tározták volna.41 Az előbbiek mellett lehetséges még további jelentéstarta-
lommal bővíteni az „evangéliumi keresztyén” kifejezést, mely a 
belmisszióhoz és „ébredési mozgalmakhoz” köthető. Az előbbi fogalom 
többször előfordul a Bethánia-egylet életével és tevékenységével kapcsola-
tosan. Több újságcikkben az „evangéliumi keresztyén” kifejezés a megtért 
és aktív egyesületi tagok gyűjtőfogalmaként jelent meg.42 Az tehát, hogy 

                                                 
40  RL. A/1b. 1919. 1. dob. 650/1919. sz. 
41  Pl. a Baar-Madas Gimnázium működését bemutató egyházkerületi jelentésben a 

következőt olvassuk: „Az intézetben a nevelés iránya evangéliumi keresztyén szelle-
mű. Munkás, erőteljes, öntudatos, házias, keresztyén leányokat óhajt nevelni. Igyek-
szik minden tekintetben első-rendűt nyújtani a nélkül, hogy fényűzésre való hajla-
mot, nagyravágyást vagy nagy igényeket nevelne növendékeiben.” A Dunamelléki 
Református Egyházkerület 1912. november 2-ik és következő napjain Budapesten tar-
tott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Bp., 1912. 183. p. 

42  „Megjegyezzük még, hogy a makói szövetségesek példáját követve a pécsi szövetsége-
sek is fiókegyletet alapítottak, úgy, hogy most már két fiókegyletünk van; a pécsi, az 
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Benkő István kiknek és milyen jelentéstartalommal használta az „evangéli-
umi keresztyén” kifejezést, további találgatásokra ad lehetőséget. Az előb-
biekben vázolt valamennyi lehetőséget figyelembe lehet venni a szöveg 
értelmezésekor. 

Érdekes, hogy Ravasz László egyik első nyilvános püspöki megnyilat-
kozásakor szintén használt olyan hasonlatot, mint 1919-ben Benkő István. 
A két beszédben ellentétes értelemben használták ugyanazokat a képeket. 
A helyzetismertetéskor megállapította Benkő, hogy őrültekkel telnek meg a 
szanatóriumok. Ez a kép fordítva jelenik meg Ravasz László gondolataiban 
nem sokkal a Tanácsköztársaság bukása után: 

 
„Érthető tehát, hogy a kommunizmus azzal a dogmával jött: ami eddig 
felül volt, az legyen alul, aki eddig künn volt, az legyen belül, aki eddig 
belül volt, az legyen kívül. Ebből következett, hogy becsületes emberek 
csak a fegyházban voltak, azok miután nem voltak becsületes emberek, 
oda rövid idő alatt becsukandók voltak. Nem tudom, hogy ugyanezt  
például a bolondok házára nézve keresztül vitték-e, mert ott is általá-
nos felfogás, hogy csak a tébolydában van józan ember, akik künn jár-
nak, azok igazi bolondok.”43 
 
A III. sz. dokumentum Benkő István védőbeszéde, melyben igen iz-

galmas részkérdéseket vet fel. Az irat kilenc pontot tartalmaz, melynek 
felosztási lehetősége a következő: Kálvin-téri istentiszteleti alkalmak, és 
azokhoz kapcsolódó megjegyzések (1-4., 7. pontok); 1919. április 2-án tar-
tott beszédhez kapcsolódó megjegyzések (5-6. pontok); egyéb, a Tanács-
köztársaság idején történtekhez kapcsolódó megjegyzések (8-9. pontok). 

A Tanácsköztársaság időszaka alatt Benkő István két alkalommal tar-
tott a Kálvin-téri templomban istentiszteletet, március 30-án és április 6-
án. A védekezésben szereplő érvet, miszerint a szolgálatokat Petri Elek 
tudtával és engedélyével végezte, támasztja alá a püspök rövid igazoló leve-
le is: „Igazolom, hogy ifj. Benkő István rákospalotai lelkész márc. 30-án és 
ápr. 6-án délelőtt a Kálvin-téri templomban végezte a templomi szolgála-
tokat. A kálvin-téri lelkészi hivatalnál történt szerepléséből kifolyólag elle-
ne semmi panaszom nincsen.”44 Ezt erősíti tovább a 7. pontban említett 
lelkészi és világi tagoknak az említése, akik közül Csűrös István az április 2-
i rendezvényen is részt vett. 

Tény, hogy egyik istentiszteleten sem volt prédikáció, csak biblia-
olvasás. Ez volt pro forma a valódi oka Benkő István perbefogásának. Egy 
újságcikk tájékoztatása szerint: 

 
„A pap [Benkő István] Mt 19,16-30 és IKor 13,1-13. versét olvasta. »Bi-
zony mondom – nektek, ti, kik engemet követtetek, amaz újonnan való 

                                                                                                          
alakulás nehézségei közt s a makói, amely csendesen és áldásosan folytatja azt az egy-
leti munkát, amelyet tagjai, mint evangéliumi keresztyén gondolkozású polgárok, pár 
évvel ezelőtt megkezdettek.” A Bethánia-egylet 1910. évi működéséről. In: Dunántúli 
Protestáns Lap, 1911. 28. sz. 200. p. 

43  RAVASZ LÁSZLÓ: A szocializmus evangéliuma és az evangélium szocializmusa. Bp., 
1922. (továbbiakban: RAVASZ, 1922.) 11. p. 

44  RL. A/7. 11. dob. 
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születéskor, mikor űlend az embernek Fia az ő dicsősége székébe, ti is 
ültök tizenkét székbe és megítélitek Izráelnek tizenkét nemzetségét... 
Sok elsők pedig lesznek utolsók és sok utolsók elsők.« – Óh, mennyi 
vigasztalás a szent igékben! Nem, nem halt meg az Isten, az Igazság él 
örökké! – és felszáradt a könnyünk. Megnyugodtunk. Csak a papot fél-
tettük még: mi lesz vele.”45 
 

Tehát Benkő István „a gazdag ifjú” történetét, valamint az ún. „szeretet 
himnuszt” olvasta fel az istentisztelet keretében. Mindkét igeszakasz az 
ismertebbek közé tartozik. A „gazdag ifjú” történetében elhangzik a Tízpa-
rancsolat második felének tanítása, azok, melyek az emberi együttélésre 
vonatkoznak. A Tízparancsolat nem tartozik alapvetően a liturgikus szöve-
gek közé, ám más sajtóforrások is megerősítik, hogy ebben az időben a 
gyülekezeti fegyelem fenntartására megpróbálták felhasználni: 

 
„Ahol a prédikálást megszüntették, a támadó űrt töltse ki a tízparan-
csolat s alkalmas bibliai szakaszok felolvasása és a Hiszekegy együttes 
hangos elmondása. Én a következőképen csinálom. Közének után 
előfohász, imádság (aki még ezután is könyvből akar és csak abból tud 
imádkozni, annak sorsa és a gyülekezetéé is meg van pecsételve), tíz-
parancsolat felolvasása, karének (van női énekkarunk, minden máso-
dik vasárnap ez, máskor meg az iskolás gyermek hozsannából énekel-
nek), bibliaolvasás (micsoda megható figyelemmel hallgatták a Máté 
11:28-30 és Máté 5:1-16 felolvasását!), Hiszekegy. Ezután betegért 
mondtam imádságot, Miatyánk, adakozásra való felhívás, áldás, kar-
ének, közének.”46 
 

A Tanácsköztársaság időszakának textuáriuma feltehetően segítené annak 
rekonstruálását, hogy mit is hallhattak a gyülekezetek azokon a vasárnapo-
kon, amikor nem lehetett prédikációt tartani. Erre azonban vajmi kevés 
esély van, hiszen a források a legtöbbször esetlegesek. Bizonyítja ezt, hogy 
arról már nincs adatunk, hogy Benkő István április 6-án mely textusokat 
olvasta fel a Kálvin-téri istentiszteleten. A reformáció korától megszokott 
mód, hogy amikor valamilyen oknál fogva a prédikáció elmarad, akkor 
igeolvasás, illetve igét magyarázó igeverseket olvas fel a lelkész. 

Benkő István védekezésében van egy érdekes utalás, miszerint „a 
munkástanácsok néhol tényleg megakadályozták az igehirdetést, azt a 
kálózi ref. Lelkésznek Püspök Úrhoz küldött átirata igazolja”. Felveti a 
kérdést, hogy honnan és kik ismerhették még ezeket a leveleket. Miért erre 
hivatkozott Benkő István? Annyi bizonyos, hogy a kálózi református lelkész 
három levelet is küldött Budapestre a Tanácsköztársaság megalakulása és a 
böjti időszak vége között. Ezek a fejér megyei események rekonstruálásá-
hoz szolgáltatnak adalékokat. Vargha Kálmán március 31-én kelt leveléből 
kiderül, hogy számára is megtiltották a prédikálást.47 Ez azt is jelentheti, 

                                                 
45  Ld. 18. sz. jegyz. 
46  KIS DÁNIEL: Egyházunk újjászervezése. In: Új Reformáció, 1919. 13-14. sz. 3. p. 
47  Bodoky Richárd is arról számolt be, hogy gyermekként emlékezett erre az időre: „A 

vasárnapi istentiszteleten ezt most már engedélyezték a hatóságok – mindig ott ült az 
első sorban.” BODOKY, 1999. 70. p. 
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hogy Benkő István valóban bizalmi embernek számított, és belelátott a 
püspöki levelezésbe. De jelentheti azt is, hogy Vargha Kálmán levelét széles 
körben ismertették és ismerték. 

Mind a vád, mind a védelem érveiben szerepel a helyettes lelkész állí-
tása a Rákospalota-újvárosi Református Egyházközségben. Sajnos sem a 
nyomtatott, sem a levéltári kutatások nem vezettek ez ügyben eredményre. 
Nem tudjuk, hogy ki helyettesítette ekkor Benkőt. Ez a személyi háló to-
vábbi építésében lehetne segítség. 

Sem a Benkő ellen felhozott vádaknál, sem a védekezésben nem talá-
lunk utalást nagyszámú zsidó áttérőkre. Mégis meg kell említeni, hogy a 
névtelenségbe burkolódzó „Y” szerző a Tanácsköztársaság utáni évben a 
következőket jegyezte le a március 30-ai istentiszteletről: „ A templom 
zsúfolásig megtelt. Feltűnő volt a sok sémita. Áttérni akarók voltak-e, vagy 
csak a kíváncsiság hozta be őket az utcáról, avagy a »direktórium« kiren-
deltjei voltak, nem tudjuk. Kémeknek hittük őket s megvetéssel és gyűlölet-
tel néztünk rájok.”48 Ezt azért érdemes kiemelni, mivel a Tanácsköztársa-
ság ideje alatt számos zsidó tért át reformátussá.49 Az áttérések mögött a 
legtöbb alkalommal nem feltétlenül hitbeli meggyőződés állt, hanem a 
félelem. 

A védőbeszéd 5-6. pontjai az április 2-ai beszédre vonatkoznak, melyek 
a II. sz. dokumentumhoz kapcsolódnak. A védőbeszéd utolsó egysége 
Benkő István személyes élményeinek a felelevenítése: 

 
„Úgy, hogy egészen természetesnek találtam azt a hírt, amit a diktatúra 
bukása után kaptam, hogy egy listát találtak a rákospalotai községhá-
zán, mely a kommunisták által proskibáltak neveit tartalmazta, s amin 
állítólag ott szerepeltek a papok mind, közöttük én is.” 
 

A lelkészi memoárirodalomban találunk ehhez hasonló leírásokat: 
 
„Híre járt egy augusztus 18-ára tervezett tömegmészárlásnak. »Meg-
volt az ún. ’fekete lista’, s aki arra rákerült, azt előbb-utóbb elérte volna 
a rettenetes kivégzés, mint ahogy a tömegesen előkerült hullákon ed-
dig is megállapították a sátáni kegyetlenséggel végbevitt legyilkolást. 
Ez a szörnyűség elkövetkezett volna a tiszteletes úrra [id. Biberauer 
Richárd]: fel volt írva a neve….«”50 
 

Sajnos azok a listák, amelyekre itt utalások történtek, nem maradtak fenn, 
így csak egy forrástípus áll a kutatók előtt. Nem lenne szerencsés a lelké-
szek visszaemlékezéseinek ezt a mozzanatát megkérdőjelezni bizonyos 
források hiánya miatt. De lehetséges, hogy más lelkészek is próbálkoztak 
hasonló érvet felhozni maguk igazolására 1920 után. Ugyanígy ellenőrizhe-
tetlen Benkő Istvánnak az az állítása is, miszerint „keresztényszocialista 
vezetőemberek engem kértek fel, hogy deputációjukat Clarkhoz vezessem s 

                                                 
48  Ld. 18. sz. jegyz. 
49  „A kommunizmus alatt áttért zsidók száma a budapesti ref. egyház lelkészi hivatalá-

nak kimutatása szerint több ezerre tehető. A legtöbb áttérő a budai lelkészi hivatalban 
jelentkezett.” Kálvinista Szemle, 1920. 1. sz. 8. p. 

50  BODOKY, 1999. 84. p. 
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nevükben angol szónoklatot tartsak”. Tény, hogy ifj. Benkő István kiválóan 
beszélt angolul, mivel az 1911–12-es tanévet a Free Church of Scotland 
ösztöndíjasaként Deme Lászlóval együtt Edinburgh-ban töltötte.51 Ezt 
feltehetően tudták róla a rákospalotaiak és újpalotaiak, akik között felnőtt 
és élt. Az viszont, hogy az angol követre hivatkozott védőbeszédében, nem 
szokványos. Bár Kováts J. István visszaemlékezéséből tudunk arról, hogy is 
találkozott az angol diplomatával. Ez azonban teljesen más okból történt. A 
tárgyaláson Kováts J. nem mint lelkész, hanem mint Nagyatádi Szabó Ist-
ván titkára vett részt.52 Feltételezhető, hogy itt az angol követre történt 
utalással Benkő menteni próbálta magát. 
 
Hipotézisek a perbefogásra 
Rákospalota ekkor még önálló település volt. Súlyát ugyanakkor mutatja, 
hogy az ország egyik leggazdagabb gyülekezete is volt. Jelentőséggel bírt 
tehát, hogy ki tölti be a vezető lelkészi szolgálatot. 

Egyházjogi értelemben jelentős különbség van ugyanakkor a március 
30-i és az április 6-i istentiszteletekhez kapcsolódó engedélyek, igazolások 
tekintetében. A vádiratban az ügyész „felsőbb egyházhatósági engedély” 
beszerzésének elmulasztását hozza fel Benkő elleni érvként. Ez megállja a 
helyét, hiszen a vonatkozó egyházi törvények értelmében az esperestől 
kellett volna erre engedélyt kérnie. A március 30-ai istentisztelettel kap-
csolatosan egyébként Petri Elek is kiállíthatott volna egy egyházhatósági 
engedélyt, igaz ezzel eljárási hibát okozott volna. Az viszont bizonyos, hogy 
Petri Elek április 5-én lemondott lelkészi szolgálatáról a Pesti Református 
Egyházközségben, ezzel együtt pedig megszűnt püspöki jogköre is, így 
tehát valóban vétett Benkő a hivatalos és érvényben lévő törvények ellen. 
De ennek a momentumnak van egy másik olvasata is, mégpedig ezzel pró-
bálta meg az esperes Benkő Istvánt kellemetlen helyzetbe hozni, pontosab-
ban jogi értelemben nem választható lelkésszé nyilvánítani. Ha ez a manő-
ver sikerrel járt volna, akkor feltételezhetően nem Benkőt választotta volna 
meg a Rákospalota-óvárosi Egyházközség, hanem egy másik jelöltet. 

Nem lehet rekonstruálni teljes bizonyossággal az eseményeket. De 
Petri Elek 1919. április 5-ei lemondása lavinát indított el a Dunamelléki 
Egyházkerületben. Többen más és más érdekek mentén ekkor már püs-
pökválasztásra készültek. Mindenki tudta azt is, hogy Petri Elek öreg, és 
ezért egészségügyi állapota már többször akadályozta egyházkormányzói 
teendőinek ellátásában. Az 1921-es püspökválasztás tehát nem volt teljesen 
véletlen, erre számítani lehetett. A püspökválasztás történetét bemutató 
tanulmány alapvetően Ravasz Lászlóra, a püspökválasztás nyertesére kon-
centrál. A „vesztesek” helyzetének vizsgálata azonban éppen ilyen izgalmas. 

                                                 
51  A Free Church of Scottland ösztöndíjasainak jegyzékét Hörcsik Richárd összeállította: 

History of the Hungarian Scholarship at Edinburgh. Edinburgh, New College 
Manuscript Theses, HOR I. 1985. 1-54. Az ösztöndíjasok listája megtalálható: SÍPOS 

ETE ÁLMOS: „Kérjétek az aratás Urát”. Forgács Gyula (1879-1941), a magyar reformá-
tus belmisszió úttörője. H.n., 2008. 239-241. p. 

52  „Nemsokára megkezdődnek a Clark-féle tárgyalások Apponyi Albert Vár-béli lakásán. 
Egy megbeszélést, alkalmasint az utolsót a belügyminisztériumban tartanak. Ezekre a 
tárgyalásokra a kisgazdapárt is hivatalos. Nagyatádi engem visz magával.” KOVÁTS, 
2005. 256. p. 
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A hét jelölt közül - mint már korábban említettük - Ravasz és Kováts, va-
lamint Forgács Gyula tartoztak a fiatalabbak közé, az idősebbek azonban 
mind esperesek voltak, tehát a középszintű egyházigazgatásnak az irányí-
tói, akiknek szavuk volt a lelkészválasztások alkalmával is. Az 1904. évi 
egyházi törvény, illetve annak végrehajtási utasításai között pontosan 
meghatározták a gyülekezetek szavazati értékét esperes- és püspökválasz-
tásokra, azaz nagy valószínűséggel az esperesek ekkor már saját matemati-
kájuknak megfelelően kívánták volna egy-egy nagyobb szavazati értékkel 
rendelkező egyházközség élén bizalmi embereiket látni. Az, hogy a feltárt 
forrás, a „Benkő István és társai ellen” indított per ezt a nevet kapta, szim-
bolikusnak kell tekinteni. Az események, illetve a barátok levelezéseiből 
egyértelműen kitűnik, hogy Benkő István nem volt irányítója az esemé-
nyeknek. A peranyag elnevezése mögött inkább sugalmazás állt. Erre az 
időszakra nekrológírója így emlékezett vissza: 

 
„Amikor az 1918-19-es forradalom ideje elkövetkezett, a Magyar Evan-
géliumi Keresztyén Diákszövetség szenior-tagjai zászlóvivőivé lettek az 
egyházban a reform, sőt a forradalmi törekvéseknek. Ifjú Benkő István 
rákospalota-újvárosi lelkipásztor is részt vett az egyházi életet megújí-
tani kívánó mozgalomban, a vezetők között is az első és legjobban fel-
készült harcos volt. Az Új Reformáció című lapban az ő cikkei voltak a 
legjobban megalapozott írások teológiai, filozófiai és szociológiai 
szempontból egyaránt. A Tanácsköztársaság bukása után az egyházi 
bíróság őt is perbe fogta. Az eljárásról és ítéletről halála előtt egy héttel 
így fogalmazta meg véleményét: »Abban az időben még a legenyhébb 
bírósági ítélet is súlyos megbélyegzésnek számított és az egyházi élet-
ben kitette az elítéltet a kiközösítés szégyenének.« Hosszú ideig vissza-
vonulva csak gyülekezetének élhetett. Édesatyja halála után a 
rákospalota-óvárosi gyülekezet hívta meg lelkipásztorának.”53 
 

Összegzés 
Ravasz László szerint a szocializmust „az jellemzi, hogy féligazságai, de 
egész emberei vannak, az evangéliumot pedig az, hogy egész igazságai, de 
fél emberei vannak”.54 

A forrásban lévő mondatok közül több is csupán nyelvi átalakításokkal 
olvasható a Bolyki-Ladányi féle többször is megjelent tanulmányban. A 
jegyzetelésből kitűnik, hogy a szerzők A budapesti református egyházban 
1919. március 21. és április 12. között lezajlott események vázlata c. kéz-
iratot használták fel.55 Nagy valószínűséggel a vázlat készítője ismerte a 
„Benkő István és társai” ellen folytatott per anyagát. A peranyagra azonban 
egyik alkalommal sem találunk utalást. A tanulmány és a forrás érvrend-
szere nagyon hasonló, így joggal feltételezhető, hogy Benkő István védőbe-
szédének egyes részleteit és érvrendszerét teljes mértékben vette át a 
Bolyki-Ladányi szerzőpáros.56 Az, hogy miért nem hivatkoztak ezekre a 
forrásokra, kérdéseket vet fel. Semmi esetre sem tudományetikai jellegűe-

                                                 
53  PATAY PÁL: Benkő István emlékezete. In: Református Egyház, 1959. 17. sz. 367-368. p. 
54  RAVASZ, 1922. 14. p. 
55  BOLYKI-LADÁNYI, 1999. 21. p. 
56  BOLYKI-LADÁNYI, 1999. 24. p. 
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ket, hanem sokkal inkább a szocializmus utolsó évtizede egyháztörténet-
írásának irányaival és tartalmával kapcsolatosakat. (Miről lehetett már és 
nem lehetett még írni?) 

Az eddigi kutatásokból arra lehet következtetni, hogy a magyar refor-
mátus egyháztörténet 20. századi eseményeinek egyik fókuszpontja az 1918 
és 1922 közötti időszakra teendő. A Magyarországi Református Egyház 
teljes egészét tekintve jelentős hatásai voltak 1918–19-es év eseményeinek. 
Ennek az időszaknak alaposabb megismerése adhat kiinduló- és támpontot 
minden későbbi történésnek. A Tanácsköztársaság elmúltával számtalan 
lelkész és  egyházi személy (gondnok, tanító, stb.) ellen indult egyházi bíró-
sági eljárás. Az ítéletek igen tág körűek voltak, így a büntetési tételek meg-
feddéstől egészen palást- vagy állásvesztésig terjedtek. Ma már lehet vizs-
gálni, értékelni azokat a fennmaradt dokumentumokat, amelyek a 
Tanácsköztársaság utáni időszak után keletkeztek. Az, hogy ezek a perek 
milyen hatással voltak a perbefogottak életére és további munkásságára, 
még mindig nincs teljes körűen feltárva. Több esetben olyan lelkészek is 
eljárás alá kerültek és különféle büntetést kaptak, akik később halálukig 
hűséges szolgálói voltak egyházuknak. A Tanácsköztársaság ideje után 
perbe fogott egyháziak egy szűk listáját, valamint ügyük kimenetelét ismer-
tette Kádár Imre Egyház az idők viharaiban c. kötetében.57A Kádár Imre 
által propagált történetszemlélet kb. egy évtizeden keresztül volt meghatá-
rozó, azóta pedig margóra került.58 Az azonban elgondolkodtató, hogy a 
Református Egyház hivatalos kiadvány a mai napig válasz nélkül hagyta a 
felvetődő kérdéseket. Bár a lap szemléletét már az 1970-évektől  egyre 
inkább megváltoztatták a modern(ebb) történetírási eredményeket felvo-
nultató szakcikkek. Továbbmenve Kádár Imre munkájában a Tanácsköz-
társaság eseményeinek ismertetéséből teljes mértékben hiányoznak azok a 
személyek és dokumentumok, melyekre ez a tanulmány is épül, miközben 
egyes beszámolók szerint ő maga is tevékeny részese volt az 1919-es ese-
ményeknek: 

 
„Jó félórát baktattam [Bodoky Richárd], vékony matrózkabátomban 
borzongva a csiklandós tavaszi szélben. Mennyi mindent végig lehetett 
ezalatt gondolni! Az iskolai eseményeket is. Mert például eltörölték az 
osztályzást. Nem lesz többé kitűnő, jeles, jó, elégséges és szekunda, 
csak megfelelt, vagy nem felelt meg. A szellemi képességek minősíté-
sének burzsuj osztálykülönbségeit is el kell törölni, – legalábbis így 
magyarázta nekünk az egész iskola színe előtt a tornateremben az a 
füstölgő fejű, ifjú tanférfiú, aki Kunfi elvtárs megbízásából az egész ta-
nári kar és valamennyi tanuló jelenlétében menesztette ősz hajú igaz-

                                                 
57  A Tanácsköztársaság után perbe fogott egyháziak egy szűk listáját, valamint ügyük 

kimenetelét ismertette: KÁDÁR IMRE: Egyház az idők viharaiban. A Magyarországi Re-
formátus Egyház a két világháború, a forradalmak és ellenforradalmak idején. Bp., 
1957. 47-57. p. Fontos megemlíteni, hogy a magyar protestáns egyháztörténet 1919 és 
1956 közötti időszakáról német és angol nyelven szinte minden nyugati könyvtárban 
elérhető ez a kötet. 

58  Vö. CSOHÁNY JÁNOS: Református egyháztörténeti szaktanfolyamok, 1963-1971. In: 
Egyháztörténeti Szemle, 2003. 2. sz. 87-92. p. (Online: www.egyhtortszemle.hu – 
2012. december.) 
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gatónkat az országszerte tisztelt dr. Hittrich Ödönt. Sok esztendővel 
később furcsa kérdés ütötte meg a fülemet – még mindig nem tudod, 
hogy ki volt ez a sűrű, göndör fekete hajú bozontos szemöldökű fiatal-
ember? – Nemmel válaszoltam. Pedig Kunfi titkárát, az egyház elleni 
harc kiváló szakértőjét fel kellett volna ismerned azóta – hangzott szin-
te szemrehányóan felém. – Ugyan honnét? – kérdeztem vissza. Még 
mindig nem tudod, hogy dr. Kádár Imrének hívták?”59 
 
Összegzésként megállapítható, hogy Benkő István Tanácsköztársaság 

alatti tevékenysége, majd az azt követő perbefogása dokumentumainak 
helye van a korszak forrásanyagai között. Miként az már korábban ismerte-
tésre került, a reformátusoknál ebben az időben jelentkezett generációvál-
tás hangsúlyozása elengedhetetlenül fontos szempont a korabeli források 
értékelésekor. Az Illés Iván által is elemzett elit- és generációváltás megfi-
gyelhető a Magyar Református Egyház történetében is, mely érv eddig 
kevéssé hangsúlyosan jelent meg az egyháztörténet-írásban. 
 
 

                                                 
59  BODOKY, 1999. 50. p. 
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DOKUMENTUMOK 

 
I. 

A Pesti ref. Egyházmegye ügyésze 
19/1919 ehm. üsz. 
 
Nagytiszteletű Egyházmegyei Elnökség! 
 
Tisztelettel kérem a Nagytiszteletű Egyházmegyei Elnökséget, hogy az 
egyházi V.t.-c. 42§-ának b. pontjával biztosított hatáskörben méltóztassék 
ifj. Benkő István rákospalotai lelkész ellen a fegyelmi eljárást az egyházi 
V.t.-cz 34§. A.1.2.3. pontjaiba ütköző fegyelmi vétség miatt elrendelni s a 
fegyelmi eljárást hivatalból elrendelő határozatot (43.§.) méltóztassék az 
egyházmegyei bíróság nagytiszteletű egyházi elnökéhez további (60-74.§.) 
eljárás végett áttenni. 
 

Megokolás 
 

Ifj. Benkő István rákospalotai lelkész az egyházi törvények és szabályrende-
letek által reá rótt kötelezettségét (V.t.-cz 34.A.1.) megszegte akkor, a mi-
dőn 1919. évi március hó 30-án felsőbb egyházhatósági engedély nélkül 
saját egyházközségét elhagyta s ugyanakkor Budapesten, a Kálvin téri 
templomban bevett istentiszteleti rendünktől indokolatlanul eltérve egyhá-
zi beszéd nélkül tartott istentiszteletet, melynek végeztével az eddigi törvé-
nyes rendet negligáló hirdetményt olvasott fel s a híveket 1919. április 2-án 
du 5 órára a teológia dísztermébe ülésre hívta össze. 
Ezen a gyűlésen erősen kommunista ízű beszédet mondott, melynek befe-
jeztével a budapesti első proletár református gyülekezetet éltette. 
1919. évi április hó 6-án – saját egyházközségének engedély nélküli elha-
gyásával – újból a Kálvin téri templom szószékét foglalta el a törvényes 
faktorok beleegyezése nélkül, vagy ezen belegyezésnek erőszakos úton való 
megszerzésével. 
Mindezeket elkövette ifj. Benkő István a proletár diktatúra legrettenete-
sebb első napjaiban, amikor mindenki, aki Istenéhez, hazájához és egyhá-
zához ragaszkodott és csak egy kissé is gondolkozni volt képes – megdöb-
benve szemlélte a reánk szakadt „borzalmak idejét,” amikor enyhülést és 
áhítatot kerestünk az Isten házában, ő akkor igyekezett beszédeiben az 
osztályellentéteket szembeállítani, a szegény és gazdag közötti különbsége-
ket kiélezni, a magántulajdon megszüntetését ünnepelni, szóval az amúgy 
is felzaklatott lelkeket nem megnyugtatni és Istenhez vezetni, de lázadás 
útjára terelni. 
Ifj. Benkő István ezen ténykedése nemcsak a hivatalos kötelességek súlyos 
megszegése, de a vallásos érzületbe és a hithűségbe is mélyen beleütközik, 
a lelkészi állás méltóságát sérti és az egyházi felsőbbség törvényes rendel-
kezéseivel szemben is nyílt ellenszegülés, így ellene a fegyelmi eljárás el-
rendelése a felhívott törvényszakaszok alapján indokolt. 
 

Budapest, 1919. szeptember 26. 
 

Tóth Dezső 
egyházmegyei ügyész.” 
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II. 

 
Ifj. Benkő István beszéde ápr. 2-án a Teológia dísztermében 
 
Testvéreim! 
 

Az a nagy átalakulás, ami a proletárdiktatúrával bekövetkezett, bor-
zasztó izgatottságot és zavart váltott ki mindenfelé. Mi is ennek a zavarnak 
és izgalomnak a hatása alatt állunk. Jóformán alig tudjuk, hogy mi történik 
körülöttünk. De ez a zavar és tájékozatlanság bármennyire kínos is, mégis 
természetes. Hiszen a proletárkormány éppen a napokban olyan intézke-
déseket foganatosított, amik nem csak a régi társadalmi rendet, hanem 
mindnyájunk egész gondolkodásmódját, egész világnézetét az alapjaiban 
támadják meg. Mert a kommunizmus célja az, hogy a külső keretekkel 
együtt az egyének és tömegek öntudatát is megváltoztassa. Ha hozzávesz-
szük; hogy az egész  változás milyen váratlanul ért bennünket, meg fogjuk 
érteni, hogy a szanatóriumok miért telnek meg őrültekkel, hogy miért hal-
lunk hírt annyi öngyilkosságról. Ezekben a komoly órákban azért jöttünk 
össze, hogy az általános zavarban tájékozást, az általános izgalomban meg-
nyugvást nyerjünk és megtudjuk, hogy nekünk hívő keresztyéneknek a mai 
viszonyok között mi a kötelességünk, mit kell cselekednünk. 

Két oldalról akarok szólni előttetek: 
1., Hogy a mi keresztyénségünk milyen viszonyban áll azzal a prog-

rammal, amit a proletárkormány magának vall, s aminek a hangoztatását 
most mindenütt hallhatjuk. 

2., Hogy a hívő keresztyén ember számára most milyen munka kíván-
kozik a lelkek világában, más szóval hogy a mai viszonyok között mi a köte-
lességünk, mit kelljen cselekednünk. Ez a gyakorlati szempont. 

Ha egy vallásrendszert, vagy bármely filozófiát meg akarunk ítélni, vé-
leményt akarunk alkotni róla, három kérdést kell feltennünk: 

1., Milyen Istenfogalmat, 
2., milyen emberfogalmat, 
3., milyen világfogalmat képvisel. 
Ez a három szempont megadja minden világnézet legfőbb 

karakterisztikumait. Ha a keresztyén vallás lényegét meg akarjuk ismerni, 
a keresztyénségben rejlő Istenfogalom, emberfogalom és a keresztyén vi-
lágfogalom világos felismerésére kell törekednünk. 

A keresztyén Istenfogalom a legvilágosabban akkor domborodik ki 
előttünk, ha a pogány vallások Istenhitének sötét hátterébe állítjuk azt. 
Minden pogány vallás megegyezik abban, hogy Istent olyan lénynek képzeli 
el, aki nemcsak emberfeletti, hanem az embertől mereven elkülönülő, 
megközelíthetetlenül felsőbbrendű valóság, aki mint egy kényúr uralkodik 
az emberiség, minden teremtmény felett. Az ő alattvalói szolgák, rabszol-
gák, akiknek a dolga az örök engedelmes rabszolgaság és nincs semmi 
remények, hogy valaha a kényszerszolgaságnak erről az alacsony nívójáról 
felemelkedhetnek valami tökéletesebb, szebb, boldogabb fokra, hogy Is-
tennel valami más, kedvesebb belsőbb viszonyba juthatnak. Nincs a szá-
munkra fejlődés, az Istenhez való közeledésnek még a gondolata is blasz-
fémia. Örök egyforma, sivár alávetettségben élnek az Istenükkel szemben. 



         Benkő István és a Tanácsköztársaság            41 

 
A keresztyén Istenfogalmat pedig az jellemzi, hogy az az Isten, akit az 

Úr Jézus Krisztus megmutatott nékünk egy személyben Eszmény, Atya és 
Megváltó. Eszmény, a legfőbb eszmény azért, mert benne minden emberi 
erény tökéletes megvalósulását látjuk, akiben a bölcsesség, igazság, jóság, 
hatalom és szeretet fénye egyetlen izzó pontba koncentrálódik. Eszmény, a 
legfőbb eszmény azért, mert minden komoly keresztyén ábrándja az, hogy 
egykor a fejlődés csúcspontján hasonló lehessen Őhozzá. Ezt a vakmerő 
gondolatot Krisztus világosan csengő szavakban fejezte ki: „Legyetek töké-
letesek, mint a ti mennyei Atyátok.”60 és ezzel az emberi, egyéni fejlődés 
számára olyan eszményi célpontot tűzött ki, mely minden értelmet felülha-
lad. 

Hogy Isten Atyánk nekünk, ez azt jelenti, hogy gyermekei vagyunk ne-
ki, tehát valami ősi, szent rokoni kapocs fűz össze vele, az, amit az ember 
teremtésénél olvasunk, hogy lelkünket a saját lelkéből adta. Azt jelenti, 
hogy az emberi természet, bármenyire romlott, mélyre bukott is, mégis 
fejlődésre, az Isten felé való fejlődésre képes. 

És hogy az Isten megváltó Isten, ez mit jelent mást, ha nem azt, hogy 
Isten maga állandóan munkál azon, hogy a lesüllyedt, a mélyre bukott 
embert felemelje, mai nyomorult helyzetének, romlott természetének háló-
iból kiszabadítsa, tehát hogy Isten az emberi fejlődés, az evolúció hatalmas 
mozgatója. 

A keresztyén Istenfogalom szerint, tehát Isten eszmény, Atya és Meg-
váltó, – vagy más szavakkal: Ő a cél, de olyan cél, mely velünk rokon s mely 
az emancipáló fejlesztő erőt is képviseli. – Milyen más ez ugyebár, mint a 
pogány Istenek hideg, elzárkózó kényurasága! Az ember sorsa nem a sivár, 
stagnáló rabszolgaság, hanem a fejlődés, átalakulás, „dicsőségről dicsőség-
re.” A pogány vallásos emberfogalmát általában ezzel a szóval lehetne leg-
jobban jellemzi: heterogenitás. Ami alatt azt értem, hogy a pogány vallások 
legtöbbje az embert osztályonként különnemű lénynek fogja fel. Annyira 
különneműeknek, hogy egyik kasztból, vagy társadalmi osztályból a másik-
ba átlépni lehetetlen, mert a kasztok nem csak társadalmilag, hanem mint-
egy biológiailag is felette állnak egymásnak. A hindu brahman, katona, 
földműves és páriák kölcsönösen annyira különbözik egyik a másiktól,  
mint az ember az állattól. A földműves a páriával szemben felsőbbrendű 
ember, aki még azt sem tűri el, hogy a másiknak az árnyéka reá essék, mert 
már ez is megfertőzheti, ez is mintegy az alacsonyabb természet fertőző 
erejével megronthatja. 

Ezzel szemben azt az emberfogalmat, amit az Úr Jézus Krisztus hozott, 
jellemzi a homogenitás, az embertestvériség. Mikor Krisztus azt a paran-
csot adta, hogy szeresd felebarátodat, mint tenmagadat,61 ezzel megállapí-
totta azt a tényt, hogy engem az embertársamhoz sokkal erősebb fonalak 
fűznek, mint gondoljuk. Valami mély egység van az emberek között úgy, 
hogy embertársamat szeretni annyi, mint önmagamat szeretni, s ha önma-
gamat jobban szerethetem, mint embertársamat, ezzel rosszat teszek saját 
magamnak is. Ez a keresztyén testvériség, a szeretet törvénye, mely nem 
ismer el semmiféle korlátot és semmi féle akadályt, még magát a bűnt sem, 
mert még a bűn felett is győzedelmeskedik. Nem ismer el osztályokat az 

                                                 
60  Mt 5,48. 
61  Ez két bibliai helyre is utalhat: Mk 12, 29-31. ill. Gal 5,14. 
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emberek között, sőt még a szellemi kiválóságot is így határozza meg: aki 
közöttetek első akar lenni, legyen mindeneknek szolgája.62 De nincs is 
szükség arra, hogy én mindezeket elmondjam! Hisz jól tudjuk mindnyájan, 
hogy az embertestvériség gondolatát Jézus hozta a világnak és Jézus volta 
az, aki ennek a célnak megvalósításáért küzdelmet indított és küzdelmet 
folytat azóta szüntelen. 

Végül ami a világfogalmat illeti, a pogány vallások a világot, az élő és 
halott természetet emberfölöttinek képzelték és tabu-nak, szentnek tartot-
ták. Babonás tisztelettel nézték a sziklákat, csermelyeket, fákat, helyeket – 
a természet titkaihoz közeledni se mertek, mert rejtélyesen szent volt előt-
tük még a villám is, mely agyonsújtotta őket. A keresztyénség viszont a 
világot az ember alá vetette, az embert a teremtés koronájának nevezte, s 
maga Jézus azt hirdette, hogy a mi szavunkra még a hegyek is megmozdul-
nak majd.  Minden a miénk, mindenhez jogunk van; – ez a világ egy rejtély, 
amit ha valakinek, úgy nekünk kell megfejtenünk. 

A keresztyénség tehát, mint láttuk, három ponton változtatta meg for-
radalmi módon a régi pogány világ eszmekörét, világnézetét: az Istenfoga-
lom az emberfogalom és a világfogalom terén. Megfelelőképpen három 
irányban indult meg új élet a keresztyénség nyomán: 

1., Az egyéni fejlődés terén. Az egyéni fejlődést, tökéletesedést, emel-
kedést a keresztyénség tette milliók ambíciójává. 

2., A társadalmi fejlődés terén. A keresztyénség megteremtette a szoci-
ális lelkiismeretet. Ma már a keresztyén ember, akár a proletárok, akár a 
burzsuák közé sorozzák őket, nem tudja elviselni, hogy embertársai a saját 
hibájukon kívül nyomorogjanak és szenvedjenek. A szocializmus növeke-
dését nem a gyárak szaporodása, nem a munkástömegek összehalmozódá-
sa tette lehetővé, hanem a keresztyénség, mert a keresztyénség teremtette 
meg azt a közszellemet, mely nem tűri meg többé a nyers munkaerőnek 
igazságtalan kihasználását épp úgy, mint ahogy nem tűri meg egyének, 
osztályok és népek elnyomását sem. És ha az a kommunizmus, amit a mos-
tani proletárkormány hirdet meg tud valósulni, és képes lesz igazabb, bol-
dogabb, világot teremteni: Ne feledjük el, hogy a testvériséget Jézus Krisz-
tus hozta a földre és a keresztyénség, az evangéliumi keresztyénség harcolt 
érte. Igaz, hogy nagy különbség van a keresztyénség társadalmi programja 
és a kommunista program között, mint látni fogjuk; igaz az is, amivel most 
vádolnak minket, hogy éppen a legnagyobb keresztyén egyház nem képvi-
selte a krisztusi programot és a többi egyházak sem dolgozták még ki 
programszerűleg a maguk keresztyén társadalmi elveit, de mégis az evan-
géliumi keresztyénség volt a társadalmi fejlődés igazi mozgatója. 

3., A keresztyén világfogalom a kulturális fejlődés alapja és motívuma 
lett, mert egyenesen kötelességünkké tették, hogy uralkodni akarjunk és 
tudjunk a világ felett, hogy annak minden kincsét, minden erejét minden 
titkát felismerjük és felhasználjuk Isten országának építésére. 

Íme így látom én a keresztyénség eszmei tartalmát és ilyennek látom a 
szerepét, a jelentőségét az emberiség történelmében. Mármost láttuk, mit 
akar a kommunizmus? 

Mindnyájunknak új ez a rendszer, és én sem ismerem annyira, hogy 
belehatolhatnék a mélyébe. De három jelszót hallunk ma mindenütt. En-

                                                 
62  Mt 20,27. 
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nek a három jelszónak a nevében történik minden körülöttünk: az evolúci-
ót, a testvériség és a kultúra jelszavát. Már pedig a fentiekből világos, hogy 
a keresztyénség volt az a szellemi mozgalom, mely egyrészről az evolúciót, 
az egyén fejlődését, nemesedését, másrészről a testvériséget, végül, a tu-
dományos, gyakorlati haladást, a kultúrát munkálta, s így ha a kommu-
nizmus ugyanezen célokat tűzte maga elé, akkor a kommunizmus a maga 
eszményeit a keresztyénségtől vette. Hol van tehát a különbség a kettő 
között? 

A különbség a kettő között abban áll, hogy a kommunizmus a maga 
célját az osztályharc útján akarja megvalósítani, a keresztyénség pedig 
szeretetből jövő önkéntes felajánlás által. A kommunizmus szerint a prole-
tárosztályoknak külön kell szakadni, tömörülni és erőszakkal, forradalom-
mal kell kiküzdeniük a többi osztályokkal való egyenlőséget, a politikai 
jogokat, a termelt javakban való egyforma részesedésüket stb. A keresztyén 
program szerint pedig előbb azoknak az osztályoknak, amik a hatalmat, a 
vagyont, a jogokat a kezükben tartják, azoknak az osztályoknak át kell hat-
ni a szeretet és önzetlenség lelkével annyira és addig, míg önként, saját 
szívük indításából, a köz javára áldozzák oda mindazt, amijük van, még 
saját magukat is, mint Krisztus tette. Íme, itt élesen elválik egymástól a két 
program. 

Különböző véleményű, különböző gondolkodású emberek vannak itt 
együtt, de nyugodjunk meg egy dologban: hogy Isten országa, amit Jézus 
Krisztus hirdetett, eljön majd a földre, előbb-utóbb meg fog valósulni és 
akkor igazán testvérek leszünk, nem lesz úr és szolga, nem lesz háború és 
igazságtalanság, hanem béke és boldogság a földön. Ezekben a mai forra-
dalmi időkben is a közelgő Isten országa jelét kell látnunk. 
 

2., 
Tárgyam gyakorlati részéről kevés mondani valóm van, de ez talán fonto-
sabb, mint az egész elmélet, amit itt előadtam. Reánk, akik evangéliumi 
keresztyéneknek tartjuk magunkat, minő kötelességeket ró és minő mun-
kaalkalmakat nyit meg ez a mostani vihar? Három fő pontba foglalom 
össze a mondanivalómat: 

1., Legfőbb feladatunk az, hogy abból a hatalmas erőforrásból, amit a 
mi keresztyén hitünk képvisel, elsősorban saját magunk számára merít-
sünk bátorságot, lelki harmóniát, energiát az átalakulással járó megpróbál-
tatások, szenvedések elviselésére. Most kell, hogy kitűnjék, mennyit ér a mi 
keresztyénségünk nekünk, saját magunknak. Sokan közülünk elveszítették 
a vagyonukat, az állásukat, a megélhetésüket, ránk szakadt az a rém, amit 
létbizonytalanságnak neveznek. Testvéreim, ami kevesem volt, én is elve-
szítettem, a létbizonytalanság keserűségeit én is érzem, de tudom azt is, 
tudnunk kell, mindnyájunknak, hogy a mi kincsünk nem itt a földön van, 
hanem mennyekben van. Keresztyénnek lenni annyit jelent, mint mentnek 
lenni az anyagiasságtól, az anyag varázsától. Tudom, hogy ez távoli esz-
mény még a keresztyének számára is, de most a megpróbáltatások idején 
kell, hogy hatalmasan megnövekedjék bennünk hitünknek ez az oldala. 
Jusson eszünkbe, hogy egy napon úgy is mindent itt kell hagynunk, hogy 
minden földi kincs egy nagy teher és nagy felelősség a lélek számára, jus-
son eszünkbe Jézus szava: Add el minden vagyonodat és oszd ki a szegé-
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nyek között és kincsed lészen a mennyben.63 És minden anyagi veszteség 
között is uralkodjék lelkünkön az a békesség, az a harmónia, amit senki el 
nem vehet tőlünk. 

2., Ha ez sikerült, ha legyőztük magunkban minden félelmet, minden 
titkos kétségbeesést, akkor siessünk mások, embertársaink segítségére. 
Telve van a szívem fájdalommal, mikor annyi könnyező szemet látok, mé-
lyen együtt érzek azokkal, akik úgy látják, úgy érzik, hogy mindent, életük-
nek minden reménységét elveszítették. Kitől kapjanak vigasztalást, ha nem 
tőlünk, akik ugyancsak szenvedjük, mint ők és mégis győzelmesen tudunk 
megállni a viharban? Minden keresztyénnek kötelessége most sorba járni 
az ismerősöket, a szomszédokat, szóba állni az utcán mindenkivel, akiről 
lerí a bánat, és árasztani magából azt a békességet, amit Istentől kapott. 
Ennél nagyobb szolgálatot ma senki sem tehet felebarátjának, és ez a szol-
gálat a mi szolgálatunk. Az őrültek házai megtelnek, az öngyilkosságok 
szaporodnak, ki tudja elnézni tétlenül, mikor szívében olyan balzsamot 
hordoz, ami minden sebet gyógyít, minden fájdalmat enyhít. 

(A jelenlévő vörös őrök felé:) Nem azt mondom ezzel, hogy a diktatúra 
által alkalmazott terrort próbáljuk ellensúlyozni, vagy megszüntetni, hiszen 
ennek a terrornak csak a rend fenntartása lehet a célja, ami mindnyájunk 
közös érdeke. Hanem hordjuk szét azt a vigaszt és azt a békét, amit nehéz 
időben mindig a hívő keresztyén lelkektől nyert a világ. 

3., Végül még egyet. A kommunizmus a testvériség jelszavával lépett 
fel, s a testvérség nevében tette meg azon első lépéseit, amiket eddig lá-
tunk. Hogy tovább milyen lépések következnek, nem tudjuk. De bizonyos-
nak tartom azt, hogy a proletárdiktatúra bármilyen intézkedéseket tesz is, 
csak a kereteket tudja megváltoztatni, de az emberek szívét nekünk kell 
megváltoztatnunk. Ez a kormány nem tehet mást, mint hogy az intézmé-
nyek, a berendezkedés körül eszközöl változtatásokat, amik bármily fonto-
sak is, mégis csak külsőségek. Így átalakíthat sok mindent, de magát a 
testvériséget, a testvéri érzületet nem adhatja meg, mert a testvériség nem 
intézmény, nem berendezkedés, nem külső keret, hanem a szívekben rejlő 
lelkiség. Ezt a szellemet, ezt az érzületet nekünk kell elhoznunk, a hideg 
szíveket testvéri szívekké nekünk kell átalakítanunk, mert mint evangéliu-
mi keresztyéneknek ez volt a munkánk eddig is, és ez marad ezután is. 
Isten országának munkásai voltunk és Isten országának munkásai kell, 
hogy maradjunk szüntelen, alkalmas és alkalmatlan időben. 

Ezen kéziratban nem foglaltatott, de tény, elhangzott még egy apróbb 
részlet, mely arról szólt, hogy a kommunisták a testvériség nevében lépnek 
fel, de testvériség alatt az egyenlőség és igazság keverékét értik. Pedig az 
egyenlőség és igazság soha sem ad testvériséget, bárhogyan próbálják is 
vegyíteni a kettőt; sőt ez a két eszmény így nem is tud összeolvadni egy-
mással, mert az „igazságban” és az egyenlőség”-ben egymásnak ellentmon-
dó elemek vannak. Az egyenlőség nem igazság (!) – és az igazság nem az 
egyenlőség. Hogy e két [...] elem vegyülni tudjon egymással, szeretetet kell 
még hozzájuk adni, s akkor tényleg vegyülni fognak, s előáll egy egészen új 
elem: a testvériség, ami már keresztyén testvériség lesz. 
 
Ifj. Benkő István 
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III. 

 
Nagytiszteletű Esperes Úr! 
 
A pesti református egyházmegye ügyésze által ellenem emelt 15/1919 eln. 
ü. szám alatt az egyházmegyei elnökséghez intézett s Nagytiszteletű Úrnak, 
mint az egyházmegyei bíróság elnökének 223/1919 bir. számú végzésével 
velem közölt panaszra a következő pontokkal kívánom magam igazolni: 

1., Azon váddal szemben, hogy saját egyházközségemet márc. 30-án és 
ápr. 6-án felsőbb egyházhatósági engedély nélkül elhagytam, hivatkozom a 
következő tényekre: 

a., hogy a jelzett napokon saját egyházközségemet Főtiszteletű Petri 
Elek püspök úr tudtával, tehát legfelsőbb egyházi hatóságom tudtával 
hagytam el, ki ez ellen nem tiltakozott, sőt kifejezte megnyugvását és meg-
elégedését afelett, hogy akadnak felelősségteljes emberek, akik az egyház 
védelmére ilyen nehéz időkben vállalkoznak. Főtiszteletű Petri Elek püspök 
kálvin téri lelkész úrnak az én kálvin téri szereplésem, azon részéről, akik 
az egyház védelmére az akkori veszélyes viszonyok között vállalkoztak, 
formálisan is bejelentett, és ő ezt jegyzőkönyvileg tudomásul vette. 

b., hogy saját egyházközségemet mindkét alkalommal református egy-
házam és püspököm védelméért, az ő érdekükben hagytam el, amint az a 
Nagytiszteletű Esperes Úrhoz beküldött Memorandum-ban felsorolt rész-
letekből világosan kitűnik. Ezen cselekedetem által saját személyemmel 
kívántam fedezni egyházam legmagasabb rangú képviselőjét és legnagyobb 
gyülekezetét azon súlyos fenyegetésekkel szemben, amik akkor ellenünk 
elhangzottak. Kitettem magam esetleges veszélyeknek a nélkül, hogy ebből 
rám bármi előny származhatott volna. 

c., hogy ezt a feladatot nem akartam elvállalni, csak az egyházvédelmet 
végző egyháztagok részéről jövő legerősebb kapacitálás bírt reá – mint ők 
igazolják –,mely lelkiismereti kérdéssé tette számomra az egyházam vé-
delmét; továbbá rábírt az a tény, hogy Főtiszteletű Püspök Úr sem ellenez-
te. Bizony, hogy egyetlen tiltakozó szóra visszavonultam volna. 

d., hogy az említett napokon saját egyházamban helyettesről gondos-
kodtam, azt magam fizettem és saját gyülekezetemben a legteljesebb rend-
ben folyt el mindkét nap. 

2., Azon váddal szemben, hogy márc. 30-án a kálvin téri templomban 
nem tartottam igehirdetést s így indokolatlanul eltértem az Istentisztelet 
rendjétől, megjegyzem, hogy 

a., az ige hirdetését hosszabb bibliaolvasással pótoltam 
b., az igehirdetést azért, hagytam el, mert az egyház védelmét végző 

egyháztagok részéről figyelmeztetést kaptam, hogy a munkástanácsok 
csakis ceremoniális istentisztelet fognak megtűrni, tanítást pedig nem, s 
mind úgyis éppen erre a vasárnapra botránnyal fenyegették meg a Kálvin 
téri gyülekezetet. Jobbnak látszott annak elkerülése végett az igehirdetést 
elhagyni, illetőleg bibliaolvasással helyettesíteni. Hogy a munkástanácsok 
néhol tényleg megakadályozták az igehirdetést, azt a kálózi ref. Lelkésznek 
Püspök Úrhoz küldött átirata igazolja. Biztos forrásból értesültem arról is, 
hogy pl. Fehér megyében négy hétig nem volt szabad prédikálni. Az isten-
tisztelet rendjétől való eltérés tehát nem indokolatlanul történt. Azután 
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meg nem én voltam az egyetlen, aki így cselekedtem, hanem közmegegye-
zéssel így történt ez az összes budapesti ref. Templomokban. 

3., Hogy ezen Istentiszteletek végén az eddigi törvényes rendet negli-
gáló hirdetményt olvastam fel, – erre nézve közlöm hogy: 

a., azok a budapesti egyháztagok, akik az egyház védelmére tömörül-
tek, tényleg megformáltak egy hirdetményt; hogy azt felolvasásra ajánlják a 
különböző templomokban. Ennek a hirdetménynek az volt a célja, hogy a 
gyülekezetek tudomására hozza, hogy az előző vasárnap rk. templomokban 
és egy református vallásos összejövetelen történt botrányoktól többé nem 
kell félniük, mert egyházvédelmi szerv alakult, mely ezeket meg fogja aka-
dályozni. A hirdetménynek olyannak kellett lenni, hogy az Istentisztelete-
ket szigorú ellenőrzés alatt tartó munkástanácsi megbízottak bele ne köt-
hessenek. Ezt a hirdetményt nemcsak a kálvin téri, hanem az összes 
budapesti templomokban felolvasták. 

b., Ezt a hirdetményt én, az eredeti fogalmazást megváltoztatva, egy-
két félreérthető kifejezést kihagyva a köv. formában olvasván fel: „Értesít-
jük a gyülekezetet, hogy az egyház szívéből direktórium alakult, mely kinyi-
latkoztatja, hogy a testvériségnek eseménye, melyet a proletárdiktatúra, 
hirdet, a mi evangéliumi meggyőződésünkkel nem ellentétes”. 

Ezenkívül Petri Elek püspök úr rendeletére kihirdettem: hogy addig is; 
amíg a gyermekek vallás neveléséről az egyház gondoskodni [nem] tud, a 
szülők maguk oktassák otthon gyermeküket hitünk igazságaira. Nem tör-
tént tehát semmi olyan hirdetés, mely a fennálló törvényes rendet negligál-
ta volna. 

4., Hogy a szószékről kihirdettem a Teológia dísztermében tartandó 
összejövetelt, ez az egyház védelmét végző egyháztagok testületének felké-
résére történt. Az összejövetelt az a testület rendelte, ez szerezte meg hozzá 
a IX ker munkás és katonatanács engedélyét, ez kérte fel az előadókat stb. 
A gyűlés rendezésében nekem semmi szerepem sem volt, tehát nem lehet 
úgy beállítani a dolgot, hogy én hívtam össze ülésre a híveket. 

Hogy a felkérésnek eleget tettem, kihirdettem az összejövetel idejét, ez 
természetes, hiszen az egyháztagoknak azt a területét, mely erre felkért, 
tudtommal úgy a kálvin tér parókus lelkész úr, mint a többi lelkész urat 
egyházvédelmi testületnek tekintették s nekik ebből a szempontból bizo-
nyos szabadságot engedtek. Mint a parókus lelkészek tudtával működő 
szerv – leírt bizonyos jogcímekkel egy vallásos összejövetel rendezésére s 
arra, hogy ennek a templomban való kihirdetését kérje. 

5., Azokat a váddal szemben, hogy ezen ülésen erősen kommunista ízű 
beszédet mondottam, válaszul mellékelem ezen beszéd szövegét másolat-
ban. Az eredeti kézirat nálam van és mindenkor a Nagytiszteletű Esperes 
Úr rendelkezésére áll. A beszédre különben a következő megjegyezni valóm 
van még: 

a., Az összejövetel három teremben folyt egyszerre, rajtam kívül tehát 
még két előadás hangzott el más két teremben. 

b., Beszédem egész esszenciája azok ellen a vádak ellen irányult, ami-
ket akkor oly sűrűn emeltek a keresztyénség ellen, hogy t.i. a keresztyénség 
sötét, reakciós szellemi hatalom, mely útjában áll az emberi haladásnak és 
fejlődésnek. 

c., Kimutattam azt, hogy a kommunista jelszavak közül melyek szórvá-
nyosak a keresztyénségből, de megmondottam élesen és világosan azt is, 
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hogy hol válik el a keresztyénség programja a szocialisták és kommunisták 
programjától, megmutattam azt a szakadékot, mely a kettőt elválasztja 
egymástól s amit áthidalni nem lehet. 

d., A beszéd elhangzása után felállott egy ember a hatóságból, ki a 
Népszava pénztárosa volt s a következő kijelentést tette: „Amit az előttem 
szóló elmondott, arra nekem csak egy megjegyzésem van. Örülök, hogy a 
keresztyénség nem valósította meg a maga programját, amiről hallottunk, 
mert ezzel útját állta volna a kommunizmus eljövetelének, amit most már 
nem tehette.” – Ez a kijelentés beszédemet egyáltalában nem kommunista 
ízű beszédnek tünteti fel. 

e., Állítom, hogy a tiszta keresztyénséget hirdettem úgy, amint minden 
református lelkész megtette és megteszi, akiknek a lelke át van hatva krisz-
tusi szeretettől, de elismerem, hogy még ezt sem lett volna szabad, hogy 
ezeknek a bestiáknak uralma alatt egyetlen tevékenység volt jogosult: az 
ellenforradalmi tevékenység. De legyen szabad utalni arra, hogy minden a 
proletárdiktatúra legelső hetében történet, amikor még csak a folyton han-
goztatott ideális jelszavak hazug álarcában mutatkozott s amikor még az a 
hír tartotta magát, hogy Károlyi Mihály gróf diplomáciai sakkhúzása az 
egész ország védelmére. Ezek a tények magyarázzák meg, hogy elhangoz-
hatott ez a beszéd, mely a keresztyén programot a kommunista program-
mal összehasonlította. 

f., Végül hadd utaljak arra, hogy többen lehettek jelen, akik bizonyára 
csalódva távoztak el, mert nem számoltak azzal az egyszerű ténnyel, hogy a 
terem tele volt vörös katonákkal és munkástanácsi megbízottakkal, akiket 
oda kirendeltek. 

6., Hogy a gyűlés végén éltettem volna a „budapesti proletár reformá-
tus gyülekezetet”: erre egyáltalán nem emlékszem, de nem emlékeznek 
azok sem, akik az összejövetel végéig ott voltak s akikhez eziránt kérdést 
intéztem. Ezért ezt az állítást tagadásba veszem azzal, hogy ott valami fél-
reértésnek, vagy tévedésnek kell fennforognia. 

7., Hogy Főtiszteletű Petri Elek kálvin téri lelkész úr beleegyezése nél-
kül mentem fel a szószékre, ez nem áll. A parókus lelkész úr egész kálvin 
téri szereplésembe beleegyezett, s hogy ezt nem erőszaknak engedve, ha-
nem önként és teljes jóindulattal tette, azt úgy ő maga, valamint a jelen volt 
Szilassy Aladár főgondnok úr, Nemes Árpád, a gazdasági hivatal vezetője, 
továbbá Dr. Papp Gyula és Szalay Lajos egyháztagok bizonyíthatják. Legfő-
képpen hivatkozva azonban Csűrös István vallástanár lelkész úr bizonysá-
gára, ki a parókus lelkész úr engedélyének kieszközlésében közben járt. A 
dolog lefolyását illetőleg hivatkozom a Nagytiszteletű Esperes Úrhoz be-
nyújtott „Memorandum” idevágó tényeire. 

Itt csak annyit jegyzek meg, hogy kálvin téri szereplésemhez az enge-
délyt nem én kértem a magam számára, hanem kérték azok az egyházta-
gok, akik az egyház védelmét magukra vállalták. Ők eszközölték ki az enge-
délyt, főképp Csűrös István, aztán Dr. Papp Gyula és Szalay Lajos útján. 
Hangsúlyozom azt a tényt, hogy sem őket, sem másokat én fel nem kértem, 
egyetlen szóval sem bíztattam arra, hogy ezt az engedélyt nekem megsze-
rezzék, vagy hogy a kálvin téri szerepléshez nekem módot nyújtsanak, sőt 
ameddig tudtam, menekültem előle, mint rám nézve roppant kellemetlen 
feladat elől. 
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8., Hogy a panasztételek mind a proletárdiktatúra legrettenetesebb el-

ső napjaiban történt eseményekre vonatkoznak, ezt a parancslevél súlyos-
bító körülménynek tünteti fel, holott még ha tényleg vétség forogna is fenn, 
felfogásom szerint enyhítő körülménynek kellene elismerni. A jelen eset-
ben pedig az a tény, hogy az egyház védelmére épen a legelső, legzavaro-
sabb és legveszélyesebb napokban volt szükség s megfelelőkép az összes 
egyházvédelmi intézkedéseknek, melyek közé az én tevékenységem is bele-
illeszkedik, csakis ezen első napokban volt értelme: eléggé indokolja azt, 
hogy miért szorítkozott az egész egyházvédelmi mozgalom a diktatúra első 
hetére. 

9., A parancslevél azon tételére, hogy „mikor enyhülést és áhítatot ke-
restünk az Isten házában, ő akkor igyekezett beszédeiben az osztályellenté-
teket szembeállítani …” stb. Azt a tekintélyes kérdést kell feltenni, hogy 
mely templomi beszédemre vonatkozik ez az állítás? Mert a kálvin téri 
templomban csak kétszer végeztem szolgálatot. Az első alkalommal nem 
tartottam beszédet. A második alkalommal pedig egy teljesen elvont, esz-
mei magaslatokban járó beszédet mondottam az emberi léleknek az égi 
ideálok után való örök sóvárgásáról, amire az egyetlen kritika, amit hallot-
tam, az volt, hogy túlságosan platonikus volt a gondolatmenete. Erre tehát 
a megjegyzés nem vonatkozhatik. Templomi beszédeket ezen az egyen 
kívül kizárólag a saját gyülekeztemben mondottam. Ezek pedig, mint száz 
tanú igazolja, teljesen és kizárólag evangelizáló, politikailag semleges be-
szédek voltak, sőt attól kezdve, hogy a gyülekezetem munkásait a fehér 
hadsereg ellen vezényelték s így a magját a magyar ellen uszították, minden 
óvatosságot félretéve kimondottan ellenforradalmi beszédeket tartottam; 
amiknek a híre még Pestre is eljutott. Úgy, hogy egészen természetesnek 
találtam azt a hírt, amit a diktatúra bukás után kaptam, hogy egy listát 
találtak a rákospalotai községházán, mely a kommunisták által proskribál-
tak neveit tartalmazta, s amin állítólag ott szerepeltek a papok mind, közöt-
tük én is. Hivatkozom még arra a tényre, hogy mikor a kommunizmus 
legnagyobb erőben volt, egyházam vagyonának sok részét atyámmal együtt 
megmentettem a likvidálás alól s ezzel mondhatom – mivel a dolog kiszi-
várgott – olyan helyzetbe jutottunk, hogy ha csak még egy tanút tudnánk 
találni ellenünk, mindkettőnkre a börtön és a bolsevikok borzasztó ítélete 
vár, amit maguk az ellenünk való tanúskodásra felhívott presbiterek iga-
zolnak. Hivatkozom végül arra, hogy saját községemben, ahol pedig engem 
minden ember ismer, senkinek még a gondolatában sem fordult meg, hogy 
engem kommunistának tartson, sőt dacára annak, hogy mindig távol tar-
tottam magam a katolikus mozgalmaktól, mégis keresztényszocialista veze-
tőemberek engem kértek fel, hogy deputációjukat Clarkhoz vezessem s 
nevükben angol szónoklatot tartsak. Melyek voltak hát azok a beszédeim, 
amikben Isten házát arra használtam fel, hogy „az osztályellentéteket 
szembe állítsam, a szegény és gazdag közti különbséget kiélezzem a magán-
tulajon megszüntetését ünnepeljem, a lelkeket lázadásra tereljem?” Nem 
tudom ügyész úrnak mely információi adhattak okot ilyen vád emelésére, 
mely egyenesen a szószékről folytatott kommunista agitációt vet szemem-
re; de a fenti tények alapján és teljes ártatlanságom tudatában ezeket a 
vádakat a leghatározottabban visszautasítom. 

Hogy azon állítás ellen, hogy én a vallásos érzületet, a hithűséget, az 
egyházamhoz való hűséget megszegtem: hála Istennek nem kell védekez-
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nem. Egész múltam, egész munkásságom, gyülekezetem eleven lelki élete, 
irodalmi munkáim, szónoki és egyesületi tevékenységem és azoknak nagy 
tábora, akik jól ismernek egyformán tiltakozik ellene. 

Így az idézett törvénycikkel szemben magamat ártatlannak tudom és 
mélyen áthatva attól a meggyőződéstől, hogy minden tettemet, minden 
szavamat egyházunkon, püspökömhöz és szegény magyar népemhez való, 
önmegtagadással teljes szeretet és ideális gondolkodás vezetett: nyugodt 
szívvel és felemelt fővel állok a panaszlevélben ellenem emelt összes vá-
dakkal szemben s ezen nyilatkozatom és igazolásom szíves tudomásul véte-
lét kérem. 
 
Rákospalota, 1919. nov. 7. 
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