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Benda Kálmán: Baranyai útinapló 1955, Er-
dőkertes, Exodus kiadó, 2018. 123 oldal, a 
bevezetőt és a jegyzeteket írta: Hamarkay Ede. 
Utóhang: Dr. Németh Balázs; Sebők Magda (a 
szerző menye) előszavával.

Az utóbbi éveken nem csupán az érdeklődés 
egyre intenzívebb az 1945 után kibontakozó 
kommunista diktatúrában élő egyház emléke-
zete iránt, de az erre vonatkozó írott és szóbeli 
források feltárásával kapcsolatos kutatói tevé-
kenység is. Attól még távol vagyunk, hogy a 
hallgatás falának romjairól beszéljünk, de úgy 
tűnik, hogy a szigorú tabusítás legalábbis bi-
zonyos témák esetében oldódik. Ilyen téma 
a diktatúra egyházüldözése, illetve a „másik 
oldalról” az egyház szenvedéstörténete. Aki 
kézbe veszi Benda Kálmán 1955-ös Baranyai 
útinaplójának friss kiadását, nagy valószínű-
séggel arra készül, hogy ez utóbbi témában kap 
új információkat. A kötet azonban ennél jóval 
komplexebb ismeret- és élményanyagot köz-
vetít olvasójának. Az eddig megjelent források 
többnyire a történelmi események fősodrához 
és jeles személyiségeihez kapcsolódnak, s azt 
a képet árnyalják vagy teszik emberközelivé, 
amit a történelemkönyvek formáltak bennünk 
az eseményekről. Az Exodus Kiadó jóvoltából 
megjelent Benda-napló azonban a kép fősze-
replői és cselekménye mögötti hátteret teszi 
részletgazdagabbá.

A történet úgy kezdődött, hogy az akkor 
negyvenkét éves Benda Kálmán, a Dunamellé-
ki Egyházkerület Ráday Gyűjteménye levéltári 
részlegének vezetője 1955. június 19-én Né-
meth Balázs segédlevéltárossal és fiával, Benda 
Gyulával kerékpárra ült, s egy hónap alatt be-
járta Baranya és Tolna megyék – többnyire a 
határsávba eső – gyülekezeteit, hogy felmérjék 
a gyülekezeti levéltárak anyagát és állapotát. 
A napló szerint nem egyszer bőrig ázva, sár- 
tengerben, balesetekkel és olykor nélkülözés-
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sel terhelve, gyanakvóan figyelő szemektől is kísérve rótták a kilométereket. Ez az 
út, akár a szerző életútja e szakaszának szimbóluma is lehetne. A mély református 
gyökerekkel bíró Benda karrierje az 1930-as évek közepétől meredeken ívelt fölfe-
lé: bécsi, berlini és párizsi ösztöndíjai, tanári majd kutatói munkája, illetve 1945 
után vezetői beosztásai jelezték ezt, míg 1949-ben politikai okokból minden állásától 
megfosztották. Ahogy egy interjúban fogalmazott: „Velem is közölték, hogy szárma-
zásom, nyugat-európai tanulmányaim révén káros burzsoá eszméket képviselek, s 
nemcsak vezetésre nem vagyok alkalmas, hanem még oktatói és kutatói működésem 
is káros.”1 1951-ig alkalmi munkákból élt, majd volt munkatársai közbenjárásának 
köszönhetően az átszervezett dunamelléki egyházkerületi Levéltár vezetője lett. Ez az 
állás egyrészt viszonylagos anyagi biztonságot, ugyanakkor egyértelműen partvonalra 
állítást is jelentett, s Benda saját bevallása szerint is számkivetettnek érezte magát. A 
változás 1956. október 24-én jött el számára, amikor behívták az MTA Történettu-
dományi intézetébe, és a legtöbbek számára ismeretlen Bendát a forradalmi bizottság 
tagjának választották, majd 1957. január 1-től az Intézet igazgatóhelyettese lett. Ez 
a tisztsége nem tartott sokáig, hiszen párton kívüliként és osztályidegenként ismét 
nem volt alkalmas a tisztségre, így 1958 nyarán elfogadták lemondását, kutatóként 
azonban ettől kezdve nyugdíjazásáig az Intézetben dolgozott. Benda tehát életének 
és számkivetettségének mélypontján, s a Rákosi-rendszernek is egyik legsötétebb idő-
szakában indul útnak az ország egyik leghátrányosabb, tudatosan elnyomott terüle-
tére. Baranya, a reformáció egyik forrásvidéke ekkor minden szempontból periféria. 
Nagy része határsáv, ami elzártságot, izolációt jelentett, 1945-után pedig a lakosság-
csere, majd 1954-ben a téeszesítés, közben a népesség elvándorlása és a megélhetés 
ellehetetlenülése rendítette meg a helyi társadalmat s vele az egyházat is. Baranya 
ezen felül – s talán éppen e körülmények miatt is – egyházi szempontból is periféria: 
„fegyházmegye” volt, ahová számos rebellis, nem kívánatos lelkészt száműzött az egy-
ház vezetése. Benda ebbe a világba „szállt alá”, s ennek a világnak a bugyraiba viszi 
magával naplójának olvasóit is.

Jóllehet az utazás kimondottan szakmai célokat szolgál, ezekkel viszonylag keve-
set találkozunk a naplóban. Németh Balázs utóhangja szerint – mely szöveg kiválóan 
keretezi különböző szellem-, társadalom- és egyháztörténeti szempontok szerint a 
Naplót – emögött azt kell látnunk, hogy az út során Benda történészi identitása és az 
Eötvös Kollégiumból hozott, párizsi ösztöndíja alatt megerősödött társadalomkriti-
kai attitűdje által vezetett kutatói tekintete gyorsan és határozottan fordult a szűken 
vett levéltárosi feladat felől azok felé az emberek felé, akikkel útja során találkozott, s 
afelé a társadalmi környezet felé, melyben azok mindennapjaikat élték.

A szöveg így sajátos struktúrában tárja elénk az utazás tapasztalatát. A narráció 
dinamikáját az „innen indultunk, s így meg így jutottunk oda” olykor kalandos leírá-
sai adják, s ezeket váltják fel az egyes parókiák életének, az ottani jelenlétnek nagyon 
plasztikus, elemző leírásai. Míg az előbbiekben az idő mint a drótszamár kereke pö-

1  Egy történész életútja: Benda Kálmán válaszol Glatz Ferenc kérdéseire, Forrás, 19. évf., 1987/5, 11.
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rög, addig az utóbbiakban megállni látszik, s Benda hatalmas tablókban tárja elénk az 
1950-es évek baranyai valóságát. Ezeknek az – olykor fényképszerű, szinte a néprajzi 
leírások részletességéig menő – leírásoknak többnyire egy-egy parókia épülete és tár-
gyi környezete, egy lelkész (és esetleg családja) körében vagy egy esős délutánon egy 
parókia tornácán elköltött hosszú estebéd a tárgya. A szerző kiváló, sokszor irodalmi 
stílusban megírt elemzései pedig hol kritikusak, hol együttérzőek, hol finoman iro-
nikusak, de leginkább egyszerre mutatják ezeket a jellemzőket. A leírások azonban 
nem maradnak meg a jelenség felszínén, a Szerző nem elégszik meg azzal, hogy meg-
írja, amit lát: olykor egyszerűen a szóhasználatával megteremtett utalásainak hálózata 
olyan mélységet teremt ezeknek a képeknek, melyben az olvasó történeti összefüggés-
ben látja Baranya átalakuló református társadalmát.

A szép kiállítású, kézre álló kötet nem könnyű nyáresti olvasmány, s nem is vélet-
len, hogy ennyire hosszú időnek kellett eltelnie a megjelenéséig. A kötet előszavában 
Sebők Magda, Benda Kálmán menye felidézi apósa szavait, melyek kíséretében kéz-
iratát egykor átadta az Exodus Kiadónak: „ha majd a helyzet megengedi, adjátok ki”. 
A kiadás több kísérlete után, mint Sebők írja, a helyzet most érett meg a kiadásra, 
mert ma már nem lehet a könyvben írtakat felhasználni a református egyház ellen. 
De mire használja az egyház? A szöveg ugyanis nem legitimálja sem a kollaboráns 
egyház, sem az üldözött áldozat egyház képét, nem igazolja egyik önértelmezési kon-
cepciót sem. Nem lehet beszuszakolni a megfelelő dobozba – nincs más hátra, meg 
kell birkózni vele.
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