TŐKÉS LÁSZLÓ

TEMESVÁR OSTROMA 1989

Tőkés László

TEMESVÁR 9Q A
OSTROMA Oy

Amikor dési üldöztetésem és pap
ságból való erőszakos eltávolításom
válságos időszaka (1983-1986) után,
politikai meggondolásból újra állás
hoz juttattak Temesváron (1986), ma
gamban megfogadtam, hogy innen
valaha is csak erőnek erejével távo
zom, s többé nem engedek a főpapi
állami önkénynek.
Jól sejtettem, két év múlva (1988)
Temesváron is kezdetét vette az az
összehangolt (hivatalos) egyházi-poli
tikai hajsza, mely végül is a megrázó
romániai változások eseményeibe tor
kollott (1989). Előérzetem és feltett
szándékom beteljesedett: valóságos
ostrom zajlott kilenc hónapon keresz
tül - áprilistól decemberig - gyüleke
zetünk, személyem és családom ellen,
míg végre a rendszer bukása meghoz
ta a teljes felmentést nemcsak egyhá
zunk, hanem az egész ország népe
számára. Temesvár „erős várnak” bi
zonyult. Isten az „erőtlenek erejét”
használta fel a szabadításra.
Harcom - a látszat ellenére - nem
volt magányos. Temesváron együtt
harcolt lelkipásztor és gyülekezet. És
„viaskodott az Úr érettünk”. Hóna
pokon keresztül minden istentisztelet
rendhagyó békés tüntetés volt a jogtipró egyházi és állami hatalmasságok
ellen. Ebbe a mozgalommá szélesedő
békés harcba kapcsolódott be fokoza
tosan a sok vallású és nemzetiségű
város közvéleménye, és sietett támo
gatására a magyarországi és nemzet
közi nyilvánosság. Az „ostrom” egye
temes és ökumenikus erőtérbe került.
A Temesvári Gyülekezet és a Refor
mátus Egyház partikuláris ügye meg
haladta önmagát, hovatovább a lelkiismereti és vallásszabadságért, az em
beri és kisebbségi jogokért és a zsar
nokság ellen folytatott harcot testesí
tette meg.
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Textus: Ésaiás 58, 12
És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöl
tők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás
építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott
lakhassanak.

Lekció: Ésaiás 42, 5-11
így szól az Úr Isten, aki az egeket teremté és
kifeszíté, és kiterjeszté termésivei a földet, aki
lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a
rajta járóknak: Én, az Úr, hívtalak el igazság
ban, ésfogom kezedet, és megőrizlek és népnek
szövetségévé teszlek, pogányoknak világossá
gává. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit,
hogy a foglyot a tömlőéből kihozzad, és a fog
házból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez
a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom,
sem dicséretemet a bálványoknak. A régiek
ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt
meglennének tudatom veletek. Énekeljetek az
Úrnak új éneket, és dicséretét a földnek hatá
rairól, ti, a tenger hajósai és teljessége, a szige
tek és azoknak lakói. Emeljék fe l szavokat a
puszta és annak városai, a faluk, melyekben
Kédár lakik, ujjongjanak a kősziklák lakói, a
hegyeknek tetejéről kiáltsanak.
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HOGYAN KEZDŐDÖTT A „TŐKÉS-ÜGY” ?
Interjú dr. Vásárhelyi Jánossal, volt kolozsvári református egyházme
gyei gondnokkal és jogtanácsossal
Tudjuk, tegnapra, október hatodikára tűzték ki Temesváron Tő
kés László kilakoltatási perét, a váradi református püspök kezdemé
nyezésére. E sorok lekopogtatásakor még nincs hírem a tárgyalás
kimeneteléről. A véletlen azonban kezemre játszott és hírt adott a
bátor lelkész elleni első, hat éve szervezett „tárgyalásról” : amikor a
tét a Désről való elmozdítása volt.
Összefutottam a rég nem látott, kolozsvári dr. Vásárhelyi János
sal, aki 1965-1986 között, huszonkét évig a református egyház Ko
lozsvár egyházmegyei ügyésze, azaz jogtanácsosa, és nyolc évig, 1986
februárjáig, egyházmegyei gondnok volt. Néhány éve települt át
Magyarországra, s most éppen a Budapesten élő lányát látogatta
meg. Olvasta volt a Bácskapocs című kecskeméti lapban Nagy Pál
vitacikkét A nap rovatban megjelent jegyzettel - amelyben a Farkas
utcai templomban istentisztelet alatt lezajlott provokációról adtam
hírt, és mellékesen arról, hogy Nagy Gyula kolozsvári református
püspök, tartva a kellemetlenségektől, nem kívánt ebben az ügyben a
hatóságokhoz fordulni. Nagy Pál vitacikkében nem az esetet kérdő
jelezi meg, hanem azt a képet, amelyet e történet a püspökről sugall,
aki neki családi jó barátja, és aki szerinte igen tisztességesen igyek
szik a lehetetlen körülmények között tenni a kötelességét.
Mit mond dr. Vásárhelyi János, aki megbízott ügyvédként védte
Tőkés Lászlót ama első tárgyaláson?
- Tőkés László ellen a hajszát Nagy Gyula kolozsvári püspök
indította, 1983-ban. Az ügynek azonban vannak előzményei is. Tő
kés László édesapja, dr. Tőkés István kolozsvári teológiai tanár,
püspökhelyettes és Nagy Gyula püspök között már a hetvenes évek
végén elromlott a kapcsolat. 1980-ban, az újévi püspöki üdvözlés
után indított hadjáratot a püspök dr. Tőkés István ellen - s végül
elmozdította a teológiai tanári állásból és a püspökhelyettesi tiszt
ségből. Ezek után Nagy Gyula, a legilletékesebb szervek sugalmazására, szívesen indított hajszát Tőkés István fia, Tőkés László ellen is.
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- Milyen lelkész volt az ön megítélése szerint Désen Tőkés László?
- Mint dési állandó segédlelkész - kiváló munkát végzett. A szunynyadozó egyházközség élete, különösen a fiataloké, föllendült, az
ifjúság tömegesen látogatta az istentiszteletet és a bibliaórákat, ami
persze föltűnt, szemet szúrt az állambiztonságnak. Ezért fordult egy
Ungvári nevű, magyar származású biztonsági alezredes Nagy Gyula
püspökhöz azzal, hogy távolítsa el Tőkés Lászlót Désről. Ez a feladat
azért hárult a püspökre, mert az ifjú segédlelkész semmi olyat nem
követett el, amiért az állami szervek eljárást indíthattak volna ellene.
Egyházán belül kellett hát indokokat keresni ellene. Előbogarásztak
régebbi dolgokat, amelyekről addig is volt tudomása az egyházi
szerveknek, de nem látták szükségét eljárás indításának. Ungvári
szavára Nagy Gyula vállalta a dési segédlelkész eltávolítását. Utasí
tást adott Láposi dési esperesnek a fegyelmi elindítására, a következő
indokok alapján: a) Tőkés László kifogásolta, hogy a kolozsvári
teológián csökkentik a hallgatók létszámát, noha lelkészhiánnyal
küszködünk ; b) Több lelkésztársával egyetemben kifogásolta, hogy
az egyházközségek nincsenek kellőképpen ellátva egyházi kiadvá
nyokkal, például református falinaptárral, a vallásoktatáshoz szük
séges nyomtatványokkal. A vád szerint körlevélben kért idevágó
adatokat lelkésztársaitól; c) Egy egyházmegyei papi értekezleten
bírálta Székely Károly egyházkerületi tanácsos munkásságát és ma
gatartását; d) Levelet intézett Papp László nagyváradi református
püspökhöz Illyés Gyulának az erdélyi magyarságról szóló írása kap
csán. Illyés Gyula állásfoglalását ugyanis Papp László élesen, súlyo
san kifogásolta, bírálta - Tőkés László „kiigazítást” kért tőle;
e) Székely Károly személyesen is panaszt emelt Tőkés László ellen;
f) Hivatalból, a sértett panasza nélkül, vádpontként fogalmazták
meg, hogy Tőkés László tiszteletlenül viselkedett volna Bányai
László nyugdíjas lelkésszel szemben.
- Hol zajlott le a fegyelmi tárgyalás?
- Első fokon a dési egyházközség fegyelmi bizottsága előtt. Két
nappal a tárgyalás előtt Páll Gyula lelkész, a fegyelmi bizottság
elnöke személyesen Nagy Gyula püspöktől kapta meg a szükséges
eligazítást, utasítást. Föltételezhető, hogy a biztonsági szervek, azaz
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a securitate is beszélt a fegyelmi bizottság elnökével. Mindenesetre a
fegyelmi bizottságot úgy állították össze, hogy tagjai alkalmasak
legyenek az utasítások végrehajtására. így mondták ki - szótöbbség
gel - Tőkés László elmozdítását Désről.
- Tőkés László feladta?
- Nem. Fellebbezett. Az ügy másodfokon az egyházkerületi fe
gyelmi bizottság előtt folytatódott. Itt képviseltem én - a kolozsvári
ügyvédi munkaközösségen keresztül kapott megbízásom alapján Tőkés Lászlót.
- Jogszerűen zajlott le a másodfokú tárgyalás?
- Először is, a legnagyobb meglepetésemre, a tanácsban Nagy
Gyula is megjelent mint a bíróság tagja. Szóbeli kérést terjesztettem
elő: kértem, hogy a püspök vonuljon vissza a tanácsból. Nagy Gyula
a kérésemet elutasította. Ekkor írásban nyújtottam be állásfoglalá
somat, kértem annak a megállapítását, hogy a püspök, érdekeltség és
elfogultság címén, nem vehet részt a tárgyaláson. Hiszen bizonyítéka
ink voltak arra nézve, hogy afegyelmi a püspök utasítására indult, és
több, általunk megnevezett személy előtt elfogultan és eleve elítélően
nyilatkozott az ügyről. A püspök tagadott, ezért az ügycsomóban
elfekvő utasításának a felolvasását kértem. Állításomat egyébként
igazolta a jelen levő dési esperes, Láposi tiszteletes úr is. A bíróság
szünetet rendelt el, a szünet egy óra hosszat tartott - majd kérésün
ket elutasították.
- Következett tehát a tárgyalás.
- Igen, méghozzá hosszú, heves vita, amely végül egyáltalán nem
Nagy Gyula szándéka szerint alakult! Szótöbbséggel ugyanis megvál
toztatták az elsőfokú ítéletet - elmozdítás helyett csak dorgálást
mondtak ki. Az ítélet jogerőssé vált... A tárgyalás késő délutánig
tartott, közben Ungvári alezredes többször is érdeklődött az eredmény
iránt. Az ítélethozatal után Ungvári meg is látogatta a püspököt.
- Tőkés László tehát Désen maradt.
- Nem. Hát ez az, ami igazán figyelmet érdemel. Néhány nappal
az ítélethozatal után Nagy Gyula értesítette Tőkés Lászlót, hogy
azonnali hatállyal Désről Uzdiszentpéter egyházközségbe helyezte!
Eljárása minden törvényes alapot nélkülözött, de nagyon jellemző volt
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reá. Tessék csak elgondolni: ha legálisan módjában lett volna Tőkés
Lászlót elmozdítani Désröl - mi szüksége lett volna a hónapokig tartó
fegyelmi eljárásra?
- Tőkés László tehát kénytelen volt távozni.
- Nem, előbb minden elképzelhető módon tiltakozott a törvényte
len, voltaképpen terrorisztikus eljárás ellen. Erre Nagy Gyula Tőkés
Lászlót megfosztotta lelkészi jellegétől. Az egyházkerületi fegyelmi
bizottság azon tagjait pedig, akik az ítélet enyhítésére szavaztak,
törölték az egyházkerületi bírók sorából. Erre a sorsra jutott Cseh
Zsolt kolozsvári, Farkas utcai lelkész, dr. Kertész László jogász és
egy Udvarhely megyei lelkész, id. Vetési tiszteletes úr. A Tőkés-ügy
után többé nem engedélyeztek ügyvédi asszisztenciát az egyházi fe 
gyelmi bizottság előtt. Láposi esperest is feláldozták: a hívek követe
lésére a dési egyházközség lelkészi állásból egy Szamos menti faluba
volt kénytelen távozni. Tőkés László két évig állás nélkül volt...
így zajlott le tehát Tőkés László első,fegyelmi konfliktusa” egyhá
zi elöljáróival.
Bodor Pál
(Magyar Nemzet, 1989. október 7.)
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A TEMESVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE
LELKÉSZI KÖZÖSSÉGÉNEK FOLYAMODVÁNYA

A Kolozsvári Református Egyházkerület
Fötiszteletü Igazgatótanácsának
A Nagyváradi Református Egyházkerület
Fötiszteletü Igazgatótanácsának
A Románia Szocialista Köztársaságban lévő
Református Egyház Fötiszteletü Zsinatának
A hazai tájékoztatási eszközök híradása szerint az ország területrendezési terve köztudomásúlag mintegy 8000 falusi települést érint.
A családok, a hagyományos falusi közösségek, a népi kultúra tűzhe
lyei kényszerű átrendeződésnek néznek elébe, melynek nyomán azok
részben vagy egészükben megszűnhetnek, mindaz ami bennük érték,
elpusztulhat. A tervnek politikai, gazdasági, társadalmi, etnikai vo
natkozásai mellett egyházi vetülete is van. A 8000 falu, számításba
véve, hogy a helységek legalább felében 2-5 vagy több vallásfelekezet
él együtt, legalább kétszer annyi templomot és imaházat jelent. A
falvak felszámolása templomok és gyülekezetek ezreinek a felszámo
lásával jár együtt. A különböző egyházak és vallásfelekezetek szá
mára nem lehet közömbös gyülekezeteiknek, kultuszhelyeiknek jö
vőbeli sorsa. Ezért javasoljuk a két egyházkerület vezetőinek, a két
igazgatótanácsnak, az egyházkerületi közgyűléseknek, illetve a zsi
natnak, hogy vegyék fel a kapcsolatot a testvéregyházak, az elismert
vallásfelekezetek vezetőségével, s rámutatva a közös érdekekre, has
sanak oda, hogy az egyházak közös, külön-külön mindegyik egyház
szempontjait figyelembe vevő akcióterv alapján folytassanak párbe
szédet a területrendezést előkészítő megfelelő állami szervekkel és
személyiségekkel, s jussanak velük egyezségre.
Amennyiben a gazdasági-politikai megfontolások nagyobb súllyal es
nének latba, mint a felszámolással járó veszteségek anyagiakban, lelkiek
ben, szellemiekben, s a pusztítás elkerülhetetlen, feltétlenül ragaszkodni
kell valamiféle kompromisszumhoz. Az egyházaknak ki kell alakítaniuk
a szükséges szempontokat, s azokat érvényesíteniük kell.
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1. Elengedhetetlenül ragaszkodni kell ahhoz az elvhez, hogy a
területrendezés nyomán kialakított új központok közé számítson
minden olyan település, melynek területén muzeális értékű templo
mok, imaházak, temetők s egyéb történelmi, építészeti, vallásos
szempontból értékes épületek (kolostorok, kastélyok, várak stb.)
vannak, illetve a román és együtt élő nemzetiségek jelentős kulturális
személyiségeinek szülőhelyei. Ha ezeket felszámolják, a múltat sem
misítik meg. Bármely nép jelene és jövője talajtalanná, torzzá válik,
ha múltját egyszerűen eltörlik a föld színéről.
2. Ragaszkodni kell ahhoz, hogy a gyülekezetek az előző lakhe
lyükhöz legközelebb eső, újonnan kialakított központban teleped
hessenek meg, hogy az elszakadás minél kevesebb szenvedést okoz
zon a népességnek.
3. Ragaszkodni kell ahhoz, hogy a lerombolt parókiák, temp
lomok helyett az állam építtessen új templomokat és parókiákat.
Ha nem is a leromboltak számával azonosat, de megfelelő szá
mút ahhoz, hogy a kultikus tevékenység ne szenvedjen károso
dást - például:
- 1000 léleknek egy templom és parókia - átlagos létszámhatár;
- 500 lélek - minimális létszámhatár (ha több helyről kerülnek
össze);
- létszámhatár nélküli jog, amennyiben egészében ültetnek át egy
önálló gyülekezetei egy másik helyre;
- létszámhatár nélküli jog, állami támogatással és jóváhagyással,
saját és egyházi alapokból, valahol erre igény van.
4. Általános alapelvként követendő szempont legyen, hogy a le
bontással és áttelepítéssel járó veszteségekért az elérhető legnagyobb
előnyökkel igyekezzenek kárpótolni a híveket, illetve egyházi közös
ségeket. Az „előnyösség elve” azt jelenti, hogy semmiképpen ne
kerülhessenek a megelőzőnél hátrányosabb helyzetbe, s ezzel együtt
az egyetemes egyházi létérdekek se szenvedjenek alapvető károsodást.
így például ragaszkodni kell a pillanatnyi felekezeti egyensúly
fenntartásához, az egyházkerületek, egyházmegyék, régi és új gyüle
kezetek szervezeti épségéhez, illetve ezeknek az egyház számára
lehető legelőnyösebb átalakításához. Közelebbről:
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- az egyes vallási közösségek (gyülekezetek) teljes épségükben
kerüljenek át új lakóhelyükre (ne osszák szét őket);
- a gyülekezetek száma és a lélekszám adott egyház közigazgatási
területen (egyházmegyében) ne csökkenjen, illetve az egyes egy
házak területi-történelmi folytonossága fenntartassék;
- a gyülekezetek száma abszolút értékben se csökkenjen, a felszámolandók helyett újak alakuljanak, minimális és indokolt esete
ket kivéve;
- a lelkipásztorok, egyházi szolgák létszáma legalábbis a jelenlegi
szinten tartassák;
- az új gyülekezetek létrehozása járjon a megerősödés előnyével,
így például a szórványok, leányegyházak teljes értékű, önálló
gyülekezetekké szerveződjenek;
- tiszteletben kell tartani a hívek és egyházi közösségek akaratát,
kívánságát, követeléseit;
- a rendezés, átszervezés során - alternatív - választási lehetősége
ket kell biztosítani az egyes települések lakosságának, vallási
közösségeinek.
Mindezen túl, az egyházak egyenként és együttesen, részletekbemenően dolgozzák ki a létérdekeiknek megfelelő, az „előnyösség
elvén” alapuló követelményeiket, hogy ezáltal is elejét vegyék a
területi átrendezések reájuk nézve esetleg katasztrofális következmé
nyeinek.
5. Ki kell dolgozni a gyülekezetek átmentésének komplex prog
ramját (létszám, hova, hogyan; tervszerűség, egyeztetés, koncepció
stb.).
6. A területrendezés folyamán, amikor a gyakorlati lépésekre
kerül sor, de már a tervezés stádiumában isjelöljenek ki az egyházak
részéről biztosokat, akiknek jog- és hatáskörük legyen arra, hogy
megakadályozhassák az esetleges visszaéléseket, melyek ilyen nagy
léptékű változások alkalmával óhatatlanul kitermelődnek.
Arad, 1988. szeptember 6.
A Temesvári Református
Egyházmegye Lelkészt
Közössége
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FÜGGELÉK
A jelen folyamodványt elfogadó lelkészi gyűlést követően folyta
tódó csoportos megbeszélések során az az egyöntetű vélemény ala
kult ki, hogy a leírottakat a következőkkel szükséges kiegészíteni:
1. A lelkipásztorok tudomására hozzák egyházi vezetőiknek és
vezető testületeiknek, hogy gyülekezetük körében, híveik között
lépten-nyomon szembetalálkoznak a felvetett kérdéssel, illetve an
nak számtalan vonatkozásával, melyek megválaszolása elől tiszta
lelkiismerettel és hitelveszteség nélkül nem tudnak kitérni. Jelen
folyamodásukban következésképpen nemcsak saját aggodalmaik
nak és véleményüknek adnak kifejezést, hanem gyülekezetük tagjai
iránti kötelességüknek is eleget kívánnak tenni.
2. Másfelől a lelkipásztorok tájékozatlannak érzik magukat az
úgynevezett területrendezéssel kapcsolatban általában, annak egy
házi vonatkozásaival kapcsolatosan pedig különösképpen. Ennek
következtében mértékadó - központi - egyházi tájékoztatást kíván
nak az ügyben.
Arad, 1988. szeptember 6.
FEGYELMI INTÉS
A Nagyváradi Református Egyházkerület Püspöki Hivatala
Szám: 1037-1988.
Tiszteletes Tőkés László lelkész úrnak

Temesvár
Hivatkozással a Statútum I. 126. pár. IV/a pontjában foglaltakra, tiszteletes urat
megintjük a Temesvári Református Egyházmegye lelkipásztorainak folyó év szeptem
ber 6-án tartott közigazgatási értekezletén tanúsított magatartásáért, hazánk területés helységrendezésével kapcsolatosan, az illetékes szervek által hozott határozatokra
vonatkozóan.
Nagyváradon, 1988. szeptember 12-én.
D. Papp László sk.
püspök

Dr. Szentpétery Elemér
egyházkerületi főgondnok helyett
egyházmegyei gondnok

Ph.

13

LELKÉSZIJELENTÉS L
Temesvári Református Egyházközség
Szám: 124/1988.
Főtiszteletü PÜSPÖKI HIVATALNAK

Nagyvárad
Tárgy: JELENTÉS az egyházközség lelkipásztorának folyó év október 6-i, a Temes
megyei vallási kérdésekben illetékes párttitkárhoz való beidézéséről és az ott történt
kihallgatásról.
Tőkés László lelkipásztor, a Statútum I. 36. cikkelye szellemében, tisztelettel jelen
tem, hogy október 5-én este 10 óra után felhívott telefonon Ţeperdel Mihai vallásügyi
inspektor úr, és utasított, hogy a következő napon, október 6-án reggel 'A 9 órakor
jelenjek meg a megyei néptanácsnál, mert Robu vallási kérdésekben illetékes párttit
kár úr mindkettőnket kihallgatásra vár magához.
A mai napon, a megbeszélt időben megjelentem Ţeperdel inspektor úr hivatalában.
Egyebek mellett közölte, hogy névtelen feljelentés érkezett hozzá személyem ellen a
gyülekezeti javítási munkálatok vonatkozásában. Megmondtam, hogy nem lep meg
a dolog, mivel a püspökségre is ment hasonló feljelentés, s egyébként is - már Désről szokva vagyok a jelenséggel. Nem részletezte, hogy mit tartalmaz a messziről felmuta
tott levél, de bizonyos vétségekben állított elmarasztalhatónak. Időközben barátian
érdeklődött dési múltamról, s röviden ismertettem eltávolíttatásom és meghurcoltatá
som történetét.
Kétórai várakoztatás után bejutottunk Robu párttitkár úr irodájába. Több problé
mát vetett fel, melyekben meghallgatott, majd elvetve álláspontomat és magyarázatai
mat e kérdésekben, megpróbált meggyőzni a „helyes útról”, és szigorú megrovásban
részesítve, felszólított az egyedül helyes hivatalos irányvonal követésére.
A felvetett kérdések a következők voltak:
1. A folyó év szeptember 6-i aradi lelkészi gyűlés.
Robu párttitkár úr azzal vádolt, hogy én volnék Molnár János falurendezés kérdé
sében kelt előterjesztésének a szerzője. Ezt a vádat visszautasítottam, de felfedtem,
hogy már a gyűlést megelőzően olvastam a szöveget, és Molnár János kérésére
véleményeztem, és néhány mondattal kiegészítettem azt. Lázítással, bujtogatással,
lelkészi hatásköröm túllépésével és az állam ügyeibe való illetéktelen beavatkozással
vádolt. Kijelentette, hogy sem a lelkipásztoroknak, sem egy hasonló gyűlésnek nincs
joga hasonló kérdésekkel foglalkozni; hogy egyetlen templomot sem fognak lerom
bolni; hogy rosszul értettük és értelmeztük a „szisztematizálási” tervet. Ha pedig
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valami tisztázatlan kérdésünk volna, akkor nem így kell eljárni, hanem tőlük kell
kérnünk felvilágosítást.
Magyarázatomban, melyet Robu úr nem fogadott el, kifejtettem, hogy mi kizárólag
egyházi vonatkozásban vetettük fel a falukérdést, ami igenis ránk tartozik, és nem
elleneztük az országos terveket, csupán az egyház és népe iránti aggodalom késztetett
arra, hogy annak egyházi létérdekeinket veszélyeztető esetleges következményeire
felhívjuk a figyelmet. A szabad véleménymondás pedig nem bujtogatás. Végül kifejez
tem megkönnyebbülésemet, amennyiben - Robu úr szavai szerint - „félreértés” volna
a falvak felszámolása.
2. A legutóbbi lelkészértekezleten (IX. 30.) elhangzott felszólalásom.
Ismertetnem kellett az esetet, azt tudniillik, hogy kifogást emeltem Higyed István
lugosi lelkész román nyelvhasználata ellen a természetszerűen és hivatalosan is ma
gyar nyelvű egyházi gyűléseken.
Robu párttitkár úr erőteljesen védelmébe vette Higyed Istvánt. Fő érve az volt,
hogy: „Romániában élünk, az ország nyelve a román.” Nacionalista-soviniszta uszí
tásként és propagandaként interpretálta megnyilvánulásomat, melyért akár büntető
jogilag is felelősségre vonhatnak, fegyelmit indíthatnak ellenem vagy elhelyezhetnek
Temesvárról. Higyed István helyesen tette, hogy románul szólalt fel, mert román
inspektorok voltak a gyűlésen - mondotta.
Válaszomban rámutattam, hogy az Alkotmány szerint azon helyeken, ahol nemzeti
ségek élnek, tulajdonképpen az állami tisztviselőknek is tudniuk kellene az ő nyelvü
kön (22. szakasz), és egyébként is volt tolmács a gyűlésen, aki fordította az elhangzot
takat. Én nem a román nyelv ellen beszéltem, hanem elvi szinten vetettem fel a
kérdést: ha van jogunk anyanyelvűnkön beszélni, miért cseréljük fel másra. Ellenben
ha holnaptól elrendelik, hogy a gyűléseken is románul kell beszélni, akkor megválto
zik a helyzet. Hivatkoztam Vasile Goldişra, e tájak szülöttjére, aki hasonló értelem
ben foglalt állást a komformista románok egykori magatartása ellen. Amennyiben
Higyed és társainak példája követőkre talál, akkor tíz év múlva elfelejtünk magyarul
beszélni - mondottam.
3. Gyülekezetünkben folyó javítási munkálatok.
Azzal vádolt Robu úr, hogy törvénytelenül járok el a javítások dolgában, mivel
nincs engedélyem végzésükhöz. Megcáfoltam állítását, hivatkozva az egyházi jóváha
gyásokra, valamint arra, hogy már hónapokkal ezelőtt a helyi állami közegeket is
írásban megkerestük, azonban választ azóta sem kaptunk tőlük.
4. Istentiszteleti szolgálatok.
Ţeperdel inspektor úr felvetette, hogy törvényellenesen végzett istentiszteleti szolgá
latokat a gyárvárosi imaházban Pataki Károly presbiter. - Megindokoltam, hogy ez
kényszerhelyzetekben történt, például olyan temetések esetén, amelyek időpontja
egybeesett az istentisztelet idejével, és nem volt lelkész, aki helyettesítsen. Más esetben
a határ mentén fekvő Zsombolyán kellett temetnem, és nem akartam elhagyni az
istentiszteletet. Máskülönben mindig betartottam a Statútum énekvezérek esetleges
szolgálatára vonatkozó 34/a rendelkezését. Pataki Károly pedig alkalmasabb a szol
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gálatra, mint egy kántor, hiszen lelkészi végzettséggel rendelkezik. - A teljes megoldás
egyedül a lelkészhiány felszámolása lehetne - mondottam. Jelenleg csupán a temesvári
egyházmegyében például összesen 7 üres állás van - a segédlelkészi állásokat is
beszámítva.
5.
Megemlékezés gyülekezetünkben a végvári templom fennállásának századik
évfordulója alkalmából.
Tudomása volt Robu úrnak erről a megemlékezésről, és megtartását értetlenül
elítélte. - Elmondtam, hogy a rövid megemlékezést a végvári származású temesvári
hívek nagy száma indokolta. Nem látom, hogy mi lett volna ebben a rossz. Amennyi
ben az ökumenikus kapcsolatok keretén belül más-más felekezetű egyházközségek is
érintkezhetnek, miért ne lehetne közös az öröme és emlékezése két, egyazon egyház
hoz tartozó gyülekezetnek? Egyébként is a végvári származású presbiterek csoportja
javasolta, és a presbitérium határozta el a megemlékezést.
Végezetül Robu párttitkár úr elvárta tőlem, hogy ismerjem be „súlyos vétségeimet”
és ,javuljak meg”. - Kifejeztem, hogy hajlandó vagyok a belátásra, amennyiben
meggyőznek „bűnösségemről”. - A párttitkár úr ezután még súlyosabbnak ítélte
helyzetemet és magatartásomat, mondván, hogy ugyanazon, a „valóságnak nem
megfelelő” úton járok, ugyanolyan torzul ítélem meg a dolgokat, mint Désen, ahon
nan fegyelmi úton helyeztek el. - Helyesbítettem, hogy nem fegyelmi, hanem önké
nyes úton helyeztek el Désről. - Legvégül személyem iránti kedvezésnek („favor”)
nevezte, hogy oda hívattak (s nem máshova), s nyomatékosan intett, hogy jussak jobb
belátásra, s ne okozzak nekik problémákat - Temes megyében ugyanis egyedi eset
vagyok évtizedek óta. Biztosított, hogy ők mindenkor a legnagyobb megbecsüléssel
viszonyultak az egyházak iránt, szavatolva azok teljes szabadságát. Felszólított, hogy
ne foglalkozzam egyebekkel, mint a lelkészi hatásköröm által meghatározott, szűkén
vett egyházi feladataimmal és munkámmal - ebbe nem szól bele senki.
Jelentésemet befejezve, tisztelettel kérem a Főtiszteletű Egyházi vezetőséget, a
Főtiszteletű Püspök urat, szíveskedjék megvédelmezni a belülről, illetve egyházon
kívülről jövő esetleges félreértésektől, félremagyarázásoktól, méltánytalan vagy ha
mis vádaktól. Ugyanakkor felhívom a figyelmet annak szükségességére, hogy állami
egyházügyi hatóságaink a valóságnak megfelelően és hitelesen, a hivatalos állami
egyházi kapcsolatok szintjén tájékozódjanak az egyházban és gyülekezetekben történ
tekről.
Temesvár, 1988. október 6.
Teljes tisztelettel:
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Tőkés László Ip.

FELJEGYZÉSEK

I. 1988. november 18-19-én - távollétemben - többször is keresett
telefonon Kovács esperes úr. Mikor végre itthon talált, közölte,
hogy felső utasításra azonnali hatállyal le kell állítanom a gyülekeze
ti javítási munkálatokat, s úgymond, még csak egy szeget sem szabad
többet beverni a továbbiakig. Azt mondta, hogy egyházunk csekkfo
lyószámláját is zároltatták, mivel csak a hatóságok által is jóváha
gyott munkálatokat szabad végeztetni. Vonatkozó kérdésemre azt
válaszolta, hogy „északról fúj a szél”, vagyis a püspökségről - gon
doltam -, annál is inkább, mivel nov. 18-án lelkészértekezletünk
volt, s kizárt dolognak tartom, hogy a jelen volt püspöknek semmi
köze ne legyen a dologhoz.
Nehéz helyzetbe kerültem. A következő hétre ellenőrzést vártam.
Nem voltam biztos, mire - és meddig - megy ki az egész. Homályos
volt az utasítás háttere. A munkálatokat azonban nem függesztettem
fel, mivel ez beázással fenyegette volna a lakásunkat.
Kétségek között tovább folytattuk a munkát. A kétségeknél csak
a pénzéhes, hazudozó, halogató munkások okozta elkeseredésem
volt nagyobb, no meg az állandó - ősemberi - félelmem a rossz
időjárástól.
Szerdán felhívtam a püspököt telefonon. Meglepetésemre a tila
lomról nem tudott semmit. Tehát az esperes hazudott.
Pár nap múlva a CEC-nél kifizetéseket eszközöltünk. Semmi jele
a zárlatnak. Tehát ez sem igaz. Vagyis az esperes ismeretlen, illeték
telen helyről kapta az utasítást. A tilalom nem hivatalos és nem
hatályos. Jócskán megnyugodtam. Ellenben most már az illetéktelen
(belügyi?, kultuszi?) szervek közvetlen beavatkozától tartottam.
Azért imádkoztam, hogy csak már lennék készen, s aztán jöjjön,
aminek jönnie kell (büntetés, másfajta retorzió?).
Idevágó adalék: egy hét leforgása alatt kétszer büntetett meg a
városi néptanács a gyülekezeti teremből kihordott föld, törmelék
járdán való tárolásáért.
„Felső utasításra” - mondották. Egész nyáron, őszön hónapokig
nem törődtek ezzel, most pedig egyszerre könyörtelenül büntetni
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kezdtek, s kilátásba helyezték a folytatást. Hiába mondtam, írtam,
hogy a szállító vállalat és más vállalatok (valamint fuvaroztató
barátaink) üzemanyag híján nem tudják elszállítani a földet - ez őket
nem érdekelte. Minden valószínűség szerint adminisztratív eszkö
zökkel, nyugtalanító kellemetlenkedéssel akartak rákényszeríteni a
munkálatok félbehagyására. Szintén valószínű, hogy egyes munká
sok, mesterek is ilyen ráhatásra hagytak faképnél.
Talányos szereplője az ügynek H. tiszteletes, aki szinte mindennap,
valamilyen ürügy okán felkeres, és akaratunk ellenére is mindennapi
érdeklődő-hangoskodó részesévé válik kínlódásunknak. Úgy tűnik,
hogy az informáláson kívül szerepe volt V. J. mester eltávolításában
is, akinek elsősorban tulajdonítható a munkálatok ilyetén elhúzódá
sa. H. minden bizonnyal farizeusi módon, az érdeklődés, hamis
együttérzés és tettetett segítőkészség - valamint sokszori tényleges
szolgálati kisegítés - leple alatt befurakodott közénk, és ügyesen
rombol. Tehetetlen vagyok vele szemben.
H. blamálja az esperest, vitézkedik a püspökkel és az inspektorok
kal szemben, és úgymond informál egyes megnyilvánulásaikról. Leg
utóbb azt újságolta, hogy kicsi Kovács (az esperes) érdeklődött a
javítások leállítása felől, ő viszont nemesen visszautasította a mi
ügyünkbe való beavatkozást.
II. Másik, párhuzamosan haladó ügy a reformációi-adventi
templomi ünnepély kérdése. Olyan jól sikerült a reformációi ün
nepély (református-római katolikus közeledés, Dsida-est), hogy
már akkor bejelentettem részleges megismétlését Advent II. va
sárnapjára. Kb. egy hét múlva felkeresett a számomra ismeretlen
Mátray László színész, a Thália főiskolás magyar színjátszó cso
port rendezője, és bizonyos elvtársakra, valamint a templomi
szereplés következtében a Tháliára leselkedő veszélyekre hivat
kozva meg akart győzni, hogy hagyjuk el az adventi Dsida-estet.
Közöltem vele, hogy ez lehetetlen, mivel már hirdettem, de
egyébként is: ne működjünk egymás rovására. Meggyőződése
met fejeztem ki, hogy néhány tháliás templomi fellépése miatt
semmi különösebb károsodás nem éri majd a Tháliát. Mátray
nem sok érdeklődést mutatott mások munkája és ügye iránt,
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monomániásan leszűkült saját munkaterületére. Kompromisszumos
ötletekkel hozakodott elő: a) a műsort helyettesítsük valami mással,
b) a tháliások - a szereplők mintegy fele - maradjanak ki a műsor
ból, c) bár néhány tháliás maradjon ki. Széles összefüggésben kifejt
ve elvi álláspontomat s meggyőződésemet, végül is az utóbbi válto
zatra hajlottam, bízva azonban abban, hogy az ifjak nem állnak el
a műsortól. Mátray eléggé tisztességesen felajánlotta, hogy az áthi
daló megoldást (c) maga is elő fogja segíteni.
Politikai tisztánlátás hiánya: ellenséges erők megbízatásából ma
ga Mátray vállalta az ünnepély letörését.
Az ifjak előbb visszautasították a megalkuvást. Pár napra rá
azonban engedtek a külső befolyásnak. Tizenöt helyett nyolc ifjú
lépett fel az adventi esten. A megmaradottak heroikusán helytálltak.
Csupán egyetlen vers maradt ki a műsorból.
Hajdú plébános urat a belügy szintén a versmüsor lefújására
akarta felhasználni - sikertelenül.
Félig vereség, félig győzelem volt az ismétlés. A körülményekhez
képest sikeres.
Milyen nagy távolság a szép szótól a cselekedetig! Még egyes
tudatos szereplők sem tudták a dsidai mondanivalót az adott hely
zetben életbe ültetni. „Tekintet nélkül.”
Cseresnyés a helyzet magaslatán. T. Álmos megzavarodva .
Alaphangulat: megfogyva bár, de törve nem.
Az ünnepélyre rányomta bélyegét egy kimondatlan levertség.
A helyzethez találó értelemben hirdettem az igét, s mondtam a
bevezetőt.
Műsor alatt és után egy-egy telefonhívás, rosszmájúan utalva az
építkezésekre, s arra, hogy van mitől félnünk. „Tudnak rólunk”,
ügyeljünk - ez volt a kicsengésük.
A háttérben Chiral szekus kapitány.
Kreuter ordinárius urat is megkeresték az ünnepély kapcsán.
H. szerint Corneanu metropolita rosszallását fejezte ki, hogy a
katolikusokkal fratenizálunk.
Feyér Sanyit Ţeperdel vonta kérdőre „barátjáért” (ti. értem), s
kikérdezte a metropolitához intézett folyamodványunk kérdésében.
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Halász vitte el a levelet az érsekhez, vagy pedig egyenesen Ţeperdelhez (ti. az asztalán volt).
Mind az építkezéseket, mind az ünnepélyt alattomos eszkö
zökkel igyekeznek gáncsolni. Nyíltan nem lépnek fel - pedig mi
sem volna könnyebb, mint hivatalosan letiltani. Ezek szerint ke
rülik az erőszakos módszereket.
Helyesek voltak az előfeltevéseim: nem kívánnak retorziókat
alkalmazni, kénytelenek engedni adott esetekben. Aki mer, az
nyer. Lehetőségeink meghaladják félelmeinket. Kényes dolog
még ma is nyíltan korlátozni a vallás és az egyház mozgássza
badságát. Ha ezt tennék mégis: mindenre határozott politikai
válaszom volna. Ebből ők nem kérnek. Marad: a belügyi akna
munka. Remélem, állani fogjuk a próbát. Veszélyes dolog meg
bolygatniuk gyökereimet. Felbolydított méhkasba nyúlnának
most Karácsony előtt, ha fellépnének ellenem. íme, a hatalom
korlátái.
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ESEMÉNYNAPTÁR (I.)
Március 3.: A Nagyváradi Református Püspökségről indiszkréció
folytán kiszivárgott, hogy a temesvári egyházmegye lelkészi karának
a falukérdésben történt, múlt év őszi állásfoglalása következtében
D. Papp László püspök rövidesen el fog mozdítani temesvári állásom
ból. Miután a másik szervezőtől, Molnár János borossebesi lelkésztől
már megszabadultak ( ti. kivándorolt), most rajtam a sor - így hang
zott a hír.
Március 9.: Telefon útján felrendeltek a püspökségre. Eszenyei Gyula
előadótanácsos megalázó, mocskolódó vádaskodás után (szolgálati
hanyagság, tekergés, tilos templomi ünnepélyek tartása, tiszteletlen
ség az elöljáróimmal szemben stb.) közölte, hogy a püspök rövidesen
el fog helyezni temesvári állásomból. Erősen kifogásolta, hogy nem
tartok fenn megfelelő kapcsolatokat az állami egyházügyi hatóságok
kal. Márpedig, „ahogy a román mondja: mielul blînd suge de la două
oi” (magyarul: a szelíd bárány két juhtól szopik) - vagyis: a püspök
ség és a hatóságok kegyeit is keresnem kellene (ti. „szopni” tőlük).
Március 13.: Marosvásárhelyre utazván a testvéremhez, az állomáson
lopás gyanújával előállított a rendőrség, motozás alá vetett, és elko
bozta nálam lévő irataimat és néhány külföldi folyóiratot. Az iratok
között volt egy levelem a genfi Református Világszövetséghez, mely
ben a hazai egyházi állapotokat bírálom, s melyhez aláírásokat kezd
tem gyűjteni a lelkipásztortársaim között.
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Főtiszteletü D. PAPP LÁSZLÓ püspök úrnak

Nagyvárad
Tárgy: Folyó év március 9-i felrendelésem a püspökségre
Főtiszteletű Püspök úr!
Március 9-re, csütörtökre Nt. Eszenyei Gyula előadótanácsos úr felrendelt a püs
pökségre, az ok, illetve a tárgy megjelölése nélkül, telefonon. A jelzett napon megje
lentem az egyházkerületnél. Rövid várakozás után a tanácsos úr, Nt. Kovács József
aradi esperes társaságában áttessékelt egy különálló irodahelyiségbe, és a Főtiszteletű
úr megbízására hivatkozva, beszédet intézett hozzám. Az esperes úr némán asszisztál
ta végig az elhangzottakat. Mondanivalója végeztével Eszenyei tanácsos úr szót adott
nekem is. Akkor és ott és neki szükségtelennek és értelmetlennek tartottam bármit is
válaszolni. Ezennel viszont élek a megadott - de visszatartott - szó kimondásának a
lehetőségével.
I.
Először is ismertetem az Eszenyei tanácsos úr által mondottakat, melyekről a
helyszínen jegyzeteket készítettem.
A tanácsos úr mindenekelőtt érzelmesen a szememre vetette, hogy ismeretlen helyen
és alkalommal személyét nem éppen hízelgő jelzővel illettem, noha ő mindig a javamat
kereste, és szeretettel viszonyult hozzám.
Ezek után rátért a tárgyra. Kioktatott, hogy egy lelkipásztor számára a szolgálat
mindenekelőtt való kell legyen. Ezzel szemben én előnyben részesítem saját kedvtelé
seimet, elhanyagolom gyülekezeti szolgálataimat, ha üzennek, vagy valamilyen csalá
di alkalom szólít, mindent odahagyva, árkon-bokron szaladok Kolozsvárra. Ha más
nem, az anyakönyvi bejegyzések mutatják, hogy hányszor kellett helyettesítenie a
temesvári lutheránus lelkésznek. Márpedig a kollegák nem azért vártnak, hogy ők
végezzék a mi szolgálatainkat. Ez esetben is előbbre valónak tartottam látogatóimat,
s ezért nem jöttem a püspökségre szerdán, amikor hívattak, hanem csupán csütörtö
kön. Tavaly, a javítások idején is odahagytam a gyülekezetei, amikor is ott lett volna
a helyem. - Ha beálltam egy barázdába, azt végig kell vinni. Első a szolgálat - ezt
egyszer s mindenkorra vegyem tudomásul. - Sztrájkolásom után, amikor úgy lebeg
tem, mint Mohamed koporsója, a Főtiszteletű püspök úr „kiemelt semmiféle állapo
tomból” és jó reménységgel „szegeletkővé” tett, én azonban érdemtelennek bizonyul
tam, mivel hiányzik belőlem a felelősségtudat és a helytállás. „Megmérettem, és
híjával találtattam” - e szavakkal zárta a tanácsos úr egyre élesedő és bántóbb
hangvételű mondandójának első szakaszát.
Alig leplezett haraggal és értetlenséggel tért rá a templomi ünnepélyek kérdésére,
melyek miatt Temesváron az azokban részt vevő ifjaknak meggyűlt a bajuk a hatósá
gokkal, akiknek védelmét kértem a Főtiszteletű úrtól, de visszautasításban részesül-
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tem. A tanácsos úr súlyosan elmarasztalt amiatt, hogy az ünnepélyek korlátozásának
a kérdését a kolozsvári egyházkerülettel is megosztottam, levélben kérve vonatkozó
állásfoglalásukat. Közölte, hogy Kolozsvár nem felettese Nagyváradnak, és egyéb
ként is, ahány ház, annyi szokás, mint ahogy egyik szállodában a portás nyitja az
ajtót, a másik ajtaja viszont fotocellával m űködik... A Kolozsvár kerületi és a
Nagyvárad kerületi templomi ünnepélyek száma között semmi kapcsolat sincsen,
mindkettő maga és külön rendezi a dolgait. Eszenyei tanácsos úr felháborítónak
minősítette az ünnepélyek kérdésének „tálalását” leveleimben, és azzal vádolt, hogy
veszedelembe vittem az ünnepélyeken szereplő ifjakat. Érzékenyen védelmébe vette
azt a bizonyos Mátray nevű színészt, akinek őszinte aggódását nem vettem figyelem
be, és elutasítva őt, „csak azért is” megtartottam az adventi templomi ünnepélyt.
Helyesen úgy kellett volna cselekednem, hogy előbb Ţeperdel inspektor úrral beszél
tem volna meg a kérdést - zárta ide vonatkozó szavait Eszenyei Gyula.
A vádak előadását a következmények bejelentése követte. „Egyet elértél - folytatta
a tanácsos úr
hogy ti. bebizonyítottad, hogy nem vagy hajlandó egy megfelelő
keretben dolgozni, adod a fenegyereket. Püspök úr már írt is Kanadába annak a
bizonyos személynek, akit te is ismersz (Komjáthy Aladár montreali lelkészről van
szó), és ezt vele is közölte. Püspök úr elhatározta, hogy áthelyez egy másik városba.
Amennyiben az áthelyezés után bármilyen hangok elérkeznek ide, továbbhelyez egy
nagyon de nagyon kis községbe.”
A központi üzenet előadása után Eszenyei tanácsos megint visszatért a vele kapcso
latos ,jelző” valamint a „szegeletkő” motívumára, homályos utalásokat tett bizonyos
egyházmegyével, püspökséggel és presbitériummal kapcsolatos dolgaimra, majd iro
nikusnak szánt sértegetéseket intézett hozzám - megközelítőleg a következő szavak
kal: „Elhisszük, hogy te egy rettenetesen okos, kirobbanó észkolosszus vagy, aki
nálunknál mindent jobban tudsz - de nálunk ez így nem megy. Mi is olvassuk a Bibliát
és a Statútum ot... Nagyon sok lelkipásztor simán dolgozik... Nem azért vagyunk,
hogy döntsünk-borítsunk, hogy bezárt ajtókat döngessünk... Mi ugyan középszerű,
kicsi emberek vagyunk... De a lelkésznek nincs hivatalos órája, számunkra nincs
hivatali id ő ... nekünk mindig rendelkezésére kell állanunk a híveknek, este 10-kor
is.: .” - Eszenyei tanácsos úr ezen rendreutasítását saját építő példájával szemléltette.
- Megbotránkozva olvastam leveleidet... Nem törni-zúzni kell, veszélybe sodorva
másokat, nem „borzolni”, hanem „szőrmentén” kezelni az embereket/dolgokat mondotta.
Felrótta, hogy nem építettem ki állandó kapcsolatot az állami egyházügyi inspek
torral. Pedig van egy nagyon bölcs román közmondás, hogy ti. „mielul blînd suge de
la două oi” - magyarán: a szelid bárány két juhtól szopik.
„Nem szolgál örömömre, hogy nekem kell közölnöm veled mindezeket... Csalód
tunk benned... Minden szeretetünk, erőfeszítésünk hiábavaló v o lt... Nagyon szeret
nék Apáddal is elbeszélgetni ezekről” - fordította a tanácsos úr érzelmes-családiasra
a szót, majd rámutatott, hogy nem azért vagyunk, hogy kitanítsuk a feletteseinket,
mint ahogy néhány évvel ezelőtt Désen sem kellett volna megtagadnom, hogy igazol
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jam magam, amikor a milícia erre felszólított; a hatósági emberek előtt kötelesek
vagyunk... Kifejtette, hogy a lelkipásztoroknak nemcsak jogaik, hanem kötelességeik
is vannak; ne abban jeleskedjünk tehát, hogy gondot okozzunk, hanem hogy köteles
ségünket teljesítsük...
Elsöprő, ellentmondást nem tűrő ítélkezése végére érve Eszenyei tanácsos úr úgy
adott szót nekem is, hogy a kész tények és a kimondott szentenciák fölöslegessé tették
valamit is mondanom.
II.
A rendreutasítás és „ítélethirdetés” szövegkönyvének részletes ismertetése után
és az esemény kapcsán - mintegy válaszként - szükségesnek ítélem közölni a követke
zőket :
1. Nem tudom, mijéle .jelzőn” bánkódik Eszenyei tanácsos úr. Viszont magam is
idézhetnék oly jelzőket, melyek az ő ajakát hagyták el. Erről tehát jobb nem beszélni.
2. Eszenyei tanácsos úr jóakarata és szeretete ,jó l” megnyilvánult idézett beszédé
ben, úgyhogy szükségtelen fárasztania magát bizonygatásával.
3. Eszenyei tanácsos úr ne adjon leckét nekem szolgálati hűségből, felelősségtudat
ból és helytállásból. Kikérem magamnak ezt az elemistákhoz sem illő, demagóg
leckéztetést. A tények magukért beszélnek. Méltatlannak érzem magamhoz, hogy
könnyen általánosító rágalmait megcáfoljam. Éppen az ellenkezője igaz annak, amit
mondott.
4. Eszenyei tanácsos úr nagy szavakba (felelősség stb.) csomagolt és ezáltal eufémikus formában kifejezett vádjainak a kertelésmentes lényege az, hogy én „lógós”,
tekergő lelkész volnék. Kétszeresen visszautasítom ezt a beállítást annak ismeretében,
hogy egyházkerületünkben nem is egy lelkész „simán”, zavartalanul, hallgatólagos
támogatással lóghat és ingázhat. Gyülekezetemből való eltávozásaim minden esetben
indokoltak és törvényesek voltak, a megfelelő helyettesítés biztosítása mellett. Remé
lem, hogy a lelkészhiányból fakadó többletmunkáért Eszenyei tanácsos úr nem akar
felelősségre vonni.
5. Anélkül hogy egy pillanatig is megkérdőjelezném a Főtiszteletű úr azon jó 
tékony cselekedetét, hogy egykori kétévnyi munkanélküliségemnek véget vetve,
kinevezett Temesvárra, az igazság és sértett emberi méltóságom védelmében viszszautasítom Eszenyei tanácsos dehonesztáló állítását, mely szerint a püspök úr
„semmiféle állapotomból”, kegyet gyakorolva „emelt” volna ki. Igazam nem
szorult püspöki kegyre, hanem csupán tisztánlátásra. Nem érzem magam a Fő
tiszteletű püspök úr elvtelen(!) lekötelezettjének egykori jótéteményéért. Ha jót
tett - márpedig jó t tett
ezt ne hánytorgassa fel nekem már nem is első ízben a
tanácsos úr.
6. Hazánkban egy a törvény, egyházkerületeink egyazon romániai református
egyházhoz tartoznak. Ami a templomi ünnepélyeket illeti tehát, kézenfekvő, hogy ami
egyik egyházkerületben szabad, az legalábbis bűnnek, vétségnek nem minősülhet a
másikban sem. - Kolozsvárra írt levelem pedig egyébként is tájékozódó jellegű volt.
7. A templomi ünnepélyeken fellépő keresztyén ifjakat nem én vittem veszélybe,

24

hanem az általános vallásszabadság körülményei között azok, akik retorziókat alkal
maznak az isteni szolgálatokkal szemben, és azok, akik egyházi hivatásuknak megfe
lelően nem védik meg őket a jogtalan támadások ellen.
8. Egyenesen groteszk, de mindenképpen visszatetsző, hogy egy református főpap,
Eszenyei tanácsos úr a gyülekezet épülését szolgáló templomi ünnepély rendezőjét
durván elmarasztalva, lelkes védelmébe vesz egy színészt, aki egyházunk belügyeibe
beavatkozva, egy kétes „küldetés” eszközeként le akar fújatni egy adventi ünnepélyt.
9. „A lelkész egyházi és vallási ügyekben egyedül egyházi hatóságtól függ” - írja a
Statútum (I. 36). - Következésképpen templomi ünnepély kérdésében nincs mit
keresnünk Ţeperdel inspektor úrnál.
10. Adminisztratív intézkedések büntetőeszközként való felhasználása törvényelle
nes. Eszenyei tanácsos téved, ha azt hiszi, hogy egy hatszemközti deklaráció helyette
sítheti a jogszolgáltatást.
11. A leghatározottabban kikérem magamnak, hogy ember, felnőtt és lelkész mi
voltomban a tanácsos „fenegyereknek” tituláljon, mint ahogy én sem engedhetem
meg magamak, hogy feneembernek minősítsem őt.
12. Lehagyva az iróniát, Eszenyei tanácsos úr azon gúnyolódására, hogy magát
- i s - „középszerű, kicsi embernek” nevezte, csupán azt válaszolhatom, hogy: „te
mondád”.
13. A „szőrmentén” kifejezés és a „mielul blînd suge de la două oi” román népi
közmondás gondolkodásmódjának semmi köze az evangéliumi gondolkozáshoz és az
előttünk tornyosuló, súlyos egyházi problémákhoz. Ez az alpári bölcselkedés megbot
ránkoztató főpapi cinizmusra vall, és súlyosan kompromittálja a nagyváradi reformá
tus püspökséget. - Másfelől tartalmilag a püspökség és a hatóságok irányában
történő hízelgést, szervilis alkalmazkodást (ti. „szopást”) propagálja, és immoralitásról tesz tanúbizonyságot.
14. Eszenyei tanácsos a valóságos tényeket elferdítve, ne keverje bele a milíciát
egyházi ügyeinkbe.

Főtiszteletű Püspök úr!
III.
A szövegismertetés és kapcsolatos reflexióim összegezéseként meg kell valla
nom, hogy múlt év október 6-i, a temesvári megyei pártbizottságnál történt kihallga
tásom felüdülés volt Eszenyei tanácsos úr ez év március 9-i „fogadásához” képest.
Fájó és megrendítő, hogy egyházunkban ilyen, önmagunkat a világ előtt megszégyení
tő eszközök és személyek kaphatnak létjogosultságot - éppen a Főtiszteletű úr nevére
való hivatkozással.
Eszenyei Gyula tanácsos név szerinti hivatkozása ellenére, tisztelettel felteszem a
kérdést: valóban a Főtiszteletű úr „üzenetét” tolmácsolta a bemutatott formában és
tartalommal Eszenyei tanácsos úr? Továbbá: maradéktalanul azonosítja magát a
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Főtiszteletű Püspök úr az Eszenyei tanácsos által elmondottakkal? - Ezek a kérdések
döntő fontosságúak saját további lépéseim tekintetében.
A kérdés érdemi részét illetően: valóban végleges és visszavonhatatlan döntése a
Főtiszteletű Püspök úrnak, hogy az Eszenyei tanácsos által ismertetett rágalmak okán
elhelyezzen Temesvárról?
Minden ellenvetésem és méltó felháborodásom mellett, természetesen hajlandó
vagyok alávetni magam egyházi hatóságaim döntésének, de amennyiben tényleg
megfelel a valóságnak Eszenyei tanácsos úr közlése, kérem tájékoztatni áthelyeztetésem időpontjáról és helyéről, hogy kellőképpen felkészülhessek reá. Ennyihez talán
még van jogom.
Végezetül megkérem a Főtiszteletű urat, hogy amennyiben lehetséges, ne Eszenyei
tanácsos által közöltesse levelemre adandó válaszát.
Temesvár, 1989. március 11.
Teljes tisztelettel:

Tőkés László Ip.

Főtiszteletü D. PAPP LÁSZLÓ püspök úrnak

Nagyvárad
Tárgy: Rendőri zaklatás Marosvásárhelyen
Főtiszteletű Püspök úr!
Folyó év március 13-án, hétfői szabadnapomon Marosvásárhelyre utaztam András
testvéremet meglátogatni. A vásárhelyi vasútállomáson nem várt fogadtatásban ré
szesültem a rendőrség részéről. Alighogy leléptem a vonatról és üdvözöltem testvérbá
tyámat, hozzám lépett az állomási rendőrőrs egyik tisztje, és egy, a vonaton történt(?)
lopással gyanúsítva leigazoltatott, majd bekísért az őrsre, és motozásnak vetett alá.
Szemmel láthatóan nem lopott holmit, hanem esetlegesen nálam lévő iratokat kere
sett. Miután ki kellett forgatnom táskámat, zsebeimet, szoros testi motozáson estem
át. Végül jegyzőkönyvet írtunk alá a talált holmikról, melyeket visszaszolgáltatott, és
a nálam lévő folyóiratokról, magánlevelezésem néhány gépelt darabjáról, melyeket
elkobzott, megvizsgálásuk céljából. A kiválogatott folyóiratok és levelek kötegével
ezután rendőrkocsin és egy másik kíséretében a szekuritátéra hajottunk, hogy úgy
mond magyarul tudó szakemberek ott vizsgálják meg azok tartalmát. Előzetes ígére
tükkel ellentétben azonban az írott anyagot ezután sem adták vissza, hanem azzal
bocsátottak el, hogy a bukaresti kultusz-államtitkárságnak adják át előbb, kivizsgálás
végett, s majd ők visszaszolgáltatják azt, ha akarják. Ragaszkodtam személyi irományaimoz és úti olvasnivalómhoz, azonban eredménytelenül. Követeltem, hogy az
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átlátszó lopási ürügyön túl indokolják meg az esetet, illetve irataim elkobzását, mire
az ott lévő vezető beosztású tiszt eléggé talányosán úgy fejezte ki magát, hogy: „hátha
valamilyen kiáltványt/röpcédulát hordok m agam nál...” (románul: „manifest”).
Egyházunk szolgájaként kötelesnek érzem magam tájékoztatni a Főtiszteletű urat
az esetről, és szükségesnek tartom személyes, illetve az egyház autoritásának védelmét
kérni a hasonló - indokolatlan és megalázó - esetek elkerülése érdekében.
Feleségemen kívül senki nem tudta, hogy hova és melyik vonattal utazom. Egyedül
telefonom lehallgatása vagy szoros követésem révén készíthették elő rajtaütésszerű
marosvásárhelyi fogadtatásomat, ami a teljesen alaptalan és becsületsértő lopási
gyanúsítás trükkjével megtetézve emberi-állampolgári méltóságomban és szabadsá
gomban rövidített meg.
Tiltakozom a törvénybe ütköző, indokolatlan motozás és dolgaim elkobzása ellen.
Megdöbbentő, hogy polgári utazóként maholnap még olvasnivalót és személyes
iratait sem hordhatja magával biztonságban az ember. Másfelől lelkipásztori mivol
tomban kétszeresen sértő és méltánytalan az elfajta bánásmód. - Az egykori dési
előzményekre is gondolva, személyemre nézve kérem igénybe venni „az Állam védel
mét és segédkezését” (Stat. I. 6.). - Egyébként önként kínálkozik az összefüggés ez
eset és tervezett áthelyezésem között, aminthogy e jelenségek Désen is olyannyira
összefüggtek egyházi meghurcoltatásommal.
Temesvár, 1989. március 15.
Teljes tisztelettel:

Tőkés László Ip.

A REFORMÁTUS VILÁGSZÖVETSÉG TITKÁRSÁGÁNAK
GENF
Elégtétellel értesültünk a Református Világszövetség vezetőinek, nevezetesen (ki
mond Perret főtitkár, Allan A. Boesak elnök és Karéi Blei európai területi elnök
uraknak 1988. június 15-i, a romániai református egyház védelmében és általában a
romániai falvak felszámolásával kapcsolatban kibocsátott sajtónyilatkozatáról. Fo
gadják őszinte elismerésünket, hogy bár jókora késéssel, de szakítani tudtak azzal a
protokolláris és egészében véve káros ökumenikus gyakorlattal, mely megtévesztő és
manipulált hazai ökumenikus „politikánk” eredményeképpen évtizedeken át döntő
mértékben elősegítette a valós egyházi helyzet elleplezését és annak további romlását.
Az utolsó órában felemelt szavuk - Nicolae Ceauşescu államelnökhöz intézett felhívá
suk és romániai helyzetelemzésük - nagy visszhangra talált az Isten és az Anyaszentegyház ügye mellett elkötelezett lelkipásztorok körében, és reménységet és erkölcsi
bátorítást jelent egyenlőtlen harcunkban a puszta megmaradásért.
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A tehetetlenség és a bénító megfélemlítettség állapotában e levél írói nyíltan meg
törjük a hallgatás falát és a Szentlélek adta szólás hitelével sietünk visszaigazolni
állásfoglalásuk igazát. Felelősségünk tudatában kinyilvánítjuk, hogy hivatalos veze
tőink (püspökeink) egyházi „apológiája” teljességgel hamis, és az egyházi érdekekkel
ellentétes. - Állításunk igazsága felől a helyszínen bármikor meggyőződhetnek,
amennyiben egyáltalán lehetőséget kapnak a szabad tájékozódásra.
Végül kijelentjük, hogy őszinte hívei vagyunk az ökumenikus mozgalomnak és a
hazai, valamint nemzetközi egyházi-felekezeti kapcsolatok ápolásának, de hitünk
egyenességével visszautasítunk minden olyan gyakorlatot, politikát vagy próbálko
zást, mely e testvéri kapcsolatokat önnön lényegükkel idegen célok szolgálatába
kívánja állítani.
Temesvár, 1989. II. 21.
Tőkés László
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ESEMÉNYNAPTÁR (II.)
Március 16.: A temesvári egyházközség Presbitériuma rendkívüli
gyűlésen vitatta meg tervbe vett áthelyezésem hírét, azt indokolat
lannak ítélte, és védelmébe vett az Eszenyei tanácsos által felso
rolt rágalmakkal szemben. A maga részéről megvonta a püspök
kinevezési (áthelyezési) jogát, és kinyilvánította, hogy végleges
lelkipásztorául választ, amit ez ideig több mint két éven át a püspök
erőszakosan megakadályozott.
Április /.: Telefon útján Esperes és Püspökség az aradi Esperesi
Hivatalba rendelt. Kovács József esperes Popescu vallásügyi inspektor
jelenlétében átadott egy iratot, melynek értelmében aznapi hatállyal
felfüggeszt állásomból, és fegyelmi kivizsgálást rendel el ellenem mindezt bármely indoklás hiányában, diktátum formájában.
Április 2.: Rajtaütésszerűen, bejelentés nélkül kiszáll Temesvárra Ko
vács esperes, Borsi Zsigmond bihari esperes, püspöki megbízott társa
ságában, hogy megfosszon állásomtól. Vasárnap lévén, ő prédikál
helyettem, a gyülekezettel azonban nem hajlandó közölni jövetele
célját, mondván, hogy „nem rájuk tartozik”. Az áthelyezési tervekről
részben tudomást szerzett nép hangosan tiltakozik a szándék és a kétes
eljárásmód ellen, úgyhogy az esperesek dolgavégezetlenül, sietve tá
voznak a templomból.
A jelen lévő hívek a helyszínen elkészített beadványban utasítják
vissza felfüggesztésemet (kb. 250 aláírás).
Én is nyilatkozatban utasítom vissza a megalapozatlan, indokolat
lan és törvénytelen esperesi (püspöki) intézkedés végrehajtását.
Bárminémű akadályoztatásom esetére édesapámat, dr. Tőkés István
ny. teológiai tanárt bízom meg helyettesítésemmel, írásbeli felhatal
mazással.
Április 3.: A Presbitérium rendkívüli gyűlésen utasította vissza a
felfüggesztési végzést, és úgy határozott, hogy tovább szolgáljak a
gyülekezetben.
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Táviratban közli az esperesi hivatallal, hogy az előrejelzett április
5-i napon nem hajlandó átadni az egyházközséget az egyházmegye
kiküldöttjeinek.
Külön táviratban értesítem az esperest, hogy jómagam sem vagyok
hajlandó engedelmeskedni a törvénytelen intézkedéseknek.
Dr. Tőkés Istvánnak tudomására jut, hogy országos szinten eltiltot
ták a szószéki szolgálattól. - Másfelől behívatják a gazdasági rendőr
ségre, ahol kávé- és gyógyszerüzérkedéssel vádolják.
Április 4.: Elküldöttem részletes és törvényesen megalapozott fellebbe
zésemet felfüggesztésem és fegyelmi alá helyezésem ellen. - Válasz
nélkül maradt.
Április 5.: Távirataink és írásbeli visszautasításaink ellenére küldött
ség szállt ki Temesvárra, hogy a lelkészi hivatalt átvegye. Tagjai:
Szabó Ferenc egyházkerületi számvevő, Kovács József esperes, Makay Botond főjegyző, Halász Sándor kinevezett átvevő lelkész. A
Presbitérium képviselőivel együtt újból visszautasítottam az önkényes
felfüggesztést és az átadást, a gyülekezet egységes közakaratára hi
vatkozva. A küldöttség dolgavégezetlenül távozott.
Április 6-7.: Levélben tájékoztattam a temesvári testvérfelekezetek
vezetőit, az ökumenikus közösség tagjait az ellenem és a gyülekezet
ellen irányuló törvénytelenségekről, és közlöm, hogy veszélyeztetettsé
gemben önkéntes belső száműzetésbe vonulok, csupán szolgálati célból
hagyom el a lakást. Segítségüket kérem az ismeretlen hátterű helyzet
megoldásához. - A címzettek: Corneanu Nicolae ortodox metropolita,
Kreuter Sebestyén római katolikus ordinárius, Neumann Ernő izraeli
ta főrabbi, Feyér Sándor evangélikus lelkész.
Ugyanezeket közlöm Halász Sándor temesvár-újkisodai lelkésszel,
visszautasítva erőltetett beszolgálását gyülekezetünkbe.

30

A Temesvári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalától Aradon
85-1989. szám
Tiszteletes Tőkés László helyettes lelkész úrnak

Temesvár
A z esperesi hivatalhoz érkezett felszólítás alapján tiszteletes Tőkés László helyettes
lelkész ellen fegyelmi vizsgálatot kell lefolytatnunk. A vizsgálat anyagát az illetékes
hatóság később juttatja kezünkhöz, de addig is a Románia Szocialista Köztársaság
ban levő Református Egyház Fegyelmi Szabályzata első fejezetének 4/f. és j. pontja
alapján 1989. április 1-jei hatállyal a temesvári helyettes lelkészi állásából fel kell
függeszteni.
A hivatal átadása-átvételére később történik intézkedés.
Egyházmegyei Elnökség ennek alapján tiszteletes Tőkés Lászlót a Románia Szocia
lista Köztársaságban levő Református Egyház Fegyelmi Szabályzata 37. szakaszában
foglaltak alapján 1989, ápr. 1-jei hatállyal tisztségéből felfüggeszti.
Aradon, 1989. március 29-én
Kozma András sk.
gondnok helyett.

P. H.

Kovács József sk.
esperes

A Temesvári Református Egyházmegye Nagy tiszteletű Elnökségéhez

Arad
Válaszul a Nt. Esperesi Hivatal 85/1989. sz. leiratára, melyben felfüggeszt engem
temesvári állásomból, tisztelettel közlöm, hogy nem engedelmeskedem a felfüggesztő
parancsnak, mivel esküm szerint csupán az egyházi felettes hatóságok törvényes
utasításai kötelező erejűek. Felfüggesztő parancsuk nyilvánvalóan törvénytelen, hi
szen épp az Önök által idézett Fegyelmi Szabályzat 37. szakasza világosan kimondja,
hogy a bepanaszolt személy „a kivizsgálás befejezése után”, súlyosabb fegyelmi
vétség” fennforgása esetén függeszthető fel. Márpedig az esperesi hivatal levele csak
a fegyelmi vizsgálat beindításáról szól, „súlyosabb fegyelmi vétségek” megnevezése
nélkül.
Az elnökségi döntés késői kézhezvétele és rajtaütésszerű kibocsátása miatt vissza
utasításomat a későbbiekben fogom bővebben indokolni.
Temesvár, 1989. április 1.
Teljes tisztelettel:
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Tőkés László lelkipásztor

NYILATKOZAT

Alulírott Tőkés László lelkipásztor, a temesvári egyházközség
lelkészi lakásán megjelent Nt. Szabó Ferenc egyházkerületi ellenőr és
a társaságában megjelent Nt. Kovács József esperes, Makay Botond
főjegyző és Halász Sándor újkisodai lelkipásztor, valamint az egy
házközség részéről jelen lévő Unterwéger Tibor főgondnok, Szalay
Gusztáv gondnok és Lehőcz Károly, Pataki Károly, Kun Károly,
Kiss József presbiterek jelenlétében, a presbitérium folyó év április 3-i
vonatkozó határozatára és saját döntésemre támaszkodva ezennel
kijelentem, hogy az egyházmegyei elnökség folyó év március 30-i
felfüggesztési intézkedésének, mint törvénytelen rendelkezésnek nem
engedelmeskedem, következésképpen az egyházközséget - egyetér
tésben a presbitériummal - nem adom át senkinek, a törvényes
megoldás megtalálásáig.
Temesvár, 1989. április 5.
Tőkés László

32

Főtisztelendő SEBASTIAN KREUTER ordinárius úrnak

Temesvár
Főtisztelendő Ordinárius úr!
Ökumenikus közösségünk és személyes keresztyéni kapcsolataink bátorítanak fel
arra, hogy jelen levelemmel megkeressem az Ordinárius urat, és bölcs megértésében
bízva, tudomására hozzam a következőket:
Sokféle áskálódás és ismeretlen eredetű aknamunka nyomán, folyó év márciusának
első felében felhívattak a nagyváradi ref. püspökségre, és hamis vádakat a fejemre
olvasva, szóbelileg, kész tényként közölték velem, hogy a Püspök úr el fog mozdítani
temesvári állásomból.
Végül, április 1-jén, az aradi esperesi hivatalban átnyújtották nekem az egyházme
gyei elnökség azon végzését, mely vád, indoklás és kivizsgálás nélkül állásomból való
azonnali felfüggesztésemről intézkedik - munkanélküliségbe taszítva - , és fegyelmi
eljárást helyez kilátásba személyem ellen.
Másnap, vasárnap reggel, előzetes bejelentés nélkül megjelent gyülekezetemben az
esperes, és erőszakkal átvéve tőlem az igehirdetési szolgálatot, rajtaütésszerűen, kész
helyzet teremtésére törekedve, érvényt akart szerezni a felfüggesztő intézkedésnek.
Feltett szándéka és megengedhetetlen módszere azonban a gyülekezet és a presbitéri
um spontán ellenállásába ütközött, s így kísérőjével együtt dolgavégezetlenül kellett
távozniuk Temesvárról.
Következő napi gyűlésén egyházunk vezető tanácsa, a presbitérium határozatilag
visszautasította az önhatalmú, kétes, megalapozatlan és teljes mértékben törvénytelen
intézkedést, és elítélve végrehajtásának egyházunkhoz és az evangéliumhoz méltatlan
módszerét, önkormányzati jogánál fogva és egyházunk törvényeire való hivatkozással
temesvári továbbszolgálásom mellett döntött.
Azóta, mintegy kafkai hangulatban és szorongások között élve, vádoltatás, kivizs
gálás és elítéltetés nélkül már eleve elítélve, feszültségben és félelemben végzem
szolgálataimat, és önkéntes belső száműzetésbe vonulva, csupán szolgálati célból
hagyom el lakásomat.
Saját, családom és a gyülekezet égető gondját bizalommal megosztva az Ordinárius
úrral, tisztelettel kérem keresztyéni erkölcsi támogatását ügyemben - teljes tisztelettel:
Temesvár, 1989. április 7.

Tőkés László lelkész
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ESEMÉNYNAPTÁR (III.)
Április 7.: Lakásomon felkeres Ţeperdel Mihai Temes megyei vallás
ügyifőfelügyelő. Felszólít a püspöki intézkedésnek való engedelmeske
désre. Tisztázza, hogy felfüggesztésem belső egyházi ügy, melybe az
állami hatóságok nem szólnak bele. Szorgalmazza, hogy vegyem fe l a
kapcsolatot egyházi hatóságaimmal, és így találjunk békés megoldást.
Neheztel és felelőssé tesz a vasárnapi (április 2.) templomi „rendbon
tásért”, és nyomatékosan kéri, hogy csillapítsam le a gyülekezetei.
- Rámutattam, hogy a gyülekezet spontán felháborodását a püspökség
intézkedései és az esperes lehetetlen magatartása és bánásmódja vál
totta ki. Az egyházközség életének a rendjéért a továbbiakra nézve is
őket terheli a felelősség.
Április 8.: A „szervezkedés” és „lázítás”fentről és kívülrőljövő vádjai
nak elhárítására a presbitérium megbízásából jelentés készül a vasár
napi templomi történésekről (április 2.).
A nagyváradi püspöki hivatallal levélben közlöm, hogy önkéntes
belső száműzetésbe vonulok. Ugyanakkor elítélem koncepciózus, esz
közökben nem válogató eltávolítási kísérletüket, mely nemcsak engem
sújt, hanem a temesvári gyülekezeti élet kibontakozásának a gáncsolá
sát is célozza.
Április 9. (vasárnap): Ţeperdel Mihai inspektor az istentisztelet kez
dete előtt váratlanul újból felkeres, és a gyülekezeti rend és fegyelem
megőrzésére int.
Április 25.: Papp László püspök telefon útján felrendel Nagyváradra.
Autoritativ módon közli, hogy felfüggeszti az ellenem indított fegyelmi
eljárást, következésképpen a felfüggesztési határozatot is, de ugyan
akkor kilátásba helyezi, hogy rövidesen közigazgatási úton fog áthe
lyezni Temesvárról egy másik gyülekezetbe.
Ennek folytán az Esperes még jóváhagyja áprilisifizetésem kiutalását.
Április 27.: A presbitérium rendkívüli gyűlésen újból visszautasít bár
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mely áthelyezési kísérletet. Elhatározza végleges megválasztásomat a
rendes lelkészi állásba, amit több mint két éven keresztül a püspök
önkényesen megakadályozott. - Ennek érdekében felszólítja a gyüle
kezet választójogosult tagjait, hogy aláírásukkal fejezzék ki akaratu
kat megválasztásom tekintetében. A választó tagok élnek törvény
biztosította jogukkal, abszolút többségük a lelkipásztor végleges meg
választását kívánja.
Április 28.: A presbitérium képviseletében újabb küldöttség jár az
Esperesi Hivatalban. - Az Esperes elhárítja magáról a felelősséget és
ismételten politikai okokra vezeti vissza jövendő áthelyeztetésemet
(falukérdés, ifjúság szerepeltetése a templomban stb.).
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JELENTÉS

a temesvári egyházközségben folyó év április 2-án történtekről
A Temesvári Református Egyházközség Presbitériuma 1989. ápri
lis 3-i, 18/1989. számú határozatával „megbízza az egyházközség
elnökségét, hogy a folyó év április 2-i irodai és templomi események
ről tárgyszerű jelentést küldjön az egyházi felettes hatóságoknak, az
esetleges hamis beállítások kiigazítása érdekében”. (Idézet a határo
zatból.) - A megbízatás értelmében, Elnökség a következőképpen
teszi megjelentését az ügyben:
(Bevezető) Presbitérium bölcs előrelátását, „az esetleges hamis
beállításoktól” való félelmét utóbb kísértetiesen igazolták a követke
ző esetek:
a) Április 5-én, a lelkészi lakásban létrejött találkozás alkalmával,
presbitérium tagjainak jelenlétében Kovács József esperes felülállóként kárhoztatta a vasárnap a templomban történteket, többek
között azt állítva, hogy a temesvári presbitérium meg akarta őt
akadályozni igehirdetési szolgálatában, még az irodai találkozáskor.
- Esperes állítása nem felel meg a valóságnak. Először is az irodában,
istentisztelet előtt vegyesen szoktak összegyűlni egyszerű hívek és
presbiterek - tehát a jelenlévők nem képviselték a presbitériumot.
Másodsorban pedig csupán egyetlen hang szólalt meg - ellenőrizhetet
lenül - szolgálata ellen, s ezzel szemben jelenlévő lelkipásztor és presbi
terek egyöntetűen vették tudomásul, hogy az esperes úr fog prédikálni.
b) A mai nap lelkészi hivatalunkat felkereső Ţeperdel Mihai ins
pektor úr, általam ismeretlen forrásokra hivatkozva, azt állította,
hogy - főleg - én, valamint Unterwéger Tibor főgondnok és Pataki
Károly presbiter felbujtottuk (a instiga) a híveket, s ennek következ
tében botrányos dolgok mentek végbe a templomban. - Ezzel szem
ben a valóságban semminémű felbujtásról nem lehet szó, hanem a
lehetetlen helyzetbe hozott gyülekezet spontán véleménynyilvánítá
sáról beszélhetünk csupán.
Jelentésünk megtételekor a temesvári presbitérium azon reményé
nek adunk kifejezést, hogy az illetékesek nem fogják egyoldalúan és
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rosszhiszeműen megítélni a gyülekezetünkben történteket, és figye
lembe veszik a másik fél véleményét és álláspontját is.
1.
Folyó év április 2-án, vasárnap reggel, közvetlenül az istentisz
telet előtt megjelentek gyülekezetünkben, illetve a lelkészi irodán
Kovács József és Borsi Zsigmond esperesek. Jövetelüket előzetesen
nem jelezték, szándékukról az irodában egybegyűlt presbiterek és
hívek csoportja, valamint lelkipásztor előtt, minden kérdezősködésünk ellenére sem akartak nyilatkozni. Kovács József esperes beje
lentette, hogy statutáris jogánál fogva, lelkipásztor helyett ő fogja
hirdetni az igét, s majd azután a presbitériummal közölni fogja
jövetele célját. Lelkipásztor meglepődésének adott kifejezést a várat
lan vendégek és az esperes szolgálati szándéka felett, de - természete
sen, a törvény előírása szerint - azonnal hajlandó volt átadni a
szószéket az esperesnek. Hasonlóképpen meglepődtek a jelenlévők,
és magyarázatot kértek a történendőkre nézve. Annak tudatában,
hogy lelkipásztorukat a megelőző napon állásából indokolatlanul
felfüggesztette az esperes és elnöktársa, az érthetetlen titkolózás
láttán, rossz előérzettől indíttatva, halkabban vagy hangosabban,
durvábban vagy finomabban, néhányan nemtetszésüknek adtak
hangot, feltételezvén, hogy lelkipásztoruk félreállítása a célja a nagytiszteletü uraknak. Többen hazugságnak minősítették a püspökség
azon egykori ígéretét, hogy a püspök úr Tőkés Lászlót ki fogja
nevezni temesvári rendes lelkésznek. A szószegés betetőzésének tar
tották a végleges kinevezés helyett a mostani felfüggesztést.
Kovács József esperes a kérdések és szemrehányások ostroma elől
előbb az igehirdetés előtti „elcsendesedésbe” akart visszavonulni,
majd több kitérő válasz után azt állította, hogy Tőkés László javára
fog történni, amit az istentisztelet után - kizárólag - a presbitérium
nak be fog jelenteni. Borsi Zsigmond mindvégig hallgatott. Kovács
esperes úr mindvégig megőrizte imponáló nyugalmát. Lelkipásztort
felháborította az a demagógia, mely szerint felfüggesztése „javára”
fog történni, és az esperes felszólításával ellentétben arra szólította
fel a jelen lévő presbitereket, hogy istentisztelet után ne maradjanak
vissza. Az irodában lévő mintegy 15-20 személy többsége egész idő
alatt némán figyelte az eseményeket.
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Lelkipásztor már a szóváltás elején egy levelet adott át Kovács
esperesnek, melyben visszautasítja a felfüggesztésének való engedel
meskedést, annak reményében, hogy az esperes ennek hatására eláll
jöveteli szándékától. Kovács esperes azonban semmi hajlandóságot
nem mutatott erre, és mereven figyelmen kívül hagyta az - egyébként titkolózásával és elzárkózásával gerjesztett negatív közhangulatot.
Rugalmatlan magatartása rossz hatást tett a lelkipásztor felfüggesz
tése miatt méltán felkavarodott kedélyekre.
A feszült és könnyen veszekedéssé fajulható helyzetet a szintén
jelen lévő dr. Tőkés István ny. teol. tanár oldotta fel véglegesen, aki
lelkipásztor békességre intő felszólítását követően középre lépett, és
megbékítő imádságot mondott. Ezt követően, lelkipásztor vezetésé
vel az irodában lévők szép rendben felvonultak a templomba.
Megjegyzés: Külön figyelmet érdemel Nt. Borsi Zsigmond esperes
úr rendhagyó magatartása, aki Nagyváradról - bejelentés nélkül még váratlanabbul érkezett gyülekezetünkbe, mint saját esperesünk
Aradról. Borsi nagytiszteletű úr hivatali kollegájánál mintegy 5-10
perccel hamarabb érkezett a lelkészi irodára, és bemutatkozás nél
kül, személytelenül elvegyült az ott lévők között, hallgatásával nö
velve idegenségét. Mikor lelkipásztor az irodába lépett, meglepődve
ismerte fel és üdvözölte a nagytiszteletű vendéget. Kérdésére, hogy
„mi szél hozta” ily messzire, Borsi nagytiszteletű úr azt válaszolta,
hogy istentiszteletre jött, és találkája van az irodán Kovács esperes
úrral. Lelkipásztor kifejezte csodálkozását, hogy Borsi nagytisztele
tű úr ily messzire jár istentiszteletre, és elgondolta, hogy még az
irodába belépő legegyszerűbb ember is rögvest siet bemutatkozni, és
érdeklődni kezd a lelkipásztor vagy a gondnok holléte felől. Borsi
esperes úr titokzatos inkognitója rendkívül rossz hatással volt az
amúgy is terhelt közhangulatra.
2.
A templomba felérkező váratlan vendégeket izgatott meglepő
dés fogadta. Más alkalmakkor mindig legalább egy vasárnappal
hamarabb be szoktuk jelenteni szószéki hirdetés rendjén a palástos
vendégeket. Ennek elmaradása ez esetben indokolttá tette a megle
pődést. Ráadásul a néhány ember által már szombaton ismert felfüg
gesztési intézkedés szélesebb körben is elterjedt volt a hívek között,
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s állítólag néhány perccel a bemenetel előtt valaki az irodáról is
meghozta a templomba az ott zajlott események hírét, mely szájról
szájra terjedt. Mindenesetre, a hívek valamiféleképpen mind meg
voltak zavarva.
Az énekek ideje alatt még nem mutatkozott semmi rendellenesség.
Kovács esperes felmenetelét követően, illetve megszólalása előtt azon
ban váratlanul felháborodott, izgatott hangok szólaltak fel a gyüleke
zet köréből, magyarázatot kérve a szószéki helycserére, követelve a
lelkipásztor szolgálatát s az esperes felvilágosítását. A hangok pillana
tok alatt megsokasodtak, s viharos hangzavar alakult ki.
Lelkipásztor a papi székből az úrasztalhoz lépett, s igyekezett le
csendesíteni a gyülekezetét, felvilágosítva a népet, hogy az esperesnek
az egyházmegye minden gyülekezetében joga van bármikor prédikál
ni, s kérve őket, hogy hallgassák meg Isten Igéjét. A folytatódó
közbekiáltások lecsillapítása érdekében lelkipásztor megígérte, hogy
az igehirdetést követően bővebb felvilágosítást fog adni Kovács espe
res megjelenéséről. A lecsendesedett gyülekezetben végre meg lehetett
kezdeni az istentiszteletet.
Kovács József esperes úr az előfohásztól az áldásig zavartalanul,
feszült figyelem közepette tarthatta meg az istentiszteletet, Jn. 20,27-29
alapján hirdetve az igét.
Lelkipásztor maga mondta el a hirdetéseket, melyek rendjén vége
zetre a vendégek megjelenése és a maga felfüggesztése kérdésére is
kitért. Először is közölte, hogy noha felkészült a prédikációra, az
esperes úr bejelentetlen szolgálata miatt azt nem tarthatta meg.
Éppen ezért, úgy érezvén, hogy Istennek általa is üzenete van a
gyülekezethez, felolvasta azt a lekciót és alapigét, melyek alapján
prédikálni szándékozott eredetileg (Ez. 34, 1-12, illetve Mt.
26, 31-32). Ezután bírálta Kovács József és Borsi Zsigmond espere
sek megjelenésének a módját, rámutatva ennek feltételezhető céljára,
mely: személyének az indokolatlan, alaptalan és törvénytelen, rajta
ütésszerű felfüggesztése temesvári állásából. Keserű érzésekkel, de
tárgyszerűen ismertette a gyülekezettel ezen intézkedés előzményeit,
a maga részéről visszautasítva mind a titkos rendeletek és telefonutasítgatások módszerét, mind az intézkedés törvényellenes tartalmát.
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Ismertette ugyanakkor a presbitérium ez üggyel kapcsolatos előzetes
állásfoglalásait is. Közölte, hogy nem hajlandó engedelmeskedni a
törvénytelen felfüggesztő parancsnak, és mindaddig a helyén marad,
amíg Isten engedi. Lelkipásztor eközben mindvégig kerülte a szemé
lyeskedést, és a tények nyelvén beszélve, kifejezte meggyőződését,
hogy a személye ellen irányuló intézkedés ugyanakkor a felívelő
gyülekezeti élet elleni merényletnek is minősül. A prédikációra hivat
kozva, bizonyságot tett arról, hogy eltávolítása esetén nem fél a
kétkezi munkától sem. Másfelől az esperesi imádságra utalva, kifej
tette véleményét, hogy nem lehet és nem szabad mindent „Isten
akaratával” igazolni. Végül a gyülekezet támogatását kérte szolgála
ta folytatásához. Remélni merte, hogy a kibontakozás érdekében a
felső egyházi vezetőség végre tárgyalni fog a presbitériummal, a
gyülekezettel és a lelkésszel, akiket mindmostanáig egyszerűen sem
mibe vett, és a fejük felett átnyúlva próbált intézkedni.
Ezután keresztelő következett, melynek elvégzésével lelkipásztor
édesapját, dr. Tőkés Istvánt bízta meg.
Keresztelés után a gyülekezet nem akarta elhagyni a templomot,
és a kialakult csendet újból számon kérő, elégedetlenkedő hangok
törték meg, követelve Kovács esperes felvilágosításait. - Esperes úr
az úrasztalához menve, idegesen közölte, hogy csak a presbitérium
mal kíván szóba állani. Szavai a kialakult helyzet meg nem értéséről
árulkodtak, és csak olaj voltak a tűzre. A bekiáltások viharos hang
zavarba torkolltak. Borsi esperes a harmadik padban, a hívek között
elvegyülve hallgatott. A nagytiszteletü urak végül sietve elhagyták a
templomot. Ezután már lelkipásztor sem tudta lecsendesíteni a gyü
lekezetei. Kijelentve, hogy nem akarja kitenni magát a „lázítás”
vádjának, maga is kivonult a felkavarodott gyülekezetből.
Megjegyzések: a) A Ţeperdel inspektor által búj toga tással vádolt
Pataki Károly presbiternek döntő szerepe volt abban, hogy az
igehirdetés előtt lecsendesült a gyülekezet. Spontán közbelépése
hallgattatta el végül is a híveket, b) Kovács esperes a papi szék
ben számon kérte lelkipásztortól a presbitérium gyűlésének az
összehívását. Lelkipásztor erre vonatkozó irányadó utasítást
nem kapott.
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3.
A lelkipásztor eltávozása után tovább fokozódó zűrzavarban, a
hátramaradt dr. Tőkés István - elbeszélése szerint - az úrasztalához
lépett, s a gyülekezet lecsendesítésének a szándékával, a következőket
mondotta: Húsvét után a feltámadott Úr Krisztusra kell tekinteni. A
gyülekezet jelenlegi helyzete egy betegség fenyegetését mutatja. A cél
nem a rontás, hanem a gyógyulás. Sajnálatos, hogy az esperes úr nem
vehet részt a mostani csend építésében. A gyülekezetnek tudnia kell a
Krisztus ügye iránti hűség köteleztetését. Belső eklézsiái problémáról
van szó, amely azonban egy szélesebb körű nyomorúságnak a része,
amely Szentlélek vezetésével bizonyára megoldódik. Eközben senki se
feledkezzék meg arról, hogy sajátosan belső egyházi esettel állunk
szemben, amihez semmi köze nincs az állami közegeknek. - Az egy
házrendi illetékesség a presbitériumra tartozik, melynek ismernie kell
a gyülekezet itt megnyilvánult állásfoglalását. Az „állásfoglalást” né
melyek fegyelmezetlenségnek, zűrzavarnak, illetlenségnek is mondhat
ják - várhatólag -, mégis mindenki úgy távozzék a hajlékból, hogy
nem a „zűrzavar”, vagy „ellenségeskedés” zaját, hanem egy virágzás
nak indult és lelkipásztorát megtalált gyülekezet jajkiáltását, prófétai
„sikolyát” hallotta. Békés szívvel és jó lelkiismerettel térjen hajlékába
mindenki, tisztában lévén azzal, hogy egy gyülekezet Krisztus földi
testének az egészét jelzi, és saját magának kell hívő szívvel gondoskod
nia az építés-épülés feltételeiről. Fájlalni és el kell ítélni, ha valaki a
gyülekezet kibontakozását gátolni, vagy éppen megsemmisíteni akar
ja. Álljon meg azonban az egész gyülekezet szilárdan a hitben, és
semmi fáradságot ne kíméljen az egyházépítés érdekében, szembenéz
ve az elkövetkezendő nehézségekkel... - Végső megjegyzés: Krisztus
földi teste egy test. Az egyik tag öröme és fájdalma a másiké is. Ez
adott jogot felszólalásomhoz... - mondta dr. Tőkés István.
A lecsillapult gyülekezeti tagok ezután sorra közös ívet írtak alá,
melyen visszautasítják lelkipásztoruk felfüggesztését, és kifejezik
továbbszolgálásához való ragaszkodásukat. Végül rendben és fe
gyelmezetten elhagyták a templomot.
(Következtetések) Egyházközségünk vezetősége sajnálatosnak
ítéli a temesvári lelkészi irodában és templomban történteket, azon
ban visszautasítja a „rendbontás”, „szervezkedés” vagy „bujtoga41

tás” rosszhiszemű - esetleg: tendenciózus - vádjait. Semmi egyébről
és többről nem lehet beszélni, mint egy keresztyéni méltóságában
megbántott, elhallgatással félrevezetett gyülekezet spontán és jogos
felháborodásáról, melynek ellenőrizhetetlen és zajos formában volt
kénytelen hangot adni, mivel megtagadták tőle a szót és az elemi
tájékoztatást. A sokaság önkéntelen és belülről jövő megnyilvánulá
saiért személy szerint senki sem felelhet.
Amint arra számítani lehetett, és amint be is igazolódott, a kívülál
lók (pl. Kovács esperes) a presbitériumot és a gyülekezetei, azok
egyes tagjait és a lelkipásztort teszik felelőssé a rend átmeneti felbo
rulásáért. - Ezt a beállítást határozottan visszautasítjuk. Mind a
lelkipásztor, mind - a presbitérium részéről - Pataki Károly komoly
erőfeszítéseket tettek az istentiszteleti rend helyreállítása érdekében,
és kiváltképpen nekik köszönhető, hogy sor kerülhetett az esperes
igehirdetésére. Azután pedig dr. Tőkés István evangéliumi lélekjelen
léte csendesítette le a zúgolódó sokaságot.
Ha valaki mégis felelős a történtekért, az elsősorban Kovács
József esperes és Borsi Zsigmond kiküldött, közvetve pedig az ő
megbízóik, akik semmibe vették a gyülekezetét, és egy képtelen
intézkedés erőszakos keresztülvitelét tűzték ki célul, megháborítva
ezzel egy békésen épülő gyülekezetei. A nagytiszteletű kiküldöttek
nem találták fel magukat a kialakult helyzetben, hanem görcsösen
ragaszkodtak kétes megbízatásuk bármi áron történő áterőszakolásához. Mind megbízatásuk, mind a módszer, mind magatartásuk
méltatlan a zsinat-presbiteri református egyház rendjéhez és az evan
gélium szelleméhez.
A nemkívánatos eseményeket könnyűszerrel el lehetett volna ke
rülni, ha a megelőző vasárnapon kihirdethettük volna a vendégek
jövetelét, illetve, ha legkésőbb az istentisztelet előtt tájékoztatást
kapott volna a gyülekezet a történendőkről. A felsőbb egyházi veze
tést terheli a felelősség a nyugtalanságkeltésért - ami egyáltalán nem
hiányzik, sőt elítélendő társadalmunk általános békéje szempontjá
ból is.
Temesvár, 1989. április 8.

Tőkés László lp, Unterwéger Tibor fg
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Főtiszteletü PÜSPÖKI HIVATALNAK

Nagyvárad
Kísérteties hasonlóság fedezhető fel egykori dési meghurcoltatásom és jelenlegi
temesvári esetem között. Mindkét esetben olyan fegyelmi eljárás beindításával kezdő
dött a procedúra, melynek már előre tudni lehetett a végkimenetelét. Vagyis a cél: a
gyülekezetemből való föltétien eltávolítás volt, és az most is. A módszer mindkét
esetben ugyanolyan kétes, az - elhangzó - vádak hasonlóképpen mondvacsináltak.
Egy eleve kész ítélethez kell „ütőképes” vádakat kreálni.
A végrehajtás eszközei egyként az esperesek - Désen Láposi József, em itt
Kovács József. Székely K ároly tanácsos szerepkörében most Eszenyei Gyula
nagytiszteletű úr já r el. Az újabb fegyelmi eljárás is teljességgel kimeríti az
irányzatosság kritérium ait, és a fegyelmezéssel való visszaélés jelenségkörébe
utalható.
Még abban is hasonlóság mutatkozik, hogy most is mélyen lebecsülik az áldozatot,
szelektíven alkalmazzák, vagy figyelmen kívül hagyják a törvényeket, és ügyet sem
vetnek krisztusi hitünk köteleztetéseire. És ami talán a legsúlyosabb: ismeretlen okok,
célok és érdekek oltárán újból feláldozzák a gyülekezetét.
Talán egyetlen jelentős különbség van az egykori és a mostani eset között, az
tudniillik, hogy ebben az egyházkerületben elejét akarták venni annak a hosszas és
kétes fegyelmezési procedúrának, melyen a dési ügyben a kolozsvári püspökség
„elvérzett”, s kész helyzet teremtésével, azonnali - törvénytelen - felfüggesztésemmel
akarták jó előre bebiztosítani a biztos „sikert”.
Bármi áron, akár a temesvári gyülekezetből és az egyházi pályáról való önkéntes
eltávozásommal is ellen fogok állni minden törvénytelen praktikának. Ami azonban
nem jelenti azt, hogy tovább akarnám feszíteni az Önök által felajzott húrt. Egyet
kérek, hogy: hagyjanak békén dolgozni, és ne korlátozzák Alkotmány, Statútum és
egyezmények biztosította szabadságunkat.
Tanulva az - Önöknek jelentett - marosvásárhelyi rendőrségi esetemből és egye
bekből, a továbbiakig önkéntes belső száműzetésbe vonulok, és csak lelkészi szolgála
taim végzése céljából hagyom el a valamelyes biztonságot adó lakásomat.
Bölcs belátásukat kérve, maradok alattvalói tisztelettel:
Temesvár, 1989. április 8.

Tőkés László Ip.
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1. SZÓSZÉKI TÁJÉKOZTATÁS
1989. április 9-én
- Április 1-jei hatállyal, egyik napról a másikra, indoklás nélkül és
törvénytelenül felfüggesztett állásomból az egyházmegyei elnökség,
ill. az esperes.
Megtagadtam az engedelmességet a rám kényszerített, törvényte
len intézkedésnek, mely tulajdonképpen az utcára tett volna csalá
dostól, ugyanakkor a fejlődésnek indult gyülekezeti életet is elevené
ben érintette volna. A határozat ellen fellebbezést nyújtottam be.
- (Rövid beszámoló az április 2-án történtekről) - Visszautasítot
tam a szervezkedés és bujtogatás vádját, mellyel az esperes illetett.
- Presbitérium április 3-i gyűlésén szintén visszautasította a fel
függesztést, illetve annak végrehajtását, és úgy döntött, hogy lelkipásztor a szolgálati helyén marad.
- Április 7-én felkeresett Ţeperdel Mihai megyei vallásügyi szakfelügyelő, akinek szívélyes magatartása éles ellentétben áll egyházi
vezetőink méltatlan bánásmódjával. Felszólított, hogy engedelmes
kedjem a felfüggesztő intézkedésnek, amit én - indokolt formában visszautasítottam. Kihangsúlyozta, hogy felfüggesztésem kimondot
tan belső egyházi ügy, amelybe az állami hatóságoknak nincs bele
szólásuk, csupán tudomásul veszik. Szorgalmazta, hogy vegyük fel
a kapcsolatot a felső egyházi hatóságokkal az ügy tisztázása érdeké
ben. Felvilágosítottam, hogy mi ezt hiába próbáltuk, vezetőink nem
állnak szóba sem velem, sem a gyülekezet képviselőivel.
- Április 9-én - a mai napon - istentisztelet előtt váratlanul újból
felkeresett az inspektor. Megelőzőleg és ez alkalommal is megkért,
hogy csendesítsem le, rendre, fegyelemre, békességre intsem a gyüle
kezetei. - Ezt meg is ígértem, s ezúttal meg is teszem; s jótálltam a
rendért, amennyiben újból illetéktelenül kívülről be nem avatkoznak
egyházunk életébe (mint április 2-án).
- Felszólítás: rendre, fegyelemre - ne adjunk okot a rosszindulatú
vádaskodásra vagy provokációra! Istentisztelet után oszoljunk szét
békésen - a gyülekezet és lelkipásztora érdekében egyaránt!
- Felszólítás: Egyházunk iránti ragaszkodásunkat fokozott temp
lomjárással mutassuk meg, mind itt, mind az imaházban.
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Textus: Róma 8, 33-34
Kicsoda vádolja az Isten választottad? Isten
az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat?
Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fe l is táma
dott, aki az isten jobbján van, aki esedezik is
érettünk.

Lekció: János 14, 1-13.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek
Istenben és higgyetek én bennem. Az én
Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig
nem volna, megmondtam volna néktek. Elme
gyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd
elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljö
vök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én
vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová me
gyek, tudjátok, az utat is tudjátok. Monda néki
Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy, mi mó
don tudhatjuk azért az utat? Monda néki Jé
zus: Én vagyok az út, az igazság és az élet;
senki sem mehet az A tyához, hanemha én álta
lam. Ha megismertetek volna engem, megis
mertétek volna az én Atyámat is; és mostantól
fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Monda néki
Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát és
elég nékünk! Monda néki Jézus: Annyi idő óta
veletek vagyok, és még sem ismertél meg engemet, Filep? Aki angem látott, látta az Atyát;
mi módon mondod azért te: Mutasd meg né
künk az Atyát? Nem hiszed-é, hogy én az
Atyában vagyok és az Atya én bennem van? A
beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem
magamtól mondom; hanem az Atya, aki én
bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Higgye45

tek nékem, hogy én az Atyában vagyok és az
Atya én bennem van; ha pedig nem, magokért
a cselekedetekért higgyetek nékem. Bizony,
bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az
is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, ame
lyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cse
lekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz me
gyek. És akármit kértek majd az én nevemben,
megcselekszem azt, hogy dicsöíttessék az Atya
a Fiúban.
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ESEMÉNYNAPTÁR (IV.)
Április 10-11.: Telefonon lépek kapcsolatba az esperest és püspöki
hivatallal - Ţeperdel inspektor tanácsára - , az illetékesek azonban
mély hallgatásba burkolóznak, és nem hajlandók szóba állni ve
lem.
Április 13.: Tudomásom és megidézésem nélkül, tehát nem adva
módot a védekezésre, Aradon összeül az egyházmegyei (első fo 
kú) fegyelmi bizottság, és kivizsgálás nélkül, püspöki vezényszóra,
a lelkészt hivatal és saját leveleim, valamint névtelen levelek mint „terhelő iratok” - alapján, az espereshez hasonlóan, szintén
felfüggeszt állásomból, a „viselt tisztség hitelét rontó”, a „gyüle
kezet békességes életét veszélyeztető” „súlyos vétségeimre” hivat
kozva. A „terhelő iratok” jegyzéke 22 tételt tartalmaz.
Törvényes határidőn belül felterjesztett két fellebbezésemre soha
nem érkezett válasz.
Április 14.: Az egyházközség tagjai részéről küldöttség jár Aradon az
Esperesi Hivatalban, ahol átnyújtják a hívek egy részének elmozdítá
somat visszautasító, aláírásos folyamodványát (lásd: április 2.).
Kovács esperes kitér az ügyemben történtek felelősségének a válla
lása elöl, a püspökre hárítva azt. A háttérben meghúzódó politikai
okokkal magyarázza felfüggesztésemet.
Április 17.: A külső befolyásra ítélkező fegyelmi bizottsági tagokhoz
intézett levelekben mutatok rá határozatuk törvénytelen voltára és
célzatosságára.
Levélben ismertetem a kolozsvári püspökséggel a temesvári gyüle
kezetben ügyemben kialakult helyzetet és az elkövetett törvénytelensé
geket, párhuzamot vonva a mostani és egykor a dési gyülekezetből való
eltávolíttatásom között. Közlöm, hogy önkéntes belső száműzetésbe
vonultam.
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2. SZÓSZÉKI TÁJÉKOZTATÁS
1989. április 16-án
- Felfüggesztésem eddigi története:
- ápr. 1.: az Egyházmegyei Fegyelmi Bizottság elnökségének
felfüggesztési végzése
- ápr. 2.: Kovács József és Borsi Zsigmond esperesek T-váron eltávolításom szándékával; Kovács prédikált; templomi
események; - sikertelenül
- ápr. 5.: Kovács József, Szabó Ferenc ellenőr, Makay Botond ifj., Halász Sándor átvevő lp. küldöttsége, hogy átve
gyék az eklézsiát; presb. küldöttség és lp. nem adták át, saját
határozatukra és a gyűl. közakaratára, valamint az intézke
dés törvénytelen voltára hivatkozva.
- ápr. 7.: Ţeperdel inspektor látogatása
- ápr. 9.: Ţeperdel inspektor látogatása
- ápr. 10.: Telefonálás Esp. Hivatalba (Ţeperdel tanácsára)
- ápr. 11.: Telefonálás Püsp. Hivatalba (Ţeperdel tanácsára)
- Kerestem a dialógus, a tisztázás útját, a hivatalok azonban
mély hallgatásba burkolóztak.
- á p r . 15.: Levél érkezett az Esperesi Hivataltól, mely a
következőket tartalmazza:
- Egyházmegyei Fegyelmi Bizottság felfüggesztési végzése
- Iratjegyzék az ellenem indítandó fegyelmi eljárás ügyében terhelő iratok 22 tételben
- Felvilágosítások:
- Törvénytelen mind az esperesi, mind a F. B.-i felfüggesztés. Erre
mindkét esetben csak akkor lett volna mód, ha előbb megtörtént
volna a panaszemelés, kivizsgálás és a fegyelmi eljárás formális
beindítása, miközben helyet adtak volna a védekezésre.
- A F. B. ismételt felfüggesztésével csak tetézte az elnökségi
intézkedés törvénytelenségét.
- Püspök és Esperes önkényes rendeletéinél szekundált a
F. B. fejbólintó határozatával. Fájdalmas, hogy az Egy
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házban és a kollégák viszonylatában ilyesmi megtörténhet.
- ELEVE elítéltek. A sorrend visszájára fordult: előbb ítél
keztek, s utána akarják megtalálni az indokokat, és lefolytat
ni az eljárást
- Bírálat: VÁD helyett VÁDASKODÁS:
Idézet a F. B. végzéséből: „T. L. lp. fegyelmi vétsége olyan súlyos,
hogy rontja a betöltött tisztségének hitelét, ill. további szolgálat
ban maradásával a hívők békességes életét háborítaná.”
Kérdéseim: - Ki rontja a lelkészi tisztség hitelét?!
- Ki háborítja a hívők békességes életét?!
Idézet: „az egyházi felsőbb vezetőségnek és feljebbvalóknak
rágalmazása és megsértése” (ti. a vád)
Kérdéseim: - Ki kit sért?!
- Ki rágalmaz?!
Testvéreim, ti adjatok választ a kérdésekre.
„ Vádak”: - Pataki Károly presb. szolgálatai az imaházban
- Inkább maradt volna el az istentisztelet, amikor pl. Zsom
bolyán kellett temetnem, vagy Újmosnicán prédikálnom?
A valódi ok: a krónikus lelkészhiány!
- 26 nap távol a gyülekezettől 1988-ban (Indoklás) stb.
- Nyílt tájékoztatásra azért van szükség, hogy mindenki
világosan lásson az ügyben. Másfelől a NYILVÁNOSSÁG
az egyetlen védelme lelkipásztornak és gyülekezetnek.
- 8 napon belül fellebbezést nyújtok be a felfüggesztő in
tézkedés ellen.
- Köszönet a Gyülekezetnek és a Presbitériumnak féltő
szeretetéért és támogatásáért. ígérem: megszolgálom.
- Nyilatkozat: Tiszta lelkiismerettel tovább folytatom
szolgálatomat. Ha mégis sikerülne az ármány, és többet nem
hallhatják őszinte tájékoztatásaimat, ne higgyenek a rágal
mazó, félrevezető beszédeknek. Ha bármi is történne velem,
és elszakítanának a gyülekezettől - ezért kizárólag másokat
terhel a felelősség.
- Felhívás: templomjárásra.
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Újvárossy Ernő tiltakozása
Főtiszteletű Püspök Űr
A nagyváradi református püspökség Főtiszteletű püspök urának.
Alulírott Újvárossy Ernő a temesvári belvárosi református gyülekezet tagja, tiltako
zom Tőkés László református lelkész, szeretett lelkipásztorunk eltávolítása ellen.
Tőkés László a gyülekezet szeretett és megválasztott lelkipásztora, a gyülekezet
rendkívüli megbecsülését odaadó, fáradságot nem ismerő, mindig felkészült munkájá
val nyerte el. Ennek a páratlan munkásságnak gyümölcsét csakis neki van joga
élvezni, és semmiféle rágalom nem szabad hogy megfossza ettől. A fenti sorokban úgy
a magam, mint a temesvári belvárosi református gyülekezet úgy mondhatni általános
véleményét fejtettem ki.
Kérem a Főtiszteletű püspök urat, hogy tiltakozásomat vegye figyelembe, és Tőkés
László megválasztott lelkipásztorunkat áldott tisztségében erősítse meg.
Isten segedelmét kérve zárom levelemet.
Temesvár, 1989. április havának 22. napja.
Különös tisztelettel
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Újvárossy Ernő

3. SZÓSZÉKI TÁJÉKOZTATÁS
1989. április 23-án
- A múlt héten semmi rendkívüli nem történt. Zavartalanul folyt
tovább a szolgálat.
- Lelkipásztor törvényes határidőn belül benyújtotta fellebbezését
az egyházmegyei F. B. felfüggesztési végzése ellen.
- Érdekesség: a fegyelmi ügyemben kiállított Iratjegyzék két ikta
tott (!) névtelen levelet is tartalmaz. „Temesvári Presbiterek” aláírás
sal. - Következésképpen a püspökség inkább hinni akar a névtelen
„presbiteri” leveleknek, rágalmaknak, mint a Presbitérium egyönte
tű, nyílt állásfoglalásainak, melyek visszautasítják a lelkipásztor
félreállítását.
- Felhívás: - templomjárásra
- imádságra
- (ált.) melléállásra
A Gyülekezet érdekében!
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D. PAPP LÁSZLÓ PÜSPÖKSÉGE
/.

Püspöki hatalom - személyi kultusz - államérdek

Egyházunk történetében több évszázados múltja van a püspöki
hatalom körüli vitáknak - esetenkénti - harcoknak. A XVII. század
béli presbiteriánus-episzkopális ellentétek és pártharcok óta sem
sikerült megnyugtatóan és végérvényesen rendezni ezt az egyházren
di kérdést, mely változó történelmi-társadalmi körülmények között,
búvópatakként kerül felszínre újra meg újra, és a kísérteiként vissza
járó megoldatlan problémák természete szerint, hatványozottan
érezteti káros hatását egyházunk életében.
A feudális jellegű episzkopalizmus korunkban is meglelte „adekvát” társadalmi formáját: a személyi kultuszban. A sztálinista modell
egyházunkban is meghonosodott. A magunk által is sokat kárhozta
tott klerikalizmus zökkenőmentesen vedlett át mai „korszerű” for
májára, kísértetiesen példázva, miként jelentkezhetnek régi, megha
ladott tartalmak és viszonylatok új köntösben.
A jelenség annál is anakronisztikusabb napjainkban, mivel a keleti
tömb országai, illetve - protestáns - egyházai rendre szakítanak a
sztálini örökség utolsó maradványaival is, ezzel szemben református
egyházunkban tartós virágkorát - remélhetőleg: elvirágzását - éli a
püspöki személyi kultusz, az episzkopalizmusnak ez a legtorzabb és
-visszataszítóbb formája.
D. Nagy Gyula erdélyi református püspök személyi kultuszának
külsőségeivel, természetrajzával, politikai és egyházpolitikai funkció
jával részletesen foglalkoztam a romániai református egyház általá
nos helyzetéről szóló dolgozatomban. A nevéhez fűződő ünneplések,
díszbeszédek, sajtóbeli agyonméltatások és jubileumi emlékkönyv a
„klasszikus” kelet-európai személyi kultusz egy partikuláris - egy
házi - esetét mutatják. Nagy Gyula a patriarchális, paternális „jó
püspök” típusa, akinél az idealisztikus külsőségek egy bábfigurát
takarnak, a „felékesítés” egy alapjában véve szegényes egyéniség és
középszerű vezető hatalmi státuszának kimunkálását célozza. Az
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egyházi hierarchiába oltott országos szintű hatalmi modell érvénye
sül felmagasztaltatásában - függetlenül egyéni kvalitásaitól. Szemé
lyi kultusza a rendszer, s nem az ő sajátja.
Ezzel szemben D. Papp László királyhágómelléki (nagyváradi)
püspök személyi kultusza lényeg- és módszerbéli. Ráosztott szerepét
személyes alakítássá egyéníti. „Óvatos duhajként” igyekszik elkerül
ni szerepe buktatóit, de maximálisan kihasználja a szerep adta hatal
mi lehetőségeket. Vérbeli játékosként azonosul azzal - a saját érde
kében. Míg kolozsvári hivatali kollégája foglya, Papp László ura
kiosztott szerepének, s mint ilyen, sokkal értelmesebb egyházunkra
nézve az előbbinél.
Nehéz eldönteni, hogy Papp Lászlót „rendhagyó” egyházi vezető
nek, vagy egyházi beosztású állami főfunkcionáriusnak tartsuk-e
inkább. „Ordinációja” ugyan legitim egyházi jogfolytonosságot biz
tosít számára, de autoritását valójában az abszolút állami hatalom
forrásából eredezteti. Jellemző e tekintetben alkalmankénti teljes
szerepazonosulása az állam vezetőjével. Egyházmegyei lelkészérte
kezleteken nem egy esetben ezekkel a szavakkal zárja látogatását:
„Nicolae Ceauşescu államelnök megyei munkalátogatásai befejezté
vel azzal a jókívánsággal szokott elköszönni, hogy az illető megye
minél jobb eredményeket érjen el az országos munkaversenyben,
vagy éppen az élen végezzen. Ugyanezt kívánom én is a ti egyházme
gyéteknek: a törvény tisztelet terén...” - mondta például az aradi
értekezleten, nem kevés demagógiával, ami a törvény tiszteletet illeti.
Személyes azonosulása állam és egyház teljes egybeolvadásának a
legmagasabb szintű tükröződése. A püspök egyházpolitikai ideoló
giájában Isten akarata igazolja a fennálló államrendet. „Minden
Istentől van - szokta hangoztatni -, az is, hogy egy ateista államban
élünk... Alázatosan hálát kell adnunk a lehetőségekért...” Egyik
főpásztori üzenete pedig ezekkel a szavakkal zárult: „Azon az úton
kell járnunk imádkozva, amelyet kijelölt számunkra Istenünk, ki
jelölt Állam unk..." (Arad, 1988. II. 5.) - Ez az út pedig az ál
lam képére formált despotikus egyházi hatalom kultuszának az
ú tja ...
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A lelkipásztori kar vagy az önkormányzatukhoz ragaszkodó gyü
lekezetek és presbitériumok egyházféltő megnyilatkozásait Papp
püspök minden esetben a hatalom és a teológiai torzítás coinizmusával töri le. Ha kell, Krisztus Urunkra sem átall hivatkozni: „Nem ti
választottatok engem, hanem én hívtalak el titeket - mondja a
tanítványokra vonatkozóan -, tehát Nekem kell engedelmeskedne
tek!. . - vagyis neki, a püspöknek.
„Miemöller szerint Isten a papok ellenére is megtartotta az egyházat.
Ha Isten (értsd: az állam) úgy akarja, hogy eltörölje az egyházat, akkor
mi hiába ügyködünk érte. Ha pedig éltetni akarja, akkor szükségtelen
aggodalmaskodnunk” - mondta egy lelkészértekezleten, s kel védelmére
minden esetben a rendszer ateista gyakorlatának ebben a szellemben,
egyházi apológiáját nyújtva egy egyházellenes államrendnek.
Az államérdekkel való önpusztító azonosulás kísérteties példájá
val szolgált Papp püspök az országos falurombolási program kap
csán. A temesvári egyházmegye lelkészi karának e tárgyban, az
egyház létérdekei védelmében benyújtott memoranduma ellen a püs
pök kivizsgálást rendelt el, a „főkolomposokat” megbüntette, és
páratlan túlbuzgalommal kiállt azon „akcióprogram” mellett, mely
a hazai falvaknak mintegy a felét - köztük gyülekezeteink százait ítéli halálra. A megmozdulást követően, 1988. szeptember 10-én
Nagyváradon rendezett „ankéton” Papp püspök messze túltett a
jelenlévő Popescu kultuszinspektoron, amikor is érzékenyen védel
mébe vette a falurombolási programot és az államérdeket - saját
egyháza rovására. Idevágó fejtegetéseit utóbb, az egyes egyházme
gyei értekezleteken programszerűen kiszélesítette, a félrevezetés és a
tervvel való feltétlen azonosulás kettős játékával igyekezve letörni a
természetes ellenállást. Egyfelől „pletykának”, „hajmeresztő nyugati
propagandának” minősítette az elterjedt híreket, másfelől viszont
kívánatosnak nyilvánította a falvak felszámolását. A „teológiai
megalapozás” ez alkalommal sem hiányzott: „Ha Isten úgy akarja,
úgyis lebontják templomainkat, ha pedig nem, akkor megmaradnak
- így hát semmi értelme az aggodalomnak vagy szembeszegülés
nek” - mondotta. A gyülekezet- és templomvédőket „szektásoknak”
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minősítette, mert - úgymond - „W. Lüthi szerint a keresztyénség
válsága a katedrálisok építésével kezdődött; az igazi istentisztelete
ket a felházakban tartották; csak a szektások számára szent a fal, a
kő, a tégla, a malter (sic!); nekünk még a műemléktemplomok sem
szentek, hanem csak az, ami bennük folyik: az igehirdetés... Jól jár
az egyház, ha népe új, közös településeken gyűlhet össze, megerősöd
ve. Ha akár az aradi nagytemplomot bontanák is le (sic), még akkor
is volna hol imádkozniuk a híveknek: a külvárosi imaházakban...”

2. Papp püspök despotizmusa
D. Papp László alapjában véve az egyházi munkaterületre beosz
tott állami főtisztviselő, aki a totalitárius állam hatalmi modelljét
honosította meg egyházában. A szellemében és rendszerében alapve
tően demokratikus zsinat-presbiteri református egyház jogrendjét
saját despotizmusával cserélve fel, s klerikális egyháztól sem idegen
személyi, illetve főpapi kultusz módszereit vezette be a királyhágómelléki egyházkerületben. „L’église c’est moi” - parafragálhatjuk
reá nézve a napkirály mondását, kissé változott történelmi és szemé
lyi hangsúlyokkal.
Ennek következtében a nagyváradi püspökség egyházi élete Papp
László önkényuralmának puszta szervezeti keretévé silányodott az
utóbbi húsz esztendőben. A gyülekezetek eredeti rendeltetése má
sodrangúvá vált, az egyházközségek a püspök által manipulált papi
pozíciók bázisaivá degradálódtak. Helyzetük a feudális birtokrendre
emlékeztet, vagyis: a „jó gyülekezet” (1. domínium) részesedést jelent
a hatalomból, a „rossz gyülekezetek” (1. kisbirtokok) közpapsága
viszont a kurtanemesek kifosztottsági állapotába süllyedt.
A kegyosztó püspök élet és halál ura. Az egyszerű lelkész kényte
len főpapi hűbéresként elszegődni. „Hűbéri hűségnyilatkozat” nél
kül - legyen bármennyire értékes ember is - a perifériára szorul,
elnótáztatják (ti. földönfutóvá lesz), kiforgatják a „birtokából” (ti.
áthelyezik), vagy a legjobb esetben belekeseredik a puszta létfenntar
tás és szüntelen hadakozás gondjaiba.
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A gyülekezetek presbiteri szervezete és önkormányzati joga szinte
teljességgel érvénytelenné vált az önkényúri püspöki hatalom szorí
tásában. Az egyházközségek egy jelentős része gazdátlan „birtok
ként” várja a püspöki szeszély és a központi „birtokelosztási sakk
játszma” által számára juttatott újabb lelkipásztorát. A jelentősebb
vagy módosabb gyülekezetek „kenyérbe esett” papjai föltétien enge
delmességgel, mindenre kész megalázkodással, lakáji talpnyalással,
avagy - jobb esetben - cinkos némasággal görcsösen őrzik megszer
zett pozíciójukat. A gyülekezetek porig alázott népe és presbitériu
mai örvendenek, ha egyáltalán lelkipásztorhoz jutnak a mestersége
sen kialakított nagy lelkészhiányban. A nagyobb és erőteljesebb
- főleg városi - gyülekezetek a társadalmi méretű, általános vallási
érdektelenség közbejátszása folytán törődnek bele könnyűszerrel az
önkényes külső intézkedésekbe, miután már nem egyszer „megalázatosította” őket az ellentmondást nem tűrő, embereit tűzön-vízen át
nyakukra erőltető püspöki hatalom.
Hogyan történhet mindez? - Túl a kor és társadalom szabta,
egyházunkra nézve többnyire hátrányos körülményeken és korláto
zott lehetőségeken, a püspök maga igyekszik válogatatlan eszközök
kel mindenáron letörni az egyházközségek és lelkipásztorok önállósá
gát, megtörni a presbitériumok önkormányzati erejét. Hogy ez meny
nyire így van, még jobban kitűnik az egyazon országban és körülmé
nyek között élő erdélyi egyházkerülettel való összehasonlításból,
mely noha ugyanezen általános tendenciát mutatja, mégis lényege
sen több önálló életlehetőséget őrzött meg gyülekezetei és lelkipász
torai számára. Igaz ugyan, hogy ebbe az egymástól különböző törté
nelmi előfeltételek is belejátszanak, mindazáltal a különbség döntő
oka a nagyváradi püspöki egyházpolitikában keresendő. Papp püs
pök ugyanis nem csupán a körülmények és a politika kényszerének
enged, hanem - ha lehet - minden esetben túl is teljesíti a hatalmi
elvárásokat és igényeket, saját egyháza szétrombolása árán gyűjtve
pozíciója megerősítéséhez újabb „érdemeket”. Kétes szolgálatait a
hatalom föltétien támogatással jutalmazza, ő viszont újabb „ellen
szolgáltatásokkal” siet meghálálni „Állam-Istene” „megtartó” bizal
mát.
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A gyülekezetek, illetve presbitériumok ereje és a lelkipásztorok
önállósága megtörésének elsődleges eszköze a püspöki kinevezési jog
kör törvénytelen kiszélesítése a gyülekezeti önkormányzat rovására.
Minden egyházközségnek önálló joga saját lelkipásztorát megvá
lasztani. A püspök csupán helyettes lelkészeket nevezhet ki átmeneti
időre, a megüresedett állások - kötelező - betöltéséig.
Ezzel szemben a nagyváradi egyházkerületben pont a fordítottja
történik. A püspök fokozatosan kialakított hatalmi előjogával és a
gyülekezetek hagyományos tekintélytiszteletével visszaélve rendre
leszoktatta az egyházközségeket választói joguk gyakorlásáról, és
saját kénye-kedve szerint helyettes lelkészeket nevez ki élükre, meg
határozatlan (tehát nem átmeneti!) időre. A törvény előírta pályázati
úton évek óta egyetlen állást sem engedtek betölteni. A meghívás
útján történő választást is nagy ritkán, csak abban az esetben enge
délyezik, hogyha a gyülekezet akarata történetesen egybeesik a püs
pökével. Nem egy esetben a püspök, a törvényes előírások látszóla
gos betartása mellett lemondatja választójogukról az egyházközsé
geket, hogy ezáltal szabad kezet kapjon saját kegyencei kinevezésére.
A választójog megnyirbálása vagy teljes megvonása, illetve az
arról való „önkéntes” lemondatás a törvénytelen eszközök széles
skálájának a bevetésével történik. A törvényismeretben járatlan nép
félrevezetésétől a lelkészi szolgálat önhatalmú megvonásáig, a kü
lönféle hátrányos adminisztratív eszközök alkalmazásától (pl. az
állás betöltésének a felfüggesztése) a szekuritátéval való fenyege
téséig minden előfordul. Adott esetekben a számba jöhető értékes
lelkészeket sújtják - például megfélemlítéssel vagy fegyelmi alá he
lyezve őket -, hogy közvetett módon így előzzék meg az egyes
gyülekezetek választói akaratának az érvényesülését.
A gyülekezeti jogok lábbal tiprásának leghírhedtebb esetei a zilahi
és a gencsi példa.
A püspök emberét erélyesen, nagy küzdelmek árán visszautasító
zilahi gyülekezet a hetvenes évek elején Adorján Kálmánt választotta
lelkipásztorául a püspök pártfogoltja helyett. Papp László ennek
következtében elhelyezte Zilahról az esperesi székhelyet, majd több
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évi áldatlan harc és pereskedés után, hatósági segédlettel űzte el a
gyülekezet választott lelkészét.
Szintén Statútum által garantált jogi érvényesítési szándéka miatt
büntette Papp püspök a nagykárolyi egyházmegyéhez tartozó gencsi
egyházközséget. A gencsiek „bűne” az volt, hogy nem fogadták a
püspök által favorizált lelkészt, hanem ragaszkodtak saját választott
jukhoz. Az eset odáig fajult, hogy a büntetésképpen lelkipásztor nélkül
hagyott gyülekezet templomában hosszú ideig teljességgel szünetelt az
istentiszteleti szolgálat. Valóságos „anatémával” sújtották a falut.
A kisebb-nagyobb, hasonló püspöki-gyülekezeti ellentéteknek se
szeri, se száma. Érdemes volna kideríteni az egyházkormányzat
- nevezetesen a püspök - szerepét például a pusztaújlaki, érmihályfalvai, szalontai, tamáshidai (bihari eme), az újszentesi, borosjenői,
temesvári (temesvári eme), a szatmári (szatmári eme) és hosszúmezői
(nagybányai eme) egyházközségekben kialakult áldatlan állapotok
kialakulásában és fenntartásában.
Az egyházpolitikai rangra emelt módszeres jogkorlátozás oda ve
zetett, hogy napjainkra a gyülekezeti önkormányzat és a presbiteri
elvek gyakorlatilag teljesen érvényüket veszítették, s Papp László
despotikus kormányzata semmi ellenállásba nem ütközik a királyhágómelléki egyházkerületben. A püspök egyszemélyes ultraklerikális
hatalma, illetve kinevezési gyakorlata következményeképpen a gyü
lekezeteknek mintegy 70%-ban helyettes lelkészek szolgálnak, vagyis
e gyülekezetek tulajdonképpen meg vannak fosztva - elemi - válasz
tói joguktól, másfelől lelkipásztoraik bármikor áthelyezhetők, s így
teljességgel ki vannak szolgáltatva a püspöki önkénynek. Gyülekeze
tek és lelkipásztorok egyként teljes függőségi és alárendeltségi vi
szonyba kerültek a központi hatalommal.

3. Kormányzási módszerek a királyhágómelléki egyházkerületben
A gyülekezetek és lelkipásztorok alapvető jogainak a korláto
zását, illetve megvonását hatékonyan szolgálják: a törvényessé
get felfüggesztő rendeleti kormányzás, a püspökség által használt
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belügyi módszerek és a hatalmi eszközként alkalmazott fegyel
mezés.
Egyházunkban a törvényes kormányzásnak - természetszerűen megvannak az írott szabályai (Statútum) és evangéliumi normái, vala
mint az illetékes, pontosan körülírt hatáskörrel rendelkező testületéi és
tisztségviselői. Mindez azonban ma már csak papíron létezik. A püs
pök a szó szoros értelmében törvényen kívül (ex lex) helyezte az egyhá
zat, és saját despotikus hatalmát tette törvénnyé.
A Statútumnak szinte egyetlen betűjét sem tartják tiszteletben a királyhágómelléki püspökségben, s amit mégis, csupán azokban az esetek
ben, amikor egybeesnek a püspök akaratával, vagy éppen jogalapul
szolgálnak elnyomó intézkedéseihez. Ugyanígy szelektíven alkalmazzák
a Fegyelmi Szabályzat előírásait is, fegyverül használva a törvényes
ellenállás letörésére, ellenben mentesítve hatálya alól az igazi vétkeseket.
A püspök teljes mértékben megfosztotta az egyházi testületeket és
felelős vezetőket hatáskörük gyakorlásának a lehetőségétől. A köz
gyűlések, az igazgatótanács, az egyházmegyei tanácsok, a fegyelmi
bizottságok és a tisztségviselők tevékenysége kizárólag a püspök és
klikkje akaratának és rendeletéinek a végrehajtására korlátozódik.
Teljességgel megszűnt az egyes területi jog- és hatáskörök autonómiá
ja, minden intézkedés, rendelet, szabályozás és elgondolás Nagyvá
radról indul, s a „címzetteknek” egyetlen dolga a föltétien és mara
déktalan végrehajtás.
A rendeleti kormányzás legfőbb sajátossága az írásbeliség nagy
mértékű kiküszöbölése, a - szóbeli - titkos utasítások és a telefon
intézkedések bevezetésével. A nagyváradi egyházkerületet ebben a
tekintetben egy kiterjedt telefonhálózatnak is elképzelhetjük, mely
nek központja a püspökség, „agya” a püspöki iroda. (Érdekes volna
utánajárni, hogy mekkora összegre rúg a püspökség havi telefonszámlája!) Nehéz dolga lesz majd a valamikori levéltári kutatónak,
ha egyházunk életéről írott dokumentumok alapján kívánna hitele
sen tájékozódni. A lényegről, a háttérről, a valós indítékokról és a
lezajlott történések zöméről alig alkothatna képet, mindennek legfel
jebb utalásszerű nyomát találná.
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Ezzel szemben egész nap működésben a telefon, folynak a beren
delések, s megsemmisítésre szánt piszkozati jegyzetek alapján zápo
roznak az utasítások. írásban csak a legritkább, elkerülhetetlen
esetekben vállalja a felelősséget intézkedéseiért a püspök és szűk köre.
- A fennen propagált törvényesség, rend és vallásszabadság leple alatt
nyomtalanul, a szóbeliség és a technika (1. telefon) hatalmi mágiájával
teljesíti ki Papp püspök korszakos egyházromboló életművét.
Az egyházkormányzás a belügyi szervek munkamódszereit is igénybe
veszi. Napirenden vannak a behívatások és a megszégyenítő, megfé
lemlítő, oknyomozó - titkos jellegű - kihallgatások. Szól a telefon - és
a lelkipásztornak fővesztés terhe alatt, a felrendelés megindoklása
nélkül, a megjelölt időpontban mennie kell Nagyváradra.
Ez esetekben a püspöki székház a belügyi hatóságok „kihelyezett”
hivatalaként funkcionál. Az „irodafőnök” Eszenyei Gyula tanácsos
úr, a „mesterség” profi szintű művelője.
A „művelet” megalázó lélektani fogások (várakoztatás, kiabálás,
gúnyolódás stb.) alkalmazásával kezdődik. Az áldozatot bizonyta
lanságban tartják a kihallgatás tárgya, kimenetele és lehetséges kö
vetkezményei tekintetében. A várakoztatás helyszínének a megvá
lasztása sem véletlenszerű. A beidézett - esetenként - üres, rideg,
magába roskasztó irodahelyiségben vagy egy egyházi funkcionárius
őrizetébe helyezve rostokol, sorsára várva. Az is előfordult, hogy
még a vécére sem engedtek ki egyeseket várakoztatás közben.
Kellő idő elteltével megjelenik Nagy tiszteletű Eszenyei Gyula elő
adó tanácsos - talányos vagy cinikus, baljós vagy goromba arcú és
szavú, valamelyes kulturáltságot mímelő kihallgatótisztként. Kezé
ben titokzatos aktacsomó, vagy éppen egy bennlévő szekrényben
kutat színpadiasán a szükséges iratok után. Hirtelen meggondolja
magát, s néhány odavetett szó után kisiet. Komor arccal, komolyko
dó szigorral, egy kiszámíthatatlan pillanatban térül vissza. Leül,
átültet, hallgat, fixíroz, az iratokba tekint, lapozgat, keresgél, elgon
dolkodik, kivár - majd elkezdődik a kihallgatás.
Ellentmondást nem tűrő, az elvárt választ szuggeráló, „mély rezonanciájú” kérdések következnek. Válaszolni nem is szükséges, csak
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„ledöbbenni”. Szóért kapkodni - de már zuhog is a megsemmisítő
vádaskodás. Metsző tekintet és „bizalmas úton” szerzett, terhelő
információk. Beolvasás: „mi mindent tudunk, tagadni kár, és nem is
lehet”. Tartalmában is lesújtó szöveg. Az áldozat nem jut szóhoz,
bátortalan közbevetéseit félbeszakítják, eltelik bűntudattal, megadja
magát, s csak egyre gondol: túl lenni rajta, kijutni innen! Vagy:
„beszélhetünk mi másképpen is”, „szót érthetünk, ha nem makacskodsz..., ha pedig nem, hát megvannak az eszközeink...” - s követ
kezhet a fegyelmi, az áthelyezés, vagy - jobb esetben - a szüntelen
kellemetlenkedés, a jól megválogatott adminisztratív eszközökkel
történő mostoha bánásmód, a hatóságokkal kooperáló zaklatás.
Vagy - alkalmasint - a beszervezés.
Nem egy esetben „deklarációt” kell írni - másokat terhelőt, vagy
lesújtó „önvallomást”. Diktálás után, a megkívánt tálalásban, vagy
átmenetileg magára hagyatottan, „szabadon” fogalmazva, minél
bőségesebb „tudattartalommal”. Ennek végeztével rendre igazító
vagy beszervező utasítások következhetnek. Zsarolás, fenyegetés,
utolsó figyelmeztetés, vagy éppen baráti jobbot nyújtó enyhület, váll
veregető bizalmaskodás - a magatartástól és „eredménytől” függően.
De megfelelő idejű várakoztatás, előzetes jó tanácsok és sejtető célzá
sok, jól koreografált ki és bemenetelek, ajtócsapkodások, át- és elvezeté
sek után következhet a „másik szoba” is: a püspöki kihallgatás.
A püspök minden esetben az előzetesen történtek és az „előmun
kálatok” eredményének ismeretében fogad - mintegy véglegesen
szentesítve azokat. A „meggyőző munka” záróaktusaként nem egy
esetben előtte kell aláírni az Eszenyei által előre elkészített, gondosan
megszövegezett „elköteleztetést”, „megjavulásra” tett fogadalmat,
kicsikart ígéretet vagy „hűségnyilatkozatot”. A szereposztás szerint
a püspöknek jut a végső megalázás, illetve „kegyelemosztás” felada
ta. A procedúra végéhez közeledik, és már-már hálás felszabadultságot érez és - megmagyarázhatatlanul - köszönő szavakat rebeg aki
ezen is túlesett, és a jelképes gesztussal megnyitott ajtón a szabadba
távozhat.
A belügyi szerveknek szükségtelen „kompromittálniuk” magukat
saját munkájukkal és módszereikkel - elvégez helyettük mindent a
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magyar református püspökség. Ők „nem avatkoznak be az egyház
belügyeibe” - amint mondani szokták hiszen önként kiadja magát
nekik az egyház.
Az egyházi fegyelmezés is elnyomorító hatalmi eszközzé válik
Papp püspök kezében. Ezzel a célzattal hozták létre az új fegyelmi
szabályzatot 1980-ban, egy törvénytelen zsinati határozattal s egy
nem kevésbé szabálytalan kultusz-államtitkársági jóváhagyással. De
még ezt az összetákolt és bizonyos fokú méltányosságot biztosító
szabályrendeletet sem tartják be.
A szabályzat körülhatárolja ugyan a püspök fegyelmezési jogkö
rét, Papp László azonban minden esetben túllépi azt. Kényérekedvére osztogatja a fegyelmiket a törvényes jogaikhoz ragaszkodó
lelkészeknek, illetve vélt vagy valódi ellenségeinek, a törvényesség
látszatával állítva félre őket az útból. Az előválogatással kijelölt
fegyelmi bizottsági tagok vezényszóra kárhoztatnak, ha kell, „akasz
tanak”. Elég egy szóbeli püspöki utasítás, és a vádhatóság - kivizsgá
lás nélkül - beindítja a fegyelmit, a bizottsági tagok pedig készek
akár minden törvényes előírást áthágni az előre megszabott ítélet
meghozatala érdekében.
A püspökség törvénytelen intézkedéseivel szembeni ellenállás min
den esetben a felső egyházi hatóságok iránti „ellenszegülésnek, enge
detlenségnek” minősül (Fegy. Szab. 4.d), végrehajtásuk megtagadá
sa pedig „az előírt kötelességek gondatlan megszegésének (4.a) vagy
„szolgálati visszaélésnek” (4.e). „Az egyházi felső vezetők és feljebb
valók megsértése és rágalmazása” (4.j) fegyelmi vétségének számít
adott esetben minden szabad vélemény vagy őszinte gondolat. A
„szolgálati hanyagság” körülíratlan kategóriájába pedig végül is
minden belefér, amire nem találnak más paragrafust. - Egyszóval
fegyelmi vétség Papp László püspökségében minden, ami az ő akara
tával ellenkezik, és vétkes mindenki, aki ellene szegül. így aztán nem
egy esetben vétségnek minősül a szolgálati hűség, büntetendő cselek
ménynek például az egyetemes imahetek megtartása, templomi ün
nepélyek rendezése, az egyházi közállapotokért hordozott felelősség
vagy a más gyülekezetekben végzett igehirdetési szolgálat.
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A nagyváradi fegyelmezési gyakorlat „hivatása” tulajdonképpen
nem is a fegyelmezés, mint olyan, hanem a korlátozás és a megelőző
célzatú megfélemlítés. A fegyelmezés vagy a fegyelmivel való fenye
getés Damoklész kardjaként függ a lelkészek feje fölött, általános
családi és szolgálati létbizonytalanságot keltő hatásával tartva vissza
őket nemcsak jogaik gyakorlásától s - ne adj’ Isten - a lázadástól,
hanem még lelkipásztori szolgálatuk hűséges végzésétől is. Felleb
bezniük pedig nincs hova, hiszen a püspök egy személyben maga a
vád- és fellebbezési hatóság.
A fegyelmezés elsődlegesen egyházhatalmi, eszközi jellege a „nemkívánatos” lelkészek fegyelmi alatt tartásában nyilvánul meg a legki
rívóbb módon. A preszelekció ezúton is érvényesül. Vagyis a püspök
azon lelkipásztorokat, akiket meg akar fosztani attól, hogy jelentő
sebb állásba vagy vezető tisztségbe kerüljenek, egyszerűen - koholt
vádak alapján - fegyelmi alá helyezi. Ilyen esetekben a fegyelmi
eljárást soha nem is folytatják le - mivel nem ez a cél -, hanem hosszú
évekig hatályban tartják csupán, diszkriminálva ezáltal a kiszemelte
ket a teljes jogú lelkészek közösségéből. Papp püspök nem is csinál
titkot belőle, hogy az ilyen lelkipásztorok „amíg ő püspök jo b b ra ne
is számítsanak”. - Egyetlen járható út marad tehát a létezni akaró
lelkészek számára : a teljes behódolás és megalkuvás.
Az érem másik oldala az, hogy a valóban fegyelmezésre „érdeme
sült” - de jól „helyezkedő” - lelkészek évekig garázdálkodhatnak
jobbnál jobb gyülekezetekben, tönkretéve mindent. A szemet hunyó
püspöki hatalom „szolgálataikat” felhasználva és „érdemeik” elis
merése mellett, amíg csak lehetséges, tovább segíti őket új tisztségbe és
munkamezőre, természetes szövetségeseit találva meg bennük, akiket
könnyedén manipulálhat a lehetséges ellenzék letörésére, de legalábbis
az „oszd meg és uralkodj” belső egyensúlyának a kialakítására.

4. Pro- és kontraszelekció. A munkatársak kiválasztása
A gyülekezeti autonómiára és a presbiteri elvekre épülő egyházszervezetet szintén alapjaiban gyengíti meg a püspöki hatalom el
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uralkodása. A gyökérbaj e téren is a lelkészi kinevezések püspöki
monopóliumában keresendő. Lévén, hogy bármely közegyházi tiszt
ségre csupán rendes (ti. nem helyettes) lelkészek választhatók, ebben
a vetületben a püspöki kinevezések rendszere preszelekciós mecha
nizmusként működik, eleve megszabva a vezető tisztségre választha
tó lelkipásztorok számát és személyét. így állhat elő az a képtelen
helyzet, hogy az egyház vezetésében a papságnak csupán egy szűk
- kb. 30%-ot kitevő - rétege vehet részt, míg az abszolút többség
eleve és teljesen ki van zárva belőle.
Az eleve kiválasztás ugyanakkor kontraszelekciót is jelent, lévén
hogy a püspök tudatosan és módszeresen kirekeszt a rendes lelkészi
státusból, illetve a kormányzásból mindenkit, aki nem hódol be
neki, és nem hajlandó az egyház alapvető érdekeit áruba bocsátani.
A mesterségesen irányított differenciálódás következésképpen egy
papi „uralkodó réteg” kialakulásához vezetett, melynek személyes és
hatalmi érdeke a püspöki önkényt eszközi megalkuvással támogatni,
és a számára egyedül kedvező, előnyös állapotokat konzerválni. Az
állásosztó püspök „birtokadományai” megtették hatásukat, s a vilá
gi hatalommal megtámogatott és erőteljesen összefonódott újkori
episzkopalizmus anakronisztikus, reformáció előtti állapotokba
süllyeszti Krisztus mai egyházát.
Papp László munkatársai, az egyházkerületi és egyházmegyei
vezérkar kiválasztásában teljesen kiiktatta a testületi elvű választá
sokon alapuló egyházi törvényességet. „Kegyelmi alapon” old és
köt, emel és aláz, opportunista vagy megfélemlített kegyencekkel,
udvaroncokkal és lakájokkal véve körül magát.
Kegyvesztett, bukott munkatársaiból külön névsort lehetne össze
állítani. Despotikus hatalomféltésből menesztette röviddel püspökké
emeltetése után nagyváradi lelkészi állásából és püspökhelyettesi
tisztségéből Higyed Istvánt, és „száműzte” - örökös helyettes lel
készként - a centrumtól távol eső lugosi gyülekezetbe. Alig járt
jobban Sántha Pál, a következő püspökhelyettes, aki egyházhü ma
gatartása miatt volt kénytelen az erdélyi püspökség keretébe átmene
külni. Hasonlóképpen a kolozsvári egyházkerületbe igazolt át Bárdi
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Imre bihari esperes is, a püspöki család egykori bizalmasa, Papp
László egyik legközvetlenebb munkatársa.
A püspök haragja a fiakra is kiterjed. Arday Aladár néhai püspök
unokája, az Árkoson szolgált Csernák Béla újból csak az erdélyi
kerületben volt kénytelen lelkészi pályafutását folytatni. Higyed
István tehetséges lelkipásztor fiai szintén kárvallottjai az atyai ellen
téteknek. - A példák sora folytatható.
Másfelől viszont Papp László „hűbéri” viszonyok és a nepotizmus
alapján szervezi meg az - esetleges nemkívánatos elemektől mindig
megtisztított - vezérkarát. A már bemutatott választási preszelekció
már önmagában is biztosítja a válogatás sikerét - ezen túl azonban
a püspök a favoritizmus és drasztikusabb hatalmi eszközök igénybe
vételétől sem riad vissza.
Varga Pál szilágysomlyói esperes esete a legbeszédesebb ebben a
tekintetben. Papp László őt akarta a zilahi gyülekezetre ráerőltetni
- amint láttuk, sikertelenül. Sikerült viszont az egyházmegye espere
sévé tennie - megváltoztatott székhellyel. A szilágysági papság azon
ban a püspöki támogatás ellenére sem szenvedhette tovább egy idő
után nyakába ültetett espresét, és a nyolcvanas évek elején megbuk
tatta. A püspök ellenben ez alkalommal sem engedett, s az úján
választott esperest „kiemelve”, mégiscsak Varga Pált tette meg újból
esperesnek.
Más vonatkozásban figyelemre méltó a választott esperes, Zsig~
mond József esete. Cseles sakkhúzással, a törvényes rend semmibevé
telével őt a püspök szilágysági esperesi tisztségéből emelte maga
mellé (lásd Varga Pál), és egy, a Statútum szerint nem létező főtiszt
viselői funkciót kreálva számára, megtette vikáriusnak. Az új tiszt
ség tulajdonképpen szabálytalan megkettőzése a választással betöl
tendő főjegyzői (püspökhelyettesi) funkciónak - így tehát a püspök
kettős célt ért el: lefokozva a választott tisztség jelentőségét, saját
jogkörébe vonta az egyház második emberének a kiválasztását, s
ezzel egyszer s mindenkorra megszabadult a kényelmetlen püspök
helyettes útitársaktól (lásd: Higyed István, Sántha Pál és a legutóbbi
kegyvesztett püspökhelyettes, Vidits György). A hatalom végleges és
teljes kisajátítása járt sikerrel a vikáriusi tisztség beiktatásával és
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a tökéletes behódolásra alkalmas Zsigmond József kiválasztásá
val.
A családtagok, családi barátok, volt osztálytársak és „keresztfiak”
érvényesülése és előjogai hangsúlyozott mértékű nepotizmusról ta
núskodnak, mely egyetemlegesen is a despotikus-személyi hatalom
kísérőjelensége. A - végül - kegyvesztett Bárdi Imre vagy Telegdi
József néhai szatmári, Varga Pál szilágysomlyói és Orosz Árpád
nagykárolyi esperesek pályafutása a püspöki családdal való jó kap
csolatok jegyében alakult. De akár a büntetésben, az előnyökben is
bőven részesülnek a fiák. Papp László kegyeivel halmozta el saját fiát
és udvaroncainak a sarjait, külföldi tanulmányutak és kiküldetések
kiváltságaiban részesítve, majd jelentős egyházi funkciókba emelve
őket. Az elkényeztetett fiák, úgymint Papp István, Orosz Csaba és
ifj. Varga Pál a hazai érvényesülés felkínált útját azonban jobbnak
látták odahagyni, és külföldön kamatoztatni a beléjük fektetett
„bizalmat” és a rájuk pazarolt - keveseknek kijutó - egyházi „befek
tetést”.
Az egyszerű szemlélő azt hihetné, hogy ellentmondás van a „jövő
várományosainak” hazai felfuttatása és senki által sem várt repatriá
lása között; minthogyha hátat fordítottak volna múltjuknak, le
mondtak volna főpapi származásuk predesztinálta karrierjükről.
Lehet, hogy valamelyikük - és más kiszökött kegyencek - esetében
erről is szó van, a jellemző azonban nem ez, hanem hogy érdemtele
nül elnyert honi kiváltságaikat ugródeszkának használták külföld
felé, és - feltehetően - a határokon túl is ugyanazon kétes indítékok
irányítják tájékozódásukat.

5.

Opportúnus ökumenikus „külpolitika”

A despotikus püspöki hatalom jelenségkörébe egyébként szerve
sen beleillik a külfölddel kiépített jó viszony, annak minden - a
hazaiakat kiegészítő - kiváltságával és előnyével együtt. Papp László
ugyanis nemcsak az egyházi hatalmat és dicsőséget monopolizálja
hosszú idő óta, hanem a külföldi egyházi kapcsolatokat is. Mint az
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ökumenikus kapcsolatok amolyan romániai református nagykövete,
ő az a prominens magyar egyházfő, akinek egészen a külföldi ökumenizmus képviselőinek és szervezeteinek legutóbbi időkben történt
kijózanodásáig, sikerült teljes mértékben félrevezetnie az ún. testvéri
kapcsolatok protokolláris kényszerpályáin közlekedő nyugati egy
házvezetőket, s ezáltal saját egyházpolitikájának nemzetközi hitelt és
legitimitást, a román államnak pedig fölös elismeréseket szereznie
- a református magyar nép rovására. „Alkotó” módon bekapcsolód
va a központilag irányított romániai - ökumenikus - külpolitikába,
Papp László mesterien kiaknázta külföldi kapcsolatait a román
politika érdekében általában, nem kevésbé pedig saját egyházi pozí
ciói megerősítése és a nepotikus alapon szerveződő, egyházidegen
főpapi klikk érvényesülése érdekében. Az egyház ügyét eláruló,
romanofil, nemzeti és vallási kozmopolitizmusra hajló püspöki establishment jelenlegi képviselői ugyan természetszerűleg elszigete
lődtek a külföldtől, de megrendült hazai pozícióikat fokozott el
szántsággal védelmezik, a legdrasztikusabb egyházellenes intézkedé
sektől sem riadva vissza. Elkötelezettségük nem Krisztusnak és az ő
népének szól, érdekeik az elnyomó hatalomhoz kapcsolják őket.
Papp püspök helyzete kiváltképpen fonák e tekintetben, hiszen
immár mind az öt gyermeke külföldre honosuk. S noha ez kimon
dottan „hazaárulásnak” minősül a jelenlegi Romániában, s felelős
vezetőket ilyen esetben szinte törvényszerűen el szoktak mozdítani
funkciójukból - Papp lászló továbbra is megingathatatlanul őrzi
püspöki székét és bizalmi jellegű parlamenti mandátumát. Ez a tény
arra enged következtetni, hogy a püspök egyházrombolásban szer
zett érdemei és opportunizmusa még mindig jóval meghaladják a
gyermekei kivándorlása, illetve disszidálása folytán elszenvedett po
litikai presztízsromlást.
A külpolitikai beszűkülés belpolitikai keményedéshez vezet. Papp
püspök vesztett pozícióit egyházi uralma megerősítésével igyekszik
kipótolni. Hatalmi mértékvesztése azonban közeli bukását érleli.
Temesvár, 1989. május 3.
Tőkés László
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ESEMÉNYNAPTÁR (V.)
Május 11.: Lelkész kollégáimat levélben tájékoztatom az ügyemben
történtekről, rámutatva az egyházi illetékesek által elkövetett törvény
telenségekre. Közlöm, hogy mindaddig szolgálati helyemen maradok,
ameddig Isten engedi.
Újabb gyülekezeti küldöttség jár az Esperest Hivatalban. Az esperes
iktatatlanul visszaadja afőgondnoknak a püspökség által visszadobott
személyes és hivatalos leveleinket, köztük a presbitérium jogerős hatá
rozatának másolatát (lásd: április 27.). Kovács József újból csak
politikai okokra hivatkozik.
Május 12.: Az Esperes telefonon közli, hogy a következő héten elhe
lyeznek Temesvárról. - Levélben utasítom vissza az áthelyezést.
Május 15.: Az Esperes levélben, magyarázat, indoklás és a hely meg
nevezése nélkül közli, hogy áthelyezett a püspök, ezért május 17-én
kiszállnak Temesvárra, a hivatal átadás-átvételére.
Május 17.: Előzetes visszautasításom ellenére, ebédidőben megérkezik a
Szabó Ferenc számvevőből, Kovács József esperesből és Halász Sándor
lelkészből álló átvevőbizottság. Átadják a visszamenőlegesen, május
l-jével történt áthelyeztetésem iratait. A püspök egy Szilágy megyei
kicsiny, eldugott faluba, a menyői gyülekezetbe rendelt ki szolgálatra.
Hivatkozással a presbitérium vonatkozó határozataira és a gyülekezet
közakaratára, visszautasítottam az egyházközség átadását.
Levélben tiltakoztam a püspökségnél a törvénytelen, célzatos, bün
tető jellegű áthelyezés, illetve a gyülekezet önkormányzati jogának és
a presbitérium határozatainak a semmibevétele ellen. Ugyanakkor
fellebbezésemet nyújtottam be az intézkedés ellen. Ezeket és következő
leveleimet, valamint az egyházközség levelezését is válasz nélkül, fi
gyelmen kívül hagyták, sorra nem iktatták, illetve visszaküldték.
Május 18.: Szabó Ferenc egyházkerületi számvevő telefonon jelenti,
hogy ha az átadás el is maradt, pénzügyi ellenőrzést akar megejteni
egyházközségünkben. Az áldatlan helyzet megoldásáig visszautasítot
tam bárminémű ellenőrzést, tartva a fondorlatoktól.
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A Nagyváradi Református Egyházkerület Főtiszteletü Igazgatótanácsának

Nagyvárad
Tárgy: Fellebbezés és tiltakozó állásfoglalás áthelyezés ellen*
Tiltakozom a püspöki önkény ellen, mely szögesen ellent mond református egyhá
zunk zsinat-presbiteri, demokratikus rendjének. Tarthatatlan a püspöki kinevezési
jogkör önhatalmú kiterjesztésének gyakorlata a statutáris gyülekezeti-önkormányzati
és lelkipásztori jogok rovására.
Tiltakozom a temesvári református egyházközség felforgatása ellen, a „verd meg a
pásztort, szétszéled a nyáj” elve alapján. Keresztyénieden, törvény- és evangéliumelle
nes a gyülekezet népének és a presbitériumnak az egyházi főhatóságok által tapasztalt
semmibevétele.
Tiltakozom a fegyelmi és adminisztratív eszközök hatalmi célzatú használata ellen.
Hit- és egyházellenes az a kormányzási és fegyelmezési gyakorlat, mely megfélemlítettségben és függőségi viszonyban tartja, megalázza és korrumpálja a lelkészi kart.
Tiltakozom a politikai hátterű egyházi zaklatások ellen. Az egyháznak és püspöké
nek meg kell védenie szolgáit a politikai inszinuációk ellen, és nem kiszolgáltatnia
őket alaptalan „boszorkányüldözéseknek”.
Tiltakozom életem, sorsom, pályám és családi békességünk tönkretétele ellen. Az
egyházkormányzatnak nem szabad gátolnia lelkipásztorait hivatásuk teljesítésében.
Végre az anyaszentegyházon belül is biztosítsák a teljes lelkiismereti és vallásszabad
ságot.
Szolgálati elhivatásom nem a püspök úrtól, hanem az Ú r Istentől van. „Istennek
kell inkább engedni, hogy nem az embereknek" (Csel. 5, 29). - Mindaddig folytatom
temesvári lelkipásztori szolgálataimat, ameddig Isten engedi. Még akkor is, ha megke
ményíti a fáraó szívét. Hiszem, hogy nála van a szabadítás.
Temesvár, 1989. május 17.
Teljes tisztelettel:

* Részlet
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kitesaékelte az illetéktelen látogatót,aki megintcsak engedett.
Szerencsés körülmény,hogy vannak a román biztonsági szolgálat
munka társai,valamint a rendőrök között,akik már egy Ceausescu utáni
korban gondolkodnak,vagy olyanok,akik csak szeretik a nyugat felől érk»
ző íogyaztási javakat.
Tőkés László ezúton is közli,hogy erdélyi református testvéreitől
azt várja,hogy ki-ki a maga lakóhelyén álljon helyt. Nem igazak tehát
azok a hatósági híresztelések,hogy Tőkés a MTV és Rádió utján gyüleke
zetük elhagyására szólitotta volna fel a hiveket,csak azért,hogy Te
mesvárra menjenek templomot látogatni.
December b-án Tőkés lelkészt is felkereste Ţeperdel impektor.
Sürgette Kiköltözését. "Tudomására hoztuk,hogy ragaszkodunk a temesvári
ügy törvényes rendezéséhez és semminemű erőszaknak nem engedünk. Fe
leségemet a törvényszéki határozat elfelejtette emliteni,úgyhogy a
törvény szerint még a végrehajtó sem kötelezheti a lakás elhagyására.
Hová is mennénk télviz idején állapotos asszonnyal és
mekkel?"

t>

éves kisgyer

így válaszolt TL az inspektornak és ezt adta közre tegnapi

szószéki tájékoztatójában. Az istentiszteletet egyébként édesaoja,a
volt kolozsvári püspökhelyettes végezte,aki minden tilalom ellenére
igét hirdet és kitart fia mellett,ahogy a zaklatások ellenére
kitartanak mellette fivérei és nővérei is.
Egy lehetséges családmodell 1969 Karácsonya előtt.

Textus: Ap. Csel. 5, 29
Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondá
nak : Istennek kell inkább engedni, hogynem az
embereknek.

Lekció: Ap. Csel. 4,16-31
Mit cselekedjünk ez emberekkel? Mert hogy
nyilvánvaló csoda lön általok, mindazoknak,
kik Jeruzsálemben laknak, tudtokra van, és el
nem tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen
e nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg
őket, hogy többé egy embernek se szóljanak
ebben a névben. Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy teljességgel ne szólja
nak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Péter és
János pedig felelvén mondának nékik: Vájjon
igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk in
kább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! Mert
nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallot
tunk, azokat ne szóljuk. Amazok pedig nem
találván semmi módot, hogyan büntessék meg
őket, még megfenyegetvén, elbocsáták őket a
nép miatt, mert mindnyájan dicsőítik vala az
Istent azért, ami történt. Mert több vala negy
venesztendősnél az az ember, kin a gyógyítás
nak ez a csodája lett vala. Mikor pedig elbo
csáttattak, ménének az övéikhez, és elbeszélék,
amiket a főpapok és a vének mondottak nékik.
Ezek pedig mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelék szavokat az Istenhez, és mondá
nak: Urunk, te vagy az Isten, aki teremtetted
az eget és aföldet, a tengert és minden azokban
levő dolgot, Ki Dávidnak, a te szolgádnak szá
ja által ezt mondottad: Miért zúgolódnak a
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pogányok, és gondolnak a népek hiábavaló
kat? Felállottak a földnek királyai, és a feje
delmek egybegyűltek az Úr ellen és az ö Krisz
tusa ellen. Mert bizony egybegyűltek a te szent
Fiad, a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és
Ponczius Pilátus a pogány okkal és Izráel népé
vel, hogy véghezvigyék, amikről a te kezed és a
te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtör
ténjenek. Most azért, Urunk, tekints az ő fe 
nyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy
teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. A te
kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek
és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a
Jézusnak neve által. És minekutána könyörög
tek, megmozdula a hely, ahol egybegyűltek; és
heteiének mindnyájan Szent Lélekkel, és az
Isten beszédét bátorsággal szólják vala.

72

„ISTENNEK KELL INKÁBB ENGEDNI...
(PÜNKÖSD UTÁN)
András bátyámnak, mivel az ö kívánságára vetettem
papírra ezt a prédikációt.
Lekció: Ap. Csel. 4, 16-31
Textus: „Felelvén pedig Péter és az apostolok,
mondának : Istennek kell inkább engedni,
hogynem az embereknek."
(Ap. Csel. 5, 29)

(A Tanács előtt) Pétert és az apostolokat a zsidó főtanács előtt
látjuk. Ez a tanács ítélkezett Jézus felett is. Székükhöz, tanaikhoz,
tekintélyükhöz görcsösen ragaszkodó, konzervatív főpapok vonják
kérdőre őket tanításaikért, felelősségre tevékenységükért.
Újból a főpapok. Mindig a főpapok. Útját állva a Lélek szabad
áramlásának, a hit, a gondolat, az élet megújulásának. Nincsen
ínyükre az apostolok tanítása, az engedelmes tanítványokból elköte
lezett tanítókká vált hitvallók munkássága, melynek nyomán meg
mozdul Izráel, majd egész Európa és a „távoli szigetek”.
„Mit cselekedjünk az emberekkel?” - kérdezik tehetetlen dühvei
(Csel. 4, 16), mert hallgatnak rájuk a tömegek, és csodákat művelnek
a nép körében.
El akarják némítani őket. Latba vetik ellenük az elnyomó hatalom
egész eszköztárát, hogy „tovább ne terjedjen a nép között” a „ron
tás”. Behivatásokkal, előállítással, vádaskodással, fenyegetéssel,
megfélemlítéssel próbálják „jobb belátásra” bírni a Szentlélek meg
szállottjait, s ha mindez nem használ, tömlöcbe vetik őket. Ez a
szolgálatot hatalomra cserélő főpapok „utolsó érve” a szabad lelkiis
meret ellen.
Az apostolok nem először állanak a Tanács előtt. A megelőző
alkalommal a fenyegetésekre így feleltek: „...Vajon igaz dolog-e
Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek
meg!” A megélt igazság és a belső meggyőződés lelki kényszere
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mondatja velük: „Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallot
tunk, azokat ne szóljuk” (Csel. 4, 19-20).
Mostanra már a bebörtönzés hiteket és helytállást próbára tevő
viszontagságain is keresztülestek. A főpapi kihívásra adott válaszuk,
a próbák között kikristályosodott meggyőződésük hitvallásos tö
mörséggel szólal meg a kiválasztott igében: „... Istennek kell inkább
engedni, hogynem az embereknek” !
Ez az „itt állok, másként nem tehetek” szellemében fogant igaz és
gyönyörű mondat a Szentlélek válasza - általunk. Isten segedelmével
és a Szentlélek erejével megtalált és kimondott, helyzetünkön és félel
meinken felül emelő egyenes beszéd. Azok „vallása és vállalása”, akik
Pünkösd után, „...minekutána könyörögtek,... heteiének... Szent
Lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala” (Csel. 4, 31).
(Konfliktushelyzetben) A lélektan nyelvén szólva, az apostolok
nem először kerülnek konfliktushelyzetbe. Ellentétbe a külvilággal,
a főpapokkal, a vallási formákban - is - jelentkező hatalommal, és
ennek nyomán, nem egy esetben, ellentmondásba önmagukkal, lel
kiismeretükkel, régi hagyományok és vallási előírások által beidegzett felfogásokkal és magatartásformákkal.
Valamikor a kezdet csodálatos volt, derűs és ígéretes. Mester és
tanítványok kapcsolata már az elhívástól harmonikusan alakult,
világmegváltó gondolatok és cselekedetek, sikerrel hódító tanítói
utak és csodatételek jegyében. Akkor még a Zebedeus fiai is csak a
győzelemre gondoltak és a mennyek országának dicsőségére pályáz
tak. Az árulás, tagadás és kételkedés távol állott a tanítványoktól.
Az összeütközés azonban elkerülhetetlen volt. Drámává sűrűsö
dött a tanítványi idill. A Mester szembekerült a „világgal”, és köve
tőinek dicsősége gyalázatra fordult.
A külső konfliktusok belső meghasonlást váltottak ki bennük,
egyoldalú és -értelmű tanítványi tudatuk megzavarodott, a „győze
delmes Krisztusra” épült értékrendjük megingott. Válságba jutot
tak. Nem értették, miért „kell az ember Fiának szenvednie”. Elbuká
sában vesztes harc vesztes eszméit élték meg, megfélemlésük kérdé
sessé tette igazságát.
Ez az ellentmondás tette lehetővé Júdás árulását, akinek már nem
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sikerült Krisztushoz térnie, és meghasonultságából az öngyilkosság
maradt számára az egyetlen „kiút”. Péter is megingott a tagadásban,
de a lelkiismeret-ébresztő kakasszóra megtalálta a keserű megbánás
keskeny ösvényét.
Más oldalról érkezve ugyan, de Saulus is egy éles konfliktushely
zetből talál kiutat a „páli fordulatban”, s válik üldözőből üldözötté,
fordul szembe Krisztus oldalán azzal a Tanáccsal, melynek vakbuz
gó híveként „kergette” előbb a tanítványokat.
Bárhonnan indulnánk, valamiképpen mindannyiunknak meg kell
jelennünk a „Tanács” előtt. Egyszer mindegyikünket kérdőre von
nak, de naponként is meg kell felelnünk szóval, tettel és életünkkel
kérdezőinknek. Az élet faggat, az események állásfoglalásra késztet
nek, a bonyolult emberi viszonylatokból adódó választási kényszer
elől nem térhetünk ki - büntetlenül.
Szembekerülünk a világgal és önmagunkkal számtalanszor. Von
zások és taszító erők, vállalás és kényszerűségek ütközésében, erőn
ket meghaladó hatások sodrában, a tévedés kockázatával járó vá
lasztások meghozatalában elbizonytalanodva, vagy a veszélyeket
rejtő magatartástól és cselekvéstől visszariadva - mégiscsak felel
nünk kell. Hitünk, meggyőződésünk felelősségével: a „Tanács”
előtt, megosztó, gyötrő helyzetekben. Helyzetekben, melyeket nem
mi választottunk, de melyekre nem válaszolnunk nem lehet.
(Válasz és választás) A Tanács és az apostolok, a külső kényszer
és a meggyőződés, a hatalom és a lekiismeret, a félelem és igazság,
Krisztus és a „világ” mindenkor „újratermelődő” ellentmondásaiból
s konfliktushelyzetekben konkrétizálódó feszültségeiből mutat kive
zető utat, megoldást az ige: „Istennek kell inkább engedni, hogynem
az embereknek”.
Krisztusban oldódik fel a konfliktus - a Lélek erejével. A tanítvá
nyok „betelnek Szentlélekkel”, és a megtalált válasz meggyőződésé
vel, a visszanyert hit nyugalmával, „bátorsággal szólnak” a Tanács
előtt. A Lélek tisztultságában eloszlik a félelem, a „holt betűk”
fogságából kibontakozik a megelevenítő bizonyságtétel, a „holtele
ven” főpapok „csontos” szavai hatástalanul hullanak vissza. - Isten
nek kell inkább engedni, hogynem az embereknek!
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Példaerejű, szemléletes esetek hosszú sora segít a válaszadásban,
hogy kinek kell engedni inkább. Az apostolok válaszát hitelesítő
példák az írásból, a Történelemből, az életből.
Kinek kellett volna engedni inkább, amikor a Fáraó Izráel minden
újszülött fiúgyermekét halálra szánta, és elrendelte, hogy fojtsák
vízbe őket? Mózes lelkiismereti válságára gondoljunk, amikor a
Fáraó udvarának neveltjeként, népe sanyarú sorsa láttán, szembeke
rült azokkal, akiknek puszta életén túl is mindent köszönhetett,
jólétét és hercegi kiváltságait, s tőlük remélhette fényes jövőjét is. A
szabadítás Istenének engedett, aki megjelent előtte a Hóreben, és
küldő szavával eldöntötte a végső elköteleztetéstől és a kiállástól
idegenkedő férfiú lelkiismereti tusáját.
Istennek engedtek inkább Dániel és társai, amikor arra kötelezték
őket, hogy leborulva imádják a király által emeltetett arany állóké
pet. A tüzes kemence baljós távlatában nem váltak szolgalelkü udva
roncokká, a királyi udvar „aranyos kalitkájában” sem feledték,
honnan jöttek és merre tartanak.
Ugyanígy állt meg pápa és császár lekenyerező ígérgetései és halá
los fenyegetései kereszttüzében Luther Márton, s helytálló utódai
változó körülmények között is tőle kölcsönzik az igét: „Maradunk,
másként nem tehetünk”. Másként nem tehetünk, mert: Istennek kell
inkább engedni, hogynem embereknek.
De a magasztos, mitikus szentségü példák köréből kiszakadva,
gondoljunk olyan véresen-vigasztalan realitásokra is, mint a máso
dik világháború. A hódítás, elnyomás, emberölés és népirtás olyan
kegyetlenül hamis „mentségeire”, mint a háborús bűnösök álszent
védekezése: a „parancsra tettem”. Azokra, akik nem tudták, vagy
vérgőzös indulatukban nem is akarták meghallani, hogy Istennek
kell engedni inkább, mintsem hogy cinkosokká vagy hóhérokká
váljunk.
Világok változása nyomán, hitványságuk, megingásaik, eltévelye
déseik és bűneik miatt emberek százezreinek lelkét nyomja az önvád,
marja a lelkiismeret-furdalás és pirítja a szégyen amiatt, hogy nem
tudtak méltó feleletet adni a kor kínzó kérdéseire, gyötrő helyzeteik
kihívására, nem tudtak „embernek maradni az embertelenségben”.
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De nemcsak rendkívüli körülmények között és rendhagyó korsza
kokban, hanem az átlagosnak és szokványosnak minősülő társadal
mi viszonyok és emberi viszonylatok mindennapjaiban is feloldha
tatlannak tűnő ellentmondások teszik próbára hitünket és embersé
günket, és vetik fel bennünk a kérdést: Kinek engedjünk?
Mit cselekedjünk? Merre tartsunk? Milyen magatartást tanúsít
sunk? Ki mellé álljunk? Mire mondjunk igent vagy nemet?
Melyik utat válasszuk?
Naponként szembetaláljuk magunkat a „széles” és a „keskeny út”
evangéliumi dilemmájával. Gyarlóságaink, „bocsánatos” gyengesé
geink, „érthető” félelmeink, habozás, érdek, számítás és megalkuvás
buktatóin kell átverekednünk magunkat, hogy valamelyest is helyes
következtetésre jussunk, keresztyéni hivatásunkhoz méltón szóljunk
vagy cselekedjünk.
Nagy a kísértése annak a többségi pszichózisnak, hogy általában
önkéntelenül is „embereknek akarunk tetszeni”. Az „emberi tetszés”
pedig a legtöbb esetben nem jelent erkölcsi minőséget. Az „Istennek
tetsző élet” nem egy esetben összeütközésbe kerül emberinek neve
zett értékrendünkkel. „Emberektől” sodortatunk sokszor, mint
„szennyes árral”, és parttalan alkalmazkodásunk eltántorít krisztusi
emberségünk, helytálló hitünk szilárd talajáról.
Azért: „...álljatok meg a h itb en ...!” (Kor. 16, 13). Ne a Ta
nács számonkérésétől féljetek! Szorongatott helyzeteitekből ne
„kibúvót”, hanem valódi megoldást keressetek! Ne a „mentség”
szavait, hanem a teljes választ, a magukra talált apostolok útját
- a szabadulásra. Az engedékenység pillanatnyi haszna - enge
detlenség. Nagy „káron vett haszon” volna embernek engedni
inkább, hogynem Istennek. Mert: „ ...ah o l az Úrnak Lelke, ott
a szabadság” (2 Kor. 3, 17).
Ámen.
Temesvár, 1989. május 21.
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ESEMÉNYNAPTÁR (VI.)
Május 22.: Ţeperdel Mihai megyei vallásügyi főfelügyelő behivat az
inspektorátusra. Újólag engedelmességre szólítfel, de megint csak kihang
súlyozza, hogy esetemben belső egyházi ügyről van szó, melybe az állami
hatóságok nem akarnak beleszólni. Kívánságára előadom áthelyeztetésem
visszautasításának indokait. Kéri, hogyfellebbezésem román nyelvű válto
zatát juttassam el hozzá - amit másnap meg is tettem.
Újabb rendkívüli presbiteri gyűlés utasítja vissza áthelyezésemet. A
maga részéről a presbitérium is hivatalosan megfellebbezi a gyüleke
zetre nézve ártalmas püspöki intézkedést, küldöttséget meneszt a Püs
pöki Hivatalba, és az ügy megoldása érdekében folyamodvánnyal
fordul, Ţeperdel Mihai inspektorhoz.
Május 23.: Ţeperdel Mihai hivatalába kéreti Pataki Károly presbitert.
Részletesen megbeszélik a kialakult helyzetet. Az inspektor ügyem politi
kai hátteréről is beszél, de kihangsúlyozza, hogy belső egyházi kérdésről,
püspöki határozatról lévén szó, a hatóságok nem avatkoznak bele.
Május 24.: A presbitérium hivatalosan megfellebbezi az áthelyezést.
Választ nem kap, a fellebbezését nem is iktatják.
Május 26.: A presbitérium és a hívek nyolctagú küldöttsége keresi fel
a nagyváradi püspökséget. Papp László püspök nem hajlandó fogadni
őket, lezártnak tekinti az ügyet. A titkárságon kialakult szóváltásban
politikai okokat inszinuálnak az áthelyezés ügyében. A püspöki foga
dáshoz ragaszkodó küldöttséget karhatalom bevetésévelfenyegeti meg
Zsigmond József vikárius. A küldöttség beadványát nem hajlandók
sem iktatni, sem átvenni.
Május 28.: (A budapesti Kossuth rádió beolvassa levelemet, melyben
a püspök védelmét kérem a templomi szereplésük miatt zaklatott
keresztyén ifjak számára, valamint a püspök válaszlevelét, melyben
elmarasztal a templomi ünnepélyek miatt, és tiltja gyermekek és ifjak
szerepeltetését a templomban.)
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Május 30.: Ţeperdel Mihai inspektor, a presbitérium két képviselőjének a
társaságában berendel hivatalába, ahol egy bukaresti vallásügyi szakins
pektor társaságában kerül sor kihallgatásunkra. Szorgalmazzák az áthe
lyezés végrehajtását. Igyekeznek éket verni apresbitérium és lelkipásztoruk
közé, azt bizonygatván, hogy törvénytelenséget követnek el, amikor szemé
lyemet támogatják. Kifogásolják, hogy nyilvánosságra hoztam ügyemet. El
ítélnek amiatt, hogy május 28-án a Kossuth rádió idézte a püspökkel való
levelezésemet. Azzal vádolnak, hogy énjuttattam ki a leveleket. - Ţeperdel
inspektor a levelek román nyelvűfordítását és írásbelinyilatkozatot kér tőlem.
A presbitérium képviselői és a lelkipásztor kitartottak eredeti álláspont
juk mellett. Az inspektor újból hangsúlyozta, hogy a hatóságok nem szólnak
bele az egyház belügyeibe.
Május 31.: Az Egyetemisták Művelődési Házának vezetősége meghívott
egy, a Vasárnapi Újságban elhangzottakkal kapcsolatos megbeszélésre.
Jelen voltak apárt, a KISZ, a kommunista diákszövetség, a művelődési ház
és a magyar nyelvű Thália diák színjátszócsoport képviselői. E csoport tag
jait és magát a csoportot zaklatták, hogy köréből néhányon szerepet a vál
laltak templomi ünnepélyeinken. E tárgyban íródott a rádióbanfelolvasott
két levél.
A hivatalos kulturális élet képviselői megkérdőjelezték apüspökhöz inté
zett és rádióban közzétett levelem állításainak a helyességét. Interpretáció
juk szerint egyházunk beavatkozott a kulturális életbe. Hangoztatták, hogy
semmi hátrányos megkülönböztetés nem éri a magyar társulatnak és tagjai
nak munkáját. Javasolták, hogy világosítsamfel erről a Kossuth rádiót.
Rámutattam, hogy a tények tények maradnak, hogy ti. néhány ifjú temp
lomifellépése miatt múlt év végénfelfüggesztették a Thália tevékenységét,
letiltották egy ünnepi előadását, majd az újrainduló csoportból kizártak
négy ifjút, akik a tilalom ellenére is hajlandók voltakfellépni a templomban.
Az is tény, hogy a társulat vezető színésze - ismeretlen megbízásból - rá
akart venni tavalyi adventi ünnepélyünk lefújására.
Partnereim a vitában,fonák módon, sajátpüspököm levelére, illetve tilal
mára hivatkozva bizonygatták, hogy a tháliás egyetemistáknak nem szabad
részt venniük egyházi tevékenységben. Mindemellett a társulatból eltávolí
tott négy ifjút ennek nyomán visszavették a színjátszók közé.
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JEGYZŐKÖNYV*

A temesvári református egyházközség presbitériumának folyó év
május 22-én tartott gyűléséről.
Elnök: Tőkés László lelkipásztor
Jegyző: Mester Ferenc
Unterwéger Tibor főgondnok
Jelen vannak: Unterwéger Tibor főgondnok, Szalay Gusztáv
gondnok, Lehócz Károly, Pataki Károly, Ardeleán Viktória, Sutka
Erzsébet, Zrínyi Árpád, Huszák Béla, Kiss Ilona, Szalay Mihály,
Gásza Julianna, Sepsy Béláné, Kiss József, Nagy Erzsébet, Kábái
József, Hajas Rozália, Teleki László és Désai Molnár Ilona presbite
rek, valamint Sepsy Béla gyülekezeti tag. Igazoltan hiányzanak:
Korneth József, Bencsik Zsuzsanna, Sülé István, Bancsov János,
Sükösd Antal, Kun Károly és Oláh Endre. Késve megérkezett Iszlay
István.
Presbitérium egyhangúlag elhatározza a következőket:
1. Újólag visszautasítja Tőkés László elhelyezését, és változatla
nul fenntartja 22/1989. sz. határozatát.
2. Fellebbezést nyújt be az Igazgatótanácshoz a püspök úr áthe
lyezési intézkedése ellen, s ennek intézésével megbízza az egyházköz
ség elnökségét, illetve a lelkészi hivatalt.
3. Küldöttséget meneszt a püspök úrhoz az ügy tisztázása érdeké
ben, melynek tagjai: Unterwéger Tibor főgondnok, Szalay Gusztáv
g., Kiss József, Sepsy Béláné, Sükösd Antal, Pataki Károly, Ardele
án Viktória.
4. Presbitérium szívesen látná a Ft. Püspök urat vendégül, hogy
személyesen ismerkedjék meg a gyülekezet jelenlegi helyzetével, és a
helyszínen, a valóságnak megfelelően és az egyházközség javára
tisztázhassák a vitás kérdéseket.
5. Megbízza Unterwéger Tibor főgondnokot és Pataki Károly
presbitert, hogy a következő napon, amikor Ţeperdel Mihai inspek
tor úr hívására a megyei felügyelőségre mennek, vigyék el és terjeszszék be a presbitérium írásbeli állásfoglalását Tőkés László áthelye
* Részlet
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zésével kapcsolatosan és kérését a vallásügyi államtitkárság törvé
nyes támogatását illetően.
6. A presbitérium nem hajlandó lelkipásztorát elengedni, követke
zésképpen semmiféle „átadáshoz” nem járul hozzá, és elítéli azt a
május 17-i törvénytelen próbálkozást, hogy a tudta és beleegyezése
nélkül akarták átvenni az egyházközséget.
7. Presbitérium visszautasítja azt a gyakorlatot, hogy legutóbb is
például egy gyalázkodó névtelen levelet iktatott az Igazgatótanács,
viszont a lelkészi hivatal hivatalos pecsétes levelét iktatatlanul és
válasz nélkül visszaküldte a feladónak. - A továbbiakban a hazánk
ban érvényben lévő törvényes előírásoknak megfelelőien kéri az
iratok szabályos kezelését (iktatás, írásbeli válasz stb.)
K. m.f .
Tőkés László lelkész sk.
Unterwéger Tibor főgondnok sk.
elnökök
Sepsy Béláné sk.
Teleki László sk.
hitelesítők

Mester Ferenc sk.
jegyző

Főtiszteletű Püspöki Hivatalnak

Nagyvárad
Tárgy: Politikai jellegű megrágalmaztatásom
Növekvő felháborodással veszem tudomásul, hogy felelős egyházi személyek
felelőtlen kijelentéseket tesznek arra nézve, hogy áprilisi felfüggesztésem és májusi
áthelyezésem hátterében politikai természetű indítékok húzódnának meg. Többek
között Nt. Kovács József esperes úr is ilyen értelemben nyilatkozott több rendben,
egyházközségünk nála járt képviselői, illetve tagjai előtt. A képtelen politikai inszinuációkra ez alkalommal nem kívánok érdemben válaszolni, de fontosnak tartom
leszögezni, hogy ezeket erkölcsi-szolgálati lejáratásomra irányuló rágalmaknak
tekintem, és határozottan visszautasítom.
Amennyire rajtam áll, a továbbiakban is szeretném elkerülni célzatos felfüggeszté
sem, fegyelmezésem és áthelyezésem politikai jellegű kiszélesítését. Amennyiben
azonban tovább folyik rágalmaztatásom, én sem nézhetem tétlenül, és a törvény adta
lehetőségeken belül, állhatatosan és következetesen védekezni leszek kénytelen.
Temesvár, 1989. május 27.

Tisztelettel:
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Tőkés László
lelkipásztor

LELKÉSZI JELENTÉS (II.)*
Temesvári Református Egyházközség
Szám: 92/1989
A Nagyváradi Református Egyházkerület Fötiszteletü Püspöki Hivatalának
Nagyvárad
Főtiszteletű Püspök úr!
Rendkívül sajnálom, hogy egy ökumenikus célzatú, „építő jellegű”, Isten dicső
ségére és a gyülekezet javára rendezett templomi ünnepély ilyen nem várt, érthetetlen
és hátrányos következményeket vont maga után. Sajnálatosnak tartom, hogy a
kezdetben kialakult áldatlan helyzet orvoslása helyett, akik közbeléphettek volna
idejében, még tovább súlyosbították a következményeket. Kellő időben történő jó 
tékony intézkedések elejét vehették volna a további bonyodalmaknak.
Fájdalmasnak és a belső meghasonlás jelének ítélem, hogy egyházi főhatóságunk
nem pártolja a törvény biztosította, szabad egyházi tevékenységet, hanem épp
ellenkezőleg, segédkezet nyújt annak külső akadályozásához - esetünkben - mintegy
szentesítve a gyülekezetünk belső életébe történt illetéktelen beavatkozást.
A Püspöki Hivatal 150/1989. számú leiratába foglalt, a templomi ünnepélyek
tartásával kapcsolatos szigorú tilalmak semmilyen törvényes rendelkezéssel nem
támaszthatók alá. Legutóbbi aradi lelkészértekezletünkön maga Ioniţa bukaresti
főinspektor úr is meglepődött azok szóbeli közlése hallatán, és a gyűlés szünetében,
a lelkipásztorok közvetlen kérdéseire csupán azt tudta válaszolni, hogy a püspök úr
rendelkezéseibe nem tud beleszólni, mivel ők nem avatkozhatnak be az egyház belső
ügyeibe. - Évtizedekkel ezelőtt még csak iskolai és egyházon kívüli hivatalos közegek
akadályozták az ifjúság egyházi tevékenységét. Mostanra oda jutottunk, hogy saját
egyházunk püspöke állít tilalmakat - az állami közegek toleranciája ellenére?! Oly
szigorral, hogy az ellene szóló Balogh Béla szemlaki lelkipásztort a Püspök úr
méltatlan módon kitessékelte legutóbbi értekezletünkről, engem pedig áthelyezéssel
büntet?!
Kérem a Főtiszteletű urat, vonja vissza templomi tevékenységünket sújtó tilalmait.
Temesvár, 1989. június 13.

Tisztelettel:

* Részlet
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Tőkés László Ip.

SZÓSZÉKI TÁJÉKOZTATÁS
1989. június 4-én
- Két hónapja folynak a lelkipásztor minden áron való elmozdítá
sát célzó, törvénytelen egyházhatósági kísérletek.
- Ezzel szemben gyülekezet és presbitérium egységes közakarata
az, hogy a lelkipásztor maradjon szolgálati helyén.
- A hirdetések és a folyamatos tájékoztatás azt a célt szolgálja,
hogy a nyilvánosság erejével védjük meg egyházközségünket, és - a
névtelen levelekkel, szóbeszédekkel, felelőtlen vádaskodásokkal
szemben - hiteles felvilágosítással szolgáljunk a gyülekezetnek. A hét
bármely napján, az irodán is - bővebb - felvilágosítást nyújthatunk
az érdeklődőknek.
- Május 30-án, kedden felhívattak Unterwéger Tibor főgondnok
és Pataki Károly presbiter társaságában a megyei vallásügyi szakfel
ügyelőségre, és - egyebek mellett - újból engedelmességre szólítottak
fel. Ugyanakkor megint kihangsúlyozták, hogy az áthelyezés a püs
pöktől indul, egyházi belügy, melybe a világi hatóságok nem szólnak
bele. - Lp és a gyülekezet képviselői válaszukban a presbitérium
kialakított álláspontját képviselték.
- Nyilatkozat: Isten elhívásából, minden sötét próbálkozás elle
nére a helyemen maradok. A helytállásról, a gonosz elleni harcról
nem csak prédikálni kell, hanem cselekedni is, amennyiben szükséges.
A névtelen levelek állításaival, a szóbeszédekkel és rágalmakkal
ellentétben: ártatlan vagyok.
Ha bármilyen előreláthatatlan dolog történne velem, azért a fele
lősséget elhárítom magamról. Amennyire rajtam áll, nem hagyom el
gyülekezetemet, tovább szolgálok, ameddig Isten engedi.
Amennyiben mégis megakadályoztatnék a szolgálatban - közlöm -,
hogy két szolgatársamat írásbeli meghatalmazással kértem fel he
lyettesítésemre, parókusi jogomnál fogva. Rajtuk kívül senki sem
szolgálhat helyettem.
Ugyanakkor közlöm, hogy lelkészi hivatalunk, a presbitéri
um határozatainak megfelelően, két levelet is intézett Halász
Sándor újkisodai tiszteleteshez - akit a püspök úr gyülekeze
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tünk átvételével bízott meg
közölve vele, hogy a továbbia
kig szolgálatait semmi esetre sem igényeljük. - Tudomásul
szolgál.
Végül érdekességként megjegyzem, hogy épp 3 éve, 1986. június 1.
óta szolgálok a temesvári gyülekezetben, melyből fél év segédlelkész
ségben telt el, 1987. január 1-jétől pedig teljes jogú lelkészként veze
tem az egyházközséget.
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ESEMÉNYNAPTÁR (VII.)
Június 6.: Önkéntes alapon, hattagú küldöttség járt a püspökségen. Ez
alkalommal sem fogadta őket a püspök. Helyette Zsigmond József
vikáriusnak adhatták át folyamodványukat, mondhatták el panaszai
kat és kérésüket. Meghívták a püspököt Temesvárra, hogy a gyüleke
zet közösségében, a helyszínen tisztázzák a nézeteltéréseket. Kifejez
ték meggyőződésüket, hogy indokolatlan és méltánytalan áthelyezé
sem végzetes következményekkel lenne a megújulásban lévő temesvári
gyülekezet életére.
Június 7.: Az Esperesi Hivatal „ömlesztve” visszaküldi a lelkészi
hivatal és a lelkipásztor áthelyezés ügyében kelt levelezését.
Június 9.: A presbiterekből és gyülekezeti tagokból álló, június 6-án
Nagyváradon járt küldöttség tagjai levélben fordulnak a püspökhöz,
újból sürgetve a végső rendezést és meghívta őt Temesvárra.
Június 11.: Vasárnapról vasárnapra nyílt szószéki tájékoztatóban
számoltam be a temesvári ügy újabb fejleményeiről. Ezen a, felfüg
gesztésem óta legcsendesebb vasárnapon a következőket hirdettem:
„Jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten semmi különös
nem történt, újabb fejleményről nem számolhatok be a lelkipásztor
állásának, illetve áthelyezésének ügyében. - Nem tudni azonban,
hogy a hallgatás, a »vihar előtti csend« újabb eltávolítási kísérle
tek és tervek homályát rejti, vagy pedig a megbékélés, a békés
megoldás felé mutat.”
Június 13.: Az esperes jóváhagyás nélkül visszaküldifizetési jegyzéke
met, vagyis megvonja a munkámért járó fizetést. A presbitérium felha
talmazása alapján ezután is felveszem javadalmaimat.
Június 18.: A Szószéki hirdetés részlete: „A lelkipásztor mindaddig a
helyén marad, ameddig Isten engedi; ellenáll minden törvénytelen,
fondorlatos eltávolítási kísérletnek. Teszi ezt nem a legrózsásabb
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lelkiállapotban, a megalázottság és fenyegetettség feszültségében, de
töretlen hittel és reménységgel.”
Június 20.: Kifogynak az egyházközség központilag kiutalt és hitelesí
tett nyugtatömbjei. Az Esperest Hivatal ismételt kérésre sem hajlan
dó újakat adni. Belekényszerítenek a pénzügyviteli szabálytalanság
ba. Kénytelenek vagyunk házi készítésű kézinyugtákat adni a befize
tőknek.
A hónapok óta tartó eltávolítást kísérletek ellenére mind a mai napig
a helyemen vagyok. Családommal együtt hónapok óta őrlődünk az
egymást követő fegyelmi és adminisztratív intézkedések, bizottsági
kiszállások, látogatások, telefonálások és behívatások, rendkívüli gyű
lések és küldöttségjárások, a fenyegető csend és a lehetséges további
törvénytelenségek feszültségében. A háttérben nyilvánvalóan politikai
okok húzódnak meg - vádemelés azonban nem történik. A hangulat
kafkai: „Valaki megrágalmazhatta Josef K.-t, mert noha semmi bűnt
sem követett el, egy reggel letartóztatták.” - Ebben a légkörben kell
végeznem két-három lelkészt is igénybe vevő, kiterjedt szolgálatomat
a mintegy hétezer lelket számláló temesvári gyülekezetben és szór
ványvidékén, miközben több százezer lejre rúgó, átfogó javítási mun
kálatokat végzünk az évtizedek óta elhanyagolt templomépületben. A
lélektani nyomást még csak fokozzák a névtelen levelek, fenyegető
telefonálgatások, az olajozottan működő „suttogó propaganda”, az
írásbeliség teljes mellőzésének fantomhatása, a gyülekezet szavának
(határozatok, küldöttségek, folyamodványok stb.) teljes semmibevé
tele, a politikai inszinuáció és a hatóságok láthatatlan jelenléte. Az
önkéntes belső száműzetés szükséges ugyan, de szintén nyomasztóan
hat. És ezen körülmények között, hónapok óta lényegében nem törté
nik semmi előrelépés a megoldás felé. Megfoghatatlanságában félel
metes ez a procedúra.
Június 21.: Nyílt levelet fogalmazok D. Papp László püspökhöz,
radikális hangnemben, lemondását követelve - általános egyházi indí
tékokból. Mégse küldöm el azonnal, félelemből és óvatosságból, illetve
újabb fejleményekre várva.
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Június 22.: Évnegyedi lelkészértekezlet Aradon. Zsigmond József
vikárius, Popescu vallásügyi inspektor társaságában megalázó udvari
assággal kiutasít a tanácskozásról. Nem engedelmeskedem a felszólí
tásnak.
Június 23.: Az Esperesi Hivatal levélben közli, hogy egyházközségünk
bankfolyószámláját központilag zároltatták. Ezzel újból pénzkezelési
szabálytalanságokra kényszerítenek. Például nem utalhatjuk át az
egyházközség kőtelező adóösszegeit.
Június 26.: Gyülekezeti küldöttség jár Teperdel Mihai Temes megyei
vallásügyi inspektornál a temesvári helyzet megoldása ügyében. Az
inspektor szívélyesen elutasítja kérésüket, törvénytelenségekkel vádol,
hangsúlyozza, hogy az állam nem avatkozik be ügyünkbe. A presbité
rium újabb gyűlésen foglal állást az egyházi hatóságok magatartásával
kapcsolatban. „Gyermekesnek és méltánytalannak ítéli az egyházi
hatóságoknak a levelezések visszaküldésében és a nyugtatömbök ki
utalásának a megtagadásában megnyilvánuló eljárásmódját. (...)
Egységesen elítéli a felső egyházi hatóságok bánásmódját a temesvári
gyülekezettel szemben... és sokadszorra is szorgalmazza Tőkés
László lelkipásztor végleges temesvári jóváhagyását.”
Június 30.: A Lelkészt Hivatal megfellebbezi az Esperesi Hiva
talnál a bankfolyószámla önkényes zároltatását, melynek célja a
gyülekezet anyagi életének a megbénítása. Tudatában van an
nak, hogy e rendelkezés is koncepciós elemeket tartalmaz, és
visszautasít „minden olyan - ez esetben gazdasági jellegű, bürok
ratikus - próbálkozást, melynek tulajdonképpeni - burkolt - cél
ja a gyülekezeti szolgálat lehetetlenné tétele és végső soron a
lelkipásztor eltávolítása”.
Július 2.: Három havi kényszerű bezártság után a szószékről jelentem
be a gyülekezetnek, és levélben közlöm az aradi esperesi, valamint a
nagyváradi és a kolozsvári püspöki hivatalokkal, hogy belső száműze
tésemnek véget vetek.
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SZÓSZÉKI TÁJÉKOZTATÁS
1989. július 2-án
Mélységesen elhallgatott okokból, immár három hónapja arra
törekszik a püspökség, hogy eltávolítson állásomból.
Pontosan három hónappal ezelőtt (ápr. 2.) a Temesvárra kikül
dött főpapi komisszió rajtaütésszerűen, fortéllyal akart állásomból
felfüggeszteni és munkanélküliségbe taszítani, ami meghiúsult a gyü
lekezet és a lelkipásztor ellenállásán.
Ugyanakkor, mondvacsinált vádak alapján fegyelmit rendeltek el
ellenem.
Később Papp László püspök visszavonta ugyan az alaptalan fe
gyelmit és felfüggesztést, de május hó 17-én, közigazgatási úton,
indoklás nélkül mégis áthelyezett a Szilágy megyei Menyő
egyházközségbe.
Gyülekezet, presbitérium és lelkipásztor minden esetben vissza
utasította a törvénytelen, egyházunk életére nézve káros intézkedése
ket, s így Isten segedelméből tovább szolgálhattam mind a mai
napig.
Három hónap alatt számtalan fellebbezést, levelet, felterjesztést
intéztünk az egyházi felső szervekhez, küldöttségek jártak a püspöki
és esperesi hivatalban - azonban megoldást kereső törekvéseink
mind válasz nélkül maradtak.
Legújabban az egyházi hatóságok, alap és indoklás nélkül, admi
nisztratív gátló intézkedésekkel próbálják megkeseríteni a lelkipász
tor életét és a lelkészi hivatal munkáját: nyugtatömbök kibocsátásá
nak megtagadása, hivatalos levelezésünk visszaküldése, illetve válasz
nélküli elfektetése, CEC-folyószámlánk zároltatása stb., teljesíthetet
len intézkedésekkel igyekezvén szabálytalanságokra kényszeríteni
bennünket, melyeket aztán vádként fordíthatnak vissza a lelkipásztor
ellen. Gazdasági és adminisztratív jellegű ürügyeket kovácsolnak elle
nem, hogy eltereljék a figyelmet a valódi - titkolt - háttérről, és lassan
felőröljenek lelkileg és idegileg.
Presbitérium és lelkipásztor kitart eredeti, igaz álláspontja mellett,
és én tovább folytatom szolgálatomat mindaddig, amíg Isten engedi.
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Önkéntes belső száműzetésemnek véget vetek, mert a bezártságot
már nehezen viselem el - ami azonban nem azt jelenti, hogy a veszély
helyzet elmúlt volna.
Reméljük, hogy az illetékesek jobb, igazságos és méltányos belátás
ra jutnak, s beszüntetik a gyülekezetét és lelkipásztort sújtó eddigi
gyakorlatukat, s lehetővé teszik, hogy tovább élhessük békés, építő
egyházi életünket.
Ugyanakkor köszönjük és továbbra is kérjük a gyülekezet szeretetét, segítségét, helytállását és támogatását, hiszen egyházi közügyről
van szó.

NÉHÁNY EGYHÁZI HATÓSÁGHOZ

Kolozsvári Püspökség
Nagyváradi Püspökség
Esperesi Hivatal - Arad
Ezúton tisztelettel közlöm, hogy folyó év június 1-jén véget vetettem
három hónapig tartó önkéntes belső száműzetésemnek, melyet április
1-jei hatállyal történt, törvénytelen felfüggesztetésem és fegyelmi alá
helyeztetésem nyomán hirdettem meg. Az önvédelemnek és a tiltako
zásnak ezt a módját a következőkben további törvénytelen intézkedé
sek, egyházhatalmi próbálkozások is indokolttá tették, melyeknek
nyilvánvaló célzata az volt, hogy minden áron és módon eltávolítsanak
szeretett gyülekezetemből, Temesvárról.
Minekutána a kényszerű bezártság hosszan tartó állapota és az
ezzel járó, kívülről előidézett egzisztenciális félelmek méltatlanok egy
szabad ország szabad állampolgárához, nem kevésbé a törvény bizto
sította szabad egyházi szolgálathoz, és az utóbbi időben a megfélemlí
tőjeliegű egyházhatósági megnyilvánulások megritkultak - a további
akig jónak látom visszatérni a gyülekezeti szolgálat és a polgári élet
folytatás természetes keretei közé.
Mindazáltal nem szűnök meg harcolni a temesvári gyülekezetben
kívülről előidézett áldatlan helyzet és saját kisemmizettségi állapotom
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törvényes és méltányos rendezéséért. Ebben az igyekezetben a gyüle
kezet és a presbitérium teljes támogatását bírom, akik világosan felis
merték, hogy az egyházhatóság személyemmel kapcsolatos önkényes
intézkedései az egész egyházközség javát és érdekét sértik.
A temesvári egyházközség java és az egyházi békesség érdekében
kész vagyok meg nem történtnek tekinteni a gyülekezetét és személye
met ért törvénytelenségeket és megaláztatásokat és keresni a megbéké
lés útjait, de amennyiben tovább folytatódna üldöztetésem és az egy
házi törvényesség megsértése, hitem, evangéliumi felelősségem és a
lelkiismeret szavára hallgatva, kénytelen leszek a végsőkig elmenni
egyházunk valódi érdekei és önmagam védelmében.
Temesvár, 1989. július 7.

Tőkés László
lelkipásztor
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ESEMÉNYNAPTÁR (VIII.)
Július 14.: Mányiné „Papp Ladislauhoz”, Nagyváradra küldött leve
let, melyet kommentár nélkül lelkészt hivatalunkhoz küldött le a püs
pökség, s mi azt visszajuttattuk a címzetthez.
Temesváron sokan levelüket írják
Bánatos könnyekkel mindet tele sírják!
Küldik leveliket egyházunk Urához
Nagyváradi Püspök bezárt ajtajához!
Könyörögve kérik - követelik mások
mondják hát meg végre: mi is hát az az ok:
amiért lelkészünk munkáját zavarják!
Tulajdon pénzünket mi jogon zárolják?
Templomunk romos volt - félig vagyon készen
Azt hittük mindnyájunk új hajléka lészen!
De rosszakarattal beleszólt valaki
Gáncsol és visszatart, nem hagy javítani!
Ki leli örömét? ki ilyen lelketlen?
Hogy bennünket bántson! - nem fogja eszem fel!
Püspökünket kérjük - lépjen értünk közbe
Temesvár? Nagyvárad? - szakadék van közte!
Nem bontja levelink, vissza küldi nékünk!
Bűnösök lennénk tán? - de mi hát a vétkünk?
Igazságos Jézus! mindnyájunk Vezére!
Kérünk segíts rajtunk! - hassál a szívére!
Haragos Püspökünk, békítsd meg irántunk
Ragyogja békesség be egész egyházunk!
Szánjon meg már minket! hallgassa kérésünk
Végleg adja nekünk szeretett lelkészünk!
Érdemei nagyok! hát miért ne szeretnénk?
Jó úton vezet 0 ! hát miért ne követnénk?
Emberségre nevel! szeretetre biztat!
Minden egyháztagunk Benne nyugton bízhat!
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Eddig bizonyított - eztán se lesz másképp
Békesség - szeretet! éltünk csak így lesz szép!
Ezért kérjük Jézus! Püspökünk jóságát
Szeretettel ossza meg földi hatalmát!
Imádkozunk Érte! legyen egészsége!
Családja körében nyugodt, boldog élte!
Temesvár, 1989. július 14.
őszinte tisztelettel

Mányiné

Július 26.: A lelkészt hivatal illetve a lakás telefonösszeköttetése
tartósan megszakad - mind a mai napig. Nagy ritkán, esetlege
sen ugrik be egy-egy vonal. A telefonközpont ismételt panasza
inkra sem javítja meg a vonalat.
Szinte kizárólag csak akkor működik a telefon, amikor román
vagy magyar nyelven megfenyegetnek idegen személyek. E na
pon és ezután is többször megfenyeget egy román hang.
A fenyegetésekről jelentést tettem a püspökségnek, rámutatva
a fenyegető telefonálások, megelőző névtelen levelek és az egy
házi procedúra valószínű összefüggéseire.
A Panoráma velem készült interjúja széles körben gyűrűzik.
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Textus: Róma 7, 6/b
Szolgáljunk a léleknek újságában és ne a betű
óságában.

Lekció: Róma 8, 1-10
Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azok
nak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem
test szerint járnak, hanem Lélek szerint. Mert
a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye
megszabadított engem a bűn és a halál törvé
nyétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala,
mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az
ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatossá
gában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön ben
nünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek
szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira
gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek
dolgaira. Mert a testnek gondolata halál; a
Lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a
test gondolata ellenségeskedés Isten ellen;
minthogy az Isten törvényének nem engedel
meskedik, mert nem is teheti. Akik pedig test
ben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha
ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben
pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet
a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az
igazságért.
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BESZÉLGETÉS TŐKÉS LÁSZLÓ
REFORMÁTUS LELKÉSSZEL TEMESVÁRON
Tőkés László tavaly szeptemberben memorandumot írt
egyháza vezetőinek, amelyben felszólítja őket, emeljék fö l
szavukat a falurombolás ellen. A tiszteletest egy francia
újságírónak adott interjúja után felfüggesztik állásából, és
egy szilágysági faluba száműzik. Tiltakozásul a román
hatóságok diszkriminációja ellen, önkéntes szobafogságra
ítélte magát. A megtorlás már eddig is sújtotta a szóki
mondó magyar lelkészt és édesapját. Arra a kérdésre, hogy
ilyen körülmények között miért vállalja a számára oly
veszélyes interjút, Tőkés tiszteletes így válaszolt:

TŐKÉS LÁSZLÓ: Én, látják uraim, ide behoztam Önöket a
templomba, mert nem merünk beszélni, ahogy mondta egy barátom,
úgy tudja, hogy még a fürdőszobánkban is lehallgatókészülék van,
most más kérdés, hogy úgy van, vagy nincs úgy, de nem merek
beszélni, csak a szabad ég alatt és... és a folyosón. És a templomban
sem merek igazán beszélni, mert úgy tudom, hogy az istentisztelete
ket lehallgatják, de gondolom, mivel most ezen a délelőttön nincs
istentiszteleti idő, nem áll fenn ez a veszély. Hogy miért vállalom ezt
a beszélgetést? Ebben van egy kis abszurditás is, mert nem csupán a
tudatosság diktálja nekem ezt, hogy beszéljek, hanem ellenállhatat
lan késztetést érzek magamban arra, hogy kimondjam, amit már
annyiszor lenyeltem, de nem személyi elégtételből, hanem mások
helyett is és mások érdekében is. Miért mindig a hallgatás falába,
miért épüljünk bele mi is? Ez a fal sokkal masszívabb és áthatolhatatlanabb, mint a berlini fal mondjuk, és úgy érzem, hogy valakiknek
ezt a falat meg kell bontaniuk. A másik dolog, ami erre a lépésre
késztet, és ez nem újdonság, hiszen a megelőző években lényegében
már hat éve folytatom ezt a tevékenységet, titkon vagy nyilvánosan,
feltűnően vagy rejtőzködve. Lelkipásztorként úgy érzem, hogy fele
lősséggel tartozom annak a népnek, amelynek egyik lelki vezetője
vagyok, és ez a felelősség megsokszorozódik akkor, amikor látom,
hogy lelkipásztortársaim zöme hallgat.
Én egy olyan egyház lelkésze vagyok, a romániai református
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egyház lelkésze, amelynek klérusa és elsősorban püspökei teljes
mértékben felzárkóznak ahhoz a politikához, amelyet egyfelől a
falurombolás elképesztő terve jellemez. Gondolják el uraim, hogy
amikor azt a szeptemberi levelet, beadványt, folyamodványt írtuk a
püspökökhöz, hogy a falurombolás kérdésében lépjenek fel, akkor
behívattak a Püspökségre mindannyiunkat, akik hozzászóltunk és
akik támogattuk a kérdést felszólalásaink által. Ott volt egy állami
egyházügyi inspektor is többek között és Papp László püspök ékes
szóval védelmezte a falurendezés tervét, sőt azt mondta, hogy...
nekünk rendkívül előnyös volna, hogyha egyes gyülekezeteink meg
szűnnének és áttelepítenék a népet, és nem kell bánkódni a templo
mok lebontása miatt, mert nem az a lényeg, nem a kő a lényeg,
hanem ami benne folyik, és szó szerint azt mondta az ott lévő
esperesnek, hogy „Esperes úr, még ha le is bontanák az aradi refor
mátus templomot, az embereknek volna hol imádkozni, mert kimen
nének a városszéli imaházakba”. Tehát ez sem olyan veszteség, amit
bánnunk kellene.
Amikor prédikálok, mindig kapcsolatot keresek a jelen és az írás
között, ugyanígy és különösképpen ebben a sajátosan nehéz helyzet
ben, ami manapság nálunk fennáll. A virágvasárnapi evangéliumot
úgy kerestem ki a Filippibeliekhez írott levélből, hogy utaljon a
jelenlegi viszonyokra, talán kimondatlanul is a szavak mögött. Ami
kor Krisztus Urunk bevonulásáról szóltam, akkor ennek ellenpon
tozásaként arra mutattam rá a prédikációban, hogy a világ egészen
másképp várja és tekinti a királyokat. A király, a Szentírás és a
történelem egész sor példával szolgál arról, hogyan szédíti meg a
hatalom a királyokat, az uralkodókat. Említettem Nabukodonozort az Ószövetség könyvéből, és a jelenkor történelmére térve emlí
tettem Hitlert vagy Napóleont, mint olyan példákat, akik alacsony
ról kapaszkodtak fel, és ez esetekben mindig veszélyesebb a hatalom,
szédítőbb a hatalom, mint egyébként. Azon a lelkészi gyűlésen, mely
szeptember elején volt, én magam azt javasoltam, hogy minden
gyülekezetben, minden lelkipásztor imádkozzék a falvainkért, a gyü
lekezeteinkért, éppen a falurombolásra való tekintettel.
Ami azonban ennél is fontosabb volt, hogy Molnár János kollé
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gám (aki sajnos már túl van a határon, Magyarországon) indítvá
nyozta, és ezt írásba is foglalta, hogy az egyházkormányzat ne nézze
tétlenül a falurombolás, az ún. szisztematizálás vonalán történő
dolgokat, hanem lépjen kapcsolatba az illetékes állami hatóságok
kal, de ugyanakkor lépjen kapcsolatba a többi egyházzal, a katoliku
sokkal, ortodoxokkal és a többiekkel, hangolják össze az álláspont
jukat, tegyék világossá, hogy egyházi téren mit jelent ez a falurombo
lás, hány gyülekezetei érint, mire számíthat az egyház.
Teljes a némaság ebben a tekintetben, minthogyha nem is érdekel
ne minket, hogy mi lesz száz meg száz gyülekezetünkkel, temploma
inkkal, melyek több száz évesek a legtöbb helyen, hogy mi lesz
temetőinkkel, hova viszik népünket ezekről a településekről, mi vár
az egyházra és mi vár reájuk. Néhány pontban foglaltuk össze azt,
amit a Püspökségnek - kolozsvári és a váradi püspökségnek -, illetve
az egyházak képviselőinek szem előtt kellene tartaniuk az állammal
való tárgyalásaik rendjén. Ezek a kérdések, ezek a szempontok
- inkább így mondjam - ilyenek voltak: ne érje károsodás az
egyházat a településrendezés következtében. Tehát a lehető legki
sebb veszteségek elvét tartsák szem előtt és kárpótlást nyerjenek,
tehát ha adott esetben egy falu eltűnik, egy gyülekezet áttelepül,
akkor ezt valamilyen más helyen, más módon kárpótolják. Egyszó
val arról van szó, hogy az egyház nem nézheti tétlenül, ami történik.
Először is információkat kell szerezni, hogy mi készül, amit teljes
homály fed, csak általános jelszavak hangzanak el. Másfelől pedig
cselekedjen, és az egyház alapvető érdekeit védje. Ezt úgy érzem,
kötelességünk volt kimondani, hiszen mindenki hallgat, elsősorban
a magas egyházi vezetőség. Lelkipásztor testvéreimet és gyülekezete
inket bőrükön égeti a kérdés, de félnek megszólalni. Ezért gondol
tuk, hogy egy ilyen gyűlésen vessük fel, ahol egymás között inkább
felbátorodik az ember, és lényegében az egész romániai református
egyházban megszerveztük ezt az akciót, mind a 13 egyházmegyében.
Mindenütt vállalta valaki, hogy a szeptember eleji egyházmegyei
gyűlésen felveti a kérdést. Sajnos, jellemző az adat, tizenháromból
egy egyházmegyében mertek megszólalni az emberek, ami világosan
mutatja (tizenhárom az egyhez), hogy milyen félelem települ még a
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lelkipásztorokra is, akiket a saját egzisztenciájukban érint a dolog,
hiszen nekik nem lesz gyülekezetük, nekik is ott kell hagyniuk azt a
helyet, ahol vannak.
A falurombolás, a településrendezés nem olyan romantikus for
mában - idézőjelben romantikus formában - bontakozik ki, aho
gyan a távollévők elképzelték, hogy mondjuk megjelenik tíz buldó
zer, nekimegy a falunak és az alszegtől a felszegig mindent romba
dönt, hanem sokkal bonyolultabb a kérdés. Meg kell teremteni a
feltételeit annak, hogy eltűnjön egy-egy település, helyet kell biztosí
tani azon települések lakóinak, amelyeket halálra ítéltek. Ez annál is
inkább így van, mivel a nemzetközi tiltakozás valószínűleg módosí
totta az eredeti terveket. Nem lehet megítélni pontosan, hogy képzel
ték el, mert még mielőtt belekezdtek volna masszívan a dologba, már
felemelte a világ szavát, úgyhogy titok fedi azt, mit terveztek, hogyan
indultak volna, és közben mi módosult.
A második kérdés az, hogyan folytatódik, mert úgy tűnik, és
minden bizonnyal ez a valóság, hogy a tervet nem adták fel. Nem
olyan ez a politika, amely egy nemzetközi tiltakozásra feladna egy
ilyen tervet. Tehát nem adták fel, csak módszert változtattak, a
kivárás, a taktikázás, a szemfényvesztés eszközeivel próbálják lep
lezni azt, amit végül is mégiscsak megvalósítanak. így például, ami
alig megfogható. Elkezdték néhány hónappal ezelőtt a községek
összevonását. Tudják, hogy két, három, négy falu tartozik egy köz
ségbe. Most, most még összébb vonták, több falut telepítettek,
csatoltak egy községhez, egy polgári községhez, és így súlyukat
vesztik a csatolt községek. Általában ezek a megsemmisítésre kisze
melt falvak, és megyénként, mint valamikor volt a kollektivizálás
kor, kiküldenek pártfunkcionáriusokat, vezető állami embereket
különböző községekbe, azok összehívják a lakosok gyűlését vagy
különböző pártösszejöveteleket, és azokon úgy tálalják a kérdést,
hogy maga a nép mondjon le, kérje, maga a nép kérje azt, hogy
számolják fel az illető falut. Mert már nincsenek megfelelő életlehe
tőségek.
Tudok például faluról, ahol az emberekkel aláírattak papírt, hogy
ők maguk kérjék, hogy telepítsék őket a majdan épülő tömbházak97

ba. Tehát a látványos falurombolás helyett az alig nyomon követhe
tő sorvasztás politikáját folytatják. Például elmozdítják egy-egy
falunak az orvosát, megszüntetik a kis létszámmal működő iskolá
ját. Arra kényszerítik a gyerekeket, hogy járjanak más, szomszéd,
nagyobb község iskolájába. Arra kényszerítik a betegeket, hogy a
szomszéd faluban keressék az orvost. Gyakran veszik el a villanyt és
a különböző szolgáltatásokat, az üzletek ellátottságát gyengítik,
hogy egyre kilátástalanabbá váljék a helyzetük abban a faluban, és
így maguktól kényszerüljenek elhagyni az illető települést. Ez egy
ördögien kiagyalt politika. Egyébként, ami a falurombolást illeti,
hogy ez mennyire reális, mert sokszor még itt hazánkban is feltevő
dik a kérdés, hogy igaz-e vagy nem. Lesz belőle valami vagy nem?
Micsoda álprobléma - mondják sokan, mert végül is nem lesz, nem
tudja anyagilag megvalósítani ezt a grandiózus tervet. Kérem, ez
egészen reális, hiszen nem most kezdődött ez a rombolás, nem
amióta deklarálták. Ez véleményem szerint egy nagy melléfogás volt,
hogy deklarálták egyáltalán. Ez megkezdődött ezelőtt évekkel. Hát
például Kolozsváron, a Hostátban öt-hat faluval felérő földművesréteget telepítettek ki az otthonaiból és költöztették tömbházakba,
kisemmizve házukból, kertjükből és bérelt földjükből.
A városokban már rég megkezdődött - hogy így mondjam para
dox módon - a falurombolás. Több tucat faluval felérő városrészt
semmisítettek meg az elmúlt években, évtizedben, tehát a tendencia
kétségtelen, csak az a kérdés, hogy hogy tudják megvalósítani, hogy
mennyire segíti őket a gazdasági helyzet, hogy mennyire köti meg
őket a nemzetközi tiltakozás, és tegyem hozzá, hogy meddig engedi
őket elmenni Isten, akinek a nevében most már igazán csak egyedül
bízhatunk, és különös rezonanciát nyer Luther Mártonnak az az
éneke, hogy „Erős várunk nékünk az Isten”, hogy kicsit parafrazáljam ezt az énekkezdetet, azt mondhatnám hazai viszonylatban, hogy
erős várunk nékünk az Egyház, mert ez maradt végül is, az Egyház.
Én nem látom annyira fontosnak, tehát kiemelkedően fontosnak a
lelkészek szerepét, persze más kategóriájú képviselői sincsenek né
pünknek, akiknek a fellépése ilyen fontossággal bírna, de az biztos,
hogy viszonylagos mértékben a lelkipásztor sokat tehet, illetve sokat
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tehetne. Ő nemcsak az Isten szája, hogy így mondjam, hanem a nép
szája is, úgyhogy én hivatásbeli kötelességemnek érzem például azt,
amit tettünk ebben a kérdésben a múlt év szeptemberében. Szeret
ném hozzátenni az előbb elhangzottakhoz még azt, hogy a faluren
dezés, a „településrendezés” elleni tiltakozásban másra helyezik a
hangsúlyt a románok, akik ellenzik, és másra tesszük a hangsúlyt mi,
magyarok, akik ellene vagyunk ennek a tervnek. Természetesen
igazuk van a románoknak is, amikor azt mondják, hogy ennek a
politikának útjában áll a masszív, még nem végzetesen megbontott
paraszti lét, a falusi tömegek. Tehát ezt a társadalmi réteget kell
fellazítani, felbontani, szétzilálni, szétszórni. Ez is igaz. Mert lénye
gében az egyetlen olyan rétege a társadalomnak, akik rendelkeznek
anyagi, erkölcsi bázissal egy ilyen politikával szemben, ez a pa
rasztság.
Viszont amire mi helyezzük a hangsúlyt, mi magyarok végső
veszélyeztetettségünkben, az az, hogy itt lényegében egy folyamat
nak egy utolsó vagy utolsó előtti fázisáról van szó. Arról van szó
tudniillik, hogy az utóbbi évtizedekben egymás után, lépcsőzetesen
és tervszerűen szétzúzták például az intézményeinket, szétzúzták a
kultúránkat, az iskolarendszerünket. Támadást indítottak minden
lehetséges etnikai, közös etnikai életlehetőségünk ellen, és úgy érzem,
hogy ebben a sorozatban most már az Egyház is sorra került. Az
Egyház ellen is frontális támadást indítottak. A katolikusoknál nem
kevésbé, mint a református egyháznál. Lényegében a két egyház teszi
ki a magyarság egészét Romániában. Tehát egy több évtizedes folya
matnak egyik utolsó fázisáról van szó, amikor a falu ellen indítottak
frontális támadást. Ennek már demográfiai vonatkozása van, ugyan
is az elmúlt évtizedekben sikerült teljesen elrománosítani a magyar,
illetve német többségű erdélyi városokat. Nem lehet megítélni, hogy
körülbelül három-, ötmillió románt telepítettek be a hegyek mögül.
Mindig a hegyeken túlról. Kárhoztatják Izraelt demográfiai szem
pontból, hogy telepíti a zsidókat az arabok közé. Végeredményben
nem kevésbé érdemel figyelmet ez a jelenség is, hogy az összes
városainkat, amelyek százszázalékosan magyarok voltak, vagy
70-60 százalékosan, azokra is olyan román tömegeket hoztak, toboroz99

va a hegyeken túlról, hogy ezáltal teljesen felborult a demográfiai,
nemzetiségi egyensúly. Egyedül a falu az, amit nem tudtak sehogy
kikezdeni, mert falura nem jött letelepedni a regáti román. És meg
ítélésem szerint, de azt hiszem, nem vagyok egyedül ezzel a vélemé
nyemmel, most a falvakat vették célba, hogy ezt a viszonylag legmegbontatlanabb, tömbben élő, etnikailag a legegységesebb magyar
réteget is bontsák, bomlasszák, és erre pompás eszköz a faluátrende
zés, az áttelepítések, a népesség megkavarása. Gondolom, hogy ez
talán a legfontosabb vonatkozása a kérdésnek.
A falurombolásnak valóban van egy szubjektív, egészen emberi
jogi vonatkozása. Éspedig az, amit nem tudunk lemérni, amit nem
lehet szenzációs hírekben világgá röpíteni. Hogy mi játszódik le az
emberek lelkében? Hogy milyen sorstragédiák, családtragédiák és
lelki vereségek sorozatán keresztül vezet ez az út? Csak az ötvenes
évekhez hasonlítanám; amikor közismerten olyan nehéz időszakon
estek át az emberek, teljesen elnyomorodtak lelkileg és most, amikor
már felemelnék megint a fejüket és kezdenék összeszedni magukat és
régi veszteségeiket pótolni és magukhoz térni újból, egy ilyen kollek
tivizáláshoz hasonlítható óriási folyamat készül ellenük.
Az embereknek nincs választási lehetőségük ezzel az objektív
eseményként, rajtuk kívül álló okokból zajló folyamattal szemben.
Az emberek mit tehetnek? Amit tehet az ember, amint mondta az
előbb, hogy valaki felakasztja magát. Az életrevalóbb és a kiábrán
dult emberek egy rétege ezt a választ adja a végbemenő folyamatok
ra: itthagyja a hazáját. Ez minden beszédnél ékesebben mutatja, a
menekülő ékesebben mutatja azt, hogy mi folyik itt. Én egy nagyon
szemléletes hasonlatot szoktam használni erre nézve, mert itt folyik
a vita, hogy menjünk, ne menjünk, tartsunk ki, vagy pedig nincs
értelme maradni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez már túl
van a verbalizmus szintjén. Valahogy úgy állunk, mint amikor az
állatvilág megérzi a vulkánkitörést, a földrengés közeledtét és akkor
hanyatt-homlok menekül. Itt már nem segít rábeszélés, szép szó és
prédikáció. Sajnos. Sokszor ezt érzem, hogy a prédikáció sem segít,
mert az emberek csinálják azt, am i..., ami felé löki őket a társadalmi
és történelmi helyzetük pillanatnyilag.
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Minden eseményről értesültünk, így értesültünk a hat román volt
pártvezető Ceauşescuhoz intézett felhívásáról, tiltakozó leveléről.
Ha máshonnan nem, a magyarországi rádióból, a Kossuth adóból
vagy a Magyar Televízióból, amelynek műsorait a határmenti ma
gyarság, de nemcsak a magyarság, románok, szerbek is fogják.
Értesülünk ezekről a dolgokról, s egy furcsa helyzet alakult ki. Az
emberek jelentős része érzékenyen reagál: a magánszférában, beszél
getéseiben informál és informálódik mindarról, ami hallszik, ami
történik. Napirenden vannak a legkisebb mozzanataival, vonatko
zásaival is a bennünket érintő kérdések, de a teljes passzivitás, a
puszta befogadás szintjén, és egy-egy partizánakcióhoz hasonlítható
megszólalást leszámítva, mindenki mástól vagy a dolgok önmaguktól való alakulásától várja a megoldást, ha egyáltalán várja. Van egy
olyan réteg is - meg kell vallanom őszintén akiknek el sem jut a
tudatáig az, ami ezen a szinten történik, ez mondjuk összefüggésben
van a gondolkodási és műveltségi színvonallal is. Egy réteg semmi
lyen formában nem reagál a történtekre, illetve teljesen bedől - ha
mégis tud valamit, akkor bedől a közhelyeknek és a propaganda
fogásoknak. Az emberi jogokról is sajátosan vélekedünk. Arra kény
szerít a helyzetünk, hogy nem abban a vegytiszta, nyugati egyértel
mű formában vessük fel az emberi jogok kérdését, hanem a társadal
mi körülményeink sajátosságainak megfelelően, a következő érte
lemben. Itt a puszta emberi jogokat, mintegy háttérbe szorítják a
kollektív jogok. Ugyanis egy ilyen totalitárius rendszerben az ember
nek nincs lehetősége, hogy individuális emberi jogtalanságok ellen
protestáljon.
Nálunk az emberi jogok kollektív jogokként jelentkeznek,
ugyanis totalitárius rendszerben valósággal luxusnak tűnik arra
gondolni, hogy nekem személy szerint mit szabad, és neked mit
szabad még. A társadalmi fejlődésnek nem jutottunk el egy
olyan nyugati színvonalára, hogy egyáltalán vindikálhatnánk
magunknak olyan fajta emberi jogokat, ahogyan ezt Nyugaton
és a fejlett világban teszik. Mi kollektív létünkben érezzük az em
beri jogoknak a hiányát. Vagyis nem nekem mint Tőkés László
nak nem szabad valamit tenni, vagy fosztanak meg egy jogom101

tói, a szólás-, a véleménynyilvánítás, a levelezés, a kapcsolattar
tás, az anyanyelvi oktatásban való részvétel stb. jogától, nem
mint Tőkés Lászlót, hanem mint a magyar kollektívumnak egy
tagját.
Természetesen feltételezem, hogy a románoknál valamelyest
másképp tevődik fel ez a kérdés, ugyanis náluk a nemzetiségi
vonatkozású jogtalanságok nincsenek meg, tehát nem annyira
fonódik össze az emberi jog és a kollektív jog a románság eseté
ben, mint a mi esetünkben. Ettől függetlenül azok a jogok, ame
lyeket az ENSZ-alapokmány és a helsinki nyilatkozat is előirá
nyoz, azokat nap mint nap a legbrutálisabb módon megsértik,
de annyira, hogy azért is nem beszélünk róla eleget, mert ez a
nép még nincs is tudatában azoknak az emberi jogoknak, ame
lyek megilletnék. Hát gondolom, hogy ez a fejlődéssel, a társa
dalmi fejlődéssel, az öntudatosodással van kapcsolatban, hogy
amíg az ember nem tudja, mik a jogai, addig nem beszélhet em
beri jogokról. Itt még nem jutottunk el arra a szintre, hogy leg
alább tudnánk, mi az emberi jogunk, amit meg kell védeni, illet
ve amit megsértenek. Én a többségről beszélek. Természetesen
van egy olyan réteg, különösen Erdélyben, amely már tudatában
van azoknak az emberi jogoknak, amelyektől nap mint nap
megfosztják őket.
CHRUDINÁK ALAJOS: Félő, hogy ennek a felka
varó, megrázó híradásnak az elhangzása után újabb
megpróbáltatások várnak Tőkés Lászlóra, de a tiszteletes - tegnap ezt ismételten megerősítette testvére, if
jabb T őkés István - tudatosan vállalja, hogy áttöri a
megalázó hallgatás falát.
Szeretnék mindenkit arra kérni, itthon és a határo
kon túl, hogy vigyázó tekintetünkkel, odaadásunkkal,
támogatásunkkal vegyük oltalmunkba Tőkés Lászlót,
hogy erőt és bátorítást meríthessen szolidaritásunkból
ezekben a nehéz napokban.
(A Magyar Televízió Panoráma c. műsorában 1989. júl. 24-én elhangzott interjú
teljes szövege.)
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A Confessio szerkesztőségének állásfoglalása
A Confessio szerkesztősége őszinte tiszteletét fejezi ki Tőkés Lászlónak bátorságá
ért és mindazoknak a lelkipásztoroknak, egyháztagoknak és egyházon kívülieknek,
akik, ha nem is nyilvánosan, de mindennapi tetteikkel, csöndes helytállásukkal és
szülőföldjük iránti ragaszkodással juttatják kifejezésre a magyar kisebbség iránt érzett
hűségüket és felelősségüket.
Ugyanakkor kifejezzük megdöbbenésünket is, amiért dr. Billy Graham, amerikai
baptista lelkész, nemzetközileg ismert evangelizátor magyarországi tartózkodása
idején (1989. július 25-30.) nem volt hajlandó szavát fölemelni az életét kockáztató
lelkipásztor testvére, Tőkés László temesvári lelkész és gyülekezete érdekében. A
református értelmiséget reprezentáló folyóiratunk nem talál erre magyarázatot, és
nem is fogadja el azt a magyarázatot, amelyet munkatársa, dr. Haraszti Sándor adott.
A szenvedő felebarátért vállalt szolidaritásnál nincsen fontosabb szempont.
A Szerkesztőség
(Az interjút Michél Clair és Rejean Roy francia riporterek készítették, 1989 márciu
sában, Virágvasárnapot követő hétfőn. Kiutasították őket Romániából.)
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ESEMÉNYNAPTÁR (IX.)
Augusztus 2.: Az Esperest Hivatal a püspökség megbízásából testes
postai küldeményben újból visszajuttatja címünkre a lelkészi hivatal és
saját levelezésem utóbbi időben kelt darabjait. A Lelkészi Hivatal
visszaküldi a címzettekhez a leveleket.
Augusztus 5.: Egy Cristescu nevű ügyész egy ismeretlen férfi társasá
gában felkeres és augusztus 7-re szóbelileg beidéz a temesvári ügyész
ségre. Arra nézve nem hajlandó felvilágosítást adni, hogy kihez és
milyen tárgyban idéznek be.
Augusztus 7.: Megjelenek az ügyészségen. Ugyanaz a Cristescu fogad,
aki beidézett. Tíz percig tart a kihallgatás, szívélyes légkörben. Az
ügyész közli, hogy a temesvári egyetemi központ panaszt tett ellenem,
mely szerint én „valótlan állításokat terjesztettem a temesvári egyete
mi diák-színjátszócsoportról, a Tháliáról”. Visszautasítottam a vádat,
közölve, hogy az év elején valóban írtam egy levelet Papp László
püspöknek, azon színjátszó egyetemisták védelmét kérve, akik templomi
szereplésük miatt zaklatást szenvedtek, és a Thália-csoport védelmében,
melyet templomifellépésük nyománfeloszlattak, azonban levelem minden
állítása megfelelt a valóságnak. Azóta természetesen változott a helyzet,
a bajokat orvosolták, úgyhogy az ügyet lezártnak tekintem.
Cristescu úr végül idézett a Sajtótörvényből (Legea 3/1974.), mely
szerint ha valaki valótlan állításokat terjeszt akár folyóiratokban,
akár a rádió vagy a televízió útján, kihágást követ el, és büntetendő
(91. pár. b. pont). - A beidézés ezzel véget is ért.
Az aradi esperesi hivatal a temesvári lelkészi hivatal megkerülésével
és tudta nélkül meghívót küld gyülekezetünk presbitereinek, Aradra
idézve őket augusztus 13., vasárnap déli 12 órára, egy megbeszélésre,
melynek tárgya „a temesvári gyülekezet jelenlegi és várható helyzete”.
A főgondnokkal rögtön előzetes presbiteri gyűlést hívunk össze a
rendhagyó meghívás tárgyában, augusztus 9-re.
Augusztus 8.: Hóeleji közigazgatási lelkészértekezlet Aradon. Szót kérek,
és tiltakozni próbálok a temesvári gyülekezet önkormányzati jogát sértő
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aradi „megbeszélés” ellen. Kovács József esperes - Popescu inspektor
jelenlétében - megvonja a szót azon a címen, hogy „a kérdés nem tartozik
a lelkészi gyűlésre”. Ezek után kénytelen vagyok a gyűlés szünetében
közölni a lelkészi karral tiltakozásomat, rámutatva, hogy a temesvári
presbiterek Aradra idézése újabb kísérlet egységének megtörésére, a pres
biteri testület megosztására és eltántorítására.
Ugyanakkor Aradon ér Zsigmond József vikárius telefonhívása,
melyben felszólít, hogy magam is menjek el vasárnap Aradra, a megbe
szélésre. Csak szóban értesít, és olyan időpontra rendel át Aradra,
mely keresztezi a temesvári istentiszteletet.
A gyűlés alkalmával kiszivárog a hivatalból a hír, hogy az állami
szervek ultimátumot adtak a püspöknek a temesvári helyzet végleges
megoldására nézve. Az is kitudódik, hogy maga a püspök is jelen lesz
a tervezett „megbeszélésen”.
Augusztus 9.: Presbiteri gyűlés Temesváron. A presbitérium örömmel
fogadja az egyházi hatóságok „megbeszélési” szándékát, de határo
zottan elítéli az aradi találkozó összehívásának gyülekezetünk önkor
mányzatát sértő módját. Eddigi álláspontját fenntartva, ugyanakkor
elfogadja a meghívást, azzal a különbséggel, hogy a megbeszélésre
Temesváron kerüljön sor. Ennek értelmében presbiteri gyűlést hív
össze vasárnap déli 12 órára, a temesvári templomba.
Augusztus 12.: A gyülekezet megbízottja Aradra viszi a presbitérium
határozati állásfoglalását, és Temesvárra hívja megbeszélésre az egy
házi főhatóság képviselőit.
A püspökség táviratot küldet Kovács József esperessel Unterwéger
Tibor temesvári főgondnoknak, melyben kilátásba helyezi a gyüleke
zet presbitériumának a feloszlatását, amennyiben a presbiterek más
nap nem jelennének meg Aradon. Halász Sándor kisodai lelkész telefo
non ismétli meg a fenyegetést a főgondnoknak.
Augusztus 13.: Immár hónapok óta, de különösképpen három hete
- ünnepi sokaság a templomban. Jelenlétükkel és imádságukkal har
colnak a gyülekezetért.
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Presbiteri gyűlés. Az egyházi hatalom képviselői nem érkeznek meg.
„A presbitérium határozottan visszautasítja az esperes táviratában
megfogalmazott fenyegetést, kifejezve meggyőződését, hogy az egy
házban nem fenyegetéssel és hatalmi eszközökkel, hanem a békesség
és a szeretet evangéliumának szellemében kellene megoldást keresni a
vitás kérdésekre. - A presbitérium megdöbbenéssel veszi tudomásul
erőszakosfeloszlatásának kilátásba helyezett lépését, rámutatva, hogy
a Statútum I. 73. cikkelyének értelmében ez a terv minden törvényes
alapot nélkülöz. (...) - A Presbitérium aggodalmát fejezi ki amiatt,
hogy a püspökség és az esperesi hivatal sorozatos megbotránkoztató
intézkedéseivel veszélyezteti a temesvári gyülekezet mind ez ideig
zavartalan békességét és megbonthatatlan egységét”. (Részlet a 30/
1989. sz. határozati állásfoglalásból.)
A szószéki hirdetésben elmondom, hogy szóbelifenyegetés is elhang
zott Aradon, mely szerint: amennyiben nem engedelmeskedünk az
egyházi utasításoknak, más, egyházon kívüli, hatósági eszközökhöz
fognak nyúlni. - Kérem a gyülekezetei, hogy „ha bármi történne is, ne
engedjen a kísértéseknek és indulatainak, és semmi esetre se széledjen
szét, hiszen mindenekfelett álló örökségünk és értékünk: a Gyülekezet.
Ugyanígy a Presbitérium se hagyja el őrhelyét! Meg kell óvnunk a
széthullástól a Gyülekezetei” - hangzott a hirdetés.
Augusztus 15.: Halász Sándor újkisodai lelkész Papp László püspök
üzenetével és levelével keres meg. Közli, hogy augusztus 20-i hatállyal
a püspök Makay Botond resicai lelkészt nevezte ki a helyemre, de
mivel ő szabadságon van, vasárnap, augusztus 20-án neki ( ti. Halász
tiszteletesnek) kell prédikálnia a temesvári templomban. A püspök
ellentmondást nem tűrő, rövid levelében augusztus 18-ra, péntek déli
12 órára Nagyváradra rendel ,fegyelmi felelősség” terhe alatt. A
fenyegetést megtoldja szóban Halász tiszteletes, hogy amennyiben
nem engedelmeskedem, megfosztanak a palástomtól.
Augusztus 16.: Elküldöm a püspöknek június 21-én fogalmazódott
nyílt levelemet és egy táviratot.
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Temesvári Református Egyházközösség
Szám: 106/1989.
Főtiszteletű PÜSPÖKI HIVATALNAK

Nagyvárad
Tárgy: Fenyegetés telefonon
Felső egyházi hatóságunknak tisztelettel jelentem, hogy tegnap délután egy isme
retlen férfi hívott fel telefonon, román nyelven beszélt, és minősíthetetlen módon és
hangnemben gyalázkodott és fenyegetett.
Amikor rájöttem sötét szándékaira, szó nélkül letettem a telefonkagylót. Néhány perc
múlva újból felhívott, „părintele Tokeşt” keresve. Feleségem türelmesebb volt hozzá, és
végighallgatta szitkait és fenyegetőzését. „Bozgor împuţit”-nak, vagyis büdös magyarnak/
hazátlannak titulált, akinek „nincs helye a Bánságban”, és indulatos durvasággal felszólí
tott, hogy „hordjuk el magunkat” (a o şterge) erről a vidékről. Egyéb gyalázkodó és
szitkozódó szószaporítás mellett, végül megfenyegetett, hogy „nem fogjuk megérni a
vasárnapot” (N-o să apucaţi duminica), majd lecsapta a telefonkagylót.
Az ismeretlen telefonáló arról nem szólt, hogy mi késztette erre a durva kirohanás
ra, és honnan ismer engem.
Több szempontból is fontosnak tartom főhatóságaimmal közölni a történteket.
Először is azért, mert a Bánságból való „eltanácsolásom” szándék szerint egybeesik
Temesvárról történt áthelyeztetésemmel. Következésképpen sem mint református
lelkésznek (lásd: áthelyezésem), sem mint magyarnak (lásd: „bozgor împuţit”) nincs
helyem ezen a földön - legalábbis az említett szándékok szerint.
Másfelől a névtelen telefonálás emlékeztet dési meghurcoltatásaim idejére, amikor
is püspöki és hatósági szándékok, valamint a névtelen levelek és telefonálások inten
ciói bizonyítható módon, kísértetiesen egybeestek. Merem remélni, hogy ez esetben
nem lehet szó erről.
Harmadsorban a sovinizmus fenyegető veszélyére szeretném felhívni a figyelmet,
melyet mindenáron meg kell előzni és ki kell küszöbölni.
Temesvárról való eltávolításom és félreállításom hónapok óta tartó veszélyének az
összefüggésében gondolkozva, sajnos, bizonyos fokig komolyan kell vennem a telefo
non elhangzott fenyegetést (hogy ti. nem fogom megérni a vasárnapot). Ez a jövőben
is fokozott elővigyázatosságra késztet, valamint arra, hogy egyházi főhatóságaim
védelmét kérjem az esetleges további inzultusok és támadások ellen. Elsősorban
azonban azt kérem, hogy mielőbb vessenek véget egyházi kálváriámnak, tiszta helyzet
teremtésével véve elejét ügyem további bonyolódásának. Meg vagyok győződve, hogy
mind a temesvári gyülekezet, mind hazai egyházunk egyetemes érdeke ezt kívánja.

Temesvár, 1989. július 27.

Tisztelettel:
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Tőkés László
lelkipásztor

LELKÉSZI JELENTÉS (III.)
Főtiszteletű D. Papp László püspök úrnak

Nagyvárad
Közel két hónappal ezelőtt nyílt levelet fogálmaztam meg a püspök úr címére. A
meggondolás és a félelem azonban azt diktálta, hogy várjak a levél elküldésével.
Továbbá azt is reméltem, hogy valamilyen módon talán már nem is lesz szükség nyílt
fellépésemre. Reményem alaptalannak bizonyult. A püspök úr azóta is gáttalanul
tovább folytatja opportunista és megalkuvó egyházromboló tevékenységét, diktatú
rája - más negativ tényezőkkel együtt - végveszélybe sodorja anyaszentegyházunkat.
Személyes sérelmeim és sorsom, valamint magatartásom várható következményei
emellett eltörpülnek. Ezért is bátorkodom, minden hasonló szempontot félretéve,
nyílt levelemet nyilvánosságra hozni és ismételten felszólítani: térjen meg egyházvesz
tő útjáról, illetve mondjon le püspöki tisztjéről, melyre eddigi munkássága nyomán
érdemtelenné vált. Tapasztalatom szerint ezen álláspontommal egész egyházi közvéle
ményünk szavának adok hangot.
Temesvár, 1989. augusztus 15.
Tőkés László
lelkipásztor
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NYÍLT LEVÉL
Főtiszteletü D. PAPP LÁSZLÓ püspök úrnak

Nagyvárad
Az egyházi közélet és nyilvánosság teljes elfojtásának a körülményei között, hosszú
évek óta „alattvalói” levelek sorával, az előlegezett bizalom nyíltságával igyekeztem
vezetőim figyelmét felhívni anyaszentegyházunk életének negatív jelenségeire, mint
amilyenek az egyházi kiadványok és nyomtatványok hiánya, a lelkészutánpótlás
elsorvasztása, a törvényesség nyilvánvaló sérelmei.
Valóságon alapuló, őszinte leveleimre a legritkább esetben érkezett írásbeli válasz.
A „válasz" azonban mégsem maradt el. Főpásztoraim a szóra „tettel” feleltek. Intés,
fenyegetés, hátrányos megkülönböztetés, fegyelmi eljárás, büntető áthelyezés, a világi
hatóságoknak való kiszolgáltatás volt a „válaszuk” - anélkül, hogy a felvetett kérdé
sek valamelyikét is érdemben megvizsgálták vagy orvosolni próbálták volna. Minden
igyekezetük arra irányult, hogy életbevágó fontosságú problémáinkat eltussolják,
szavamat pedig - a másokéval együtt - elnémítsák.
A püspök úr is ugyanezt tette. Erdélyi üldöztetéseim és a papságból való erőszakos
eltávolításom után „kegyesen” magához vett ugyan, és a megtisztelő temesvári lelki
pásztori állásba méltóztatott kinevezni - ez azonban utóbb puszta taktikaváltásnak
bizonyult: lekenyerezéssel kísérelte meg elérni azt, amit Nagy Gyula kolozsvári
püspök „erős kézzel” hasztalan próbált - elhallgattatásomat.
A temesvári egyházmegye lelkészi kara által, a falvak „szisztematizálása" és az
aggasztó lelkészhiány kérdésében előterjesztett beadványok, valamint az ifjúság sza
bad egyházi tevékenysége és anyanyelvűnk használata tárgyában történt állásfoglalása
im nyomán újabb zaklatásokban volt részem nemcsak a püspökség, hanem egyes
állami képviselők részéről is.
A püspök úr megalapozott és közérdekű megnyilvánulásaim „büntetéseképpen”, a
valódi indítékokat és összefüggéseket elhallgatva, lealázó fegyelmi színjátékot rende
zett ellenem, és ezzel egy időben felfüggesztett állásomból. Miután „szakmabelieket”
is megszégyenítő fondorlatosággal előkészített terve a temesvári gyülekezet spontán
ellenállásán meghiúsult, törvénytelen intézkedéseit újabbakkal tetézte, jogtalan szol
gálati áthelyezéssel próbálva meg gyülekezetemből száműzni egy eldugott, kicsiny
egyházközségbe.
Sorozatos törvénysértő lépései egyetlen kifejezéssel jellemezhetők: mindenáron.
- Nem számít emberi jóérzés, becsület, méltányosság és főpapi méltóság; mit sem
jelent emberi jog, törvény, gyülekezeti-egyházi érdek és igazság; süket fülekre és zárt
ajtókra talál alázatos kérés, tisztázási szándék, gyülekezeti beadvány, törvényes fel
lebbezés vagy tiltakozás; fáradságot nem ismerő hívek és felelős küldöttségek; nem
is beszélve a keresztyén etika kívánalmairól és az evangélium szelleméről. A püspöki
diktátum megmásíthatatlan: „mindenáron mennie kell!”
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Nagy Gyula erdélyi püspök évekkel ezelőtt a rendőrséggel fenyegetett, amikor
tilalma ellenére nem voltam hajlandó elhagyni a kolozsvári teológiai intézet területét,
és - munka nélküli lelkészként - állhatatosan követeltem az egyházi sérelmek orvoslá
sát. Most újból megértük, hogy - ez esetben - a temesvári presbitérium meghatalma
zott küldöttségét, melyet a püspök úr nem volt hajlandó fogadni, helyettese igyekezett
karhatalmi fenyegetéssel rábírni a nagyváradi püspökség elhagyására. Klerikális és
világi hatalom múltbeli összefonódásának a kísértete jár vissza egyházunkban...
A hatalmi módszer érvényességi köre kiterjed egyházi életünk egészére. A püspök
úr elorozta Krisztus Urunktól a „kulcsok hatalmát”. Gátlás nélkül „old és köt”, az
egyház kormányzásában nem ismer sem Istent, sem embert, sem törvényt, sem
evangéliumot, hanem csak egyházidegen hatalmi szempontokat. A sztálinizmus szelle
me ma elevenebben él egyházunkban (a maga módján), mint bármely területén a volt
sztálini berendezkedésű társadalmaknak. Ez újkori klerikalizmus a sztálinizmus meg
őrzésében - is - „következetesebb” a „világnál”.
Egyszemélyes hatalom, személyi kultusz, rendeleti kormányzás, a keresztyén taní
tás ideológiává torzulása, a hatalommal való összefonódás, a politika eluralkodása,
a belügyi módszerek alkalmazása, a zsinat-presbiteri rend helyébe a népidegen főpapi
apparátus kiépítése, az önkormányzati demokrácia elsorvadása jellemzik püspöksé
gét - egyszóval: engedetlenség az egyház „egyedüli Feje”, Krisztus iránt. Isten szava
ítélet püspöki uralma felett: „Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak
nem adom" (És. 42, 8).
Isten igazságot hirdető Igéjének és elnémított, megfélemlített anyaszentegyházunk
belső erkölcsi parancsának engedve, felszólítom a püspök urat, hogy térjen meg
egyházromboló „damaszkuszi útjáról”. A megtérés egyetlen elfogadható módja ez
esetben: az önkéntes lemondás. Haladéktalanul és nyilvánosan mondjon le püspöki
tisztségéről, így hárítva el egyházunk megújulásának az útjából a legfőbb személyi
akadályt.
A püspök úrnak az a legfőbb „érdeme”, hogy despotikus módszerekkel sikerült
elnémítania a lelkészi kart, torkunkra fojtani az Igét és az Igazságot - noha az
igehirdetőknek a szólás a mindennapi kenyerük és elsőrendű hivatásuk. Ahogyan
boldogult ifjúkorunkban tanultuk: mi lennénk Isten szája a nép felé és a nép szája
Isten felé. A püspök úr könyörtelenül megfoszt bennünket rendeltetésünk betöltésé
nek a lehetőségeitől. Vagyunk egy kevesen, akik bátortalanul ugyan, de erőt merítve
hitünkből, mégis szólunk, mert hisszük, hogy „Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek” (Csel. 5, 29). És mert meg vagyunk győződve, hogy - Illyés
Gyula szavaival élve - : aki kimondja a baj t, azzal fel is oldja. A megoldást a kimondás
sal kezdjük. És hiszem, hogy a végtelenségig nem fojthatja belénk a szót.
Megismétlem tehát általános közkívánaton alapuló felszólításomat: Isten dicsősé
gére és egyházunk javára mondjon le tisztségéről.

Temesvár, 1989. június 21.

Tőkés László
lelkipásztor
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TÁVIRAT
a Nagyváradi Református Püspökségre

- válaszul a Püspöki Hivatal 941/1989. sz. levelére, melyben Nagyváradra idéz a
püspök Váradra utazásomat megfontolás tárgyává teszem, amennyiben írásbeli biztosíté
kot kapok személyes biztonságom szavatolásáról és arról, hogy a vasárnapi istentisz
telet megtartása céljából sértetlenül visszatérhetek gyülekezetembe.
Temesvár, 1989. augusztus 16.
Tőkés László
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„ITTHON MARADUNK, DE VELETEK TARTUNK”*
Kedves Testvéreim, Európában! Földrészünk itt élő lakói sóvárogva
tekintenek a megindult világ nagy találkozói felé, melyeken nem vehet
nek részt. Országunkban is akadna seregnyi ember, aki közétek állna, és
határtalan lelkesedéssel csatlakozna az egyre izmosodó európai menete
léshez, és vetné kezét az elócskult határzárakra, de jó szándékuk ezernyi
falba ütközik. Ott lennénk mi is, ha meghívnátok. De kit is hívnátok,
hiszen mi csak egyedeinkben létezünk? S kiket is képviselnénk, ha ott
lehetnénk, hiszen saját hazánkban sem gyűlhetünk össze, természetes
élet- és célközösségeink lehetőségeitől meg vagyunk fosztva.
S ha mégis hívnátok - nem érkezne meg a meghívó. Amennyiben
mégis megjönne, postán vagy rejtve, jelentenünk kellene a hatósá
goknak, és gyötrő kihallgatásoknak tennénk ki magunkat külföldi
kapcsolatainkat illetően, míg végül épp ezek miatt tagadnák meg
tőlünk az utazás engedélyezését. Lehetséges részvételünk végül is
puszta útlevélüggyé egyszerűsödne. Rátok figyelünk mégis, de odafi
gyelésünket megannyi akadály korlátozza. Hallgatnánk rátok és
hallani akarunk rólatok, de a hazaiak hiányában idegen rádióadók
zavart hullámain csak töredékesen, bukdácsolva jut át a szó. Vigyá
zó szemünket rátok vetnénk, de be kell érni a hazai televízió kéthárom órányi manipulált adásával. Itt nap mint nap mozgás-, látásés halláskárosultnak kell éreznünk magunkat...
És ezek még mindig csupán külső falak. Elidegenedettségünk azonban
ennél mélyebb, hiszen bennünk és közöttünk is épp megfoghatatlanságá
ban lebonthatatlannak tűnő, szerteágazó falrendszer terpeszkedik.
Mi még csak itt tartunk, és ennek is csak a legelején: elkezdtük
bontani belső falainkat. A hallgatás, a félelem, az önkorlátozás
falait. A tartósan magába zárt lélek és gondolat palánkgyürűit. Az
elnyomorodott tudat ideológiai tartóoszlopait. A kölcsönös bizal
matlanság drótsövényeit. A magunkba zárkózás egymástól elriasztó
határcsapdáit. A rabul esett emberi szellem hatalmas fantomlágerét.
Mi még csak magunkból, a mélységből (de profundis) tekinge
tünk ki a világba, s mint - saját börtönünkből - frissen szabadult
* Tőkés László írásos üzenete a Magyar-Osztrák határon, 1989. augusztus 19-20.-án
tartott Vasfüggöny-bontó piknikre
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foglyok, elvakulva s a világ szabad áramlataitól elerőtlenedve és
megrészegülve látjuk, hogy: másképp is lehet. Túlzásnak, lelkendezésnek érezhetitek, de mégis azt mondom, hogy ujjongva örvendünk
az új utaknak, eszméknek, feltámadt szabadságnak és lehetőségnek,
és ha valami, akkor minket is kimondhatatlanul lelkesít, hogy a
lebontott falakból fel kellene építeni a közös Európa-házat.
Most még azonban ujjongásunkhoz hasonlóan végletes, csüggeteg
félelem is elfog ugyanakkor, mert, mint a foglyok, nagyon hozzá
szoktunk már a korlátokhoz és a félelemhez. Országunk népének
többsége még nagyon kicsiny hitű, és saját átélt reményeinek sem
mert hinni. Azonban szavatok, összefogásotok, szervezkedésetek és
előrehaladott politikai törekvéseitek, Európa nemesebbik szelleme
szemmel láthatóan megteszi felrázó hatását körünkben.
Nálunk a vasfüggöny helyett falvakat akar lerombolni a téboly.
Hisszük, hogy nem fog sikerülni. Rajtatok is múlik, hogy ne történ
hessék meg. Falak helyett falvak! S ha összefogásotok által is előbb
re jut a haladottabb romániai politikában is otthonos eszme, a
határok „spiritualizálásának” a terve, akkor sem kell féltenünk
többé sem falvaink népét, sem Európa kis népeit és nemzetiségeit,
mert minden más berlini mintájú fal Jerikóként fog összedőlni egy
csapásra. És akkor végre mi is ott leszünk az Európai Össztalálkozón (Nagytalálkozón)... Én (nem is gondolhatva kiutazásra) Euró
pa legnagyobb nemzetiségének egyik tagjaként s mint lelkipásztor,
egy kicsit a képviseletében is üzenek. Most, mikor erdélyi magyar
nemzetiségem ezres tömegekben, reményvesztetten özönlik Magyarországra és a Nyugat felé - ezernyi románnal együtt -, a kényszerű
ségből vagy meggyőződésből itthon maradókkal együtt mindeneknél
inkább azt kívánom, hogy egyszer s mindenkorra leomoljanak azok a
falak, melyek elválasztanak bennünket a román nemzettől, Európá
tól, magyarországi testvéreinktől és legjobb önmagunktól, hogy meg
szűnjön az az egyetemes megosztottság, mely megmérgezi Európa
jelenét, romániai magyar népemet pedig végveszéllyel fenyegeti.
Itthon maradunk, de veletek tartunk. Isten minket úgy segéljen.
Temesvár, 1989. VIII. 17.
református lelkipásztor

113

ESEMÉNYNAPTÁR (X.)
Augusztus 17.: Halász Sándor püspöki megbízott, újkisodai lelkész
újból az „engedelmességre” akar rábeszélni, mondván: mindenáron
őrizzem meg a palástomat, mert az védettséget biztosít számomra.
- Az nem kétséges, hogy mi ellen van szükségem „védettségre”...
Augusztus 18.: Unterwéger Tibor főgondnokkal és Szalay Gusztáv
gondnokkal együtt nem teszek eleget a 15-én kelt püspöki felrendelés
nek : nem utazunk Nagyváradra. Megelőzőleg hozzájuk intézett leve
lében a püspök fegyelmivel fenyegette meg a gondnokokat, amennyi
ben nem jelennének meg a kihallgatáson.
Augusztus 19.: Az Esperesi Hivatal küldönc révén, kézből juttatja el
hozzám a püspökség újabb intézkedésének dokumentumát. Közli, hogy
a püspökség 954/1989. szám alatt újból a Szilágy megyei menyői
egyházközségbe helyez át, és mellékeli a Kultuszállamtitkárság
137/1989. VIII. 16. számú jóváhagyásának a hitelesített másolatát. Az iratokból kitűnik, hogy az egyházi hatóságok meg nem történtnek
tekintik a májusi áthelyeztetésemet.
Halász Sándor újkisodai lelkész hivatalos levélben közli, hogy Papp
püspök Makay Botond resicai lelkészt kinevezte ugyan Temesvárra,
de vasárnap még neki kell prédikálni helyette gyülekezetünkben. írás
ban utasítom el szolgálatát.
Augusztus 20.: Az egyházifőhatóság nem tud érvényt szerezni intézke
déseinek: nem akadályoznak meg a szószéki szolgálatban. Hirdeté
semben rámutatok: „Egyetlen eszközük maradt: afenyegetés. Fenye
getés a lelkipásztor ellen, hogy megfosztják palástjától; a presbitérium
ellen, hogy feloszlatják; a gondnokok ellen, hogy fegyelmit indítanak
ellenük. - Ez szégyen.”
Újabb román nyelvű telefonfenyegetés, mely „büdös magyarnak”
nevez, és kilátásba helyezi, hogy „elfognak kapni, ki fognak nyírni”.
Értesülök arról, hogy augusztus 13-án, vasárnap délelőtt, a tervezett
aradi megbeszélésen jelen volt Papp László püspök, Fodor László
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szilágysági esperes, Zsigmond József vikárius, a temesvári presbiterek
távolmaradása miatt azonban dolgavégezetlenül távoztak. A püspök
kijelentette, hogy ha csak egyetlen temesvári presbiter is megjelent
volna, a gyűlés határozatképes lett volna.
Az egyházi vezetőség megkísérelte bevonni terveibe az aradi presbi
tériumot, hogy vegye át a temesvári gyülekezet vezetését saját presbi
tériuma feloszlatása esetén. Az aradi presbiterek közül csupán néhá
nyon jelentek meg a találkozón, s közülük is ketten felháborodva
hagyták ott a helyszínt, mondván, hogy „ilyen mocskos munkában nem
hajlandók részt venni”.
A temesvár-újkisodai presbitériummal is megpróbálkozott a ható
ság, azonban tagjai egyhangú határozattal utasították vissza a kétes
megbízatást.
Augusztus 21.: A municípiumi néptanács küldöttje meghívott a délután
tartandó felszabadulási gálanagygyűlésre a Román Operába és a 23-i
díszfelvonulás tribünjére. Délután elmentem az ünnepségre az ortodox
érsek, a katolikus ordinárius és a szerb ortodox vikárius társaságában.
Augusztus 22.: Újabb néptanácsi kiküldött jelent meg hivatalunkban,
és tapintatosan közölte, hogy tévedés történt: az augusztus 23-i ünnepi
felvonuláson nem tartanak igényt jelenlétemre.
Augusztus 25.: Mester Ferencet, egyházközségünk alkalmazottját
igazoltatják az utcán, amikor fe l akarja adni az egyházi postát. Köte
lezik, hogy bontson fe l egy levelet, és fordítsa le románra a szövegét.
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SZÓSZÉKI TÁJÉKOZTATÁS
1989. augusztus 20-án*
A temesvári református egyház szószékéről határozottan vissza
utasítom a Krisztus Urunk ügyéhez és egyházához méltatlan mód
szereket. Elítélem a főpapi önkényt, a sorozatos törvénysértéseket, a
gyülekezeti önkormányzat megsértését, a lelkipásztor zaklatását.
Mi zsinat-presbiteri egyház vagyunk, melyben az Isten Igéjén
alapuló demokratikus törvényeknek és gyakorlatnak kell érvénye
sülniük. A gyülekezeteknek önálló joga egyházi életük alakítása, a
tisztségviselők és lelkipásztoraik megválasztása.
Az egyházi hatóságok törvénytelen és önkényes intézkedései,
egész vezetési gyakorlatuk súlyosan veszélyeztetik a temesvári gyüle
kezet életét és békéjét - melyet állhatatosan meg kell védelmeznünk.
Lelkipásztor továbbra sem hátrál meg, visszautasít minden fon
dorlatos külső próbálkozást, mely gyülekezete és személye ellen
irányul, és mindaddig őrhelyén marad, ameddig Isten engedi.
Kedves Testvéreim! Hónapok óta minden alkalommal azzal a
gondolattal lépek a szószékre, hogy talán utolszor hirdethetem nek
tek az igét. Most sem tudhatom, mit hoz a holnap. Amennyiben a
sátáni erőknek valamilyen módon sikerülne eltávolítaniuk helyem
ről, újból kijelentem, hogy ez akaratom ellenére, tisztességtelen és
erőszakos úton történne, ami ellen ezúttal is tiltakozom.
Kérem a Gyülekezetei és a Presbitériumot, hogy minden kö
rülmények között őrizze meg hitét, egységét, reménységét, és
semmi esetre se széledjen szét, hiszen megtartó közösségünket
úgy kell őriznünk, mint a szemünk fényét.
Jelenlétünkkel, imádságunkkal és állhatatos kitartással védjük
Gyülekezetünket minden külső és belső veszélytől, a széthullás
tól.
Nemes szándékunkhoz Isten áldását és erejét kérjük, tudván, hogy
„mindenre van erőnk a Krisztusban”.

* Részlet
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A Nagyváradi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalától
970-1989. szám
Tiszteletes Tőkés László helyettes lelkész úrnak

Tekintettel arra, hogy 1989 augusztus 20-tól a 954. számú püspöki kinevezés
alapján, amelyet a Vallásügyi Államtitkárság 5241 számmal megerősített, tiszteletes
Makay Botond volt resicai lelkipásztor neveztetett ki temesvári parókus lelkész
nek, ezúton felszólítjuk, hogy 1989. szeptember 15-ig a Timotei Cipariu 1. szám
alatti lelkészi szolgálati lakást szíveskedjék elhagyni.
Ellenkező esetben kénytelenek leszünk törvényszéki eljáráshoz folyamodni a
kilakoltatás végett.
Nagyváradon, 1989. augusztus 25-én
D. Papp László sk.
püspök

P. H.

Zsigmond József sk.
vikárius

ESEMÉNYNAPTÁR (XI.)
Augusztus 29.: Az esperest küldönc újabb levelet hoz, melyben
közlik, hogy a püspöki hivatal rendelkezése alapján „a hivatal
átadása-átvétele 1989. szeptember 1-jén - pántéként lesz, Szabó
Ferenc kerületi számvevő ellenőr jelenlétében” - vagyis a püspök
csökönyösen erőlteti eltávolításomat - legalábbis a verbalizmus
szintjén. Tovább folytatódik a papirosháború.
Fellebbezést nyújtok be áthelyezésem, illetve Makay Botond resicai lelkész temesvári kinevezése ellen, legfőképpen a gyülekezeti
önkormányzatra való hivatkozással, és jelképesen visszaküldöm az
esperest hivatal leiratát. Mellesleg rámutatok: „alapos a gyanú,
hogy Makay tiszteletes, mint fegyelmi bizottsági elnök, folyó év
áprilisában azért vett részt tevékenyen állásomból való eltávolítá
som első - törvénytelen - kísérletében, hogy félreállításommal ma
gának szerezze meg a temesvári lelkipásztori állást, - ami súlyo
san kompromittálja mind őt, mind az öt felhasználó egyházi veze
tést.”
Augusztus 31.: A körzeti rendőr bekéreti személyazonossági iga
zolványomat, úgymond rutinellenőrzésre. Fondorlattól tartva, nem
teszek eleget kívánságának.
A sűrűsödő adminisztratív intézkedések, negatív jelzések keltet
te növekvő feszültségben - mint annyiszor az elmúlt hónapok fo 
lyamán - megérkezik családom néhány tagja, hogy veszélyezte
tettségemben mellettem legyenek.
Kézhez kapok egy meglepő körlevelet, melyet a két romániai
református püspök, D. Nagy Gyula és D. Papp László intézett az
összes református lelkészi hivatalokhoz, augusztus 14-i keltezéssel.
A levél „kötelességeim megszegése”, valamint lelkészi és állampol
gári „magatartásom és tetteim" miatt nyilvánosan kipellengérez a
lelkészi társadalom előtt és kiközösít nemcsak a papságból, hanem
az egyházból is. A két püspök összpontosított közös támadásra
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vállalkozott, hogy így félemlítse meg a lelkészeket és elejét vegye
az általam képviselt „kór” továbbterjedésének.
Szeptember 1.: Ezen a napon zárva tartjuk az irodát - tartunk
valamely orvtámadástól. Kizárólag csengetésre nyitunk ajtót. Vár
juk a beharangozott átvételi bizottság jövetelét, azzal a feltett
szándékkal, hogy nem adjuk át a gyülekezetei. - A küldöttség jö 
vetele elmarad.
Levél érkezik a püspökségről, melyben közlik, hogy amennyiben
szeptember 15-ig nem üresítem ki a lelkészi lakást, „törvényszéki
eljáráshoz folyamodnak a kilakoltatás végett.”
Kiszolgáltatottságomban körlevéllel válaszolok a két püspök
körlevelére, önvédelemből és hogy leleplezzem a szerzők egyház
pusztító demagógiáját. Többek között ezeket írom: „Nagy Gyula
és Papp László püspökök kivizsgálás, bizonyítás és jogszerű eljá
rás nélkül, ex cathedra bűnösnek nyilvánítottak, és - a maguk
módján - végre is hajtották rajtam az ítéletet. Hivatali kötelessé
gük volna a jogőrzés - de ők elkötelezték magukat a jogorzás
mellett (Lásd: Ésa 5, 7)”.
Körlevelemet nem postai úton terjesztem.
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„FELFÜGGESZTÉS”
A Nagyváradi Református Egyházkerület Püspöki Hivatala
Szám: 1010-1989.
Tőkés Lászlónak

Temesvár
Ismételten értesítem, hogy egyházunk szolgájaként és Románia Szocialista Köztár
saság állampolgáraként elkövetett súlyos vétségei miatt lelkészi szolgálatából hivata
losan felfüggesztetett.
Következésképpen felszólítjuk, hogy a temesvári lelkészi lakást 1989. szeptember
15-ig tegye szabaddá. Ellenkező esetben a megfelelő törvényes intézkedések végett - a
szolgálati lakás jogtalan használata miatt - az illetékes hatóságokhoz fogunk fordulni.
Nagyváradon, 1989. szeptember 1-jén.

D. Papp László sk.
püspök

A REFORMÁTUS LELKÉSZ FŐBB KÖTELESSÉGEI*

A református lelkésznek, mint egyháza hivatalos szolgájának, a
következő főbb kötelességei vannak: a) Isten Igéjének tiszta hirdeté
se, b) a sakramentumok kiszolgálása, d) gyülekezete családjainak
lelki gondozása - anélkül, - hogy a többi fontos teendőjét mellőzné,
d) az egyházközség anyagi javainak lelkiismeretes kezelése és e) az
irodai ügyvitel pontos végzése.
Tekintettel arra, hogy a gyülekezeti élet és szolgálat a más egyhá
zakkal való jó együttélés keretei között bontakozik ki, a református
lelkésznek élnie kell azokkal a lehetőségekkel és módozatokkal, ame
lyeknek keretében a rábízott gyülekezet élete ökumenikus, azaz a
másik egyházzal kapcsolatos és azzal együtthaladó szolgálattá válik.
Jó, ha a református lelkész emlékezik a lelkészszentelés alkalmával
tett esküjére, mikoris egyháza felettes hatóságai iránti engedelmes
ségre is esküdött, mert csak így nyerhet tiszteletet és megbecsülést
gyülekezetének tagjaitól.
Nem felejtendő el, hogy a református lelkész - miközben egyházi
* Körlevél
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szolgálatát végzi - állampolgár is. E körülményt figyelembe véve, a
lelkészi szolgálat nem érhet véget az Egyházi Statútum által előírt
lelkészi kötelességek szorosan vett teljesítésével, hanem a lelkésznek
teljes életével hazája társadalmi fejlődését is szolgálnia kell.
A Református Egyház Statútuma I. Főrésze 34. és 36. paragrafu
sai a lelkész egyházi és állampolgári kötelességeire vonatkozóan a
következőket állapítják meg:
1. „Általában a lelkész mind egyházi beszédei, mind mindennemű
nyilatkozata által a krisztusi szere tetet ápolja és erősítse, a szemé
lyeskedő vonatkozásokat gondosan kerülje.”
2. „Egyházi hatóságai iránt az őket megillető tiszteletet tanúsítani,
azok egyházilag törvényszerű intézkedéseinek és felhívásainak enge
delmeskedni, határozataikat és végzéseiket teljesíteni köteles.”
3. „A kormány ama rendeletéit, melyek az országos törvények
végrehajtására vonatkoznak s vele az egyház hatóságai útján közöl
téinek, teljesíteni és végrehajtani tartozik.”
4. „A református lelkész írott és íratlan kötelességeivel egybehangzó
an szükséges, hogy az igehirdető lelkész az egyházi és állampolgári
kívánalmaknak minden tekintetben megfeleljen.”
A fentiek tiszteletben tartásával elkerülhető a Tőkés László temesvári
helyettes lelkész helyzete, aki magatartása és tettei következtében az
egyházon kívülre került, nemcsak önmagának, hanem az egész Refor
mátus Egyháznak is kellemetlenségeket okozva.
Tőkés László úgy az egyházi mint az állami törvényeket súlyosan
áthágva, önmagát minden lelkészi és állampolgári kötelességnek
fölébe helyezte.
Tettei iránt úgy az egyház vezetősége, mint az állami hatóságok
hosszas türelmet és elnézést tanúsítottak, de említett lelkész mindaz
zal, amit tesz, továbbra is rossz példa úgy lelkésztársai, mint az
egyháztagok számára.Tetteivel és magatartásával Tőkés László ön
magát zárta ki országunk Református Egyháza lelkészeinek sorából.
Kolozsvár-Napoca-Nagyvárad, 1989. augusztus 14-én.
D. Nagy Gyula sk.
püspök

D. Papp László sk.
püspök
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TŐKÉS LÁSZLÓ REFORMÁTUS LELKÉSZ
RÖVID JELLEMZÉSE*

Tőkés László, dr. Tőkés István nyugalmazott teológiai tanár fia.
Szolgálatát Brassóban és Désen kezdte. Többszörös fegyelmi vétsége
miatt áthelyezték onnan, de megtagadta áthelyezését. Következéskép
pen törölték a lelkészek sorából. 25 hónapot élt foglalkozás nélkül.
1986. év kezdetén áthoztam a Nagyváradi Egyházkerület lelkészei
közé abból az okból kifolyólag, hogy e hónapok során a nyugati
országokból levelek áradatát kaptam ugyanazzal a szöveggel: „Mi
van Tőkés László családjával? így értelmezik a vallásszabadságot
Romániában? Tőkés László Temesvárra való segédlelkészi kinevezése
után többet nem kaptam egyetlen levelet sem ezzel a tartalommal.
A temesvári tisztségbe való besorolása alkalmával elismertem ezt
a 25 havi, le nem dolgozott idejét. Ennek eredményeképpen, és azért,
mert éppen Temesvárra kapott kinevezést, köszönő és hálálkodó
leveleket kaptam tőle. Peuker Leó parókus lelkész halála után he
lyettesnek neveztem ki.
Körülbelül egy évig nem volt semmi különösebb probléma vele.
1987-től kezdve azonban megszaporodtak a kihallgatások: behívat
tam a Püspöki Hivatalba, hogy megkapja a szükséges útbaigazításo
kat. Az o k : mindenkor a maga „fondorlatai” szerint tevékenykedett,
és az egyházi rendelkezések ellen, mintha nem is volna szüksége
tanácsokra.
Minden alap nélkül ellenséges politikai magatartást tanúsított a
rendelkezésekkel szemben s ezzel sok nehézséget okozott nekünk:
iskolásokat használt fel egyházi ünnepélyeken, nacionalista alapok
ra helyezkedett: bírálta az ország területi rendezését, külföldről
illegálisan behozott nyomtatványokat terjesztett.
Mivel ismételt útbaigazításainkat nem tartotta tiszteletben, áthe
lyeztem a Szilágy megyei Menyőbe, de visszautasította az áthelye
zést, valamint a Vallásügyi Államtitkárság hozzájárulását, kijelent
ve, hogy azok „törvénytelenek”.
* A körlevél melléklete
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Ez év kezdetétől fogva felszínre jutott egyes külföldi románellenes
körökkel való kapcsolata. Ezeknek a tevékenységeknek a „koroná
ja” a Magyar Televízió „Panoráma” nevű műsora volt, amelyben ő
hazugságokat és rágalmakat adott elő Hazánkkal szemben.
Ettől kezdve sorozatosan programot közölnek a Magyar Televízió
ban és a Magyar Rádióban, amelyben lényegileg ennek a „becsületes
magyar lelkésznek szenvedéseiről” szólnak, akit az ő Református
Egyháza üldöz, amelynek megtestesítője én vagyok.
Összefoglalva Tőkés felfuvalkodott, öntelt ember, aki nem ismeri
a fegyelem fogalmát, azt kívánván, hogy legyen az ő egyházában is
„egy mártír”.
Nagyváradon, 1980. augusztus 14-én.
D. Papp László
püspök

VÁLASZ EGY KÖRLEVÉLRE

D. Nagy Gyula kolozsvári és D. Papp László nagyváradi reformá
tus püspökök rendhagyó körlevelet bocsátottak szárnyra folyó év
augusztusában. A - kolozsvári esperesi hivatal által 712/1989. szám
mal ellátott - sokszorosított formában kiküldött levél címe: A refor
mátus lelkész főbb kötelességei. Az általánosságban mozgó, törvényszerűsködő és hangzatos írás tulajdonképpeni célzata az utolsó
bekezdésekből olvasható ki, melyekben ez áll:
„A fentiek (ti. a vázolt kötelességek) tiszteletben tartásával elke
rülhető Tőkés László temesvári helyettes lelkész helyzete, aki maga
tartása és tettei következtében az egyházon kívülre került, nemcsak
magának, hanem az egész Református Egyháznak is kellemetlensé
geket okozva.
Tőkés László úgy az egyházi, mint az állami törvényeket súlyosan
áthágva, önmagát minden lelkészi és állampolgári kötelességnek
fölébe helyezte. Tettei iránt egyház vezetősége, mint az állami ható
ságok hosszas türelmet és elnézést tanúsítottak, de említett lelkész
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mindazzal, amit tesz, továbbra is rossz példa úgy lelkésztársai,
mint az egyháztagok számára.
Tetteivel és magatartásával Tőkés László önmagát zárta ki or
szágunk Református Egyháza lelkészeinek sorából.”
A két magyar református püspök, miközben a „lelkészek kö
telességeiről” papol, valójában az én nyilvános kipellengérezésemre és a lelkészi kar megfélemlítésére törekszik. Hatalmuk és
maradék tekintélyük súlyával összpontosított támadást intéznek
ellenem, rágalmazó félrevezetéssel és elrettentő példa statuálásával igyekezvén elejét venni a hitvallásos szellem, a törvényes ki
állás és a közösségvállalás elterjedésének a romániai református
egyházban. Farkasszelídségű és elvszerűsködő figyelmeztetésük
durva fenyegetést is tartalmaz: „úgy jártok ti is, mint Tőkés
László, ha nem teljesítitek «kötelességeiteket^ Nem kérdéses,
hogy a főpapi olvasatban mit jelentenek ezen kötelességek: teljes
„szolgálati” és „állampolgári” meghunyászkodást, föltétien enge
delmességet a hatalmi önkénnyel szemben.
Mivel vádol a hatalma magasságából kicsinységemhez leeresz
kedő két püspök? - Homályos példálózásban kimerülő állításaik
szerint: törvénysértő „magatartásom és tetteim” következménye
ként „önmagamat kizártam” nemcsak a lelkészek sorából, de
még az egyházból is.
Melyek azok a példátlan súlyosságú „tettek”! Miben áll az
egyetemes egyházi körlevél szigorával kárhoztatott „magatartá
som”? Mely „egyházi és állami törvényeket” hágtam át? Miben
mutatok „rossz példát” lelkésztársaim és az egyháztagok számá
ra? - A súlyos vádak általánosságban maradnak. Erdély és Ki
rályhágómellék püspökei szemérmesen hallgatnak vétségeim mi
benlétéről, - ahogyan ők körülírják-: „mindarról, amit teszek”.
Bizonyára jó okuk van elhallgatni kiközösítésem tényleges
okait és hátterét. Minden bizonnyal az sem véletlen, hogy a lel
készi kart tudatlanságban kívánják tartani ügyem és kapcsolatos
intézkedéseik részletei tekintetében. Sztálini szemléletükbe nem
férnek bele a tények, a valóság néven nevezése, az indokok hanem csupán azok megideologizálása, a megfellebbezhetetlen
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„következmények”, a büntető terror. S hogy az általuk kreált
törvényes látszat „szalonképesebb” legyen, drasztikus intézkedé
seiket elkendőző jámborsággal húzódnak a háttérbe, reám hárít
va leszámolásuk felelősségét, mondván: „maga magát zárta ki
az egyházból”.
A főpapi kegyesség és a jószándék sminkje mindenek tetejében
a „türelem”és az „elnézés” lágy vonásaival egészül ki a körlevél
ben.
Mit is takar valójában ez a két álszent kifejezés?
Hat évi könyörtelen hajszát, egymással összefonódó egyházi
és hatósági zaklatásokat személyem és környezetem ellen.
Nevezett püspökök azon opportúnus, megalkuvó és erkölcste
len gyakorlatát, mellyel kiszolgáltatják az önkénynek és a pusz
tulásnak egész egyházunkat, s valóságos keresztes hadjáratot
folytatnak a fennhatóságuk alatt álló, hitüket, meggyőződésü
ket, álláspontjukat vállaló, közösségeinket, hagyományainkat,
örökségünket védelmező lelkipásztorok és gyülekezetük ellen.
D. Nagy Gyula „türelme” és „elnézése” a törvényesség színe
alatt ellenem folytatott hosszadalmas megsemmisítő eljárás nyo
mán odáig terjedt, hogy felbomlasztotta a dési gyülekezetei, en
gem pedig az utcára tett, két évi munkanélküliségre kárhoztatva
(1984-1986).
D. Papp László „türelme” és „elnézése” idén a temesvári gyü
lekezetei szemelte ki áldozatául, melynek lelkipásztoraként tűzzel-vassal (fegyelmi eljárás, állásomból való felfüggesztés, hivata
li áthelyezés, zaklatás, fenyegetés, beígért kilakoltatás stb.) félre
akar állítani engem az útból, nem riadva vissza a lelkészi karból
való törvénytelen eltávolításom végső eszközétől sem.
Püspökeink „türelme” és „elnézése” legfeljebb az a tehetetlen
ség, mely meggátolja őket, hogy gyorsan és maradéktalanul vég
rehajtsák megsemmisítő intézkedéseiket, amikor szembetalálják
magukat az igazi törvényességgel, a leplezetlen igazmondással, a
világosan ítélő közvéleménnyel, vagy egyes gyülekezetek és lelkipásztorok ellenállásával.
Nagy Gyula és Papp László püspökök kivizsgálás, bizonyítás
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és jogszerű eljárás nélkül, ex cathedra bűnösnek nyilvánítottak,
és a maguk módján - végre is hajtották rajtam az ítéletet. Hiva
tali kötelességük volna a jogőrzés - de ők elkötelezték magukat
a jogorzás mellett (L.: És. 5, 7). - Kiszolgáltatottságomban fel
jogosítva érzem magam, hogy körlevélben válaszoljak otromba
körlevelükre, és visszafordítsam reájuk megbélyegző ítélkezésü
ket. Törvénytipró „magatartásuk és tetteik” kárhoztatják őket.
Temesvár, 1989. szeptember 1.
Tőkés László
lelkipásztor
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Textus: Ap. Csel. 2, 46
És mindennap egyakarattal kitartva a temp
lomban, és megtörve házanként a kenyeret,
részesednek vala eledelben örömmel és tiszta
szívvel.

Lekció: Zsoltárok 84
Az éneklőmesternek a gittitre; Kóráh fiainak
zsoltára. Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Se
regeknek Ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lel
kem az Úrnak tornácai után; szívem és testem
ujjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál
házat, és a fecske is fészket magának, ahová
fiait helyezhesse - a te oltáraidnál, oh Seregek
nek Ura, én Királyom és én Istenem! Boldogok,
akik lakoznak a te házadban; dicsérhetnek té
ged szüntelen! Szela! Boldog ember az, akinek
te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívé
ben. Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá te
szik azt; bizony áldással borítja el korai eső.
Erőről erőrejutnak, míg megjelennek Isten előtt
a Sionon. Uram, Seregeknek Istene! Hallgasd
meg az én könyörgésemet; hallgasd meg Jákob
nak Istene! Szela. Mipaizsunk! Tekints alá, oh
Isten, és lásd meg a te felkented orcáját! Mert
jobb egy nap a te tornácaidban, hogysem ezer
másutt; inkább akarnék az én Istenem házának
küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sáto
rában! Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyel
met és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót
azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek Ura!
Boldog ember az, aki bízik benned.
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„AMÍG ISTEN ENG EDI..
I.

Nyolc óra múlt nyolc perccel. Kedves hallgatóim a Vasárnapi
Újságot hallják.
Ha elénk kerül, vagy valahol hírt kapunk Tőkés László refor
mátus lelkipásztorról Erdélyből, Temesvárról, mindannyiunkban
aggodalom és tisztelet kel. A Vasárnapi Újság különleges, re
génybe illő módon talált kapcsolatot Tőkés Lászlóval. Király
Edit kolléganőnk üzenetet küldött, méghozzá úgy, hogy valaki
nek elmondta, hogy milyen kérdésekre szeretné, ha válaszolna
Tőkés László. Ez már önmagában véve egy bizarr szituáció, és
Tőkés László magnetofonra mondta a válaszait egészen furcsa
körülmények között. Megkaptuk. Ennek a tulajdonképpen egy
oldalú beszélgetésnek az első hosszabb részletét hallják most, és
hogy mik voltak a kérdések, ezzel indul a most következő sajá
tosan különös és megrázó vallomás.
Tőkés László lelkipásztornak Temesvárra.
Tiszteletes úr, ha kérdéseinkre még tud válaszolni, akkor milyen
körülmények között teszi ezt? Tudja-e, hogy hol van a lehallgató
készülék, és honnan figyelik a látogatóit? Ön perben van saját
egyházával is. Véleménye szerint a hivatalos egyház engedményei
az állam iránt mikor és meddig szolgálhatják, és valójában szol
gálják-e a magyarság és a hívők megmaradását? Gyülekezetének
tagjai dacolva állammal és egyházzal, kiálltak Ön mellett. De azt
is jól tudja, hogy keresztet vetve mennek be a templomba a besú
gók is. A krisztusi szeretet az emberi önvédelmi reflex és az elkö
telezettek indulata gondolkodásában és lelkében együtt van jelen?
A keresztény magyarság erdélyi szimbóluma Márton Áron püs
pök. A II. világháború előtt a katolikus, református, unitárius és
görög katolikus felekezeteket egyesítette a magyarságuk. Az
utóbbi években nem hallunk még ökumenikus együttműködésről
sem. Tiszteletes úr, saját sorsának mi a mérlege? Kikezdheti a
félelem a hitet? Vajon mikor válaszolhat legközelebb kérdéseink
ül

re? Nem reformátusként, de emberségben és tisztességben hívőként köszönti a Vasárnapi Újság nevében, Király Edit.

Tudja-e, hol van a környezetében lehallgatókészülék?
Kérdése zavarba ejtő. Sokat beszélünk erről, s mégis alig vala
mit tudunk róla. Egyébként a legelképesztőbb eseteket mesélik az
emberek, hogy hol, mikor, kinél találtak lehallgatókészüléket,
vagy értek tetten lehallgatókészüléket szerelő gyanútlan ügynökö
ket, csendes magánlakások vagy műtermek rej tekén, s nem egy
esetben valóban hiteles ez, de valójában láthatatlan ellenséggel ál
lunk szemben. Hiszen a módszernek éppen ez a természete. Észre
vétlenül jelen lenni a környezetünkben, megbénítani a kommuni
kációt, illetve adatokat szolgáltatni az emberek legbennsőbb gon
dolatairól, kiszolgáltatni őket a legintimebb szférába is betolako
dó hatalomnak.
Kérdi, hol van lehallgatókészülék környezetünkben? Mindenütt.
Ha egy sem volna, mégis mindenütt jelen van, mert a minden oldal
ról korlátozott, megnyomorított tudatban létezik. A leghallgatás
pszichózisa a lehallgatókészülék, mely megteszi a hatását, még mi
előtt egyáltalán regisztrálhatnák szavainkat. A lehallgatókészülék
pszichózisa annak a tudata, hogy a szó nem száll el nyomtalanul, a
kimondott szó felelőssége helyett még a kötetlen beszédhez, akár
elejtett szóhoz is tapad bűntudat, és ez a pszichózis, amely megnyo
morítja az emberi beszédet és mindennapi megnyilvánulásokat. Bi
zonyos, hogy vannak lehallgatókészülékek, ezt tudjuk közvetlen és
közvetett tapasztalatból is, legfőképpen lehallgatott szavaink követ
kezményeiből. De ennél sokkal jelentősebb a lehallgatókészülékek
től való mesterségesen és tudatosan keltett félelem, mely olyan tartós
hatást gyakorol áldozataira, hogy még a külföldre szabadult honfi
társaink is jó ideig suttogóra fogják a szót, s a nyílt utcán is óvakod
va néznek körül, hogy ki hallja vagy figyeli őket. A megfigyeltség, a
lehallgatás tudata így vezet aztán a hatalom divinizálódásához,
tudniillik ahhoz a tudathoz, hogy a hatalom mindent tud, mindenha
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tó, mindent lát, nem lehet elbújni előle, és így teljesen ki va
gyunk szolgáltatva neki. Egyébként beszédes adalékként nem árt
elmondani, hogy ez az interjú a pincében készült, nem mintha
nem vállalnám véleményemet, hanem hogy semmi esetre sem ve
szélyeztessük az akció sikerét.
ön élvezi hívei megbecsülését és védelmét, de tudja azt is, hogy a
besúgó is keresztet vetve lép be a templomba. Hogyan tudja ezt
magában feldolgozni? Ezekkel együtt élni?
Sajnos nemcsak a templomban kell számolnom szolgálatos fü
lekkel, hanem a lelkészi hivatal és otthonunk sem mentes a be
épülő elemektől. Ezt azonban az idők folyamán - Isten bocsássa
meg - sikerült megszokni és elkönyvelni. Az igazi bizalom káro
sodása nélkül lehetetlen kiszűrni a kétes személyeket. Márpedig
a bizalomra mindenáron szükségünk van. A besúgók úgy van
nak jelen életünkben, mint a lehallgatókészülékek. Jelenlétük tu
data félelmet és bizalmatlanságot kelt, így hát együtt kell élnünk
velük, s ellenükben is óvnunk kell a túléléshez szükséges mara
dék hitet. Én viszonylag előnyös helyzetben vagyok a besúgók
kal szemben, mert már hosszú ideje igyekszem nyíltan, vagy ép
pen nyilvánosan kimondani amit gondolok. Mondhatni nincs is
titkolni valóm. Ezért aztán meggyűlik a bajuk velem, mert ha
mis alapfeltevésből kiindulva azt hiszik, hogy nyíltságommal va
lamit leplezni akarok, s gyanakvásból táplálkozó képzelődésük
félrevezeti őket. Ez is mutatja, hogy a besúgás és a bizalmatlan
ság leghatékonyabb ellenszere az őszinteség. Mint ahogy a sötét
séget egyedül a világosság oszlatja szét. Mivel gyenge emberek,
és nem sokat tudnak ártani nekem, inkább szánom, mintsem
hogy gyűlölöm a besúgókat. A krisztusi tanítás szellemében
igyekszem jóval meggyőzni a gonoszt, még ha ez naivitásnak is
tűnne olykor. Viszont féltem a besúgóktól a kiszolgáltatott, a
manipulált, a saját bizalmatlanságuk által fogva tartott embere
ket, akiknek tehetetlen haragját én is osztom amazokkal szem
ben.
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Az erdélyi magyarság legutóbbi évtizedeinek legkimagaslóbb alakja
számunkra Márton Áron püspök úr. Ö a két világháború között
egyaránt kiállt katolikus híveiért és zsidók, protestánsok bizalmát
egyaránt élvezte. Jelenleg halála óta az erdélyi ökumenének hírét sem
halljuk.
Van igazság abban amit mond, tudniillik az utóbbi időben az
erdélyi ökumenének jóformán még a hírét sem hallják, pedig tudniok kellene róla, csak éppen más értelemben.
Az ökumenizmusról a két világháború között nem sokat beszél
tek, de valódi értelmében, szellemében mégis inkább létezett, mint
manapság, amikor jelszavaitól visszhangzik a világ, és a romániai
egyházi élet is. Noha a katolikus egyház egészen a közelmúltig
komoly fenntartásokkal viseltetett a protestáns indíttatású ökume
nikus mozgalom iránt, megítélésem szerint Márton Áron katolikus
főpapi mivoltában megelőzte korát, és sokkal érzékenyebben krisztusibban, ha tetszik emberibben tudott viszonyulni a keresztény és
általában az emberi nemzetség kérdéseihez, mint katolikus kortársai.
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy ebben nem volt egyedül, hiszen
olyan más felekezetű egyházi személyiségek karolták fel, vagy éppen
kezdeményezték vele együtt a vallási és nemzeti közlekedést, mint pl.
Vásárhelyi János erdélyi református püspök, akinek e téren szerzett
érdemei eléggé elhomályosultak halála óta.
A 40-es évek végéig érvényesülő erdélyi ökumené gyökerei vé
leményem szerint mélyebbre nyúlnak a tulajdonképpeni, alig 100
éves múltra visszatekintő ökumenikus mozgalomnál, és magu
kon hordozzák a hagyományos erdélyi nemzeti és felekezeti jóvi
szony jegyeit. Úgy gondolom, nem tévedek, ha azt mondom,
hogy a hazai ökumené kezdeti szakaszában a sajátos erdélyi
szellemiség, a másság iránti tolerancia érvényesül döntő módon.
De ezzel szemben szóljunk arról is, amiről úgymond az utóbbi
időben kevesebbet hallottam. A jelenkori romániai erdélyi ökumenéről. Sajnos nem sok jót mondhatunk róla. Meglátásom sze
rint Márton Áron utódai viszonylag távol tartják magukat a hi
vatalos hazai ökumenikus mozgalomtól, ezért amit mondhatok,
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legfőképpen saját, református vonatkozású tapasztalataimon
alapul.
Az ökumenizmus a 60-as évek óta hivatalos egyházi ideológiává
degradálódott, melynek nem sok köze van a krisztusi egységeszmé
hez, annál több viszont az állami ideológiához. Kigondolói és a
benne aktívan részt vevő hivatalos egyházi személyek mesterségesen
igyekeznek egy karámban, illetve kordában tartani az egyházakat.
Valahogyan abban a szellemben, hogy kijelentik, hogy Romániában
nem létezik nemzetiségi kérdés, nincsenek társadalmi ellentétek,
mindenki, minden nemzetiség, társadalmi réteg, csoport, szervezet és
intézmény, így az egyházak is egységesen felsorakoznak a megbont
hatatlan állami egység oldalán. Az ökumené ilyen formán a homogenizálás programjának szerves részét képezi, és az „egység a sokféle
ségben” elvét aképpen érvényesíti, hogy az egységet hamisan túl
hangsúlyozza, a sokféleséget viszont enyhén szólva elmossa. Ennek
szellemében a valós problémákat elhallgattató látszat kimunkálásá
ban merül ki az ökumené, protokolláris fogadásokban és az egység
látványos demonstrációjában (pl. békegyűlések, ökumenikus érte
kezletek), ami természetesen nem zárja ki a nem intézményes, helyi
ökumené, felekezetek és nemzetiségek közötti jó viszony ugyan rit
kuló, de spontán megnyilvánulásait és a valóban őszinte, egyedi,
egyházi kapcsolatokat.
A hivatalos ökumenizmus hasonlóan hamis és káros külföldi
viszonylatban is, amennyiben kihasználva a nemzetközi egységmoz
galom képviselőinek már-már vétkes jóhiszeműségét és tájékozatlan
ságát, módszeresen félrevezetve őket a hazai valóságot illetően, legi
tim támaszt, anyagi és erkölcsi támogatást szerez szervezeteiktől az
opportunista és megalkuvó romániai egyházi vezetők, sőt az egész
ateista egyházpolitika számára. Évtizedek óta az üres protokollarizmus uralja nemzetközi ökumenikus kapcsolatainkat, és a szervilis
klérus saját egyházaink népétől és a közpapságtól elszakadva, azok
rovására, saját pozíciói erősítésére kamatoztatja kiterjedt külföldi
kapcsolatait. Ezt kiemelve természetesen nem tagadhatjuk, hogy az
ökumenikus kapcsolatok mintegy másodlagosan az eredeti intenció
kat meghaladva, jó gyümölcsöket is teremtek egyházaink számára.
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Tőkés László püspök üzenetének további részét a következő műso
runkban közöljük. A teljes üzenet ezzel fejeződik be:
Kedves Edit! A leírt kérdésekre válaszoltam. Elnézést kérek a
hosszadalmasságért, és azért, hogy nem elég életszerű talán a beszé
dem, de nagyon hiányzott a személyes beszélgetőpartner, vagyis a
riporter. Remélem, hogy valamikor arra is sor kerülhet, hogy szemé
lyesen elbeszélgessünk. Az akadozás oka a fáradtság. Jó éjszakát
kívánok. Remélem, hogy jó kézbe jut a szalag. Viszontlátásra. Kö
szönet mindenért.
Isten óvja Tőkés Lászlót.
II.
Közvetítőkkel titokban kiküldött kérdéseinkre adott válaszainak
első részét a múlt héten hallhatták Tőkés László temesvári lelkipász
tortól. A magnófelvétel végén így búcsúzott: Jó éjszakát. Önvallo
másának most nyilvánosságra kerülő részletében kettőt üt az óra.
Éjszaka van Temesvárott. És bizonyára nem az egész város alszik. A
Világ e heti számában vélhetőleg egyházhoz közeli forrásból nyílt
levél olvasható, amely Tőkés László egyháza általi üldöztetéséről
szól. Eszerint a televíziónak adott nyilatkozata után nem a román
titkos rendőrség, hanem a református püspökség gyakorol nyomást
Tőkés Lászlóra, hogy hagyja el híveit. Tőkés László a hozzá eljutta
tott kérdésünket idézi fel. Egészen pontosan a kérdés így hangzott:

Tiszteletes úr. Saját sorsának mi a mérlege? Kikezdheti a félelem a
hitet? Milyen mérleget készítene eddigi pályájáról, életéről?
Ez az „életkép”, pályakép nagyon szabálytalan, mert eddigi éle
tem és pályám egy kicsit egyháztörténeti.
Kolozsváron születtem, de több nemzedékre visszamenően papi
családból származom. Apám felelős egyházi tisztségeket viselt az
erdélyi egyházban. Legutóbb teológiai tanár és püspökhelyettes volt.
Ezen tisztségeiből kényszerítették nyugdíjba idő előtt, ellenzéki
evangéliumi nézetei, egyházunk iránti következetes hűsége, bátor
kiállása miatt. Anyám a papleányok azon klasszikus típusát testesíti
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meg, aki azonosulni tud az egyház ügyével, férje, sőt most már
gyermekei ügyével, küzdelmeivel. A konyhán tőle kaptam az első
leckéket egyháztörténelemből és egyházpolitikából, Erdély múltjáról
és szellemiségéről. Nyolcán vagyunk testvérek. A nagy család eszmé
nye fűtötte szüléimét, hivatásként fogták fel a sok gyermeket, és
Isten áldását látták bennük.
Ilyen háttérrel kerültem a kolozsvári teológiára 1971-ben. Ekkor
és itt kerültem szembe először igazán komolyan egyházunk és nem
zetiségünk súlyos kérdéseivel, lehetetlen állapotaival, a bizalmatlan
sággal, amely eluralkodott sorainkban, a sorvasztó egyházpolitiká
val. Ebben az időszakban arra szorítkoztunk elvbarátaimmal, kollé
gáimmal együtt, hogy a lehetőségeket maximálisan kihasználjuk.
Nem is álmodtunk arról, hogy a létező viszonyokat meg lehessen
változtatni. Azt tüztük ki célul magunk elé, hogy a lefojtott teológiai
életet felrázzuk, a passzív ifjúságot mozgósítsuk, és amennyire egyál
talán szó lehetett erről, megvalósítottuk a diákönkormányzatot,
legalábbis ideig-óráig. Szembe találtuk magunkat komformista, elv
telen, összefogásunkat gáncsoló tanárokkal, ami nagyon megkeserí
tette életünket. Egyébként azt is el kell mondani arról az időszakról,
pozitív értelemben, hogy a 70-es évek eleje az az időszak országunk
ban, amikor viszonylag a legtöbb lehetőség adódott a cselekvésre.
A teológia elvégzése után 1975-ben Brassóba kerültem segédlel
késznek. Melegen emlékszem vissza Szabó Károly esperesre, aki épp
most ment nyugdíjba, aki a maga csendes modorában engedte, hogy
dolgozzam, atyailag, feltűnésmentesen, bölcs megértéssel támoga
tott, és neki is köszönhető nagy mértékben, hogy elkezdhettem azt
a munkát, amely azóta is meghatározza lelkészi tevékenységemet, az
ifjúsági munkát. Bibliakört, ifjúsági bibliakört alapítottunk.
Nem ennyire pozitív emlékem az a jellemző esemény, amely az első
találkozást jelentette számomra a szekuritátéval. Röviddel Brassóba
kerülésem után felkeresett egy szekuritáté tiszt, aki egész napi kihall
gatás után, a belügyi székházban teológiai vizsgaprédikációmról ér
deklődött; mint kiderült részletes besúgás alapján készült román nyel
vű jelentés állott a rendelkezésére. Annak a prédikációnak az alapigéje
a filippibeliekhez intézett levélből volt, így szólt: „A mi országunk a
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mennyben van”. Ebbe az igébe, illetve prédikációba magyarázta bele
a szekuritáte tiszt a nacionalizmust és a sovinizmust, sőt a miszticiz
must is, amely egyébként mindig távol állott tőlem, de ugyanúgy az
előbbi kettő is. Ezek a légből kapott vádak előzetesnek számítottak a
jövőre nézve, úgy gondolom, hogy megfélemlítő hatást akartak gya
korolni reám, hogy így meghunyászkodjam a hatalom előtt. Ez volt a
nyitánya a hasonló élményeimnek, hogy úgy mondjam.
Két év után, a szabályos segédlelkészi idő leteltét követően Désre
hívott a presbitérium, és újabb két év után Désen marasztalt a
gyülekezet.
Az egyházi ifjúsági munka mellett meghívtak, hogy vegyek részt a
kisváros magyar nyelvű kulturális életében is, így a színjátszásban, és
részt vettem a táncház, a népdalkor, a szabadegyetem megszervezé
sében és működtetésében is. Rendkívül jó munkatársakat találtam,
tanárokat, munkásokat, értelmiségieket, akik spontánul találkoztak
össze a közös ügy szolgálatában. Sajnos ez a kulturális munka nem
sokáig tartott, mert úgymond klerikális, reakciós elemként, rövid
idő múlva eltávolítottak a művelődési életből, és ugyanígy egyre
inkább nehezíteni próbálták az egyházi ifjúsági munkámat is, és
fokozatosan megkezdődött Désről való végleges eltávolításom hoszszúra nyúló folyamata.
Hogy mi ennek az eltávolításnak a konkrétabb oka? Nemcsak az
egyházi élet eredményessége és a kulturális életben való részvétel,
hanem - más szinten - a lelkipásztori kar közösségében végzett
közéleti munka is, amelynek folyamán több rendben is felléptem
kollégáimmal együtt az egyház időszerű, égető kérdéseinek a megol
dása érdekében, beadványokat, felterjesztéseket, közvéleménykuta
tást végeztünk, nyíltan felléptünk az akkor elkezdődő lelkészhiány
orvoslása érdekében, ugyanis a 80-as évek elején csökkentették le
drasztikusan a kolozsvári teológiára való felvételi helyek számát, és
az a kérdés általános közfelháborodást váltott ki a lelkészek és az
egyház népe körében, aminek azonban kevesen és bátortalanul mer
tek hangot adni. Az egyházi állapotok romlottságának egyre világo
sabb felismerése egyre elszántabb és vakmerőbb próbálkozásokra és
akciókra indított, így pl. ugyancsak levelekben, folyamodványok135

ban, beadványokban bíráltam egyre nyíltabban és élesebben a püs
pökök magatartását, az egyházkormányzás visszásságait, rámutat
va, hogy az egyház hivatalos vezetői alig képviselik a gyülekezetek és
az egyetemes egyház valódi érdekeit.
Egyik legnevezetesebb megnyilvánulásom az volt, amikor nyílt
levélben bíráltam Papp László nagyváradi püspököt amiatt, hogy az
erősödő nacionalista uszítás légkörében - egyetlenként az egész
romániai magyar értelmiség köréből - nyíltan, gyalázkodó módon
támadást intézett Illyés Gyula ellen, a román reakció oldalára állva.
Hasonlóképpen írásbeli állásfoglalásokban bíráltam azokat a főpa
pokat, akik gátlástalanul részt vettek a püspökök, jelesen Nagy
Gyula egyházellenes és demoralizáló személyi kultuszában, azzal is
elkendőzve az egyház valóságos problémáit, és hátráltatva az egyhá
zi élet megújulását. A felsoroltak és más hasonló tevékenységek,
mint pl. a szókimondó igehirdetés vagy az intenzív gyülekezet-szer
vezés természetesen, vagy sajnos, vétségnek számítanak hazánkban,
illetve egyházunkban. Ezeket a vétségeket még csak tetőzte az a
bonyodalom, hogy 1983-ban részt vettem az Ellenpontok szamizdat
folyóirat munkájában, amire szerencsétlen körülmények folytán
fény derült, és ez volt az utolsó csepp a pohárban, amely aztán
elindította azt a két évig tartó hajszát, melynek végeztével végül is
sikerült eltávolítaniuk dési gyülekezetemből. A püspökség ez idő
alatt, karöltve a belügyi, a kultuszi, a helyhatósági és pártszerveze
tekkel, kíméletlen hajszát indított ellenem, és teljesen összefonódva
a kitűzött cél, eltávolításom ügyében, végül is az akkori körülmé
nyek között sikerrel teljesítette szándékát. Fegyelmi színjátékot ren
deztek ellenem, melynek főszereplői, a vádlók és az ítélők egyaránt
Nagy Gyula erdélyi püspök és Székely Károly előadó-tanácsos. Az
ő összpontosított támadásuk ellen már nem védhetett meg sem a
gyülekezet látványos összefogása, sem a lelkészkollégák fellépése,
sőt még a fegyelmi bizottság felmentő ítélete sem akadályozhatta
meg Nagy Gyulát abban, hogy önkényesen eltávolítson, illetve áthe
lyezzen, vagyis száműzzön egy eldugott, elnéptelenedő kis gyüleke
zetbe. A püspök és kollaboránsai számára sem a gyülekezet nem
számított már, sem a kultúra, szétszélesztették a dési gyülekezetét,
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legalábbis átmenetileg, és rövidesen sikerült a dési magyar művelő
dési életet is gyakorlatilag felszámolni.
Ezzel egy időben az ifjúsági bibliakör tagjait sorozatosan, több
rendben is hívatták az iskolai vezetőség, majd a párt, majd a szekuritáté szervei, ugyanígy a presbitérium szinte minden tagját legalább
egyszer, de többségüket többször is beidézték a szekuritátéra, és a
zaklatás által gyakorolt nyomással igyekeztek őket eltántorítani az
igaz ügy mellől, igyekeztek elszigetelni engem a gyülekezettől és a
presbitériumtól.
Ezután két év munkanélküliség következett ’84 és ’86 között.
Nagy Gyula püspök törölt a lelkészi karból - ahogy ezt mondani
szokták -, levette a palástot a vállamról. így köszöntött reám a
’86-os esztendő, amikor várandós feleségemmel teljes létbizonyta
lanságban vártuk, hogy mit hoz a holnap.
Ez időszakban családom tagjai támogattak, de a gyülekezet és a
szélesebb környezet, valamint a nemzetközi figyelem támogatása is
nagy erőt adott a helyzet elhordozásához. Két év alatt kitartó és
következetes jogi harcot folytattam. Több kilónyi levelezés jelzi ezt a
harcot. Az egyházmegyéhez, a püspökséghez, a zsinathoz, a kultuszi
szervekhez, sőt az államtanácshoz és a magyar nemzetiségi dolgozók
tanácsához is írtam, végül pedig magához az államelnökhöz. Ami
kor láttam, hogy az egyházon belül nem találok megoldást, munka
jogi keresetet nyújtottam be a püspök ellen, azonban a törvényszék
visszautalta a kérdést az egyház keretébe, és ebből az ördögi körből
fellebbezés után sem lehetett kitörni. A püspökség, a hivatalos egy
ház viszont egyetlen fellebbezésemet, beadványomat, sőt a dési pres
bitérium és a hívek fellebbezéseit és folyamodványait sem tárgyalta
érdemben. Mind a mai napig sem történt meg ezeknek a fellebbezé
seknek a törvényes elintézése. A teljes önkény és a törvénytelenség
érvényesült ebben az időszakban, és emberileg semmi reményem
nem maradt arra nézve, hogy helyzetem megoldódna, azonban úgy
gondolkoztam, hogy ha csak agyon nem ütnek, akkor mindenképpen
enniük kell valamit, tehát állhatatosan tovább folytattam harcomat,
soha nem feledve, hogy nem személyes ügyről, hanem az egyház és
a gyülekezet égető kérdéseiről van szó még személyemen keresztül is.
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Tőkés László személyes és közösségi harca a magyarság harca. A
magnókazettán Budapestre juttatott önvallomásának befejező részét
a jövő vasárnap hallják. Különben értesültünk arról, hogy ma dél
előtt közös istentiszteletet tart édesapjával, a temesvári református
templomban.

in.
Itt a Vasárnapi Újság, 7 óra múlt 7 perccel.
Tőkés László református temesvári lelkész kálváriáját, az ellene
folytatott hajsza következtében radikalizálódott tiszteletes harcát,
engedetlenségének keletkezéstörténetét, a szervilis püspöki karnál
keletkezett kegyvesztettségének históriáját akkor ismerte meg a vi
lág, amikor egy francia televíziós forgatócsoport előtt a nyilvános
sághoz fordult. A Vasárnapi Újság nevében Király Edit júliusban,
általa sem ismert titkos csatornákon hat kérdést juttatott el Tőkés
tiszteletes úrnak Temesvárra. Néhány hét múltán megint csak isme
retlen úton megérkezett egy kazetta a válaszokkal, de a kérdéseket
is maga Tőkés László mondja hangszalagra. A tiszteletes önvallomá
sa kordokumentum, amely arról szól, hogyan radikalizálódik a
fokozódó elnyomás alatt kollaboránsok fojtogató gyűrűjében, a
gyülekezete, kis közössége érdekében egy szelíd értelmiségi ma Er
délyben. Tőkés László önvallomásának harmadik része következik.
Miután teljesen hiábavalónak bizonyult a jogi küzdelem, és min
den időmet és energiámat lefoglaló kiterjedt levelezésem semmilyen
eredményhez nem vezetett, a legutolsó eszközhöz folyamodtam, és
1986-ban ülősztrájkot kezdtem a kolozsvári püspökség és a teológia
területén, és nyilatkozatomban fogalmaztam meg tiltakozásomnak
az okait, nem annyira a személyi sérelmekre, sőt egyáltalán nem
ezekre, mint inkább az általános egyházi sérelmekre, hiányosságok
ra, jogtalanságokra helyezve a hangsúlyt. Ebben az időben távolítot
ták el egyébként az egyház vezetőségéből, állásából, és tisztségeiből
édesapámat is, tehát nyilvánvalóvá vált, hogy általános hadviselés
folyik a Tőkések ellen az erdélyi egyházkerületben.
1986-ban aztán fordulat következett be, mert több mint két év
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után megkeresett a nagyváradi püspök, Papp László, és közölte,
hogy hajlandó álláshoz juttatni engem, és így nevezett ki temesvári
segédlelkésznek, ahol az ottani lelkipásztor közeli halála után, 1987
elején ideiglenes jelleggel bár, de rendes lelkésznek nevezett ki a
püspök. Azóta bebizonyosodott, hogy ez a kinevezés csupán taktikai
megoldás volt. Papp László püspöknek esze ágában sem volt igazsá
got tenni, hanem csupán azt tette, hogy míg D. Nagy Gyula kolozs
vári püspök üldözéssel próbált elhallgattatni hosszú időn keresztül,
Papp László titkos meggondolásból ugyanerre törekedett, pozitív
eszközökkel, teljes lekenyerezéssel, jó állással, rendezett viszonyok
kal igyekezvén elhallgattatni.
Sokáig itt sem lehettem nyugton. A romjaiban átvett népes gyüle
kezet élete felvirágzásnak indult ugyan, és sok mindent sikerült
megvalósítani a presbitérium és a gyülekezet lelkesedésével az utóbbi
két esztendőben, azonban az erdélyihez hasonló itteni magatartásom
miatt fokozatosan kegyvesztett lettem Papp László püspöknél is, és
nemkívánatos elem Temesváron. Tudni kell azt, hogy Papp László
püspöksége területén még inkább vétek az odaadó, a hűséges munka.
Azok a J ó lelkipásztorok”, akik nem okoznak gondot a püspökség
nek, akik fenntartás nélkül alávetik magukat a püspöki uralomnak, és
nem igyekeznek a gyülekezeti életet fellendíteni. A kapcsolat, helyze
tem itt is az ifjúsági munka miatt romlott meg lényegesen, templomi
ünnepélyek következtében, melyeknek során egyetemista ifjak jutot
tak szóhoz a templomban, és emiatt zaklatásban volt részük. Én
írásban vettem védelmembe a zaklatott ifjakat, és kértem a püspök
támogatását számukra, azonban a püspök épp ellenkezőleg, igazat
adott zaklatóiknak, és egy olyan ominózus leiratot küldött egyházköz
ségünknek és az összes gyülekezeteknek, melyben gyakorlatilag meg
tiltja az ifjúság szereplését a templomban, az óvodás kortól kezdve az
egyetemistákig, megfogalmazva, hogy csupán presbiterek és énekkari
tagok léphetnek fel hasonló egyházi ünnepélyeken.
A temesvári egyházmegyében újból összekerültem Molnár János
sal, akit az Ellenpontokban való részvétel miatt üldözött, betegnyug
díjazott, majd száműzött egy elnéptelenedő gyülekezetbe Papp Lász
ló. Elhatároztuk, hogy összefogunk. Összefogásunk legkiemelke
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dőbb eredménye az volt, hogy Molnár János kezdeményezéseire
1988 őszén az egyházmegye lelkészi kara - példátlan eset - állást
foglalt a kibontakozó falurombolási programmal szemben. Egy
hónapra rá a súlyosbodó lelkészhiány kérdésében is memorandumot
írt alá az egyházmegye papsága, és mindezek kivívták a püspök és a
mögötte álló hatóságok haragját ellenünk. Továbbá ugyenezen idő
szakban a szabad anyanyelvhasználat ügyében is állást foglaltam egy
gyűlésen. E dolgok miatt a temesvári pártszervekhez is felhívtak, és
számon kértek „engedetlen” magatartásomért.
Az események és különösképp a falurombolásban tanúsított ma
gatartásunk nyomán kiterjedt eljárást indítottak a lelkipásztori kar
tagjaival szemben. Molnár Jánost rövid időn belül gyorsított iram
ban kiengedték Magyarországra, hogy szabaduljanak tőle. Ezek
után megkezdődött egy újabb hajsza ellenem, amely kísértetiesen
hasonlít a désire, azzal a különbséggel, hogy ez esetben Papp László
vezette az eljárást, ez év április 1-jével felfüggesztve állásomból
és célzatos, tendenciózus fegyelmit indítva ellenem, dehonesztáló, valótlan vádakat emelve lelkészi szolgálatom vonatkozásá
ban. A gyülekezet és a presbitérium oly mértékben kiállt mellet
tem, hogy Papp László kénytelen volt rövidesen visszavonni
mind a felfüggesztési intézkedését, mind a fegyelmit, azonban
azok után sem tett le eredeti szándékáról, és május folyamán
adminisztratív úton áthelyezett egy elnéptelenedő, eldugott szi
lágysági gyülekezetbe, ami tulajdonképpen nem jelent mást, mint
száműzetést. Ezt az intézkedését azóta sem indokolta semmivel.
Papp László annak az opportunista, konformista, szervilis fő
papnak a típusa, aki nemcsak hogy kényszerűségből, a helyzet
parancsára, de készségesen vállalja a reá bízott mocskos mun
kát, és elébe siet a hatósági kívánalmaknak. Esetemben a ható
ságok elhatárolták magukat a püspök intézkedésétől, váltig bi
zonygatva, hogy nekik semmi közük a fegyelmezéshez, az áthe
lyezéshez. Mégis nyilvánvaló, hogy a háttérben ott állanak, és
támogatják a gyülekezetromboló püspököt. A püspök ugyanak
kor demoralizálja, cinkosaivá teszi a papság azon részét is, mely
státuszát jórészt neki köszönheti. Ki félelemből, ki érdekből, ki
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jóhiszemű, de torz meggondolásból vállalja a rá kiosztott dicste
len szerepet, amint éppen az én esetemben is vállalták ezt pl. az
aradi esperes, vagy a lelkészekből és világiakból álló fegyelmi
bizottsági tagok.
Mi most a helyzet? Temesváron szolgálok továbbra is. Helyzetem
pillanatnyilag egészen áttekinthetetlen. Egyházunk és nemzetisé
günk, állítom, olyan végveszélyben van, hogy saját helyzetem emel
lett eltörpül. Ezért, nem nézve saját jól felfogott érdekemet sem, úgy
éreztem, hogy ki kell lépnem, hogy minden eddiginél radikálisabban
fel kell szólalnom, és ezért nyilatkoztam meg nem régen a Panoráma
műsorában, pontosabban egy francia tv-állomás riporterei előtt, és
ezzel végleg magamra vontam az egyházi és állami hatóságok harag
ját. Úgy érzem magam, pillanatnyilag, hogy bármikor bármi meg
történhet, és a világ is rám dőlhet, noha a hatóságok nem avatkoztak
be, már hónapok óta nem avatkoztak be közvetlenül a helyzetem
alakításába és abba a hajszába, amely közel fél éve folyik ellenem.
Papp László püspök újból offenzívát indított ellenem és továbbra
is elmozdításomat erőlteti abba a gyülekezetbe, ahova május folya
mán kihelyezett. Úgy érzem, hogy ha egy veszélyeztetett ember
megérdemli a nemzetközi közvélemény figyelmét, sokkal inkább
érdemes erre a figyelemre és nyilvánosságból fakadó védelemre egy
gyülekezet, amely 7-8000 tagot számlál, és amelyet gátlástalanul szét
akarnak zilálni, fejlődésében meg akarnak gátolni, össze akarnak
zúzni a püspök és munkatársai. Nem számít számukra sem evangéli
um, sem Isten, sem ember, sem jóérzés, sem becsület. A legelemibb
emberi jóérzés is hiányzik belőlük, amikor a pillanatnyi helyzet
oltárán hajlandók minden további nélkül feláldozni egy végvidéki
református gyülekezet jelenét és jövőjét. Az ebből fakadó elkeseredé
sem késztetett arra legutóbb, hogy nyílt levélben pellengérezzem ki
Papp László püspököt egyház- és gyülekezetromboló munkásságá
ért, és felszólítsam a lemondásra. Azt szoktam mondani, hogy Du
gonics Tituszról veszek példát: ha nekem pusztulnom is kell, de
legalább megakadályozom a püspököt, hogy idegen zászlót tűzzön
ki „erős várunk” fokára. Általános értelemben ezért tartom rendkí
vül fontosnak és időszerűnek dr. Tőkés István - történetesen édes
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apám - azon körlevelét, saját kezdeményezésből született felhívását,
mely engedetlenségre - jól értjük: engedetlenségre vagyis a hivata
los egyház iránti engedetlenségre szólítja fel az egyház népét és a
lelkészi kart, jól tudva, amit az ige mond, hogy „Istennek kell inkább
engedni, hogynem az embereknek.”
Mit gondol, hogyan és mikor tud még válaszolni kérdéseinkre?
Erre a kérdésre lehetetlen válaszolni. Akármi történhet velünk,
velem. De ígérem, hogy amíg csak tehetem, mindig, ezután már
mindig, szólni fogok. Amíg Isten engedi, hogy szóljak.
(Elhangzott a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság c. műsorá
ban, 1989. augusztus 27-én, szeptember 3-án és 10-én.)
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ESEMÉNYNAPTÁR (XII.)
Szeptember 3.: Újzsenge vasárnapja, újkenyéri úrvacsoraosztás. Édes
apám, a prédikálástól országosan eltiltott dr. Tőkés István hirdeti az
igét hatalmas gyülekezet előtt, melyben sok a más felekezetű is. Az
istentisztelet keretében felhívással fordultam a hívekhez: „__ Végül
felhívom egyházunk híveit, hogy továbbra is támogassák gyülekeze
tünk jogos önvédelmi harcát imádságukkal, jelenlétükkel - temp
lomjárással - , állásfoglalásaikkal, aláírásaikkal. . . ” - Tovább tart
a gyülekezet tagjainak aláírási akciója. Ez ideig mintegy 1500 fe l
nőtt tag írt alá.
Szeptember 4.: A püspöki hivatal ad. 999/1989. számú leirata, mely
tudomásomra hozza, hogy a Vallásügyi Államtitkárság működési en
gedélyemet augusztus 28-i hatállyal visszavonta. - Az intézkedést
törvénytelennek ítélem, és megfellebbezem.
Rendkívüli presbiteri gyűlést tartunk. A presbitérium döntő lépésre
szánja el magát. Tekintettel az egyházi hatóságok által kialakított ex
lex állapotokra, a gyülekezet önkormányzatijogára és az aláírásokkal
alátámasztott közakaratra hivatkozva, egyoldalúan lezárja a temesvá
ri lelkipásztori állás körül kialakult vitát, véglegesen megválasztott
rendes lelkészének nyilvánítva személyemet. Ennek értelmében ér
vénytelennek nyilvánítja Makay Bolond temesvári kinevezését,
visszautasítja a lelkipásztor kilakoltatását, és határozataihoz kéri
az egyházi és állami hatóságok jóváhagyását. Kilátásba helyezi a
temesvári gyülekezet önállósulását, amennyiben tovább folytatód
nának az egyházhatósági törvénytelenségek, lelkész és gyülekezet
zaklatása.
A presbiterek felháborodással szólnak arról, hogy a mai napon Papp
püspök küldöncei, Fazekas Sándor kerületi titkár és Halász Sándor
egyházmegyei jegyző egy, három iratot tartalmazó levelet hordtak ki
nekik, melynek nyilvánvaló célzata megfélemlítésük és eltántorításuk.
Levelében a püspök közli, hogy felfüggesztett állásomból, és megvon
ták működési engedélyemet. A boríték tartalmazta a két püspök
augusztus 14-én kelt körlevelét is, valamint egy „rövidjellemzésemet”
143

Papp püspök tollából, mely minősíthetetlen rágalmakkal igyekszik
dehonesztálni, többek között nacionalistának és románellenesnek bé
lyegezve. Ilyen mélyre aligha süllyedt valaha is magyar református
főpap. Ellenkörlevelem későbbi záradékában megállapítottam: „Papp
püspök Krisztus Urunk romániai magyar református tanítványainak a
júdási kategóriájába tartozik".
Szeptember 5.: Aradra utazom hó eleji lelkészi gyűlésre, két barátom
biztonsági „őrizetében". Körlevelemet kiosztottam a kollégáim között.
Többségük együttérzéssel fogadta szóbeli tájékoztatásomat.
Újabb leirat a püspökségről felfüggesztésem és kilakoltatásom tár
gyában.
Szeptember 6.: Elkezdődött a presbiterek és családjaik hatósági zak
latása és megfélemlítése. Hátrányos következményeket helyeznek ki
látásba, amennyiben kitartanak mellettem.
Több barátomat, ismerősömet és gyülekezeti tagot meglepetéssze
rűen leigazoltatnak a városban, váratlan helyzetekben, anélkül, hogy
közölnék, miért. - Ez naponként tovább folytatódik.
Hosszú idő után újból felkeres lakásomon Ţeperdel Mihai egyház
ügyi inspektor, ésfelszólít, hogy engedelmeskedjem a püspöki intézke
déseknek. Közvetve börtönnelfenyeget. Egyébként udvarias és megad
ja a tiszteletet.
Egyik presbitert hivatalába invitálja az inspektor, és meggyőzni
próbálja eltávolításom szükségességéről.
Szeptember 6-12.: Tovább tart a presbiteri családok tagjainak mun
kahelyi és hatósági megkeresése, behívatása - egyelőre -, burkolt
fenyegetése.
Szeptember 8.: Erdélyi lelkipásztorok egy csoportja VÁLASZT
juttat el a két püspökhöz augusztus 14-i körlevelükre. Soraikat
így zárják: „Tőkés Lászlóval, személyével, küzdelmével pedig a
jövőben keressük lelki, szellemi, erkölcsi, s ha szükséges, anyagi
támogatásunk kifejezési lehetőségét. Elsősorban is imádkozva ér
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te.” Aláírás: „Egyházunk hivatalos állásfoglalásától magukat el
határoló lelkipásztorok.”
Naponként őszinte együttérzésüket kifejező, máskor provokátorok
nak tűnő, kétes látogatók.
Szeptember 10.: Ezt a vasárnapot is megértem. Újabb „haladéknak”
tetszik: megint - még egyszer - prédikálhatok.
Ţeperdel Mihai inspektor váratlan, reggeli látogatása istentisztelet
előtt. Főleg - megint nálam lévő - apámmal, dr. Tőkés Istvánnal akar
beszélgetni. Keresi- úgymond- a megoldást. Felszólítja apámat, hogy
lehetőleg tartózkodjon az igehirdetéstől. Óv a bujtogatástól. „Ügyel
jünk a gyülekezeti rendre és fegyelemre”. Fellépése enyhébb, mint a
szerdai (szeptember 6.).
Istentisztelet ünnepi nagyságú gyülekezetben. A levegőben várako
zás, feszültség, szentség. Az alapige: 1 Jn. 4, 18: „A szeretetben
nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a f é l e l m e t . . - Prédikáció
az egyház- és népszeretetről, mely elűzi a félelmet, amiként Jézus
szeretete a kereszt félelm ét... „Nem az a bátor, aki nem fél, ha
nem aki leküzdi félelm ét... Nem az a bátor, aki nem fél, hanem
aki szeretni tu d ...”
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A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MEGVONÁSA
Nagyváradi Református Egyházkerület

Szám: ad.999/1989.
Tiszteletes Tőkés László helyettes lelkész tudomására hozom, hogy a Nagyváradi
Református Egyházkerület Püspöki Hivatalához 1989. augusztus 30-án érkezett és itt
999/1989. szám alatt iktatott 5430 (BP) 28.08.1989. számú leiratában a Vallásügyi
Államtitkárság arról értesít, hogy Tőkés László működési engedélyét a 334/1970. számú
törvényerejű rendeletben biztosított (5.§, 1. bekezdés, i pont) ugyanazon joga alapján,
amellyel azt megadta, a közlés időpontjától kezdve visszavonta.
Jelen közlés a Vallásügyi Államtitkárság intézkedése alapján történt.
Nagyváradon, 1989. augusztus 31-én.
P.H.

D. Papp László sk.
püspök

Megjegyzés: A Vallásügyi Államtitkárság hivatkozott iratát nem mellékelték.

JEGYZŐKÖNYV*

a temesvári református egyházközség presbitériumának 1989. szep
tember 4-én tartott gyűléséről.
Elnök: Tőkés László lelkipásztor

Jegyző: Mester Ferenc

Jelen vannak: Unterwéger Tibor főgondnok, Szalay Gusztáv gond
nok, Lehőcz Károly, Ardelean Viktória, Szép György, Sutka Erzsé
bet, Zrínyi Árpád, Bencsik Zsuzsanna, Iszlay István, Nuţiu Lívia,
Sepsy Béláné, Sülé István, Kiss József, Kábái József, Sükösd Antal,
Kun Károly, Teleki László, Oláh Endre, Hajas Rozália, Vintilá Jánosné és Dósai Molnár Ilona presbiterek, valamint néhány gyüleke
zeti tag.
Presbitérium, forró hangulatú gyűlésén, a püspöki küldeményben
foglalt kérdések részletes megtárgyalása után és sok felszólalást kö
vetően, a Püspöki Hivatal 1011-1989. számú leiratára adandó
* Részlet
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válaszként a következő egységes, egyhangúan elfogadott álláspontot
alakítja ki:
1. Érthetetlennek és alaptalannak ítéli a romániai református püs
pökök Tőkés Lászlót megbélyegző körlevelét. Tapasztalata és megíté
lése szerint Tőkés László mindig teljesítette a körlevélben, illetve a
Statútum hivatkozott részeiben (I. 34 és 36. pár.) előírt kötelességeit és
betartotta a lelkészszentelés alkalmával tett esküjét. Presbitérium és
az egész gyülekezet messzemenően elégedett Tőkés László egyházi
tevékenységével, és helyette más lelkipásztort nem kíván látni az
egyházközség élén. - Éppen ezért fonáknak tartja a körlevél azon
végkövetkeztetését, mely szerint lelkipásztora „főbb kötelességei”
megszegése, „tettei és magatartása” miatt elvesztette volna lelkészi
státusát, sőt még az egyházon is „kívül került” volna. Püspökök vele
kapcsolatos állításait alaptalannak ítéli. Nagy Gyula kolozsvári
püspök megnyilatkozását pedig illetéktelen beavatkozásnak, mivel a
temesvári gyülekezet és lelkipásztora joghatóságán kívül esik.
2. Presbitérium meghív bármely pártatlan bizottságot, hogy a
helyszínen, vagyis Temesváron győződjön meg Tőkés László szolgá
lati hűségéről, lelkészi kötelességeinek maradéktalan teljesítéséről.
3. Presbitérium elhatározza, hogy tárgyszerű írásbeli jellemzést
készít Tőkés László személyéről, illetve lelkipásztori szolgálatá
ról, és azt a lelkészi hivatal útján felterjeszti az egyházi hatósá
gokhoz.
4. Presbitérium egészében véve visszautasítja a Papp püspök
„rövid jellemzésébe” foglalt egyházi természetű, a gyülekezeti
szolgálat körébe tartozó ügyekben elhangzott vádakat. - Ezen
belül megdöbbenésének ad hangot, hogy a püspök „bűntény
nek” rója fel a hívő diákság templomi szerepeltetését, noha tudtával - hazánkban törvény biztosítja a vallásszabadságot, és
mindenki érzelmei szerint, szabadon dicsőítheti Isten nevét. Rá
mutat, hogy más felekezetek templomaiban is szolgálatot vállalhat a
diákság. Ugyanakkor kifejezi azon jogos igényét, hogy református
népünk vallásos szellemben nevelhesse gyermekeit.
Presbitérium megítélése szerint lelkipásztora az egyházi hatóságok
törvényes útbaigazításainak eleget tett. Másfelől Papp László püs
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pök áthelyezési és egyéb idevágó intézkedéseit nemcsak a lelkipász
tor, de a presbitérium is egyöntetűen törvénytelennek ítéli.
Tőkés László brassói és dési szolgálatának és pályája - számára
ismeretlen - részleteinek a megítélésében presbitérium nem illetékes.
5. Presbitérium elhatárolja magát a püspöki „jellemzés” felvetette
politikai és egyéb, nem egyházi vonatkozásoktól
megjegyezve,
hogy „románellenes” vonásokat nem fedezett fel Tőkés László felfo
gásában és szolgálatában, sőt éppen az ellenkezőjét. - Presbitérium
nem kívánja magát beleártani gyülekezeti hatáskörén kívül eső kér
désekbe, egyetlen feladatának ismerve egyháza ügyének képviseletét,
irányítását, előbbre vitelét és megvédelmezését.
6. Presbitérium egyoldalúnak ítéli a püspökség gyülekezetünkkel
fenntartott kapcsolatát, melynek keretében évek óta figyelmen kívül
és válasz nélkül hagyja felterjesztéseit, a lelkészi hivatal folyamodvá
nyait, és több esetben nem fogadta gyülekezetünk küldöttségeit.
- Annál furcsábbnak tartja ezzel szemben, hogy az utóbbi időben, a
lelkészi hivatal megkerülésével oly kétes kapcsolatokra törekszik a
presbitérium tagjaival, hogy el akarja tántorítani őket gyülekezetünk
hűséges szolgálatától és gyülekezetük javát és érdekeit védelmező
lelkipásztoruktól. - Presbitérium hitének méltóságával elutasít min
den külső fondorkodást, és ellenáll bármely kísértésnek.
K.m.f.
Tőkés László sk.
Unterwéger Tibor sk.
elnökök

Mester Ferenc sk.
jegyző
Vintilă Jánosné sk.
Sükösd Antal sk.
hitelesítők
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FELTERJESZTÉS
Temesvári Református Egyházközség
Szám: 123/1989.
Főtiszteletü Püspöki Hivatalnak

Nagyvárad
Tudomásulvétel végett tisztelettel felterjesztem a temesvári református egyházköz
ség presbitériumának 35/1989. számú jegyzőkönyvi állásfoglalását a Püspöki Hivatal
1011/1989. számú, testes küldeményével kapcsolatban, melyet levélkihordó egyházi
személyek kézből juttattak el az egyes presbiterekhez. - Lelkészi hivatalunk hitetlenkedve tapasztalja, hogy milyen alantas eszközöket vesz igénybe a királyhágómelléki
püspök a gyülekezet megtörésére, a presbitérium megfélemlítésére és lelkipásztoruk
megsemmisítése céljából.
Másodsorban megküldöm a két romániai magyar református püspök által kibocsá
tott, szégyenletes körlevélre adott nyílt válaszomat, melyet szintén körlevélszerüen
terjesztek, önvédelemből és demagóg főfapi propaganda leleplezése céljából. - A
főtiszteletű urak ezen módszereikkel és egész ténykedésükkel súlyosan kompromittál
ják hazánkat, Románia Szocialista Köztársaságot. Magatartásuk lényegében így
válik „románellenessé” - noha épp engem vádolnak ezzel.
Temesvár, 1989. szeptember 6.

Tőkés László
lelkipásztor

TILTAKOZÁS
Temesvári Református Egyházközség
Szám: 123/1989.
Főtiszteletü Püspöki Hivatalnak

Kolozsvár
Ezúton fejezem ki tiltakozásomat D. Nagy Gyula erdélyi és D. Papp László
királyhágómelléki magyar református püspökök folyó év augusztus 14-én kelt, rend
kívüli körlevele ellen, mely rágalmazásom és megbélyegzésem révén akar dehonesztálni egyházunk nyilvánossága előtt. A két püspök szégyenletes akciójában az egyházés evangéliumidegen főpapi reakció összefogása érhető tetten. Ezen túl Nagy
püspök illetéktelenül avatkozik be a fennhatóságán kívül eső temesvári gyüleke
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zet és lelkipásztora belső ügyeibe. A körlevél kibocsátása minden törvényes ala
pot nélkülöz.
Személyi, lelkipásztori és állampolgári becsületem védelmében tartózkodom attól,
hogy jogi elégtételt kérjek, viszont szükségesnek láttam, hogy „ellenkörlevélben”
leplezzem le a demagóg főpapi propagandát. Mellékelten elküldöm válaszomat
augusztus 14-i körlevelükre.
Temesvár, 1989. szeptember 6.

Tőkés László
lelkipásztor

Textus: 1. János 4, 18.
A szeretetten nincsen félelem; sőt a teljes sze
retet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötre
lemmel jár; aki pedig fél, nem lett teljessé a
szeretetben.

Lekció: János 21, 7-17
Szála azért az a tanítvány, akit Jézus szeret
vala, Péternek: Az Úr van ott! Simon Péter
azért, amikor hallja vala, hogy ott van az Úr,
magára vévé az ingét (mert mezítelen vala), és
heveié magát a tengerbe. A többi tanítványok
pedig a hajón ménének (mert nem messze való
nak a parttól, hanem mintegy kétszáz singnyire), és vonszszák vala a hálót a halakkal. Mi
kor azért a partra szállónak, látják, hogy pa
rázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Monda
nékik Jézus: Hozzatok a halakból, amelyeket
most fogtatok. Felszálló Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, amely telve volt nagy
halakkal, százötvenhárommal; és noha ennyi
vala, nem szakadozik vala a háló. Monda né
kik Jézus: Jértek, ebédeljetek. A tanítványok
közül pedig senki sem meri tőle megkérdezni:
Ki vagy te? mivelhogy tudják vala, hogy az Úr
ő. Oda méné azért Jézus, és vévé a kenyeret és
adá nekik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel
már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítvá
nyainak, minekutána feltámadt a halálból. Mi
kor aztán megebédelének, monda Jézus Simon
Péternek: Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen,
Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged! Mon
da néki: Legeltesd az én bárányaimat! Monda
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néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia,
szeretsz-é engem? Monda néki: Igen, Uram;
te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki:
Őrizd az én juhaimat! Monda néki harmadszor
is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem?
Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is
mondotta vala néki: Szeretsz-é engem? És
monda néki: Uram, te mindent tudsz; te tudod,
hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus:
Legeltesd az én juhaimat!
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A SZERETET ELŰZI A FÉLELMET

Igehirdetés 1 JN. 4, 18 alapján
Lekció: JN. 21, 7-17
Testvéreim! Az istentiszteleten ti egy megszerkesztett, befejezett,
kész prédikációt hallotok. Nemigen gondoltok arra, ami „mögötte
van” : létrejöttének folyamatára, a felkészülésre, az ún. műhelymun
kára.
Ismeretlenek előttetek az igeválasztás nehézségei is. Márpedig
igére találni az egyik legfontosabb mozzanata az egész igehirdetés
nek. Ha „megszólít" egy ige, megszólít maga az Isten, megszólít
életünk sajátos helyzeteiben, élő problémáink, égető kérdéseink kö
zepette - mondhatni -, már kész is a beszéd egésze, mert az igehirde
tőnek, akinek „van füle a hallásra”, már csak egyet kell tennie:
tolmácsolnia, amit „a Lélek mond a gyülekezetnek”.
Hadd mondjam el, hogyan találtam a mai igére.
Naponta együtt kell élnünk a félelemmel, szívünkben tenyészik
kiirthatatlanul - rajtam is erőt vesz nemegyszer. Amikor a napokban
erre gondoltam, hirtelen felötlött emlékezetemben, hogy: „a szeretet
kiűzi a félelmet”. Pontosabban akkor jutott eszembe, amikor tapasz
talnom kellett, hogy az utóbbi időben néhány barátom, akikről azt
hittem, hogy szeretnek minket, kezdett eltávolodni tőlünk. Megtud
tam, hogy elhúzódásuk oka a félelem, mely e válságos időkben
erősebbnek bizonyult a szeretetűknél.
Azonban nem a szemrehányás vagy az ítélkezés mondatja velem
ma ezt az igét, hanem az a szándék és időszerű parancsoló szükség,
hogy Istennél keressünk eligazítást mindennapi vagy rendkívüli fé
lelmeink dolgában. - Ezért szól ma Isten üzenete a szeretet és a
félelem viszonyáról.
A) Azt hallottuk és azt tapasztalhatjuk naponként, hogy afélelem
megronthatja a szeretetet. János apostol így fogalmaz: „a félelem
gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben”.
Mennyire igaz! Gondoljunk csak a tanítványokra, akik a legköze
lebb állottak hozzá, a legjobban ismerték és szerették Jézust - és
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mégis ijedten szétfutottak, amikor Mesterük fogságba került. Szí
vükbe költözött a félelem gyötrelme. Az üldözés és erőszak próbára
tette érzéseiket, megrendült szeretetük, megingott váltig bizonyga
tott hűségük, szertefoszlott erősnek hitt meggyőződésük, és - meg
szaladtak.
De még ennél is beszédesebb Simon Péter esete, akinek Jézussal
folytatott emlékezetes párbeszédét hallhattuk az előbbiekben. Péter
tagadására gondoljunk.
Ki vonná kétségbe őszinte szeretetét Krisztus iránt? Ma is azt olvastuk,
hogy míg a többi tanítványok hajón igyekeztek hozzá, amikor megjelent
a parton, Péter nem győzte kivárni, míg partot érnek, hanem „beveté
magát a tengerbe”, hogy mihamarabb hozzá éljen. Micsoda, már-már
túlbuzgó szeretet! És mégis, ő, Péter volt az a tanítvány, aki a szenvedések
éjjelén így szólt: „Nem is ismerem ezt az embert” (Mt. 26,72). Gyalázatos
és gyötrelmes félelem vett erőt rajta, mikor mesterét megtagadta.
Kételyeket ébreszt bennünk a megesett tanítvány története, és
önvizsgálatra késztet. Nekünk is szól a kérdés, nem térhetünk ki
előle: „Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem?”
Épp oly átható Jézus szava, mint amennyire szelíd. Bűntudatot
kelt és megtisztító szeretetet gerjeszt. Tétova önismeret és szoronga
tó önvád visszhangozza bennünk tovább a kérdést: mennyit ér,
meddig terjed, teljes-é szeretetünk?
Szeretsz-é engem?
„Kellemetes időben” a „derűnek napján”, önzéstől, érdektől fűt
ve, a kegyelem fényében sütkérezve, a dicsőség jobbján ülve: igen!
Szeretlek, Uram, szeretlek felebarátom, mert jó nekem, mert jó
veled. Szereteted tagadhatatlan előnyökkel já r ...
De „a felhőnek és borúnak napján”, kárvallottan, nehézségek
között, veszélyben, vád és gyűlölet tüzében: nem szeretlek. Nem,
mert kockázatos; „gyötrelem s kétség rágódik lelkemen”, félelemmel
tölt el a helyzeted. Terhemre vagy, jobb, ha nem találkozunk, én
barátom és ismerősöm” ...
A kérdés elevenünkbe vág, és kérlelhetetlenné egyszerűsödik: mi
erősebb bennünk, a félelem vagy a szeretet ? - Akár életünk mérlegét
is megvonhatja a reá adott felelet.
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Szeretsz-é engem igazán?- kérdezheti egymástól féltőn és kétke
dőn a testvér, a barát, a hitves, a szülő, a gyermek, vagy akár fiától
az egyház, a nemzet. Szeretsz-é engem igazán, „teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes elmédből” ?
Nehéz megnyugtató választ adni a kérdésre, távol áll a bizonyos
ságtól az őszinte lélek. Mert bűn és félelem árnyéka vetül legigazabb
érzéseinkre is. Sok mindent láttunk és megéltünk, ami hármas ka
kasszóval riaszt, és ébreszt szeretetlenségeinkre.
Láttunk barátot, aki gyáván megtagadta a barátot. Hallottunk
feleségről, aki távollétében elvált üldözött, bebörtönzött férjétől. Az
is nemegyszer megesett, hogy nagyravágyó, érvényesülni akaró
gyermek szakított meg minden kapcsolatot „kizsákmányolónak”
bélyegzett szüleivel. És mennyi hívő keresztyén, egykor buzgó
igés, egyházunk neveltjei, akik a „világok változásakor” oda
hagyták a templomot, hátat fordítottak a gyülekezetnek. Meny
nyi renegát igazodó, akik félelemből vagy érdekből - is - le
mondtak hitükről, meggyőződésükről, feledték nyelvüket, múlt
jukat. Eltorzult emberek és kapcsolatok: mert híjával volt ben
nük a szeretet.
Amit péterinek is nevezhetünk, az egészen emberi: a tagadás.
Fájdalmasan emberi a szeretetünktől megfosztó, válságos idők
ben emberségünkből kivetkőztető félelem.
Szeretet és félelem. Emberi mivoltunk eme kétarcúsága kárt tesz
önbecsülésünkben, megkérdőjelezi érzéseink őszinteségét. Tudatára
kell ébrednünk felemás magatartásunk tarthatatlanságának.
így szól tehát a jelenre alkalmazott jézusi kérdés: szereted-é eléggé
az Urat, a te Istenedet, szereted-é felebarátodat, mint tenmagadat?
Szereted-e igazából testvéredet, apádat, anyádat, gyermekedet,
barátodat, szomszédodat, munkatársadat; a megalázottakat és megszomorítottakat, az öregeket, a betegeket, az elesetteket, az üldözöt
teket és kivetetteket, sőt: ellenségedet? Szereted-é minden körül
ményben Istent és az embert, gyülekezetedet, fajtádat, népedet vagy
éppen az elnyomott idegen népeket?
B) „A szeretet kiűzi a félelmet.” A félelem rontását csak a növek
vő, ellenállhatatlan szeretettel lehet orvosolni, ártó szellemét a szere155

tét tüzével kiűzni. Mely eloszlatja a félelmet, mint világosság a
sötétséget, amint elolvasztja a hő a fagyot, s szétfoszlatja az igazság
a hazugságot.
A féleleműző szeretet beszédes példájára találunk Dávid és Góliát
történetében, hogyha az óriásölő Dávid kiállásának a belső indíté
kaira figyelünk.
Azt olvassuk a Sámuel könyvében, hogy Saul király és Izráel népe
„megrettenének és igen félnek vala” a győzhetetlen Góliáttól. Tulaj
donképpen a félelem kihívása ez a bénult gyávasággal szemben.
Akad azonban valaki, kicsiny és erőtelen, aki elébe áll a lefegyver
ző kihívásnak, győzi szeretettel, és csatába száll Góliáttal, a Félelem
mel. Istenért és a hazáért harcol, akiket „gyalázattal illetett” az
önhitt Óriás. Szerette annyira népét és Istenét, hogy félelmét egész
népe nyomasztó, lehúzó félelmét leküzdje. Előbb önmagát győzte le
- s így lett esélye az ellenséggel szemben.
Dávid és hitbeli utódai magatartásában és harcában - anélkül,
hogy tételesen meg volna fogalmazva -, a szeretet kettős parancsola
ta érvényesül. Hűség Isten iránt és közösségvállalás az emberekkel.
Az apostoli bizonyságtétel hőfokán álló Isten-szeretet: „Kicsoda
szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől?” (Rm. 8, 35). És a Vőle
gény olthatatlan szerelme Sión népe iránt, mely „erős..., mint a
halál, kemény, mint a sír... Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet”
(Én. Én. 8, 6-7).
A legtisztábban és -tökéletesebben Krisztus Urunk önfeláldozásá
ban igazolódik, hogy „a szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes
szeretet kiűzi a félelmet”.
Halála nem misztikus varázslat, s - a feltámadással együtt - nem
csupán isteni csodatétel, hanem valódi tusa, a szeretet és a félelem
igazi élethalálharca.
Krisztus félelme egészen emberi. Kéri az Atyától, hogy múljék el
tőle a keserű pohár. „Kezde szomorkodni és gyötrődni' - írja Máté
(26, 37)
„rettegni és gyötrődni” - olvassuk Márknál (14, 33);
verítéke úgy hullott, „mint a vércseppek” - fokozódik még drámaib
bá a haláltusa Lukács evangéliumában (22, 44). De Jézus megküzd
a gyötrő félelemmel, s diadalmas szeretete mondatja vele a Gecsemá156

né kertben: „Atyám... mindazonáltal ne úgy legyen, amint én aka
rom, hanem amint te” (M. 26, 39); majd később a kereszten:
„Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek”
(Lk. 23, 34).
De túl a bibliai történetek szentségén és Krisztus történetének
páratlan és egyedi voltán, a félelmet elűző szeretet munkáját érhetjük
tetten a mélyen, hittel és érzéssel megélt emberi lét ellentmondásai
ban, kritikus helyzeteiben, próbás vagy válságos időszakaiban, sors
fordulóin és mélységeiban is. Megrázó és katartikus ábrázolását
nyújtja ennek a nagy francia író (Camus) A pestis című regényében,
mely igei olvasatban akár a halálfélelem és a szeretet harcának
könyveként is felfogható.
A pestis városában vajon a halál börtönébe rekesztő vesztegzár
vagy az embereket hatalmába kerítő halálfélelem szorítása volt-e
erősebb?
Sorstragédiák és fel-felizzó szeretet hullámzásában telnek a megfélemletten reménykedő város gyötrelmes napjai. Arat a halál. A halál
vámszedői itt is működnek.
Vannak, akik menekülnének a félelemből, a biztos halál elől. De
vannak, akik a szolgáló szeretet erejével kerekednek felül a lesújtó
helyzeten. S miközben az emberek többségét a menekülés gondolata
foglalkoztatja, ők betegeket gondoznak, életeket próbálnak mente
ni, szembenézve a halállal. S van olyan is, aki a járvány kitörésekor
kívül rekedve a vesztegzáron, vissza akar menni szeretteihez, mit sem
törődve pestissel, pusztulással.
„A teljes szeretet kiűzi a félelmet." - Ha igazán szeretsz, Péter mondja Krisztus „Őrizd az én juhaimat”, „Legeltesd az én bárá
nyaimat!” „A béres..., akinek a juhok nem tulajdonai, látja a far
kast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut... azért fut el, mert béres, és
nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor - folytatja Jézus -,
s a jó pásztor életét adja a juhokért” (Jn. 10) - Ezért fontos kérdés,
hogy: „szeretsz-é engem?”
A szeretet visszatart a meghátrálástól. „A szeretetben nincsen
félelem". - Félelmeinkben is ezzel a szeretettel vagyunk felelősek
egymásért, a reánk bízottakért, „a nyáj maradékáért”. A kereszt
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fenyegetettségében, amikor még a leghívebb tanítványok is hajlanak
a megfutásra. Közös sorsunk mostohaságában is, mely ellen tiltako
zik a Józan ész” és az „egészséges ösztön”. Próbák idején, zaklatá
sok között, fenyegetettségben és veszedelemben. Még ha „mindenütt
nyomorgattatunk is, de meg nem szoríttatunk; ha kétségeskedünk
is, de nem esünk kétségbe” (2 Kor. 4, 8). Mert győzzük szeretettel.
így válik láthatóvá Jézus élete a mi halandó testünkben (2 Kor. 4, 11).
Ámen.
Temesvár, 1989. szeptember 10.
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ESEMÉNYNAPTÁR (XIII.)
Szeptember 11.: Csendes nap. Csupán este kavarja fe l a Panoráma
adása, mely újból foglalkozik a temesvári üggyel. Bizonytalanul né
zünk a hét elébe: csupán afenyegetés fokozódik ?- vagy pedig készül
nek az erőszakos leszámolásra? Vasárnap prédikálhatok-e még?
Cseng a telefon. Hónapok óta csak akkor szól, amikor névtelenül
fenyegetnek. Nem tévedek: az ismerős fenyegető román férfihang.
„Büdös magyarnak” titulál, elküld az anyámba. Hangja fröcsköl a
gyűlölettől. Sajnálkozik, hogy Maniu oly szelíden (blínd) bánt a
magyarokkal. ígéri, hogy a héten belém mártja a bicskáját, és nem
érem meg a vasárnapot. Szememre veti, hogy Bratcán a magyarok
meggyilkolták a nagyapját - de most rajtam a sor. Kértem, hogy ne
káromkodjon, ne viselkedjen olyan civilizálatlanul, ne legyen soviniszta, jöjjön el a lelkészi hivatalba és mutatkozzon be.
Lelkészi Hivatalunk átiratban közli Makay Bolond resicai lelkész
szel, hogy Temesvárra történt püspöki kinevezését semmisnek tekinti,
és nem tart igényt szolgálatára.
Szeptember 12.: Lelkészi Hivatal jelenti a püspökségnek, hogy 30000
svájci frank összegű pénzsegélyt küld gyülekezetünknek a HEKS
svájci segélyszervezet, és elfogadásához kéri az illetékes hatóságok
jóváhagyását. - Utóbb közli Ţeperdel vallásügyi inspektor velem és a
gondnokokkal, hogy nem fognak engedélyt adni a segélyezéshez, mivel
gyülekezetünk nem szorul rá, és mert én Temesváron vagyok.
Tovább folyik az aláírásgyűjtés a választójogosult egyháztagok
körében, szolgálatban maradásom és véglegesítésem érdekében.
Reggel, munkába menet nyoma veszett Újvárossy Ernőnek, aki az
egyházi újjáépítési munkálatok lelke, fő irányítója. Keresésére indul
tunk egy presbiterrel, sehol nem találjuk, a kórházakban sem tudnak
róla. Eltűnését jelentjük a rendőrségnek.
Újvárossy Ernőt ismeretlen hivatalos személyek többször megfenye
gették önzetlen egyházi munkássága miatt, családtagjai egziszten
ciális érdekeivel is zsarolva öt. Kilátásba helyezték, hogy Cernavodára helyezik, ha nem tanúsít „belátást”. Az utóbbi hetekben
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rendkívül megfélemlett, s csak a legszükségesebb esetekben jelent meg
az egyháznál. Munkahelyén megszorításokban volt része. Mindazáltal
nem hagyott fe l egyházi munkájával, de kifejezte aggodalmát, hogy őt
nincs ki megvédje - nem úgy, mint engem. Azt is felrótták neki, hogy
erőszakos eltávolításom ügyében többször járt küldöttségben a püs
pöknél és a kultuszinspektorátuson.
Szeptember 13.:Jelentést teszek Papp László nagyváradi püspöknél az
engem ért telefonfenyegetésről és a hívek zaklatásáról. Többek között
ezeket írom: ,felhívom a figyelmét és tiltakozom az ellen, hogy az
utóbbi időben a temesvári gyülekezet hozzám közel álló tagjainak
méltánytalan zaklatásokat kell elszenvedniük hitük és meggyőződésük
miatt. Nem nézhetem tétlenül és szó nélkül a gyülekezetünk szétzüllesztésére irányuló törvénytelenségeket és mesterkedést. Elsősorban a püs
pök urat terheli a felelősség a kialakult áldatlan helyzetért. Hitünk és
igazságunk erejével követelem a püspök úrtól: tegyejóvá, amit elkövetett,
tegyen meg mindent a temesvári ügy méltányos megoldása érdekében”.
Folytatódik a presbiterek, gyülekezeti tagok, ismerősök utcai, mun
kahelyi és belügyi zaklatása.
Egy gyülekezeti tag saját jószántából kihallgatást kér a püspöktől.
Papp László határozottan kijelenti előtte, hogy a temesvári ügyhöz
semmi köze sincs a hatóságoknak. Egyebek mellett kitér az amerikai
szegénységre és munkanélküliségre, ellentétbe állítva azt a hazaijóléttel.
Szeptember 15.:Levél a püspökhöz (129-1989. sz.J. Tárgya: Újvárossy Ernő gyülekezeti tag eltűnése.
Szeptember 16.:Püspök visszaküldi a lelkészi hivatal egy levelét, neve
met pirossal aláhúzva, tisztségem megnevezése után (ti. „lelkipász
tor”) egy kérdőjelet téve. A püspök ilyetén módon kívánja tudomá
somra juttatni, hogy többé nem tekint lelkipásztornak.
Szeptember 17.:Ünnepélyes istentisztelet a tanévkezdés alkalmából.
Az Erdély minden részéről visszaérkezett egyetemista ifjúság nagy
számban vesz részt az istentiszteleten.
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Vasárnapról vasárnapra sokan jönnek el a temesvári isten
tiszteleteinkre, Erdély különböző részeiről, egyénileg vagy cso
portosan, és kifejezik együttérzésüket és támogatásukat.
Szeptember 18.:Egy erdélyi lelkipásztor eljuttatja hozzám állásfogla
lását a két romániai református püspök körlevelével kapcsolatban,
„egy református egyháztag” aláírással. Megállapítja: „úgy kell minő
sítenem a püspök levelét, mint elfogult és törvénytelen intézkedést,
miután egy le nem folytatott vizsgálat ítéletét közli: ». ..T .L . önmagát
zárja ki országunk Református Egyháza lelkészeinek sorából«. - En
nek bizonysága maga a tény, hogy kénytelenek voltak levelük vissza
vonását elrendelni.”
Egy környékbeli lelkipásztor megüzeni, hogy a héten magához hí
vatta Papp püspök. Számon kérte velem fenntartott kapcsolataiért, és
jutalmat helyezett kilátásba, amennyiben adandó alkalommal hajlandó
lenne ellenem tanúskodni.
Dorobanfu ortodox érseki tanácsos baráti látogatása. Tájékozódni
kíván ügyemben, bizonyos kérdésekben ellenvéleményét fejezi ki.
Szeptember 19.:Megismétlődik a szeptember 16-i eset.
Presbitérium, szeptember 4-i határozata értelmében, közvetett vá
laszként Papp László „rövid jellemzésére”, alapos jellemzést küld a
püspökségnek személyemről és lelkipásztori tevékenységemről.
Ismeretlen telefonáló akar lebeszélni a külföldi nyilvánosság igénybevételéről, mondván, hogy ezzel - úgymond - ártok a hazai magyar
ságnak.
Holtan megtalálják Újvárossy Ernőt a városszéli erdőben.
Szeptember 21.:Egy bizonyos Stăncuţă mérnök telefonál, Újvárossy
Ernő munkatársaként mutatkozva be. Szeretne velem találkozni. Bele
egyezem, habár gyanúval tölt el, hogy működött a telefon. Két hónapja
süket, s csupán fenyegetések vagy hatósági intervenciók esetén lép
működésbe.
Bátortalan bíráló hangok a presbitériumban, amiért „politizálok”.
A fennforgó egy-két esetben megállapítható, hogy külső megfélemlítő
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befolyás érvényesül a véleménynyilvánításban. Félő, hogy idővel a
presbitérium több tagját is sikerül „megpuhítani”. Nyilvánvaló baj
azonban még nincsen.
Szeptember 22.:Egy gyülekezetünknél dolgozó munkás elmondja,
hogy fenyegetéssel eltanácsolták tőlünk. Nálunk dolgozó vagy velem
szorosabb kapcsolatban álló emberek családtagjai aggodalmukat feje
zik ki, hogy nem lesz-e baja emiatt családjaiknak.
A belügy megbízottjai két gyülekezeti tagot „interjúvolnak" Újvárossy haláláról és temetéséről.
Szeptember 23..‘Idézést kapok a temesvári bíróságról. Papp püspök
beváltotta ígéretét: kilakoltatásipert indított ellenem.
Kolozsvári írók, egyházi emberek, jeles személyiségek egy csoportja
(17 személy) közös nyilatkozatban foglal állást ügyemben, és „a
leghatározottabban tiltakozik az ellen, hogy bárkit is, miként ez idő
szerint Tőkés Lászlót, előzetes törvény szabta kivizsgálás és bírósági
fegyelmi határozat nélkül, hónapokon át zaklassanak, idegileg gyötör
jenek, sőt: netaláni egyéni és családi nyomorba döntsenek. Már csak
ezért is tiltakozunk a temesvári egyházközség statutáris joggyakorla
tának a kerékbe törése és ezzel párhuzamosan a közösségrombolás
despotikus vétke ellen”.
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L E L K É S Z ! J E L E N T É S (IV .)
Temesvári Református Egyházközség
Szám: 129/1989.
Főtiszteiéül Püspöki Hivatalnak

Nagyvárad
Tárgy: Újvárossy Ernő gyülekezeti tag eltűnése
Erkölcsi, keresztyéni és lelkipásztori kötelességemnek tartom bejelenteni, hogy
folyó év szeptember 12-én reggel, tisztázatlan körülmények között eltűnt, és negyed
napja nem került elő Újvárossy Ernő testvérünk, gyülekezetünk hűséges tagja, aki
önkéntes alapon áldozatos munkát vállalt az egyházközségünkben folyó általános
javításokban. Ennek a rendhagyó bejelentésnek a megtételét a gyülekezetünk és
személyem körül mesterségesen kialakított áldatlan körülmények Újvárossy Ernőt
- is - érintő vonatkozásai indokolják.
Újvárossy Ernő nehéz családi keresztet hordoz: idő előtt, tragikus körülmények
között elveszítette forrón szeretett feleségét, egyetlen fia pedig súlyos - talán gyógyít
hatatlan - beteg. Hitében és gyülekezetünkben az utóbbi években vigasztalásra talált,
és lelkesen, önzetlenül bekapcsolódott egyházunk megújításának a munkálataiba,
lévén az építészet hozzáértő szakembere. Legutóbb, amikor a püspökség részéről
beindult ellenem a hajsza, és veszélybe került a temesvári egyházközség békessége és
jövője - többekkel együtt - , ő maga is, önként fellépett a gyülekezet és a lelkipásztor
védelmében, így kétszer is felkereste a püspökséget, egyszer egy küldöttség tagjaként,
és beadványt is írt ez ügyben.
Az utóbbi hetekben, amikor kiéleződött a temesvári helyzet, nagyon rossz lel
kiállapotba került. Szűkszavú és levert lett és jóform án kerülte hivatalunkat,
ahol azelőtt mindennapos vendég volt. Kérdéseimre sem nyilatkozott meg, csu
pán annyi m ondott, hogy velem és az egyházközséggel való kapcsolatai miatt meg nem nevezett személyek - kérdőre vonták, és „hátrányos következménye
ket” helyeztek kilátásba, jelesen, hogy: Cernavodára helyezhetik mostani mun
kahelyéről, és a fia állásáról is példálóztak. Közvetve vagy közvetlenül arra
akarták rávenni, hogy fordítson hátat nekem és vonja ki magát az egyházi mun
kákból. Súlyos lelkiállapotában alig tudtam segíteni rajta, mivel egyre inkább
kerülte társaságunkat. Bevallotta, hogy nagyon fél. Félelmei mélyebb összefüggé
seiről nincs tudomásom.
Akármi történt volna is, az tény, hogy napok óta eltűnt. - Ennek kapcsán eszembe
ju t annak a küldöttségnek a május 26-i nagyváradi útja, melynek ő is tagja volt,
melyet nem volt hajlandó fogadni a püspök úr, és melyet végül Zsigmond József
vikárius azzal fenyegetett meg, hogy ha nem távoznak el, akkor karhatalmat vesznek
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igénybe. - Ez a fenyegetés is része a Temesváron kialakult megfélemlítettség légköré
nek, melynek Újvárossy Ernő is egyik áldozata.
A kialakult helyzetért, légkörért és zaklatásokért súlyos felelősség terheli a püspök
urat - ezért fordulok levelemmel Önhöz, nyomatékosan felszólítva, hogy járjon közbe
Újvárossy Ernő ügyében és általában a temesvári zaklatások megszüntetése érde
kében.
Temesvár, 1989. szeptember 15.

Tőkés László Ip.
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L E L K É S Z I J E L E N T É S (V .)
Temesvári Református Egyházközség
Szám: 130/1989.
Főtiszteletű Püspöki Hivatalnak

Nagyvárad
Tárgy: Újvárossy Ernő halála
Folyó év szeptember 15-ének délelőttjén telefonon tájékoztattam a püspök urat
Újvárossy Ernő testvérünk titokzatos eltűnéséről, azzal a kéréssel, hogy lépjen közbe
megtalálása érdekében. Ugyanakkor 129/1989. szám alatt lelkészi hivatalunk levélben
is folyamodott a püspöki hivatalhoz, rámutatva az ügy hátterére és a püspök úr
felelősségére.
A telefonbeszélgetés során püspök úr kitért a felelősség elől, mondván, hogy
„állampolgári” vonatkozású kérdésekben nem illetékes.
Sajnos baljóslatú félelmeink beigazolódtak. Szeptember 15-én, pénteken este tudo
másomra jutott, hogy Újvárossy Ernőt holtan találták a Temesvár környéki Vadász
erdőben. A haláleset körülményei ismeretlenek. Annyit tudni, hogy szeptember 12-én,
kedden reggel veszett nyoma Újvárossy úrnak; szerdán délután talált rá holttestére
egy fiatalember az erdőben; telefonon értesítette a rendőrséget, azt a meghagyást
kapta, hogy várja meg, amíg kiszállnak a helyszínre; rásötétedett az erdőn, de a
rendőrség nem érkezett, ezért eltávozott; végül is csütörtökön délelőtt szállították el
a halottat; a családot egy ismeretlen női hang értesítette a halálesetről, 15-én, pénte
ken délután; a telefonáló nem akart bemutatkozni, hanem csupán annyit mondott fura módon - a halott egyik gyermekének, hogy: „ha akarod látni apádat, akkor
keresd/menj a kórházi hullaházba (morgă)”. - Eddig tart a tragikus történet. A
jegyzőkönyvi látlelet gyógyszermérgezésben jelöli meg a halál okát.
Újvárossy Ernő gyülekezetünk egyik legnagyobb jótevője volt. Közel két éve
személye elválaszthatatlan az egyházközség külső megújításának nagy munkájától.
Amint a temetése alkalmával is mondottam: ő immár úgy „beleépült” megújuló
egyházunkba, mint Kőműves Kelemenné a dévai várba. Áldozatos, önzetlen szolgála
ta miatt munkahelyi nehézségeket és súlyos zaklatásokat kellett elszenvednie - amint
erről már a megelőző levélben is írtam (129-1989 sz.). Nem tévedünk, amikor azt
állítjuk, hogy családi vonatkozású nyomorúságaira rátevődve, ezek a részleteikben és
formájukba, mértékükben többnyire ismeretlen zaklatások és megfélemlítések vezet
tek - így vagy úgy - tragikus halálához. És hogy ez megtörténhetett, abban súlyos
felelősség terheli személy szerint a püspök urat is, aki elsősorban vétkes a hasonló
zaklatásokat és megfélemlítettségi légkört magával hozó temesvári helyzet kialakítá
sában.
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Hitünk, az igazság és a Szentlélek erejével követeljük: vessen véget törvénytelensé
geinek, a temesvári gyülekezet elnyomásának és a lelkipásztor üldözésének. Ellenkező
esetben a - lehetséges - további súlyos és kiszámíthatatlan következményekért is
elsősorban a püspök úrnak kell hordoznia a felelősséget, Isten és emberek előtt.
Temesvár, 1989. szeptember 19.
Tőkés László
lelkipásztor

SZÓSZÉKI TÁJÉKOZTATÁS
1989. szeptember 17-én
A lelkipásztor állásügyében az elmúlt héten nem történt semmi
változás. A pillanatnyi helyzet a következő:
- Szeptember 1-jei hatállyal Papp püspök felfüggesztett állásom
ból, és ezzel együtt megvonták a működési engedélyemet.
- A püspök kilakoltatási perrel fenyegetett meg, amennyiben
szeptember 15-ig nem hagynám el a lelkészi lakást.
Megjegyzem, hogy a püspök illetéktelen a lelkészi lakás ügyében,
mivel annak kizárólagos tulajdonosa a temesvári egyházközség, kö
vetkezésképpen e kérdésben csak a presbitérium dönthet. Presbitérium
viszont a jelenlegi lelkipásztor jogos használatában hagyja a parókiát.
Mély fájdalommal és megdöbbenéssel jelentem, hogy a héten
tisztázatlan és tragikus körülmények között, váratlanul elhunyt Újvárossy Ernő testvérünk, gyülekezetünk önzetlen és áldozatos jóte
vője. - Temetése szeptember 18-án, holnap délben, 13 órakor lesz az
erzsébetvárosi temetőben. Kérem a gyülekezetét, hogy jelenlétével
osztozzon családjának gyászában.

SZÓSZÉKI TÁJÉKOZTATÁS
1989. szeptember 24-én
Csendesen telt el a hét. A „csend” azonban súlyos némasággal
terhes. Ezt a némaságot igyekeztem megtörni, szerény erőmhöz
képest, amikor szeptember 19-én, kedden, Újvárossy Ernő testvé
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rünk temetését követően levelet írtam a püspöknek e haláleset tár
gyában. Idézem a levelet (teljes terjedelmében felolvasva).
Megelőző, szeptember 15-i levelemben felhívtam a püspök figyel
mét a gyülekezet más tagjait ért zaklatásokra is.
Ezúton felszólítom a gyülekezet tagjait, hogy ha bárkit is bármifé
le zaklatás, fenyegetés, kellemetlenség érne az egyház ügye miatt,
jelentsék lelkészi hivatalunknak, hogy megtehessük a szükséges ön
védelmi lépéseket.
Gyülekezetünk tagjai és presbiterei becsületes hívő emberek, akik
semmivel sem szolgáltak rá semmiféle zaklatásra vagy hátrányos
megkülönböztetésre. Mi semmi mást nem akarunk, csupán annyit,
hogy hagyjanak békén és tegyék lehetővé hitéletünk zavartalan foly
tatását, hazánk törvényeinek megfelelően.
Tegnap, szeptember 23-án, szombaton idézőt kaptam a temesvári
bíróságtól. Papp László püspök beváltotta szeptember 1-jei fenyege
tését, és kilakoltatási pert indított ellenem. A bírósági tárgyalásra
október 6-án, pénteken reggel 8 órakor fog sor kerülni az 59-es
tárgyalóteremben.
Felvilágosítom a gyülekezetei, hogy a püspök teljes mértékben
illetéktelen az ügyben, és súlyosan megsérti a temesvári egyházköz
ség önkormányzati jogát, mivel a lelkészi lakás gyülekezetünk tulaj
dona, s e kérdésben egyedül a presbitériumnak van joga határozni.
A temesvári presbitérium viszont személyemet megválasztott lelkész
nek tekinti, s ennek értelmében a parókiát teljes joggal használom.
E helyről is határozottan és élesen elítélem Papp László nagyvára
di magyar református püspök újabb törvénytelen megnyilvánulását.
Rámutatok arra, hogy nevezett püspök több mint fél éve kíméletlen
hajszát folytat ellenem, válogatatlan eszközökkel igyekezvén eltávo
lítani szeretett gyülekezetemből. Papp püspök önkényes és törvény
telen intézkedéseivel nyilvánvalóan semmibe veszi egyházunk és
országunk szentesített törvényeit, gátlástalanul megszegi püspöki
esküjét, és súlyosan megsérti hitünk és az Evangélium szellemét.
A kilakoltatási per gyalázatos és példátlan eset egyházunk történeté
ben, és súlyosan kompromittálja mind egyházunkat, mind hazánkat.
Ez alkalommal is kinyilvánítom, hogy utolsó erőmig ellenállok a
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püspöki önkénynek, s bízva a törvényesség erejében, szolgálati he
lyemen maradok mindaddig, amíg Isten engedi.
Kérem a gyülekezetét, hogy ne engedjen se a kísértésnek, se a
félelemnek, hanem Isten segedelmében és a törvényesség győzelmé
ben bízva, tartson ki igaz ügyünk mellett, s jelenlétével, helytállásá
val és imádságával tegyen meg mindent a temesvári ügy végső meg
oldása érdekében, szem előtt tartva az igét: „Istennek kell inkább
engedni, hogynem az embereknek”.
Végül kérem a gyülekezetét, hogy ha bármi is történnék, ne széledjen széjjel, hanem minden körülményben maradjon meg az egyház
hűségében.
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ESEMÉNYNAPTÁR (XIV.)
Szeptember 25.: Presbitérium rendkívüli gyűlésen határozottan elítéli
Papp László kilakoltatási indítványát, és egyhangúlag elhatározza,
hogy bekapcsolódik a peres eljárásba, és ügyvédet fogad az
egyházközség érdekei védelmében (37-1989. jkvi sz.J.
Presbitérium ugyanakkor foglalkozik az egyházközség anyagi hely
zetével, hálaadással nyugtázza az utóbbi időben elért ugrásszerű fejlő
dést. Megállapítást nyer, hogy: „Ezt afelfelő ívelőfolyamatot igyekszik
megtörni a püspökség, nemcsak lelkileg és a hitélet szempontjából, de
anyagilag is gúzsba kötve a temesvári gyülekezet kibontakozását.”
A nap folyamán telefonon bejelentkeztek és megjelentek lakásomon
Újvárossy Ernő vállalatának igazgatója és egy munkatársa. Durva
provokációjuk nyomán nehezen tudtam távozásra késztetni őket. Poli
tikai természetű vádaskodásukról és agresszivitásukról jelentést tet
tem a püspöknek (132-1989. sz.J, és védelmét követeltem súlyos
fenyegetettségünkben.
Szintén levélben foglaltam állást a kilakoltatással kapcsolatban.
Kijelentettem: „Lelkipásztor még azt sem tartja magára nézve vere
ségnek, ha végül is a főpapi ármánykodás erőszakos kilakoltatásához
vezetne. Hadd lássa meg a világ, hogyan lakoltatnak ki Romániában
szolgálati lakásából egy magyar református lelkipásztort, a magyar
református püspök segédletével” (134-89. sz.).
Szeptember 27.: Ţeperdel Mihai megyei vallásügyi inspektor magához
rendelte a gyülekezet főgondnokát és gondnokát. Szorgalmazta Te
mesvárról való eltávolításomat, kétségbe vonta a presbitérium műkö
désének jogosságát, kifogásolta a svájci pénzsegély elfogadását, Újvá
rossy Ernő halálának a közhírré tételét és az egyházi javítási munkála
tok folytatását. Főgondnok és gondnok válaszaikban a gyülekezet és
a presbitérium álláspontját képviselték.
Hétszámra nem tudok kapcsolatba lépni családom távoli tagjaival,
a telefonzárlat miatt. Sok esetben a rádión keresztül értesülnek a
velem történtekről.
További zaklatások, fenyegetések a gyülekezet körében.
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Szeptember 30.: A gondnokot és egy presbitert újból hívatja Ţeperdel
inspektor. Egy városi párttitkár társaságábanfogadja őket. Azt kíván
ják kierőszakolni, hogy a presbitérium rendelje el kilakoltatásomat a
parókiáról. A templom bezárásával fenyegetik őket és minden presbi
tert 5000-5000 lej pénzbüntetéssel.
Bűncselekmények gyanújának az ürügyével visznek be híveket a
rendőrségre, meghurcolják őket.
Október L: Istentisztelet után Ţeperdel Mihai váratlan látogatása.
Azzal vádol, hogy lázítom a gyülekezetei, s mind az egyházi, mind az
állami törvényeket több rendben megsértettem. Dorgálás ésfigyelmez
tetés.
Október 3.: A városi rendőrség megtagadja tőlem és családomtól a
rövidesen lejáró, ideiglenes temesvári tartózkodási engedélyünk meg
hosszabbítását, a néptanács egy leiratára hivatkozva. Értésünkre ad
ják, hogy el kell hagynunk a várost.
Püspökhöz intézett levelemben rámutatok a nyilvánvaló törvényte
len állami beavatkozásra, és „kinyilvánítom, hogy a tartózkodási
engedély megtagadása ellenére, továbbra sem hagyom el szolgálati
helyemet, és mindent megteszek az ügy törvényes rendezése érdeké
ben” (139-1989. sz.).
Október 4.: Provokatív akció: egy, az állásomat áhító, züllött lelkész
erőszakkal elfoglalja egyházközségünk egyik megüresedett bérlaká
sát. Gyanús hátterű eset. Jelentést írok a püspöknek: önvédelemből.
Felkeres lakásomon Ţeperdel Mihai inspektor társaságában egy
Toader nevű bukaresti kultuszigazgató. Végigbeszéljük a „temesvári
ügyet". „Hideg-meleg vizes” bánásmód: udvariasak és kemények,
barátiak és ellenségesek, számon kérnek, vádolnak és megértőek,
biztatnak. Keresik a megoldást. Rá akarnak venni a visszavonulásra.
Azután mintha haladékot adnának. Toader úr kér, hogy amit beszél
tünk, maradjon köztünk.
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(TOÁDER KULTUSZIGAZGATÓ ÉS ŢEPERDEL M IH A l
INSPEKTOR LÁTOGATÁSA, 16.00 ÓRA.)*
... Ennek kapcsán került sorra a presbitérium határozatainak és
jogainak a kérdése. Érvénytelennek minősítette a presbitérium szep
tember 4-i határozatát, melyben kinyilvánítja, hogy rendes lelkész
nek tekint. Közölte, hogy a Departament soha nem fogja jóváhagyni
ezt a döntést. (Le kellett fordítanom számukra a határozatot.) Rá
akart venni, hogy másnapra hívjam össze a presbitériumot, hogy
nekik is megmagyarázhassa, minő törvénytelen határozatokat hoz
tak. Visszautasítottam, mondván, hogy nem nyújtok segítséget ne
kik magunk ellen. Nem az érveiktől félek - mondottam -, hanem a
jelenlétük keltette félelem pszichózisától akarom megóvni a presbite
reket. Nem akarták hinni, hogy félnének tőlük a presbiterek. Meg
győző példaként felemlítettem Popescu aradi inspektor jelenlétének
bénító hatását papi gyűléseinkre.
Egyébként nyilvánvalóvá vált, hogy a presbitérium a legfontosabb
tényező a temesvári ügyben. Nem tudják, illetve nem akarják megke
rülni. Egészében véve, lényegében a presbiteriánus és episzkopális, a
demokratikus és diktatórikus szemlélet és módszerek harca folyik a
temesvári ügyben.
Megint hangsúlyozták, hogy az állam nem avatkozik be az egyház
ügyeibe, s ők csupán a törvényességet hivatottak képviselni. Éppen
ezért Toader keményen elítélt, hogy a Kultuszdepartamentet beavat
kozással vádoltam (volna) hétfői rádiószövegemben. Ezt a vádat
visszautasítottam. Erre hevenyészett fordításban, egy piszkozatlapról idézte szövegem idevágó részét. Felvidultam és figyelmeztettem,
hogy jobban válogassák meg informátoraikat.
Elégedetlenségeim okáról is faggatott. Beszéltem az egyház bom
lásáról, amit szántszándékkal idéz elő Papp püspök. Antikrisztusinak minősítettem a püspököt, mivel saját egyháza létérdekeit
árulja el. Ehhez képest Nagy Gyulát enyhébben kell megítélni,

* Részletek
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mivel ő - úgy tűnik - csupán gyengeségei sokasága miatt árt az
egyháznak.
Toader cáfolta, hogy rossz volna a helyzet, tele templomokat és
elégedett papokat emlegetve. - Attól függ, milyen papokkal beszélt,
mert vagy opportunisták voltak, vagy nem merték kimondani az
igazat - válaszoltam. Ami pedig gyülekezeteket illeti, kivételek erősí
tik a szabályt: sokszor a papok és püspökök ellenére virágoznak a
gyülekezetek.
Milyen jogon írok, beszélek külföld előtt? - háborgott a direktor.
Oldjam meg a kérdéseimet itthon. - Rámutattam, hogy tíz éven
keresztül kilószámra írtam folyamodványaimat, kérvényeimet min
denféle fórumhoz - el egészen az államfőig. Bebizonyosodott, hogy
ez az út járhatatlan. Ezért kényszerültem például a Református
Világszövetséghez is fordulni. És a külföldi sajtó is jobban bánik
velem, hiszen öt éve még prédikációimat sem jelenteti meg a - hazai Református Szemle. Az információk szabad áramlásáról szóló egyez
ményeket pedig Románia is aláírta. Dühösen válaszolta Toader,
hogy a helsinki egyezményt bízzam csak rájuk, ők be is tartják - ne
én akarjam betartani. Ez az ország (ţara) nem engedi, hogy mások
beavatkozzanak belügyeibe. Az „Országról” több esetben is „hazafi
as” buzgósággal papolt.
Általánosságban „hideg-meleg vizes” kezelésben részesített: érvelt,
szigorkodott, kedveskedett, fenyegetett, barátkozott. Még „szép em
bernek” is nevezett, akivel „szót lehet érteni”, és tehetségesnek is
titulált („capabil”), akiért kár, hogy elvesszen.
Haladékot adott, hogy gondolkozzam. „Nincs még elveszve a
helyzet” - mondotta.
Megkért, hogy ez a beszélgetés „maradjon köztünk”. - Megígér
tem.
Edith is jelen volt, Toader javaslatára sem távozott.

Október 5.:Toader igazgató tovább folytatja temesvári misszióját.
Felhajtják az időskorú, egészségileg megviselt főgondnokot és erőlte
tik, hogy hívjon össze presbiteri gyűlést, s a presbitérium rendelje el
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kilakoltatásomat. Másnapi határidőt szab neki. Ha nem engedelmes
kedik, október 7-én be fogják zárni a templomot - hangzik a fenye
getés.
Október 6.:A főgondnokot telefonon zaklatják, hívatják. Nem enge
delmeskedik. - Erősen megviselik ezek a napok, hetek.
A kilakoltatási per tárgyalásának a napja. Halasztást kértem. Úgy
tűnik, a püspökség és a hatóságok is ezt kívánták. A következő
tárgyalást október 27-re tűzték ki.
Október 7.:A templombezárásfenyegetésétől tartva zárva tartottuk az
irodát.
Panaszt tettünk a postán, kérve a telefonkapcsolat helyreállítását.
Október 9.: Újabb zaklatások. - Ultimátum-szerű távirat a püspök
höz: „A temesvári gyülekezet híveit, presbitereit és családtagjait eg
zisztenciájukban és egészségükben éri fenyegetés. A püspök urat sú
lyos felelősség terheli mindezekért. Amennyiben nem szüntetik be a
zaklatásokat, további ellenlépésekre kényszerítenek. - Biztosítékokat
kérek. Választ várok. Tőkés László”.
Váratlanul megjelenik a „telefonjavító bácsi” és csodák csodája:
van tónus, működik a telefon, semmit sem kell igazítani rajta. Műkö
dik, de csak azért, hogy a kultuszinspektor akadálytalanul hívhasson.
Nem vagyok itthon neki. Estétől fogva megint a hónapok óta megszo
kott, beteges kattogás.
Október 10.:Harmadik évnegyedi lelkészértekezlet Aradon. Hosszas
tépelődés után úgy döntök, hogy itthon maradok. Hiányzásom igazo
lásául a következő táviratot intézem az esperest hivatalhoz: „Személyi
biztonságom védelmében kénytelen vagyok távol maradni a gyűlésről.
Tőkés László".
A gyűlésen sor került nyilvános megbélyegzésemre. A püspök hosszan
ecsetelte bűnös voltomat, és felolvasta kollégáim előtt a tőle származó
„rövidjellemzésemet” (lásd ott). A népes elnökségben rajta, Zsigmond
József vikáriuson és Kovács József esperesen kívül helyetfoglalt még egy
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bukaresti delegátus, valamint Popescu aradi és Ţeperdel temesvári kul
tuszinspektor. Az előzetes koreográfiának megfelelően kórusban kár
hoztattak: Makay Botond resicai, Halász Sándor újkisodai, Higyed
István lugosi és Jakab László pankotai papok. Felszólamlási indítékaik
legfőképpen karrierizmusból táplálkoznak, szereplésük pedig elsősorban
a hatósági képviselőknek szólt, az érdemszerzés szándékával.
A hétvégi hajrá után szokatlanul nagy csend.
Október 11.."Gyanús irodai látogatás távollétemben. Ţeperdel inspek
tor a presbiterek névsorát és címtárát kéri tisztviselőnktől, aki simán
kitér a kívánság teljesítése elöl.
Az esetből arra következtetek, hogy valami készül, jelesen: illeték
telenül össze akarják hívni a presbitériumot, hogy „megfőzzék".
Cselekednem kell. Másnapra gyűlést hirdetek meg a lehető legki
sebb feltűnéssel, semleges helyről, telefonon keresztül és szóbeli üzene
tek útján híva meg a presbitereket.
Balsejtelmeim beigazolódnak. Délután több presbiter is felkeres,
újságolva, hogy Halász Sándor újkisodai lelkész kezéből, az aradi
esperest hivataltól meghívót kaptak egy szombati napra, október 14-re
kitűzött gyűlésre. Több helyre maga Ţeperdel inspektor vitte el a
levelet, vagy együtt Halász tiszteletessel. Együtt járták a várost egész
délelőtt. - Újabb törvénytelen intézkedés: a lelkészi hivatal megkerü
lésével hívják össze a gyűlést. Hatósági beavatkozás Ţeperdel révén. A
hatóságok szervilis kiszolgálása az esperes és Halász részéről, hogy a
püspökről ne is szóljunk, aki hírek szerint maga is Temesvárra készül,
a kultuszi hatóságok képviselőivel együtt. Hírül vesszük, hogy a püs
pök el van szánva: ha két presbiter is jelenik meg a gyűlésen, jogerős
határozatot fognak hozatni kilakoltatásomra nézve.
Halász levélkihordás közben gyaláz presbitereim előtt.
Támogatásul egy zsák krumplit kapok egy távoli faluból. A burgo
nya mellett az is vigasztal, hogy a magyar országgyűlés etnikai kollé
giuma szót emel érdekemben.
Október 12.:Letartóztatástól tartok. Ugyanis máskülönben nem hihe
tik a főpapok és „légionáriusok", hogy fé l évi elkeseredett küzdelem
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után éppen most befogom engedni őket gyűlést tartani tanácstermünk
ben. - Ezért egész nap zárt ajtók mögött ülök, házi fogságban.
Közeledik a presbiteri gyűlés ideje. Fél órával előtte irodánkban
terem Teperdel Mihai inspektor és „törvényeskedve”, de provokáló
hangon letiltja a gyűlést, letámadja a már jelenlévő presbitereket.
Tiltakozom a beavatkozás ellen és tapintatosan kiutasítom, mert lát
ható módon a sorra érkező presbiterek elriasztására és megfélemlíté
sére törekszik. Negyed óra után kimegy. Hiába reménykedem a gyűlés
megtartásában: a templomkapuban két szekus áll, és minden presbitert
igazoltatnak és elkergetnek. Meghunyászkodó félelem a bennlévők ar
cán. Rendre eloldalognak. A bennmaradok tehetetlenek. Aztán bejön
egy magas rangúnak tűnő civil szekus és Ţeperdel. Tovább terrorizál
nak. Eltávoznak, miután megfenyegettek. Vége a „gyűlésnek”.
Idézést kapok a bíróságról, mely szerint egy héttel előrehozták a
kilakoltatási tárgyalást, október 20-ra. Erre megy ki tehát a játék.
Gyorsítani a peres eljárást, negatív határozatot kicsikarni a presbitéri
umból, és akkor már a lakástulajdonos egyházközség vezető tanácsá
nak a beleegyezésével, könnyűszerrel megnyeri a pert a váradipüspök.
- Végül is az állami hatóságok jótéteményt fognak elkövetni az egy
házzal, ha saját kérésére és indítványából fognak kilakoltatni a paró
kiáról. Az egyházi reakció és a sztálinista hatalom egymáshoz méltón
viselkedik.
A belügyi megbízottak egész este a templombejáratot őrizték. Az
egyházi épület minden lakóját igazoltatták bejövetelükkor, néhány vendé
gemet és a később visszatérő presbitert nem engedték be a kapun. Most,
este 11 órakor is, egy autóban ülve tartják megfigyelés alatt a házunkat.
Tíz órakor értesültünk arról, hogy egy presbiterünket hazatérte
után bevitték a szekuritátéra. Rögtön telefonáltam Kolozsvárra meglepetésemre beugrott a vonal. Ezután megint végleg elromlott a
telefon. - Egy óra múlva elengedték az elhurcolt presbitert. Később
még egy presbitert bevittek a szekuritátéra, „megdolgozás” céljából.
Halász Sándor lelkésszé választását forszírozták.
Október 13.:Felkeres lakásomon Ţeperdel inspektor Halász tiszteletes
társaságában. Arra kér, hogy adjak helyt az irodában az általuk
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szervezett illegális presbiteri gyűlésnek másnap. Félrevezetőén kitérő
választ adok. De megragadom az alkalmat, hogy tiltakozzam a meg
előző napi durva állami beavatkozás ellen.
Az egyes munkahelyeken folyik a presbiterek győzködése, hogy a
14-i gyűlésen okvetlenül megjelenjenek. Főnökeik közvetlenül a szekuritáté utasítására ügyködnek. Eközben a presbitérium kollektív távolmaradását szervezzük.
Tiltakozó táviratot küldtem a püspökségre. A posta nem továbbítot
ta, ezért elküldtem levél útján.
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„TEMESVÁR OSTROMA”*

Ma találkoztam egy kopaszra nyírt fiatalemberrel. A Lech-mezei
„gyászmagyarokra” emlékeztetett. Kétszer kísérelte meg a szökést mindkét alkalommal visszahozták a határról. Megúszta veréssel.
Kilátástalannak ítéli helyzetünket, s konokul fogadja, hogy mire
kinő a haja, újra megpróbálja. De addig is: perére vár.
Mondtam neki, hogy a helyzet-értékelésünk azonos, csupán a
következtetésünk különbözik. Én is szeretnék kitörni - de: befelé.
Csatlakozom Sütő Andráshoz: „Maradok, másként nem tehetek”.
És szólok, mert másképp már végképp nem tehetek. Nehogy meg
szólaljanak helyettünk - a kövek. Lebontott városaink, omladozó
műemlékeink kövei. A „botránkozás köve”.
Azt válaszolta, elismeréssel: „könnyű nekem”, mert bátor vagyok.
- Nem vagyok bátor, de legyőztem a félelmemet. És én is peremre
várok, melyet a román hatóságoknál magyar református püspököm
indított ellenem, hogy kilakoltasson a temesvári szent eklézsia pa
rókiájáról, s ezzel együtt száműzzön nemcsak ebből a - középkoriasan - „zártnak” nyilvánított városból, hanem a papságból is.
„Temesvár ostroma". - Múltbeli képzeteket ébreszt a jelen. A harc
nem kevésbé elkeseredett, mint egykor, bár eszközeiben más és
vértelen. És az ostrom tétje is egyetemes. Mint mikor elesik egy vár,
s egy egész országrészt ránt magával.
Temesváron ma is egyetemes - egyházi és nemzetiségi - létérdekek
ütköznek meg a túlerővel - legalábbis jelképesen. A temesvári refor
mátus gyülekezet önvédelmi harca „részként” jeleníti meg az „egé
szet”, „egyediként” képviseli az „általánost”. „Rólunk van szó” :
egyként kálvinistákról és egyként az itt élő magyarságról. Az egyete
mes kihívásnak Dávidként kísérel megfelelni egy Gyülekezet. S ha
nem is a várépítők biblikus hősiességével, de a gyötrő hétköznapok
dicsfénytelen helytállásával, tudattalanul is az egész egyházért és
népért veti meg lábát egy talpalatnyi helyen, az ige szellemében:
„harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeteikért
* Részlet
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és házaitokért” (Neh. 4, 14). Teljes azonosulással énekli vasárnapon
ként és éli meg naponként, hogy: „Erős várunk nékünk az Isten”.
„Temesvár ostroma” zajlik egész egyházunkban, összes városaink
ban és falvainkban. Az ostromállapot még mindig nem elég nyilván
való a világ számára, mert a törvényesség, humanizmus, egyenjogú
ság, béke és szabadság leple alatt csellel akarják bevenni megmaradt
várainkat. A szökve és „szabadon” elvonulok növekvő áradata
azonban riasztóan figyelmeztet: élethalálharc folyik a végeken.
Mi még maradunk, tartjuk állásainkat. Inkább választanánk Zrí
nyi kirohanását, mint Losonczi István megadásának útját.
Temesvárott, 1989. október 6-án, az Aradi Vértanúk Napján

TÁVIRAT
Temesvári Református Egyházközség
Szám: 145/1989.
Főtiszteletű Püspöki Hivatalnak

Nagyvárad
Lelkészi Hivatalunk tiltakozik a tegnapi presbiteri gyűlés erőszakos szétoszlatása,
az egyházközség önkormányzati jogának és szabadságának a megsértése, a hatósági
beavatkozás és a törvénytelen állami-egyházi kollaboráció ellen.
Temesvár, 1989. október 13.
Tőkés László
lelkipásztor
Megjegyzés: Mivel táviratunkat a Temesvár-Józsefváros-i postahivatalban, felső
utasításra, nem voltak hajlandók továbbítani - ezúton levélben juttatjuk el tiltakozá
sunkat.
T. L.
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ESEMÉNYNAPTÁR (XV.)
Október 14.: Reggel 10 órakor megérkeznek az egyházközséghez az
egyházi és állami hatóságok küldöttjei: Zsigmond József vikárius,
Kovács József esperes, Toader bukaresti kultuszigazgató, Ţeperdel
inspektor, Halász Sándor és Makay Botond lelkészek, valamint még
egy-két hatósági ember. Többen vannak, mint a megjelent presbiterek.
Mivel az irodát nem nyitom meg előttük - ragaszkodva gyülekezetünk
hazaifelségjogához -, a templomépület folyosóján tartják meg „rablógyűlésüket". A harmincegy presbiter közül nyolcán jelentek meg, ki
tudatlanságból, ki félelemből. Ez a létszám elégségesnek ítéltetett a
határozathozatalhoz.
Az esperes megteszi a kötelességét: kipellengérez. Teológiai éveim
től kezdve (1971-1975) egy egész bűnlajstromot ismeretet, „állampol
gári és lelkészi minőségemben elkövetett súlyos vétségeimet” hangsú
lyozva, melyek - úgymond - indokolttá teszik eltávolításomat. Egy
két presbiter előadja panaszait az egyházi vezetőséggel szemben és
közvetve védelmébe vesz, a többiek azonban tudomásul veszik, hogy
„nincs mit tenni a hatalommal szemben”, és hallgatnak. Az elnökség
kényére-kedvére jegyzőkönyvet vesz fel, melynek az a célzata, hogy a
presbitérium beleegyezésével távolítsanak el állásomból, tehát a gyüle
kezet akaratával megegyezőnek, demokratikusnak és legálisnak tün
tessék fe l a püspöki önkényt.
A gyűlés végén a szekuritáté emberei a helyszínre hajtanak még
három presbitert, hogy a létszám meggyőzőbb legyen. - Általában a
dolgozó ( vagyis nem nyugdíjas) presbiterekre összpontosult a hatóság
figyelme, akik egzisztenciális szempontból zsarolhatók. Többüket ál
lásuk elvesztésével fenyegették meg, amennyiben nem mennének el a
gyűlésre, egyes nyugdíjas presbitereket pedig családtagjaik állásukból
való elbocsátásával ijesztgettek.
Október 15.: Ezen a vasárnapi napon rendőrök szállták meg a temp
lom utcáját és környékét. A templomba jövök egy része (mintegy száz
ember) ijedelemből hazatért. Némelyeket a rendőrök űztek el. A
179

lépcsőházban egy civil hatósági személy faggatta a híveket kilétükről,
van, akit elküldött.
VilO óra körül megjelent a hivatalban Kovács József esperes Ţeperdel inspektor és egy hatósági ember kíséretében. András bátyám és
feleségem fogadta őket. Megtiltották, hogy prédikáljak, bejelentették,
hogy az esperes végzi a templomi szolgálatot. Két (három) fegyveres
rendőrt állítottak ajtóm elé, és letartóztatással fenyegettek. Rejtett
utakon, lopva mentem a templomba. Amikor az esperes palástosan a
templomba érkezett, én már a szószéken voltam. Tilalmuk ellenére
megtartottam az istentiszteletet.
Az istentisztelet végén egy idősebb férfi tolakodott az úr asztalához,
és provokáló szándékkal ellenem próbálta hangolni a gyülekezetei.
Elemi erejű felháborodás nyomta el a szavát.
A szószéki hirdetések rendjén tájékoztattam a híveket a múlt hét
eseményeiről. Nagy részük még mintegy fé l órára visszamaradt a
templom előterében, a folyosókon, hogy megvédjenek az esetleges
hatósági erőszaktól. Ezután szétoszlottak.
Végül is nem tartóztattak le.
A történtek nyomán segélykérő levelet intéztem Nicolae Ceauşescu
államelnökhöz, „hivatkozva országunk törvényeire, az emberi jogokra
és a lelkiismereti- és vallásszabadságra, melyeket Alkotmányunk biz
tosít”.
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Textus: 2. Timotheus 4, 7-8.
Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat
elvégeztem, a hitet megtartottam; Végezetre
eltétetett nékem az igazság koronája, melyet
megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró;
nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is,
akik vágyva várják az ö megjelenését.

Lekció: 2. Timotheus 4, 1-11. 18.
Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe
előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő
eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az
igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan idő
ben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és
tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges
tudományt el nem szenvedhetik, hanem a saját
kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak taní
tókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól
elfordítják az őfölöket, de a mesékhez odafor
dulnak. De te józan légy mindenekben, szen
vedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szol
gálatodat teljesen betöltsd. Mert én immár
megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje
beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, fu 
tásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Vé
gezetre eltétetett nékem az igazság koronája,
melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz
Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazok
nak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.
Igyekezzél hozzám jőni hamar. Mert Démás
engem elhagyott, e jelen való világhoz ragasz
kodván, és elment Thessalonikába; Kresczens
Galátziába, Titus Dalmátziába. Egyedül Lu
kács van velem. Márkust magadhoz vévén,
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hozd magaddal; mert nekem alkalmas a szol
gálatra. ...É s megszabadít engem az Úr min
den gonosz cselekedettől, és megtart az ő
mennyei országára; akinek dicsőség örökkön
örökké! Ámen.

VALLOMÁS
írásbeli válasz a veresegyházi MDF-szervezet
kérdéseire

1. A diktatúra a társadalmi elnyomorodásban, sötétségben és az
emberekre terrorizált némaságban virul igazán. Éppen ezért a világ
korszerű ismereteinek áramoltatása, a nemzeti kultúrák értékeinek
ápolása és a zsarnokság bármilyen formája elleni felemelt, messze
hangzó szó politikai tett. Mi késztette önt arra, hogy kilépjen a
kényszerűen hallgatók táborából és szószólója legyen ügyüknek ?
- Nyilvánosságra lépésem és megszólalásom a „törvényszerűnek”
elkönyvelt általános hallgatásban annyira váratlanul és meglepetésként
hatott, hogy sokakban azt a képzetet kelthette, mintha egy vakmerő
nekirugaszkodással a „semmiből” tűntem volna elő. Mintha „egy pilla
nat műve” lett volna dönteni és megszólalni - egy hősi gesztussal,
önfeledt belevetődéssel, „lesz, ami lesz” alapon. Többen is vakmerőnek,
esztelennek, meggondolatlannak ítélték júliusi televízióbeszédemet, és
egész azt követő, szókimondó tevékenységemet a céltalan és fölösleges
hősködésnek kijáró, megrovó értetlenséggel fogadták.
Mi sem áll távolabb tőlem, mint az ilyesfajta hősködés és forrófejűség. Bizton állíthatom, hogy az önfeledt indulatnak és meggondo
latlan felbuzdulásnak semmi köze színre lépésemhez. Mint ahogy legtöbb esetben - a megtérés sem egy egyszeri, előzmény nélküli,
hirtelen fordulat, hanem hosszú évek változatos, sőt ellentmondásos
hatásainak, lelki-tudati folyamatainak a kiérlelődött végeredménye
- hasonlóképpen a megszólalóknak is évekre, talán évtizedekre van
szükségük ahhoz, hogy „kihordják” az igét. Az egyetemes némaság
ban a kimondás szakító erejét a megtapasztalt valóság és a kénysze
rűen elhallgatott igazság folyamatos és fokozatosan felhalmozódó
energiája adja. Az „itt állok, másként nem tehetek” szellemében
történő kiállásnak, a „protestáló hitnek” bonyolultan gazdag előtör
ténete van.
„Mi késztetett arra, hogy kilépjek a kényszerűen hallgatók táborá
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ból, és szószólója legyek ügyüknek?” - kérdezik. A válasz sokrétű.
Nem lehet azt mondani, hogy „ez” vagy „az”. Sok minden.
Eszmeileg leginkább a BIBLIAI PRÓFÉTIZMUS és a PROTES
TÁNS hit. Mégis közel állottak hozzám a - ma úgy mondanánk népben, nemzetben gondolkodó ószövetségi próféták és a hitvalló
ősök. Az erdélyi kálvinizmusra egyébként is nagyon rányomja bélye
gét a harcos ószövetségi szemlélet. Földünk archaizmusa sokszor
keltette bennem azt a képzetet, hogy ótestamentumi tájakon járo k ...
Másfelől pedig a reformáció története és a nálunk „megmagyarosodott” első reformátorok példája lelkesített. Luther Mártont és Kál
vin Jánost mi szintúgy magunkénak érezzük, mint Verne Gyulát a
magyar ifjúság.
Az erdélyi kálvinista szellemiség egyik jellegzetes vonása a - jó
értelemben vett - már-már fundamentalista BIBLICIZMUS. Papi
családban nőttem fel, s úgy tanultam, hogy az IGÉT komolyan kell
venni. Az Ige Isten szava az emberekhez, s így legfőbb erkölcsi
imperatívusza életünknek. Nem tehetjük, hogy Krisztus igazságáról
prédikáljunk, s közben hazudjunk, kereszthaláláról papoljunk, s
ezzel szemben még a legcsekélyebb áldozatra is restek legyünk.
Azt láttam, hogy még a lelkipásztorok túlnyomó része is milyen
könnyen talál magának felmentést az Ige szigorú köteleztetése alól,
milyen hitetlenül és lelkiismeretlenül hódol be „Mi Urunk, a Hely
zetnek” (Ady parafrázis), miközben vészesen pusztul népünk és
egyházunk. Papságunk ellentétbe került saját hivatásának a lényegé
vel. De úgy érzem, ezt általánosabb értelemben egész magyar értel
miségünkre nézve kimondhatom, mely eszményei és nemzete életé
ben betöltött szerepe megtagadásával saját létjogosultságát kérdője
lezte meg, magára hagyva kiszolgáltatott népét. Egyre tudatosuló
mértékben, mindig munkált bennem ez az igei-bibliai „szent elége
detlenség”, mely azonban sohasem merült ki a meddő tagadásban,
öncélú ostorozásban, hanem a helyzet megváltoztatására, az embe
rek felvilágosítására, meggyőzésére, felrázására késztetett. Hitem,
bibliai alapú erkölcsi értékrendem, kálvinista és erdélyi örökségünk
az EGYHÁZBAN öltött testet. Ez a gyökeres kötődés, tudatos
hovatartozás elkötelezett népem iránt, egymás mellé rendelte sze184

memben nemcsak az embereket, hanem falvainkat és városainkat,
templomainkat és otthonainkat - egyetlen-eggyé olvadt az egyház
ban Erdély. A Jó Pásztor - Izráel pásztora. Az én népem - Isten
népe. Isten szolgája az egyházban felelős népéért, a „rábízottakért”.
Számomra egyedül a népi keresztyénség hiteles, mely túllát és -lép a
puszta filantrópián, és képviselni tudja a közösség érdekét. Legin
kább talán ez irányú elhivatottságom irányított a lelkészi pályára.
Szorosan kapcsolódik ehhez a motívumhoz egy ERDÉLYI POLITI
KAI HAGYOMÁNY, mely a protestáns egyházak fejedelemség
korabeli történelmi szerepében gyökerezik (XVI-XVII. sz.), végig
húzódik a Habsburg-korszakon (legfőképpen a XVIII, században),
és korszerű tartalommal telítődik Trianon után. Ez utóbbi időszak
ban, a kisebbségi sorsban a protestáns egyházak mellé felzárkózik a
Márton Áron nevével fémjelzett katolicizmus is, és az erdélyi magyar
egyházak - távoli analógiával élve - a lengyel katolikus egyház
nemzetmentő hivatását töltik be. Megjegyzendő, hogy más előjellel,
hasonló történelmi-politikai szerepet játszanak Erdélyben a román
egyházak is.
Nagy Károly, Makkai Sándor, Vásárhelyi János református és
Márton Áron katolikus egyházáról - Luther nyomán - elmondható,
hogy „ERŐS VÁRUNK NÉKÜNK AZ EGYHÁZ”. És ez az
egyházi szemlélet, népmentő politikai elkötelezettség a nemzetiségi
létben megnyilvánult nemcsak a konkrét társadalmi-politikai-kulturális szerepvállalásban, hanem a magyar közélet és szellemiség alakí
tásában is. Közvetve vagy közvetlenül az egyházak meghatározó
befolyást gyakoroltak az egész erdélyi szellemi és közösségi életre. A
transzszilvanizmus, Reményik Sándor „ahogy lehet” erkölcsi prog
ramja, a „vallani és vállalni”, az „itt és most” erdélyi értelmiségi
platformjai magukon hordozták a prófétai küldetéstudat, a protes
táns szellemű népi elkötelezettség és a krisztusi sorsvállalás markáns
jegyeit. Ebben a szellemben nevelkedtem, úgyannyira, hogy egyhá
zunkat az erdélyi fejedelemség történelmi-szellemi örökösének, a
püspökséget pedig - különösen egy Makkai Sándor vagy Márton
Áron fősége alatt - az erdélyi fejedelemség kései jogutódjának láttam.
De éles ellentétben történelmi-szellemi-társadalmi örökségünkkel,
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egyházi elhivatottságunkkal, láttam a valóságos, egyre romló
HELYZETÜNKET. A szétszóratás, beolvasztás, elsorvasztás, le
építés manipulációs politikáját, mellyel szemben, különösen az utób
bi negyven évben, tehetetlennek bizonyult magyarságunk. Sőt, kép
viselői és vezetői legtöbbje behódolt neki, vétkes jóhiszeműséggel és
vaksággal, vagy gyalázatos opportunizmussal járulva hozzá népünk
pusztulásához. Az „írástudók árulását” alig volt képes ellensúlyozni
a kábult magaőrzés, a távlattalan passzív ellenállás, vagy maroknyi
elkötelezett értelmiségi esélytelen és kockázatos buzgalma, „danai
da” munkássága.
Nemzetiségi meghasonlásunk az egyházban jelentkezett a legkirí
vóbban. Kontraszelekcióval kiválasztódott „főpapjaink és írástudó
ink” elárulták vagy legalábbis megtagadták egyházuk népét, ma
gyarságunkat, mint Júdás és Péter Jézust a keresztre feszítés idején.
Az egyetemes és történelmi nagyságrendű romániai „BULDÓZERPOLITIKA” magyarságunk végső kálváriáját készíti elő. Ér
ték- és hitevesztett magyarok tömegei menekülnek a határon túlra,
vagy az önfeladásba. Pusztulunk. Nyakunkon a hurok. Ácsolják a
keresztet. Eljött az ideje a kakas háromszori megszólalásának. Meg
kell kondítani a vészharangokat. Romániában azonban még ehhez
sincs jogunk.
Betelt a pohár. Nem lehet tovább hallgatni. „Nem tehetjük, hogy
amit látunk és hallunk, azt ne szóljuk.” Nem várhatjuk meg a bontásból és rombolásból származó - kövek megszólalását. Elérke
zett a megszólalás ideje, mert: „ideje van a szólásnak”, és „bűnösök
közt cinkos, aki néma” (Babits). Élet- és értékmentő SEGÉLYKI
ÁLTÁS hangzik mind gyakrabban Erdélyből. Magam is azok közé
tartozom, akik megelégelték a hallgatást és elhallgatást. A település
rombolási program durva jelképi erejével segített végképp megérte
nünk, hogy mi megy végbe rajtunk, és áttörni a hallgatás masszív
falát. Élniakarásunknak és önazonosságunkhoz való ragaszkodá
sunknak hangot kell adnunk. Néma gyereknek ki érti a szavát?
Egeket ostromolni hallgatással nem lehet. Égbekiáltó helyzetünknek
meg kell találnia hiteles szavait és képviselőit. - Ezért szóltam. Úgy
érzem, másképp nem tehettem.
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Most látom, hogy a feltett kérdésre jobbára eszmetörténeti és
pszichológiai természetű választ adtam. A megszólalásnak azonban
vannak más, kevésbé elvont összetevői is, melyeket a következőkben
érintek.
Mielőtt a legszélesebb nyilvánosság elé léptem volna, már teoló
giai éveim alatt és óta (1971-75), barátaimmal és elv-társaimmal
együtt egyre tudatosabban és határozottabban kerestük a megnyil
vánulás lehetőségeit. Mindig figyelembe véve az adott egyházi-társa
dalmi viszonyok korlátáit és belső lehetőségeit, SZÁMTALAN
ESETBEN LÉPTÜNK FEL ÍRÁSBAN ÉS SZÓBAN a fennálló
visszásságok, egyházi problémák orvoslása érdekében, nem egy eset
ben éles összeütközésbe kerülve az egyházi és világi hatalmasságok
kal. így például a teológián harcoltunk a diákönkormányzatért, a
hallgatók természetes jogaiért; az egyházi életben pedig egyedül vagy
másokkal szövetkezve, beadványokban, nyílt levelekben, elemző
dolgozatokban tettem szóvá egyházunk sok égető kérdését (egyházi
nyomtatványok hiánya, választási visszaélések, lelkészhiány stb.).
Kritikai munkásságom és - kevésbé látványos - egyházon belüli
megnyilatkozásaim vezettek aztán papságból való eltávolításomhoz
(1984-86) és - hosszú távon - temesvári televíziós interjúmhoz.
Betartottam tehát a szólás stratégiai követelményeit, miszerint hoszszú időn át az adott lehetőségek tiszteletben tartásával, az egyházon
belül maradva, a minimális kockázattal a lehető legmesszebb menjek
el, mindig tovább, egyre tágítva a kimondhatóság határait.
Volt egy egészen SZUBJEKTÍV OLDALA is szólásra bátorodásomnak. Az tudniillik, hogy bármibe belefogtam életemben, mindig
leküzdhetetlen akadályokba ütköztem. Saját bőrömön kellett ta
pasztalnom, hogy a körülvevő társadalmi elnyomorodásban, sötét
ségben magam is elnyomorodom, nem tanulhatok, nem fejlődhetem,
egyéni-szakmai kibontakozásom ára önmagam megtagadása, hiva
tásom és eszményeim elárulása volna. Erre az útra nem voltam
hajlandó rálépni, s mivel a kényszerű helyzethez nem tudtam alkal
mazkodni, a helyzet megváltoztatásának a rögös útját választottam.
Végül fontos szerepe volt megszólalásomban a közép-kelet-európai REFORMSZELLEMNEK, melynek térhódítását szorongással
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és reménykedve követi szemmel minden hazai gondolkodó ember.
Úgy gondoltam, hogy az általános megújulás kedvező politikai
környezetet és viszonyokat teremtett ahhoz, hogy minálunk is elkez
dődjék valami - bár a segélykiáltás szintjén. Sokszor gondoltam
Király Károlyra, az „első mohikánra”, akinek már a „derengés”
előtt, kedvezőtlen viszonyok közt volt erkölcsi bátorsága és jövőt
előlegező hite szót emelni érdekünkben. Példája kezdettől fogva
bennem munkált.
2.
Bízvást állíthatjuk, hogy az ön nyilvánosságra jutott hangja,
mondanivalója és üldöztetése figyelmet keltett, sőt megrázott embere
ket olyan körökben is, a társadalom olyan rétegeiben is, ahol eddig a
negyvenéves bűnös nevelés-oktatás következményeként közömbösség
volt tapasztalható a romániai állapotokkal és a magyarság üldözteté
sével kapcsolatban. Reméljük, hogy ön tiltakozó szavával ezután sem
lesz egyedül. Várható-e Erdélyből mások tiltakozó hangja is, termé
szetesen tekintetbe véve bármely nemzeti és vallási közösséget?
Meglepetés, az igazmondás szikár örömét tetéző ráadás volt
számomra tapasztalnom, hogy milyen mély érzéseket kavart fel,
mennyi együttérzést, szolidaritást, mekkora visszhangot váltott ki önmagában véve szerény - televízióbeszédem, és magyarok tízezrei
- de nemcsak a magyarok - milyen csüggő figyelemmel követik
tovább a fejleményeket. Ez a tapasztalat megerősítette bennem a
meggyőződést, hogy a helyén mondott szó értéke a „teremtő ige”
értékével vetekszik, ereje pedig az ősi hitvallások elemi erejével képes
közösséget teremteni az egyetemes elidegenedésben. Szavaink hitelé
vel és a szókimondás bátorságával kell tehát megkísérelnünk rendez
ni sorainkat, úrrá lennünk aggasztó helyzetünkön. Biblikus kifeje
zéssel élve: helyre kell állítanunk az Ige becsületét. Észre kell ven
nünk, hogy - ebben az összefüggésben - a hallgatás vagy az artikulálatlan mellébeszélés: vétek, hogy: „csak növeli, ki elfödi a bajt”
(Illyés Gyula). Hosszú távon nincs felmentés a hallgatásra.
Ezzel a meggyőződéssel, de a mások személyes szabadságát és
felelősségét mégis tiszteletben tartó ELVÁRÁSSAL tekintek mások
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ra: fog-e még valaki szólni? Mert joggal elvárható, hogy megszólal
janak már azok, akiknek az írás és a szólás a kenyerük, az írók, az
igehirdetők, a tudatos értelmiség, annál is inkább, mert az üldözések
ellen viszonylag ők a legvédettebbek.
Van egy társasági szólás, mely ízesen juttatja kifejezésre a hallga
tók - értelmes - beszéd iránti igényét. „HALLJUNK SZÓT” - úgy
szokták szólásra biztatni az ódzkodó szónokokat, a közösség bátorí
tó figyelmével gyűrve le a hallgatás tehetetlenségi erejét. Teljes bizo
nyossággal érzékelem, hogy népünk „szót akar hallani” ; rejtett jelzé
seket küldözget felénk a mélységből, ahová süllyedt és süllyesztették,
hogy: szóljunk. Artikulálatlan és fojtott szavukat mi vagyunk hiva
tottak hiteles, érthető beszéddé transzponálni. „Hallván nem hall”,
vétkesen gyáva vagy megalkuvó, kényelmes, „ki most, ha kell, szólni
nem mer”. Úgy érzem, hogy történelmi és jelenlegi nemzetiségi-társa
dalmi helyzetünk elégségesen igazolja álláspontom helyességét, másfe
lől pedig a fellazult-meglódult politikai helyzet, a nemzetközi szolida
ritás soha nem látott felerősödése is indokolja megszólalásunkat.
Úgy ítélem, hogy véleményem nem csupán vágyálom vagy puszta
erkölcsi elvárás, hanem megalapozott helyzetértékelésből és -isme
retből fakad. Mások megszólalását nemcsak remélem, hanem bizo
nyos vagyok benne. Sokan vannak, akik utolsó csatáikat vívják
önmagukkal, régi beidegződésükkel, kicsinyhitűségükkel, szellemi
válságba sodró félelmeikkel és - meg fognak szólalni. Felemelt
szavuk remélhetőleg megtalálja kedvező közegét és csatornáit a
hazai és nemzetközi figyelem és szolidaritás kiterjedt „mezőiben”.
A szabadság és demokrácia erőit nagy mértékben gátolják a
NEMZETI ELLENTÉTEK. Durván leegyszerűsítve, a magyarok
azt mondják: miért mi szóljunk, hogy megint rajtunk csattanjon az
ostor, s minden bajnak az ódiumát reánk hárítsák? - hadd szóljanak
előbb a románok. A románokat viszont demokratikus polgári ha
gyományaik gyengesége mellett manipulált pánnacionalista beállí
tottságuk tartja vissza a régi területi félelmeket is „kondicionáló”
szabadságért és demokráciáért való küzdelemtől. Éppen ezért, mi
sem fontosabb, mint végre egymásra találnia a két népnek, s lebont
va a nemzeti megosztottságból származó korlátokat, együtt fellépni
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ük a társadalom demokratikus átalakításáért. Ennek már mutatkoz
nak is szerény, kivételes jelei, legfőképpen a tömegek lelke mélyén
élő, még néma szolidaritásban.
3. Mi, akik évtizedek óta szűkölködünk közösségi, megyei és országos
szinten olyan világi vezetőkben, akik kiérdemelték volna teljes bizal
munkat, ritkán tapasztalt jóleső érzéssel figyeljük a temesvári refor
mátus gyülekezet és az ön példamutató együttműködését a megpróbál
tatások idején. Kérjük, beszéljen arról, hogy vezetettek és vezetők
között hogyan hozható létre és min alapszik a bizalomnak, az össze
tartozásnak az a mértéke és formája, ami nélkül valódi emberi közös
ség nem is létezhet ?
- Utólag magam is jóleső érzéssel és nem kevés meglepődéssel
nyugtázom volt és jelenlegi gyülekezeteim, Dés és Temesvár felém
áradó bizalmát és támogatását - ami a legnagyobb jutalma egész
eddigi pályafutásomnak. Józanul állíthatom, hogy az ő kiállásuk,
odaadásuk és közreműködésük nélkül elszánt közéleti és jogvédelmi
harcaimban semmire sem mentem volna. Nem akarok ömlengő népi
vallomásokba bocsátkozni, ezért elég, ha azt mondom, amit egykor
így tanultam: a pap az Isten szája a nép felé, és a nép szája Isten felé.
Az ebből fakadó felelősséget mindig komolyan vettem, s úgy érzem,
ezzel nyertem meg bizalmukat annyira, hogy szószólójukká válhat
tam, a közös sorsvállalás nemhivatalos „mandátuma” alapján.
Vezetők és vezetettek viszonyával kapcsolatban két szélsőséges
vélemény hangzik el nagyon gyakran. Egyik szerint a népben, a
gyülekezetben, „széthúzó magyarságunkban” van a hiba. A másik
értelmében a vezetők, a lelkipásztorok, az „írástudók” felelősek a
romlásért. Azt tapasztaltam, hogy a második álláspont közelebb áll
a valósághoz. Többnyire tehetségtelen, gyenge jellemű, önös érdekű
vezetők szokták ócsárolni a népet - saját mentségükre. Én úgy látom
- egyházi szemszögből hogy „rossz pap” nagyon sok van, de nincs
„rossz gyülekezet”. Mindig ezzel a - ha tetszik - ELŐLEGEZETT
BIZALOMMAL viszonyultam egyházunk népéhez, hozzáadva azt a
krisztusi megértést, hogy „a lélek kész, de a test erőtelen”. És a
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bizalom bizalmat termett. A hívek sokszorosan „megtérítették” a
velük szemben tanúsított megértést. Ez a kölcsönösségen alapuló
kapcsolat legtöbb esetben a válságos helyzetek, a mesterségesen
keltett bizalmatlanság próbáját is kiállotta.
Végül a jó kapcsolatok és kölcsönös bizalom „elmélete” helyett
hadd szóljak e viszony gyakorlati megvalósulásáról, például a temes
vári gyülekezetben, az utóbbi félévben. Amikor április elején, a
falurombolást, valamint az egyházi állapotokat bíráló megnyilatko
zásaink után hatósági és főpapi közreműködéssel beindult ellenem a
megsemmisítő hajsza, a temesvári gyülekezet és presbitérium egy
emberként állott mellém, felismerve, hogy közös ügyünket képvise
lem. Nehéz erről dicsekvés nélkül szólni, de való igaz, hogy április 2.
óta az istentiszteleti élet egy valóságos ünnep- és demonstráció-soro
zat. Különösképpen így van ez júliusi Panoráma-beszédem óta, mely
még a máskülönben közömbös gyülekezeti tagokat is a templom felé
indította. Tipikus esete ez annak, amikor a megpróbáltatások még
jobban összekovácsolják a közösséget, a bomlasztó hatások új erő
ket mozgósítanak a túlélésre. A lelkesültségnek ebben a felfokozott
közegében még az Ige is könnyebben talál utat a szívekhez és a
tudatosodó értelemhez.
Az együttérzésnek és a közösségvállalásnak ebből az istentiszteleti
centrumából gazdagon sugárzott ki ez ERŐ a nehézségek, püspöki
terror és hatósági zaklatások elviselésére. Elérkeztünk abba a stádi
umba, amikor a presbitereket és buzgóbb híveket munkahelyükön és
a szekuritátén meghurcolják, fenyegetik, zsarolják. Legutóbb megér
tük azt, hogy egy presbiteri gyűlésünket a hatósági közegek erőszak
kal oszlatták szét. Egy másik gyűlést viszont, melyet a püspök
hívatott össze az ellenállás letörésére, ugyanezen hatóságok kénysze
rítő eszközökkel tereltek össze, autóval menve a tiltakozásból távol
maradókért. A „meggyőző munkát” a titkosrendőrség kihallgató
szobáiban is folytatták. Ennek ellenére senkiben nem ébredt kétely
ügyünk igazával szemben, s az ingadozók is legfeljebb saját félelme
ikkel és durva kényszerrel nem tudnak végül is megbirkózni. Nem
tudni, mivel végződik a huzamos ideje tartó terror, a nemzetiségi és
vallási elnyomás ez újabb, temesvári fejezete, de az bizonyos, hogy
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Temesvárt csak fortéllyal, árulással és tisztességtelen túlerővel sike
rülhet térdre kényszeríteni. Éppen ezért, ezt a harcot nem lehet
elveszíteni: legyőzni nem, csupán leigázni tudnak bennünket.
4. Bár nem láthatunk a jövőbe, mégis milyen kedvező változások
volnának várhatók, ha a természet mindenkire vonatkozó törvénye
előbb-utóbb megoldaná a romániai egyszemélyes diktatúrát?
- Erre a kérdésre nem kívánok válaszolni.
5. Ön református pap. Mi, akik aggódunk önért, tiltakozunk üldözte
tése ellen és segíteni kívánjuk gyülekezetét és önt tehetségünk szerint,
különböző vallásokhoz tartozunk, amelyek a magyar nemzet körében
honosak, sőt vannak közöttünk ateisták is. Mi volna az ön ökumenikus
üzenete szervezetünk számára?
- „Földhözragadt” (e földhöz!) módon, megint helyi példával
élek. Amióta a televízió és a rádió sugározza szövegeimet, a hatal
masra duzzadt templomi gyülekezet soraiban nagyon sok a katoli
kus és más felekezetű résztvevő, sőt román ortodoxok is nemritkán
eljönnek. Értékelésem szerint, bármely mozgósítás nélkül, ökumeni
kus színezetet nyertek istentiszteleteink. Ez a tény igehirdetésemre is
visszahatott: önkéntelenül is úgy prédikálok és imádkozom, hogy
közösségünkben mindenki itthon érezze magát.
Mi ebből a tanulság - túl a helyi, sajátos viszonyokon? Az, hogy
az ÖKUMENÉT nem lehet voluntarista módon, jelszavakkal és
központi egyházpolitikai irányelvekkel gerjeszteni. - Legalábbis ná
lunk évek óta visszhangos az egyházi élet az ökumené fennkölt
frázisaitól, s a különböző felekezetek versengve szárnyalták túl egy
mást a nagyotmondásban, ennek azonban minimális a valóságfede
zete, csekély a hatása a hívők és egyházközösségek tényleges kapcso
lataira. Mint ahogy a „világ proletárjai egyesüljetek” dogmatikussá
merevült jelszava sem teremtette meg a valódi munkásegységet...
Igazi, őszinte ökumenizmus csak hiteles társadalmi alapokon,
valóságos érzelmi és tudati talajon teremhet. Kudarcra van ítélve az az
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egyházpolitikai szintre leszállított, hivatalos „ökumenizálás”, mely
kimerül a keresztény tömegek feje fölött váltott - mégoly szívélyes főpapi kézfogásokban, az egység „szaktudósainak” ezoterikus konferenciázásaiban és ünnepélyességükben semmit- és nagyotmondó egy
ségnyilatkozatokban.
Az ökumené kérdésének van egy sajátos és fájó hazai vonatkozása
- a NEMZETISÉGI KÉRDÉS összefüggésében. Az államhatalom
korán felismerte az ökumené manipulálhatóságát, ezért miközben
elnyomja az egyes egyházakat, messzemenő támogatásban részesíti
„egységpolitikájukat”. Szervilis egyházvezetőink viszont, felismerve
ezt az állami preferenciát, saját egyházaik rovására előnyben részesítik
a hangzatosságban és demagógiában kimerülő ökumenét. Ez a köl
csönös opportunizmus oda vezetett, hogy különösen a protestáns
magyar egyházak teljesen belesimultak az országos ökumenikus és
békepolitikába, készségesen kollaborálva az állami hatóságokkal a
felekezeti és ezzel együtt a nemzeti jelleg elnyomásában, hozzájárulva
az úgynevezett HOMOGENIZÁLÁSI PROGRAM megvalósításá
hoz. Az ökumenikus világszervezetben teljes jogú tagként részt vevő
hazai református egyház hivatalos vezetői egyház- és népárulást kö
vetnek el a központilag irányított romániai ökumené kritikátlan válla
lásával. Ugyanakkor a „győzedelmes egyház” talmi dicsőségére emlé
keztető ökumenikus külszín kiválóan alkalmas a tényleges egyházi és
nemzetiségi problémák eltussolására. Ennek a dicstelen szemfényvesz
tésnek elvtelen, tevékeny résztvevője a krisztusi eszményektől eltávo
lodott hazai magas klérus túlnyomó része.
Még egy - hasonlóképpen fájó - antiökumenikus jelenségről kell
szólnom. A magyar katolikusokat és protestánsokat elválasztó, job
bára mesterségesen kialakított távolságra gondolok. Noha összekap
csol bennünket a hit mellett közös anyanyelvűnk is, mégsem sikerül
összefognunk, sőt a háború óta eltávolodott egymástól a két egyházközösség. Nem engedhetjük meg magunknak azt a fényűzést, hogy a
kisebbség „kisebbségeiként”, egymástól idegenül éljenek egyházaink
közös nemzetiségi sorsunk viszontagságaiban. Megindult ugyan némi
erjedés ebben a tekintetben, de a két egyház hivatalosai a legkevésbé
sem érzékenyek ez égető kérdés iránt.
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A ROMÁNOKHOZ való viszonyunk tekintetében is nagy lehető
ségeket rejt magában az ökumenikus mozgalom. A sokat áhított
nemzeti megbékélés egyik fő irányvonalát alakíthatnánk ki egyházi
kapcsolataink révén. Ehhez azonban egész eddigi ökumenénk teljes
revíziójára volna szükség, amit viszont még el sem kezdtünk.
És, hogy az ateistákról is szó esett a kérdésben, erről annyit, hogy
a világot átfogó kiterjedt egységmozgalmak szerencsésen találkoz
nak a százados múlttal rendelkező, újkori keresztény egységtörekvé
sekkel. A tervezett Európa-ház egyik legszebb, legmarasztalóbb ter
me lehetne az „ökumenikus szentély”.
6. Kérjük, ha afelsorolt kérdéseken felül bármi mondanivalója, üzene
te volna, tegye meg. Kérjük, járuljon hozzá, hogy Magyarországon,
esetleg külföldön is publikálhassuk ezt az interjút. A közzétételből
származó jövedelmet az önök és más üldözött magyar nemzettestvé
rünk megsegítésére fogjuk fordítani. Köszönjük. Áldás, békesség le
gyen önnel és az ön gyülekezetével, valamint minden ottani magyarral
és az erdélyi más nemzetekkel.
- Meghatározatlan tárgyú, hatodik kérdésük több lehetséges
mondanivalót idéz fel bennem. Tetszés szerint egyet választok ki a
sok közül, számomra pillanatnyilag talán a legfontosabbat: az erdé
lyi magyarság ittlétének a kérdését.
Világosan a tudomásukra szeretném hozni, hogy az úgynevezett
ERDÉLYI ÜGY illuzórikussá válik, ha nem tisztázzuk: végső soron
az ITTHON MARADÓK ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNIK MINDEN;
ad absurdum, még a menekültek megsegélyezése is, amennyiben az
erdélyi magyarsággal való szolidaritás egyik - a helyzetből fakadóan
- végletes megnyilvánulását jelenti. Mert ERDÉLY nélkül nincs
„erdélyi ügy”, s még a slágerré népszerűsödött székely himnusz is
gyökértelenül „elszáll” Budapest templomaiban. Távlattalan és ha
mis tehát a menekültek felkarolása, amennyiben nem egészül ki legalább ugyanazon a szinten - az itthonmaradók hathatós támoga
tásával.
Sokat írtak és szóltak már az anyaország bűnös nemtörődömségé
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ről Erdély ügyében. De ne erről beszéljünk, hanem a jelen kihívásá
ról és a jövőről.
Elengedhetetlenül szükséges, hogy Magyarország hasonlóan átfo
gó és koncepciózus, felelős politikai programot dolgozzon ki a kül
földön élő magyarság érdekében, mint a sorsüldözött menekülte
kért. Ennek látom biztató előjelét az országgyűlés mellett alakult
etnikai kollégium legutóbb kitűzött terveiben. Ha pártot vagy egye
sületet alapíthatnék, jelmondatául ezt választanám: „ Itt... élned
kell”. De egyelőre még ott tartunk, hogy szorongó rossz érzéssel
hallgatom Szabó Gyulától A menekültek dalát.
Temesvár, 1989. október 14.
Tőkés László
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SZÓSZÉKI TÁJÉKOZTATÁS
1989. október 15-én*
Egyébként az egész presbitériumi színjáték arra megy ki,
hogy az október 20-ra, péntekre előrehozott bírósági tárgyalá
son úgy állíthassák be, mintha saját népem, a gyülekezet pres
bitériuma is kívánná eltávolításomat - a püspökkel egyetértés
ben. Felmérték ugyanis, hogy enélkül nem vihetik sikerre a kilakoltatási pert.
Tudatom, hogy nevezett bírósági tárgyalásra pénteken reggel
8 órakor, az 59-es teremben fog sor kerülni.
A sorozatos zaklatások következtében hét presbiter írásban
lemondott tisztségéről, mivel az adott körülmények között nem
tudnak eleget tenni abból fakadó kötelességeiknek.
E helyről hitünk és állampolgári hűségünk méltóságával el
ítélem az egyház belügyeibe történő sokrendbéli beavatkozást
és a felső vezetés, személy szerint Papp László püspök egyház
kormányzási gyakorlatát.
Felemelem szavam az idegileg és egészségileg megviselt pres
biterek és hívek védelmében, figyelmeztetve arra, hogy a zakla
tásoknak súlyosabb következményei is lehetnek.
Elítélem azokat a lelkészeket, név szerint Kovács József es
perest, Makay Botond és Halász Sándor lelkipásztorokat, akik
Krisztus evangéliumával és lelkészi esküjükkel ellentétes, egy
házrontó tevékenységben kollaborálnak.
Mint annyiszor, ez alkalommal is kijelentem, hogy a tör
vénytelen intézkedéseknek és nyers erőszaknak a továbbiakban
sem engedek, és szolgálati helyemen maradok mindaddig, amíg
Isten engedi. A néhány presbiter erőszakkal kikényszerített ha
tározatát érvénytelennek tekintem. Követelem a tovább bonyo
lódó „temesvári ügy” törvényes rendezését. - Ehhez kérem to
vábbra is a Gyülekezet támogatását, jelenlétét és imádságát.
Bejelentem, hogy a temesvári gyülekezet ügyében - Isten
után - az államelnökhöz és a testvér felekezetek magas vezető
ségének a tagjaihoz fogok segítségért folyamodni.
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Testvéreim, nem tudom, hogy a következő vasárnapon fel
léphetek-e még erre a szószékre. - Akármi történjék, ne széledjetek szét, maradjatok meg az egyház közösségében, mert eleve
vesztes az, aki odahagyja a csatateret. Nekünk a gyülekezetben
maradva kell keresnünk a kibontakozás útját.*

* Részlet
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FELLEBBEZÉS AZ ÁLLAMELNÖKHÖZ
Őexcellenciája Nicolas Ceausescu elnök úrnak

Bukarest
Alulírott Tőkés László temesvári református lelkész fellebbezést nyújtok be Eminenciádhoz saját és a Temesvári Református Egyházközség helyzete ügyében. Papp
László nagyváradi református püspök, a helyi municipiumi hatóságokkal közremű
ködve súlyosan megsérti nemcsak az országos törvények szentesítette egyházi törvé
nyeket, hanem hazánk törvényeit is, valóságos hajszát folytatva személyem, egyházközségünk hívei és vezetőségi tagjai ellen. Nevezett püspök minden áron, törvényes
alap nélkül el akar távolítani Temesvárról, miközben magyar református híveket
zaklat, fenyeget, hordoz hónapok óta a szekuritáte és a helyi hivatalos közegek, nyugta
lan légkört és felháborodást keltve nemcsak a hívek, de a környezetükben élő becsületes
állampolgárok körében is. Az egyháztagok körében kibontakozott üldözés súlyos
kihatással van családjaik életére és egyes idős korú vagy beteg hívek egészségére is.
Tisztelettel hivatkozom országunk törvényeire, az emberi jogokra, a lelkiismereti és
vallásszabadságra, melyeket Alkotmányunk biztosít.
Kérem Excellenciádat, hogy vizsgáltassa ki temesvári helyzetünket és állítsa le a
Temesvári Református Egyház elleni törvénytelenségeket, biztosítva ezáltal egy méltó
és békés élethez való jogunkat.
Temesvár, 1989. október 15.
Tisztelettel:
(Fordítás román nyelvből)
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Tőkés László

ESEMÉNYNAPTÁR (XVI.)
Október 17.: A hét folyamán tovább tart a presbiterek és a közelebb
álló hívek munkahelyi és otthoni zaklatása. Utcánkban nyüzsögnek a
szekusok és a rendőrök, valamint szolgálati autóik. Látogatóink
közül többeket igazoltatnak, egyeseket nem engednek be hozzánk.
Segélykérő levelet intézek dr. Nicolae Corneanu bánsági ortodox
metropolitához és Dr. Neumann Ernő főrabbihoz, hivatkozással a
miénkhez hasonló történelmi tapasztalataikra és „érzékenységükre”
bízva ökumenikus kapcsolataink valódiságában, melyeknek különle
gesen jó hagyományaik vannak Temesváron.
Esperesi vizitáció - karhatalommal címen tiltakozó iratot juttat
tam el a felső egyházi hatóságokhoz, melynek végkövetkeztetése a
következő: „Esperesi vizitáció - karhatalommal. Istentisztelet és
igehirdetés - egyenruhák és fegyverek árnyékában. Vallásos tudatfor
málás - a szekuritáté segédletével. - Egyházunk történetének a
legsötétebb korszakaira emlékeztetnek a temesvári állapotok és
általában a Papp László nevével fémjelezhető jelenlegi egyházi vi
szonyok”.
Híveink és más felekezetekhez tartozók, ifjak, meglett emberek,
öregek, férfiak és asszonyok egymásnak adják a lakás és iroda kilin
csét nap mint nap együttérzésüket fejezve ki és segítségüket ajánlva. Kézből eljuttatott, támogató, együttérző leveleket kapok.
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T. Dr. Neumann Ernő főrabbi úrnak

Temesvár
Igen Tisztelt Főrabbi úr!
Saját népe mélységes szenvedéseinek ismerete és közös bibliai gyökereink tudata
bátorít fel arra, hogy a Főrabbi úrhoz folyamodjam. Részben ismeri ügyemet, s
egykori segítőkészségét jóérzéssel őrzöm emlékezetemben. Ha csupán személyes
bajaimról volna szó, nem is zavarnám levelemmel. Azonban az ügy hátterében
nemzetiségi-közegyházi problémák húzódnak meg - s ez az, ami arra késztet, hogy
megosszam Önnel.
A nagyváradi pöspökkel támadt konfliktusom túlmegy az egyházi kereteken.
Amint - gondolom - sejti, a falurendezés és egyházunk egzisztenciális kérdései ügyé
ben tanúsított kritikai magatartásom, valamint a népemért való kiállásom miatt kell
zaklatást és hátrányos megkülönböztetést szenvednem. Ehhez nyújt segédletet oppor
tunista és szervilis püspökünk.
A Főrabbi úr minden bizonnyal hovatartozásánál fogva érzékeny a kérdés iránt.
Saját „bőrén” - bocsánat a nyers kifejezésért - érezhette, mit jelentett, amikor
üldözött népe mellett nem állott ki igazából a más vallásúak és fajúak többsége. Bele
tud érezni tehát abba a helyzetbe, amely manapság elsősorban bennünket sújt. Sajnos,
a mindenkori kisebbséghez hasonlóan, mi sem dicsekedhetünk túl sok szolidaritással
- legalábbis környezetünkben nem.
Bizalommal kérem, lehetőségei szerint segítsen rajtunk. Presbitereinket és egyes
gyülekezeti tagokat hetek óta hurcolja, zaklatja, fenyegeti a szekuritáte, illetve megbí
zottjai. A múlt héten erővel feloszlatták egy presbiteri gyűlésünket. Vasárnap pedig
templomunkhoz kiparancsolták a rendőrséget, a hívek egy részét elriasztották, ajtó
mat pedig három felfegyverzett rendőr őrizte, hogy ne mehessek fel az istentiszteletre.
Az állami beavatkozás durva és nyilvánvaló.
Attól tartok, hogy soraimat olvasva bölcsen legyint, s azt gondolja, hogy magam
szereztem magamnak a bajt, miért nem tudtam csendben ülni. Higgye el, eljutottunk
arra a pontra, hogy ha nem szólunk, akkor a kövek fognak megszólalni - ahogy
Krisztus Urunk mondja. „Ideje van a szólásnak” - tartja az írás - , s én úgy érzem,
hogy ez az idő eljött.
Megértésében bízva maradok őszinte tisztelettel:
1990. X. 17.

Tőkés László
lelkipásztor
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(CS. GYIMESI ÉVA LEVELE)
Kedves László!
Tegnap voltam a Szüléidnél, de azóta annyiféle hírt hallottam még, hogy nem
tudom, mi az igazság. Számomra egy a bizonyosság: bármi történt vagy történjék is
Veled, a Te igazságod az Evangélium igazsága, azoké, akik hiszünk ebben. Vagyis:
jelen pillanatban is az elnyomottak, a kiszolgáltatottak, a szenvedők igazsága, amely
ről tanúságot kell tenni. Azt hiszem, értelek Téged. Vannak olyan idők, amikor
minden más cselekvés lehetetlen, ilyenkor tanúságot kell tenni az örök értékek mellett.
Sokan azt mondják: haszontalan a Te áldozatod. De én hiszem: hosszú távra a
tanúságnak értelme van. Kell lenniük olyan embereknek, akik az igazságot nemcsak
tudják, de ki is mondják. És nemcsak mondják, hanem aszerint cselekszenek. És
vállalják a következményeit. Hogy meggondolkoztassanak olyanokat is, akik eddig
nem merték belátni, mi az igazság.
Az az út, amelyet Te választottál, a keskeny út, a szoros kapu. De csak ebben tudja
megőrizni az ember a lelki tisztaságát, a hűséget saját eszményeihez, hitéhez, Istené
hez. Jó, hogy tudtad vállalni. Sokan szeretnének követni Téged, mert ez az egyértelmű
megoldás, az igazi békesség feltétele. Személy szerint én vágyom egy ilyen megoldásra.
Egyelőre úgy tűnik, a szolgálat érdeke, a család érdeke a döntő. Állítólag, ha ilyen utat
választanék, a magyar Tanszéknek, diákjainknak okoznék veszteséget. Vagy katona
fiamat hoznám nehéz helyzetbe. Pedig szívem szerint a Te utadat választanám, László,
a közös U tat: Krisztust.
Talán nem is vagy rászorulva, hogy az ember bátorítson Téged. Mégis, egy Igét
küldök Neked: „Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is,
a belső mindezáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk
igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk. Mivelhogy nem a láthatókra nézünk,
hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké
valók.” (2 Korintus 4: 16-18.)
A nyáron nagyon nehéz helyzetben voltam. Hihetetlen, hogy egyáltalán még ott
vagyok, ahol vagyok. Tanítok. És nem roppantam össze. Ezt egyedül Istennek
köszönhetem. A hetedik veszedelemből is kimentett. Hiszem, hogy a Te sorsod is az
Ő kezében van. A Te sorsod: a mi sorsunk. A mi igazságunk győzelme vagy bukása
ott van az Ő kezében. Most Te vagy a tanúságtevő.
Azt hiszem, nem kell bátorítanom Téged: Te is a láthatatlanokra nézel. Egy
eljövendő hitvalló református egyház partizánja vagy. Követni fognak Téged. Akár
csak Bonnhoefferéket a hitlerizmus korában. Mostanában gyakran gondolok erre a
párhuzamra. Hitvalló egyházra van szükség, tanúságtevőkre.
Kedves László, az Úr erősítsen és őrizzen meg Téged. Járj a Neki tetsző úton, és
ehhez meríts erőt az Ő leikéből. Ha nem állunk is szorosan melletted, hiszen kinekkinek megvan a magunk külön kockázata is (nemcsak személyes, hanem közügyek
ben), érezd, hogy melletted vagyunk, imádkozunk Érted. Légy büszke a Te családod-
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ra, Szüléidre. Nagyon tisztelem őket. Hogy mit vállalsz, Te tudod. De Édesanyád
helyébe képzelve magam, érzem, milyen hatalmas az ő terhe is. Csodálatosan hordoz
za. Az Ú r Veletek van, László! Veled és családoddal! Ez a döntő, az O kegyelme.
Kolozsvár, 1989. október 18.
Ölellek,
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Éva

FELHÍVÁS AZ ÖKUMENIKUS KÖZÖSSÉG EGYHÁZAIHOZ
(1989 OKTÓBER)

Ismerve a bibliai szeretet (ágápé) kettős „nagyparancsát”, ennek
mértéke alatt állva keresem föl - úgy is mint édesapa - az Úr
Krisztusba ágyazott ökumenikus közösség egyházait.
Jóllehet az országunk alkotmányát és törvényeit sértő cselekede
teknek a sokasága ment végbe (a saját személyem összefüggésében is
a temesvári és a kolozsvári milícia némely exponensei részéről),
mindazáltal „Felhívásomban” elsőként nem a hatósági közegeket
vádolom, hanem Papp László nagyváradi és Nagy Gyula kolozsvári
„püspököket”, valamint kollaborálóikat, s közöttük külön kiemelve
Tunyogi Cs. Gyula főgondnokot, Székely Károly előadótanácsost,
Kovács József aradi esperest és a hamisságok további véghez vivőit
támogatóit. Államhatósági erők nélkül egyáltalán nem létezhetné
nek, de azoknak birtokában büntetlenül rombolnak beszédeikkel,
cselekedeteikkel és etikátlan - a jóhiszemű népet félrevezető - közé
leti magatartásukkal. Mindezt büntetőjogi felelősségem tudatában is
állítva, hangsúlyozom, hogy a feláldozott személyek sorából jelenleg
páratlanul kiemelkedik Tőkés László üldözött és bántalmazott te
mesvári lelkipásztor. Őt a jogorzó ref. egyházvezetőség részesíti
durva jogfosztásban, s ezt mintegy megerősítik és hathatósan támo
gatják az állami közegek, akik így védhetik is magukat.
Mivel a nevezett személyek által fémjelzett „ref. egyházvezetőség”
a hozzá küldött kéréseket visszautasítva, kivételesen sem vállalta hosszú évek óta - a fölmerülő problémák egyházrendi (kanonikus)
tisztázását, sőt: bel- és külföldön torzításokat és hazugságokat ter
jesztett személyekről és ügyekről, egyházi illegalitásom és a KrisztusFő iránti engedelmességem alapján nemcsak esküszegőnek, hanem
opportunista árulóknak (veszedelmes kifejezés!) minősítem mind
azokat, akik részesek - egyebek között - a Tőkés László halálos
veszedelmű nyomorgatásában. Várom és kérem, hogy hazai viszony
latban emeljék föl tiltakozó szavukat az evangéliumi igazság ügyét
szívükön hordozó vallásfelekezetek (konfessziók, „kultuszok”, denominációk) illetékesei - bármely nyelvi és egyéb különbözőségtől
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függetlenül - valamennyien. A külföldi egyházvezetőségeket pedig, s
közöttük első helyen a Ref. Világszövetséget felhívom: adják értésé
re - a hazaiakkal együtt - a név szerint felsorolt püspököknek és
kollaborálóiknak, valamint az anonimitásban hagyott testületeknek
és személyeknek: ha bűnbánatot nem tartanak, és a szívből vagy
színből vállalt szolgálati visszaéléseiket a Tőkés László munkássága
és életbiztonsága tekintetében záros határidőn belül jóvá nem teszik,
kénytelenek lesznek mindennemű testvéri közösséget megszakítani
velük az apostoli üzenet értelmében: „Szükség, hogy szakadások
legyenek közietek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek”. Ez
nem „a mások ügyeibe való beavatkozás”, hanem a Krisztus iránti
engedelmesség vállalása és az igazi egyházegység ápolása a cinkosság
visszautasításával.
Dr. Tőkés István ny. teol. prof.
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ESEMÉNYNAPTÁR (XVII.)
Október 19.: Megrendezett akció során egyik fő támogatónk munka
helyi laboratóriumában 300 nyugatnémet márkát találnak. A sokk
hatására összeesik, agyérgörccsel szállítják a kórházba. - Azóta is
betegszabadságon van.
Két magas végzettségű értelmiségi támogatónkat szolgálati úton az
ország másik végébe, a Regátba rendelik ki. - Azóta is ott vannak,
munkájuk gyakorlatilag nincsen.
Október 20.: Bírósági tárgyalás kilakoltatásom ügyében. Népes püs
pöki küldöttség. Masszív - önkéntes - gyülekezeti jelenlét.
Makay Botond, püspök által kinevezett lelkész (társ-)keresetet
nyújt be ellenem, személyes érdekből. Voluntarista módon, mellékelten
beterjeszti az október 14-i „rablógyűlés” állítólagos határozatát.
Államügyész és bíróság összjátéka folytán kimondják kilakoltatá
somat. Perdöntő érveinket figyelmen kívül hagyják. Halasztást szük
ségessé tévő, a püspökhöz intézett kérdőívünket be sem veszik. A
mindenáron való sietség nyilvánvaló.
Tartva a nyilvános provokációktól, nem mentem el a tárgyalásra.
Azért sem mentem el, mert bizonyos, hogy nem a törvény előtt dől el
a kérdés, a forgatókönyvet máshol írják.
Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd vállalta el védelmemet.
Október 21.: Szombat. Kritikus nap. A hét végén elevenebb a veszély,
hogy valamilyen módon visszatartanak, elfognak, eltávolítanak, s így
megakadályoznak a vasárnapi szolgálatban.
Temetés. A legkockázatosabb esemény. Csupán ilyenkor hagyom el
a parókiát, s így ki vagyok szolgáltatva az ellenséges külvilágnak. Néhány nappal a „rendőr-vasárnap” után joggal tartok újabb „me
rénylettől”. Megerősített kísérettel megyek a temetőbe. (Annyi jó van
a temetésben, hogy ilyenkor legalább a levegőn lehetek, s szabadabb
nak érezhetem magam.)
Erősítés érkezik Kolozsvárról: József és Eszter testvérem, valamint
gyermekei. Erkölcsi támogatásuk és az - egyébként teljesen leszűkült
205

- információcsere sokat jelent. A letartóztatástól való állandó félel
mem is oldódik.
Felköltözöm a templom melletti oldalszobába ( „sekrestyébe”). Til
takozásból teszem és abból a meggondolásból, hogy ha az a szándé
kuk, csak a templomon keresztül távolíthassanak el. A templom szent
sége talán még mindig jelent valamelyes védelmet (?).
Október 22.: A kántornő félelmében beteget jelent. Helyettese is
kimenti magát a szolgálatból. - Istentisztelet. Hálaadás, hogy újból
feljuthattam a szószékre.
Békés, növekvő, méltóságteljes tömeg. Kivételes átéléssel és mély
séggel éneklik: Ne csüggedj el kicsiny sereg, és Tebenned bíztunk
eleitől fogva...
A délutáni vonattal készülnek elutazni testvéremék. Indulás előtt
néhány perccel rendőrök szállítják le őket a vonatról, a velük lévő két
kisgyerekkel együtt. A rendőrőrsön kikutatják csomagjaikat, iratokat
és hangszalagot keresnek, de hiába. Végül is feketekereskedelemmel
vádolják meg, és a késő esti vonat indulásáig nem engedik ki őket.
Reggelre érkeznek haza Kolozsvárra, átszállással, s rögtön indulnak is
munkába, kialvatlanul.
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SZÓSZÉKI TÁJÉKOZTATÁS
1989. október 22-én
Amint a múlt vasárnapi templomi gyülekezet erről részletesen
értesülhetett, az utóbbi hetekben a temesvári helyzet bővelkedett
drámai fejleményekben.
A püspökség végső támadást indított a törvényes igazsága mellett
állhatatosan kitartó lelkipásztor és a presbitérium ellen, és a hatósági
közegek igénybevételével, erőszakkal igyekezett letörni jogvédő har
cunkat.
Miután október 12-én, csütörtökön erővel oszlatták szét törvé
nyesen meghirdetett presbiteri gyűlésünket, s ezzel szemben viszont
az október 14-i gyűlés 8 résztvevőjét hatalmi szóval toborozták
össze, október 15-én, a múlt vasárnap rendőrség vette körül templo
munkat, a hívek egy jelentős részét elriasztva az istentiszteletről és
példátlan sérelmet ejtve Alkotmány biztosította szabad vallásgya
korlatunkon.
Kimondani is szégyenletes: Kovács József aradi esperes karhata
lommal érkezett Temesvárra, Isten szent Igéjét hirdetni. A lelkipász
tor ajtaját fegyveres rendőrök állták el, hogy megakadályozzák
szolgálata teljesítésében. Az irodán megjelent kultuszinspektor és
egy másik hatósági ember minősíthetetlen fenyegetésekkel próbáltak
eltántorítani a szolgálattól. Végül is kalandos úton, a rendőri fel
ügyeletet kijátszva sikerült a templomba jönnöm és igét hirdetnem.
Ezennel határozottan tiltakozom a történtek ellen, hivatkozással
nemcsak hazánk Alkotmányára, hanem az Államtanács által szente
sített, joghatályban lévő egyházi törvénykönyvünkre, a Statútumra
is, melynek 6. cikkelye kimondja: „az egyház az Állam védelmét és
segédkezését igénybe veheti: a) a lelkiismereti és vallásszabadság,
valamint az egyház szabad szervezkedése és sérelme esetén; b) az
istentisztelet zavartalansága és szabadsága, valamint az istentisztele
ten részt vevő egyházi szolgák és hívek védelmezése céljából; c) ha az
egyház valamelyik tagja vallásos meggyőződése miatt üldöztetik”. Ezen törvényerejű előírásokkal ellentétben Papp püspök arra vette
igénybe az állami hatóságok „segédkezését”, hogy a lelkiismereti és
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vallásszabadságot elnyomják, az egyház szabad szervezkedését meg
gátolják, az istentiszteletet megzavarják, a résztvevőket terrorizálják
és meggyőződésüket elfojtsák.
Tiltakozásomat a püspökhöz és espereshez is eljuttattam. írá
somat ezen szavakkal zártam: „Egyházunk történetének legsöté
tebb korszakaira emlékeztetnek a temesvári állapotok és általá
ban a Papp László nevével fémjelezhető jelenlegi egyházi viszo
nyok”.
A múlt heti vészjósló fenyegetéseket végül is nem váltották be.
Mindazonáltal e hét napjai félelemben teltek el, mert a rendőrség
vasárnapi jelenléte túl sok jót nem ígért. Különleges óvintézkedések
kel igyekeztem gondoskodni személyi és családi biztonságomról. Egyébként a gyülekezeti szolgálat zavartalanul folytatódott.
Október 20-án, pénteken került sor a városi bíróságon a Papp
püspök által indított kilakoltatási per tárgyalására. A püspök olda
lán keresetet nyújtott be ellenem - személy szerint - Makay Botond
törvénytelenül helyemre kinevezett resicai lelkész, mint a lakás váro
mányosa, és a megelőző szombaton kierőszakolt csonka presbiteri
gyűlés nevével visszaélő egyházi hatóság. A tárgyaláson - többek
között - Halász tiszteletes is részt vett. A törvényellenes bírói végzés
elrendeli kilakoltatásomat. A határozat ellen fellebezésnek van
helye.
E héten is kaptunk hírt zaklatásról. Kérem a híveket és presbitere
ket, hogy ha valakit is további bántódás, fenyegetés, hátrányos
megkülönböztetés érne, jelentsék a lelkészi hivatalnak, hogy védel
mükre kelhessünk.
Józanul felhívom a gyülekezet figyelmét arra, hogy nincs okuk
félni, ne engedjenek az alattomos megfélemlítéseknek. Mi mindanynyian hazánk hűséges és becsületes állampolgárai vagyunk, akik
senkinek sem vétettünk, semmivel sem szolgáltunk rá a zaklatások
ra. Egyszerűen hitünk szabad gyakorlásához és törvény biztosította
jogainkhoz ragaszkodunk. Isten Igéje és jó lelkiismeretünk mellet
tünk tesznek tanúságot.
Ez alkalommal is kinyilvánítom, hogy nem engedek az egyesített
egyházi és hatósági nyomásnak és erőszaknak. Szolgálati helyemen
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maradok, ameddig Isten engedi. - Ehhez kértem az államelnök úr és
a testvérfelekezetek vezetőinek a segítségét, s ehhez kérem a gyüleke
zet további támogatását.
Önvédelemből és az esetleges további erőszakos cselekmények
megelőzése érdekében a tegnapi napon felköltöztem a templomba,
illetve a mellette lévő sekrestyébe. A továbbiakig innen folytatom
jogos önvédelmi küzdelmünket. Kizárólag szolgálati célból hagyom
el a templomépületet. Kijelentem, hogy ha bármi is történne velem,
a felelősség az illetékes egyházi és hatósági közegeket terheli.
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NYÍLT LEVÉL JOSEPH VOYAME PROFESSZORHOZ,

az ENSZ romániai emberi jogok helyzetének vizsgálatával
megbízott főképviselőjéhez
Tisztelt Professzor Úr!
Rendhagyó lépésre szánom el magam, amikor segítségükért folyamodom. Romániá
ban nincs kihez fordulni, mert a puszta segélykérés is büntetendő cselekmény.
Évek óta azért üldöznek az egyházi és állami hatóságok, mert „kérek, keresek,
zörgetek” (Mt 7, 7).
Kérem a bajok orvoslását, az egyház és a magyarság diszkriminációjának a meg
szüntetését.
Keresem békésen, szép szóval a problémák megoldását, az igazságot, a megbékélés
útját a nemzetiségek, az állam és az egyház, az emberek között.
Zörgetek az állami és egyházi hatalmasságok tapétás ajtóin, hogy bebocsáttatást
nyerjenek a „jogok asztalához”, a teljes értékű emberi és közösségi életbe, a társada
lomba, a kirekesztettek - ezek között is a magyarok, illetve a keresztyének. Helyzetem
emiatt már-már elviselhetetlen és kilátástalan. Évek óta gyötörnek, perelnek, büntet
nek. Esetemben az egész állami és egyházi elnyomó apparátus működése tetten
érhető.
Ami velem történik, az a sorsa általában az összes állampolgárnak, fokozottan
pedig a nemzetiségeknek és az igazhitű keresztyéneknek!
Közelebbről ez a sorsa a temesvári református gyülekezetnek, melynek hívei és
vezető tagjai a legsúlyosabb zaklatásokat és megfélemlítéseket szenvedik hitük, meg
győződésük miatt. A huzamos ideje tartó üldözések a felbomlás veszélyével fenyegetik
ezt a 6-7000 lelkes gyülekezetét.
Isten nevére és az erősödő nemzetközi szolidaritás jegyében kérem hathatós segítsé
güket szorongatott nemzetiségünk, egyetemes egyházunk, a temesvári gyülekezet,
személyem és családom érdekében.
1989. október 22.

Tisztelettel:
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Tőkés László
lelkipásztor

ESEMÉNYNAPTÁR (XVIII.)
Október 23-24.: Lopva érkezik Désről, majd utazik vissza anyósom,
félve a leszállítástól.
Október 23-28.: Reformációi ünnepi nagyhét. A naponkénti istentisz
teletek rendkívül népesek. A gyülekezet átérzi a rendkívüli helyzetet,
és jelenlétével demonstrál. Mindennapi jelenléte fokozott védelmet
jelent: a „vallásszabadság” nyilvánvaló sérelme nélkül nehéz volna
beavatkozni.
Autónk gumijait kiszúrják.
Egy gyülekezeti tag a Magyar Nemzetiségű Dolgozók - fiktív Tanácsának az elnökségéhez fordul segítségért. Megrökönyödve há
rítják el kérését.
Semmi postám nem érkezik. Bizalmasan értesülök róla, hogy a mi
leveleink sem jutnak tovább a városi szekuritáténál.
A templomépület megújításán dolgozó munkások nem jönnek. Fél
nek. Eltanácsolták, vagy megfenyegették őket.
Október 27.: Corneanu Nicolae bánsági ortodox metropolita válaszle
vele segélykérésemre. Elutasító és megalázó. A szekuritátéval és Papp
püspökkel egybehangzóan nyilatkozik személyemről és az általam
képviselt ügyről. A magyarsággal és egyházunkkal kapcsolatos nyilat
kozataimat hamisnak, tendenciózusnak és rágalmazónak nyilvánítja.
Megkérdőjelezi becsületemet és lelkiismeretem puszta létét is. Tagad
ja, hogy a magyarságot, illetve híveimet valaha is megaláztatások,
üldözés és diszkrimináció érték volna Romániában. Nemkívánatos
személynek minősít Temesváron, mint aki megzavarom az itt élő
vallásfelekezetek testvériségét.
Telefonunkat újból és sorozatosan mások használják a mi nevünk
ben, félrevezetve azokat, akik bennünket hívnak. Hónapok óta nem
tudunk telefonálni, mégis 800 tejes telefonszámlát kézbesítenek ki.
Október 28.: Édesapám, dr. Tőkés István Temesvárra jön, szolgálati
célból, a reformáció ünnepe alkalmából. Az állomáson feltartóztatják,
és bekísérik a rendőrőrsre, vele utazó 17 éves leányunokájával együtt.
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Azt állítják, hogy én már nem vagyok a városban. Minősíthetetlenül
bánnak vele. Ócskapiaci feketézéssel vádolják. Megtiltják, hogy ma
gyarul beszéljen unokájával. Az éjszakát ébren és ülve töltik. Hajnal
ban vonatra ültetik, és két rendőr kíséretében hazatoloncolják őket
Kolozsvárra. - Apámat még napokig becitálják a gazdasági rendőr
ségre, üzérkedés vádjának címén.
András bátyám, kijátszva a megfigyelőit, megérkezik Marosvásár
helyről.

TŐKÉS ISTVÁN FELJEGYZÉSE*
Vonatunk október 28-án este 10 órakor érkezett Temesvárra.
Leszállva a szerelvényről, több száz - vagy talán inkább ezer - utas
hosszú sorba beállva, igyekeztünk az állomás melletti „tramváj”megálló felé, hogy minél előbb eljuthassunk a Tőkés László lelkipásztor gyülekezeti lakásába. Ehelyett azonban az történt, hogy
menet közben a milícia képviselője, két civil ruhás hivatali személy
kíséretében, feltartóztatott. A nagy tömegből csak reám voltak kí
váncsiak, s érdekes módon rám ismertek a sok száz menetelő között.
Elvették személyazonossági igazolványunkat (az ún. „buletint”), s
razziájukat ezzel bevégezve, bekísértek az állomási rendőrségre.
Hosszú ív oldalakat venne igénybe annak az írásbeli rögzítése, hogy
milyen barbár körülmények között történt a mindenestől törvényte
len és két órán át tartó kihallgatás és testi motozás. Táskáinkat
kíméletlenül átkutatták, s ezt követően a testi „ellenőrzés” eszközé
vel minden zsebet kiürítettek, s a legapróbb cetliket is gyanakvással
kezelték, a pénztárcánkat sem kímélve. Megalázó és utálatos volt az
egész eljárás. Közben hallani kellett a Robescu nevezetű kapitány
gyalázkodó kitételeit: „bizniszelő”, „üzérkedő” vagyok, „tisztesség
telen” és „hazudozó” ember. Tudomásomra hozta, hogy a fiam nem
lakik a városban, s én éjszaka idején vendéglátó nélkül kószálok,
hogy bizniszkedésemet rendezhessem. Mivel Tőkés László lelkipász
tor fiamnak Vi kiló kávét, egy húskonzervet és egy doboz margarint,
* Részlet
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valamint vitaminorvosságot küldött általam az édesanyja, vagyis a
feleségem, a goromba és durva Robescu kapitány ezeket tekintette
üzérkedési tárgyaknak, amit jegyzőkönyvbe is foglalt. A hatalmi
tébolyban és hamisságban kéjelgő milicista megállapította a vétkes
séget, s kimondotta az ítéletet: nem mehetünk be a városba az ott
nem létező lelkipásztor fiamhoz, hanem az éjszakát rendőrségi őrizet
alatt, azaz letartóztatásban töltve, a legközelebbi vonattal vissza kell
utaznunk Kolozsvárra. A legdúsabb fantázia is nehezen jelenítheti
meg, hogy 7 órai utazás után mit jelentett étlenségben és szomjúság
ban átvirrasztani milíciái felügyelet mellett, ülve és alvási lehetőség
nélkül egy hosszú éjszakát mind nekem, mind 17 éves leányunokám
nak. Meg kellett győződnünk a rend és a biztonság érvényesítésére
rendelt államhatósági közegek hamisságairól, hazugságairól és sok
rétű gonoszságáról. Akár szívből cselekedtek, akár színből, de ez a
valóság. Ha az Úr Krisztus ereje nem segített volna, akár idegössze
omlás is megörvendeztetheti ilyenkor a berendezkedett államhatósá
gi közegeket.
Mindkettőnket ébren talált a reggel. A kereken 8 órán át tartó kínzás
után megjelent két fiatal milicista a felhívással: kövessenek. Egyikük
előttünk ment, a másikuk utánunk jött. A vonathoz kísértek, s
velünk együtt beültek egy külön fülkébe, ahol elkezdhettük a 7 órán
át tartó visszautazást. Nem tudom, hogy szégyenkeztek-e a dicstelen
feladat teljesítése miatt, de őrködésük a vonati WC-használat ellen
őrzésére is kiterjedt. Úgy hagytuk el Temesvárt, hogy nemcsak az
igehirdetői szolgálatoknak kellett elmaradniok, hanem egyáltalán
nem találkozhatott az édesapa a fiával, s az unoka a nagybátyjával,
aki nyugtalanul várt és nem érthette a megállapodás szerinti találko
zás elmaradásának az okát és rémregényes körülményeit. Másnap
egyedül kellett elvégeznie az úrvacsoraosztással egybekötött templo
mi szolgálatot a mintegy félezres létszámú gyülekezetben. Emberileg
vigasztalásul szolgálhatott neki, hogy egy másik vonattal mégis
hozzáérkezett András nevű testvére, akinek a jelenlétével megajándé
kozta őt a gondviselő mennyei Atya.
1989. november 2.
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A VARIOTON és a MOM Művelődési Központ rendezésében

1989. november 5-én (vasárnap) de. 10 órakor
a MOM Művelődési Központ Színháztermében (Bp. XII., Csörsz u. 18.)

„NE HAGYD ELVESZNI ERDÉLYT ISTENÜNK”

AKTKÉRT A HARANG SZÓL...
MOST

TŐKÉS LÁSZLÓ ÉRT
KONG A HARANG
- TILTAKOZÓ MEGEMLÉKEZÉS Ennek keretében mozivászonra vetítve bejátszásra kerül
a Budapest Sportcsarnokban 1988. november 5-én
megrendezett
„N E HAGYD ELVESZNI ERD ÉLYT ISTENÜNK”

című emlékműsor videofelvétele
(A Magyar Nemzeti Cigányzenekar műsora, melyben felléptek:
a Magyar Állami Operaház néptáncosai, Kalmár Magda, Zentai Anna,
Leblanc Győző, Szalay László és felvételről Jákó Vera, valamint
a Rákosszentmihályi Ref. Egyházban lévő erdélyi menekültek.
Műsorvezető: Kovács P. József volt.
Szervezte-szerkesztette és rendezte: Ábrahám Dezső.)

A BELÉPÉS DÍJTALAN
Jegyek kaphatók a MOM Műv. Központban (okt.26- tói Tel.: 156-6649)
és a H UNGAM ER szaküzletében (Bp. XII., Alkotás u. 11.
Telefon: 156-9329, okt. 26-tól — 8-17 óra között)

Textus: 5 Mózes 31, 17jb
És mikor utoléri a sok baj és nyomorúság,
mondanifogja azon a napon: Avagy nem azért
értek-é engem ezek a bajok, hogy nincsen az én
Istenem én közöttem?

Lekció: Zsoltárok 119,158-176
Láttam a hűtleneket és megundorodtam, hogy
a te mondásodat meg nem tartják. Lásd meg
Uram, hogy a te határozataidat szeretem; a te
kegyelmességed szerint eleveníts meg engem!
A te igédnek summája igazság és a te igazsá
god ítélete mind örökkévaló. A fejedelmek ok
nélkül üldöztek engem; de a te igédtőlfélt az én
szívem. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint
aki nagy nyereséget talált. A hamisságot gyű
lölöm és utálom; a te törvényedet szeretem.
Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazsá
godnak ítéleteiért. A te törvényed kedvelőinek
nagy békességük van, és nincs bántódásuk. Vá
rom a te szabadításodat, oh Uram! és a te
parancsolataidat cselekszem. Az én lelkem
megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen
szeretem. Megtartom a te határozataidat és
bizonyságaidat, mert minden utam nyilván van
előtted. Oh Uram! Hadd szálljon az én könyör
gésem a te színed elé; tégy bölccsé engem a te
igéd szerint. Jusson elődbe az én imádságom; a
te beszéded, szerint szabadíts meg engem! Aj
kaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a
te rendeléseidre. Nyelvem a te beszédedről éne
kel, mert minden parancsolatod igaz. Legyen
segítségemre a te kezed, mert a te határozatai
dat választottam! Uram! vágyódom a te szaba215

dításod után, és a te törvényed nékem gyönyö
rűségem. Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen
téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam! Tévelygek, mint valami elveszett ju h : keresd meg
a te szolgádat, mert a te parancsolataidat nem
felejtettem el.
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KÖZHELY ÉS PÉLDÁZAT
I. „EZ A H ELYZET...”
1. Vár és börtön
A Temesvári Református Egyház ostromlott vár. Az állami és
egyházi hatalom egyesített erői vonultak fel ellene. Hét hónapja tart
az ostromállapot. A tavaszi és nyári hadviselés könnyű tusái, sikeres
rajtaütései, győztes viadalai elviharzottak. Október ólmos köde tele
pedett Temesvárra.
Jelentős erősítést kaptak az ostromlók. Bevetették a szekuritátét és a milíciát. Összpontosított, végső támadásra készülnek. El
akadt az utánpótlásunk, megszakadt minden kapcsolatunk a
külvilággal.
A presbitériumon és a híveken lassan-lassan erőt vesz a kilátástalanság és a csüggedés. „Nincs értelme harcolni a túlerővel szemben.”
Ha nem is mondják még ki nyíltan: erősen hajlanak a beletörődésre,
feladásra, megalkuvásra. Az árulás is kísért. A felmentő seregekhez
fűzött remények egyre halványulnak.
„Erős várunk” börtönné változott. Helytállásunk foglyaivá let
tünk. Helyzetünk átminősült.
Szabadok voltunk, amíg hittel harcoltunk. Foglyokká válunk,
mihelyst reményvesztetté csüggedünk.
Nem a túlerő fog legyőzni, hanem a túlerő tudatának mágiája
késztet önfeladásra, még mielőtt döntő csatára kerülne sor. Nem az
ostromgyűrű ejtett rabul, hanem mi zárjuk magunkra börtönként a
várat.
Helyzetünk foglyai lettünk. „Ez a helyzet” - mondogatják egyre
többen. „Ez van, ezt kell szeretni” - teszik hozzá, akik közönsége
sebben gondolkoznak. Egyszóval: megadják magukat a Helyzet
nek. - Pedig a győzelem egyetlen esélye a helyzet megváltoztatá
sának a lehetőségében rejlik. Ezt a lehetőséget nem szabad felad
nunk - és akkor nem kell feladnunk a várat. Legfeljebb elfoglal
ják.
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2. Csapda és verem
A cinkosan összefonódott egyház- és államhatalom nem talál
módot rá, hogy nyílt küzdelemben, törvényes úton bánjon el velünk.
Ezért cselhez folyamodik: kiterjedt manipulációs apparátussal a
maga állította csapdába kerget.
„Égszakadás, földindulás!” - jajveszékel a mesebeli tyúk, s be is
sétál a gödörbe egy egész állatsereglet. Oktalan riadalmuk csapdája
verembe juttatta őket.
Veremhelyzet. Öntörvényű rendszerként fogva tart. Megemészt
jük egymást. Sápítozunk, mint a riadt tyúk: „Kot, kot, kotkodács,
nincs szabadulás!”. Működésbe lép a veremeffektus: egymás torká
nak esünk, ahelyett hogy együtt keresnénk a kiutat. - Ezért lehet
mindig igaza a tyúknak: „kotkodács, nincs szabadulás”.
Sorra felfalják egymást a bajbajutottak. Előbb a szelídített és
„áldozati” állatokat: a tyúkot, a kakast, az őzet. Az igazak és
ártatlanok saját jóhiszeműségük áldozatául esnek. De végezetre a
vert helyzet haszonélvezői sem járnak jobban, mert megjön a csap
davezető, s - mint a vadász a farkassal - velük is végez. (Lásd: A
tyúk, kakas, őz róka és farkas meséje.)
Közös sorsunk vermében, helyzetünk meghasonító kiúttalanságá
ban, a mese kannibál naturalizmussával, mementóként hangzik az
ige: „Ela pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy
egymást fel ne emésszétek” (Gál. 5, 15).
1-2/ Vár és börtön csapda és verem. A temesvári egyház helyzete
modellérték: romániai magyarságunk általános helyzetét példázza.
II. „...E Z T KELL SZERETNI”?
„Mit mondunk azért ezekre?” - kérdezzük Pál apostollal (Rm. 8, 31).
I. Közhelyek
A helyzet kihívására adott válaszunk közhelyes. Képtelenek va
gyunk túllátni a börtön és a verem falain. Ami nem is csoda - mond
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hatjuk egy közkeletű „tudományos” közhellyel hiszen „a lét meg
határozza a tudatot”.
„Gyengék vagyunk a túlerővel szemben” - állapítják meg a józan
helyzetismeret meggyőző látszatával azok, akiknek „gyengeségén”
épül meg a hatalom elsöprő ereje, mely vesztünkre munkálja ki
bennünk erőtlenségünk tudatát.
„Semmit sem tehetünk” - mondogatják, akik ugyan készek volná
nak megváltani a világot, de a tőlük telhetőt megtenni restek, s végül
is nem vállalnak semmit.
„Alkalmazkodni kell a körülményekhez” - hangoztatják kétes böl
csességgel, akik alkalmazkodásnak vélik az önfeladást.
„Meg kell találni a kompromisszumok útját” - fojtják belénk a
tiltakozást a megalkuvók.
„Nem veszélyeztethetjük életünket és családjainkat” - találnak
olcsó mentséget vagy jóhiszemű indokot gyávaságukra azok, akik
nek puszta léte és identitása épp azáltal kerül végveszélybe, hogy
hallgatnak.
„Isten akarata nélkül nem történhet semmi” - szentesítik „kegyes
ségükkel” az „igazhitűek” vagy a harmadik parancsolatot sértő
demagógiával a főpapok a tarthatatlan állapotokat.
„Nem jött el még az ideje” - hagyatkoznak a kivárás bölcsességére
és politikumára sokan, akik nem veszik észre, hogy az „idő” elle
nünk dolgozik, és a huszonnegyedik órában vagyunk, hogy immár
végképp elmúljon felettünk.
Külön válogatást és elemzést érdemelnének azok a közszájon forgó,
vulgáris „igazságok”, melyek hamis evidenciájukkal, botor egyszerű
ségükkel szedik le a lábukról az embereket - mint amilyenek a: „ne
szólj szám, nem fáj fejem” „hallgatni arany”, „mondd meg az igazat, és
betörik a fejed”, „ár ellenében úszni”, „széllel szemben...” stb.

2. A llatmesék
„Kicsik vagyunk mi ahhoz...”, „semmik vagyunk”. - Porszemnyi
létünk csekélysége a monstruózus hatalommal szemben az egér és az
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elefánt szélsőségesen eltérő arányaival érzékeltethető. Semmiségünk
tudata lenyűgöz.
Mit tehet az egér, ha az elefánt el akarja taposni? Egyetlen esélye:
kitérni előle, a föld alá bújni. Tombolhat dühében az elefánt, pozdorjává taposhat mindent - az egér megmenekült.
„Kevesen vagyunk”, „egy fecske nem csinál tavaszt”. - Ezt csiripe
lik szakadatlanul, megszámlálhatatlan rajba gyűlve, a fecskék. „Ezer
zsibbadt vágy” (Ady) zsibong a villanydrótokon, s nem tudnak
tovább számolni - egynél. S hogy rengetegen vannak - mind egyre
megy: fecsegők és tehetetlenek. Szárnyaszegettek.
„Jobb félni, mint megijedni.” - A nyulak okossága: a zsigereikben
lakó félelem. Csupán azt nem tudják, hogy egészséges ösztöneikre
mások építenek. - A kísérleti állatok legjobb szándékuk szerint részt
vesznek saját manipulációjukban. És büszkék erre.
„Okosan félni.” „Szaladni szégyen, de hasznos." - Pedig a kutya is
azt harapja, aki fél, és akit megszalasztott. A ragadozók lélektana
egyszerű: a megrettentés. Azért ugatnak, hogy - haraphassanak.

3. Aranyigazságok
Amiképpen „minden közmondás sántít”, így példázaterejű igaz
ságaink, tetszetős részigazságaink és túlélés irányába mutató elveink
is „megsántultak” az utóbbi időben.
„Passzív ellenállásunk” erejében reménykedhetünk valamikor. De
az „ellenállás” oda van - s maradt: a passzivitás.
Bíztunk a „lassú víz partot mos” elvében. De már azoknak sem
maradtak illúzióik, akik a csendes, feltűnésmentes munkálkodásra”
esküdtek, mert életterünk oly végletesen beszűkült, hogy puszta
(meg)létünk is túl sok a hatalomnak.
A magaőrzés, a hagyományápolás, „szent örökségünk” magasztos
eszméi talajtalanná váltak. A befeléfordulás nemcsak értelmetlen, de
lehetetlen is. Túl azon, hogy anakronizmus volna, sáncait már rég
bevette a román antiperesztrojka.
„Ahogy lehet” - mondta ki a „karszti sors” mostohaságán túlmu
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tató jelszót Reményik Sándor, a harmincas években. De ez a kisebb
ségi erkölcsi imperativus mára a helyzettel való megalkuvás mini
mumpontjára süllyedt, és alig jelent többet, mint: „ki-ki boldogul
jon, ahogy tud”.
A viharban meghajló, de a vész elmúltával kiegyenesedő fa tan
meséje szintén a fonákjára fordult. Otromba csizmák tapossák
mezeinket. - Semmi okunk nincs lesajnálni a „magányos - erdé
lyi - fenyő” példázatát (Tompa László). A hajolni nem tudó,
viharban derékba törő fa példaértéke, jelképi-erkölcsi jelentése
ma beszédesebb, üzenete alkalmasabb a túlélésre, mint a megta
posott fűé.

III. KIÚTKERESÉS
„Mit mondjunk azért ezekre?” - kérdezzük újból az apostollal.
Siralmas helyzetében megrekedt környezetünk azzal hüti le, rántja
vissza, beszéli le a másként gondolkozókat, bátrakat, vállalkozókat,
kezdeményezőket és megszólalókat, hogy: „úgysincs értelme”, „kár
a benzinért”, „nem mennek semmire”, „vesztükbe rohannak”, „ku
darcra van ítélve harcuk”.
Álljon itt közhely ellen a példázat.

1. (A szántóvetö)
A szántóvető ember jól tudja, hogy munkája nem föltétlenül
hozza meg gyümölcsét. Az ősz még messze van. Jöhet árvíz vagy
aszály. Elverheti földjét ajég. Pusztíthat millió kártevő. Nagy úr az
időjárás - a körülmények. És mégis szánt, vet, plántál, kapál - ősi
menetrend szerint műveli földjét. Nem aggályoskodik. Nem teszi le
a fegyvert - munkaeszközeit. Bizton tudja, vagy „érzi titkon”, hogy:
„Én plántáltam, Apolló öntözött, de az Isten adja (vala) a növeke
dést” (1 Kor. 3, 6). - Egyetlen bizonyossága a munka, és a hit, hogy
munkájának értelme van.
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2. (A fu tb a llm e c c s)

Amennyire prózai a kedvünket szegő kicsinyhitűség - „úgyse
nyerhetsz” -, éppoly hétköznapi a sportéletből merített tanulság: a
mérkőzést végig kell játszani.
Két félidő. Kilencven értékes perc. Az eredmény az utolsó pillana
tig nyitott. „A labda kerek.” Eleve esélytelen csapat nincsen - ha
kapura tör.
Lehet a bíró igazságtalan. Kifütyülhet a közönség. Üvegek röp
ködhetnek, petárdák robbanhatnak, füstbombák lobbanhatnak.
- Legendás mérkőzés a hatalom árnyékában. - Egy egész ország
drukkol ellenünk.
Vesztes félidő. Szünet az erőgyűjtésre. Taktikai megbeszélés. A
csapatszellemet élesztgeti az edző. Aztán a mindent eldöntő második
félidő. Küzdelem a kifulladásig.
Kíméletlen szabálytalanságok. Eluralkodik az obstrukció. Követ
kezik a hajrá. „Mindent bele.” Többre nem futja, mint a kiegyenlítés.
És még mindig van esély - a hosszabbításban. Ha az sem dönt, s
ólomlábakon vánszorog le a csapat, maradt még egy demokratikus
lehetőség: a tizenegyesek; ugyanannyiszor rúghatsz a labdába, mint
az ellenfél. Csak célt ne tévessz: a meccset gólokra játsszák.
Higgadtság. Tisztánlátás. Irányzék. Kapuérzék. Rendíthetetlen
küzdőszellem. És a csapat erkölcse: egy mindenkiért, mindenki
egyért. Még nincs veszve semmi.
Ez a sportszellem a Biblia világában is honos. „Nem tudjátok-é,
hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy
veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek” - mondja Pál
apostol. „Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viasko
dom, mint aki nem levegőt vagdos” (1 Kor. 9, 24. 26).

3. (Életmentés)
Még inkább „viaskodik”, aki életet menthet meg. Ezt diktálja
az orvosi etika. Különösképpen, ha nincs esély az euthanáziára.
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- Mert mi várt Losonczi István elvonuló hadára, Temesvár
alatt? Felkoncolás. - És még inkább küzd az életért, aki hinni
mer. Mert az életmentés legfőbb erkölcse: a hit. Hogy lehetsé
ges. Hogy érdemes.
Visszahozni a halálból. Belekapaszkodni az utolsó lélegzetbe.
Pattanásig feszült idegekkel, gyöngyöző homlokkal, a megszál
lottak rendkívüli nyugalmával elvégezni minden lehetséges élet
mentő műveletet. Csüggő szeretettel lesni a visszatérő élet legap
róbb jeleit. - S még ha nem is sikerülne, elmondhatni végül, a
gyötrelmes tusa után, hogy: „megtettem mindent, amit megte
hettem” (Dsida Jenő).

4. (Kapa és buldózer)
Kányádi Sándor a költészet szerepét a Kolozsváron őshonos
hóstáti földészek tragikus sorsából merített példázattal szemléltette.
A hóstáti magyarok az elsők közt estek áldozatul a romániai
településfelszámolási politikának.
Mit tehet a költészet? Amit a kisemmizett földész, a kiszolgálta
tott áldozat: kapát emel a telkére betolakodó buldózerre.
- Dávid költészete ez Góliáth artikulálatlan szitkai ellen. Kapa és
parittya a hatalom motorizált vértes-hadosztályaival szemben. A
pesti srácok és a Tienannen téri diákok tankelhárító hite. A kereszten
meggyalázott Ige ereje.

5.

(Zrínyi Miklós és Dugonics Titusz)

Ostromlott vár. Amikor már „nincsen remény” (Vörösmarty).
Idősebb Zrínyi Miklós máglyán elégett „marhája”, lobogó ara
nyai, „kirohanása”. Szabad áttörés - az üdvösséget hozó halálba.
Dugonics Titusz utolsó lehetősége: a halálmegvetés. Ugrás a bizo
nyosságba: hogy az az idegen zászló, melyet gazdástól lerántott a
mélybe, nem fogja hirdetni a pusztítás dicséretét.
223

6. (A k e r e s zt)

Aki vállalja, értelmet ad a keresztnek. Vesztében is győzedelmes.
Van, aki megússza, mint Barrabás.
Van, aki érdeme szerint bűnhődik, mint a Jo b b lator”.
„Aki meg akaija tartani az ő életét” (Mt. 16, 25), mind élete, mind
halála mindörökké értelmetlen.
Temesvár, 1989. Reformáció Nagyhetében
Tőkés László
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ESEMÉNYNAPTÁR (XIX.)
Október 29.: Reformációi-ünnepi istentisztelet. Rengetegen élnek az
úrvacsorával. A gyülekezet egysége és lelkülete megbontatlan.
Kovács esperes egy kívülálló lelkészt küld ki igehirdetési szolgálat
ra, ún. delegációval. Elutasítjuk szolgálatát.
András bátyám visszautazik Marosvásárhelyre. Az állomáson
bekísérik a rendőrőrsre. Megmotozzák. Csomag nélkül, zsebre du
gott kézzel utazott, nehogy azok kikutatása ürügyén tartsák
vissza a vonatról.
Több irányból visszajut, hogy Püspök § Co. elmebajos voltom hírét
kelti. - Ismerős módszer.
Október 31.: Reformáció emléknapja. Templomépületünk szoros gyű
rűben, fokozott megfigyelés alatt. Hatósági emberek és kétes alakok
csellengnek körülöttünk.
Templomi emlékünnepély - mely egyébként Papp püspök általános
tilalma alá esik. Hogy ne tegyem ki őket újabb zaklatásoknak, nem a
gyülekezet ifjúságát szerepeltetem. Vendégelőadók vállalják az ünnepi
műsor bemutatását: Illyés Kinga marosvásárhelyi és Péterjfy Lajos
kolozsvári színészek. - Áramszünet zavarja meg az ünnepélyt. Tartunk
tőle, de végül is provokáció és rendzavarás nélkül oszlik szét a sötétben
az ünnepi sokaság.
Tudomásomra jut, hogy Papp püspök több más egyházmegyében is
kipellengérező gyűléseket szervezett ellenem.
November 2.: Presbiterek érdeklődnek, hogy mit tehetnének ügyünk
előmozdítása érdekében. - Az a véleményem, hogy egyelőre semmit. A
presbitérium működésképtelen, összehívni is kockázatos. Tagjai védte
lenek, és zaklatják őket. Azt javasolom, hogy várjanak, sőt, ha elvisel
hetetlenné válna helyzetük, testületileg mondjanak le, hogy bár magu
kat és családjaikat mentsék, ha már segíteniük nem lehet.
Feltűnően sok gyanús személy ólálkodik a ház körül, immár na
pok óta. „Ártatlanul” kérdezősködnek, ki-be járnak az épületbe,
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némelykor kihívóan kíváncsiak, máskor mintha meglepetten kotródnának.
Terrortámadás lakásunk ellen. Este Vi 8. Az üvegezett veran
dán ülünk feleségemmel és egy vendég házaspárral. Csengetés.
Feleségem kinéz, gyanút fog, nem nyit ajtót. A második csenge
tés után nagy robaj, betörik az ajtót, s az előszoba ajtóját is
betörve, meglepetésszerűen ránk ront négy, késsel felszerelkezett,
harisnyaálarcos férfi. Dulakodás, verekedés kezdődik. Minden
figyelmük rám irányul, az asszonyokkal nemigen törődnek. A
földre kerülök rúgnak, ütnek. Segítségemre jön a vendég férfi.
Késsel megsebesít egyik támadó, majd kiütöm a kezéből a kést,
egy székkel, s a földre verem őt is. A többiek már menekülnek,
hívják emezt. Összetört székek, asztalok, tárgyak s egy kés ma
rad utánuk. Nem lopni vagy rabolni jöttek, hanem vagy ölni,
vagy megfélemlíteni, vagy munkaképtelenné tenni. Valószínűleg
a vendégek jelenléte zavarta meg őket, s ennek köszönhetően
menekültünk meg a súlyosabb következményektől. Máté fiam
(3 éves) egy üvegajtó mögül, megrettenve nézte a dermesztő je 
lenetet. Feleségem őt menekítette a lakás belseje, az ablakok felé.
Mivel telefonunk nem működik, a szomszédból hívtuk ki a rend
őrséget. Nemsokára a szekuritátéval együtt érkeztek. Eleget tettek
kötelességüknek.
Román és magyar szomszédaink is segítségünkre siettek. Főleg az
ajtókat kellett rendbe hozni. Egy orvosbarátunk kötözött be.
A rendőrséget emlékeztettem azokra a névtelen telefonfenyegeté
sekre, melyek az utóbbi hónapokban értek, s halált ígértek.
Különböző nyilatkozataimban kifejeztem meggyőződésemet, hogy a
terroristákat valahonnan küldték. Az eset szervesen beleillik Papp
püspök és hatósági támogatói hét hónapja tartó, ellenem és gyülekeze
tünk ellen irányuló, törvénytelen akciósorozatába.
A nagyváradi püspökséghez intézett tiltakozásomban kihangsúlyoz
tam: „Nem a támadókra, vagy háttérben meghúzódó felbujtóikra
haragszom igazán, hiszen ők csupán „mesterségüket" gyakorolják hanem szent harag tölt el a püspök úrral és szolgalelkű munkatársaival
szemben, akik hivatásukkal és evangéliumi köteleztetésükkel ellentét
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ben a temesvári állapotokat előidézték, és sorsának kiszolgáltatták
gyülekezetünket és lelkipásztorát. A temesvári gyülekezet támogató
szeretetének és hitünknek erejével tiltakozom a terrorizmusba forduló
zaklatások és üldözések ellen.”
A következő napokon barátaink felváltva nálunk alszanak, hogy
védelmünkre lehessenek szükség esetén.

A TÁMADÁS
1989. november 5-én hangszalagra mondott üzenet*

Hónapok óta minden hetem azzal telik el, hogy vajon - úgy
mond - megérem-e a vasárnapot. Vajon sikerül-e az igehirdetést
tovább folytatnom? Ugyanis félreérthetetlen jelek, intézkedések,
tapasztalatok mutatnak arra, hogy ez az utolsó hetem, ez az utolsó
vasárnapom, most aztán lecsapnak, ezután megakadályoznak a
szolgálat elvégzésében. így telt a legutóbbi hetem is, Reformáció
Ünnepe után. Nagy fegyverténynek könyvelhetem el, hogy végül is
sikerült megtartanunk a hagyományos reformációi ünnepélyt októ
ber 31-én délután, és ezt nem akadályozták meg. Tudnivaló, hogy
tavaly az első komolyabb konfliktusok a reformációi ünnepély
alkalmával és nyomán pattantak ki. Ugyanis a püspök megtiltotta
hasonló ünnepélyek rendezését, és az ünnepély alkalmával fellépő,
szavaló egyetemi ifjúságot zaklatások érték a hatóságok részéről.
Ebben a dologban - talán egyesek tudják - a püspök a hatóságok
mellé állt, és elítélt amiatt, hogy a templomban megemlékezünk a
reformáció ünnepéről, és keresztyén ifjak szerepet vállalnak. Ezzel a
tapasztalattal számolva, idén már nem akartam kitenni az ifjúságot
a zaklatásoknak és a meghurcolásnak, ezért színészeket hívtam meg,
és elégtétellel kell elmondanom, hogy akadt két olyan bátor, tartásos
színész: Péterffy Lajos Kolozsvárról és Illyés Kinga Marosvásár
* Részlet
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helyről, akik vállalták a szerepet. Egy régebbi meghívás vált valóra,
s templomi ünnepélyünk ezáltal különleges fényt nyert. Művészi
jelenlétük és szavalatuk által az ünnephez méltóan sikerült megszer
veznünk ezt az estélyt.
Egy este, november 2-án, csütörtökön fél 8 óra körül, még fel sem
ocsúdhattunk, pillanatok alatt ránk törtek két ajtót, késsel felszerel
kezve berontottak a lakásomba. Négy harisnyaálarcos, megtermett
fiatalember, késsel a kezükben. Ránk rontottak. Szerencsére vendé
geim voltak, egy házaspár. Ez valószínűleg megzavarta őket. Arra
számíthattak, hogy csak szűk családi körben találnak. Vak, rémült
dulakodás kezdődött, többször is a földre kerültem, rám rontottak,
ütlegeltek, rugdostak. Ami a kezünk ügyébe került, mindent igénybe
vettünk, ők is, én is. Nem tudom, hogy menekültem meg a késszúrá
soktól. Feleségem mentette a gyermeket, aki az üveges ajtó mögött
rémülten szemlélte a jelenetet. Vendégeink segítségemre siettek. Va
lahogy ki tudtam szabadulni a támadók gyűrűjéből, lekötötte kettő
jüket a vendégem, egy másik a visszavonulási utat kémlelte, őrizte.
Hirtelen késsel támadó terroristával találtam szemben magam, aki
az első vágással-szúrással meg is sebesített a homlokomon. Végül is
ezzel a könnyű sebesüléssel megúsztam, mert egy kezem ügyébe
kerülő székkel kiütöttem a kezéből a kést, és őt is a földre vertem.
Utánavetődött a késnek, én is, nehogy újból a kezébe vehesse, akkor
azonban már a többiek visszavonulót fújtak. Kiabáltak, hogy men
jen ő is. A kést hátrahagyva menekült kifelé.
Viszonylag korai időpontban történt a dolog, a lelkészi lakás
forgalmas bérpalotában van, bárkijöhetett, valószínűleg időzavarba
is kerültek. Minden bizonnyal nem számítottak ellenállásra, sem a
vendégekre. Tehát a számításaikba hiba csúszott, úgyhogy ez a
- nyugodtan nevezhetjük így - gyilkossági kísérlet meghiúsult. A
támadóknak eszük ágában sem volt rabolni vagy lopni, hanem
nyilvánvaló módon a testi erőszakra törekedtek. Feltételezhető: ez a
támadás, ez a terrorista akció újabb kísérlet volt, hogy eltávolítsanak
a szolgálatból, illetve hogy legalábbis munkaképtelenné tegyenek.
Mindenesetre az akciónak - véleményem szerint - valami efféle célja
lehetett, és nem csupán megfélemlítő jellege.
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Mindenképpen hajmeresztő és elképesztő bátorságra, vakmerő
ségre vall, hogy viszonylag korai időpontban, ilyen forgalmas he
lyen, a város szívében ezt megtették. Pedig épületünk állandó megfi
gyelés alatt áll, a legegyszerűbb vendégeinket is megmotozzák, köve
tik, behívatják, számon kérik, mit kerestek itt. Nyomtalanul még a
madár se juthat be az épületünkbe, ezeknek mégis sikerült ilyen
hidegvérrel, vakmerőén és nagy zajjal véghezvinni az akciójukat.
Feltételezésem szerint fedezték a betörésüket. Nem is kérdés, hogy
ezt a támadást megbízatásból hajtották végre. Az elmúlt hónapok
ban többször is fenyegettek halállal telefonon. Ehhez hozzáfűzöm,
hogy a telefonunk hónapok óta csak ilyenkor működik. Több ízben
telefonáltak rám, hogy nem fogom megérni a vasárnapot. Máskor
azt mondták, hogy rosszul tette Maniu, ez a román politikus, hogy
nem likvidálta a magyarokat már annak idején, mert most nem lenne
problémájuk velünk. Rövid időn belül kiszállt a rendőrség. A szom
szédból hívtuk fel őket telefonon, és el is végezték a munkájukat, hát
mi mást tehettek volna.
Azóta, mondanom sem kell, fokozott félelemben, mondhatni ret
tegésben élünk. Különösképpen a feleségemet és a fiamat féltem,
akik asszony- és gyermekszívvel még nincsenek felkészülve az ilyes
mire. De alig lehet így élni, ilyen állandó veszélyeztetettségben és
egyre inkább elszigetelődve. A telefonunk nem működik, segítséget
nem tudunk kérni. Híveinket és közeli barátainkat már mindet
számtalanszor próbálták megfélemlíteni. Mindenki a saját veszélyez
tetettségének kockázatával segíthet csak rajtunk, vagy állhat mel
lénk. Családtagjainkkal sem tudjuk fenntartani a kapcsolatot, az
erdélyi távolságok miatt. Úgyhogy, ha még fokozzák ezt a nyomást,
ezt a terrorizmust - most már nyugodtan nevezhetjük így - akkor a
továbbiakban kérdésessé válhat temesvári létünk és kitartásunk.
Mindemellett a mai istentiszteleti hirdetésekben is kijelentettem,
hogy igazságunkért továbbra is hajlandók vagyunk szenvedni, és
mindaddig nem távozom szolgálati helyemről, ameddig Isten engedi.
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ESEMÉNYNAPTÁR (XX.)

November 3.: „Részvét-” és szolidaritási látogatások. Barátaink és
felebarátaink segítségüket ajánlják.
Elkezdődik a lakás erődítése keresztvasakkal, gerendákkal,
torlaszokkal. Élelemtartalékokat gyűjtünk. Megszerveződik a
segélykérő és segítségnyújtási hálózat. A lakás minden helyiségé
ben botokat, szíjakat, vasakat, fejszét, piszkavasat helyezünk el
a kezünk ügyébe. A parókia összes (kb. 10) ajtóját rendszeresen
zárjuk.
Visszaköltözöm a lakásba, hogy fiam és feleségem ne legyenek
magukra. Vészkijáratról gondoskodunk.
November 4.: József bátyám és Barta sógorom szökve, kerülő úton
érkeznek Kolozsvárról. Erkölcsi támasz és információcsere. Mintha
határok választanának el egymástól.
November 5.: Minden vasárnap egy-egy csatanyerés az erőszakkal
szemben: újból prédikálhatok. Növekvő létszám.
Szószéki tájékoztatás a terrortámadásról és apám kitoloncolásáról.
Hatása: döbbenet - de nem a megfélemlés.
Aradi, nagyváradi, máramarosszigeti, petrozsényi keresztyének
a templomban. Gyülekezeteik és ismerőseik szolidaritását tolmá
csolják.
Gyülekezetünknek van egy imaháza a gyárvárosban, ahol vasárnap
délutánonként szoktunk istentiszteletet tartani. Átmenetileg a kritikus
helyzetre való tekintettel, délután is a templomban kerül sor az istentiszteletre. Az imaházat bezárjuk.
A családi támogatáson nálunk tartózkodik anyósom.
Testvérem és sógorom a templomi gyülekezet soraiban elvegyülve
távoznak, feltűnésmentesen, hogy ne tartóztassák fe l őket.
November 6.: A törvényszéki orvosnál, hogy látletetet készítsen a 2-i
támadás alkalmával elszenvedett sebekről és ütésekről.
Egy idős néni elhozza két fölöslegessé vált sétabotját, egy volt
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katonatisztnek az özvegye néhány egyenruhaszíjat, hogy legyen mivel
védekeznünk. Egyik ismerősünk biztonságos külföldi ajtózárakkal lep
meg, és egy riasztóberendezésen töri a fejét.
Presbitereket névtelen telefonálók zaklatnak, és óva intik őket,
hogy ne járjanak a templomba.
November 7.: A múlt heti terrorakció ügyében felkeres két civil rendőr.
Interpretációjuk szerint lehet, hogy nem is történt támadás, hanem
csupán én rendeztem volna meg azt. Kikérem magamnak az ocsmány
gyanúsítást. „Megértést" tanúsítva visszakoznak.
November 8.: Benyújtom saját és a temesvári egyházközség fellebbe
zését a bíróság kilakoltatási végzése ellen.
Gyanús önkéntes telefonjavító jelenik meg lakásunkon. Nyilvánvaló,
hogy másért jött. Elutasítjuk.
November 9: Újból felkeres két civil személy a bűnüldöző szervek
részéről. Változik az interpretáció. Papp püspök irányába terelik a
felelősséget. Azt is inszinuálják, hogy valószínűleg a híveink között
keresendők a támadás tettesei. Szeretnék, ha gyanúsítanék valakiket.
- Hangsúlyozom, hogy az egész ellenem folyó eljárássorozat összefüg
gésében valóban súlyosfelelősség terheli a püspököt, azonban kerülöm,
hogy közvetlenül belekeverjem őt a terrorügybe.
A családi ügyelet keretén belül néhány napra Temesvárra érkezik
Erzsébet nővérem, három gyermekével, Kolozsvárról - szintén szökve,
tartva a feltartóztatástól.
November 6-11.: Rendőrök és civilik őrzik a házunkat egész héten.
Tudomásunkra adják, hogy védelmünkben állanak őrt.
Ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy az irodába jövőket esetenként
leigazoltatják, s van, akit elküldenek indoklás nélkül! A templomépü
let szélesebb körében is civilek és rendőrök helyezkednek el: utcánk
két végén, közeli utcákban, útkereszteződésekben, a szomszédos park
ban stb. Rádiós összeköttetésben állnak a kapunk előttiekkel, és a
kimenőket több esetben ők igazoltatják és faggatják ki.
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Valószínűleg legfőképpen külföldiekre vadásznak. Egy alkalommal
tanúi voltunk, amint egy külföldit eltávolítottak a kapunkból.
Temetésre menet is minden esetben autóval követnek.
November 10.: Újabb rendőrlátogatás - civilben. Megint a november
2-i esetet firtatja. Látnivaló, hogy az ügy jó ürügy arra, hogy felkeres
hessenek s ezáltal is nyugtalanítsanak. Újabb „deklarációt” kérnek a
történtekről. - Elszenvedem, immár harmadszor, hogy minél simábban
szabaduljak tőlük.
Marosvásárhelyi tanár bátyám, András az esti gyorssal Temesvárra
érkezik. Feltartóztatják, egész éjjel fogva tartják, a hajnali vonattal,
egy rendőr kíséretében hazatoloncolják. Neki is azt hazudjék, hogy
már nem lakom a városban.
November 12.: Még egy vasárnapot megértem, Pál apostol szellemé
ben a nemzeti megbékélésről prédikálok.
A templomi tájékoztatás rendjén ,felemelem tiltakozó szavam a
családom tagjait ért súlyos hatósági visszaélések ellen. Hozzátartozói
mat megakadályozzák abban, hogy segítségünkre jöjjenek veszélyez
tetett helyzetünkben, s ezzel akarva-akaratlanul kiszolgáltatnak ben
nünket további fenyegető veszélyeknek”.
Istentisztelet után újabb Magyarországra és NSZK-ba áitelepülők
vesznek búcsút tőlem, és kívánnak kitartást és sikert. Miközben egyre
többen mennek el, mind rosszabbá válik az itthon maradók sorsa.
Az este békésnek mutatkozik. Egyszerre fülsértő ablakcsörömpölés
riaszt fel, kétszer, röviddel egymás után, majd sietve távozó autó
zúgása hallatszik. Betörték belső irodahelyiségünk mindkét ablakát.
Sírva szalad ki az anyjához a gyermek. Felugrunk a helyünkről, hogy
„találat” ne érjen. Későn szaladunk az ablakhoz. Remegnek a kolozs
vári rokon gyermekek. Nővérem se utazott ide hiába: végre maga is
tapasztalhatja, hogy miben élünk.
Betömjük az ablakokat, és deszkázunk. A szomszédból telefonálunk
a rendőrségre. Méltatlankodnak, hogy ily potomságért zavarjuk őket.
Későn és félve alszunk el, meg-megébredünk, tartva további támadá
soktól, behatolástól. Fokozzuk a készültséget.
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November 13.: A budapesti rádióból értesülünk: Sütő András maros
vásárhelyi író ablakait is betörték. A rendőrség a jogos népharag
következményeként könyvelte el az esetet. - Most már tudjuk mi is,
hogy mire számíthatunk.
írásbeli feljelentést teszek a rendőrségnek az ablaktörésről.
Barátaink nálunk alszanak, hogy védjenek, bátorítsanak.
Részeg ember provokációja. Majd ránk töri az iroda és lakásunk
ajtait. A magyarság felkelésére buzdít, majd szidalmaz. Letöri az
alagsor egy lakatját: „utat keres”. - Állítólag a kapunkban álló
rendőrök távolították el.
November 14.: Betörve találjuk a templom egy színes, ólomkeretes
ablakát. Kívülről taszították be, teljesen szétment, keretestől. Immár
az egyházra is kiterjed a terrorizmus.
Folytatódik a „részegek” inváziója. Vasárnap óta az ötödik csap
botrányos jeleneteket az irodában, illetve a templom előterében. Levi
zelik a folyosó falát. Mindegyik tört magyarsággal azt állítja, hogy
református, és velem van beszélnivalója. Majd rúgják az ajtót és
köpdösnek, kiabálnak és randalíroznak. Rendre közös erővel távolítjuk el őket. Fenyegetőznek. Zaklatásunk és nyugtalanításunk lelemé
nyes módját találták meg felbujtóik: nyakunkra küldték a város sze
metét. Átmenetileg, egy-két napig kénytelenek vagyunk bezárni az
irodát, s csupán csengetésre nyitunk ajtót.
A rendőrök és megfigyelők ilyenkor nem látnak és nem hallanak.
Akkor sem, amikor este sorra betörik hálószobánk ablakait is. Vendé
geimmel pillanatok alatt az utcán termünk. A tettesek nem szaladhat
tak messzire: vagy egy szomszédos kapualjba húzódtak be, vagy
autókba szálltak. Máris sietve indul két autó. Az utca kivilágítva.
Leintjük őket. Az első elrobog. A másikat nem engedjük: elébe ugrik
egyikünk. Kénytelen megállani. Felismerjük a „szolgálatos” szekust.
Azt mondja, nem látott, nem hallott semmit. Valóban igaz, hogy:
„látván nem látnak, és hallván nem hallanak”...
Bejövünk. Ablakragasztás késő estig. A vendégek és a szomszédok
segítségével bedeszkázzuk az összes ablakokat. Mintha barlangba
költöztünk volna.
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Telefonálunk a rendőrségre. Azt mondják: mit képzelünk, tán nem
kívánjuk, hogy ők üvegezzék be ablakainkat?!
November 15.: Egyik barátunkat, aki az este segített a deszkázásban,
bekísérik a rendőrségre, s ott tartják egy fél napig. Gúnyosan kérdik,
hogy az este végül is elfogta-é a tetteseket. Huliganizmusért börtönnel
fenyegetik. Megtiltják neki, hogy szürkület után a város utcáin járjon.
Egy másik barátunk méretre szabott ablaküvegeket hoz, hogy bár
a belső ablakszemeket tegyük be, mert nyakunkon a tél. Segítsége
annál is becsesebb, mivel az ablaküveg évek óta hiánycikk. Hasonló
képpen a gitt, de azt is szerez valaki.
Temetésre megyek. Egy gyülekezeti tag visz autóval. Alighogy
elválunk, és indulna haza, kapunk előtt egy civil rendőr szabálytalan
megállás ürügyén elveszi a hajtási engedélyét. Újból le kell tennie a
sofőrvizsgát, hogy visszakaphassa.
• Hasonlóképpen fosztották meg a hajtási engedélyétől az utóbbi
hónapban édesapámat és marosvásárhelyi bátyámat. Apámat már
negyedszer vágták el a „pótvizsgán”, nem titkolt szándékossággal.
November 16.: Apósom és sógorom nálunk tartózkodnak. A városban
járva bekísérik őket egy hivatalos helyre. Durván bánnak velük. Civi
lek győzködik apósomat, hogy vegyen rá a Temesvárról való távozásra.
Tudomásomra jut, hogy a bukaresti kanadai nagykövetség három
ízben táviratozott nekem, de a táviratot mindháromszor visszaküldték,
azon a címen, hogy „már nem tartózkodom Temesváron”.
Megint civil rendőrök látogatnak meg a hó eleji terrortámadás
ügyében. Elgondolásuk szerint tolvajlás céljával törtek be hozzánk.
Türelmemfogytán, kategorikusan rámutatok, hogy sem a betörés, sem
az ablaktörések és provokációk esetében nem találhatni semmi jelét a
lopás szándékának. Az összefüggések egy erőszakos lélektani hadvise
lés eszkalációjának az irányában mutatnak. Másmilyen interpretáció
ik cinizmusra vallanak.
Titokban üzentem a kanadai nagykövetségre, hogy még - itt - élek.
Viszontagságos utakon, több átszállással, autón, vonaton és autó
stoppal, álöltözetben Temesvárra érkezik József bátyám és dr. Tőkés
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István ny. püspökhelyettes, vagyis édesapám, Kolozsvárról. - Szüksé
günk van az erősítésre.
Ugyanakkor háromévesfiamat hazamentettük Erdélybe, a nagyszü
lőkhöz, hogy óvjuk a további események káros hatásaitól.
További erődítések. Híveink bedeszkázták a templomépület egyes
nyitott részeit.
November 17.: Fellebbezési tárgyalás a temesvári törvényszéken. A
püspökség váratlanul halasztást kér, és kap. Az eddigi sietséggel
szemben meglepő fejlemény. - Az időnyerés talán nekünk kedvez,
írásbelifeljelentés a rendőrségre a legutóbbi ablaktörésekről és provo
kációkról.
Küszöbön a tél. Nem tudunk tűzifához jutni: mindenkifé l kiszolgál
ni a szigorúan adagolt áruval.
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„BESZÉLEK...”

Itt ülök gyermekem szobájában, tört ablakok előtt. Máté fiamat
elmenekítettük Erdélybe a fenyegető veszélyek elől. Terjengő gitt
szag vesz körül. Itt ülök a XX. századvég Romániájában, és mit
tehetnék másként, mást, mint beszélek, ott, ahol még nem a „fala
kat” törik, hanem csupán az ablakokat. Mindennapjainkról, éjsza
káinkról kellene beszélnem, különösképpen annak nyomán, hogy e
hónap elején betörtek lakásunkba és durva terrorakció, gyilkossági
kísérlet áldozatai voltunk, melyet - Istennek hála - kisebb sérüléssel
átvészeltünk. Azóta azonban pillanatnyi nyugtunk sincs, hiszen na
ponta betörik ablakainkat, és most már átterjedt az akció lakásunk
ablakairól a templom ablakaira, melyeket szintén betörtek, és így az
iroda és a lakás is, a templom is ismeretlen tettesek terrorakcióinak
a célpontjává vált. Külön mondjam el, hogy ideküldik ismeretlen
megbízók a „város szemetjét” ; két nap alatt öt részeget küldtek ide,
akik randalíroztak, tört magyarsággal reformátusnak vallva magu
kat, be akartak hatolni többször is a lakásunkba, rugdosták az ajtót,
levizelték a templom folyosóját. Ebben a feszültségben mást nem is
tehetünk, mint erődítjük a házunkat, a várunkat, a templomépületet.
Amit lehet, bedeszkázunk, így az ablakokat is újabb támadások
ellen. Eltorlaszoljuk azokat a pontjait az épületnek, ahol be lehet
hatolni. Barátaink állandóan itt alusznak esténként, mert az éjsza
kák borzalmasak. Sütő András ablakait is betörték; arra gondolok,
hogy ezek a tettesek ugyanazon iskolában tanultak.
Közben lelkiállapotunkra rányomja bélyegét az is, hogy rendőrök
és civil belügyesek őrzik hetek óta a lakásunkat, akik azt mondják:
érettünk vannak itt, de inkább tőlünk őrzik a vendégeinket, a külföl
di látogatóinkat, állandóan igazoltatják, zaklatják, provokálják
őket, megtiltják nekik még azt is, hogy templomba jöjjenek. Fenye
getik és feltartóztatják őket.
Kezünk ügyében éjjel-nappal vasak, botok, szíjak vannak, és
mindig fel vagyunk készülve az újabb támadásokra. Még ennél is
rosszabb talán, vagy ezzel együtt teljes az állapotunk képe...
A mindennapi erőszaknál és lélektani hadviselésnél ha lehet, még
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szörnyűbb elviselni azt az elszigeteltséget, amellyel körülvesznek.
Gondolok itt különösképpen a családtagjainkra, akik maholnap
éppoly nehezen jöhetnek hozzánk Temesvárra, mint külföldi látoga
tóink. Hogy csak a leglényegesebb eseteket említsem: édesapámat,
amikor Temesvárra érkezett, ezelőtt két héttel, a temesvári állomá
son feltartóztatták, egész éjszakát a rendőrőrsön töltötte, majd kisunokájával visszatoloncolták Kolozsvárra. Hasonlóképpen járt rá
egy hétre András bátyám, akit Marosvásárhelyre küldtek vissza;
egyébként mindkettőjüket rendőrök kíséretében.
Mintha határok választanának el egymástól. Testvéreimet,
apósomat, sógornőmet, látogatóinkat, amikor jönnek, vagy ami
kor elutaznak, minden esetben ugyancsak bekísérik az állomás
rendőrségére, és megmotozzák, kikérdezik őket. A bánásmódra,
minősíthetetlen magatartásra jellemző az, hogy például apámnak
megtiltották, hogy magyarul beszéljen unokájával az állomás
rendőrségén, és azzal vádolták, hogy feketézés céljából utazott
Temesvárra.
Nagyon tarthatatlanná vált a helyzetünk, és már szinte a tűrőké
pesség határán állunk. Most különösképpen feleségemért aggódom,
mivel már fiunkat hazamenekítettük a nagyszülőkhöz.
Mit is mondhatnék végül? Talán, amit Sütő András üzent a
rádiónak: segítségét kérem azoknak, akik segíthetnek, hiszen ezt
tették ezelőtt száz évvel is, jóval könnyebb körülmények között az
Erdélyben élő románok is, akik a Regátban lévő román anyaország
hoz fordultak támogatásért. Segítséget kérek józanul és elszántan.
Végül, legvégül megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem azo
kat a díjakat, a Berzsenyi-díjat és a Bethlen Gábor Alapítvány díját,
melyek nagy segítséget, erkölcsi erőt jelentenek számomra ebben a
hétköznapi és mégis oly rendkívüli harcban. Köszönöm a figyelmü
ket és köszönöm, hogy itt is együttérezhetek azokkal, akik távol
vannak.
(Képfelvétel szövege a budapesti televízió Panoráma műsorában,
1989. november közepén.)*
* Részlet
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(Itt megszakadnak az eseménynaptárfeljegyzései. Nincs idő és mód többé
naplóírásra. Az események, félelmek és veszélyek végső torlódása.)
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SZÓSZÉKI TÁJÉKOZTATÁS
1989. november 19-én
Végezetül megismétlem, hogy a mostoha körülmények ellenére, mind
addig szolgálati helyemen maradok, ameddig Isten engedi.
Megítélésem szerint a temesvári helyzet megoldásának kulcsa a nagyvá
radi püspökség kezében van, mely elsősorban felelős a temesvári ügy elfaju
lásáért. Papp László püspök vétkes felelőtlenséggel és cinizmussal szolgál
tatta ki meg nem érdemelt sorsának gyülekezetünket és lelkipásztorát, ahe
lyett hogy hitbeli és főpapi kötelessége szerint megvédelmezte volna őket.
Mi mindnyájan hazánk becsületes és lojális állampolgárai vagyunk, és
azok is kívánunk maradni. A temesvári helyzet békés és méltányos megol
dását kívánjuk - s ehhez kérjük az állami hatóságok bölcs és törvényes
segítségét.
Rendkívüli erőfeszítéssel, mind ez ideig sikerült megőrizni gyülekeze
tünk rendjét és békéjét, biztosítani az egyházi életnek - a körülményekhez
képest-zavartalan folytatását. Erre kell törekednünk a továbbiakban is.
Kérem a Gyülekezetei, őrizze meg nyugalmát és józanságát, s imádsá
gával, jelenlétével és töretlen kiállásával, állhatatosan keresse a törvényes
kibontakozás útját, hogy Isten áldása velünk maradjon.
„A jövendő a béke emberéé.”

SZÓSZÉKI TÁJÉKOZTATÁS
1989. november 26-án
Sajnos, az elmúlt hét sem hozott nyugalmat családom és gyülekezetünk
életében, a kibontakozás lehetőségének semmi jele nem mutatkozott, sőt,
ha lehet, még tovább mérgesedett a helyzet.
November 19-én, vasárnap délelőtt, istentisztelet után váratlanul meg
jelent lakásunkon Ţeperdel Mihai megyei vallásügyi szakfelügyelő. Szá
mon kérte édesapámat, amiért prédikált, és felszólította, hogy többet ne
hirdesse az igét gyülekezetünkben. - Megbotránkoztatónak tartom, hogy
szószéki tilalom alá vetik dr. Tőkés István teológust és volt püspök
helyettest, akinek keze alól igehirdetők nemzedékei kerültek ki, és
évtizedeken keresztül egyik irányítója volt az erdélyi egyház igehir
detési szolgálatának.
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A beszélgetés során édesapám visszautasította és élesen elítélte
Papp László és Nagy Gyula püspökök egyházromboló és evangéli
umellenes kormányzási gyakorlatát, mely - többek között - a tart
hatatlan temesvári helyzet kialakulásához vezetett.
Ugyanazon a napon folytatódott családom tagjainak az alaptalan
zaklatása. Testvéreim, dr. Tőkés Eszter kolozsvári orvosnő és Tőkés
Zsolt székelyudvarhelyi tanár, egy külföldi ismerősünk társaságá
ban, autóval indultak volna Kolozsvárra. Lakásunk közelében őri
zetbe vették és becipelték őket a vasútállomás rendőrségére, ahol
hosszas, kíméletlen kihallgatás után, az éjszakákat töltötték, egy-egy
széken ülve. Reggel, az iaşi gyorssal, testvéreimet rendőri kísérettel
szállították Kolozsvárra, ahol átadták őket a helyi rendőrségnek.
Nővéremet tovább vallatták estig, öcsémet az állomáson tartották
fogva délutánig, amikor is vonaton toloncolták haza Székelyudvar
helyre, ahol szintén a rendőrség várta. Éjfél körül bocsátották haza.
Testvéreim minősíthetetlen bánásmódban részesültek. Anyagi termé
szetű vádakkal illették őket, többek között a feketézés abszurd rágalmá
val. A megaláztatásokhoz az is hozzá tartozott, hogy csomagjaikat kifor
gatták, és lefényképezték őket, a náluk lévő néhány ezer lejt, húst, tojást,
5 narancsot, almát, mentoszánt rakva ki eléjük, „bűnjelek” gyanánt.
Az így készült - sokszorosított - fényképeket a következő napo
kon Ţeperdel inspektor és más, ismeretlen személyek kihordták
némely presbitereknek, az én befeketítésem célzatával.
November 20-án, hétfőn délelőtt két rendőrtiszt jött értem, és
autón beszállítottak a gazdasági rendőrségre. Itthon még azzal ke
csegtettek, hogy „testvéri” beszélgetésre visznek, egy-két órán belül
hazajöhetek, és egykettőre megoldódhat a helyzetem, amennyiben
„megfelelően” viselkedem.
Közel öt órát tartott az egyáltalán nem testvéries kihallgatás.
Szidtak, édesgettek, gyaláztak, fenyegettek. Ottlétem ideje alatt
mintegy nyolc hatósági személy foglalkozott velem. Kilátásba he
lyezték letartóztatásomat - bár erre semmi jogalapjuk nincsen. A
fölösleges részletezéseket elhagyva, céljuk a következő volt: pénz
ügyi zsarolással akartak nyomást gyakorolni rám, hogy adjam meg
magam és távozzam Temesvárról.
Felmutattak egy 20000 lejről szóló kézi elismervényt, melyet én
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adtam egy hónappal ezelőtt két hazai református személynek, akik velünk
együttérző emberek adományából származó önkéntes pénzsegélyt juttat
tak el hozzánk, hallván sanyarú sorsunkról és arról, hogy a püspök
megvonta fizetésünket.
A rendőrség két rágalommal igyekezett megzsarolni. Azt állították,
hogy a pénzt két magyarországi állampolgártól kaptam, akiket lelepleztek
volna a borsi határállomáson. így okoskodtak:
a) Amennyiben én kaptam a pénzt, személyes célra - az eset külföldi
lefizetésnek számít, s 15 évi börtönnel büntetendő;
b) Ha viszont az egyház kapta, úgy sikkasztás vétsége terhel, melyért
hétévi büntetés szabható ki.
Arra akartak rávenni megfélemlítéssel, hogy valamelyik bűncselek
ményt „vállaljam el”, illetve ismetjem be. Hozzátették azonban, hogy ha
,jól viselkedem” és megegyezem velük, akkor hajlandók „nagylelkűen”
eltekinteni a bűncselekménytől.
A következő napokban a presbitérium tagjaival is azt próbálták elhitet
ni, hogy én sikkasztó volnék, az említett elismervényt fényképmásolatban
juttatva el hozzájuk. Előttük és testvéreim előtt válogatott rágalmakkal
illettek, például hogy: a nővéremnél talált pénz külföldi eredetű, a magyar
televíziótól kaptam; ablakaimat magam törtem be és a terrorakciót is
magam rendeztem meg; a 30 000 frankos svájci pénzsegélyt elsikkasztot
tam és abból vettem a narancsot, s testvéreimet elláttam anyagi javakkal
stb. stb. - így akarják ellenem fordítani a gyülekezet vezetőségét és a
gyülekezet népét, hitelem lerontása által.
A rendőri hatóságok ocsmány rágalomhadjárata, fenyegetőzése és
zsarolási kísérletei szervesen beleillenek abba a nyolc hónapja tartó haj
szába, melyet Papp László nagyváradi püspök indított ellenem, minden
áron való eltávolításom céljából. A sikertelen fegyelmi meghurcolás,
áthelyezési és kiközösítési színjáték, névtelen levelek, terrortámadások és
„elmezavarral” való lejáratási kísérletek után, ez esetben a sátáni lelemény
pénzügyi kompromittálásom révén akar megsemmisíteni, s közönséges
bűnözőnek akar kikiáltani, hogy ezáltal mocskolja be nemes és igaz
ügyünket, s elterelje a figyelmet a valódi háttérről.
Méltatlannak ítélem részletekbe menően cáfolni az engem ért újabb
rágalmakat. Az védekezzen, aki bűnös, azok, akik mind erkölcsileg,
mind anyagilag nyilvánvalóan egyházunk tönkretételén mesterkednek.
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Egyébként eléggé sajnálatos, hogy innen kellett húst és tojást
küldenünk Kolozsvárra, mivel ott egyáltalán nem lehet hozzájutni.
Fájdalmas, hogy kisfiúnkat az életveszélyből Désre kellett menekíte
nünk, s oda kell utánaküldenünk néhány ajándéknarancsot, meg
vonva azt állapotos feleségemtől.
November 23-án, csütörtökön újból értem jöttek a rendőrök,
hogy elvigyenek. Nem voltam hajlandó velük menni. Jószántamból
nem kívánok többé részt venni hasonló zsarolási procedúrákban. Azzal fenyegettek, hogy letaróztatnak, betörik az ajtót, „levegőbe
röpítik” házunkat, ha nem megyek velük.
A hét folyamán reggeltől estig, mindennap rendőrök őrizték laká
sunk és irodánk ajtóit. Egyes napokon elküldték látogatóinkat, a
híveket, vagy csak leigazoltatás után engedték be őket. A hatóságok
azt állították, hogy személyi biztonságunkat védik, de valójában a
bejövöket „óvták” tőlünk, ezzel is súlyosan korlátozva egyházunk
törvényes működési szabadságát. Csütörtökön délután önkényesen
elküldték a konfirmációi előkészítőre érkező ifjakat.
A hét többi napjai csendes félelemben teltek el, nem tudva, hogy
még mit tartogat számunkra az alattomos cselszövés.
Ismételten jelzem a gyülekezetnek, hogy a püspök által indított
kilakoltatási per újabb tárgyalására november 28-án, kedden 8 óra
kor kerül sor, a 40-es törvényszéki tárgyalóteremben.
Ez alkalommal is tiltakozom a lelkészi minőségemben személye
met, valamint állapotos feleségemet, családom többi tagjait, a pres
bitereket és egyes híveket ért újabb zaklatások és támadások ellen,
valamint az egyház szabad működését ért korlátozások miatt.
Köszönöm és kérem továbbra is a Gyülekezet állhatatos béketűré
sét és támogatását nemes küzdelmünkben, meg lévén győződve,
hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van”.
E helyről is kijelentem, hogy Isten Leikétől indíttatva, nem enge
dek a zsarolásnak és fenyegetéseknek, s mindaddig szolgálati helye
men maradok, ameddig Isten engedi.
Meggyőződésem, hogy a temesvári helyzet kizárólag az egyházi
törvényesség útján rendezhető, s ehhez kérjük - mint lojális állam
polgárok - a világi hatóságok pártatlan segítségét.
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Textus: 1. Királyok 19, 4-8.
0 pedig elméne a pusztába egynapi járó földre,
és elmemén leüle egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd haljon meg, és monda: Elég!
Most óh Uram, vedd el az én telkemet; mert
nem vagyok jobb az én atyáimnál! És lefeküvék és elaluvék a fenyőfa alatt. És imé angyal
illeté őt, és monda néki: Kelj fel, egyél. És
mikor körülnézett, imé fejénél vala egy szén
között sült pogácsa és egy pohár víz. És evék és
ivék, és ismét lefeküvék. És az Úr angyala
eljött másodszor is és megilleté őt, és monda:
Kelj fel, egyél; mert erőd felett való utad van.
És őfelkelt, és evett és ivott; és méné annak az
ételnek erejével negyven nap és negyven éjjel,
egész az Istennek hegyéig, Hórebig.
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SZÓSZÉK I TÁJÉKOZTATÁS,
1989. december 3-án
A temesvári ügy válságos szakaszba jutott.
Kilenc hónapja vette kezdetét az a kíméletlen hajsza, melynek
elsődleges célja Temesvárról való eltávolításom. A nagyváradi püs
pök, az állami hatóságok támogatásával és közreműködésével, ez
idő alatt minden lehetőt megtett, hogy elűzzön gyülekezetemből.
Az egyházi és állami hatóságok törvénytelen intézkedések soro
zatával sértették meg emberi, állampolgári és lelkipásztori jogai
mat. Hasonlóképpen bántak a temesvári református eklézsiával,
melynek alkotmányos szabadságát, önkormányzati jogát egysze
rűen semmibe veszik. Napjainkra már odáig fajult a helyzet,
hogy éjjel-nappal milicisták őrzik a templomépületet és a lelkészi
lakást, és bármely jogalap nélkül, súlyosan korlátozzák csalá
dom mozgásszabadságát, törvénytelenül akadályoznak a termé
szetes kapcsolattartásban, s - ami mindennél súlyosabb - lehe
tetlenné teszik a szabad vallásgyakorlatot, melyet hazánk Alkotmá
nya és törvényei biztosítanak.
A presbitérium gyakorlatilag megszűnt létezni, a gyülekezet tagja
it, elöljáróit és lelkipásztorát naponként zaklatják, fenyegetik, meg
félemlítik. Tarthatatlanná fajult a helyzet.
Ezenközben a lelkipásztor ellen indított kilakoltatási per eljutott
várható végkifejletére. A november 28-án, kedden sorra került tár
gyaláson visszautasították fellebbezésünket és helyt adtak a püspök
kilakoltatási indítványának. A gyülekezet és a presbitérium egyértel
mű akaratát figyelmen kívül hagyták. - A törvényszék döntése
egészen törvénytelen, és beleillik az utóbbi hónapok sokrétű eltávolítási kísérleteinek a sorába.
A temesvári ügy hátterében tarthatatlan egyházi állapotaink hú
zódnak meg. Nem csupán álláskérdésről van szó, hanem egyházunk
szabadságának és alapvető létérdekeinek az ügye ütközik meg a
hitsorvasztó és egyháznyomorító reakciós erőkkel. - Ezért van nagy
tétje nemes küzdelmünknek.
Ezt szem előtt tartva, tiltakozom gyülekezeti életünk és egyházi
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szabadságunk durva elnyomása, emberi, állampolgári és közösségi
jogaink súlyos megsértése ellen. Mint hazánk lojális polgárai és
egyházunk hithü tagjai, nem fogadhatjuk el sem a törvénytelenséget,
sem az emberi méltóságunkban megalázó erőszakot.
Ennek szellemében továbbra is kitartok szolgálati helyemen mind
addig, amíg Isten engedi. Azt sem tartanám vereségnek, hogyha
kilakoltatnának otthonunkból, hiszen minden igaz ügy áldozatokat
kíván. Azonban mégsem hinném, hogy a szocialista Romániában
erőszakkal távolítanának el lakásából és szolgálatából egy magyar
református lelkipásztort.
Végül megköszönöm és továbbra is kérem a Gyülekezet állhatatos
segítségét és támogatását. Külön is kérem, hogy akiket a Lélek
rávisz, a hét folyamán, bármely napon, az irodában és lakásunkon
keressenek fel, a rendőri jelenlét ellenére se kerüljék el egyházunk
környékét.
Mivel nagy hidegek vannak, s a kialakult körülmények között
nem sikerült beszereznünk az egyház téli tüzelőjét, kérem a híveket,
hogy akik tehetik, hozzanak néhány hasáb tűzifát - mint egykor a
falusi iskolákba -, hogy fűteni tudjuk a gyülekezet helyiségeit.
Ami pedig a kilakoltatás kérdését illeti, kérem a gyülekezet tagjait,
hogy ha egyetértenek ezzel, istentisztelet után fáradjanak be az
irodába, és írják alá azt a folyamodványt, melyet a városi törvény
székhez és Radu Bălan megyei párt-elsőtitkárhoz címeztünk, a tör
vénytelen kilakoltatási határozat megsemmisítését kérve.
(526 aláíró csatlakozott a petícióhoz)

KOVÁCS MIKLÓS TÁJÉKOZTATÓJA

Helyettünk akkor más látogatót kapott Tőkés László. Beállított a
Securitate két alpinistája a civilizáció még újabb magaslatairól, akik
akkor tolták a lelkész elé azt a bizonyos elismervényt 20 000 lejről,
mondván: „Választhat. Vagy befogja a száját, vagy tizennégy év
börtön, amiért külföldről pénzelik, de ha belföldről való is, akkor
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meg hét év sikkasztásért, mert nem könyvelte el szabályszerűen.
Márpedig nem könyvelhette el, hiszen az esperesnek megtiltottuk,
hogy hiteles pénztári nyomtatvánnyal ellássa...” És itt következik
valami, ami Orwell 1984-ét túlszárnyalja: Ezt mondták: „Nézze,
magának is jobb ha feladja. A felesége egyébként is terhes, neki is
könnyebb lesz majd szülni, ha maga nem csinál cirkuszt tovább...”
Tőkés Lászlónak efféle alakok vigyorgó szájából kellett hallania azt,
amit a Szentírásban angyalok ajkáról olvasunk le, s melynek intim
titkát Tőkés Edit csak később egyeztette a helyi orvossal... Ez nem
Orwell. Ez Ceauşescu 1989-e. A civilizáció újabb csúcsa á la ConDuce.
A rendőrök keddre követeltek választ. Tőkés László azonban nem
nyitott nekik kaput. A közrendőr követségét mindjárt egy dühöngő
ezredes követte, aki az utcán hangosan ordította, hogy felrobbantja
az egész kócerájt. Nem jutott be. Tőkés most maga van, nem gyengíti
sem asszonyi, sem gyermeki pillantás. Csak ő nem tudja, hogy
apósáék dési házát, benn a hároméves Mátéval tucatnyi látható
rendőr őrzi. A látogatásra kísérletet tevőket elfogják, kiutasítják.
(Legutóbb XI. 25. 13 óra. Név nálam.)
Közeledik a karácsony. A közeli templomban még a szelíd Krisz
tus Királyt ünnepelték vasárnap a katolikusok, de már próbálja az
énekkar a közeli ünnepek énekeit. Hallom kiszűrődni: „Gonosz
Heródes irigyen - Krisztus jöttére mért remegsz...?
Megborzongok. Eszembe jut a betlehemi gyermekgyilkosság. S
nem nyugtat meg az Evangéliumban olvasott kétéves korhatár.
Végül is a civilizáció újabb csúcsai várhatók még Romániában.
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A TEMESVÁRI TÖRVÉNYSZÉKHEZ
és Radu Bălan megyei párt-elsőtitkárhoz

Temesvár
Alulírott temesvári református gyülekezeti tagok megdöbbenéssel
értesültünk lelkipásztorunk, Tőkés László kilakoltatásának a tervé
ről. Mivel az egyház vezető tanácsának, a presbitériumnak a műkö
dése lehetetlenné vált, illetve a kilakoltatást ellenző törvényszéki
keresetét indokolatlanul elutasították, mi, egyházfenntartó gyüleke
zeti tagok vagyunk kénytelenek közbelépni, perújrafelvételt és a
kilakoltatás elejtését kérve. Mint hazánk lojális állampolgárai és a
temesvári református egyházközség tagjai, Tőkés László lelkipásztor
állásügyének törvényes rendezését kérjük, az evangéliumi és társa
dalmi békesség jegyében.
Temesvár, 1989. december 3.
(Két vasárnapon, a rendőrök többszöri közbelépése ellenére, több mint hétszázan írták
alá ezt a petíciót, melyet postán elküldtünk Radu Bălan párttitkárhoz.)

AZ ŐRIZET

Tájékoztatás Temesvárról
November 20. óta egyenruhás rendőrök őrzik éjjel-nappal a te
mesvári református templomépületet, illetve lelkészi lakást. Az épü
let kapuján belül, a lépcsőházban tartózkodnak, és gyakran az eme
letes épület egész területén őrjáratot tartanak, vagy éppen az iroda
ajtaját állják el. A bejövöket - még az épület lakóit is - igazoltatják,
és ellenőrzik, hogy mit hoznak, mit visznek. Az egyházi irodát
biztonsági okokból zárva tartjuk, csak csengetéssel engedjük be
azokat, akik átjutnak az őrségen (pl. haláleset bejelentésekor).
A milicisták vendégeinket, barátainkat, de a hívek többségét is
- igazoltatás után - elküldik, nevüket azonban felírják. Cinikusan a
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legegyszerűbb gyülekezeti tagokat is (pl. idős asszonyokat) alka
lomadtán azzal gyanúsítják, hogy fegyver van náluk, s azzal uta
sítják ki őket, hogy engem védenek az erőszaktól. Néhanapján,
szemszúrásból, minden logika nélkül, némelyeket beengednek.
Egyeseket a következő napokon behívatnak a szekuritátéra, jö 
vetelük céljáról faggatják őket, s megtiltják, hogy máskor is jöj
jenek.
Az őrizet istentiszteletek idején sem szünetel, sőt létszámban meg
erősödik. Ez történt például két egymást követő vasárnapon (nov.
26., dec. 3.), valamint advent nagyhetének hétköznapi istentisztele
tein (nov. 27,-dec. 2.). Már maga a rendőri jelenlét riadalmat és
szorongást kelt a hívekben. Ráadásul következik a leigazoltatás, az
arrogáns kötekedés, elküldések, felírások. Hasonlóképpen igazoltat
ják és felírják a konfirmációi előkészítő órára érkező ifjakat. Iskolá
juk számát is felírják, füzeteiket ellenőrzik. Két esetben elzavarták a
konfirmándusokat, s így nem tarthattunk órát.
Az egyháznál folyamatosan munkát végző kétkezi munkásokat
(kőművesek, festők stb.) sem engedik dolgozni, ezért minden munka
szünetel.
Legutóbb (dec. 3.) istentiszteletek után rendőrök állták el irodánk
ajtaját, s nem akarták beengedni a híveket. Erélyes fellépésem s a
készülő népharag nyomán, végül is kénytelenek voltak meghátrálni.
Vasárnap délelőtt ugyanígy kiálltam a templom kapujába, személye
sen fogadtam az érkezőket, s így a milicisák felhagytak a zaklatással
és igazoltatással. Ahogy azonban eltávoztam, tovább folytatták.
A hatósági terror legfőbb célja az elszigetelés, valamint a gyüleke
zet tagjainak az eltávolítása, hogy teljesen magunkra maradjunk.
Közel álló híveinket, barátainkat és támogatóinkat ezenfelül mun
kahelyükön és a szekuritátén is zaklatják, megtiltva nekik, hogy
hozzánk vagy a templomba jöjjenek. Legközelebbi munkatársaimat
halálos fenyegetés kíséretében eltiltották az egyháztól. A presbitéri
um gyakorlatilag megszűnt létezni.
Ezentúl családtagjaimmal sem tarthatok fenn kapcsolatot: rendre
kitoloncolják a városból apámat, testvéreimet, sógoraimat, még
mielőtt hozzám érkeznének. Hónapok óta nem működik telefonunk,
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leveleket nem kapok, postámat nem továbbítják, közeli ismerőseink
telefonját vagy teljesen kikapcsolták, vagy zavarják.
Még hagyján, hogyha pusztán személyem és családom elleni sza
botázsról és jogsértésről volna szó. Valójában egyházi életünket
igyekeznek megbénítani, a szabad vallásgyakorlatot gátolják. Talán
még az is megengedhető volna, hogy az egyházi vezetés, a püspök
kifogást emel ellenem, az azonban megbocsáthatatlan, hogy elnézi és
segítséget nyújt a gyülekezeti élet elnyomásához.
Még egy adalék. Mivel a hatóságok megakadályozzák a téli tüzelő
beszerzését a templom és lakásunk részére, és fogytán van a fánk,
szenünk, a hívek igyekeznek segíteni. A milicisták azonban elzavar
ják azokat, akik egy-két hasáb fát hoznak az egyháznak.
Egy információ. November 28-án a városi törvényszék kimondta
kilakoltatásunkat. A december 3-i istentisztelet résztvevői folyamod
ványban fordultak a törvényszékhez és a megyei párt-elsőtitkárhoz,
kérve hogy tekintsenek el a kilakoltatástól és rendezzék törvényesen
egyházunk ügyét. 526 személy írta alá a petíciót.
1989. XII. 4.
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LELKÉSZI JELENTÉS (VI.)
Temesvári Református Egyházközség
Szám: 153/1989.
Főtisztcletű D. Papp László úrnak

Nagyvárad
Hosszú ideje megszűnt a természetes kommunikáció lelkészi hivatalunk és az
egyházi főhivatalok között, mivel a püspök úr számára ennek egyetlen lehetséges
formája a felülről jövő parancs, rendreutasítás, büntetés, fenyegetés, másfelől pedig
a feltétel nélküli alattvalói engedelmesség, megfélemlés és hódolás - függetlenül a
törvényes rendtől. Többek között ennek tulajdonítható az áldatlan temesvári állapo
tok kialakulása és elmérgesedése. Terrorral, titkos utasításokkal és cselszövéssel nem
lehet, de legalábbis nem szabad kormányozni - kiváltképpen nem a Krisztus anyaszentegyházában.
Ennek ellenére újból a püspök úrhoz fordulok, nemcsak a magam, hanem a
temesvári gyülekezet és a presbitérium nevében. Ezt diktálja hitem és a józan ész,
hiszen normális párbeszéd nélkül semmilyen megoldás nem képzelhető el, és az
egyházban nem uralkodhatnak az egyoldalú, diktatórikus módszerek.
Gyülekezeti útkeresésünkben a tarthatatlanná vált temesvári helyzetből indulok ki.
Egyházközségünk háza táján a nyers erőszak, a durva hatósági beavatkozás, a
rendőri módszerek dominálnak. - Ennek szemléltetéséül mellékelem tárgyszerű tájé
koztatásomat a pillanatnyi helyzetről. - Véget kellene már vetni a gyülekezet szabad
vallásgyakorlatát gátló, sérelmes állapotoknak. Ha személyemet el is veti a püspök úr,
ez az ön dolga, azt azonban felelős főpapi mivoltában nem nézheti tétlenül, miként
dúlnak fel és bomlasztanak egy népes gyülekezetei, hogyan sértik meg a hívek elemi
emberi jogait, lelkiismereti és vallásszabadságát, miként veszik semmibe egyházunk
népének kollektív jogait és egyházközségünk önkormányzatát. Hogy mindez megtör
ténhet, abban a püspök urat terheli a legsúlyosabb felelősség - illő tehát, hogy a
főtiszteletű úr kezdeményezze a helyzet orvoslását.
Amint hosszú hónapok alatt tapasztalhatták, keresztyéni meggyőződésemre hall
gatva, nem vagyok hajlandó engedni a diktátumnak és a nyers erőszaknak. Mindad
dig szolgálati helyemen maradok, ameddig Isten engedi. Mindamellett kész vagyok a
méltányos párbeszédre, a hatósági beavatkozás kiiktatásával, harag és indulat nélkül,
emberi és lelkipásztori méltóságom tiszteletben tartása mellett, tényleges temesvári
státusom alapján.
Felszólítom a püspök urat, hogy ne tetézze tovább azt a felbecsülhetetlen kárt,
melyet törvénytelenségeivel és evangéliumellenes kormányzási gyakorlatával, bel- és
külföldi tekintetben egyaránt, mind egyházunknak, mind államunknak okozott
- egyebek mellett a temesvári ügy vonatkozásában is. Amennyiben nem hajlandó
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lemondani hivataláról, mondjon le bár újkori cezaropápista módszereiről, és keresse
az egyházi kibontakozás útjait, népünk javára, Isten dicsőségére és egyúttal hazánk
jól felfogott érdekében. Protestáns örökségünk és evangéliumi hitünk központi gon
dolata a szüntelen megújulás, a „semper reformanda”. Ennek köteleztetése elől
egyházunk, nevezetesen a püspök úr sem térhet ki „büntetlenül”.
Temesvár, 1989. december 4.
Tőkés László
lelkipásztor
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HERÓDES, A M ESSIÁS
Újból teljeset fordult az idő kereke: beköszöntött a kürtölés
esztendeje és közeledett a Bak hava. Az ország álmos Messiásvárásban számlálta a fogyó napokat, s többre nem telt m ara
dék hitéből, mint hogy buta megadással felkészüljön a sujtoló
télre, fagyra, sötétre. Kedélyállapota a túlélés nullpontja körüli
értékre süllyedt.
Heródes elaggott szívében békesség honolt. Elégtétellel gon
dolt vissza hatalma végleges megszilárdításának diadalmas ál
lomásaira, politikai győzelmeire, pártütő udvaroncai likvidálá
sára és a nevéről nevezett, kerek számúra kikerekedett törté
nelmi korszak fényes megvalósításaira. Hunyt szemmel el-elmélázott a neve dicsőségére emelt kultuszi helyek szépségein és
megifjodva látta lelki szemei előtt elvonulni a Győzelmei
Sugárútján ünneplésére felsereglő, megalázatosított sokaságot.
Maradéktalan elégedettségét még egykori karácsonyok kínzó
emléke sem zavarta már. Megistenülésének örök dicsőséget ígé
rő fokán, annyi eredményesen vérbe fojtott karácsony után
megengedhette magának, hogy mit se tartson a szegények kirá
lyától, a betlehemesek rongyos népétől. Kegyetlenségtől átita
tott, fönséges hatalmi mámorában oly abszurd magasságokba
emelkedett, hogy teljességgel elveszítette valóság- és időérzékét.
Semmi kétsége nem maradt afelől, hogy Ő az igazi Messiás.
Dicsőséges uralmának évszázadai őt igazolták. Tudatára ébredt
halhatatlanságának. Időtlenül el-eljátszadozott mindig keze
ügyében álló, díszes jogarával, mellyel, ha kellett, atyaian vé
gigvert a népen, ezen a nagy, ostoba gyermeken. - Nesze nek
tek Messiás! - Mi ehhez képest a betlehemi gyermekgyilkosság,
melyet a széplelkek folyton a szemére vetnek. Legenda. Potomság. S ha igaz is volt: egy okkal több, hogy kizárólagos jogcí
me legyen a messiási posztra. Mint mindent, amit elért, ezt is
hatalommal és fegyverrel szerezte - így hát neki dukál. Övé az
ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
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( M t. 2, 3a: „ ezt hallván, m eg h á b o ro d ék ”)

Heródes nem akart hinni a fülének, amikor többnapi sugdosódás, palotai lótás-futás, zavart udvaroncok köntörfalazása nyo
mán, végre tudomására jutott a betlehemi karácsonyi megmoz
dulások híre. Ezt hallván, megháborodék. Nem úgy, mint orszá
ga sorsáért aggódó uralkodó, vagy a nép haragjától megrettent
zsarnok, hanem mint dicsősége mániájában kellemetlenül megza
vart fantaszta. Eladdig csendes elmeháborodása, mint vihar fel
korbácsolta állóvíz, dühödt háborgásba csapott át. Nem érzékel
te az uralmát fenyegető veszélyt, csöppet sem félt, hanem csak
dühöngött. Féktelen haragja nem sokáig kereste tárgyát, és egy
általán nem valós célpontját kereste.
Először is kiönötte dühét közvetlen környezetére.
Lefasisztázta a minisztereit.
Kikergette az udvart.
Felpofozta a palotaőrség parancsnokát.
Kirúgta a csillapítására érkezett, társuralkodó-nejét.
Bezúzta a trónterem ablakait és tükreit. Tomboló dühe nem is
mert határt.
Az első roham csillapodtán józan intézkedésekre szánta el magát.
Elcsapta a kormányt.
Nyilvánosságra hozta a titkosrendőrséget.
Elrendelte Betlehemnek és környékének az eltörlését. Helyette
atombiztos föld alatti csodaváros építését irányozta elő.
Felszámolta kincstári jószágai büszkeségét, a békegalamb-tenyészetet. A galambokat levágatta.
Az egész országban kötelezően bevezette a szakadatlan tapsot,
mely kivételesen csak a hurrázás és ováció idején szünetelhet.
Országos méretű arcképét formázó rendbe szervezte népét, unifor
mizált és kiabáló színű ruhákba bújtatva egyedeit, korra, nemre és
nemzetiségre való tekintet nélkül. - Ezen intézkedéseivel az angyalok
énekét, a szentképek egyeduralmát és a polgári individualizmus
erejét kívánta letörni.
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( M t. 2, 3b: „és m egh áborodék vele e g y ü tt a z egész Jeru zsálem ”)

Alkonyat táján eszeveszett táncba kezdett az egész udvar. A csillá
rokig ért a tánclépésre rángó, egzaltált jókedv, egyetlen őrjöngő báli
forgatag árja nyaldosta a Király fenséges lábait.
Hűséget lihegett minden felforrósodott, hullámzó kebel, pattaná
sig feszült a kor szánalmas öltözetébe bújtatott, belső vezényszóra
működő táncfegyelem, és ütemesen skandált hozsannák ritmusa
terelte mederbe az alattvalói hódolat buja lelkesedését.
Heródes elomolt a trónterem baldachinja alatt elterülő pamlagon,
és örökkévaló értékek gondolatát forgatta fejében. Eszelős nyuga
lom fenségével hagyta sodortatni magát a felkavargó dicsőség egy
másba omló habjain, s a táncban viharzó udvar hallatlan dinamikája
ernyedt, jóleső fáradtsággal töltötte el.
A középkori haláltánc kéjes borzongása és a halálra táncoltatott
lány balladai szomorúsága kerülgették a lelkét. Határtalan kielégü
léssel szívta magába a megindult terem tumultuózus levegőjét, fel
korbácsolt lényét önfeledten adta át a grandiózus élménynek. Még
napok múltán sem érzett magában annyi erőt, hogy véget vessen az
elszabadult zenének.
A tánc már az első órákban túlterjedt a palotán és hatalmába
kerítette egész Jeruzsálemet. Jótékony fertőző betegségként áradt el
az utcákon, vállára kapta az embereket és házakat, elöntötte a rádiót
és a repülőteret.
Az aranyborjú aranykora látszott visszatérni a szikár Törvény
uralma alatt minden fantáziától megfosztott ország életébe. Egyetlen
nótát fújtak, Heródes nótájára ropták a táncot mindenek.
Körültáncolták Betlehemet. A gyermeteg istállói mozgolódás el
halt a tánc robajában. A forradalmi gőgicsélés kirívó hangját el
nyomta az össznemzeti örömmámor. Hatalmas, szakadatlan taps
rengette a földet. Hétszer körbejárták - s az istálló falai leomoltak.
Hívséges őrület lett úrrá az istenadta népen.
Heródes transzba esett. Többet nem tért magához, és most már
így uralkodott mindvégiglen.
Országa egyetlen körötte kerengő körtánc.
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(Mt. 2, 4: „És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit,
tudakozódik vala tőlük...”)
Betlehem nem nyugszik, Betlehem felüti a fejét mindenütt, ahol
nem őt imádják, ahol bűnös lanyhasággal kél, vagy riasztó némaság
ban hal el a taps.
Betlehem egyszerűen bosszantó és tűrhetetlen, és ráadásul orcátlan, mert humanista szemfényvesztés és ártatlan kisdedarcok mögé
bújtatja a lázadást, és pacifista Messiás-hit mákonyával fordítja el a
nép szívét isteni uralkodójától.
Heródes magához hívatta hétrét görnyedt udvaroncait, a Kultu
szok Nemzetfeletti Ökumenikus Szövetségének főpapjait, az írástu
dók Országos Kultúrtanácsának funkcionáriusait és a Nemzet Lel
kiismeretét Tudakozó Védelmi Hivatal szemfüleseit, és egyesített
plenáris ülésükön eléjük terjesztette a Betlehemi Rendezés és a Kará
csonyi Akciótervezet zseniálisan megkomponált dokumentum-elő
irányzatait.
Az egymást túlharsogó udvari méltóságok terjengős hűségnyilat
kozatai közben is egyre csak saját bölcsessége visszhangzott Heródes
fülében és szívében. Elbüvölten hallotta vissza ezt a mesteri szuggesztivitással átvitt belső hangot a kölcsönfényétől sugárzó, fogé
kony kamarilla egyébként ostoba szövegeiben. Ő szólt bennük, álta
luk és helyettük. Tudakozódik vala, és megtudta tőlük, amit ő már
eleitől fogva tudott és megmondott vala.
Az Egyesített Udvari Plenáris közös kinyilatkoztatást tett közzé,
melyben a messiási váradalmak kétségbevonhatatlan Beteljesülésé
nek titulálta Heródes páratlan izzású személyiségét, aki Betlehem
Üstökös Csillagaként mutat utat a népnek, és fáradhatatlan forra
dalmi munkásságával csupán az Esthajnalcsillaghoz hasonlítható,
mely legtovább tündököl Korunk Egén.
A plenáris ülés túláradó lelkesedéssel tucatnyi táviratot intézett Ő
Királyi Felségéhez, korszakos jelentőségű, történelmi Tettnek érté
kelve a betlehemi rendezésre és a Karácsony Fényének helyreállítá
sára irányuló adventi direktíváit, újfent hitet téve messiási nagyrahivatottságáról és kozmikus nagyságrendű világtörténelmi szerepéről.
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Az Udvari Tanács Revelációs Bizottsága megbízást kapott arra,
hogy haladék nélkül tegye közkinccsé Heródes ünnepi téziseit és
gondoskodjon azok életbe ültetéséről - különös tekintettel a pásztorságra és az írástudókra, a dolgozó nép és a forradalmi értelmiség
széles rétegeire.
( Mt. 2, 7: „titkon hívatván a bölcseket”)
Heródes kivételes szomjúsággal csüggött a dús Kelet édes te
jén. Túl az udvarában nyüzsgő turbános és kaftános, sima lép
tű és rejtélyes ábrázatú napkeleti notabilitások attrakcióján és
a kuriózumszámba menő ajándékaik garmadáján, élvezte és
gyermeki fogékonyságot tanúsított színpompás mentalitásuk és
leleménydús módszereik iránt. Különösképpen megragadta
utánzásra kész, beteges fantáziáját a keleti hatalomszemlélet
divinitáselve. Beleszerelmesedett a Hatalom Istenébe, és nem
késlekedett önnön teste királyi szentélyében helyet adni örök
kévaló Szellemének. Monolit teokráciája kiépítésében kongeniális támaszra és feltétlen szövetségesekre talált a keleti hatal
makban.
A harmadik világ viszont nagyra értékelte Heródes rajongó ön
imádatát, és igyekezett tápot adni isteni törekvéseinek. Elhalmozta
illatos díszdoktori babérokkal, pompás karavánkirándulásokra in
vitálta, évtizedekre szóló szociokulturális egyezményekkel és csere
akciókkal gondoskodott országa eszmei-szellemi utánpótlásáról.
Keleti bölcsekkel vétette körül isteni fenségét, olyannyira, hogy
valósággal háttérbe szorították a mindig nagy becsben álló király
bolondját.
Ezen a napon Betlehem fuvalma tette puskaporossá az udvar
levegőjét, a kegyencek kegyvesztetten csellengtek a palota elhagyott
folyosóin, a főpapok és írástudók a királyi kinyilatkoztatások szöve
geit szerkesztgették, úgyhogy a magába visszavonuló, megháboro
dott Király egyedül a bölcsek üdítő társaságára vágyott. Hatalma
misztériumába süppedve, titkon hívatá őket.
A szellem felvillanyozott emberei, frissen készült csillagjóslásaik256

kai felszerelkezve, sodró buzgalommal siettek elébe menni a királyi
elvárásoknak. Egytől egyig így köszöntötték Heródest: Üdvöz légy,
ó Messiás!
Megjelent birodalmad egén a Csillagod, ó Király - mondta az
egyik.
Üstökös csóvája perzselte porig Bethlehem konkolyát - suttogta
réveteg hangon a másik.
Elapadt a betlehemi barmok és a szoptatós anyák teje - meredt a
csillagokra a bölcsek bölcse.
Egymást váltogató, véget nem érő, sejtelmes mondásaik egybemo
sódtak, Kelet mennyei deleje megbabonázta a Királyt. Messiás volta
rendkívüli fényességgel világosodott megzavart agyában, és kitüntetően elárasztotta a palota helyiségeit és lakóit. Kelet és a Magas
Menny minden fénye ott tobzódott a tágas termekben és a szűk
agyakban.
Csoda történt. A határtalanság korlátlan egyidejűségében minden
eggyé olvadt, és szintézissé oldódott a messiási kor örökkévalóságá
ban.
A bölcsek piros betűs, rendhagyó méretű udvari díszkiadványok
formájába öntötték a Heródes királyban testet öltött Igazi Messiás
karácsonyi Evangéliumának Napot, Holdat és Csillagokat elsápasztó fényét. A sokszorosított szentkönyveket az Ünnep nagyhetében
kódex gyanánt szerteszállították a Szentföld összes megyéibe, váro
saiba, és sugaras alakzatban, tüneményes kirakatokba helyezték
őket. Faluhelyen ünnepi könyvhét keretében népszerűsítették és
dicsőítették a Tündöklő Orcájú sugárzó albumait.
Heródes Napkeleti Fénye vakítóan elkápráztatta az egész Birodal
mat, és könyörtelenül elűzte a láthatárról néhai fekete karácsonyok
komor árnyékvilágát.
(Mt. 2, 13: „Fuss Egyiptomba... mert Heródes halálra fogja
keresni a gyermeket”)
Csak az Udvar és a Nép tébolyult táncához fogható az a menekü
lési áradat, mely országlásának negyvenedik esztendejében, Heródes
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eleve elrendelésen alapuló parancsára ragadta magával Krisztus
királyt és együgyű pásztornépét.
Betlehem futása - Egyiptomba.
Visszájára fordult pusztai vándorlás.
Nyugatnak fordult Kelet.
A fáraó fogságából hajdanán hazavándorolt választott nép most
remény- és fejvesztetten tódult vissza a húsos fazekak rossz emléke
zetű földjére.
Kovásztalanul és kifosztottan.
Neki a Veres-tenger szétválatlan falának, fejjel.
Heródes palotája erkélyén üldögélt, szétterpesztett uralkodói póz
ban, pálmafélék hűvösében, kezét jogarán nyugtatva. Szemét a lát
hatatlan határok felé vetette, és ellenállhatatlan akarata bizonyossá
gával várta az elűzött földönfutók sorsának beteljesülését.
Lelkében az őrület rohama utáni csönd honolt. A határzárak és
-csapdák tökéletesítésén elmélkedett.
Kinyúlt, elvett a déligyümölccsel megrakott tálcáról egy citromot,
és édesdeden elmajszolgatta. A betlehemi gyermekgyilkosság óta
lelkében oly honos, jóleső érzés kerítette hatalmába. Látta, hogy
Csillagát a déli verő sem homályosíthatja el.
Friss jelentéseket várt a nyugati határról. A sors iróniájával, nem
kevés kárörömmel gondolt egyiptomi kollegájára: „teljék hát kedve
Gósen földjének elszalasztottaiban...” Megelégült gúnnyal gondolt
a lerombolt istállók Messiás-váró népére: „Eljött már a Messiás - itt
vagyok. Sokáig vártátok, sokára érkezett - fussatok előle. Legyen
meg a ti akaratotok. Én akartam. Pusztuljatok!”
És mozgott a föld, megelevenedtek a határok, hónapokra benépe
sült a senkiföldje. Szigorú határzárlat és „szabad a vásár” úgy követ
ték egymást, mint apály és dagály. Halomra lőtték a menekülőket,
másszor meg félelemmel sarkantyúzva, esőstől, röhögve kergették
túlra őket - a szabadságba és demokráciába. Nem egy zsenge gyer
mek is túljutott. S az utánpótlás sem maradt el, mert Heródes
kampányt folytatott a hazátlanok megszalasztására. - „Hadd men
jenek, és hirdessék el mindenütt, hogy Messiás született a Fény
Országában.”
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Betlehem csendes, újra csendes. Heródes dicsősége honol benne
- nemzeti kegyhely. Letarolt istállók helyén - kirakatváros. Lakat
lan - kihalt belőle a Messiás-várás és a félelem. Betelt a prófécia:
Messiás született.
Temesvár, 1989 adventjében
Tőkés László
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SZÓSZÉK I TÁJÉKOZTATÁS,
1989. december 10-én
A múlt héten tovább súlyosbodott a gyülekezet és a lelkipásztor
megalázó helyzete.
Ma egy hete, vasárnap ismét rendőrök között, esetenkénti ellenőr
zés, igazoltatás közepette kellett istentiszteletre jönnie a gyülekezet
nek. A milicisták azonban nem elégedtek meg ennyivel, hanem
megkísérelték megakadályozni, hogy bejöjjenek az irodába az embe
rek. Végül is a lelkipásztor és a hívek erélyes fellépésére visszakoztak
a rendőrök.
Bármely alap és indoklás nélkül, a milícia egész héten át, éjjel
nappal őrizte kapunkat, és senkit sem engedett be hozzánk, a teme
tést bejelentők kivételével. Gyakorlatilag megbénult az irodai mun
ka, s engem szigorú házi őrizetben tartanak. Mi több, csütörtökön
és szombaton nem tarthattuk meg a kátéórákat, mivel a konfirmándus ifjakat a rendőrök elzavarták. A hangoskodó és kapunkat csap
kodó milicisták állandó feszültségben tartják nem csupán családo
mat, hanem a gyülekezet tagjait és bérházunk lakóit is.
A karhatalom embertelenül beavatkozott egyházunk és családom
életébe akkor is, amikor nem engedte be az orvost beteg feleségem
hez, és több esetben megakadályozta, hogy a segítségünkre siető
gyülekezeti tagok fát és élelmet hozzanak számunkra. Már az is
véteknek számít, ha valaki kenyeret, tejet vásárol a rászorulóknak.
Egyébként a tüzelőnket szállító szekeret egyik nap az utcánk végéből
térítették vissza.
Nyilvánvaló, hogy valóságos ostromállapot van érvényben elle
nünk, így akarva kiéheztetéssel és hideggel feladásra kényszeríteni
bennünket. Ezek az alantas módszerek súlyosan sértik alapvető embe
ri jogainkat, és nem méltók szocialista hazánk törvényes rendjéhez.
A héten válasz érkezett a milíciáról ablakaink betörésével kapcsolatos
panaszainkra. A rendőrség közli, hogy kivizsgálta az ügyet, és arra a
következtetésre jutott, hogy valószínűleg labdázó és parittyázó gyerme
kek törték be ablakainkat. - A cinikus válasz nem igényel kommentárt.
December 7-én, szerdán a törvényszék kiközölte kilakoltatási
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végzését, mely szerint 8 napon belül el kell hagynom a parókiát.
Ellenkező esetben a püspökség követelésére, az utcára tehetnek.
8-án, pénteken felkeresett Ţeperdel Mihai inspektor, és sürgette
kiköltözésünket. Tudomására hoztuk, hogy ragaszkodunk a temes
vári ügy törvényes rendezéséhez, és semminémű erőszaknak nem
engedünk. - Egyébként feleségemre nem vonatkozik a kilakoltatási
határozat, úgyhogy törvény szerint őt még a végrehajtó sem kötelez
heti a lakás elhagyására.
Hova is mennénk, télvíz idején, állás és lakás nélkül, egy állapotos
asszonnyal és egy hároméves kisgyermekkel?!
A temesvári helyzet törvényes rendezése ügyében újból levelet
intéztem Papp László nagyváradi püspökhöz, melyben kifejeztem
készségemet a méltányos, erőszak- és beavatkozásmentes párbeszédre.
Tájékoztatásul közlöm a gyülekezettel, hogy múlt vasárnap több
mint ötszázan írták alá a lelkipásztor kilakoltatása ellen, a Törvény
székhez és a megyei párt-elsőtitkárhoz intézett petíciót. Ez a tény
egyértelműen bizonyítja - egyebek mellett -, hogy a temesvári refor
mátus egyházközség népe, törvényes jogával élve, határozottan el
lenzi a lelkész erőszakos eltávolítását, és visszautasítja a törvényszék
kilakoltatási végzését.
Végezetül ismételten tiltakozásomat fejezem ki a gyülekezetünket
és személyemet sújtó, halmozott törvénytelenségek, a durva hatósági
beavatkozás, az embertelen módszerek és a vallásszabadságot ért
súlyos sérelmek ellen. Józanságra és béketűrésre intve a gyülekezetei,
kérem hogy állhatatosan tartsanak ki igaz és törvényes ügyünk
mellett. Még a kiutasítás kockázatát is vállalva, ne kerüljék el hivata
lunkat, templomjárásukkal és imádságaikkal továbbra is szolgálják
a békés kibontakozás ügyét, s ehhez kérjék más felekezetű testvére
ink, az ortodoxok, katolikusok, evangélikusok, zsidók és neoprotestánsok támogatását.
A kialakult nehéz helyzetben kérem, hogy hozzanak tűzifát a
parókia és a templom fűtése céljából. A kilakoltatás esedékes nap
ján, jövő pénteken aki teheti, jöjjön el az egyházi hivatalba. - Isten
akaratát elfogadva és az Ő kegyelmében bízva hiszem, hogy: „akik
Istent szeretik, azoknak minden javukra van”.
261

(Több feljegyzésre, tájékoztatásra, titkos üzenetre már nem kerülhe
tett sor. Még néhány segélykérő kiáltásra és két nyilatkozatra maradt
időm és erőm a válság sűrűsödő óráiban. Elvégeztetett. A levelek
címzettjei: Lech Walqsa a Jimmy Carter, Raj Tamás.)

262

JIMMY CARTER V. ELNÖK ÚRNAK

Washington
Tisztelt Elnök úr! Dear Mr. President!
„Zörgessetek, és megnyittatik néktek” - mondja az írás (Mt. 7, 7). Ezt teszem,
amikor az ismeretlenség távolából megkeresem Excellenciádat, és már nem is csupán
zörgetek, hanem dörömbölök Kelet-Európa utolsó megbontatlan falán, mely börtön
ként zárja ki, illetve tartja fogságában a szabadságot.
Tőkés László temesvári (Timişoara, Románia) református lelkipásztor vagyok, aki
évek óta egyre nyíltabban felemelem a szavam a romániai református egyház, általá
ban a kétmilliónyi erdélyi magyar nemzetiség elnyomása és jogfosztottsága ellen
- azon kevesek egyikeként, akik még vagy már szólni mernek. Ennek következménye
ként, 1983 óta súlyos zaklatásoknak és üldöztetésnek vagyok kitéve, két évre még
lelkészi tisztségemtől és állásomtól is megfosztottak, s családommal együtt az utcára
kerültem. Legutóbb - többek között - az ún. településrendezési terv és a mestersége
sen előidézett súlyos lelkészhiány ügyében fejeztem ki kritikai álláspontomat, több
kollégámmal együtt, minek következtében újból elmozdítottak állásomból és kizártak
a papságból. Várandós feleségemmel és hároméves gyermekemmel együtt a jövő
héten szándékoznak kilakoltatni otthonunkból.
A temesvári gyülekezet azonban nem fogadta el a törvénytelen és terrorisztikus
intézkedéseket, s emiatt a híveket és a presbitérium tagjait hosszú hónapok óta szintén
zaklatják és üldözik a hatóságok. O dajutottunk, hogy lakásom és a templom ablakait
betörték, otthonunkba terroristák törtek be, vendégeimet a templomba jövet viszi el
a „Securitate”, munkatársaimat elűzték az egyháztól, házunkat pedig hetek óta
fegyveres rendőrök őrzik, és az embereket nem engedik be a lelkészi hivatalba
- bármely alap, vagy indoklás nélkül. Vasárnaponként a hívek milicisták sorfala
között jönnek be a templomba, többüket kiemelik és elzavarják az istentiszteletről.
Tél van, és nem engedik, hogy tűzifát vásároljon az egyház, beteg feleségemhez még
az orvost sem bocsátották be a milicisták. Terror és félelem lett úrrá gyülekezetünkön,
mely azonban ennek ellenére kitart egyháza és választott lelkipásztora mellett.
Tisztelt Elnök úr! Kiváltképpen azért fordulok Önhöz, mert annak idején korszakalkotó politikai tisztánlátással és bátorsággal - és hiszem, hogy evangéliumi hűséggel Ön emelte a nemzetközi politikai közgondolkozás homlokterébe az emberi jogok
kérdését. Nem vitás, hogy ez a kezdeményezés fordulatot hozott a világpolitikában,
és tanúi lehetünk annak, hogy az emberi jogok eszméje egyik legfontosabb rendezőel
ve lett a jelenkori demokratikus kibontakozásnak.
A „temesvári ügy” - mint rész az egészet - egész vallási és nemzetiségi helyzetünket
példázza, s mivel az emberi jogok kérdése egy és oszthatatlan, sajátos problémáink és
sérelmeink a legegyetemesebb figyelemre érdemesek. Hasonlóképpen a nemzetiségi és
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felekezeti részkérdések az általános romániai közállapotok szerves részét képezik, s
mint ilyenek, szintén méltók a nemzetközi figyelemre.
A szólni nem tudó sorsüldözöttek és szólni nem merő társaim nevében is, remény
kedő szeretettel és Isten nevére kérem az Elnök urat, hogy vesse latba hitét, erejét és
politikai befolyását, és - Helsinki szellemében - legyen segítségére itt élő, üldözött
testvéreinek.
Temesvár, 1989. december 8.
Tisztelő szeretettel, híve:
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Tőkés László
lelkipásztor

Tőkés László és Raj Tamás levélváltása
„ROMÁNIA ZSIDÓIVÁ M INŐ SÜLÜNK ...”

Tőkés László, a román hatóságok által üldözött temesvári református
lelkész, megrendítő levelet juttatott el Raj Tamás budapestifőrabbihoz. A
levélre a címzett hasonlóan érzelmifűtöttséggel válaszolt. Az akár kordoku
mentumnak isfölfogható két szép írást az alábbiakban ismertetjük.
Raj Tamás főrabbi úrnak
Budapest
Tisztelt Főrabbi úr!

Bizalommal és rokonszenvvel fordulok önhöz, mivelhogy a televízió révén alkalmam
volt bepillantást nyernem közéleti tevékenységébe, másfelől pedig egy kolozsvári költő,
közel álló barátom jó bizonyságot tett önről. Kérem, ne vegye rossz néven közeledése
met, és lehetősége szerint segítsen rajtunk.
Feltételezve, hogy nevemet és a „temesvári ügyet” ismeri, figyelmébe ajánlom siral
mas helyzetünket.
Néhány évvel ezelőtt, a megújított dési zsinagóga felavatása alkalmából Moses Rosen
főrabbi megszívlelendő egyetemes igazságot mondott ki. Emlékeztetve a holocaust
áldozataira, arra a következtetésre jutott, hogy adott társadalmi viszonyok között
bármely nép gyermekei „zsidóvá” válhatnak, s az emberiségnek minden esetben fel kell
emelnie szavát védelmükben.
Eltekintve az adatolástól és a részletektől - melyeknek immár nincsen híjával a
nemzetközi közvélemény - , felelősségem teljes tudatában állíthatom, hogy mi, erdélyi
magyarok és keresztyének, az egykori „zsidótörvények” fokozatosságának ütemében,
egyre inkább Románia „zsidóivá" minősülünk. A román nép általános elnyomorodásához képest ez a mi kétes „kiváltságunk”, melynek terhét maradék hitünkkel és a
kiválasztottság egyfajta tudatával igyekszünk elhordozni.
Temesvári lelkipásztorként baráti jó viszonyba kerültem Neumann Ernő helyi főrab
bival és általában a zsidó hitközséggel. Ez adott bátorságot több esetben, hogy problé
máinkat a főrabbi úr elé tárjam. Megértésre találtam nála, de segíteni nem tudott.
Egy alkalommal mérsékelt bírálatomnak adtam hangot Rosen rabbi azon megnyilat
kozásaival szemben, melyekben feltétel nélkül magasztalta a romániai „vallásszabadsá
got”, és a hazai vallásfelekezetek nevében szólva erélyesen visszautasította a román
vallás- és nemzetiségi politikát ért - úgymond - „befeketítő, alaptalan külföldi rágalma-
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kát”. A címzett helyett a belügyi szervek képviselői reagáltak (postán elküldött) szóki
mondó állásfoglalásomra, s ezután egy időre elment a kedvem, hogy hazai zsidó vallási
körökben keressek megértést és támogatást.
Személyes tapasztalataimból és a nemzetközi élet valamelyes ismeretéből megkockáz
tatom levonni azt a következtetést, hogy - általában - a zsidóság sem tanúsít nagyobb
érzékenységet a mi elnyomatásunk kérdése iránt, mint amilyennel vele szemben viseltet
tek üldöztetéseik idején. Ez a szomorú - bár aránytalan - párhuzam adta az ötletet, s
az egykori gyalázat ellen - is - háborgó igazságérzetem a bátorságot, hogy a főrabbi
úrhoz folyamodjam, és a zsidóságban kialakult fájdalmas történelmi érzékenységre
apellálva, támogatását és segítségét kérjem a meggyötört temesvári gyülekezet és a
magam számára, szélesebb összefüggésben pedig egész romániai magyarságunk és
felekezetei érdekében. - Meg vagyok győződve, hogy mind az antiszemitizmusnak,
mind a magyarellenességnek, de bármely más nemzeti vagy vallási viszálykodásnak a
leghatékonyabb ellenszere az egyetemesen közreműködő, cselekvő szeretet.
Temesvár, 1989. december 8.
Tisztelő szeretettel

Tőkés László
lelkipásztor

Kedves Kollégám!

Megrendültén olvastam és adom közre sorait, amelyek az emberi gonoszság mélysé
géből kiáltanak hozzánk. Csak remélhetem, hogy válaszom eljut önhöz, mivel az
érzelmek és a gondolatok nem ismernek országhatárt, sem poroszlókat.
Jesája próféta látomása jut eszembe, amely egykor Széír elnémult (elnémított?)
országából, az éjszaka közepén érkezett. Akárcsak az ön levele, amelyet - éjnek évadján természetesen nem a postás hozott. A hajdani néma látomás így hangzott: „Monddőr,
meddig tart az éjszaka, meddig még az éj? Szólt az őr: Eljö a reggel, összezúzódik az
éjszaka!” Bizzunk benne és tegyünk meg érte mindent, hogy az ön éjszakája, az önök
éjszakája is mielőbb véget éljen, önöknél is mihamarabb felvirradjon.
Hajlamosak vagyunk arra, hogy a döbbenet értetlenségével szemléljük a más
sorsát, megpróbáltatásait. Holott nemrég még mi is ugyanilyen gondokkal: erőszak
kal és árulással küszködtünk. A közelmúltig még magam is érezhettem a belügyi
szervek kitüntetett figyelmét, akárcsak a mai napig érzem egyházi feletteseim „jóindu
latát”. A hasonló sorsú ember - különösen, ha mások lelki problémáit is viseli - mély
átérzéssel figyeli embertársa, testvére ügyét. Remélem, hogy a Foglyok Megszabadítója az ön meghurcoltatásának, az erdélyi magyarság próbatételének immár egyhamar
véget vet. „A fogoly kétségbeesett könyörgése végre jusson már Eléd, Istenem".
Kérem, ne csodálkozzon, s főkent ne általánosítson Rosen főrabbi sajátos viselke
déséből. Higgye el, ez a rendszer, amelynek nyűgét-nyilait 40 éven át mi is élvezhettük,
mindenütt kitermelte a maga rosenjait. Az egyházi vezetés nálunk is gyakorta a
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kollaboráció és a kontraszelekció hálójába zuhant, ettől még ma sem könnyű megsza
badulni. Hiába, az üldöztetés nemegyszer még az üldözöttet is lealjasítja.
Az erdélyi zsidóság soha nem szemlélte idegenként más kisebbségek ügyét, magáé
nak érezte a magyarság sorsát. Kétszeresen is üldöztetésnek volt kitéve, az antiszemi
tizmus és a magyarellenesség egyazon tőről fakadó sötét árnyának. Ma az erdélyi
magyarok válnak „zsidóvá”, a zsidók viszont már régen magyarrá váltak. Nagyvárad
például nem kis részben zsidó lelkesedésből és áldozatkészségből lett Ady „magyar
Párizsává". Erdélyben még a cionisták is magyarul írtak, magyarul beszéltek, ragasz
kodnak anyanyelvükhöz a távolba szakadva, vagy az őshazába visszatérve. Még a
buzgó szatmári zsidók is világszerte magyarul énekelik a „Szól a kakas már" legendás
messiásváró nótáját. Talán még azok sem felejtették el magyarságukat, akik utoljára
a marhavagon ablakából látták a szülői tá jat... Nem véletlen, hogy a Magyar Zsidó
Kulturális Egyesület - ellentétben a hazai zsidóság „hivatalos” vezetőivel - kezdettől
fogva szót emelt az erdélyi magyarság, köztük az ottani zsidóság érdekében.
Mint Isten kegyelméből (olykor a hatalmasok ellenében is) gyakorló lelkészek, a
közös hitben, a héber Szentírás szavaiban találkozunk. Mit is írhatnék önnek más
biztatót, mint éppen azt, amit a próféta üzen az éjszakában vigyázó őr nevében: „Eljő
a reggel, visszahúzódik már az éj” vagy ahogy a Zsoltárokban olvassuk: „Megváltja
Isten az O szolgáinak lelkét, meg nem csalatkoznak, akik benne bíznak".
Raj Tamás
rabbi, történész
(A Magyar Nemzet közleményei)
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NYILATKOZAT

Ma délelőtt utánam jött Ţeperdel Mihai megyei kultuszinspektor,
és megbeszélésre invitált Robu vallási ügyekben illetékes párttitkár
hoz. Engedtem a meghívásnak, mivel ésszerűtlen dolog volna elzár
kóznom a mégoly csekély eredménnyel kecsegtető dialógustól is.
Tartok a csapdavetéstől - mégis kénytelen vagyok elmenni.
Ha nem kerülnék haza, meghagyom, hogy távollétemben felesé
gem álljon ellent minden erőszakos eltávolítási kísérletnek, és senki
vel ne tárgyaljon, amíg haza nem kerülök.
Egyedül Édesapámat, dr. Tőkés Istvánt hatalmazom fel a temes
vári gyülekezetben végzendő szolgálatokra.
Kérem a gyülekezetei, hogy passzív ellenállásával fejezze ki tilta
kozását elhurcolásom ellen, és követelje jogaimba való visszahelye
zésemet.
Elfogatásom pillanatától kezdve tiltakozó éhségsztrájkba kezdek,
és követelem a temesvári ügy nyilvános és törvényes rendezését.
Remélem, hogy gyenge egészségi állapotom ellenére, Isten megse
gít küzdelmünkben.
Temesvár, 1989. december 13.

Tőkés László
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LECH WALESA TŐKÉS LÁSZLÓHOZ

Tisztelt Uram! Személyesen szeretném Önt biztosítani szolida
ritásomról és hangot adni mélységes tiszteletemnek, amit az Ön
kiállása váltott ki bennem. Őszintén csodálom az Ön tevékeny
ségét, amelyet a diktatúra bénította országban folytat. A bör
tönfalak sem lesznek képesek elrejteni a világ elől mindazt, ami
nemes és jó.
Önnek van ereje és bátorsága az igazság hirdetésére, a kiállás
ra azon értékek mellett, amelyeket az egész szabad világ elismer,
bár személyes veszélynek teszi ki magát ezzel. Azok az erőfeszí
tések, amelyek az Ön életének értelmét jelentik, hitet és új erőt
adnak mindazoknak, akiknek a jogaiért Ön felemeli szavát. A
demokratikus világnak támogatnia kell azt, ami a demokráciát
szolgálja.
Engedje meg értesítenem: lépéseket tettem annak érdekében, hogy
akció induljon az Ön tevékenységének támogatására és az Önnel
szembeni elnyomás elítélésére.
(December második felében)
Kitartást és sikert kíván
Lech Walesa
LECH WALESA FELHÍVÁSA

A szabadon élő emberek kötelessége felhívni a figyelmet azok
ra, akik nem élvezhetik a szabadságot. Mindenkinek joga van a
méltó életre, éppen ezért különös figyelmet kell szentelni azok
nak, akik magukat a mások méltósága védelmének szentelik.
Ilyen ember az erdélyi Tőkés László magyar lelkész, aki saját
nemzete védelmében lép fel. Ő, családja és munkatársai a román
kormány drasztikus elnyomásának áldozatai. Veszélyben van
élete.
Felhívok minden jó szándékú embert - különös tekintettel a Nobel-békedíjasokat - , hogy kezdjenek közös akciót Tőkés László
lelkész védelmére, fejezzék ki szolidaritásukat Tőkés Lászlóval, hogy
ezáltal nyomás nehezedjék a román hatalomra.
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Az emberi és állampolgári jogoknak Tőkés László részére való
követelése legyen egyben a Ceauşescu embertelen rezsimjétől szenve
dő összes román állampolgár emberi és állampolgári jogainak tiszte
letben tartására irányuló követelés is.
(1989. december második felében)

Lech Walesa

NYILATKOZAT

Pilátus és a Főpapok közreműködése ritkán lehetett szorosabb az
idők folyamán, mint Papp László nagyváradi magyar református
püspök és a román állami hatóságok esetében.
December 13-án a temesvári vallási ügyekben illetékes Robu párt
titkár elé idéztek, és udvariasan bár, de közölték, hogy amennyiben
nem hagyom el önszántamból a lelkészi lakást, erővel ki fognak
tenni belőle.
A mai napon megjelent lakásunkon a püspöki pénzügyi ellenőr,
rendőröktől övezve és Ţeperdel Mihai kultuszi inspektor kíséreté
ben, hogy átvegyék tőlem a hivatalt és az egyházkösséget.
Az erőszak árnyékában és a nyilvánvaló állami beavatkozás kö
rülményei között még be sem engedtem őket az ajtón. Ragaszkodom
a temesvári ügy törvényes, beavatkozás- és erőszakmentes rendezé
séhez.
Pilátus azzal mossa kezeit, hogy nem tehet semmiről. A törvényszéki határozat meghozatala után Papp püspök újból, nyomatéko
san kérte a hatóságoktól haladéktalan kilakoltatásomat.
Lehet, hogy Pilátus feleségei ez esetben nem látnak álmokat, de az
én feleségem még elaludni sem tud egykönnyen, durva rendőri erő
szakról és távolra szakított kisfiáról álmodik, miközben talán épp
törnek az ablakok, és felbérelt részegek duhajkodnak házunk körül.
Mégsem engedünk a terrornak és a félelemnek. Talán „megtet
tünk mindent, amit megtehettünk” (Dsida nyomán). Megpróbáljuk
a lehetetlent is. Hadd teljen be a sorsunk, és teljesedjen ki a szégyenteljes állami-egyházi kollaboráció - egyfajta román-magyar, hívők
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és hitetlenek közti együttműködés - temesvári mementója. - Me
mento Transsylvania!
Hitünkben és meggyőződésünkben megbékélve várjuk, hogy ránk
törjék ajtóinkat - immár nem fegyveres, álarcos banditák, hanem a
rend és a lelki üdvösség őrei.
Karácsony nagyhete következne, adventi istentiszteletekkel,
versekkel, pásztorénekekkel, mézeskalácssütéssel és -festéssel,
gyermeki ajándékokkal. Mégis: fekete karácsonynak nézünk
elébe. Talán a milícia és a püspök nagyhete következik, kila
koltatással.
Amennyiben megostromolnák lakásunkat, feleségemmel elhatá
roztuk, hogy a templomba - a mellette lévő bebútorozott helyiségbe menekülünk. Ott várjuk be, míg a tűzoltók segítségével, talán mégis
sikerül ránk tenniük a kezüket, és Gyülekezetünkből eltávolítaniuk.
Addig is szolgálataimat elvégzem, ha vallásórát már nem is tartha
tok, hát temetek, ameddig engedik. És amíg a szószéktől nem válasz
tanak el, s nem foglalják el a templomot is, hirdetem az igét alkalmas
és alkalmatlan időben, ameddig Isten engedi.
Temesvár, 1989. december 14.
Áldott ünnepi köszöntéssel:
Tőkés László
lelkipásztor
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GAZDA ÁRPÁD

REÁLIS LÁTOMÁS
Népfelkelés Tőkés László ablakából
A hit. Csakis a hit őrizhette meg a bizalmunkat, a reményt, hogy
elénekeljük vasárnap a templomban a „Tebenned bíztunk”-ot. A hit,
mert amit láttunk, amit hallottunk, az nem adott okot derűlátásra.
1989. december 16-17-e. Az irodában, a Debreczeni István arcképe
fölött a falióra mánusai átbillennek a kör tetején, és súlyuk folytán
húzzák, hívják az időt. A parókia előtt sötét egyenruhás „sötét
alakok” vetekednek az éjféli feketeséggel. A Timotei Cipariu utcán
katona-teherkocsik állnak, járatják a motort. Ha futni kell (amit
már több ízben is kellett), gyorsak lehessenek. Csak a kis „Aro”
páncélosok mernek csőrükkel és golyószórójukkal a Mária felé for
dulva maradni. Sisakok. Fehér, sötét, fehér, sötét, fehér, fehér...
Kifelé bámulnak a Mária irányába. Látszólag a parókia nem érdekli
őket. Messziről, meghatározatlan irányból, hallatszik a tömeg mo
rajlása. Még élnek az indulatok, élnek a tüntetők. Semmiről sem
győzte meg őket a vízsugár, a könnygáz, a gumibot, a feléjük dobált
kövek...
Palival és Attilával az ablaktáblák és a sötétítő függöny között
kuporgunk, és rádiós stílusban helyszíni közvetítést sugározunk az
utcán látottakról a házban levőknek, valamint a szekus legényeknek,
akik épp ügyeletesek a lehallgató mellett. Sötétség. Csupán a szem
közti oldalon, az első emeleten ég a villany. Egy háziköpenyes őszes
úr a kitárt ablakon könyököl. Egész este ott volt. Nem szólnak rá a
rendőrök.
Kiabálás hallatszik. Egy férfi rohan az utcán a Máriától befelé.
Elállják az útját. Hat rendőr gyűrűjében ütések tompa suppanása és
jajgatás hallatszik ki. A tetemet (?) otthagyják az utca közepén. Egy
kicsit később valaki a hajánál fogva felemeli, az arcába világít, aztán
visszaejti, a fej koppan az aszfalton. A test nem vonaglik meg,
amikor belerúg, nem érzi már a fájdalmakat.
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Érthetetlen. Nem tudom felfogni, miből gondoltam, hogy másnap
lesz istentisztelet, hogy ki tudok majd osonni az onnan kiáramló
tömeggel, aztán a legelső vonattal el a városból. László is ezt ajánlot
ta. Túlságosan sokat kockáztattam. Legalább a polgármester ne írta
volna fel a nevemet, amikor pénteken a tüntetők képviseletében
beszéltem vele. Mondhattam volna hamis nevet is... Reggel tízkor
léptem be a házba, és azóta csak tíz percre mentem ki, nyolc óra tájt,
amikor elkísértem Borit a villamosmegállóig. Reszketett szegény.
Egy fél órával korábban, mikor távozni akart, megdobálták az
utcán. Azt mondták rá, hogy szekus ügynök. Úgy éreztük, hogy két
tűz közé szorultunk. Hat óra tájt a felhevült tömeg már elveszítette
a kormányozhatóságát, és ránk akarta törni az ajtót, hogy kiürítse
az állítólagos szekusokat a házból. Az effélék valószínű, hogy épp a
belügy provokációi voltak. Már-már megváltásnak éreztük, amikor
nyolc óra után a tömeg nagy része felkerekedett és elment a központ
felé. Fellélegeztünk, mert az ottmaradottak fegyelmezettek voltak,
tudták, hogy miért jöttek. Újra gyertyalángok lobbantak fel, az
emberek tudatára ébredtek, hogy erre is jók a gyertyák, nem csak az
ártalmatlan esték kivilágítására. És csend, feszült nyugalom honolt
az utcán.
Pedig milyen biztató volt délelőtt. Moţ (a polgármester), és Rotărescu (a szocialista egységfront elnökét) mindent elkövetett, hogy
szavainak hitelt szerezzen. Már korán reggel tettekkel próbálták
igazolni, hogy hűek lesznek a pénteken ígértekhez. Orvoskomissziók
sorjáztak Editet megvizsgálni, megjelentek az I.C.R.A.L. melósai
betenni a hetekkel előbb bedobált ablakokat, utcaseprők narancsszí
nű rongyai billegtek az utcában... a tömeg mégsem hagyta elámítani
magát. Követeléseiben mindig egy lépéssel az ígéretek előtt járt.
Először a kilakoltatási parancs visszavonását kérte, de a futár szavá
nak, aki délben ezzel a hírrel érkezett, nem adott hitelt, írásos
dokumentumot pedig a városi méltóságok nem voltak hajlandóak
kibocsátani. Később már a püspököt akarta a parókia ablakában
látni, amint megadja Lászlónak a temesvári kinevezést. Akkor jó
volt a hangulat a házban. A hónapok óta szoruló hurok engedni
látszott, és azt sem tartottuk kizártnak, hogy helikoptert küldenek
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Váradra Papp László püspök után. László is gyakran elmosolyo
dott, bár mindegyre meg kellett hatódnia, mert emberek jöttek be az
utcáról, élelmet hoztak, és sokukat térdről kellett felemelnie. Leg
többjük öregasszony volt. Fogatlan szájuk sírásra görbült, és küsz
ködtek, kínlódtak hálájuk, meghatódottságuk kimondásával. Ro
mánul, magyarul beszéltek. Arra gondoltam, hogy bizonyára a zseb
kendőjük bugyrából bogozták ki a pénzt az idehozott veknire. Iste
nem, micsoda nagy dolog embernek maradni egy embertelen világ
ban, és milyen gyönyörű a fizetség érte. Ennyit ér a hit, mely csontvá
za elhízott, puhány, szétfolyó emberségünknek. Bizonyára sejtette
erejét a kommunista rendszer is, azért harcolt olyan csökönyösen
ellene.
A tömeg egyre gyűlt, jöttek egyenként, jöttek csoportosan, és
hozták hazulról lakásaik beléjük kövült hidegét, gyomruk folytonos
korgását, hozták az áramszünetek elsötétült dühét és minden sérel
müket, és sokan előzőleg felhajtottak a garatra, mert józanul nem
volt elég erejük túltenni magukat a félelmeken, és már érezni lehetett,
hogy a László ügye csak ürügy számukra, hogy nem csak megvédeni
akarják őt, hanem olyan világot teremteni köréje, amelyben nem kell
hőssé válnia senkinek a szókimondásért, ahol a mindennapi kénysze
rek nem űzik ki belőlük az emberséget. Béniről ez teljesen reményte
lennek hatott. Ismervén az ellenfél erejét, az első rerndszerellenes
jelszavak kétségbeesést váltottak ki, hiszen tudtuk, hogy minden
felelősséget a László nyakába varrnak, miután szétverik a tüntető
ket. Arra gondolni sem lehetett, hogy ezek a jelszavak a rendszer
pilléreit ingatják. Körbeültük a nagy asztalt, és megoldásokon gon
dolkoztunk. Később telefonált a polgármester. Azt akarta, hogy
László jelentse be: ha nem mennek haza, ő maga lemond a temesvári
állásáról. Rögtön elvetettük. Érezni lehetett, hogy mit sem ér már a
szó, és ilyen bejelentés csak a szekunak kaparhatná ki a gesztenyét.
Kint egyre forróbb, bent egyre elkeseredettebb lett a hangulat. Nem
tudtuk felmérni, mennyire reális, és mennyire provokáció mindaz,
ami az utcán történik. Senki sem jött vissza azok közül, akik itt
jártak a délután folyamán, pedig mind csak fél órára, órára mentek
el. Vajon mi történt Ferivel, Béla bácsival, Imrével, Csabáékkal?
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Lekapták őket, amikor kimentek? Vagy csak a visszajövés lehe
tetlen?
Az utcát figyelem az ablak alatt kuporogva. Egy kisautó érkezik
a ház elé. Valakik kiszállnak belőle. A ház felé néznek. Tanakodnak.
A kocsi megfordul közben. Lehúzom a fejem, amíg a fénycsóva a
parókia felé irányul. Visszaülnek az urak. Üvegcserepekről pillog a
visszavert fény. Szemben a háziköpenyes úr mélyre szívja az éjfél
utáni friss levegőt. Bizonyára oka van rá, hogy ne féljen. Egy ketté
tört tejesláda kerül az induló Dacia lámpái elé. Összeborzongok.
Újra eszembe jut az ütközet. Nem értettem. Talán nem nézik a szerb,
a magyar tévét ezek az emberek, talán nem hallgatják a rádiót, hogy
nem tudják, hogy a könnygázok, a vízágyúk, a pajzsok és a gumibo
tok elől meg szoktak futamodni a tüntetők? Amikor visszajöttek a
pártháztól, már túl voltak az első csatán, és meghökkenve vettük
észre, hogy egyesek fején rohamsisak van, és pajzsok fehérje is
elő-elővillant a rendőrfutamító tömegéből, csatakiáltások hallat
szottak, feszítővasak, farudak suhogtak a levegőben, ládák, tejes
üvegek csattantak a menekülők pajzsain... A förtelmes hangzavar
ba egyre gyakrabban vegyült kirakatok üvegzuhatagának a zaja...
Aztán a rendőrtámadás. Az ablakból nem lehetett pontosan tudni,
hogy mi történik kint, csak annyit, hogy a tüntetők több ízben is
visszafoglalták az utcát.
Most már távolról sem hallatszik a morajlás. Két óra. Csend van,
nehéz, fekete, fájdalmas, vihar utáni csend. A hullát már egy órája
felrakták egy kocsira. Fehér, sötét, sötét, fehér... Az utca végében
állnak, nem néznek erre. Most már csak a hit marad, csakis a h it...

Gumibot az Úr asztalán
Akkor már elveszítettem a kontaktust a mindennapi, megszokott
léttel, már nem voltak színek, már nem voltak formák, nem voltak
hangok, ízek, mintha kívülről láttam volna magunkat, mintha mozi
gép vetítené mozdulatainkat, és nem állna módunkban változtatni
semmit a rendezői utasításokon...
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Döngött a kapu. Talpra ugráltunk. Gépiesen mozogtam. Igen, el
kellett jönnie ennek a pillanatnak is. Nem lepődtem meg, tudatában
voltam hónapok óta, hiszen hónapok óta ki kellett gondolni az alibit
az idejövetel előtt, melegen kellett öltözni, előre gondolni a szeku
fagyos pincéjére, kirakni a zsebből a jegyzetfüzetet, a telefonszámos
noteszt, kirakni a gumikalapácsot, pontosan akkor, amikor a legna
gyobb a valószínűsége, hogy használni kell majd, bejelenteni egy-két
barátnak, hogy „elindultam”. Nagyon sok mindenre kellett gondol
ni mindig, és mindig a legrosszabbra is. Nem lepődtem meg, éreztem,
hogy ez elkerülhetetlen volt, akár a halál, és most eljött a pillanat,
amit annyiszor elképzeltem m ár... Ennek a bizonyossága erősebb
volt, mint a tudat, hogy nem maradhatunk mindörökre „keletnek”,
miközben körülöttünk „nyugatiasodnak” az országok.
Tíz órakor bezártuk a kaput, és eltorlaszoltuk a lakás bejáratait is.
Az álarcos betörés óta erődítménnyé vált az épület, minden ajtóhoz
van keresztrúd. Még éjfél előtt összehívott László, hogy megbeszél
jük, mit teszünk, ha ránk törnek. Mindannyian a templomba mene
külés mellett döntöttünk. Évezredes hagyománya van a templomok
sérthetetlenségének. Megtudtuk, hogy fent a sekrestyésben egy hétre
való víz és élelem van mindannyiunk számára, és onnan egy ajtón át
a templomba lehet jutni...
A kapu döngött, és mi már nem is beszéltünk, nem volt mit
mondani; csupán egy-két tőmondat hangzott e l;... - Erre! - ... A zárat! - ... - Oda nézz! Valaki a kőfalon! - ... - Oda támaszd!
- ... - Mi lent maradunk, tiszteletes ú r!...
Igen, ez már valahol a lét határain túli, öntudatlan, kábult állapot
volt. A konyhán keresztül a belső udvarra néző teraszra rohantunk,
ott már elő volt készítve a tűzoltólétra, csupán a falnak kellett
támasztani. A téglakerítésen állt valaki, a négyórai hajnali sötétség
ben is kivehető volt az alakja. Mindent tudtam már, mászni kezd
tem, aztán a félúton megálltam, feladogattam Palinak az előkészített
szatyrokat, végül az egyházkasszát, aztán bemásztam én is. A létrát
felhúztuk, de nem fért be a szűk szobába, nyitva kellett hagynunk az
ablakot, melyen idétlenül, félszeg ferdeséggel kilógott a vége. Azt
gondoltam, hogy kintről, egy kötéllel le lehet húzni... Igen... Naiv
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voltam. Azt hittem, szükségük lesz az uraknak létrákon mászkálni
ahhoz, hogy elfogjanak. Tévedtem. Minek fárasztanák magukat,
minek feléleszteni az esetleges tériszonyukat, minek... amikor ott a
fejsze, amivel könnyedén be lehet verni ajtót, kaput, ott vannak a
specialisták, akik a bevert ajtótáblán keresztül játszi könnyedséggel
el tudják távolítani a torlaszokat. Minek hát a létra...? Az egyház
pénztárat Edittel a párna alá rejtettük. Egy szekrény már neki volt
tolva a bejárati ajtónak, Palival a másiknak is nekiveselkedtünk.
Nagyot csikordult a padló a szekrény lábai alatt. Ekkor már hallat
szott, hogy betörték a kaput, és feljöttek az emeletre is. „Be a
templomba!”, szólt ránk László visszafogott hangon, és öltözött
közben. A nyakkendőjét is fel akarta tenni, de már nem jutott rá
id ő ... Koromsötét volt bent. Megdöndült a templom hátsó, bejárati
ajtaja is. „Villanyt kell gyújtani”, hallottam László hangját. Rögtön
eszembe jutott, hogy őkívüle csak én tudom, hol van a villanykap
csoló, és esetleg Edit, tehát ez csakis nekem szólhat. Éreztem, kiüt a
hideg veríték a homlokomon; elindultam hátra, a döngés irányába
a sötét templomon át. Gyors, de bizonytalan léptekkel mentem, két
kezemet a padok támláján végighúzva. Nyúlott az idő, mint a parittya
gumi, két lépés, egy döndülés, még három, bumm, még kettő... kitapo
gattam az ajtótok mellett a kapcsolók ládáját, bumm... iszonyú erővel
verték... Vissza már a kivilágított templom padsorai között szaladtam,
László épp a palásttal - bumm! - bajlódott, a hátára segítettem, aztán
imádkozni kezdtünk. Alig néhány szó után megroppant az ajtó... Ami
kor felnéztem, tíz-tizenöt alak állt a terem végében, felénk bámultak.
Egyesek egyenruhában, mások civilben. Egy tagbaszakadt férfi nyu
godt, ráérős léptekkel elindult felénk, arcán elégedett mosoly, rosszat
sejtetően paskolta saját tenyerét a csuklójára fűzött gumibottal.
- Mióta várom már ezt a pillanatot! - mondta örömtől mámorultan. - Imádkozz, mert többet nem fogsz, te szemét!
Aztán mások is elindultak. Engem találtak legközelebb. Két civil
fogott karon, és a betört ajtó felé vezetett. Már nem láttam tisztán,
már gondolkozni sem tudtam. Megállítottak a templom végében, és
motozni kezdtek. Elvették az irataimat, dühösen hozzám vágták a
két gyertyát, amit a zsebemben találtak (még tegnapról maradt ott).
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„Ne üssenek! Hagyjanak békén!”, hallatszott László meggyötört
hangja, egy alak hátratört karral vezette, egy másik nagyokat húzott
a hátára, gumibottal. Elkanyarodtak előttem. Egy alak a szószék
oldalát feszegette, a palást ott hevert az Úr asztala előtt a földön, s
az asztalon, az Úr asztalán, egy gumibot.
„Tilos beszélni!” üvölt egy rendőr. Nem tudom, kinek mondja,
csak Palival ketten vagyunk civilek a dubában, és egyikünk sem szólt
egy szót sem. Nem emlékszem, hogy kerültem ide. Most lépnek ki a
templomkapun, akik lent maradtak. Csak úgy csattognak a korbá
csok a hátukon. Szabó úr, András bácsi, Attila, Krisztina, Nor
bert ...
- Fel a dubába! Fel, te gazember!
Csak László és Edit hiányzik, különben mind itt vagyunk. A sofőr
a kormány mellé ül, feltúrázza a motort, de nem indul még, vár
valakit... Jön. Igen. Ő az...
Fellép a dubába, és elém ül le a verőlegény.
- Mehetünk!

Igehallgatás helyett
(A repedezett kőfal előtt két rendőr közrefogja az ütésektől összeroskadó fiatal nőt, egy harmadik az előrebillenő arcba rúg; a bakancs
véres marad, hajtincsek kapnak a szélbe, a fej a kövekbe ütődik...)
Nincsen még fél éve annak, hogy a magyar tévében láttam ezt a
képsort, a „68 varázsa” című dokumentumfilmben.
Erős fény. Hátamat a falnak támasztom; a szekuritáte falának. A
betonon ülök, egy folyosó padlóján. 1989. december 17-e, vasárnap,
délelőtt 10 óra. Templomozás ideje. Nem merek felnézni az előttem
üvöltő rendőr hadnagyra. Nem tudok uralkodni a tekintetemen; az
undort a gyűlöletet nem tudom a félelem mögé dugdosni. Félek.
Nem határolhatom el magam a nézésemtől, és iszonyúan közel
érzem arcomhoz a bakancsokat.
- Mentél volna Budapestre... - ordítja. Félek a következő mozdu
lattól. Elképesztően közel van a bakancs, és kíméletességre nem lehet
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számítani a megütött hangnem és hangerősség alapján. Védtelen
vagyok, az arcom. . . . . . . tüntetést csinálni! ? - ... teljesen védtelen. A
szemüvegemet már összetörték, de a fogaim, a csont- - Hazátlan! -jaim még épek... Elkéstem. Már semmit sem tehetek. Ha rúgni fog,
már késő előkapnom a kezem, ha pedig megmozdulok, én provoká
lom ki a rúgást.
- Miért nem szöktél ki Ma- ... - Istenem! Lendül a láb ... össze
szorítom a fogaimat, hátha így nem törnek be... nincs időm véde
kezni!... nincs!... nincs!... hátul a fal... Istenem!... -gyárországra?
Elment. Most már megtapogathatom magam. Az arcom dagadt,
biztosan kék is, de ép. Az oldalam sajog erősen minden lélegzetvétel
re. Igen. Tehát oda kaptam a rúgást. Már csak a két őr van egyenru
hában a folyosón. Ők nem bántanak már. Unják. Négy órát hasal
tunk a betonpadlón, előrenyújtott karokkal, mozdulatlanul. Nem
tudtam a farzsebemig hátranyúlni a zsebkendőért, annyira megme
redt a karom, pedig engedélyt kaptam az orrfújásra. Akkor még ők
is belénk rúgtak, ahányszor elmentek mellettünk..., de lehet hogy
nem is ők voltak, nem tudom, nem mertem felnézni. Azt mondták,
golyót kap, aki megmozdul vagy társához szól. Most már lehet
mozogni is, sőt, az elébb oda is tudtam súgni két szót Attilának.
Egyikük társalogni próbál velünk, de túlságosan korlátolt ahhoz,
hogy sikerülne, hiába kutat a hangkészletében valami emberi után.
Szinte elképzelhetetlen, hogy nemzedéktársak vagyunk, hogy talán
élnek még a nagyszülei is, hogy lehet felesége, akihez tud gyöngéden
szólni, hogy talán, ha nem kellene ránk ügyelnie, a gyerekét sétáltat
ná a parkban...
- Hogy mit akarhatott az a hülye papotok...?
Nincs kedvem válaszolni, nem akarok vitázni, beszélgetni, értel
metlennek tűnik minden, mégis gyűlnek a szavak, gyülekeznek, és
kikívánkoznak a daganatok miatt nem jól záró ajkak közül:
- Azért mégsem lehet olyan hülye, ha Nobel-díjra terjesztették
elő, ugyanolyanra, mint Ceauşescu elvtársat! - kerestem a hangot,
amivel az ő szintjén szólhatok.
- Meg is ver most titeket az istenetek vagy ördögötök, amitek van aztán nyolc év, meg húsz év börtön hangzik el...
279

- Verjen! Kérem, követelem, hogy verjen, de csak ha bűnösök
vagyunk!
Erre nincs mit mondania; egy kicsit gondolkozik, aztán felkel a
székről, és felkínálja András bácsinak, aki 63 éves, és nehezen áll már
a lábán. Megviselték a verések. Sípol a lélegzete. Egy kicsit tiltako
zik, udvariasságból, aztán leül. Nem érti az egészet. Tudja, hogy ez
nem az a hely, ahol udvariaskodni szoktak. Mert nem udvariasság
ból püfölték a gyomrunkat, májunkat, arcunkat, szemüveget sem
kímélve, nem udvariasságból csattantak a gumibotok a hátunkon,
nem udvariasságból rángatták a szakállunkat, nem udvariasságból
fektettek hasra, hogy végiggyalogoljanak a hátunkon, nem udvarias
ságból térdeltettek le tarkóra tett kézzel, és rúgták a vesénket, nem
udvariasságból tapsoltattak a vallatásnál, a gumibottól feldagadt
kezeinkkel...
Szerettem volna azt hinni, hogy valahol motoszkál bennük is a
lelkiismeret, hogy talán az egyenruhával együtt az embertelenséget is
levethetik magukról, igen, erről próbáltam meggyőzni magam, ami
kor fegyverek, gumibotok sorfala közt az udvarra tuszkoltak...
Tíz perccel később, amikor a börtön felé tartó rabkocsiban újra
meghallottam a tömeg morajlását, sírni kezdtem.
(Megjelent az „1990. TA V A SZ ” c. folyóiratban Temesváron, 1990 )
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AZ ORADEAI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
RÉSZÉRŐL

A külföldi ellenséges körök által a Románia elleni féktelen propa
gandájukban felhasznált Tőkés László református lelkész ügyével
kapcsolatosan, mint a Romániai Református Egyház szolgája és
ennek az országnak a honpolgára, ahol tevékenységemet kifejtem,
kötelességemnek érzem kijelenteni a következőket:
Tőkés László elvégezte a teológiai fakultást, utána segédlelkész
ként Braşovba sorolták be, a cluji református egyházkerület kereté
ben. Az egyház szolgájához méltatlan magatartás és több súlyos
fegyelmi vétség miatt áthelyezték Dej városába. Minthogy nem volt
hajlandó jelentkezni állomáshelyén, Nagy Gyula püspök, a Cluji
Református Egyházkerület vezetője a református egyház működési
szabályzata előírásainak megfelelően menesztette a papság köréből,
így foglalkozás nélkül volt több mint két esztendőn át, mialatt
édesapjával, a Cluj-napocai Protestáns Teológiai Intézet nyugdíjas
professzorával együtt és a Kanadában letelepedett fivére támogatá
sával számos akciót folytatott a Romániai Református Egyház tör
vényes vezetősége, illetve Nagy Gyula püspök ellen, aki akkor a
Református Egyházi Zsinat elnöki tisztségét is betöltötte, egyházi
ügyekben való visszaélésekkel és a lelkészek üldözésével vádolva.
Ilyen körülmények között az említett akciók meggátolása céljából
és az ő kéréseinek eleget téve, 1986 elején besoroltam kápláni (a
lelkészinél alacsonyabb) tisztségbe a Timişoarai Központi Reformá
tus Parókiára, körülbelül egy esztendő múlva pedig kineveztem
segédlelkésszé ugyanoda. Tőkés László akkor írásban és szóban
köszönetét mondott az iránta tanúsított megértésemért.
Nem sokkal besorolása után Tőkés László ugyanúgy fegyelmezetlenkedett a felsőbb egyházi fórumokkal szemben, durván megszegve
a Romániai Református Egyház szervezési és működési szabályzatá
nak előírásait, valamint a román állam törvényeit, a román államét,
amelynek honpolgára. Ilyen értelemben felvette a kapcsolatot külföl
di politikai körökkel, rádió- és televízióállomásokkal, rágalmazva és
tendenciózusan állítva be országunk realitásait és, ugyanakkor, az ő
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közvetítésével juttattak külföldre különböző, Romániával szemben
ellenséges anyagokat.
E cselekmények miatt, amelyek összeegyeztethetetlenek lelkészi
státusával, sőt, a lelkésszé avatása alkalmával letett esküjével, misze
rint lojális lesz az országhoz és egyházához, az Oradeai Református
Püspökség, hogy mint lelkészt megmentse, úgy döntött, Tőkés Lász
lót Timişoarârol áthelyezi a mineui (Sălaj megye) parókiára. Az
áthelyezés következtében a lelkésznek kötelessége lett volna elhagyni
az egyházhoz tartozó papi lakot (szolgálati lakást). Tőkés László
nemcsak hogy nem volt hajlandó alávetni magát a felsőbb egyházi
fórumok határozatának, hanem még nagyobb intenzitással kezdett
tevékenykedni az egyház vezetősége ellen, beleértve személyemet is,
azzal vádolva bennünket, hogy terrormódszereket vezettünk be az
egyházkerületek igazgatásában. Ezek az akciók fokozatosan közvet
lenül államunk ellen irányultak, Tőkés László „a magyar nemzeti
séggel szembeni és ilyen keretek között a magyar hívőkkel rendelke
ző egyházak s különösképpen a református egyház elleni hivatalos
román politika áldozatának” szerepében tetszelgett (mindez Tóth
Károlynak, a budapesti református püspöknek - a Magyar NK
Elnöki Tanácsa volt tagjának - a különböző nemzetközi egyházi
összejöveteleken folytatott ismert románellenes izgatás eredménye
ként).
Ugyanakkor Tőkés László magyar forrásból beszerzett és igyeke
zett terjeszteni számos napilapot, folyóiratot és más anyagokat ellen
séges, románelleles és irredenta tartalommal.
Tőkés László lelkészi kötelezettségeihez méltatlan magatartásá
ról, együtt kollégámmal, Nagy Gyula cluji püspökkel, tájékoztató
adatokat továbbítottam egyes nemzetközi egyházi szervezetekhez,
különösen a Református Világszövetséghez, amely szervezetek kü
lönböző csatornákon torzított, nem reális információkat kaptak az
említett lelkész helyzetével kapcsolatosan.
Tekintettel arra, hogy Tőkés László kategorikusan elutasította,
hogy jelentkezzék a mineui parókián és kiürítse a papi lakot, amint
az elhatározást nyert, az Oradeai Református Püspökség pert indí
tott ellene a Timişoara Municípiumi Törvényszéken, kérve kilakol
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tatását. Tőkés László jogerős bírósági végzéssel a szolgálati lakás
elhagyására kötelezték, de a lelkész nem vette figyelembe a bírósági
végzést, ami ennek az illetékes szerv általi végrehajtását vonta maga
után.
Köztudomású, hogy országunkban egy bírósági határozatot pon
tosan végre kell hajtani, azok pedig, akik szembeszegülnek vele és
nem hajlandók erre, súlyos bűncselekményt követnek el a társada
lommal szemben, sőt, annak politikai-jogi alapjaival szemben. Az
igazságszolgáltatásnak, a törvények és bírósági határozatok érvé
nyesítésében hatáskörrel rendelkező összes állami szervek és szerve
zetek kötelesek felelősségre vonni bárkit, aki ilyen bűncselekmény
ben vétkes.
A fentebb ismertetett sommás adatokból minden jóhiszemű em
ber számára világos, hogy Tőkés László súlyosan megszegte a lelkészi felszentelésekor letett esküjét, nem tartotta tiszteletben és nem
vette figyelembe a felsőbb egyházi fórumok és a polgári, valamint a
bírósági hatóságok határozatait, ellenséges akciókat folytatott az
állammal szemben, ami természetszerűleg maga után vonta a fen
tebb említett fegyelmi intézkedéseket.
Tőkés László a külföldi, különösképpen magyarországi ellensé
ges, románellenes körök által sugalmazott és bátorított akcióinak az
áldozata és semmiképpen sem lehet szó egyházi tevékenység miatti
szankcionálásáról.
Oradea, 1989. december 21.
D. Papp László
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DÖBRENTEI KORNÉL

ELVÉGEZTETETT
Tőkés László tiszteletes úrnak, Erdélyországba

Elvégeztetett, ki kellett mondani.
Elnyíltak az Isten csipkebokrai,
termésük szégyenvörösen vet lobot őrződ kövenként fölnevelt templomod,
siralomra zúgatván harangjait:
a hallgatásba lélek falaztatik,
s a béke megnyuvasztó csapdát teremt;
tán megelégelte az Úr odafent,
a sok, újra meg újra odatartott,
ököllel szétrombolt, leköpött arcot,
protestáló önhalálba-menekvést
miattad nem szégyenli a teremtést,
rád tekinthet büszkén, hogyha látva lát,
a szájzáras félelem hatalmát
lebírtad és a nyűgeit lerázván
kiállsz, s megreng a dinasztikus sátán,
mert szabad vagy, meghódoltató példa -,
a szabadságért cserébe szabad préda,
egyként üldöz a pásztor és a csikasz;
magyar fátum, reményrohasztón igaz,
s való: Az ember sárkányfog-vetemény,
bomlott, zsarnoki agyból szörny-lelemény,
ha téged, sárkányölöt ásnak földbe,
s a táj szent gócát, fejed dúlja körbe
az Apokalipszis epezöld lova -,
s te, gyülekezet védtelen gyámola
tudod, mindegy, magyar vagy román rög-e,
és Európa dogma-mord börtöne;
bőrön, bőr alatt, a szívben poloskák,
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bélzajlást is lehallgató gonosz stáb
rontaná le az önáldozás becsét,
folyton feltörve az ötödik pecsét;
megbámulják, mint vérzik el a Bárány
a csalárd hatalmak szatócs-oltárán,
a ti vezeklitek le Trianont, Jaltát:
a világ-bűntény kamatos kamatját,
pátosztalan s elmehasítón sivár
mártírium, mi osztályrészül kijár,
vállaltad mégis, bármi lész az ára,
fogy a tűrés halálos jámborsága,
a hallgatás falát le kell bontani.
Elvégeztetett, ki kellett mondani.
Budapest, 1989. július 30.
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Tőkés László, Tőkés Edith és id. dr. prof. Tőkés István ref. lelkész, nyugalmazott
theológiai tanár. Temesvár, 1989. december. (MTI)
Tőkés Edith és Tőkés László. Temesvár 1989 december. (MTI)

Páncélossal a védtelen nép ellen. Temesvár 1989. (AP)
A Securitaté lőni kezdte a tömeget. Temesvár 1989. (AP)

A népfelkelők oldalára átállt hadsereg egyik páncélo
sa virágot tűz a gépfegyver csövébe. Temesvár 1989.
(AP)

Páncélos vigyázza Temesvár főterét. Temesvár 1989.
(AP)

Korabeli kép a református egyház palotájáról
A temesvári református templom falán elhelyezett emléktáblák

Fiatalok gyújtanak gyertyát a Securitaté áldozatainak emlékére. Temesvár 1989. (AP)

Temesvár főterén az emlékezés fényei. Temesvár 1989. (MTI)

Tőkés László édesanyjával már felszabadultan Kolozsváron. (MTI)

Tőkés László egy régi baráttal Kallós Zoltán etnográfussal, Kolozsváron. (MTI)

Feltámadás”
”

Îc'mme' magyar-román kulturális gálaest 1990^február 3-án a
Budapest Sportcsarnokban. (MTI)
í£

Chrudinák Alajos és Tőkés László (MTI)

Tőkés László és Ábrahám Dezső (a gálaest kitalá
lója, szervezője és magyar rendezője, egyben fő
szponzora) a szabadtéren felállított keresztnél
tisztelegnek a romániai forradalom hőseinek em
léke előtt. (MTI)
A közönség gyertyák ezreit gyújtotta
meg. (MTI)

IBI.

Alexa Visarion (román rendező), Tőkés
László és Ábrahám Dezső gyertyát gyújta
nak a forradalom áldozataiért a kereszt
talapzatánál. (MTI)

Tőkés László New Yorkban 1990. március. (Á. D.)
Washington: Találkozás Bush amerikai elnökkel. (AP)

Tőkés László New Yorkban az ENSZ székhaza előtt. (Á. D.)

Tőkés László az ENSZ-ben. (AP)
Visszaérkezés Temesvárra, ahol Tőkés László Sebastian Kreuter róm. kát. püspökkel
közös istentiszteletet tartott. (Á. D.)

Temesváron egy kis kikapcsolódás. (Á. D.)
Juszt Lászlóval (Magyar Televízió) beszélget Tőkés László Temesváron. (Á. D.)

Egyházi vezetőkkel beszélget Tőkés László (WCC)
Újra Désen. (MTI)

A CSALÁD: Ilona (szül.
1990. VI. 20.), Máté (szül.
1986. IX. 18.), Edith a fele
ség és a családapa. (Á. D.)

Előadás Sárospatakon
Püspökké avatás (Nagyvárad,
1990. május 9.). (Á. D.)

Finnországban 1990. augusztus 5-én
Tőkés László békedíjat vett át.

A kép bal oldalán Kalevi Sorsa, a
finn parlament elnöke, aki a díjat
átadta. (Á. D.)
Lovisában (Finnország) a Békefó
rumon. (A. D.)
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Temesvár „ostromának” még a küz
delmek idején kialakult az „ irodalm a".
Tudatosan vállalt harcunknak a lelkiismeretébresztő, helyzethez illő Ige és
a nyilvánosságteremtő, hiteles Szó volt
a legfőbb fegyvere - miként Krisztus
szava is „kétélű éles kard” a Szentirás
szerint.
Az olvasó a „hallgatás fa lá t” megbon
tó, kimondott igazság „szöveggyűjtemé
nyét” tartja a kezében. Igéket, melyek
hitbéli összefüggésében zajlott az egyen
lőtlen küzdelem. Egy, a tájékoztatás cél
jából íródott Eseménynaptárt, mely napról-napra végigvezet a történéseken. Szó
széki tájékoztatókat, melyek elsősorban
a Gyülekezet közvéleményének alakítá
sát és erkölcsi tartását voltak hivatottak
szolgálni. Különféle leveleket, felterjesz
téseket, jelentéseket és állásfoglalásokat,
mint a tulajdonképpeni összecsapások
dokumentumait. Külföldnek szánt hely
zetismertetéseket és segélykérő üzenete
ket. Nem utolsó sorban pedig olyan iro
dalmi igényű, prózai írásokat és megnyi
latkozásokat, melyek jellegük - műfajuk
- szerint elvontabb, elvi szinten ragadják
meg a helyzetből fakadó kérdéseket. Vé
gül -jelzésszerűen - bekerültek a kötetbe
mások írásai is, melyek szorosan kapcso
lódnak az eseményekhez, és azokat széle
sebb megvilágításba helyezik. A kötetet
záró képek nemcsak az „ostromállapo
tot” idézik, hanem már átvezetnek a sza
badulás utáni időkbe.
A kötet címe konkrét utalás Temesvár
1552-es törökök általi ostromára. A
kulcsfontosságú vár eleste végzetes kiha
tással volt az egész országra. - Jól-rosszul
megvívott csatákban dől el egész nemze
tek sorsa. „ A kinek van fü le , hallja, m it
m o n d a L éle k a G yü lekezetn ek.”
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