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Összegző jelentés a protestáns egyház helyzetéről 
 
 
 1984 nehéz esztendeje a református egyház papságának.  Az egyre 
erősödő nemzetiségi-társadalmi elnyomás elsődleges célpontjai a nép lelki-
szellemi vezetői:  a lelkészek.  Az ország minden részéből újabb és újabb 
hírek érkeznek a mindennapos zaklatásokról. 
 
 A sepsiszentgyörgyi (Sfintul Gheorghe) szoborrobbantás összefüggésében 
(lásd erre vonatkozóan:  HPT 29 és 30/1984) tucatnyi háromszéki lelkészt 
hallgattak ki, tartottak házkutatást náluk, bűnrészességük elvont tudatával 
igyekezve megfélemlíteni őket. 
 
 Április-május folyamán a nagyváradi püspökség lelkészein volt a sor.  
Gavallér Lajos Telki-i lelkésznél, készülő falumonográfiája kapcsán rendeztek 
házkutatást, azzal vádolva, hogy a "magyarok történeti elsőségét akarja 
kimutatni faluja vidékén."  Gyökössy Lehel, súlyos betegsége miatt 
nyugdíjazott lelkipásztor egyházi, hitépítő iratok terjesztésével hívta ki 
maga ellen a hatóságok haragját.  Csernák Bélát, az állami hatóságokkal 
karöltve, a gyülekezet heves tiltakozása és ellenállása dacára, Papp László 
nagyváradi püspök távolította el Árkosról, négy évre megfosztva Bt 
választhatósági jogától.  A zaklatást és házkutatást szenvedett lelkészek 
további -- nem teljes -- névsora:  Balogh Béla, Antal György, Berke Sándor, 
ifj. Molnár János.  Legutóbb, az 1956 utáni börtönéveiről Nyugaton könyvet 
publikáló Szilágyi Sándornál tartottak házkutatást. 
 
 Hasonló hírek érkeztek a dési egyházmegyéhez tartozó, Betlen-vidéki 
lelkészekről.  A nyár folyamán, hetekig tartó securitátés "szemlék" és 
vallatások során Gede Mátyás, Gáll Mihály, Damó Hümér, Nagy Ferenc, Péter 
Miklós, Rigmányi János, Becski Miklós református lelkészeket és 
családtagjaikat, valamint Pálfi János római katolikus papot erdélyi magyar 
illegális (szamizdat) publikációkkal kapcsolatban faggatták, és azzal 
vádolták őket, hogy a budapesti Száraz Györgynek Ion Lancranjan, román 
pártíró szélsőségesen sovén könyveivel kapcsolatos polémiáját kommentálták.  
Ugyanakkor kifogásolták, hogy védelmére keltek a lelkészi tevékenységből 
felfüggesztett dési Tőkés László paptársuknak (lásd: HPT 44/1984).  
Megjegyezzük, hogy Pálfy János unokaöccse annak a Pálfy Géza római katolikus 
lelkésznek, akit -- jelentés szerint -- a román államvédelem emberei 
meggyilkoltak (lásd: 10 és 43/1984). 
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                                              Marosvásárhely (Tirgu Mures) 
 
 A marosi egyházmegye 1984 novemberi lelkészértekezletének úgynevezett 
"közéleti témája" a nemzetiségi kérdés volt.  A több mint egy éve elkészült 
lelkészértekezleti program nem láthatta előre a nemzetiségi politika 1984. 
évi második felére bekövetkezett rohamos változását, illetve végletes 
rosszabbodását -- úgyhogy Marosvásárhelyen (Tirgu Mures) szemmel láthatóan 
kínosan "anakronisztikus" volt e téma régi szellemben való kényszerű 
megtárgyalása, lévén, hogy a Román Kommunista Párt pillanatnyi álláspontja 
szerint:  "Romániában nemzeti kérdés nem létezik." 
 
 A gyűlés Ceausescu és a párt mellett tett kötelező hűségnyilatkozatok 
és az "elégedettség" szellemében zajlott le. Összegző szavaiban Nagy Gyula 
püspök hálát adott Istennek, hogy a szocialista Romániában élhet.  
 
 Meglepetést keltett viszont Gheorghe David állami egyházügyi inspektor 
zárszava.  Szokásától eltérően, amikoris minden gyűlés végén intő, fenyegető 
és figyelmeztető szavakkal, hosszan fejtegette az "egyedül helyes," hivatalos 
romániai álláspontot, ebben az esetben szó nélkül hagyta a nemzetiségi 
kérdést, azzal bújva ki az állásfoglalás alól, hogy ő egy, a püspöke 
jelenlétében ennyire "tiszteletlen" és "fegyelmezetlen" papság körében nem 
nyilatkozik.  S ezzel leült. 
 
 A jelenlevők véleménye szerint, az inspektor hallgatása valójában nem 
a -- ténylegesen és joggal fegyelmezetlen -- papságnak, hanem a témának 
szólt, tekintve, hogy a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos hivatalos román 
álláspont pillanatnyilag megváltozóban van, s ezért még nagyon zűrzavaros és 
homályos. 
 
 Az értekezlet végén Nagy Gyula püspök jellemzően azt "javasolta," hogy 
ezután a lelkészek a hozzászólásaikat is írják le és előzetesen adják be 
láttamozásra. 
 
 
                                                          Kolozsvár (Cluj) 
 
 Meglepő kezdeményezésre adott alkalmat az Erdélyi Református 
Egyházkerület december 5-én tartott igazgatósági ülése. 
 
 Az államhatalmi szervek kezdeményezésére és az ortodox egyház 
mintájára, az igazgatótanács elnöksége a lelkészeknek "kategóriákba való 
minősítésére" tett figyelemreméltó "javaslatot."  Ennek gyakorlati 
megvalósulása azt jelentené, hogy a lelkészek "besorolásuk" függvényében 
részesülhetnének más-más jogokban, előnyökben (pl. a szolgálati helyek 
betöltésénél, egyházi tisztségek elnyerésében stb.), illetve és inkább, ennek 
függvényében szenvednének különböző hátrányt.  De legfőképpen azzal a 
következménnyel járna, hogy ki volnának szolgáltatva a minősítő egyházi 
hatalomnak, illetve a püspöki, az egyházkormányzói, az állam-felügyelői 
önkénynek.  Ez a törekvés szöges ellentétben áll a református egyház 
demokratikus hagyományaival és az állami mintájú klerikalizmus irányába való 
eltolódást mutat. 
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Az igazgatótanács többsége helytelenítette az indítványt.  Ennek ellenére, a 
jelenlevő három inspektor támogatásával az elnökség, élén Nagy Gyula 
püspökkel és Tunyogi Gyula főgondnokkal, bizottságot küldött ki a minősítési 
kritériumok kidolgozása céljából. 
 
 A lelkészek minősítésének terve érdemileg megegyezik, különösen a 
nagyváradi és a hatóságok azon régebbi keletű törekvésével, hogy a 
lelkipásztorokat mind jobban kiszolgáltassák a püspöki fennhatóságnak.  A 
nagyváradi püspök hosszú idő óta szorgalmazza az úgynevezett diszlokációs 
törvény bevezetését, melynek értelmében a püspökök szinte korlátlan 
szabadságot nyernének a lelkészek áthelyezését illetően.  Mindezidáig nem 
sikerült ezt a javaslatot a zsinaton kierőszakolni.  A jelenlegi körülmények 
között azonban nem kétséges, hogy az illetékesek előbb-utóbb megvalósítják 
régi célkitűzésüket. 
 
 
                                                        Nagyvárad (Oradea) 
 
 Papp László nagyváradi püspök egyházfőhöz nem méltó személyi kultusza, 
főpapi nagyzási hóbortja és hatalmi önkénye már-már elviselhetetlenné teszi a 
Várad-környéki egyházi közállapotokat. 
 
 A diszlokációs törvény visszautasítása ellenére, lelkészi körében 
gátlástalanul alkalmazza azt.  Számtalan lelkipásztort "száműzött" szolgálati 
helyéről, sőt még püspöksége területéről is.  Fegyelmi és adminisztratív 
módszerekkel teszi lehetetlenné hivatástudó vagy neki ellentmondó beosztottai 
helyzetét, sőt nem ritkán az államvédelmi és rendőri hatóságokat is rájuk 
küldi, míg azok kénytelenek engedni az "áthelyezésnek."  Papp László 
gyülekezetek tucatjait mondatta le törvényes választójogukról, az ellenálló 
gyülekezeteket pedig "büntetésből" évekig pap nélkül hagyta. 
 
 Papp László püspök, a gyenge jellemű emberekre jellemző önkénnyel 
látja el zsinati elnöki tisztségét is.  Számtalan égetően sürgős egyházi 
probléma és a zsinati tagok egy csoportjának írásbeli követelése ellenére, 
hosszú idő óta szabotálja a zsinat összehívásának ügyét.  Az időhúzáshoz 
valószínűleg az is hozzájárul, hogy az új zsinati ciklusra történt januári 
választásokat mindkét egyházkerületben mintegy száz lelkész és világi 
képviselő megfellebbezte, jogos panaszaikra azonban mind a mai napig nem 
érkezett válasz. 
 
 Lelkészi körökből vett hírek szerint a Papp püspök elleni nyílt és 
szervezett fellépéstől a papságot az tartja vissza, hogy úgynevezett 
nemzetgyűlési képviselőként mentelmi joga van, s aki ellene lép fel, az 
egyben az államhatalom képviselőjét is sérti.  Az egyházvezetői ténykedésével 
elégedetlen lelkészek nemzetgyűlési mandátumának közeli lejártát várják hogy 
felléphessenek ellene. 
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                                                                  Bukarest 
 
 Hivatalos magyarázat szerint az egyházi nyomtatványok hiányának oka a 
papírhiány.  Ellentmondani látszik ennek az a tény, hogy a református egyház 
nagymennyiségű papírt kapott Hollandiából, énekeskönyvek nyomtatása céljából 
-- de ennek ellenére már hosszú ideje semmi sem történt a több évtizedes, 
súlyos énekeskönyv-hiány csökkentésére, illetve az óriási igény 
kielégítésére. 
                                                                           


