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Tőkés István tiltakozó felhívása 
 
 Tőkés István (született 1913-ban) a több mint kétmillió lelket számláló 
erdélyi magyarság mintegy felét tömörítő Református Egyház reprezentatív 
személyisége, akit politikai magatartása miatt a romániai rezsim megakadályozott 
abban, hogy gyülekezete akarata szerint püspök lehessen. 
 
 A Románia minden lakóját, de különösen a kisebbségeket sújtó általános 
terrorból Tőkés egész családjának kijutott és még ma is kijut.  Gyermekeinél, akik 
-- élve állampolgári jogaikkal -- felszólították az erdélyi magyarság szellemi 
képviselőit, hogy írásban tiltakozzanak az ország vezetőinél a fokozódó elnyomás 
ellen, házkutatást tartottak s az akcióban részt vevők közül nem egyet súlyosan 
bántalmaztak. 
 
 Tőkés egyik fiát, Tőkés Lászlót megfosztották dési (Dej) segédlelkészi 
állásától, annak ellenére, hogy gyülekezete a rendőrség megfélemlítő akciói 
ellenére is kifejezte iránta való ragaszkodását.  S bár a legutóbbi napokban 
érkeztek olyan hírek, hogy Temesvárott (Timisoara) lelkészi állást biztosítanak 
számára, erősen tartja magát a gyanú, hogy a hatóságok csak a kül- és belföldi 
közvélemény megtévesztését akarják ezzel elérni.  Annál is több fenntartással kell 
kezelnünk minden ilyen intézkedést, minthogy Tőkés László feleségét -- aki tanárnő 
-- egyidejűleg az ország egy távoli vidékére helyezték. 
 
 Emlékeztetünk arra, hogy az erdélyi Református Egyház rendkívül nehéz 
helyzetéről több ízben beszámolt a világsajtó.  Alig egy éve annak, 
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hogy nyilvánosságra került:  a Nyugatról ajándékképpen Romániába eljuttatott 
mintegy húszezer magyar nyelvű Bibliát a hivatalos szervek bezúzták és a brailai 
papírgyárban vécépapírt gyártattak belőle.  Feltehetően hasonló sorsra juthatnak 
az egyház azon történeti dokumentumai -- anyakönyvek stb. -- is, melyeknek 
elkobzása már évek óta folyamatosan zajlik. 
 
 Tőkés István volt teológiai professzor, egykori püspökhelyettes, az erdélyi 
egyház Református orgánumának, a Református Szemlének eltávolított főszerkesztője, 
mint kényszernyugdíjazott Kolozsvárott (Cluj) él (címe:  Cluj-Napoca, Bd. Lenin 
37).  Sorsáról, tiltakozó akcióiról, az évek folyamán hírügynökségünk többször 
beszámolt.  Most az idős teológus egy olyan tájékoztató felhívását tesszük közzé, 
mely összegzi az elmúlt évek tapasztalatait és rámutat arra, hogy az erdélyi 
magyarság és az egyház helyzetével kapcsolatos, egyes külföldi álláspontok -- 
nyugaton és keleten egyaránt -- gyakran mennyire tarthatatlanok, mert 
hozzájárulnak a román rezsim legitimációjához. 
 

"Tájékoztató felhívás 
A romániai Református Egyházban uralkodó önkényről, 

közelebbről Tőkés István teológiai professzor 
és Tőkés László megválasztott dési (Dej) lelkipásztor ügyéről. 

 
 1.  A részletek ismertetése hosszú ívoldalokon sem férne el, s ez már 
máshol, többször is megtörtént.  Tömören arról van szó, hogy egyházunk püspökei és 
más vezetői folyamatos önkénnyel vezetik az egyházkerületek ügyeit:  meghamisítják 
a zsinati és lelkészválasztásokat, egyházunk történetéről és jelen életéről hamis 
adatokat közölnek és közöltetnek, megdöbbentő módon akadályozzák és befolyásolják 
az igehirdetést, megfélemlítik a lelkipásztorokat, gátolják a teológiai oktatás és 
nevelés megfelelő szinten tartását, a kiöregedő lelkipásztorok szükséges ütemű 
utánpótlását (mindössze 5-6 hallgatót vesznek fel az évi 80-90 jelentkezőből, 
amikor számtalan gyülekezet lelkész nélkül vergődik).  Mindezek az egyházi 
önkényuralom megteremtéséhez vezettek, amelyet egyházunk törvényei alapján ex lex 
állapotnak kell tekinteni.  Az érintett egyházi vezetők árulása tragikus mértékben 
akadályozza az eleven hitélet megnyilvánulását.  S ennek, magára a társadalomra 
nézve is, beláthatatlan következményei vannak és lesznek. 
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 2.  Tőkés István (mint teológiai tanár, püspökhelyettes -- főjegyző és 
folyóirat szerkesztő) és Tőkés László (mint dési lelkipásztor) nem voltak 
hajlandók e törvénytelen folyamatoknak szótlanul teret engedni.  Szolgálatukat a 
törvényesen előírt és biztosított módon végezték:  igehirdetéssel, oktatással és 
publikálással.  A tapasztalt törvénytelenségeknek pedig igyekeztek gátat vetni az 
egyházi testületekhez benyújtott kérelmekkel és memorandumokkal (elsősorban az 
egyházi életet legmélyebben sújtó lelkészutánpótlással kapcsolatban).  Ezekre 
válaszul Nagy Gyula, a Kolozsvári (Cluj) Egyházkerület püspöke mindkettőjüket 
elmozdította állásukból.  A nála tíz évvel fiatalabb Tőkés Istvánt a 
nyugdíjkorhatár előtt négy évvel nyugdíjazta és egyházi tisztségeitől 
megfosztotta.  Tőkés László ellen pedig fegyelmi eljárást indított azzal a céllal, 
hogy áthelyezze és így szigetelje el.  A fegyelmi bizottság a vád alól Tőkés 
Lászlót felmentette, és ezt maga a püspök hirdette ki.  Néhány héttel később 
viszont ugyanez a püspök -- a törvényességnek még a látszatát is mellőzve -- 
leiratban áthelyezte.  E nyilvánvaló törvénytelenséget Tőkés László nem fogadhatta 
el és fellebbezett, melynek következtében immáron két éve munkanélküli. 
 
 3.  Ebben a helyzetben Tőkés István kimerítő indoklással ellátott fegyelmi 
panaszt emelt a törvénytelenségeket elkövető Nagy Gyula püspök ellen.  Annak a 
reményében tette ezt, hogy a testületi kivizsgálás végre mutassa ki, hogy mit 
tesznek az egyház egyes vezetői és hogy törvényes orvoslást érjen el.  A lassan 
két éve benyújtott és többszörösen megsürgetett panaszt a megfélemlített zsinati 
alkalmazottak igyekeztek és igyekeznek elsikkasztani és ezzel az ügyet elaltatni. 
 
 4.  A vázolt előzmények után Tőkés István 1985 decemberében közölte a 
zsinati elnökséggel, hogy a romániai Református Egyházat ex lex állapotban lévőnek 
tekinti, és a továbbiakban ennek értelmében fog mindent elkövetni a jogorvoslás és 
az egyházi megoldás érdekében.  Ezt megfelelő formában közölte a romániai 
kultuszközegekkel is.  Hogy a "mindent elkövetés" fogalomkörébe mi tartozik, az 
csak később fog kiderülni, híven figyelve a Szentlélek vezetésére.  Az viszont már 
bizonyos, hogy -  nem lévén szabad egyházi sajtó -- tájékoztatni kell a bel- és 
külföldi jóhiszemű, de gyakran félrevezetett közvéleményt.  Szó sincs itt 
rosszindulatú rémhírterjesztésről és bosszúállásról.  A lehető legtárgyilagosabb 
és dokumentáltabb helyzetkép kialakítására törekszünk, eddig is és ezután is, 
hangsúlyozottan annak érdekében, hogy végre létrejöjjön az evangéliumi és 
törvényes megoldás. 
 
 5.  Sem a belföldi sem a külföldi hittestvérektől nem várjuk azt, hogy 
egyoldalúan állást foglaljanak az elmarasztalt egyházkormányzat ellen, a sértett 
mellett.  Az egyoldalúság nem lehet sem evangéliumi, sem törvényes megoldás!  S az 
eddigi egyoldalú állásfoglalások, bármely oldalon történtek is, igen károsak 
voltak.  Hangsúlyoznunk kell, hogy itt nem pusztán néhány egyén személyes 
sérelméről van szó -- amely az emberi és egyházi együttélésben, körülményektől 
függetlenül mindig előfordul, hanem az egyházban eluralkodó önkényről, amely az 
egyházi életet súlyos 
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veszélybe sodorja!  Így bel- és külföldi testvéreinktől egyaránt méltán 
elvárhatjuk azt, hogy akár az ökumené nevében, hisz Krisztus földi teste vagyunk, 
akár mint Világszövetség és felelős egyházi személyiség, a panaszok Krisztus 
akaratának megfelelő törvényes és testületi kivizsgálását követeljék.  Véleményünk 
szerint a jelenlegi katasztrofális egyházi helyzet egyedüli megoldása ez lehet.  
Tudomásunk szerint a külföldi egyházak részéről ilyen irányú lépés még nem 
történt.  És ezt általában azzal a valószínűleg jóhiszemű érvvel magyarázzák, hogy 
"ha beleszólunk, azzal csak tovább rontjuk a helyzetet és még a legcsekélyebb 
segítséget sem tudjuk nyújtani."  A "csekély segítség" pedig így kimerül az anyagi 
segélyezésben -- félreértés ne essék, ezt az áldozatot hálásan köszönjük --, de 
azt be kell látniuk külhoni testvéreinknek, hogy ezzel párhuzamosan, akarva-
akaratlanul, de mégis jóváhagyják és legitimizálják az egyházi önkényt.  
Segélyezés nélkül valószínűleg nem halunk éhen, de a törvénytelenségek 
számonkéretlensége a nyilvános egyházi élet felszámolásához vezethet! 
 
 Tehát mindaddig, amíg az evangéliumi és törvényes megoldás nem születik 
meg, az apostoli ige érvényes:  "Mert szükség, hogy szakadások is legyenek 
köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalóvá legyenek ti köztetek" (I Kor. 11, 19).  
Ez a legkevesebb, amit bel- és külföldi szolgatársainknak és hitbeli 
testvéreinknek be kell látniuk. 
 
 6.  Ki-ki tehát igyekezzék akár próféták és az apostolok, akár a 
reformátorok hívségével és pártatlanságával, bátorságával és vallástételével, 
hitével és felelősségtudatával gondolkozni, kikapcsolva a "protokolláris" 
kereszténység "hamis békességű" szempontjait s valamennyien cselekedjenek Krisztus 
Szentlelkének és a Szentírás üzenetének egybehangzó felhívása és köteleztetése 
szerint. 
 
 A fölmerült kínzó kérdéseket mindenképpen megoldja (velünk, nélkülünk, vagy 
ellenünkre) a maga idejében az Anyaszentegyház Ura, de ez a bizonyosság senkit sem 
mentesít az "egy Test" kötelezettsége alól.  A betegséget nem takargatni kell, sem 
hamis diagnózisokkal kezelni, hanem az egyedüli orvos segítségével meggyógyítani.  
Vele mindent lehet, de nélküle semmit. 
 
 Kolozsvár (Cluj), 1986. április 4. 
 
  Tőkés István 
  Kényszernyugdíjazott teol. prof." 
                                                                           




