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el is veszhetnek. Miközben azonban ország-
szerte a sportkedvelők ezrei élvezték az erős 
telek örömeit, és annyi fiatal (köztük Horthy 
István és Edelsheim-Gyulai Ilona) a havas 
lejtőkön, a budai Szabadság-hegyen szeretett 
egymásba, a Don mellett kétszázezer honvéd 
szenvedett az embertelen hidegtől, majd me-
nekült a méteres hóban a sok száz kilomé-
terre fekvő haza felé. Mégis elmondhatjuk, 
hogy a vészterhessé váló időkben a magyar 
sízők társadalma és a vezetők döntő többsé-
ge egyszerre állt szemben a nácizmus gonosz 
szellemével és a vörös bolsevizmus fenyege-
tésével. A sportemberek nem tagadták meg 
az elődök nemes elveit, a sport demokratikus 
hagyományait, 1944-ben részt vettek az ül-
dözöttek bújtatásában, a szellemi és a fegyve-
res ellenállásban. Killyéni könyve is emléket 
állít a síugrás lengyel bajnokának, Stanislaw 
Marusarznak, a németellenes ellenállás hő- 
sének, akit álnév alatt Borsafüreden bújtatott 
el a magyar sívezetés. Hálából ő megépítette 
a nagysáncot és azon felállította a sáncrekor-
dot.

A könyvben közölt fényképek nemcsak 
a gyönyörű tájat és az építkezéseket hozzák 
közel a mai nemzedékekhez, hanem síspor-
tunk nagyjait is. Az odaadó sportvezetőket 
és azokat a versenyzőket, akiknek a nevét so-
sem szabad elfelednünk. Eleőd Anikó, a ma 
egy maketten látható menedékház névadója, 
férje, Iglói László, aki anyagilag is rengeteget 
áldozott Borsáért, Szikla Péter, Kővári Ká-
roly és ifjú felesége, a mindnyájunk által sze-
retve tisztelt Szendrődi Ildikó, Harangvölgyi 
András, a síugró Hemrik Ferenc, hogy csak 
néhányukat említsem a könyvben felsorol-
tak közül. Fényképük és alapvető életrajzi 
adataik őrzik emléküket. Megható történet 
a menedékház gondnoka, Kovács László és 
Kilvády Györgyike havasi esküvője is, ahol 
Igóiék mellett nagy Nobel-díjasunk, Szent-
Györgyi Albert, Borsafüred törzsvendége 
volt a tanú. (Gyermekük a neves síedző Ko-
vács Barna.)

Ma Magyarországon már a félmilliót 
is meghaladja a sísportnak hódolók száma. 

Illő és érdemes tudniuk, hogy Magyaror-
szág valamikor komoly helyet foglalt el a 
sínemzetek között, versenyzőink az 1940-es 
évekig ott voltak a nemzetközi élmezőnyben. 
Ha pedig megismerik a borsafüredi egykori 
magyar síközpont történetét, talán Nyugat és 
Észak mellett néha Keletre is fordulnak és 
felfedezik az erdélyi havasok ígéretesen fej-
lődő síterepeit.

(Killyéni András-Péter: Olimpiai álom a Rad-
nai-havasokban. FOKUSZ Egyesület – Ma-
gyar Napló Kiadó, Budapest, 2015. 112 o. 
ISBN 978-615-80001-5-4. A kötetre az elő-
szó közlésével hívjuk fel olvasóink figyelmét.)

HeRMán M. János

Az emlékez(tet)és 
szolgálata

Egyházaink gyümölcsösének irtása úgy kez-
dődött, hogy kitűzték a célt: Magyarországon 
húsz év alatt fel fogják számolni a vallásossá-
got! Miközben látványosan prédikáltatták a 
vallásszabadságot és a szabad egyházat egy 
szabad államban, stb. A militáns ateistáknak 
ez volt a jelszava: legjobb templom az üres 
templom!

Misák Marianna egyháztörténész 2007-
ben készült szakdolgozata 1990-től ássa és 
fejti vissza az egyháztörténeti rétegeket a 
Tiszáninnen területén a második világhá-
ború befejezéséig, a ködös diktatúraváltásig, 
az emberhullás újabb folyamatának a kez-
detéig. Amit a sztálinisták ott vittek véghez 
a felszámolt egyházkerületben a békepa-
pok közreműködésével, arról csak halkan, a 
Nagysármásra hazalátogató rokonok, majd 
1966-tól kezdve Balog Zoltán, dr. Bartha 
Árpád, Bojtor István, Irlanda Sándor, Sólyom 
Ferenc és Szabó Dániel révén hallottunk. 
Ritkán a Szabad Európa Rádió adásaiban is 
emlegették a Sárospataki Teológia 1951-es 
bezárását vagy Éliás József meghurcolását. A 
családi emlékezet másolatában fennmaradt 
összehasonlítási alapunkhoz most a kezünk-
ben van ez a könyv, amely komoly kutatási 
szelet keretében, levéltári források, első kéz-
ből származó feljegyzések és személyes be-
szélgetések nyomán érzékelteti a korabeli 
állam egyházpolitikai „fogásait”. Esetenként 
felismerjük a „beszervezett”, de lehet, hogy 
„csupán” nagyravágyó, magánszorgalmú és 
megélhetési szempontból zsarolható egyhá-

zi vezetők kiszolgáló módszereit. Erről, az 
inceszt kategóriájába tartozó teherről mon-
dotta Németh Géza is azt, hogy: „...a belső 
árulás többet ártott a református egyháznak, 
mint a külső üldözés.”

A magyarul beszélő moszkoviták 
kezdetben szovjet forgatókönyv szerint, 
a palástos árulók és hóhérok tudatos sze-
repeltetésével kísérelték meg lejáratni az 
Anyaszentegyház tekintélyét, olyan egyházi 
vezetőkkel, akik cinikusságukban olykor alig 
leplezték, hogy egy erőszakszervezet a meg-
bízójuk, és hogy a hamis társadalomboldogí-
tási tanítást csak mímelik vagy még maguk 
között sem hiszik. Rákosit idézzük: „És ha 
az elvtársak azt veszik észre, hogy a hallga-
tók nagyon vallásosak, az elvtársak ne tartóz-
kodjanak Istennel spékelt jelszavaktól sem... 
Lássa a falusi ember, aki meg van győződve 
arról, hogy ha szarva nincs is a kommunistá-
nak, de a nadrág alatt bakkecskeláb van, hogy 
a kommunista rendes ember, olyan, mint a 
többi. Óvatosan kell dolgozni, és nekünk 
nagyon meg kell nézni, hogyan és milyen 
formában támadunk.” Az ellenállók azon-
ban, akiket „Ávóval vert a sors keze”, ennek 
ellenére sem azonosultak a kétszínű ateista 
rendszerrel és annak a békekonferenciákon 
gyártott teológiai kellékeivel.

Ártó szándékkal az állami és egyházügyi 
hivatal ügyködése nyomán a megrontók az 
anyagiakból is igyekeztek mézesmadzagot 
fonni, hogy a diktatúra ezáltal is háttérbe 
szorítsa a lelkészi munkát. Felállították a be-
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jegyzett egyházak és az el nem ismert val-
lási csoportosulások kategóriáit, kongruát 
is aszerint adtak. Ravasz László 1948-ban 
nyomatékosan figyelmeztetett arra, hogy az 
egyháznak az államtól való anyagi függősége 
veszélyes kiszolgáltatottságot eredményez. 
Továbbá az iskola és az oktatás kisajátításá-
val űrt akartak és tudtak támasztani a nem-
zedékek kultúrája meg az atyák és a fiaik, a 
lelkészek és az ifjúság között, és még hosz-
szasan lehetne sorolni az ébredés, a keresz-
tyén polgárság megtörésének a módozatait, 
a magyarságtudat internacionalista üstben 
való „puhítását”. Tény, hogy a kommunisták 
a Kárpát-medencében brutálisan szüntették 
meg a magyar keresztyénség összes missziói 
intézményét. Emellett művileg szakították 
meg a kommunikációt az egyház és a hívek 
között, illetve zavarták a hitbeli tudás és az 
erkölcsi értékek átadásának a folyamatát. Az 
emberek történelemlátását szakosított „kam-
pányokkal” befolyásolták, az emlékét is ki 
akarták radírozni a régi világnak, sőt átírták. 
Annak pedig az írmagját sem hagyták volna 
kicsírázni, hogy a kommunista üdvállamok 
berendezkedése megdőlhet, és hogy a „ró-
zsaszínű állványok alatt” valaha is megszűnik 
a hallgatás és a hazugságok börtönfalainak 
építése. Annál is inkább, mert a világkeresz-
tyénséggel hivatalosan csak a kitenyésztett, 
szűk egyházi klikk érintkezhetett.

Összehasonlítva az anyaországban és a 
leszakított országrészekben történteket, első 
látásra fény derül arra, hogy mindenütt az-
zal kezdték, hogy áltörvényes közigazgatási 
rendelkezésekkel rombolták a református 
egyház hagyományos felépítésű struktúrá-
ját. A hívek nyájának megfélemlítését pedig 
többnyire a pásztorok szószerinti, nyilvános 
és „éjszakai” jellegű „megverésével” kezdték 
el, nyomokat és tanúkat eltüntetve. Vajon az 
Egyház negyven éves pusztai vándorlásának 
a megértéséhez, ennek a történetnek a fel-
dolgozásához most képletesen ismét negy-
ven esztendőre van szükség? Véleményünk 
szerint valamilyen hamis szerénység folytán 
ijesztően kevés a száma az eddig megjelent 

egyházi kórkép-ábrázolásoknak. A többé-
kevésbé érthető okok miatt Romániában is 
nagy adóssága van ennek az életünk meg-
értését szolgáló emlékgyűjtésnek, az igaz-
ság szeretetben való keresésének és hűséges 
rögzítésének. Ilyen jellegű művet adott ki 
eddig 1990-ben a kolozsvári Tőkés István 
professzor A Romániai Magyar Református 
Egyház élete 1944–1989 címmel, amely, 
jobbított szöveggel, ismét megjelent 2014-
ben. A Partiumra nézve a szegedi Molnár 
János írásai közül elsődlegesen ezt a szá-
mottevő adattal szolgáló művét ajánljuk: A 
Nagyváradi (Királyhágómelléki) Református 
Egyházkerület története 1944–1989. A ki-
szolgáltatottság magyarországi és romániai 
párhuzamainak érzékeltetéséhez az 1990 
előtti napisajtó szóhasználatára hívjuk fel a 
figyelmet. Arra, hogy az újságok vezércikkeit 
teletűzdelték bibliai fogalmakkal és kifejezé-
sekkel, tehát még a nyelvet is fonákosították, 
nem is beszélve arról, hogy a cenzúrázott 
egyházi sajtóban a püspökök által propagált 
„keskeny útnak” semmi köze nem volt a Jézus 
által hirdetett keskeny úthoz. Más források-
ban olvastuk, de itt a helye, hogy egy mon-
dat erejéig megemlítsük, hogy a magyar és 
román politikai rendőrség, az ÁVÓ-ÁVH és 
a Securitate ügynökei rendszeresen cseréltek 
adatokat a reakciósnak nyilvánított reformá-
tus lelkészek bemérésére, de valószínű, hogy 
így volt ez a „csehszlovák” és a „jugoszláv” tit-
kosrendőrségi kapcsolatrendszerben is.

Másrészt az a döbbenetes, hogy a poszt-
kommunizmus korának visszahúzó erői ál-
lami, de a folytatólagos egyházi vonalon is 
gyakran lebecsülik a kutatást és nem akar-
ják, nem merik leleplezni a volt ügynököket, 
gyakran bibliai textusokra és a rokoni kap-
csolatokra hivatkozva. A romániai ortodox 
egyház elesetteinek és fertelmeseinek az 
adataira eddig csak az újságírók tekinthet-
tek rá a függönyök mögött, ami rendkívül 
elszomorító. Máig sincs egyértelmű válasz 
arra, hogy emberileg miként történhetett 
meg az egyházi tisztségviselők szerfölöt-
ti arányú megbecstelenítése, és hogy 1989 

után miért sekélyesedett el a megtisztulás 
folyamata. Jézusnak az egyháziak általi meg-
tagadását kakasok seregének a kukorékolása 
jelzi, de írásban alig-alig van nyoma. Marad, 
úgy amint eddig, ez volt személyesen reánk 
szabva, az imádkozás szüntelen szolgálata, 
amikor üldözőink nevét is Isten elé visszük, 
könyörögve azért, hogy bocsánatot kérjenek 
Istentől és a felebarátaiktól. Éppen a Misák 
Marianna művéhez hasonló dolgozatok kö-
teleznek a bűnbánat számonkérésére, a mara-
dék keresztyéni méltóság védelmére, ugyanis 
számos hűséges munkás már meg sem szó-
lalhat, és így helyettük is ez kell elmondja, 
vagy remélhetőleg egy másik dolgozat, hogy 
Jézus Krisztus hűséges szolgája volt az an-
nak idején megbélyegzett egyházi munkás. 
Az áldozatok neveinek összegyűjtése az 
emlékezők további feladata, akárcsak az er-
kölcsi elégtétel megadása, ami a megbékélés 
előfeltétele. Éliás József, Németh Géza, idős 

Szabó Dániel, Szilágyi István, Benke József 
és Török István esetei azt mutatják, hogy a 
tiszáninneni egyházkerületben még 1986-
ban is kemény viadalok folytak az egyházi és 
világi hatóságokkal.

A hejőbábai, jelenleg Sárospatakon élő 
Török István református lelkész szeren-
csénkre az árral szemben úszók képvisele-
tében tudott megszólalni ennek a kötetnek 
az egyharmad részében. A hivalkodást ke-
rülő „rendszerváltót” Zas (Szász) Lóránt 
már korán meglátta a bizonyságtevő Török 
Istvánban – iskolatársak voltak 1958–1959 
folyamán a piliscsabai szakiskolában – ak-
kor, amikor erkölcsileg nagy szükség volt 
(és van!) a nemzet áldott, és áldani kész fel-
rázóira. Mert, tesszük hozzá a saját tapasz-
talatunkat, a láncos toronyórák igézetének 
a hatására, meg azokra hallgatva, akik csak 
könyvekből tanulták a leckét, a szavazók ha-
mar elfelejtik az igazságot.



82 83

látószög látószög

jegyzett egyházak és az el nem ismert val-
lási csoportosulások kategóriáit, kongruát 
is aszerint adtak. Ravasz László 1948-ban 
nyomatékosan figyelmeztetett arra, hogy az 
egyháznak az államtól való anyagi függősége 
veszélyes kiszolgáltatottságot eredményez. 
Továbbá az iskola és az oktatás kisajátításá-
val űrt akartak és tudtak támasztani a nem-
zedékek kultúrája meg az atyák és a fiaik, a 
lelkészek és az ifjúság között, és még hosz-
szasan lehetne sorolni az ébredés, a keresz-
tyén polgárság megtörésének a módozatait, 
a magyarságtudat internacionalista üstben 
való „puhítását”. Tény, hogy a kommunisták 
a Kárpát-medencében brutálisan szüntették 
meg a magyar keresztyénség összes missziói 
intézményét. Emellett művileg szakították 
meg a kommunikációt az egyház és a hívek 
között, illetve zavarták a hitbeli tudás és az 
erkölcsi értékek átadásának a folyamatát. Az 
emberek történelemlátását szakosított „kam-
pányokkal” befolyásolták, az emlékét is ki 
akarták radírozni a régi világnak, sőt átírták. 
Annak pedig az írmagját sem hagyták volna 
kicsírázni, hogy a kommunista üdvállamok 
berendezkedése megdőlhet, és hogy a „ró-
zsaszínű állványok alatt” valaha is megszűnik 
a hallgatás és a hazugságok börtönfalainak 
építése. Annál is inkább, mert a világkeresz-
tyénséggel hivatalosan csak a kitenyésztett, 
szűk egyházi klikk érintkezhetett.

Összehasonlítva az anyaországban és a 
leszakított országrészekben történteket, első 
látásra fény derül arra, hogy mindenütt az-
zal kezdték, hogy áltörvényes közigazgatási 
rendelkezésekkel rombolták a református 
egyház hagyományos felépítésű struktúrá-
ját. A hívek nyájának megfélemlítését pedig 
többnyire a pásztorok szószerinti, nyilvános 
és „éjszakai” jellegű „megverésével” kezdték 
el, nyomokat és tanúkat eltüntetve. Vajon az 
Egyház negyven éves pusztai vándorlásának 
a megértéséhez, ennek a történetnek a fel-
dolgozásához most képletesen ismét negy-
ven esztendőre van szükség? Véleményünk 
szerint valamilyen hamis szerénység folytán 
ijesztően kevés a száma az eddig megjelent 

egyházi kórkép-ábrázolásoknak. A többé-
kevésbé érthető okok miatt Romániában is 
nagy adóssága van ennek az életünk meg-
értését szolgáló emlékgyűjtésnek, az igaz-
ság szeretetben való keresésének és hűséges 
rögzítésének. Ilyen jellegű művet adott ki 
eddig 1990-ben a kolozsvári Tőkés István 
professzor A Romániai Magyar Református 
Egyház élete 1944–1989 címmel, amely, 
jobbított szöveggel, ismét megjelent 2014-
ben. A Partiumra nézve a szegedi Molnár 
János írásai közül elsődlegesen ezt a szá-
mottevő adattal szolgáló művét ajánljuk: A 
Nagyváradi (Királyhágómelléki) Református 
Egyházkerület története 1944–1989. A ki-
szolgáltatottság magyarországi és romániai 
párhuzamainak érzékeltetéséhez az 1990 
előtti napisajtó szóhasználatára hívjuk fel a 
figyelmet. Arra, hogy az újságok vezércikkeit 
teletűzdelték bibliai fogalmakkal és kifejezé-
sekkel, tehát még a nyelvet is fonákosították, 
nem is beszélve arról, hogy a cenzúrázott 
egyházi sajtóban a püspökök által propagált 
„keskeny útnak” semmi köze nem volt a Jézus 
által hirdetett keskeny úthoz. Más források-
ban olvastuk, de itt a helye, hogy egy mon-
dat erejéig megemlítsük, hogy a magyar és 
román politikai rendőrség, az ÁVÓ-ÁVH és 
a Securitate ügynökei rendszeresen cseréltek 
adatokat a reakciósnak nyilvánított reformá-
tus lelkészek bemérésére, de valószínű, hogy 
így volt ez a „csehszlovák” és a „jugoszláv” tit-
kosrendőrségi kapcsolatrendszerben is.

Másrészt az a döbbenetes, hogy a poszt-
kommunizmus korának visszahúzó erői ál-
lami, de a folytatólagos egyházi vonalon is 
gyakran lebecsülik a kutatást és nem akar-
ják, nem merik leleplezni a volt ügynököket, 
gyakran bibliai textusokra és a rokoni kap-
csolatokra hivatkozva. A romániai ortodox 
egyház elesetteinek és fertelmeseinek az 
adataira eddig csak az újságírók tekinthet-
tek rá a függönyök mögött, ami rendkívül 
elszomorító. Máig sincs egyértelmű válasz 
arra, hogy emberileg miként történhetett 
meg az egyházi tisztségviselők szerfölöt-
ti arányú megbecstelenítése, és hogy 1989 

után miért sekélyesedett el a megtisztulás 
folyamata. Jézusnak az egyháziak általi meg-
tagadását kakasok seregének a kukorékolása 
jelzi, de írásban alig-alig van nyoma. Marad, 
úgy amint eddig, ez volt személyesen reánk 
szabva, az imádkozás szüntelen szolgálata, 
amikor üldözőink nevét is Isten elé visszük, 
könyörögve azért, hogy bocsánatot kérjenek 
Istentől és a felebarátaiktól. Éppen a Misák 
Marianna művéhez hasonló dolgozatok kö-
teleznek a bűnbánat számonkérésére, a mara-
dék keresztyéni méltóság védelmére, ugyanis 
számos hűséges munkás már meg sem szó-
lalhat, és így helyettük is ez kell elmondja, 
vagy remélhetőleg egy másik dolgozat, hogy 
Jézus Krisztus hűséges szolgája volt az an-
nak idején megbélyegzett egyházi munkás. 
Az áldozatok neveinek összegyűjtése az 
emlékezők további feladata, akárcsak az er-
kölcsi elégtétel megadása, ami a megbékélés 
előfeltétele. Éliás József, Németh Géza, idős 

Szabó Dániel, Szilágyi István, Benke József 
és Török István esetei azt mutatják, hogy a 
tiszáninneni egyházkerületben még 1986-
ban is kemény viadalok folytak az egyházi és 
világi hatóságokkal.

A hejőbábai, jelenleg Sárospatakon élő 
Török István református lelkész szeren-
csénkre az árral szemben úszók képvisele-
tében tudott megszólalni ennek a kötetnek 
az egyharmad részében. A hivalkodást ke-
rülő „rendszerváltót” Zas (Szász) Lóránt 
már korán meglátta a bizonyságtevő Török 
Istvánban – iskolatársak voltak 1958–1959 
folyamán a piliscsabai szakiskolában – ak-
kor, amikor erkölcsileg nagy szükség volt 
(és van!) a nemzet áldott, és áldani kész fel-
rázóira. Mert, tesszük hozzá a saját tapasz-
talatunkat, a láncos toronyórák igézetének 
a hatására, meg azokra hallgatva, akik csak 
könyvekből tanulták a leckét, a szavazók ha-
mar elfelejtik az igazságot.
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Az igazságtalanságok sorozatának jó-
vátételéhez egyetlen felekezetnek sincsenek 
meg az eszközei, de az Egyháznak vigaszta-
lással és szüntelen tanúságtétellel kell hozzá-
járulnia ahhoz, hogy ne ismétlődhessen meg 
a tengernyi szenvedés, az olyan embertelen 
ideológiák elterjedése, mint a fasizmus és a 
nemzeti-kommunizmus és azoknak a gyű-
löletre alapított uralma. Hány családnak és 
gyülekezetnek törték ketté az életét az úgy-
nevezett „osztályharc” vagy az „ellenforrada-
lom” jegyében úgy, hogy az ártatlanok sorsa 
fölött bérencek döntöttek? Itt, elöljáróban, 
elég, ha most csak szemelvényesen említ-
jük meg a kötetben leírt eseteket, jelezve, 
hogy javarészt nem ismert, és a személyek-
hez fűződő, eddig publikálatlan dokumen-
tumokkal találkozunk, mint például egy, az 
alkoholizmust elítélő temetési prédikációval. 
Meggyőződésünk, hogy a lakosság mester-
séges aljasítására a rendszer urai valóság-
gal ösztönözték a szeszes ital fogyasztását, 
mert az akaratilag legyengített személyek-
kel könnyebben bánhattak el. Magam sem 
tudtam eddig, hogy a Református Egyház 
Megújulási Mozgalmának a Hitvalló 
Nyilatkozata például nem 1956-ban, hanem 
már 1955-ben megszületett. Újként hat, 
hogy a zűrzavaros állapotok ellenére 1956-
ban 900 presbitérium válaszolt az 1200-ból 
igennel arra, hogy támogatja a hitvalló egy-
házmodellt. Először olvastam arról, hogy 
komoly következményei voltak annak, ha 
valaki a 32 évig tartó kádári vezetés idején 
lelkészt fogadott otthonában. Hogy Éliás 
Józsefet az ellenállási mozgalomba Soós 
Géza szervezte be. Sorolhatnám még Kocsis 
Elemér pálfordulásait, vagy a református 
Sztálinnak, Bartha Tibornak a főpapizmu-
sát. Az Éliás-ügy miatt Barthát az amerikai 
magyarság elzavarta, meg kellett szakítania 
az Egyesült Államokban elkezdett útját. 
Feltételezem, hogy Éliás József erkölcsi re-
habilitációjának a történetéhez Sípos Tibor 
emigrációban szolgáló lelkész levéltárában is 
bőséges anyag található. Továbbá bizonyo-
sak vagyunk abban, hogy az Enyedy Andor 

Lelkészkor levelesládájában is jócskán akad 
még közlésre érdemes egyháztörténeti doku-
mentum.

Közben, Nemes Csabának köszönhe-
tően megismerkedhettem a szintén tusoni 
Török Istvánnal, ami részemről és e könyv 
kiadása szempontjából nem kis jelentőséggel 
bír. Tőkés László európai parlamenti kép-
viselőnek, a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület volt püspökének, aki maga is 
szenvedő alanya volt az egyházüldözésnek, 
a kiadáshoz nyújtott anyagi támogatásáért 
mondunk hálás köszönetet. E korszak tör-
ténete iránt rendkívüli érdeklődést tanúsító 
lelkipásztorként, mindenkinek a szíves fi-
gyelmébe ajánlom ezt a keresztet hordozó 
elődeinkről szóló, jól dokumentált, tudomá-
nyos és olvasmányos művet.

Magától értetődik, hogy mindenki várja 
azoknak a fejezeteknek az elolvasását, ame-
lyekről a könyvek nem szólnak. Ugyanekkor 
az olvasók vagy a kutatók figyelmét ezen a 
helyen többek között egy tíz évvel korábban 
szerkesztett műre irányítjuk: A Tiszáninneni 
Református Egyházkerület babiloni fogsága: 
dokumentumok 1948–1957. (Szerkesztette: 
Baráth Béla, Dienes Dénes és Misák 
Marianna, Miskolc–Sárospatak, 2006.) A 
két mű együtt kétágú könyvtári létrához ha-
sonlítható, amelyet úgy kell érteni, hogy egy-
más kiegészítői és növelik egymás értékét.

(Misák Marianna: Egyházpolitika a szocia-
lizmusban. Amiről szólnak a könyvek és amiről 
nem. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2015. 200 o. 
ISBN 978-606-8156-71-2. A kötetre a szer-
kesztői előszó közlésével hívjuk fel a figyelmet.)

Venczel Sándor

Bevezetés a színházi 
korrupció tanulmányozásába

Amikor Marschall Miklós barátom még a 
múlt század végén arra akart rávenni, hogy 
valljak neki a színházi élet korrupcióiról, a 
magam számára is meglepő határozottság-
gal mondtam nemet. Elsősorban azért, mert 
kívánsága szerint a példáknak konkrétaknak 
és név szerintieknek kellett lenniük, és mint 
tudjuk, a le nem leplezett vagy nem bizonyít-
ható korrupció csakis magánbeszélgetések 
tárgya lehet. Marschall pedig hivatalából – a 
Transparency International európai igazga-
tója volt akkor – következően nem csevegni 
akart erről az egyébként élvezetes társalgási 
témáról. Másodsorban pedig a brancsbeliség 
tartott vissza attól, hogy az akkor már 22 éve 
számomra munkát, életteret adó színházi vi-
lágról egy külsősnek lerántsam a leplet.

Az azóta eltelt másfél évtized eseményei 
azonban meggyőztek arról, itt az idő, hogy a 
színházi világ is szembenézzen a maga dé-
monaival, köztük azzal, amelyet a hétköznapi 
életben korrupciónak neveznek. Nem köny-
nyű azonban a feladat, hisz a szellemi élet, s 
benne a művészet, benne a színházművészet 
a valóság olyan területe, amely egyrészt nem 
a megszokott valóság elvei szerint működik, 
másrész épp szellemisége miatt még a kor-
rupciót is képes a maga művészi eszközeivel 
szellemivé varázsolni.

A korrupció egyes típusainak bemutatá-
sa után esettel is illusztrálom az osztályozást. 
Kiemelten hangsúlyozom, hogy az egyes 
esetek nem konkrét színház konkrétan meg-
történt esetei, hanem olyan kis történetek, 

amelyek így is történhettek volna. Minden 
személyes vagy ténybeli hasonlóság csak, és 
csakis a véletlen műve.

Osztályozás

Témánk vizsgálatát a korrupció egyes típusai 
mentén végzem el. Ennek során nagymér-
tékben támaszkodom Páholypótszék című 
munkám Az állami támogatásról szóló feje-
zetében egyszer már elvégzett csoportosítá-
sára. Furcsa, ám nem véletlen a két témakör 
egybeesése, hisz maga a korrupció is a támo-
gatás egy fajtájának fogható föl.

A korrupciót az alábbi szempontok 
alapján csoportosíthatjuk: természetük sze-
rint pénzbeniek és természetbeniek; céljuk 
alapján lehetnek pénzbeliek és lehetőségek; 
időbeliség szerint megelőlegezettek, egyide-
jűek és utólagosak; hatótávuk szerint egy-
szeri, közép- és hosszú távúak; technikájuk 
alapján közvetlen vagy közvetített; a részt-
vevő száma szerint kettő vagy többoldalúak; 
a kezdeményező státusza szerint vevő vagy 
szállító oldaliak; különleges esetek.

Ha az osztályozási szempontokat egy-
máshoz rendeljük, úgy a színházi korrupció 
192 típusát különböztetjük meg. Ezek közül 
a legismertebb a pénzbeli, megelőlegezett, 
középtávú, közvetlen, kétoldalú és pénzbeni 
korrupció. Ez az a klasszikus típus, amikor 
az anyagbeszerző vásárol egy vagy több ter-
méket, és annak vételárából – kérés nélkül 
– azonnal visszakap bizonyos százalékot. A 


