
EGYHÁZI ÁTVILÁGÍTÁSI EREDMÉNYEK, 1. SZÁM • 1

Az Egyházi Képviselő Tanács (EKT) 2011. december 
9-i ülésén döntés született az Egyházi Átvilágítási Folya-
matot Koordináló Bizottság (a továbbiakban bizottság) 
vizsgálati eredményeinek nyilvánosságra hozásáról. Az 
egységes formai és tartalmi keretet biztosító űrlapok az 
Erdélyi Unitárius Egyház hivatalos folyóiratában és hon-
lapján (www.unitarius.org) jelennek meg. Az Unitárius 
Közlöny 2012. februári számának mellékleteként a bi-
zottság által az EKT Elnökségének eddig benyújtott vizs-
gálati űrlapok első csomagja jelenik meg. A sorozat indí-
tásakor a bizottság fontosnak tartja tájékoztatásként ösz-
szefoglalni az átvilágítási rendszert, valamint a vizsgálati 
eredmények értelmezésének néhány szempontját. Az 
egyházi átvilágítás és közelmúlt-kutatás folyamatáról az 
Unitárius Közlöny 2010. januári számában részletes be-
számoló jelent meg Az út kezdetén címmel, ezért az aláb-
biakban főleg az elmúlt két év fontosabb fejleményeit 
foglaljuk össze. 

Az EKT 2009. december 4-i ülésén elfogadta a bizott-
ság, valamint az egyházi közelmúlt-kutatással megbízott 
történész-kutatócsoport működési szabályzatát, majd 
megválasztotta a testületek tagjait. A kutatócsoport fel-
adata a különböző állami szervek 1945 és 1989 közötti 
egyházi életbe való beavatkozásának feltárása tudomá-
nyos igényességgel. Az időközben munkához látott kuta-
tócsoport tagjai: dr. Gidó Attila, Koppándi-Benczédi 
Zoltán, Korodi Alpár, dr. Lönhárt Tamás, Molnár Bod-
rogi Lehel, Oláh Sándor, Pál János, dr. Kovács Sándor, 
Szász Ferenc.

Az Egyházi Átvilágítási Folyamatot Koordináló Bi-
zottság feladatainak összefoglalása: 

(1) A bizottság összeállítja azoknak az élő személyek-
nek a jegyzékét, akik esetében feltételezhető az államvé-
delmi szervekkel való együttműködés valamelyik alábbi 
formája: amikor az együttműködés indoka a rosszindu-
lat volt; amikor az együttműködés kárt okozhatott má-
soknak; amikor az együttműködés az államhatalmi 
rendszer iránti meggyőződéses lojalitásból fakadt; ami-
kor az együttműködés jutalmaként az együttműködő 
anyagi juttatásokat vagy előnyöket élvezett. Az előbbi 
esetekben kötelező az érintett személyek bizottság előtt 
történő személyes meghallgatása, ami által a vallomások 
segíthetik a bizottság tisztánlátását, fontos tényekre és lé-
nyeges körülményekre világíthatnak rá, ugyanakkor 
könnyíthetik az illető személyek lelkiismeretét. A bizott-
ság a személyes meghallgatás nyomán alaptalannak mi-
nősítheti vagy fenntarthatja a meghallgatás okát képező 
feltételezést. Amennyiben a bizottság felkérése nyomán 

nem kerül sor a személyes meghallgatásra, akkor a bi-
zottság az EKT tudomására hozza a tényállást. 

(2) A bizottság a szakmai anyagok tanulmányozása 
alapján összeállítja azoknak a jelenlegi tisztségviselők-
nek, tisztviselőknek, teológiai tanároknak és EKT-
tagoknak a jegyzékét, akik esetében eltérést észlel a 
9/2001-es számú főtanácsi határozat által előírt kötelező 
nyilatkozatokban foglaltak és a másfajta szakmai anya-
gok alapján feltételezhető tények között. Ezekben az ese-
tekben is kötelező az érintett egyének személyes meg-
hallgatása, ami nyomán a bizottság alaptalannak minő-
sítheti vagy fenntarthatja a meghallgatás okát képező fel-
tételezést. Ez utóbbi esetben megszűnik az érintett sze-
mély jogosultsága a hamis nyilatkozattétellel elnyert 
tisztség vagy hivatal betöltésére.

(3) A fenti feladatok mellett kulcsfontosságúnak tart-
juk az egyházunkat nyomorgató és annak híveit megfi -
gyelő, hivatásos államvédelmi személyek azonosítását és 
leleplezését. Az ő adataikat külön nyilvántartásban ösz-
szesítjük – Az Erdélyi Unitárius Egyház megfi gyelésével 
(is) foglalkozó államvédelmi tisztek jegyzéke címen –, 
amit közérthetően a szekusok jegyzékének nevezünk, és 
gondoskodunk a nyilvánosságra hozásáról.

További tudnivalók: A kötelezően átvilágítandó sze-
mélyek száma 125. A bizottság jelenlegi tagjai: Andorkó 
Ferenc, Csete Árpád (elnök), Kelemen Szabolcs (jegyző), 
Márkó László, Szabó László (ügyvezető). A vizsgálatok 
eredményeként megjelenő űrlapok az egyéni iratgyűjte-
mények, kötelező nyilatkozatok, más jellegű szakmai 
anyagok – és az esetleges személyes meghallgatások – lé-
nyeges adatait összesítik, majd a bizottság határozat-
szerű megállapításaival zárulnak. Első körben a jelenlegi 
főtisztségviselők és a bizottság tagjainak vizsgálati ered-
ményei jelennek meg, amit más személyek űrlapjai kö-
vetnek. 

A bizottság természetesen csak azok esetében fogal-
mazhat meg érdemi megállapításokat, akiknek iratgyűj-
teményével rendelkezik, vagy akiknek kérése nyomán a 
Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Országos Tanács 
(SzIVOT) nemleges nyilvántartási igazolást állított ki. 
Amennyiben valaki még nem kapott érdemi választ a 
SzIVOT-tól egyéni iratgyűjteményének kérvényezésére, 
akkor feltételezhető, hogy (1) az illetőről a szekuritáté 
nem vezetett nyilvántartást, vagy (2) az iratgyűjtemény 
megsemmisült, elkallódott, (3) esetleg a szekuritáté jog-
utódjától még nem került a SzIVOT irattárába. 

A vizsgálati eredmények megfogalmazásakor zára-
dékszerűen minden esetben megállapítjuk, hogy a bi-

Bevezeto az egyházi átvilágítási eredmények 
közléséhez

Egyházi átvilágítási eredmények, 1. szám
(Az Unitárius Közlöny 2012. februári lapszámának melléklete)
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zottság a rendelkezésére álló anyag alapján vonta le kö-
vetkeztetéseit, amelyeket a később birtokába kerülő 
szakmai anyagok alapján – vagy akár a személyes meg-
hallgatás nyomán is – lényegesen módosíthat. 

Az űrlapokban esetenként fedőnevek is szerepelhet-
nek. Fontos tisztáznunk, hogy az együttműködői fedő-
név – és az ún. hálózati (R) jelzésű egyéni iratgyűjte-
mény – megléte nem jelent feltétlenül tényleges együtt-
működést az államvédelmi szervekkel, amiként tevé-
kenykedtek besúgók együttműködői fedőnév – és háló-
zati nyilvántartás – nélkül is. A vizsgált személyek meg-
fi gyelésére, illetve együttműködésére vonatkozó megál-
lapításait a bizottság mindig esetenkénti vizsgálódással, 
a rendelkezésére álló adatok teljes körű mérlegelésével 
fogalmazza meg. Ebben a volt államvédelmi szervek által 
vezetett egyéni iratgyűjtemények kulcsfontosságúak, 
azonban nem kizárólagosak, és nem megkérdőjelezhe-
tetlen hitelességű dokumentumok. Megjegyzzük, hogy a 
bizottsági munka szakmai forrásait az egyéni iratgyűjte-
mények mellett az érintett személyek kötelező nyilatko-
zatai és szóbeli vallomásai, egyházi és világi levéltárakból 
származó iratok, a SzIVOT által kiállított igazolások, tár-
gyilagos tartalmú kordokumentumok és felkért tanúk 
vallomásai képezik.

A fentiek alapján egy korábbi felhívásunkkal fordu-
lunk újból az egyháztársadalom felé. A bizottság munká-
ját számottevően segíti további egyéni iratgyűjtemények, 
más használható kordokumentumok és a SzIVOT által 
egyéni kérésre kibocsátott fedőnév-felfedési igazolások 
tanulmányozása. Ezért ismételten kérjük a hasonló 
szakmai anyagok rendelkezésünkre bocsátását, és 
egyben köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik ha-
sonló anyaggal már segítették tevékenységünket!

Befejezésül az átvilágítási és közelmúlt-kutatási rend-
szerünk eszmei alapját hangsúlyozzuk. Egyházunk szá-
mára a közelmúltunkkal való szembesülés erkölcsi köte-
lesség – az áldozatok és a helytállók iránti tiszteletadás 
jegyében. Tartozunk ezzel a nacionál-kommunista rend-
szer áldozatainak és ellenálló hőseinek, ugyanakkor a 
múlt hibáinak tárgyilagos feltárása történelmi tanulsá-
gul szolgálhat a jelen és a jövő számára. A múlt igazság-
talanságai és bűnei ellen nem az elhallgatás jelent megol-
dást, hanem az utókor igazságérzetének érvényesítése. 
Ugyanígy a múltbeli vétkek és botlások megbocsátásá-
nak előfeltétele azok megbánása az elkövetők által. Bi-
zottságunk, akárcsak a kutatócsoport, mindezek megva-
lósulásához kíván hozzájárulni.

 
Kolozsvár, 2012 januárja 

Az Egyházi Átvilágítási Folyamatot 
Koordináló Bizottság

Az Egyházi Átvilágítási Folyamatot Koordináló 
Bizottság vizsgálati eredményei 

Bálint Benczédi Ferenc átvilágítása tárgyában

Bizottsági ügyiratszám: A-1 / 2011
A vizsgált személy jelenlegi lakhelye, illetve szolgálati 

helye: Kolozsvár.
A vizsgálat okát képező tisztség: püspök. 
A tanulmányozott iratgyűjtemény azonosító adatai 

(azonosítószám, kötetszám, lapszám): I78802, I kötet, 24 
lap.

A Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Országos Tanács ál-
tal kiállított nemleges nyilvántartási, együtt nem műkö-
dési vagy más igazolás/ok: –

A bizottság megállapításai a vizsgált személy megfi -
gyeléséről, illetve az államvédelmi szervekkel való eset-
leges együttműködéséről, továbbá a kötelező nyilatko-
zat/ok valóságtartalmáról: 

1/A-1/2011. (V. 23.): (1) A bizottság a rendelkezé-
sére álló anyag alapján megállapítja, hogy Bálint 
Benczédi Ferencet az államvédelmi szervek 1974–1976 
között több besúgó közreműködésével megfi gyelték.

(2) Bálint Benczédi Ferenc nem tekinthető az állam-
védelmi szervekkel együttműködő személynek.

Keltezés, valamint hitelesítés: Kolozsvár, 2012. január 12.

Andorkó Ferenc s. k., Csete Árpád s. k., 
Márkó László s. k., Szabó László s. k.

Az Egyházi Átvilágítási Folyamatot Koordináló 
Bizottság vizsgálati eredményei dr. Máthé Dénes 

átvilágítása tárgyában

Bizottsági ügyiratszám: B-1 / 2011
A vizsgált személy jelenlegi lakhelye, illetve szolgálati 

helye: Kolozsvár.
A vizsgálat okát képező tisztség: főgondnok. 
A tanulmányozott iratgyűjtemény azonosító adatai 

(azonosítószám, kötetszám, lapszám): I256719, II kötet, 
33 lap.

A Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Országos Tanács ál-
tal kiállított nemleges nyilvántartási, együtt nem műkö-
dési vagy más igazolás/ok: –

A bizottság megállapításai a vizsgált személy megfi -
gyeléséről, illetve az államvédelmi szervekkel való eset-
leges együttműködéséről, továbbá a kötelező nyilatko-
zat/ok valóságtartalmáról: 

1/B-1/2011. (V. 23.): (1) A bizottság a rendelkezésére 
álló anyag alapján megállapítja, hogy Máthé Dénest az 
államvédelmi szervek 1975–1986 között – több besúgó 
közreműködésével – megfi gyelték és egyszer kihallgatták. 

(2) Máthé Dénes nem tekinthető az államvédelmi 
szervekkel együttműködő személynek.

Keltezés, valamint hitelesítés: Kolozsvár, 2012. január 12.

Andorkó Ferenc s. k., Csete Árpád s. k., 
Márkó László s. k., Szabó László s. k.
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Az Egyházi Átvilágítási Folyamatot Koordináló 
Bizottság vizsgálati eredményei Nagy László 

átvilágítása tárgyában

Bizottsági ügyiratszám: A-3 / 2011
A vizsgált személy jelenlegi lakhelye, illetve szolgálati 

helye: Marosvásárhely.
A vizsgálat okát képező tisztség: főjegyző. 
A tanulmányozott iratgyűjtemény azonosító adatai 

(azonosítószám, kötetszám, lapszám): I085704, I kötet, 
22 lap.

A Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Országos Tanács ál-
tal kiállított nemleges nyilvántartási, együtt nem műkö-
dési vagy más igazolás/ok: –

A bizottság megállapításai a vizsgált személy megfi -
gyeléséről, illetve az államvédelmi szervekkel való eset-
leges együttműködéséről, továbbá a kötelező nyilatko-
zat/ok valóságtartalmáról: 

1/A-3/2011. (V. 23.): (1) A bizottság a rendelkezé-
sére álló anyag alapján megállapítja, hogy Nagy Lász-
lót az államvédelmi szervek 1982–1986 között – több 
besúgó közreműködésével – megfi gyelték és többször ki-
hallgatták (Kolozsváron és Marosvásárhelyen). 

(2) Nagy László nem tekinthető az államvédelmi 
szervekkel együttműködő személynek.

Keltezés, valamint hitelesítés: Kolozsvár, 2012. január 12.

Andorkó Ferenc s. k., Csete Árpád s. k., 
Márkó László s. k.

Az Egyházi Átvilágítási Folyamatot Koordináló 
Bizottság vizsgálati eredményei Kovács István 

átvilágítása tárgyában

Bizottsági ügyiratszám: A-6 / 2011
A vizsgált személy jelenlegi lakhelye, illetve szolgálati 

helye: Sepsiszentgyörgy.
A vizsgálat okát képező tisztség: közügyigazgató. 
A tanulmányozott iratgyűjtemény/ek azonosító ada-

tai: –
A Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Országos Tanács ál-

tal kiállított nemleges nyilvántartási igazolás iktató-
száma és keltezése: P935/10/2010.V.6. 

A bizottság megállapításai a vizsgált személy megfi -
gyeléséről, illetve az államvédelmi szervekkel való eset-
leges együttműködéséről, továbbá a kötelező nyilatko-
zat/ok valóságtartalmáról: 

1/A-6/2011. (V. 23.): A bizottság a rendelkezésére 
álló anyag alapján megállapítja, hogy Kovács István 
nem tekinthető az államvédelmi szervek által megfi -
gyelt, illetve velük együttműködő személynek.

Keltezés, valamint hitelesítés: Kolozsvár, 2012. január 12.

Andorkó Ferenc s. k., Csete Árpád s. k., 
Márkó László s. k., Szabó László s. k.

Az Egyházi Átvilágítási Folyamatot Koordináló 
Bizottság vizsgálati eredményei Andorkó Ferenc 

átvilágítása tárgyában

Bizottsági ügyiratszám: A-45 / 2011
A vizsgált személy jelenlegi lakhelye, illetve szolgálati 

helye: Vargyas.
A vizsgálat okát képező tisztségek: tagság az Egyházi 

Képviselő Tanácsban, valamint az Egyházi Átvilágítási 
Folyamatot Koordináló Bizottságban. 

A tanulmányozott iratgyűjtemény azonosító adatai 
(azonosítószám, kötetszám, lapszám): I082193, I kötet, 
20 lap.

A Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Országos Tanács ál-
tal kiállított nemleges nyilvántartási, együtt nem műkö-
dési vagy más igazolás/ok: –

A bizottság megállapításai a vizsgált személy megfi -
gyeléséről, illetve az államvédelmi szervekkel való eset-
leges együttműködéséről, továbbá a kötelező nyilatko-
zat/ok valóságtartalmáról: 

1/A-45/2011. (V. 23.): (1) A bizottság a rendelkezé-
sére álló anyag alapján megállapítja, hogy Andorkó Fe-
rencet az államvédelmi szervek 1975–1987 között – 
több besúgó közreműködésével – megfi gyelték és egy-
szer kihallgatták (Marosvásárhelyen). 

(2) Andorkó Ferenc az államvédelmi szervekkel való 
együttműködést elutasította (a szekuritáté marosvá-
sárhelyi irodájában), amit a bizottság dicséretesnek 
minősít.

(3) Andorkó Ferenc nem tekinthető az államvédelmi 
szervekkel együttműködő személynek.

Keltezés, valamint hitelesítés: Kolozsvár, 2012. január 12.

Csete Árpád s. k., Márkó László s. k., 
Szabó László s. k.

Az Egyházi Átvilágítási Folyamatot Koordináló 
Bizottság vizsgálati eredményei Csete Árpád 

átvilágítása tárgyában

Bizottsági ügyiratszám: A-38 / 2011
A vizsgált személy jelenlegi lakhelye, illetve szolgálati 

helye: Homoródalmás.
A vizsgálat okát képező tisztségek: tagság az Egyházi 

Képviselő Tanácsban, valamint az Egyházi Átvilágítási 
Folyamatot Koordináló Bizottságban.  

A tanulmányozott iratgyűjtemény/ek azonosító ada-
tai: –

A Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Országos Tanács ál-
tal kiállított nemleges nyilvántartási igazolás iktató-
száma és keltezése: P906/10/2010.V.6. 

A bizottság megállapításai a vizsgált személy megfi -
gyeléséről, illetve az államvédelmi szervekkel való eset-
leges együttműködéséről, továbbá a kötelező nyilatko-
zat/ok valóságtartalmáról: 

1/A-38/2011. (V. 23.): A bizottság a rendelkezésére 
álló anyag alapján megállapítja, hogy Csete Árpád 
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nem tekinthető az államvédelmi szervek által megfi -
gyelt, illetve velük együttműködő személynek.

Keltezés, valamint hitelesítés: Kolozsvár, 2012. január 12.

Andorkó Ferenc s. k., Márkó László s. k., 
Szabó László s. k.

Az Egyházi Átvilágítási Folyamatot Koordináló 
Bizottság vizsgálati eredményei Kelemen Szabolcs 

átvilágítása tárgyában

Bizottsági ügyiratszám: A-35 / 2012
A vizsgált személy jelenlegi lakhelye, illetve szolgálati 

helye: Szentegyháza.
A viszgálat okát képező tisztség: tagság az Egyházi 

Átvilágítási Folyamatot Koordináló Bizottságban.
A tanulmányozott iratgyűjtemény/ek azonosító ada-

tai: –
A Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Országos Tanács ál-

tal kiállított nemleges nyilvántartási igazolás iktató-
száma és keltezése: P952/10/2010.V.6. 

A bizottság megállapításai a vizsgált személy megfi -
gyeléséről, illetve az államvédelmi szervekkel való eset-
leges együttműködéséről, továbbá a kötelező nyilatko-
zat/ok valóságtartalmáról: 

1/A-35/2012. (I. 12.): (1) A bizottság a vizsgált sze-
mély 2003. február 23-i keltezésű kötelező nyilatkoza-
tának fi gyelembevételével, valamint a vonatkozó közis-
mert tények alapján megállapítja, hogy Kelemen Sza-
bolcs családja a kommunista rendszer áldozata volt; 
apai nagyapja (Kelemen Imre) és édesapja (Kelemen 
Csongor) 1958/1959–1964 között politikai fogságot 
szenvedtek, amit 1989-ig a családtagok államvédelmi 
szervek általi zaklatása és megfi gyelése követett.

(2) Kelemen Szabolcs nem tekinthető az államvé-
delmi szervekkel együttműködő személynek. 

Keltezés, valamint hitelesítés: Kolozsvár, 2012. január 12.

Andorkó Ferenc s. k., Csete Árpád s. k., 
Márkó László s. k., Szabó László s. k.

Az Egyházi Átvilágítási Folyamatot Koordináló 
Bizottság vizsgálati eredményei Márkó László 

átvilágítása tárgyában

Bizottsági ügyiratszám: B-30 / 2011
A vizsgált személy jelenlegi lakhelye, illetve szolgálati 

helye: Szentivánlaborfalva.
A vizsgálat okát képező tisztség: tagság az Egyházi 

Átvilágítási Folyamatot Koordináló Bizottságban.
A tanulmányozott iratgyűjtemény/ek azonosító ada-

tai: –
A Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Országos Tanács ál-

tal kiállított nemleges nyilvántartási, együtt nem műkö-
dési vagy más igazolás/ok: – 

A bizottság megállapításai a vizsgált személy megfi -
gyeléséről, illetve az államvédelmi szervekkel való eset-
leges együttműködéséről, továbbá a kötelező nyilatko-
zat/ok valóságtartalmáról: 

1/B-30/2011. (V. 23.): A bizottság a rendelkezésére 
álló anyag alapján megállapítja, hogy Márkó László 
nem tekinthető az államvédelmi szervek által megfi -
gyelt, illetve velük együttműködő személynek.

Keltezés, valamint hitelesítés: Kolozsvár, 2012. január 12.

Andorkó Ferenc s. k., Csete Árpád s. k., 
Szabó László s. k.

Az Egyházi Átvilágítási Folyamatot Koordináló 
Bizottság vizsgálati eredményei Nagy Zsigmond 

átvilágítása tárgyában

Bizottsági ügyiratszám: B-14 / 2011
A vizsgált személy jelenlegi lakhelye, illetve szolgálati 

helye: Nyárádgálfalva, Nyárádszereda.
A vizsgálat okát képező tisztségek: tagság az Egyházi 

Képviselő Tanácsban, valamint az Egyházi Átvilágítási 
Folyamatot Koordináló Bizottságban.  

A tanulmányozott iratgyűjtemény/ek azonosító ada-
tai: –

A Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Országos Tanács ál-
tal kiállított nemleges nyilvántartási, együtt nem műkö-
dési vagy más igazolás/ok: – 

A bizottság megállapításai a vizsgált személy megfi -
gyeléséről, illetve az államvédelmi szervekkel való eset-
leges együttműködéséről, továbbá a kötelező nyilatko-
zat/ok valóságtartalmáról: 

1/B-14/2011. (V. 23.): A bizottság a rendelkezésére 
álló anyag alapján megállapítja, hogy Nagy Zsigmond 
nem tekinthető az államvédelmi szervek által megfi -
gyelt, illetve velük együttműködő személynek.

Keltezés, valamint hitelesítés: Kolozsvár, 2012. január 12.

Andorkó Ferenc s. k., Csete Árpád s. k., 
Márkó László s. k., Szabó László s. k.

Az Egyházi Átvilágítási Folyamatot Koordináló 
Bizottság vizsgálati eredményei Szabó László 

átvilágítása tárgyában

Bizottsági ügyiratszám: A-5 / 2011
A vizsgált személy jelenlegi lakhelye, illetve szolgálati 

helye: Kolozsvár, Szind.
A vizsgálat okát képező tisztség: tagság az Egyházi 

Képviselő Tanácsban, valamint az Egyházi Átvilágítási 
Folyamatot Koordináló Bizottságban.

A tanulmányozott iratgyűjtemény/ek azonosító ada-
tai: –

A Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Országos Tanács ál-
tal kiállított nemleges nyilvántartási igazolások iktató-
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száma és keltezése: 2051/02/2003.V.15., P2051/02/2009.
II.12.

A bizottság megállapításai a vizsgált személy megfi -
gyeléséről, illetve az államvédelmi szervekkel való eset-
leges együttműködéséről, továbbá a kötelező nyilatko-
zat/ok valóságtartalmáról: 

1/A-5/2011. (V. 23.): A bizottság a rendelkezésére 
álló anyag alapján megállapítja, hogy Szabó László 
nem tekinthető az államvédelmi szervek által különö-
sen megfi gyelt, illetve velük együttműködő személynek.

Keltezés, valamint hitelesítés: Kolozsvár, 2012. január 12.

Andorkó Ferenc s. k., Csete Árpád s. k., 
Márkó László s. k.

Az Egyházi Átvilágítási Folyamatot Koordináló 
Bizottság vizsgálati eredményei Farkas László 

átvilágítása tárgyában

Bizottsági ügyiratszám: A-28 / 2010-2011
A vizsgált személy jelenlegi lakhelye, illetve szolgálati 

helye: Korond. 
A vizsgálat okát képező korábbi tisztség: volt egyház-

köri jegyző.
A tanulmányozott iratgyűjtemények azonosító adatai 

(azonosítószám, kötetszám, lapszám): R182045 (58 lap), 
R259352/I. kötet (93 lap), R259352/II. kötet (57 lap).

A bizottság megállapításai a vizsgált személy megfi -
gyeléséről, illetve az államvédelmi szervekkel való 
együttműködéséről, továbbá a kötelező nyilatkozat való-
ságtartalmáról:

– 1/A-28/2011 (XII. 8.): (1) A bizottság a rendelke-
zésre álló anyag alapján megállapítja, hogy Farkas 
Lászlót az államvédelmi szervek 1972. november 2-án 
beszervezték Fabian Vasile fedőnévvel. 1972 és 1988 kö-
zött több mint kilencven alkalommal jelentett, messze-
menően kiszolgálva az elnyomó rendszert. A megbízói 
által kijelölt célszemélyek kötelező megfi gyelését túltel-
jesítve, önszántából másokról is sokat jelentett: egyház-
községeinek híveiről, lelkésztársairól, falutársairól. Az 
államvédelmi szervekkel való együttműködéséért több-
rendbeli pénzbeli juttatásban részesült. 

(2) A 9/2001-es számú főtanácsi határozat által elő-
írt kötelező nyilatkozatában Farkas László nem val-
lotta be az államvédelmi szervekkel való együttműkö-
dését; nyilatkozatában azt állítja, hogy csak egykori 
családi otthonából történt kilakoltatásukkor (1948), 
majd lelkészi tevékenysége idejében történt különböző 
ellenőrzésekkor (kegyszerek, vendégkönyvek) került hi-
vatalos kapcsolatba az államvédelmi szervekkel. 

Az egyházi átvilágítási folyamatot koordináló bi-
zottság – saját működési szabályzatának 25.3 cikkelye 
alapján – megállapítja, hogy megszűnt Farkas László 
jogosultsága a hamis nyilatkozattétellel elnyert tisztsé-
gei betöltésére. Ezek a tisztségek: tagság az Egyházi Fő-
tanácsban, valamint a Székelykeresztúri Unitárius Egy-
házkör Alapfokú Fegyelmi Bíróságában. 

A bizottság felkéri az Egyházi Képviselő Tanácsot az 
előbbi megállapítás érvényesítésére.

(3) Az egyházi átvilágítási folyamatot koordináló 
bizottság működési szabályzatának 24.2 és 25.2 cikke-
lyei alapján a bizottság kötelezőnek tartotta Farkas 
László személyes meghallgatását. Ennek megvalósítása 
érdekében két időpontot határozott meg egy-egy pót-
időponttal (a kitűzött időpontok másnapja). Farkas 
László az első meghívásakor jelezte, hogy a kitűzött 
időpontban nem tartózkodik Erdélyben, míg a második 
meghívást teljesen válasz nélkül hagyta. 

Az előbbiek szerint Farkas László nem teljesítette az 
idézett szabályzat által előírt kötelezettségét, ami a ha-
tályos egyházi jogszabályaink szerint fegyelmi vétség-
nek számít. A bizottság javasolja az Egyházi Képviselő 
Tanácsnak, hogy az előbbiek tárgyában indítson fe-
gyelmi eljárást Farkas László ellen. 

Függelék: A vizsgált személy által megfi gyeltek neve; 
a jelentések száma személyenként, időpontja/időszaka; a 
jelentések jellege, sajátosságai, esetleges következmé-
nyei; „elnyert” anyagi juttatások vagy előnyök: 

1972.11.14.: Száva Péter mindig késő éjjel jön vissza a 
bentlakásba; szidja Erdő János és Szabó Árpád profesz-
szorokat. Magyarországi, angliai és csehszlovákai isme-
rősökkel levelezik. (R182045, 58. lap)

1972.11.16.: Ferencz Gábor, Pál Ádám és Dancs Lajos 
olyan kiadványokat olvastak, amelyeket Forró Tamás 
hozott. Adorjáni Levente és Vass Mózes is látták a folyó-
iratokat a besúgójuk jelenlétében. (R182045, 57. lap)

1972.11.17.: Barra Ildikó 1969-1971 között gyakran 
látogatta a kolozsvári unitárius templomot. (R182045, 
54. lap)

1972.11.17.: Éltető Lajos amerikai egyesült államok-
beli állampolgár (a továbbiakban AEÁ) a Continental 
vendéglőben Baranyi Jánossal, Dancs Lajossal, Pál 
Ádámmal és Ferencz Gáborral találkozott Farkas László 
jelenlétében. Éltető Lajos soviniszta és nacionalista pro-
pagandát folytatott. (R182045, 56. lap; R25935/I, 63. lap)

1972.11.17.: Szabó Ferenc cellatársáról jelenti, hogy 
ki akar szökni Romániából Konstancán át egy hajón. A 
börtönbeli beszélgetésen jelen vannak még: Szabó And-
rás és Tófalvi László. (R25935/I., 62. lap)

1973.01.16.: Ferencz Gábor egy dolgozatot küldött – 
Dávid Ferencről – Éltető Lajosnak, aki nem jelzett visz-
sza, mert elköltözött. Ferencz Gábor most próbálja meg-
szerezni Éltető Lajos új címét. (R182045, 49. lap)

1973. 01.16.: A karácsonyi tanszünetben találkozott 
Székelyudvarhelyen Lakó Andrással és Tófalvi Lászlóval. 
Lakó András kalandor természetű és nem adta fel szö-
kési tervét. Arra a kérdésre, hogy el akar-e menni az or-
szágból, Tófalvi László kategorikus nemmel válaszolt. 
(R182045, 50-51. lapok)

1973.01.16.: A jelentéstevő Nagy József torockói uni-
tárius lelkésznél volt légátus karácsonykor. Nagy József 
prédikációiban nem észlelt nacionalista elemeket. Dacia 
személygépkocsiját Nagy József a Karitász közvetítésével 
szerzett valutával vásárolta. (R182045, 52. lap)

1973.03.06.: Tamai Zoltán külföldre utazott és ottma-
radt; Vass Mózes, Adorján Levente, Száva Péter és Balázsi 
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László erről beszélgettek. Vass Mózes és Száva Péter sze-
rint jól tette, mert „odakinn” nincsenek problémái és foly-
tatni tudja majd tanulmányait. (R182045, 47–48. lapok)

1973.03.18.: Ladányi Sándor 1973. május 16-án az ét-
kezésre kiadott sajtot összegyűjtette és visszaküldte a 
konyhába, mert nem volt friss. (R182045, 43. lap)

1973.03.18.: Barra Ildikó 1973. május 9-én a Szent 
Mihály templomban imádkozott. (R182045, 44. lap)

1973.04.14.: Lőrinczi László ürmösi unitárius lelkész 
azt javasolta az EKT ülésén, hogy az iskolákban is lehes-
sen vallásórát tartani.  Szabó Dezső kolozsvári unitárius 
lelkész kéri, hogy az 1949. évi egyházi alaptörvényt adják 
ki újra, mert időközben sokat változott. (R182045, 45. 
lap)

1973.04.14.: Demeter József III. éves teológiai hall-
gató húsvéti műsort szervez a Teológiai Intézetben 
1973.04.15-én. Demeter József igazolást kért, hogy el-
mehessen kirándulni Magyarországra, de nem kapta 
meg, ezért nagyon dühös. (R182045, 46. lap)

1973.06.23.: Jakab Zsigmond Nagyszebenben végezte 
el a tanévet német nyelven és oda is akar visszamenni. 
(R182045, 39. lap)

1973.06.23.: Csernák Béla nagyapja református püs-
pök volt, aki fogadta Horthy Miklóst. Mindig negatívan 
viszonyul a Teológiai Intézet vezetőségéhez, a rektort 
„Rápp diktátornak” nevezi.  (R182045, 40. lap)

1973.06.23.: Forró Tamás: hanyagolja a tanulást és 
kocsmákba jár. (R182045, 41. lap)

1973.06.23.: Erdő János 1972-1973-as tanévbeli tevé-
kenységéről ír. Nem voltak soviniszta, nacionalista meg-
nyilvánulásai; szigorú és igényes. (R182045, 42. lap)

1973.06.28.: Nagy József liturgiatanárt jellemzi, majd 
a teológiai hallgatók Kelet-Erdélyben és Moldvában tett 
kirándulását írja le részletesen.  (R182045, 34., 36. lap)

1973.11.08.: Száva Péter külföldiekkel levelezik 
(AEÁ-beliekkel); elmondta a jelentéstevőnek, hogy van 
egy New York-i levelezőtársa is. (R182045, 30. lap)

1973.11.08.: Farkas László saját magáról jelent. Talál-
kozott Jan der Vier-rel, Eva der Vierrel holland állam-
polgárokkal és Székely Miklóssal Székelyudvarhelyen. 
(R25935/I., 67. lap; R182045, 31. lap)

1973.11.22.: Lőrinczi László ürmösi unitárius lelkész 
részt vesz az EKT-n. (R182045, 29. lap)

1973.11.23.: Forró Tamást kihelyezték segédlelkész-
nek. (R182045, 28. lap)

1973.12.21.: Jelentés Balázsi László kapcsolatairól 
Gellérd Imrével és Simén Domokos özvegyével. Gellérd 
Imrétől prédikációkat és könyveket kap kölcsön. Nacio-
nalista. 1973. december 14-én meglátva Nicolae 
Ceaușescu képét a Teológiai Intézetben, azt kérdezte: 
„Mit keres ez itt? Akárhova mész, ezt a képet látod.” 
(R182045, 27. lap)

1973.12.22.: Szabó Dezsőről jelent. (R182045, 25. lap)
1973.12.22.: Barabás Áron szelíd, visszahúzódó; ta-

nár akart lenni. (R182045, 26. lap)
1974.03.26.: Balázsi Lászlóról jelent részletesen. 

„Ceaușescu nem maradhat ki egy ünnepből sem.” 
(R182045, 23. lap)

1974.03.26.: Barabás Áronról írja: éjjelente kimegy a 
bentlakásból, legtöbbször egyedül. (R182045, 24. lap)

1974.04.04.: Balázsi László prédikációi nacionalista 
tartalmúak, amit az illetékes tanár nem vesz észre, vagy 
nem akarja észrevenni. Nem volt sokáig a bennlakásban 
(a mennyasszonyánál volt), így a megfi gyelése nagyon 
nehéz. (R182045, 21. lap)

1974.04.04: Bíró Mihályról jelent. (R182045, 22. lap)
1974.05.01.: Csernák Béla holland vendégeket foga-

dott. (R182045, 20. lap)
1974.05.05.: Száva Péter tanulmányi eredményei 

romlanak; ha így folytatja, az egyház nem fogja támo-
gatni külföldi tanulmányait.  (R182045, 17. lap)

1974.05.05.: Barabás Áronról jelent. (R182045, 18. lap)
1974.05.23.: Barra Ildikó egyetemista részt vett az 

IARF elnöke által tartott istentiszteleten, majd azután a 
templom előtt szóba állt az AEÁ-beli Godby asszonnyal. 
(R182045, 15. lap)

1974.05.24.: Száva Péter elkísérte az állomásra Godby 
professzort és feleségét. (R182045, 14. lap)

1974.05.24.: Csernák Béla, Lucie Mayer IARF ifj úsági 
elnök azon kérdésére, hogy mi a vallásos ifj ak helyzete 
Romániában, azt felelte, hogy erre a kérdésre nem vála-
szolhat. (R182045, 16. lap)

1974. 09.10.: Kedei Mózes, Kotecz József, Nagy Endre, 
Székely János, Fülöp Dezső, Pálfi  Árpád alkoholt fo-
gyasztottak és irredenta nótákat énekeltek, köztük a szé-
kely himnuszt is. (R182045, 11. lap)

1974.09.10.: Kotecz Józsefről jelenti: komoly fi ú; Ba-
lázsi Lászlóval volt vitája. (R182045, 12. lap)

1974.09.10.: Lelkészi értekezletről jelent: Ürmösi 
Gyula és Léta Áron hozzászólásait emeli ki.  Léta Áron 
nem akar hozzászólni, mivel betörik a feje, ha beszél. 
(R25935/I., 71. lap; R182045, 13. lap)

1975.03.14.: Bálint Ferenc IV. éves unitárius teológiai 
hallgatóról jelenti: komoly, visszahúzódó. (R182045, 6. lap)

1975.03.14.: Gyergyai Árpádról jelenti, hogy vizsgá-
kat halasztott. (R182045, 7. lap)

1975.03.14.: Nagy Endréről jelenti, hogy „szerelmes 
fajta”. (R182045, 8. lap)

1975.03.14.: Kovács Sándor marosvásárhelyi segéd-
lelkészt visszahúzódó természetűként jellemzi. 
(R182045, 9. lap)

1975.03.14.: Balázsi Lászlóról írja, hogy Mécs László 
és Reviczky Gyula verseit használja a prédikációiban; 
házkutatást tartottak nála. (R182045, 10. lap)

1975.03.21.: Veres János római katolikus lelkészről je-
lenti, hogy kik a barátai, németországi, jugoszláviai is-
merősei. (R182045, 5. lap)

1975.05.25.: Alsófelsőszentmihályi protestáns lelké-
szekkel együtt vett részt egy temetési szertartáson. 
(R182045, 9. lap) 

1975.07.14.: A sinfalvi árvíz következményeiről je-
lenti, hogy az emberek elégedetlenek. (R182045, 3. lap)

1975.08.30.: Veress János sinfalvi római katolikus lel-
készről jelenti, hogy Nyugat-Németországba szeretne 
utazni. (R182045, 2. lap)

1977.03.10.: Tőkés István, Hegyi István, Vetési Sán-
dor, Domahidi Ernó, Pitó Antal, Krizbai Imre reformá-
tus lelkészek Uzonkafürdőn gyűlnek össze nyaranta be-
szélgetni, imádkozni; betanisták. (R25935/II., 54. lap)

1977.04.05.: Újabban a következő személyekkel is-
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merkedett meg, akikről jelentéseket ígért: Szabó Gyula, 
Szabó Mihály, Éltető Lajos, Székely Éva, Nagy József.  
(R25935/II., 53. lap)

1977.07.07.: Gellérd Imre Simén Domokosról beszél: 
Csíkszeredába való kihelyezéséről, családi helyzetéről, 
volt feleségéről. (R25935/II., 52. lap)

1977.07.07.: Szabó Árpádról jelent, aki az AEÁ-ban 
tanul, továbbá Száva Péterről, aki Nyugat-Németország-
ban maradt. (R25935/II., 51. lap)

1977.10.19.: Báró Józseft ől levelet kapott, amiben 
prédikációk voltak Petőfi  Sándorról, Kölcsey Ferencről, 
Rákóczi Ferencről. Báró Rákóczi ünnepséget rendezett, 
ahol elénekelték a Krasznahorka büszke vára és a 
Nagymajtényi síkon letörött a zászló kezdetű énekeket. 
(R25935/II., 50. lap)

1977.01.06.: Vass Károly és Vass Ferenc Nyugat-Né-
metország kancellárjának látogatásáról beszél; tudomá-
suk szerint 1978-ban 60 000 erdélyi német települ ki az 
NSZK-ba. Farkas László jelentése előtt a Szekuritáté nem 
ismerte Vass Ferencet. (R25935/II., 49. lap)

1977.10.19.: Fekete Miklós és Ughy István néprajzi, 
történelmi adatokat gyűjtenek a Homoród menti unitá-
rius lelkészi hivatalokban. (R25935/II., 47. lap)

1978.12.21.: Lelkészi értekezletről jelent, amelynek 
témája Erdély egyesülése Romániával. (R25935/II., 46. 
lap)

1979.09.20.: Magyarországi és csehszlovákiai útjáról 
jelent. Rosszindulatúan jellemzi Bencze Mártont. 
(R25935/II., 43. lap)

1980.09.03.: Bencze Márton budapesti unitárius lel-
kész meglátogatja a székelyderzsi unitárius és a székely-
dályai református templomot, adatokat gyűjt monográfi -
ákhoz. (R25935/II., 42. lap)

1980.09.03.: Bencze Márton budapesti unitárius lel-
kész erdélyi látogatásáról jelent. (R25935/II., 41. lap)

1980.12.23.: Rázmány Csaba politikai vicceket mon-
dott a lelkészi gyűlés szünetében. (R25935/II., 39. lap)

1981.03.21.: Farkas László megnyerte az árkosi lel-
készválasztást, mégis a püspök vejét nevezték ki oda. A 
püspök angol nyelv tanulására biztatja, hogy az AEÁ-beli 
Detroitba mehessen továbbtanulni. (R25935/II., 37. lap)

1981.05.30.: Székely József Gyepesben művésztábort 
szervez Hargita megyei amatőr szobrászoknak és festők-
nek. Keszeg Ilonát tudja csak megfi gyelni. (R25935/II., 
36. lap)

1981.08.17.: Szőcs László AEÁ-beli református lelkész 
látogatása a jelentéstevő paplakján. (R25935/II., 35. lap)

1981.11.19.: Szász Albert (Városfalva) lakásán jeho-
vista összejöveteleket tartanak, amiket Takács Irén szervez 
a következő személyek részvételével: Szász Eszter, Gergely 
Ilona, Millin János és felesége. (R25935/II., 34. lap)

1981.11.19.: Millin János váratlanul megjelent az uni-
tárius istentiszteleten. (R25935/II., 31. lap)

1982.04.12.: Farkas László városfalvi unitárius lelkész 
Derzsi Albert segítségével 5000 USD értékű csekket ka-
pott az AEÁ-ból, hogy az egyházközségnek orgonát vá-
sároljanak. Kovács Lajos és Erdő János 46000 lejért el 
akarják venni tőle a csekket, aminek átadását megta-
gadta. (R25935/II., 28. lap)

1982.04.02.: Az IARF küldöttsége és Kovács Lajos püs-

pök városfalvi látogatásáról jelent. (R25935/II., 27. lap)
1982.06.10.: Brassói jehovista hívő látogatása Város-

falván. Csepregi Lászlót, Demeter Dénest, Szász Albertet 
kereste fel és jehovista nyomtatványokat osztogatott. 
(R25935/II., 26. lap)

1983.04.07.: Nyitrai Leventéről jelenti, hogy ellensé-
gesen viszonyul a rendszerhez. (R25935/II., 25. lap)

1983.04.07.: Farkas László saját magyarországi útjá-
ról jelent. Házigazdája, Kovács Emil feleségének Aczél 
György a keresztapja. (R25935/II., 23. lap)

1983.04.07.: Takács Irén jehovista leukémiás beteg el-
utasította a vérátömlesztést. Halála után Szász Dénes 
székelyudvarhelyi unitárius lelkész elutasította a temeté-
sét, így Farkas László temette el Városfalván. (R25935/
II., 22. lap)

1984.01.06.: Pálfi  Tamás Bukarestben György Sán-
dornak, Magyarország nagykövetsége titkárának a ven-
dége volt. (R25935/II., 21. lap)

1984.10.30.: A jelentéstevő korondi keblitanácso sok-
kal való találkozásáról számol be. Fodor Dénesről bő-
vebben ír: tájékoztat a locarnói útjáról, Gyarmati György-
gyel való találkozásról, és hogy ellenséges a rendszerrel 
szemben. (R25935/II., 18. lap)

1985.03.13.: Józsa Ákosról jelent, aki állítólag része-
ges. (R25935/I., 30. lap)

1985.03.23.: Tófalvi Sándor Magyarországról levél-
ben verseket küldött Farkas Lászlónak, amiket fel kellett 
volna olvasni a korondi lelkészbeiktatóján, azonban nem 
olvasták fel, mivel nacionalista és irredenta tartalmúak. 
A verseket átadta a tartótisztnek. (R25935/II., 17. lap)

1985.05.23.: Józsa Ákos körorvosról és feleségéről je-
lent a saját lelkészbeiktatóján hallottakról. (R25935/II., 
16. lap)

1985.06.16.: Anthoni Ion római katolikus lelkészről 
jelenti, hogy hallgatja a Szabad Európa Rádiót. 
(R25935/I., 28. lap; R25935/II., 15. lap)

1985.10.02.: Zsigmond Csaba Attilát megválasztják 
egyházköri pénztárnoknak, bár a jelentéstevő szerint 
nem megfelelő erre a tisztségre. Zsigmond Csaba Attila 
időnként találkozik György Sándor nevű magyarországi 
barátjával. (R25935/II., 2-14. lap)

1985.12.18.: Fazakas Dénessel beszélgetett, Fodor 
Dénes volt unitárius lelkész unokaöccsével. Fodor Dé-
nes Németországból az AEÁ-ba települt át, ahol Colo-
rado államban református lelkészként dolgozik. Ifj ú Fo-
dor Dénes csomagot kapott az édesapjától, azonban ő a 
dollárnak jobban örvendett volna. (R25935/II., 13. lap)

1986.02.13.: Balázs Tamás meséli, hogy karácsonykor 
Balázsi László felfüggesztett unitárius lelkész megláto-
gatta Szentháromságon, és prédikált a templomban. Ba-
lázsi László végleges kitelepedési engedélyt kért Kana-
dába. (R25935/II., 2. lap) 

1986.03.22.: Fekete Attila unitárius lelkészt felfüg-
gesztik családi és munkahelyi problémák miatt. (R25935/
II., 12. lap)

1986.03.22.: Fodor Dénes apósa, Farkas Ferenc 
Vargyasról Korondra látogat. Izraeliekkel levelezik. Ifj ú 
Fodor Dénes: az édesapja nem unitárius lelkészként te-
vékenykedik, az édesanyja pedig kórházi munkaválla-
lásra készül. (R25935/II., 11. lap)
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1986.03.22.: Kovács István Sándor homoródújfalvi 
lelkészről jelenti, hogy terjeszti a prédikációit és a fi atal 
lelkészek vezetője. (R25935/II., 8. lap)

1986.06.25.: Tófalvi Sándor nyolcvannyolc éves ma-
gyarországi állampolgárról jelent. (R25935/II., 7. lap)

1986.06.25.: Balázsi László felfüggesztéséről jelent. 
(R25935/II., 6. lap)

1986.10.24.: Balázsi László részt vett a homoródalmási 
templom felépítésének kétszáz éves évfordulóján. 
(R25935/II., 4. lap)

1987.03.17.: Fülöp Dezső unitárius lelkészt kedve-
zően jellemzi. (R25935/II., 3. lap)

1987.04.28.: AEÁ-beli unitáriusok korondi látogatá-
sáról jelent. (R25935/II., 5. lap)

1988.07.05.: Magyarországi rokonságát sorolja fel. 
(R25935/I., 8. lap)

1988.08.15.: Tófalvi Sándor kilencvenéves korában 
meghalt. Korondon élő fi a (Tófalvi János) kiutazási en-
gedélyt kért a temetésre. (R25935/II., 1. lap)

Az R259352-es azonosítószámú iratgyűjtemény I. kö-
tetének 87., illetve 89., 91. és 92. oldalain található kifi ze-
tési jegyzék, valamint átvételi elismervények szerint Far-
kas László együttműködői tevékenységének pénzbeli ju-
talmazásaként három alkalommal 300-300 lejt (mind-
összesen 900 lejt) vett át Könyves Ludovic tartótiszttől 
(1985. VII. 16-án, 1986. VIII. 1-én, valamint 1986. XII. 
29-én).  

Keltezés, valamint hitelesítés: Kolozsvár, 2012. január 12.

Andorkó Ferenc s. k., Csete Árpád s.k., 
Kelemen Szabolcs s. k., Márkó László s. k.

Az Egyházi Átvilágítási Folyamatot Koordináló 
Bizottság vizsgálati eredményei Darkó Béla 

átvilágítása tárgyában

Bizottsági ügyiratszám: D-15 / 2011
A vizsgált személy jelenlegi lakhelye: Marosvásárhely.
A vizsgálat okát képező korábbi tisztség: volt egyház-

köri felügyelőgondnok.
A tanulmányozott iratgyűjtemény azonosító adatai: 

I054921, I kötet, 17 lap.
A Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Országos Tanács ál-

tal kiállított nemleges nyilvántartási, együtt nem műkö-
dési vagy más igazolás/ok: –

A bizottság megállapításai a vizsgált személy megfi -
gyeléséről, illetve az államvédelmi szervekkel való eset-
leges együttműködéséről, továbbá a kötelező nyilatkoza-
tok valóságtartalmáról: 

1/D-15/ 2011. (XI. 24.): (1) A bizottság a rendelke-
zésére álló anyag alapján megállapítja, hogy Darkó 
Bélát az államvédelmi szervek 1961–1963 között több 
besúgó közreműködésével megfi gyelték, és teológiai 

hallgató korában, 1961. február 8-án az államvédelmi 
szervek kolozsvári részlegén tizenkét órán át kihall-
gatták. 

A Darkó Bélával aláíratott kihallgatási jegyzőkönyvet 
valószínűleg Onac Ioan államvédelmi főhadnagy írta a 
kihallgatást levezető tisztként. A kihallgatási jegyző-
könyv mellett egy nyilatkozat is készült, amellyel Darkó 
Bélának titoktartást kellett fogadnia a kihallgatás 
tényéről és körülményeiről. 

(2) A Darkó Béláról írt besúgói jelentésekből a kö-
vetkező ártalmas voltúak emelhetőek ki: 

– Incze (Izsák Vilmos) 1961. január 25-i jelentésében 
jellemzi Darkó Bélát, és javasolja ügynökként való be-
szervezését, mert szerinte hasznos embere lesz az állam-
védelmi szerveknek. Ugyanő 1961. február 20-i jelenté-
sében több személyt is súlyosan terhelő tényeket tár fel 
azokból, amelyeket Simén Dániel és társai börtönbünte-
tésre ítélésekor vádként használtak.

– Bende Béla 1961. január 25-én részletesen jellemzi 
Darkó Bélát: a Teológai Intézet keretében kifejtett véle-
ményeinek egy részét egészségtelennek minősíti, politi-
kai irányultságát részben helytelennek véli, az édesapjá-
ról (idős Darkó Béla marosvásárhelyi lelkész-esperes) 
pedig megjegyzi, hogy kb. 40 hektár elkobozott területet 
birtokló kulák volt, aki baráti kapcsolatban áll a reakciós 
körökkel.

(3) A kihallgatás során Darkó Bélát megpróbálták 
zsarolással együttműködésre kényszeríteni, amit meg-
tagadott. Az együttműködés visszautasításáért ko-
moly fenyegetésekkel illették, aminek következtében 
lemondott teológiai tanulmányainak folytatásáról, és 
minderről tájékoztatta Kiss Elek akkori püspököt. A 
bizottság mindezt dicséretesnek minősíti, és megálla-
pítja, hogy Darkó Béla nem tekinthető az államvé-
delmi szervekkel együttműködő személynek.

Fontosnak tartjuk idézni Darkó Béla 2004. június 
11-i kötelező nyilatkozata alábbi részét:

1961 februárjában egy félnapos kihallgatásban része-
sültem, ahol megpróbáltak zsarolással együttműködésre 
kényszeríteni, amelyet mindvégig visszautasítottam, és a 
szervekkel való együttműködést megtagadtam. Az együtt-
működés megtagadásáért komoly fenyegetésekkel illettek, 
minek következtében úgy döntöttem, hogy nem vállalom 
teológiai tanulmányaim további folytatását s még azon év 
tavaszán elhagytam a Protestáns Teológiai Intézet unitá-
rius karát.Ezen szándékomról édesapám, néhai id. Darkó 
Béla marosvásárhelyi esperes jelenlétében informáltam 
néhai Dr. Kiss Elek akkori püspök urat, aki meghallgatta 
és megértette érveimet, sajnálatát fejezve ki döntésem mi-
att, azt elfogadta.

Keltezés, valamint hitelesítés: Kolozsvár, 2012. január 12.

Andorkó Ferenc s. k., Csete Árpád s. k., 
Kelemen Szabolcs s.k., Márkó László s. k., 

Szabó László s. k.
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