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A romániai reformátusok elnyomatása

Aligha kell magyarázni, mennyire fontos szerepet játszott Erdély történetében a reformá-
tus egyház mint társadalomformáló, kultúraszervezQ és mint etnikai kötQdés_ intézmény. 
Története e vonatkozásokat akár egyenként számba véve is fokozott érdeklQdésre tarthat 
számot. Tegyük hozzá: a XX. században egy szakasza a magyar mellett egyetemes törté-
neti nézQpontból is figyelmet érdemel. Az egyházak és a kommunista diktatúrák viszonya 
összetett problematikájának egyik jellegzetes változatát képviseli. Speciális voltát nyoma-
tékosítja, hogy a romániai magyar reformátusokkal közel azonos lélekszámú észt és lett 
lutheránusokon kívül a hatalmas kelet-európai ortodox vallási tömbben nagyobb számú 
protestáns nem élt, sQt az eredetileg túlnyomólag evangélikus NDK mellett a szovjet kom-
munista világrendszerben sem. A hivatalos ateizmus több-kevesebb azonossággal és elté-
réssel, különbözQ sajátosságok kíséretében érvényesült az egyes kommunista országokban.

Ez a nagy munkával készült kit_nQ könyv címe szerint a romániai református egyház 
történetérQl szól a kommunista rendszer elsQ felében. Pontosabban a rendszer elsQ sza-
kaszáról, hiszen 1944 QszétQl az 1950-es évek végéig tekinti át az eseményeket, melyek 
után még nemhogy ugyanennyi, hanem kétszeresen több idQ, egy bQ emberöltQ telt el a 
román kommunizmus bukásáig, igaz, jóval kevésbé „mozgalmasan” mint elQtte. A törté-
nészek vitatkoznak azon, vajon Romániában mikor kezdQdött, de fQleg meddig tartott a 
sztálinizmus. Gheorghiu-Dej és csoportja önigazolásának fontos eleme volt, hogy a ro-
mán kommunista párt már Sztálin halála elQtt fölszámolta soraiban a sztálinizmust, ami 
szerintük különben sem jutott túlsúlyra. Ugyanakkor a politológiai irodalom Ceauşescu 
rendszerét is a sztálinista típusú diktatúrák egyik egyedi formájaként tartja számon. A kö-
tetben közölt tanulmány tényekkel alátámasztva többször hangsúlyozza, milyen jelenté-
kenyen függött az egyház helyzete a belpolitikai és távolabbról olykor a külpolitikai hely-
zet alakulásától. Ezért csakis egyetérteni lehet a szerzQk véleményével, hogy a korszak 
sorsdöntQen a szovjet–román megszállással kezdQdött, nem valamivel késQbb a teljes és 
nyílt kommunista hatalomátvétellel.

Ugyanilyen meggyQzQ a másik korszakhatár kijelölése. A Sztálin halálát követQ átme-
neti engedmények után a magyar forradalom bukása és a szovjet csapatok Romániából 
kivonulása következményeként az 1950-es évek végén ismételten kemény csapások és 
erQsen korlátozó intézkedések sújtották a magyar kisebbséget és párhuzamosan a refor-
mátus egyházat. Amellett, hogy a hivatalos ateista ideológia lényege sosem változott, 
1960 után a pártállam és az egyház viszonya az elQzQ által kikényszerített keretek között 
hosszú idQre rögzült az utóbbi teljes alávetettségében és maradéktalan ellenQrzésében, de 
mint utaltunk rá, kevésbé „mozgalmasan”. Olyannyira, hogy utóbb 1990-ig még a lassan 
beköszöntQ nemzetközi enyhülés nyomában is csupán csekély mértékben, talán leginkább 
az egyház külföldi kapcsolatainak területén változott. Ám ezek az évtizedek már nem 
tartoznak a könyv tárgyához.

Maga a kötet világosan elkülönülQ, két nagy részre oszlik. Kevesebb mint egyharmadát 
Buzogány DezsQ és Járosi Csongor korszakot bemutató tanulmánya (9–110. o.), a továb-
bi terjedelmet pedig dokumentumok töltik ki. A dokumentumok abból a hatalmas levél-
tári anyagból kerültek közlésre, amelyet a Buzogány DezsQ által irányított, kolozsvári 
Pokoly József Egyháztörténeti Kutatócsoport tárt föl. A tanulmány az erdélyi református 
egyházkerület történetének két fontos korabeli forrására támaszkodik. Ezeket kronologi-
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kus rendben mutatják be a szerzQk, és fölhívják az olvasó figyelmét: „… írásunkra nem 
mondjuk rá, hogy „történet”, hiszen a feltárt és itt elQadott anyag jelentQs ugyan, de még-
sem kimerítQ az egyház e korszakban megélt történetére nézve” (12. o.). Valójában az 
egész m_re érvényes ez a megjegyzés. A történet ellentmondásos egész: töredékes, mégis 
kirajzolódik benne a legfontosabb események összefüggQ láncolata. Az egyik forrásgy_j-
temény püspöki levéltári iratokat foglal magába, a másikat az egyházkerület legfelsQbb 
irányító testületének, az igazgatótanácsnak a jegyzQkönyvei képezik. Egy monográfia – 
mely remélhetQleg majdan megszületik – nyilvánvalóan támaszkodna máshol keletkezett, 
különösen egyházközségi iratokra is. A meghatározott kutatói nézQpont tehát elsQsorban 
az egyházvezetés pozíciójából mutatja be a történéseket. A tanulmány így is gazdagon és 
részletesen dokumentált. Számos fontos eredménye és megállapítása van, melyek közül 
egy recenzióban csak néhány ismertetésére kerülhet sor.

A tanulmány elején alaptételként fogalmazódik meg, ami az egész m_re vonatkozik, 
hogy a református egyház történetének legnagyobb mérték_, negatív töltet_ átalakulá-
sán ment át röviddel 1944 után: „… elveszítette mindazt, amit a reformáció századától 
kezdve örökségül kapott, illetve fáradságos munkával és konok kitartással összegy_jtött, 
és a közösség szolgálatába állított. E nagyarányú veszteség miatt egyrészt lehetetlenné 
vált teljesítenie földi rendeltetését, másrészt a hatalom kiszolgáltatottjává tette minden 
téren…” (10–11. o.). Habár sejthetQ volt a végkifejlet, az egyházvezetés maradék eszkö-
zeivel kitartóan és áldozatosan igyekezett az egyház életét a korábbi formák és adottsá-
gok között fenntartani. Semmit sem ért el, mert a kommunista hatalom m_ködését végül 
templomfalak közé szorítva, megfosztotta csaknem egész intézményrendszerétQl, összes 
társadalmi és kulturális funkciójától. Volt mit veszíteni. Az elsQ világháború után a koráb-
bi magyarországi egyházszervezeten belül számos saját létesítményre és tradicionálisan 
nagyobb autonómiára támaszkodva építhettek ki újakat, a legfontosabbak közül említve: 
iskolák, sajtó, könyvkiadás, diakonisszaképzés, kórház, szanatórium, egyesületek, alapít-
ványok stb. Az államosítás nemcsak a legértékesebb vagyonától, a földbirtoktól fosztotta 
meg, hanem egyidej_leg ellehetetlenítette hagyományosan legtekintélyesebb támaszát, 
a földbirtokos réteget, majd utóbb a kényszer – kollektivizálás a hívek zömét alkotó pa-
rasztságot zilálta szét. Így kellett a református egyháznak vagyon nélkül önfenntartóvá 
válnia. ErQsen redukálták a szorosabban vett hitéleti tevékenységet is. A földolgozott 
levéltári forrásokból a megmaradásért folytatott heroikus küzdelem bemutatását végezte 
el a szerzQpáros.

1944 Qszén a gyQzQket eleinte semmiféle belpolitikai megfontolás nem gátolta a le-
gyQzöttekkel, így a teljesen védtelen és elesettségben lévQ magyar református egyházzal 
szemben. Romániában a kommunista rendszert, annak egyik specialitásaként föltétlenül 
befolyásolta az erQs nacionalizmus, amely nemcsak idegen, hanem magyar vallást is 
látott a reformátusságban, minthogy akik reformátusok voltak, azok mind magyarok is 
voltak. A karöltve föllépQ szovjet–román–kommunista megszállás mellett, mely a jövQ 
ideológiai formációját vetítette elQre, egyáltalán nem mellékes, speciális körülményekkel 
is szembe kellett nézni. Ilyen volt a szovjet katonai igazgatás, ami ideig-óráig valamifaj-
ta a határkiigazítás illúzióját tartotta fenn, valamint a második bécsi döntés óta parázsló 
román bosszú- és revansvágy föllángolása, román szabadcsapatok fosztogató-gyilkoló 
garázdálkodása. Ekkor és még sok éven át éppen a fent említett külkapcsolatok hiánya, 
a teljes nemzetközi elszigetelés volt az egyik legsúlyosabb-katasztrofálisabb tényezQje a 
református egyház helyzetének. A két világháború közötti idQszaktól különbözQen egyál-
talán nem számíthatott a magyarországi testvéregyházra. S noha a pártállam igyekezett tu-
domást nem venni róla, a katolikus hívek mögött ott állt a Vatikán nemzetközi tekintélye, 
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míg a protestáns világszervezetek vagy gyengék voltak ahhoz, hogy megszólaljanak 
vagy eleve nem jutottak kellQ információkhoz.

A szerzQpáros tanulmányának két utolsó alfejezete az 1956-os magyar forradalom 
romániai visszhangjával és hatásával, illetQleg a kapcsolódó romániai politikai pe-
rekkel foglalkozik. Mint fentebb jeleztük, az utóbbiak a bemutatott korszak záró tör-
ténései közé tartoznak. Nyilvánvaló, hogy az 50-es évek végének perei a magyarság 
megfélemlítését célozták, de nem érezzük teljesen indokoltnak, miért éppen a kötet-
ben dokumentált és elemzett két pert választották ki a szerzQk, pontosabban: miért 
csak ezeket, miért nem többet az egyébként számba vettek közül.

Az egyik szempont bizonyára a témakör reprezentálása. A „nagyváradi betánista 
csoport pere”, a betánista perek egyike, melyekben buzgón vallásos, különben apo-
litikus emberekre ráfogják, hogy a vallásosság leple alatt államellenes összeesküvést 
szQnek. 1903-ban Budapesten a Betánia Egylet egy észak-amerikai eredet_ vallási 
világmozgalom részeként alakult meg, melynek lelkész és laikus tagjait erQs missziós 
lelkület és gyakran vallási fundamentalizmus jellemezte. Dolguk azonban korántsem 
ennyire egyszer_. Minthogy a hivatalos egyházakon belül, de azok kritikusaiként 
léptek föl, az érintettek általában több-kevesebb ellenszenvvel viseltettek velük szem-
ben. Így volt ez a korszak Romániájában is. Már sem a budapesti egylet, sem más 
szervezet nem létezett, a mozgalom szellemisége mellett kitartók kis csoportokban 
magánemberként találkozgattak. Tömegmozgalomról szó sem volt s tegyük hozzá, 
a betánisták a korabeli romániai vallási világ peremén helyezkedtek el. Csakhogy a 
belügyi szerveket minden általuk ellenQrizhetetlen csoportosulás irritálta. Lecsaptak 
rájuk, s ezáltal nemcsak a magyarokat félemlítették meg, hanem a hivatalos egyház-
vezetés és a lelkészek egy részének hallgatólagos egyetértését is kiváltották. Nem ál-
lítjuk, hogy az utóbbiak helyeselték volna a súlyos ítéleteket (például a nagyváradiak 
fQvádlottjára, Visky Ferenc lelkészre 22 évet róttak ki), de csupán elQzetesen figyel-
meztették és meg nem védték a perbefogottakat. A nagyváradi perhez hozzásorolták 
egy szilágysági lelkész ügyét, akinek nem volt köze hozzájuk, ám példás köteles-
ségtudással élt hivatásának, s akit errQl egyházi felettesei fenyegetéssel sem tudtak 
lebeszélni. Ez a groteszk eset nem volt egyedi a maga nemében. Vele kapcsolatban 
fölmerülhet egy lényeges kérdés: vajon a korabeli egyházi közvélemény és az utókor 
egy része mennyire jogosan vádolta az egyházvezetést kollaborációval. Pontosabban, 
hol volt a határ a megmaradásért vállalt együttm_ködés és a diktatúrának megfelelni 
akarás között. A szerzQk azonban visszafogott hangvétel_ fölvetésénél nem mennek 
tovább.

A másik per, a „Fodor-csoport”-é nem egyházi keretezettség_, de katolikus szerze-
tesek is vádlottjai voltak, és mellettük Csiha Kálmán, a kommunista rendszer bukása 
után elsQ szabadon választott erdélyi református püspök pályakezdQ lelkészként. Az 
utóbbi tény bizonyosan közre játszott kötetbe kerülésében. Ezúttal is az állam meg-
döntésére szQtt összeesküvés merült föl vádként, de ezúttal sem történt szervezkedés, 
csupán a fQvádlott mérnök folytatott vigyázatlanul és felelQtlenül beszélgetéseket 
Erdély jövendQ sorsáról egymástól nagy távolágra lakó ismerQseivel, akik azonban 
egymás nem ismerték. A cél ugyancsak megfélemlítés és a magyar reakciós elemek 
ellenséges viselkedésének leleplezése volt, tudniillik a vádlottak különbözQ társa-
dalmi rétegekbQl kerültek ki. Mindkét per valóban reprezentáns példája a koncep-
ciós eljárásoknak, mégpedig a primitív szériából, kiagyalóik és lefolytatóik szinte 
alig ügyeltek a valóság látszatára. Majdan szinte groteszk komédiaként ugyanebben 
kontextusban születtek meg az amnesztiával szabadulásokat követQ néhány évre a 
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„futószalagon” pár perc alatt lebonyolított „rehabilitációk”, amelyek – most fordított 
elQjellel – szintén teljességgel mellQzték a tényeket és a törvényességet. Az iratok a 
kommunista bíróságok brutalitását és az elítéltek szenvedéseit, legtöbb esetben hitük-
höz és igazukhoz ragaszkodó kitartását is szemléltetik.

Ezeknek a pereknek a lefolytatásánál rendre közrem_ködtek besúgók is, azonban a 
Securitate irattárában úgyszintén kutató történészek – számunkra kissé érthetetlenül – 
ügynökaktát alig idéznek.

A könyv „Dokumentumok” cím_ kétharmadnyi terjedelmében találhatók a periratok. 
Ha arra gondolunk, hogy a mintegy tizenöt évet átfogó történet forrásaiból csupán két 
évre datálhatók, akár elégedetlenek lehetünk. Ugyanakkor el kell ismerni, hogy egy 
bizonyos arányban pótolnak olyan információkat, amelyeket a kötet tanulmánya ter-
jedelme és nézQpontja miatt nem tartalmazhat, gyülekezetek, hívek egyházi életérQl, a 
vallásgyakorlás „mindennapjairól”.

Többnyire egyszer_ fogalmazásuk ellenére drámai olvasmányok a kihallgatási jegy-
zQkönyvek, vádiratok, fellebbezések, ítéletek stb. magyar fordításban. ElegendQ annyit 
kiemelünk, hogy ezek az iratok rögzítették az állampárt által büntetQjogilag-politika-
ilag kifogásolt hitéleti tevékenységet és az áldozatoknak az ítéletek elQtti, büntetésük 
alatti és kiszabadulásuk utáni személyes sorsát. A periratokat a Járosi Csongor által 
gondozott hét szöveg, négy túlélQ idQs korában rögzített vallomása, valamint az egyik 
meghurcolt özvegye, egy másiknak lelkészi pályára lépQ két fia emlékezése vezeti be. 
Tömörített életút-interjúk, melyekbQl a kérdéseket a közlés kihagyta. Személyes hang-
vételükkel a diktatúrák kegyetlenségeit megörökítQ krónikák között – ha volna ilyen 
rangsor – „kiemelkedQ” helyet foglalhatnának el. A visszaemlékezésekben találkozunk 
leginkább besúgókról szóló adalékokkal, az aljasság és becstelenség példáival. A tör-
vénytelenségekre, szadizmusra, az embertelen börtön és kényszermunka-viszonyokra 
utalva mondta az egyik perbefogott özvegye: „Ebben a rendszerben bármit bárkivel 
megtehettek” – (300. o.). Amilyen banálisan hangzó ez a tanulságösszegzés, olyannyi-
ra igaz. SQt az is bele van foglalva, hogy egy másik rendszerben (a két háború között, 
holott az sem volt mentes durva visszaélésektQl), amelyben az emlékezQ fölnQtt, talán 
nem történhettek hasonlók.

A kötet tanulmánya egy kurta fejezettel zárul, félreérthetQ címmel: „Kik a felelQ-
sök?” A szerzQk nem a megnyomorító rendszerre vagy a mindenkori egyházvezetésre 
gondolnak, hanem az elítéltek között egymás óvatlanul bajba keverése miatti felelQsség 
problémájára. Nem mindenki tudta magának megbocsátani vigyázatlanságát, de az érin-
tettek nagy része nem vádaskodott és nem haragudott a másikra. A visszaemlékezések 
többnyire arról tanúskodnak, hogy a testi-lelki megpróbáltatások nagy áron ugyan, de a 
h_séget, hitet, emberséget erQsítették.

A betánisták ugyanazzal az „ártalmatlan illegalitással” gyakorolták hitüket, mint 
perbefogásuk elQtt. 1990-ig rendQri figyelem kísérte Qket, de újabb per nem indult, így 
élhettek a szabad szervezQdés lehetQségével 1990-ben. A börtönbQl és kényszermunká-
ból szabadulás után azonban már egyik elítélt sem talált régi önmagára, még ha sikerült 
is egzisztenciáját biztosítva visszailleszkednie a társadalomba. Tönkrement egészség, 
megrokkant lélek, szétesett család, soha viszont nem látott szeretteik emléke, amit sem-
miféle rehabilitáció nem feledtethet.

(Buzogány DezsQ – Járosi Csongor: A református egyház Romániában a kommunista 
rendszer elsQ felében. Tanulmányok és dokumentumok. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 
2011, 384 p.)


