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ELŐSZÓ

„A Szentlélek munkája politikailag megfoghatatlan”

Hermán M. János e kötet megírása, a felszínre hozott 
értékes adathalmaz megelevenítése és megszerkesztése 
által ismételten bebizonyítja alkotásra szomjúzó, szel-
lemiekben (is) örökmozgó természetét. A szerző négy 
évtizede ingázik Erdély, azaz szülőföldje és Hollandia, 
felesége miatti hivatalos lakhelye között. Eközben megál-
lókat tesz főleg Magyarországon, de szükség szerint má-
sutt is. Megannyi peregrinus deák, későbbi tanítómester, 
a Misztótfalusi Kis Miklósok és az Apáczai Csere Jánosok 
sorsa jut osztályrészül neki. Hazahozza Németalföld szel-
lemiségét, otthon és itthon egyaránt termőföldbe szór-
ja a hit, a reformáció eszmeiségét. Miközben Zwolléból 
Nagyváradra menet éppen Debrecenben, a „kálvinista 
Rómában” vált szállítóeszközt. A püspöki székhelyen ál-
tala – mint egyházkerületi előadótanácsos, későbbi do-
kumentációs könyvtárigazgató – létrehozott és gondosan 
ápolt egyházi dokumentációs könyvtár mindig hazavárta 
az immár aktív nyugdíjasan alkotó hollandiai nagyköve-
tét az erdélyi reformációnak. De hazavárja Nagysármás 
is: a mezőségi dombok, a templomtorony, a rokonság és 
a temető.

Hermán M. János szerteágazó életpályája sok hely-
színt ölel fel. Mögötte egy Istenében, családjában, szelle-
mében gazdag ember. Kolozsvár, Nagysármás, Beszterce, 
Kolozsvár, Amszterdam, Mezőkeszü, Magyarrégen, 
Somkerék, Újős, Fűzkút, Zwolle, Brüsszel, Budapest, 
London, majd két évtizedes ingázás Nagyvárad, 
Nagysármás és Zwolle között. A tiszteletes úr mindenhol 
a tőle megszokott jó orgánummal és őszinte szavakkal 
szólt és szól ma is az egybegyűltekhez. Szószékről, egy-
házi konferencián, vagy most éppen egy tartalmas kiad-
vány által.

A szerző peregrinációi, alapvetően meghatározó 
kétlakisága visszatükröződik a kötetben, amely nagy-
részt konferenciákon bemutatott, különböző alkalmak-
ra megírt és részben egyházi lapokban megjelentetett 
írások gyűjteménye. Témaválasztása igen változatos és 
szerteágazó, stílusa olvasmányos, esetismertetése rész-
letbe menő. Alapos lábjegyzetekkel, több esetben értékes 
mellékletekkel (levelek, fordítások, névjegyzékek) ellátott 
tanulmányok sorakoznak, amelyek az olvasó számára 
egyszerre nyújtanak teológiai, egyháztörténelmi, hely-
ségnévföldrajzi, nemzetpolitikai, szociológiai ismere-
teket. Szorgalmas dokumentálás és már-már nyomozás 
eredményeképpen megrendítő életrajzok, történetek, 
események, gondolatok tárulkoznak fel, melyek közös ve-
zérfonala a hit megtartó ereje. Amint azt a sorok között 

olvashatjuk Magda van der Ende nyomán: „a Szentlélek 
munkája politikailag megfoghatatlan”.

A hetvenes-nyolcvanas években a román titkosrend-
őrség által meg0 gyelt Hermán M. János többnyire olyan 
ismereteket tár az olvasó elé, amelyeket annak idején 
süllyesztőbe szántak a kommunista vezetők, bizonyára 
szívük szerint (lélek hiányában) az egyházakkal együtt. 
Ezért – a személyes indíttatáson túl – az egykori meghur-
coltak rehabilitálása, a hallgatás csendjének a megtörése 
közösségi feladat teljesítése egyúttal. Miközben a börtön-
be vetettek, a hitükért szenvedettek, a népükért és vallá-
sukért egyenes gerinccel kiálló papok mellett a könyv lap-
jain is előbukkannak a jelentők, a júdások, a vörös papok. 
A Szamosújváron kivégzett ötvenhatos nemzeti hős Sass 
Kálmán, a Szekuritáté okozta akasztásos öngyilkosság 
áldozata, Tőkés Béla, valamint a börtönből már szeret-
teihez és gyülekezetéhez vissza nem térő Horváth László 
mártír lelkipásztor földi léptékben krisztusi utat járt be. 
Megtartó hitük által emlékük legyen áldott!

A könyvben a halálos ítéletükkel együtt nevük kiej-
tésének tiltására ítélt erdélyi református „papkrisztusok” 
mellett olyan történetek is felszínre bukkannak és ismert-
té válnak, amelyek felemlegetése a letűnt rendszerben 
már bírósági vádpontnak számított. Ilyen a szégyentele-
nül megszállott könyvtár, a tisztítótűzre dobott puszta-
kamarási Kemény-féle könyvtár sorsa, a könyveket és az 
írástudókat gyűlölő Szekuritáté ténykedései, az erdélyi 
református egyház életét bármiféle mellébeszélés nélkül 
ismertető előadás-tanulmány, vagy éppenséggel a szerző 
szülőföldjén a nagysármási, kissármási és nagycégi legá-
ció története egy távoli karácsonyon. Miközben megele-
venedik a Mezőségen fél évszázadon át szolgáló édesapa, 
valamint az igaz testvér, a keserves sorsú Pista alakja.

A hidak összekötnek, például különböző nyelvű, vi-
lágnézetű embereket közelítenek egymáshoz. De hídként 
fogható fel, híd szereppel bír maga a hit, a református vallás. 
Egyszerűségében felemelő történet az agymosás kommu-
nista érájából: egy faluszéli hívő család váltig ragaszkodik 
ahhoz, hogy a holland légátus keresztelje meg a gyerme-
küket. A könyvben ez a történet a híd Erdély és Hollandia 
között. És következnek a tanulmányok a szerző második 
hazájához kötötten: hollandiai peregrinusok, egy magyar 
sziget-család Hollandiában, a Pennings-Nuszpl házaspár 
szolgálata, Kuyper Ábrahám munkásságának méltatá-
sa, holland-magyar egyházi kapcsolatok. Aztán mege-
levenedik az első világégést követően mintegy ötvenezer 
árva, éhező magyar gyermeket Hollandiába és Belgiumba 
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szállító vöröskeresztes gyermekvonatok története, majd a 
második magyar gyermekmentési akció szükségessége a 
második világháború után. Külön tanulmány vállalkozik 
a magyarok közötti missziói-egyházi munka szervezé-
si történetének vázlatos áttekintésére a Nyugat-Európai 
Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat megalaku-
lása előtti időszakban. Újabb kedves témája a szerzőnek, 
egyúttal saját lelkipásztori szolgálatának gyakorlata.

A könyv olvasása közben hidakon közlekedünk a nyu-
gati diaszpóra gyülekezetei között, amelyeken szórvány-
papok és buzgó gyülekezeti tagok haladnak együtt, majd 
sietnek a rohanó élet mindennapi kihívásai felé. Aztán az 
Amszterdam csatornái felett átívelő hidakról elérkezünk 
a Dunára épített hidakhoz, kiemelten a nemzetépítő és a 
nemzetét féltő „hídember”, Széchenyi István alkotásához. 
Egy másik igaz magyar értelmiségi vezető vívódásaiba 

tekinthetünk bele, az éppen soron levő tanulmány té-
mája: Tisza Istvánban az öntudatos kálvinista államfér*  
emlékezete Hollandiában. Végül, a dunai hidaknál meg-
maradva, Czír ia János életébe és munkásságába kapunk 
betekintést, majd a nemzet püspöke, Ravasz László tiszta 
igehirdetésre buzdító egyházpolitikai üzenete szól mind-
annyiunkhoz, palástosokhoz és palást nélküliekhez egy-
aránt. Maarten Aalders professzor tanulmányának az itt 
közölt fordítása pedig a fejezethez illő ráadás.

Hermán M. János tiszta igehirdetésének a műve e je-
len kiadvány. Ki-ki megtalálhatja benne a számára érde-
keset, a saját életére nézve hasznosat, az önmaga lelki épü-
lésére valót. A krisztusi ige üzenete szellemében: „Ami 
kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel 
láttunk, amit szemléltünk és amit a kezünkkel tapintot-
tunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek.” (1Ján 1,1)

ÁBRÁM  ZOLTÁN  

o
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Ravasz László egyházpolitikai üzenete: a tiszta igehirdetés

Emlékbeszéd Ravasz László születésének 125. évfordulójára1

Ravasz1 László úgy él a köztudatban, mint korá-
nak kiváló teológusa és vezető szerepet betöltő püspö-
ke. Életműve egybefűzi a világ magyar reformátusságát, 
egyetemes szolgálata ma is példamutató. Nemzetünk hu-
szadik századi misszionáriusa volt, sokszorosan sebzett 
hazai társadalmunk valóságos vigasztalójaként lépett fel 
a közéletben.

Egyik gyűjteményes kötetének a címe: „Isten ros-
tájában”2. Ravasz László ebben rólunk és nekünk szól az 
„Erdély”3 című rövid írásában: „Rájöttek a magyarok arra, 
hogy nem a nagy szólamok, divatos tanítások, ügyes kap-
kodások mentik meg a népet, hanem a gyökerekbe való 
visszahúzódás, önnön léte, értéktudatának felismerése és 
szolgálata.  Rossz sors volt magyarnak lenni, mint állapotot 
is nehéz volt elhordozni, de mihelyt misszió lett, sugárzó 
élethivatásképpen lehetett egész nemzedékeknek rászen-
telni magukat. Megtanulta ez a magyarság azt is, hogy 
külső sorsunk rajtunk kívül álló hatalmaktól függ ugyan, 
mert kisebbek vagyunk annál, hogy életünk feltételeit nem 
magunk szabjuk meg, de belső sorsunk: maga az élet és az 
életnek a minősége a hatalmunkban áll, s ez az egyetlen 
út, hogy a külső sors zordonságai és nyomorúságai fölé 
emelkedve, egy örökkévaló igent mondjunk örökkévaló 
életparancsokra. Magyarországon zúgott az ellentmondás: 
Nem, nem, soha! Erdélyben hallgatólagosan szállott fel a 
nagy megvallás és elvállalás: Igen, igen mindig! Így készült 
Erdélyben az új magyar: a pozitív magyar.”

Ravasz László időfelettien tanít bennünket arra, hogy 
Erdélyben magyarnak lenni: küldetés! Többek között 
ez volt az oka annak, hogy a második világháború után 
Romániában a hatalom indexre tette a nevét. Teológiai 
tanulmányi éveim alatt egyetlen hivatalos jó mondatot 
mégis olvastam róla Borbáth Dániel professzor úr4 kur-
zusában: „nagyszerű igehirdető volt, homiletikát tanított 
a Teológián”.

Úgy gondolom, hogy közöttünk olyanok is van-
nak, akik a „csak azért is” hagyományát követve, Ravasz 
László féle prédikációkat tanultak és mondtak el a legális 
vagy illegális legációk alkalmával. Családon belül Erdély-
szerte emlegették és szerették, a könyveit rejtett ereklye-
ként őrizték és örökölték. Házkutatások során rendszerint 

1 Elhangzott a KRE Lelkészértekezletének 2007. nov. 8-án tartott 
ülésén
2  Ravasz László: Isten rostájában. Franklin Társulat, Budapest, 1941, 
III. kötet, p.412.
3  Közölve a „Magyar Szemle” 1940 októberi számában is, p. 370-371. – 
Világhálón megtekint ve:  2017.  jan. 19-én: http://adatbank.transindex.
ro/html/cim_pdf1228.pdf
4  Dr. Borbáth Dániel református teológiai tanár halála. In: „Keresztény 
Magvető”, (92.évf.) 1986, p.256

egy-egy Ravasz László-kötetet foglaltak le, hogyha egyéb 
nem akadt. Egyházkerületi Levéltárunkban5 egyetlen 
kéziratos Ravasz-dokumentum sem maradt fenn, amit 
igazán fájlalunk. Jobbik esetben valaki összegyűjtötte a 
leveleit és elrejtette... Évtizedeken keresztül csak a Szabad 
Európa Rádió mondta ki a nevét hangosan, aztán halála 
után, 1975-től változás kezdődött. A Ravasz László körüli 
csendet az 1982-es esztendő hozta meg, amikor a Kálvin 
téri gyülekezetben születésének 100. évfordulója alkal-
mából megemlékezést tartottak.6

Amikor külföldön megjelent az Újszövetség-fordítása, 
melyből hozzánk is be-bejutott egy-egy példány, megtört 
a jég, egyes műveit újra kiadták Magyarországon. Máris 
visszafelé indultunk a küzdelmes sorsot hordozó időben. 
Rövid életrajzi összefoglalónk következik.

A Farkasréti Temetőben az egyik fekete márványtáb-
lán a következő felirat olvasható:

Dr. Ravasz László
1882–1975

Ravasz Lászlóné Bartók Margit
1880–1957

Nékem az élet Krisztus. Fil. 1,21

Sírhelyük három évtizede református zarándokhely-
nek számít.

Ravasz László 1882. szeptember 29-én született 
Bán? yhunyadon. Édesany jának ősei nemzedékeken ke-
resztül erdélyi református papok voltak. Székely szár-
mazású édesapja a városka négyosztályos gimnáziu-
mának volt a tanára. Székelyudvarhelyen érettségizett 
1900-ban, ott nagybátyja, Gönczi Lajos volt az igazgató. 
Még ez év őszétől a kolozsvári Teológia hallgatója lett. A 
Ferenc József Tudományegyetemre is beiratkozott, ahol 
a Bölcsészeti Karon irodalomtörténetet, esztétikát és @ -
lozó@ át tanult. (Az egyetem legnagyobb tanáregyénisé-
gével, a @ lozófus Böhm Károllyal bensőséges kapcsolata 
volt.) Negyedéves teológusként már segédlelkészi kine-
vezést kapott Bartók György püspök mellett, így püspöki 
titkárként is dolgozott.

Málnási Bartók Györgyről is illik megemlékeznünk 
e helyen, mivel meghatározó szerepe volt Ravasz László 
életében. Bartók a nagyenyedi kollégiumban folytatott 
bölcsészeti, jogi és teológiai tanulmányokat, a tübingeni 

5  A Királyhágómelléki Református Egyházkerület levéltáráról van 
szó, 2007 tavaszán történt levéltári  kutatás alapján.
6  Ekkor tartotta az akkori rendszer tűrőképességéhez mért 
összefoglalóját Tóth Károly: „Az Isten beszéde, a történelmi tanulságok 
és a hit” címmel. Emlékbeszéd Ravasz László születésének 100. évfor-
du lója alkalmából (Confessio, 1982).

ELSŐ RÉSZ
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egyetemen doktorált, a kolozsvári egyetem magántaná-
ra lett. „Tiszta etikai magatartásával” Bartók nagy te-
kintélyt vívott ki magának. Keze alatt dolgozva Ravasz 
László megismerhette az Erdélyi Egyházkerület fejlett 
központi igazgatását, a különböző ügyosztályok közötti 
munkamegosztást. Később, budapesti működése idején 
ez a tapasztalat is segítette a hivatala jó ellátásban. Bartók 
Györggyel és családjával elmélyült a barátsága7, a legki-
sebb Bartók-lányt, Margitot vette feleségül.

Ravasz László 1905 őszén Berlinbe utazott, ahol 
két szemeszteren át neves professzorokat hallgatott. 
Németországi tanulmányútja során 1906-ban megláto-
gatta az evangélikus egyház szociális és missziói intéz-
ményeit. Hazatérve megírta és a kolozsvári egyetemen 
megvédte doktori értekezését Schopenhauer esztétiká-
ja címmel, majd megjelent a magántanári értekezése is: 
Bevezetés a gyakorlati teológiába (1907). A habilitációt 
a Sárospataki Teológiai Akadémián szerezte meg. Rövid 
ideig bán/ yhunyadi segédlelkész, majd 1907 és 1921 kö-
zött a Kolozsvári Teológiai Akadémia gyakorlati tanszé-
kének a nyilvános rendes tanára.

Különböző feladatokat látott el az egyházon belül: 
presbiter, egyházmegyei tanácsbíró, 1917-től zsinati tag, 
1918-tól egyházkerületi főjegyző.

Könyvei már 1910-től sorozatosan jelennek meg, a 
„Református Szemle” című folyóiratban gyakran közölt 
cikkeket. A „Protestáns Szemlét” is szerkesztette és ki-
emeljük, hogy az addig főként egyháztörténeti szaklap 
pro3 lja folyamatosan bővült: a magyar értelmiséghez 
szólt időszerű kérdésekről, irodalommal is foglalkozott. 
Visszaemlékezéseiben ezt írja a lapról: „A protestantiz-
mus, mint egységes szellemi irány, először jelent meg a 
magyar szellemi életben, irodalmi mérkőzésre, felvé-
ve a feléje dobott kesztyűt, sőt kesztyűt dobva minden 
ellenfélnek.”

Új teológiai folyóiratot is alapított Imre Lajossal és 
Makkai Sándorral „Az Út” címmel, szerkesztésében részt 
vesz 1915–1919 között. Nagy Károly püspök mellett már 
az erdélyi református magyar társadalom vezető szemé-
lyiségévé vált.

Egyéniségéről, személyiségéről a leghitelesebben tőle 
tudhatunk meg részleteket. A „Hazafelé” című elmél-
kedés és imádság gyűjteményben így szól a fájdalom és 
próba igemagyarázatakor8: „Pálmának szántál és meg-
terhelsz, hogy magasra nőjek; szőlőágnak és megmetszel, 
hogy Neked gyümölcsöt teremjek.”

A Református Teológusok Munkaközössége felké-
résére „Magamról” címmel önéletrajzot írt, és ez meg is 
jelent egy füzetben 1944-ben. Sorozatnak szánták, alap-
gondolata és címe: „= eologia önéletrajzokban”.

7  Zoványi Jenő a lexikonban fontosnak tartotta feltüntetni, hogy veje 
idős Bartók Györgynek, sógora i> . Bartók Györgynek, unokaöccse 
Gönczi Lajosnak, unokatestvére Gönczy Lajosnak, Musnai Lászlónak, 
násza Uray Sándornak és apósa Szabolcska Lászlónak. Apósa továbbá 
Bibó Istvánnak is – tesszük hozzá. Lásd Zoványi Jenő: Egyháztörténeti 
Lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. Budapest, 1977, p. 502.
8  Ravasz László: Hazafelé. Második kiadást követő különkiadás, 
Budapest, 1940, p. 317. (A Keresztyén I> úsági Egyesületek 
Világszövetségének ajándéka a magyar hadifoglyok lelki épülésére. E 
kötet árusítása szigorúan tilos.)

Azzal a céllal indították útnak, hogy a hit és engedel-
messég útján járó „szolgák” életútját bemutassák, ugyan-
akkor pedig példaképet állítsanak a teológus hallgatók 
elé. Idézünk a kiadó előszavából: „Puszta elmélkedéssel, 
merő spekulációval sokra vihetjük, teológussá azon-
ban csakis az Úr Szentlelkének vezetése alatt lehet vala-
ki. Aminthogy ez az első füzet is erről tesz bizonyságot: 
„Nem mi megyünk, hanem vitetünk.” A többi tervezett 
füzetet a háború elsöpörte.

Teológusoknak írta, 3 gyeljünk tehát Ravasz László 
néhány tanulságos üzenetére:

– „Csak a szabad, kritikai szellem lehet hívő keresz-
tyén, lehet igazi református, lehet igazi pap.”

– „Az erdélyi református magyar ember élete szoro-
san össze van forrva az egyház életével.”

– „A katolicizmusban az egyházhoz való viszony 
szabja meg a Krisztushoz való viszonyunkat, a protestan-
tizmusban a Krisztushoz való viszony szabja meg az egy-
házhoz való viszonyunkat.”

– „Az evangélium nemzetfenntartó erőnek mutatko-
zott. Észrevettük, hogy a hit megtart egy népet, ha a nép 
megtartja a hitet.”

Erdélyben töltött utolsó éveinek a tanulsága ez a ta-
pasztalat. Aktualitását ki vonná kétségbe?

Amikor a jövő hitvalló népegyházának a feladatait 
összegezte, a román uralom sok jót nem ígért és Ravasz 
Lászlónak diplomáciai feladatokat kellett vállalnia.

1921-ben a budapesti Kálvin téri Egyházközség 
meghívta lelkipásztorának s ugyanakkor a Dunamelléki 
Református Egyházkerület püspökévé választották. E mi-
nőségében lett a Felsőház tagja (1927-1944).

Akadémiai székfoglalóját 1928. május 20-án tar-
totta „Pál Athénben” címmel. A Magyar Tudományos 
Akadémia másodelnöke volt 1937–1940 között.

Munkásságával rászolgált arra, hogy számos egyetem 
tisztelte meg díszdoktori kitüntetéssel, külföldön minde-
nütt várva várt vendég volt, kiválóan beszélte az angol, 
francia és német nyelvet.

A Dunamelléki Egyházkerületben az első két évben 
mintegy 240 gyülekezetben tett látogatást; arra töreke-
dett, hogy megújítsa a református iskolai rendszert az ele-
mi szinttől a tanárképzőig, illetve a lelkészképzésig.

A lényeget tekintve úgy látta, hogy ha igaz, akkor 
az iskoláztatás egy nagy evangélizáló hadjárat, mely-
nek az a célja, hogy „mikor a tanuló kilép az iskolá-
ból, örökre hozzá legyen kötve lelki édesanyjához, az 
Anyaszentegyházhoz”.

A Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Részvény-
társaság Ravasz Lászlónak 26 püspöki jelentését adta ki. 
Püspöki kötelezettségére nézve ezt mondta: „Régi fölfogás 
a püspöki tisztet őrállásnak nevezte. E kép szerint vigyázó 
helyén, messze látva, magasban áll és őrködik a püspök. 
Figyeli az eget, jelenti a vihart, szabja az időt, inti a népet 
és hirdeti az Igét. A kép ma annyiban változott – mondja 
Ravasz –, hogy az őrálló nem egy helyben áll, hanem, ha 
éber, szakadatlanul szerte jár.”

Ravasz László a második világháború közeledtével 
jól érezte, bár nem tudhatta, hogy a „szörnyű világzápor” 
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minden eddiginél nagyobb pusztulást hoz. A magyar po-
litikai elittel való kapcsolatára nézve meghatározó volt az 
a felismerése, hogy a társadalom haladása csak úgy lehet-
séges, ha megvalósulnak a kálvinizmus tanításai.

Önéletírásában, „Emlékezéseim” címmel, utal az 
1947-es püspöki jelentésére. Szól arról, hogy a demokrá-
cia szabadságot ígér, de ha ez nincs meg, álcázott diktatú-
ra keletkezik. Csak becsületes emberek lehetnek a demok-
raták, csak erkölcsi erő építhet országot.

Amire számítani lehetett: 1948. március 31-én le-
mondatták. Megtartotta azonban a Kálvin téri lelkipász-
tori állását – 1953-ig. Élete hátralévő részét Leányfaluban, 
elszigetelten töltötte. Utolsó hazalátogatása – Erdélybe – 
1956-ban történt. Nagy Géza nyugalmazott sáromberki 
lelkész mondotta el nékem9, hogy augusztusban Gönczi 
Lajos nyugdíjba kényszerített teológiai tanár lakásán bib-
liaórát tartott és a lépcsőn is hallgatták a „titokban” egy-
begyűltek, mert nem fért be mindenki a lakásba. Ravasz 
László a 13. zsoltárt magyarázta, a tanítás a „meddig 
Uram” kulcsfogalomra összpontosult. Nagy András pro-
fesszor is meghívta ebédre Ravasz Lászlót, vele tartott a 
veje, Bibó István is. Édesapám akkor Kolozsvárra utazott, 
sajtot és édesanyám sütötte kenyeret vitt Nagysármásról10. 

Lelkészek, jó barátok, tanítványok serege kereste 
Erdélyben a Ravasz Lászlóval való találkozást, érezték, 
hogy valaminek történnie kell, még a szellő is azt susogta, 
hogy változás következik. Azon az őszön a magyarok vi-
lágtörténelmet írtak...

1956 októberében hívei és a megújulási mozgalom 
képviselői visszahívják a püspöki szolgálat végzésére és 
1957 márciusáig tölti be ezt a tisztséget. Azután Ravasz 
Lászlót ellenforradalmárnak nyilvánította a tankok ár-
nyékából előbúvó hatóság. Rájuk nézve csak azt írta: 
„Megbocsátom és elfeledem azokat a rágalmakat, amik-
kel irigyek, gyávák, megalkuvók illettek.”

Élete utolsó két évében megsüketült, megvakult, a 
Szabolcs utcai kórház egyik szobájában élt. Ápolói mond-
ták, hogy minden nap, hálaimádságban sorolta föl Isten 
jótéteményeit!

9  Kolozsvári kakasos templom irodájában, Sógor Géza társaságában, 
2007. május elsején találkoztunk nt. sáromberki Nagy Gézával.
10  Emlékszem, hogy magával vitt az esztenára és tiszta munkára 
intette Csopoján Gyurit, a bácsot. Gönczy Lakka bácsival aztán 
megbeszélték, hogy az egyik sajtot Budapestre küldik.

Életútja vége 1975. augusztus 6-ra esik. Rákészült! 
„Egyedül maradtam. Kezdem úgy érezni, mintha boldog 
találkozásra egy csodálatos palotába mennék. Mögöttem 
bezárul elhagyott világom ajtaja, hívogatnak belülről 
zengő zsolozsmák. Nem vagyok egyedül. Az Atya velem 
van. Ajkam talán néma, de fáradt lelkem már énekel.” 
Temetésének körülményeiről külön dolgozatot lehetne 
írni. Az egyházra rátelepedett magyar ávós szervezetek 
mindent megtettek annak érdekében, hogy még a halála 
pillanatában sem kaphassa meg a méltó elismerést.

A szomorú hírt a nyugati rádiók adták hírül, 
Nagysármáson kiharangozták, vasárnap a szószéken te-
metési beszéd hangzott el, így búcsúztunk a nemzet püs-
pökétől a Mezőségen.

Befejezésképpen ki szeretném emelni, hogy a halk sza-
vú Ravasz László püspök nemcsak könnyedén mozgott a 
< lozó< a, a teológia és a politika színterén, hanem a két vi-
lágháború között olyan szuggesztív hatást gyakorolt még 
a rádiót hallgatókra is, hogy azt is mondhatnánk, hogy 
a Kárpát-medence magyarsága kénytelen volt oda< gyelni 
reá. Tanította, hogy Krisztust ne csak az egyházban te-
gyük életünk királyává, magunkról a felelősséget elhárít-
va és így szólván: a társadalom működése, így az oktatás, 
az ipar, a kereskedelem és a politika kívül esik az Ő biro-
dalmán.... Az igazi egyházpolitikáról pedig 1941-ben azt 
mondta, hogy az csak az Ige politikája lehet: számolni a 
mindenkori államrenddel, bár a mindenkori államrend-
től való teljes lelki és erkölcsi függetlenségben. Amíg csak 
lehet, mellette van az egyház az államrendnek, mert mi-
nél több kapcsolópontot kell megtalálnunk, de ellene van 
az államrendnek, amennyire kell, örök függetlenségének 
megőrzése érdekében. A tulajdonképpeni helyes egyház-
politika szerinte a tiszta igehirdetés. Végül nem mulaszt-
hatom el a már 1960-ban írásba foglalt véleményét: „De 
ez – az 1956-os forradalom – mentett meg attól, hogy ma-
gyarságunk nem szégyen, hanem dicsőség. Kárhoztatjuk 
azokat, akik tiszta zászlaját beszennyezték”.11

Élete fő célja az volt, arra törekedett, hogy Krisztus 
üzenete érthető formában jusson el mindenkihez.

11  Ravasz László: Emlékezéseim. Kiadja a Református Egyház Zsinati 
Irodájának Sajtóosztálya. Budapest, 1992, p.392.

o
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Barth tanítása későn érkezett Erdélybe?1

Milyen szerepe van a nemzeti életnek Isten szolgá-

latában? 1

Ez a kérdés nemcsak Erdélyben hangzott fel a szó-
székekről az országvesztés után. Érzékelte-é a kettős ál-
lampolgárságú Karl Barth (aki 1926-ban a svájci mellé 
felvette a németet is) a magyarországi és a romániai na-
cionalizmus akkori kihívásait, vagy mennyire ismerte a 
nemzeti kisebbségek beolvasztás elleni küzdelmét? A fe-
lekezeti kisebbségeknek az anyanyelvükhöz végvárként 
való kötődését? Arról viszont tudunk, hogy a revíziók, a 
nemzeti határok helyreállításának dolgában kételyei vol-
tak, mert előre látta az azzal járó nyomorúságokat.2

A Barmeni Teológiai Nyilatkozat (1934. május 31.) té-
telei által a Karl Barth köré csoportosulók hathatósan uta-
sították el az ordas fasiszta eszméket, és annak ellenére, 
hogy emberileg a hitvalló egyház zászlóbontása nem sok 
sikerrel kecsegtetett, ők ezzel már a háború utáni egyház 
/ gyelmeztető megszólalásának és egyben mártíriumának 
is megelőlegezték a jogosultságát. Barthtal szólva: nem 
akartak néma kutyák maradni. Mivel 1934-ben nem tet-
te le az állami esküfélét „Hitlerre”, ezért megfosztották a 
bonni tanári állásától, veszélyes idegenként kezelték, így 
Karl Barth a családjával együtt emigrált, és 1935 nyarán 
elfogadta a számára létrehozott állást a bázeli egyetem 
rendkívüli teológiai tanszékén. Ebben a minőségében ke-
reste fel 1936-ban a magyar református egyházakat.

Időben így a két világháború közötti erdélyi létkér-
dések, kihívások, és az azt követő korszak kezdetén meg-
fogalmazott teológiai önértelmezések környékén vizsgá-
lódunk röviden. A krízis állapotából atyáink a liberális 
teológiával nem léphettek tovább, a hitvallási iratokhoz 
való visszatérés még nem jelentett megújulást, miközben 
a munka és a tevékeny szeretet egyházának a formálása 
egyre sürgetőbbé vált: az egyház magyar lelkeket ment, 
vagy a lelkeket táplálja Krisztus szerint, a Szent Lélek ere-
jében bízva? Letisztuló gondolatokat, próbaálló és félre-
álló magatartásokat találunk és hajdani nagyapáinknak 
az egymással szembenálló táborait. Már első körben fel-
tűnik, hogy erdélyi teológusaink a nyomorúság ellenére, 
az ellenséges impériumváltás közepette, szabad lelkiisme-
rettel viaskodtak a bénultság, a fajelmélet és a kommuniz-
mus begyűrűző árja ellen. Mindenekelőtt lelki-teológiai 
megújulásra és szemléletváltásra volt szükség, elsősorban 
az egyházfogalom3, azután pedig a nép-nemzet fogalom 
időszerű meghatározására nézve, mert az egyháztagok 
nagy részének a magyarsága (magyar identitása és ma-
gyar állampolgársága) miatt hátrányos megkülönböz-
tetésben volt része Csehszlovákiában, Jugoszláviában és 

1  Megjelent a „Kulturális identitás és alteritás az időben” című gyűj-
te ményes kötetben. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete kiadása. 
Szerkesztette: Pieldner Judit, Pap Levente, Tapodi Zsuzsa, Forisek Péter 
és Papp Klára. Debrecen, 2013, p.219-230.
2  Tőkés István: Erdélyből Karl Barthról. Karl Barth Erdélyről. In: 
Református Szemle, 2013.1. sz. 73-89.
3  Magda van der Ende: Az egyházfogalom az Erdélyi Református 
Egyház 1908-1940 közötti belmissziói irodalmában. Kézirat. Kolozsvár, 
1972. 28.

Romániában. Ezekben az országokban óriási felelősség 
szakadt a magyar egyházi felekezetekre, mert a teljesen 
felszámolt magyar állami intézmények helyett – részben 
és keservesen – csak az egyházi autonómia keretében le-
hetett újrakezdeni a magyarság művelődését és identitását 
ápoló iskolarendszer kiépítését.

A népek és nemzetek létének a titkát a végső dolgok 

felől kell megközelíteni, csak így kerülhetjük el a 

túlzásokat

Erdélyben a barthi dialektikai teológia 1924-től bon-
tott zászlót a kolozsvári Református Teológián. A hittudo-
mányok professzorai, és nemcsak mint az erdélyi protes-
táns magyarság hiteles képviselői teológiai és világnézeti 
tájékozódásukban fáklyavivő szövetségeseket kerestek, és 
így vált emlékezetessé Barth Károly 1936-os kolozsvári 
látogatása.4 

A fajelmélet a keresztényeket sem hagyhatta nyugton, 
a népek, nemzetek szerepe pedig ismételt teológiai tisztá-
zásra várt a világuralmi törekvések sodrában.5 Hosszasan 
lehetne sorolni, hogy az egyház jeles képviselői miként 
reagáltak az uralkodó ideológiai elméletekre.

Először azt emeljük ki, hogy a / lozófusként is te-
kintélyes Tavaszy Sándor krisztológiai nép-szemlélete 
a Barth feljegyzett6 válaszaiban teljesedik ki. (M. Nagy 
Ottó és Borbáth Dániel 1936 októberében minden lényeg-
eset megörökített a beszélgetésekről.) „A nép és a nemzet 
kérdésének teológiai értelme ott lesz világossá, ahol e hit-
vallási tétel alá állítjuk: Hiszem testünknek feltámadását 
és az örök életet. Nép és nemzet, mint minden teremtett 
dolog, útban van a végső cél felé. Ezen az úton közben ott 
van a halál szakadéka. Ami földi, annak meg kell halnia. 
Nem jut teljességre, nem kiegészülését hirdetjük, hanem 
a test feltámadását. Ítélet alatt állunk, de az ítélet után vár 
reánk Isten örök világossága. Ha megvan ez a remény-
ségünk, amit mi nem derítünk fel itt a földön, akkor 

4  Karl Barth 1936 okt. 4-6 napjain látogatott a kolozsvári teológiára, 
okt. 7-én Nagyváradon prédikált a Jn  14,1 alapján az újvárosi 
templomban. A Barth előadásain való részvételt a szász lutheránus 
egyház püspöke megtiltotta a fennhatósága alá tartozó lelkészeknek.
5  Lásd Horváth Szabolcs történész kutatásának a 2003. április 22-
én közölt eredményeit. In: Hitlerék nem vették komolyan az erdélyi 
nemzetiszocializmust. Megtekintve 2012 ápr. 1-én: http://eletmod.
transindex.ro/?cikk=1522 
„Nagyon fontos aspektus a 30-as években, hogy a polgárság nagyon félt 
attól, hogy a kommunista internacionálé eléri a célját és ez is hozzájárult 
a nemzetiszocializmus kedvező fogadtatásához. Később, a 30-as évek 
folyamán kritikus szellem vehető észre a Keleti Újság lapjain, hiszen 
kifogásolják például a május 10-iki könyvégetést 1933-ban, amikor 
Feuchtwanger, Brecht, Q omas Mann-köteteket pusztítottak el. 
Ugyanúgy nem értenek egyet ’35-ben a nürnbergi zsidótörvényekkel – 
a lap például többször leszögezte, hogy az erdélyi zsidók zsidó vallású 
magyarok.”
6  László Dezső: M. Nagy Ottó (1903-1946). In. M. Nagy Ottó, az 
egyéniségformáló tanár. Szerk. Varga László. Lekt. Hermán M. János. 
A Királyhágómelléki és az Erdélyi Református Egyházkerület közös 
kiadása. Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpont, Felelős vezető Dávid 
Zoltán, Kolozsvár, 2011. 13. 
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jogunk, sőt kötelességünk az örök világosság időbeli je-
leit felvillantanunk. Ahogy mi magunk szembe sietünk 
a halállal, úgy meg kell halnia a népünknek is. Egyedül 
Isten képes az életet megtartani a halálból való feltámasz-
tás által. De ha mi hiszünk a feltámadásban, egymásnak 
nyújthatjuk a reménység jeleit. Itt jut szóhoz mindaz, 
amit, mint népünk tagjai, a népért tehetünk és tennünk 
kell. A betegség és a halál világa közepette nyilvánvalóvá 
kell tennünk az élet fennségét a halál felett, s ezt egy vég-
ső megbízatás felhatalmazásával tesszük, amely így szól: 
Élned kell! Erről a pontról, az eszkhatontól kitekintve 
mondható, hogy nincs természetes jogunk az oltalomra 
és nincs természetes reménységünk a megtartásra, de ott 
van mellettünk Isten jóságos, irgalmas ígérete. Ezért sza-
bad a humánumnak és a népnek élnie, s ezért tartózunk 
mi azzal, hogy ne engedjük meghalni. Ha erről a végső 
pontról nézzük a kérdést, biztosan nem fogunk bálványo-
kat állítani. Akkor népünk, nemzetünk iránti szeretetünk 
nem sodor nacionalizmusba, s e kérdésben a helyes maga-
tartás Isten tiszteletének része lesz, ami alól magunkat ki 
nem vonhatjuk.”7 Vassady Béla, aki különben 1936-ban 
jelen volt Barth Károly kolozsvári látogatásán, 1938-ban a 
Hitem és nemzetem című, Mátészalkán elhangzott előa-
dásában éppen Barthra hivatkozik, és részben az előbbi-
eket húzza alá, amikor nemzeti életünk lelki revízióját 
tárgyalja. Barth úgy látja, hogy nemzetünknek nincs 
természetes joga arra, hogy védjük, és nincs természetes 
joga arra, hogy megtartassék, de az örök élet reménysége 
alapján övé, neki is szól Isten jóságos és irgalmas ígérete. 
Ezért szabad élnie és ezért nem szabad engednünk, hogy 
meghaljon. Ha e végső szempont alapján merünk haza/ -
ak lenni, akkor bizonyára megóvatunk attól, hogy bálvá-
nyokat állítsunk. Akkor nemzetünkhöz való szeretetünk 
nem lesz az, amit nacionalizmusnak szoktak nevezni, ha-
nem egy résznyi istentisztelet, amely alól nem mentesít-
hetjük magunkat.”8

(Ez utóbbi mondatot aláhúzzuk és gondolatban 
hozzátesszük az áhított, az „élet által való istentiszte-
let” Schweitzer Albert féle fogalmát és példáját.) Közben 
nemzedékek nőttek fel úgy, hogy számukra a haza/ ság-
ból kiinduló helyes cselekvést tiltották vagy a lelkiségről 
szóló tanítást meghamisították, vagy még az sem volt 
igaz, amit a népi-nemzeti identitásukra nézve kérdeztek 
a népszámláláskor... 

Kerti séták alkalmával azután hallottunk arról, hogy 
Barth 1948-ban levelet írt magyarországi barátainak, ké-
sőbb a kelet-németországiaknak, akik a sorait fogcsikor-
gatva olvasták, mert a terror miatt nem válaszolhattak 
őszintén Barth azon politikai elképzeléseire, amelyeket 
teológiai igazságként tálalt. Míg a nemzeti szocializmus-
sal szemben ellenállást hirdetett, a vasfüggöny mögött élő 
keresztyéneknek pont az ellenkezőjét tanácsolta. Azt írta, 
hogy a kommunizmus nem keresztyén-ellenes, a kom-
munizmus egyszerűen istentelen, atheista, egyszerűen 
nem keresztyén. Nyilatkozataival zavart idézett elő, és 

7  Juhász Tamás: Derült jövőbenézés. Keresztyén ethos a kisebbségi 
létben Tavaszy Sándornál. In: Teológiai Szemle, 1990. 3. sz. 67.
8  Vassady Béla: Hitem és nemzetem. Mátészalka, 1938. május 20. 
Református Élet konferencia. In: Igazság és Élet, 1939. 6. sz.. 215. 

ezáltal szabadabb utat nyertek a kollaborációra hajlamos 
egyének.9

A magyarság lelki revíziójának, az evangéliumi ha-
za/ ságnak, nemzetünk szeretetének, vagy a népek üdv-
történeti küldetésének a kérdését 1945 és 1990 között a 
sajtóban nyíltan és őszintén tárgyalni a szülőföldünkön 
nem lehetett. Még a fogalmakat sem említhették pozitív 
értelemben. Milyen vigasztaló volt akkor az itt-ott meg-
maradt régi folyóiratokban találkozni ezekkel a barthia-
nus gondolatokkal, önkéntelenül is szembesítve a lenini 
elveken megoldott nemzetiségi kérdés hamis állításait, 
vagy prófétailag jelezni egy homogénnek deklarált ország 
hamis jövőképét, a máig is romboló, vallási vetületű csa-
useszkánus vízió antikrisztusi voltát.

Az idézett barthi fejtegetések nemcsak időszerű-
ek maradtak, hanem megerősítik azt, hogy nemzetként 
tovább is élnünk kell és erről a mostani „globalizáció” 
idején sem mondhatunk le, illetve / gyelmeztetnek arra, 
hogy politikai-teológiai szempontból minél hamarabb 
elemezni kell az új helyzetet a vallási, a kulturális és a 
nemzeti identitást lopakodóan felszámolni akaró, vagy 
Brüsszelben ismételten kísérletező hajlamúak törvényho-
zása idején.

Arra, hogy zsarnokság és elesettség idején a keresz-
tény ember miképpen meneküljön a nemzeti létére és 
kultúrájára vetett fejsze élétől, arra, hogy mikor érkezik 
el a szembeszállás és a végérvényes „nem” kimondásának 
a pillanata, azokra a kérdésekre még a nagy teológusok 
sem mernek mindig egyenesen válaszolni, és ilyenkor 
van nagy szükség az elszánt prófétákra és a látókra. Barth 
vonatkozásában, a felmerült faj-nép-nemzet kérdések 
vegytisztaságú válaszai mellé ide kívánkozik az egyik 
sárospataki teológus véleménye, aki Barth pataki látoga-
tása előtt (1936 okt.), még 1934-ben kétségbe vonta azt, 
hogy csupán Barth képviseli a protestántizmus számára 
a megújulást hozó teológiát: „Azt azonban nem tartanám 
jónak, ha Barth többet jelentene, mint az élet ismerete.”10 
Igyekszünk tehát alázatosan elmondani a nemzeti iden-
titás szükségessége dolgában azt a közismertté vált gon-
dolatot, amit a szintén a sárospataki teológiához kötődő 
eszmerendszerű Újszászi Kálmán így fogalmazott meg: 
„Magyar problémára magyar választ kell adni”.

Reményik lelkiismereti kérdésnek tartotta annak 

kimondását, hogy az Igével, a kenyérrel és a 

szeretettel az erdélyi egyházak nem késlekedhetnek!

Barth kolozsvári meghívóival és követőinek csapa-
tával így „felesel” Reményik Sándor az egyik 1936-ban 
született versében: Elkéstetek. Szó a protestáns theoló-
gusokhoz. Három emberöltővel ezelőtt azt rótta fel, arra 
/ gyelmeztetett, hogy a magyarság mentését nem lehet 

9  Név nélküli szerző tanulmánya: Barth Károly levelei. In: „Jöjjetek.” 
A Hollandiai Magyar Lelkigondozói Szolgálat havi lapja. Kiadja az 
Admiraal de Ruyter Fonds. Szerk. Varga Áron, Tóth Miklós, Tüski 
István. Utrecht, XII. évf. 1959. 2. sz. 1-2.
10  Dienes Dénes: Viharfelhők a Pataki Teológia egén az 1930-as 
években. In: Sárospataki Füzetek, 2002. 2. sz. 81.
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képmutatóan és szeretetlenül végezni és azt az intézmé-
nyes egyházra tukmálni. Reményik már tapinthatóan 
érzékelte a szekularizáció erdélyi változatát, a másfajta 
szomszédság elutasítását, a cselekvő hit meg a felszínes 
vallásosság közötti különbséget. Az öröklött szólamok-
nál többre, lelkiségre szomjúhozott, a tiszta igehirdetésre 
vágyott és annak későn való érkezése miatt kimondja az 
erdélyi teológusok nagy felelősségét. Utólag töprenghe-
tünk azon, hogy emberileg – csupán egy fél nemzedéknyi 
(?) mulasztásban lehetne megállapítani az újreformátori 
teológiai irányzat érkezésének és valamelyes térhódításá-
nak a késését? Mondhatnánk azt is, hogy legalább ennyi 
időre van szükség, amíg egy tanítás beérik és gyümölcsöt 
terem. Reményik szerint az (Igével való) elkésett meg-
szólítás miatt egy nemzedékből veszett ki a szomszédság 
megbecsülésére, a szólásra és a hallgatásra való érzék, 
ezért vált az egyház a népmentés puszta keretévé. Így is 
fogalmazhatnánk: az egyház identitásának romlása miatt 
következett be a károsodás…

Magunkba szállunk a Maksay Albert által 1932-ben 
írottaknak az olvastán is. Az egyház bűneinek és mulasz-
tásainak beismeréséről szól, és arról, hogy az egyház a 
nehéz időkben: „Csak szavakat tudott kiáltani, csak elké-
sett vigasztalásai voltak”.11 Ugyanaz áll itt prózában, mint 
Reményiknél versben.

11  Maksay Albert: A keresztyén egyház ökuménikus mozgalma. 
„Gra0 c-Record” sokszorosító ipari szövetkezet, Kolozsvár, 1932. 6-7. A 
nyomravezető idézet a maga kortörténeti kontextusában, főleg az egy-
ház akkori helyzettudatának elemzése szempontjából meglepően teljes 
(erdélyi) társadalmi képet láttat: „A politikusokat és közgazdászokat, 
a vagyon urait és a történelmi kiváltságok élvezőit meg kell tanítania, 
hogy igazán keresztyének legyenek, – a dolgozókat, a föld népét viszont 
fel kell világosítania, hogy az egyház eddigi mulasztásaiért nem sza-
bad gyűlölni a keresztyénséget, hanem, segíteni kell az egyházat abban, 
hogy a mulasztásait jóvátehesse, mert bizonyos, hogy ha a proletártö-
megek milliói támogatnák a maguk fanatizmusával a keresztyénséget 
a támadások helyett, akkor sehol a világon nem lenne elnyomás, ki-
zsákmányolás, igazságtalanság. Így azonban csak szétforgácsolják erő-
iket és a rendszereik össze fognak omlani, mert a programmjuk nem 
örökkévaló eszmény, csak emberi érdek és számítás, még ha a legön-
zetlenebb lelkesedés lobog is azokban, akik egész életüket erre a prog-
rammra teszik fel.
 Magától értetődik, hogy ennek a nagyszerű missziói küldetésnek 
a vállalása az egyház bűnének és mulasztásainak a beismerésénél kez-
dődik el. Tagadhatatlan, hogy az egyháznak a múltban nem volt ereje 
arra, hogy a kereső és elégületlen lelkeknek meggyőződést, bizalmat, 
reményt, életet tudjon nyújtani a keresztyénségnek Krisztusból táp-
lálkozó erős hitéből. Csak szavakat tudott kínálni, csak elkésett ví-
gasztalásai voltak.  Hiába felelte népek és nemzetek kérdésére, hogy 
Krisztus nem országonként különböző Krisztus, hiába hirdette, hogy 
Krisztusban van az igazi egyenlőség és testvériség, – a nyilatkozatainak 
nem volt szavahihetősége, nem volt szuggesztív hatása, mert magának 
az egyháznak nem voltak eléggé mélyek a gyökerei a Krisztusból táplál-
kozó hitben.  Ezt a mulasztást akarja jóvátenni a keresztyén egyházak 
ökuménikus mozgalma. Ami tegnap nem sikerült, meg kell próbálni 
ma – és holnapra talán célhoz érünk, ha összefogunk, ha Isten is úgy 
akarja és ha nem találtatunk hűtlen sáfároknak.”

Reményik Sándor

            Elkéstetek

 Szó a protestáns theológusokhoz

 Elkéstetek, elkéstetek vele,
 Az Igével, ki élet kenyere,
 Ki Evangélium és semmi más,
 Nem tudás, művészet, magyarkodás,
 Nem kultúra és nem pedagógia,
 Nem eszköz többé, hanem cél maga,
 Ki szabadelvű emberség helyett
 Istennek állít magas trónhelyet,
 Kinek választóvize Jézus vére
 A kárhozatra vagy az üdvösségre,
 Ki minden ember-eszményt kevesell
 S az i4 akat magához vonja fel.

 Elkéstetek, elkéstetek vele,
 Süket fülembe hogy jusson bele?
 Mit értsek belőle, ki hajdanában
 Jártam egészen más iskolában?
 Nekem kongó szavak csupán ezek –
 Ti azt mondjátok: ősi fegyverek.
 Forgatták régi Reformátorok,
 De eltemette százados homok. –
 Már dédapám is homokon futott,
 Pedig ezernyolcszáznegyvenkilencbe
 Tiszakerület szuperintendense.
 A trónfosztó szózathoz szót talál,
 S míg Jézus Kossuth árnyékában áll:
 Dördül hangja a lőcsei templomban,
 Dacában sokkal inkább, mint alázatban,
 Nagyanyám kap tőle egy imakönyvet,
 Mit haláláig buzgón levelezget,
 Ő használhatta németnyelvű tiszten:
 Ein Gebetbuch für aufgeklärte Christen.

 Elkéstetek, elkéstetek vele,
 Az Igével, ki élet kenyere.
 – Gyermekkoromból egy jelenet – látom:
 Apácák jönnek halkan, mint az álom
 S előttük nagynéném az ajtót zárja,
 Hallik puritán hangja, kiáltása:
 Pápista célokra mi nem adunk:
 Protestánsok vagyunk!
 Ím, ez volt a ti theológiátok:
 Keveset hisztek, sokat protestáltok,
 A császár ellen, a pápista ellen,
 Mindegy, mindegy csak protestálni kelljen.

 Elkéstetek, elkéstetek vele,
 Az Igével, ki élet kenyere.
 Sosem hallottam oly szavát apámnak,
 Hogy volna foganatja imádságnak.
 Anyám is vette legfőbb példaképnek
 Jézust. Szavát erkölcsi nevelésnek,
 De hogy ő Isten egyszülött 0 a?
 Vagy esztelenség, vagy komédia.
 Ezt hallottam, de soha semmi mást.
 Hol keressem hát a vigasztalást?
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 Nekem az egyház csak puszta keret,
 Belementeni magyar lelkeket.
 S szolgálni magyar művelődést vele,
 Mint tette apám s minden nemzetsége.
 Viszont rajtam teljessé lett az átok:
 Én már az Isten ellen protestálok.
 S egyéb hitet ugyan honnan vennék,
 Mikor „a hit is kegyelmi ajándék”.

 Elkéstetek, elkéstetek vele,
 Az Igével, ki élet kenyere,
 Ahhoz, mi nektek most régi-új mérték:
 Nemzedékből veszett ki az érzék.
 Rajtam nem segít Barth-otok,
 Kongó, üres szó minden szavatok.
 Süket szívembe hogy jusson bele?
 Elkéstetek, elkéstetek vele.
  Kolozsvár, 1936. október 22.

Ha csupán ez a fajta hit és fásultság lett volna úrrá 
a lelkeken, amiről abban az órában írt Reményik, akkor 
az erdélyi protestáns egyházak minden egyházak között 
a legnyomorultabbak lettek volna, amelyeknek a barthi 
teológiai tanítás összessége tényleg az utolsó kenet szim-
bólumát jelentette volna és ma már nem is léteznének. Ha 
mindent szó szerint veszünk is e nagyszerű költői hely-
zetleírásból, azt azért tudnunk kell, hogy a valóságban 
az evangéliumnak több gyümölcse termett, mint ami-
re rálátás mutatkozott a kávézó asztala mellett vagy a 
Reményik-ház ablakából.

Reményik Sándor, Maksay Albert és még sokan azt a 
kötelezést hiányolták, – jogosan – hogy elsikkadt az egyház 
prófétai-kritikai küldetése, hogy lanyhult a szeretet. A repedt 
harangot vagy félreteszik egy múzeumba, vagy újraöntik…

Ennek a teológiai-etikai töltetű költeménynek az ih-
letődéséről a derék lutheránus lelkész, Járosi Andor be-
szélt 1944-ben, még mielőtt elvitték volna a halálos orosz 
fogságba. Gyakran találkozott ő is a „Pásztortűz” szer-
kesztőségében Tavaszy Sándor és Imre Lajos társaságában 
Reményikkel, aki alkalomról alkalomra csendesen hall-
gatta, amint a két professzor az íróknak és a képzőmű-
vészeknek a barthi teológia lényegét magyarázta. Csupa 
„szerencse”, hogy Járosi Andor megőrizte az ott fogant 
vers kéziratának a szerző által aláírt példányát, és amikor 
1944-ben + atal teológusok társaságában a jövő egyházá-
nak a képéről beszélgettek, akkor elővette ezt az ismeret-
len Reményik verset, és ezáltal meg is mentette az elhall-
gatástól és az elkallódástól.12

Nem elég az igazság felismerése az Igéből, ezt 

kifelé és befelé is hirdetni kell az alkalmas és 

alkalmatlan időkben

A prófétai küldetés napjainkban való mibenlétét 
Kozma Zsolt így foglalja össze: „Elődeinknek kálviniz-
musa akkor időszerű, ha református egyházunk nem 

12  Reményik Sándornak az „Elkéstetek” című költeményét elsőként 
Benczur László közölte a Budapesten megjelenő „Lelkipásztor” című 
evangélikus lelkészi szakfolyóirat 1948 januári számában és megfelelő 
kommentárral közölte. Lásd Deák Ödön: Emlékem Barth kolozsvári 
látogatásáról. In: „Református Szemle”,LXXIX évf. 1986/4, p.385.

hallgat ott, ahol a világ igazságtalanságait látja, hanem 
Isten mértéke alatt erkölcsi határhelyzetben érzi magát, 
különben elárulja az evangéliumot, és a világ cinkosává 
válik. Amikor a kálvinizmus kifelé, a világ felé protestál, 
ez sohasem lehet egy önmagáért való ellenzékieskedés, 
hanem a tiltakozás, a vita mélyén ott kell lennie kálvi-
nista elődeink szent meggyőződésének, s ezt a meggyő-
ződést semmi más nem irányíthatja, mint Isten Igéje. 
Csak így valóban prófétai a kritika, akár a világ, akár 
más felekezetek, vagy éppen a szekták ellen hangzik el. A 
hitviták kora elmúlt, de a világ erkölcstelensége láttán az 
igehirdető egyház nem hallgathat, legyen az valamilyen 
materialista szemlélet, erkölcsi szabadosság (házasságtö-
résekre, alkoholizmusra, kábítószerezésre és sok másra 
gondolhatunk), népeknek, nemzeteknek az elnyomása, 
kisebbségeknek a megalázása. 

Ha református egyházunk a tanításban, egyháztagja-
ink az erkölcsi életvitelben térnek el Isten Igéjétől, befelé 
kell megszólalnia a prófétai kritikának. Ha a prófétai szel-
lem kivész belőlünk, ha bűneinket mindig csak megma-
gyarázni tudjuk, de nem megbánni és elhagyni, ha a hibát 
mindig másban, legtöbbször a körülményekben vagy az el-
lenségben keressük és nem elsősorban önmagunkban, lelki 
halálra vagyunk ítélve. Fenn tudjuk ugyan még tartani egy-
házi struktúráinkat, de ezek lélektelen vázakká válnak.”13

Az erdélyi magyarság belső megújulását Makkai an-
nakidején az egyházaktól várta, s ezek közül a református 
egyház sajátos faladatává teszi, hogy a hívő értelmet és a 
hősi akaratot öntudatosítsa az evangélium hirdetésével.14 
Makkai Sándor programja: „A lelki egyház kötelezett, de 
képes is arra, hogy politikai nemzetből lelki nemzetet ne-
veljen.”15 Makkainál a végső cél: „nemzetnevelés Isten or-
szága számára.”16 Makkai szerint a gyakorlatban megva-
lósuló életvitelt meg kell előznie az egész népünket átható 
tudatformálásnak, s ebben „a református lelkipásztorok 
nemzetünk őrállói is, prófétai és evangéliumi értelemben. 
Nem politikai vezérek, hanem a nemzet lelkiismerete ők, 
akik egy lelki megújulás vezéréül rendeltettek.”17

De Makkai írta 1926-ban azt is, hogy a magyar kálvi-
nizmus elveszítette a létjogát, éspedig azért, „mert elcsá-
bíttatva, zsoldjába állott a világ szellemének Isten világu-
ralmával szemben”18

A később Corvin Koszorúval kitüntetett Makkai 
Sándor, aki Erdély felekezetek „fölötti lelki vezérének” 
(Józsa Béla) és az akkori állami törvények szerint örökös 
romániai szenátornak számított, távozni kényszerült. 
(Reményik emiatt keservesen perelt véle.) Püspöki szolgá-
latának (eredetileg életfogytiglani időtartamra választot-
ták) terhei, megrendült egészségi állapota és a sziguranca 
üldözése megakadályozták abban, hogy továbbra is a lelki 

13  Kozma Zsolt: Kálvin örökösei vagyunk. In. Református Kalendárium 
a 2010. évre. Szerk. Be recz ki András. Kiadja a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület. Nagyvárad, 2009. p.44-45.
14   Kozma Zsolt: Hit, egyház, nemzet Makkai Sándor látásában. In. 
Önazonosság és küldetés. Szerk. Kozma Zsolt, Kolozsvár, 2001. p.107. 
15   Makkai Sándor: Szolgálatom, Budapest., 1990.p 108. 
16   Makkai Sándor.: Öntudatos kálvinizmus. Budapest. 1925. 66. 
17   Makkai Sándor: A múlt értéke. In. A mi utunk. Kolozsvár, 1929.p. 218. 
18  Kozma Zsolt: Kálvin örökösei vagyunk. In. Református Kalen dá-
rium a 2010-ik évre. Im. 45.
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megújulás élén álljon Erdélyben. (Éppen 1936 májusában 
mondott le a püspöki tisztségéről és lett debreceni teo-
lógiai professzor. „A lelkek ébredésének hősies korsza-
ka ez a tíz év”, mondotta Bán+ y Miklós egyházkerületi 
főgondnok19 az 1936 június 30-án tartott közgyűlésen, 
ahol Makkait búcsúztatták.) Bán+ y Miklós értékeléséből 
tartozunk most egy részletet a Reményik versének szö-
vegkörnyezetébe illeszteni. „Az addig főleg intézményes 
egyházat ő vezeti át a missziós munkába, az Evangélium 
lelkét újítja meg benne. Fölismeri, hogy mindenütt – az 
iskoláink, nevelőintézeteink, nyelvünk védelmében vívott 
harc közepette – a benső törekvés, a hívek eleven hite az, 
ami döntő, ez az a békés erő, mely a mai idők zűrzavaros 
és gyűlölködő világában a fundamentum, melyre mun-
kánkat építenünk kell.

Nem sorolom föl mindazt, amit alkotott, mindnyájan 
ismerjük ezt. És ne aggasszon az, hogy ebből sok nincsen 
még tető alá hozva. Hogy nem mondhatjuk: ez megvan; ez 
be van fejezve! – Az életben semmi sincs befejezve soha. Az 
élet mindig új és új követeléssel lép elénk, ennek újra és újra 
lankadatlan meg kell felelni.

De egy van, amit látunk közöttünk – ez a legnagyobb, 
és ez Makkai Sándor műve: amaz új szellem, mely közössé-
günket betölti, és a tevékeny szeretet élő egyházává teszi.”20

Igen a hit, remény és szeretet hármasa közül a legna-
gyobb a szeretet, ez az Egyház lényege, ezért olyan fontos 
az Ige, a Kiáltó Szó megélt szolgálata, amely nem marad a 
templom falain belül, hanem a küszöb alatt kifolyva, még 
a gonoszul pusztává tett földön is életet áraszt. 

Sajnos, hogy az Egyház sem mentes a póttevékeny-
ségtől, tapasztaljuk, hogy Isten Igéjével késni lehet, de vi-
gasztaló, hogy bilincsbe verni soha!

Kisebbségi életünkben egy pillanatra se feledkez-

zünk el Isten nemzetünk iránti szeretetéről!

Reményik és Makkai óta máig, folyamatosan feszül 
egymásnak a „Nem lehet”, és az „Ahogy lehet” életérzése. 
Érvágáshoz hasonló következménye pedig a szülőföldről 
való elvándorlás. Molnár Gusztáv helyzetelemzése újab-
ban 1989 óta kiált az égre, legalábbis a mi nemzedékünk 
nevében. Molnár Gusztáv a Makkai tegnapi tévedéseinek 
és igazságainak aktualitásából leszűri a következtetést, 
azt, hogy a kisebbségi léthelyzetünkhöz nem tudunk sok 
újat hozzátenni: „Ma, amikor egy másfajta, nem „Szent 
István-i”, hanem kommunista nemzetiségpolitika ál-
lít Erdélyben százezreket hasonló képtelen döntések elé 

19  Bán+ y Miklós 1928 novembere és 1949 januárja között az Erdélyi 
Református Egyházkerület egyik főgondnoka. Beiktatásakor mondott 
beszédét a jegyzőkönyv így örökítette meg: „a hagyományok hűséges, 
kegyeletes ápolása egyfelől, másfelől a változott időkhöz való bölcs 
alkalmazkodni tudás és a régi eszményeket soha szem elől nem tévesztő 
haladás: ez a kettős elv, mely egyházkormányzó munkáját irányítani 
fogja. Minden nap terhét alázatosan és boldogan fogja hordozni, az 
Isten ügyéért.” Lásd Sipos Gábor: Bán+ y Miklós tevékenysége az erdélyi 
református egyházban. In: Magyar Szemle Új folyam XX. 9-10 sz. 6.
20  Gróf Bán+ y Miklós méltatása Makkai püspökről. In. Nem lehet. A 
kisebbségi sors vitája. Limes-könyvek. A sorozatot szerkeszti Molnár 
Gusztáv. Héttorony Könyvkiadó, 1989. p. 82-83.

– vagy az önkéntes beolvadást választjátok, vagy, ha, emi-
att lelkiismereti kétségbe estek, távozzatok Romániából! 
–, nagyon is szükségünk van arra, hogy az elmúlt negy-
ven év romániai nemzetiségpolitikájának strukturális, 
lényegi tarthatatlanságát a hagyományos magyar nem-
zetiségpolitika tévedéseinek a fényében is megvizsgáljuk. 
Mert csak így érthetjük meg igazán, hogy a nemzetiségi 
státus mint olyan – történelmi-politikai anakronizmus.”21

E történelmi-politikai anakronizmus az utódálla-
mokban folyamatosan kísért, természetesen hátrányosan. 
Örvendetes, hogy magyar állampolgárságot lehet felven-
ni, de ennek, akárcsak a kettős állampolgárságnak a teo-
lógiai értékelését mintha szintén elmulasztottuk volna, 
nem is beszélve a nemzeti kisebbségek autonómiaköve-
teléseiről és az európai parlamenti vonakodást, és nyelvi 
csűrést és csavarást szemlélve, amit szintén nem szabad 
elhallgatni. 

Találó és illik, hogy itt Tavaszynak a nemzetről szó-
ló 1941-es megnyilatkozását is idézzük: „A nemzet nem 
politikai, hanem szűkebb értelemben vett etikai fogalom 
(...) A nemzet nem adottság, hanem feladottság. A nemzet 
soha sincs készen, hanem mint feladat, megvalósítandó 
valamely népre nézve. A nép adottság, mely előtt ott áll a 
nemzetkép, mint megvalósítandó eszmény.”22

Az eddigiek ismeretében hittel hisszük, hogy nemze-
tünk megújulásának szolgálatát ma is az Ige szolgálatával 
és a magunk revíziójával kell kezdenünk, ezzel nem sza-
bad elkésnünk! Különben nem ismerjük fel a kisebbségi 
élet ajándékait. Nemcsak a templomokban, hanem a fó-
rumokon is testvéri szívvel valljuk, hogy Jézus Krisztus 
az összes nemzetek, fajok és nyelvek közül szüntelenül 
lelkeket hív és gyűjt az ő seregébe, és hogy a népek az 
Ő asztalának, az Úr asztalának a vendégei. Nála nincse-
nek másodrangú népek, nemzetek és állampolgárok. A 
Jelenések 21,24 szerint: „A népek az ő világosságában 
fognak járni.” Mindazok pedig, akik a Krisztus vérében 
megtisztultak (1Péter 1,19), új néppé, új szövetség népévé 
tétettek (Zsid 9,14-15).23

Időszerűségénél fogva Juhász István professzornak 
egy régi konferencián („Isten és a népek”) elhangzott sza-
vait idézzük, amikor azt kéri, hogy ismerjük meg a nem-
zetünket, amelynek a megtagadása gyarlóság: „Tévedés 
és Isten akaratának a félremagyarázása lenne, ha valaki 
ezt úgy értelmezné, hogy akkor tulajdonképpen mind-
egy, hogy melyik nemzethez tartozunk. Isten rendelése 
folytán mindnyájan tagjaivá lettünk nemcsak a szüleink, 
testvéreink alkotta családi közösségnek, hanem annak a 
szélesebb közösségnek is, amelyet a közös eredet, haza, 
közös nyelv és történelem kapcsol össze. Isten teremtési 

21  Molnár Gusztáv: Az összetartozás szabadsága. Utóirat a Nem 
lehet-vitához. In: Nem lehet. A kisebbségi sors vitája. Limes-könyvek. 
A sorozatot szerkeszti Molnár Gusztáv. Héttorony Könyvkiadó, 1989. 
p.267.
22  Tavaszy Sándor: A református szellemű nemzetvédelem. In: Kiáltó 
Szó, 1941. p.99. 
23  Hermán M. János: Népek, nemzetek a Bibliában. A nép-nemzet 
fogalom teológiai értelmezésének történelmi jelentőségéről. In: Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetem Évkönyve, 2012/2013. Szerkesztette 
Hermán Mostert Rebeka és Szöllősy Pál. Basel-Budapest, 2013, p. 35
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rendje ellen lázad fel és Isten büntetését vonja magára az, 
aki megtagadja nemzeti közösségét. A keresztyén ember, 
amikor a különböző nemzetek Isten előtt való egyenlősé-
gét hirdeti és munkálja a népek közötti békét és jó egyet-
értést, ugyanakkor nemzetének hűséges gyermeke, aki 
Isten előtti felelősséggel munkálkodik a nemzeti élet azon 
területén, ahová rendeltetett. A nemzet iránti felelősség 
annál mélyebb és termékenyebb, minél inkább megis-
merjük a nemzetünket s mind azt, ami a nemzetet és a 
nemzet életét alkotja. Hívő keresztyén ember számára le-
hetetlenség, hogy csak hangoskodó frázisokból álljon az ő 
nemzet-szeretete, ellenben komoly kötelességének kell azt 
tartania, hogy megismerje nemzete életét, földjét, nyelvét, 
művelődését és azt a történeti sorsot, amely nemzete mai 
helyzetének kialakulását megelőzte.” 24

Az eddigiekből arra következtetünk, hogy az emberi 
méltóságunknak a záloga maga Krisztus, a velünk közös-
séget vállaló Úr. Nemzeti megújulásunk szolgálatának 
rendjén döntő a Krisztus Ige szerinti követése. Isten törté-
nelemformáló és gondviselő keze nyomán emlékezhetünk 
meg gyógyításokról, népek helyreállításáról és a romok 
megépítéséről. Olykor olyan sorsfordító eseményeknek 
vagyunk a tanúi, amelyeknek a „közelről való szemlélésé-
hez” a saruinkat ugyan nem kell levetni, mert nem szent-
ségek, de azért szükséges letérdepelni azért, hogy nem 
semmisíthették meg teljesen a szomszédságokat, hogy az 
1989-es temesvári forradalom kitörésével egyelőre meg-
szűnt az erdélyi falvaink és egyházaink lerombolásának a 
veszélye. Visszatekintve: akkor egy lelkész és mellé állva, 
a hívek a magatartásukkal idejében szólaltak meg, és az 
Igére hivatkoztak!

A vigasztaló és egyben bátorító az, hogy az üdvtör-
ténetben és a világtörténetben szereplő népek lehetetlen 

24  Juhász István: Hogyan nézzük nemzetünk történelmét az evan-
gélium mértéke alatt? Előadás az „Isten és a népek” című konferencia 
alkalmára. Kézirat. Juhász Zoltán pávai lelkipásztornak köszönöm a 
kézírat másolatát. Dr. Juhász István előadásának az időpontját eddig 
nem sikerült beazonosítanunk. A „Dr.  Juhász István (1915-1984) 
teológiai tanár, egyházi diplomata, emberfaragó, jó barát” című, 
megemlékezéseket tartalmazó kötetben nem találunk erre vonat kozó 
hivatkozást. Szerk. Magda van der Ende és Klaas Eldering. A hollandiai 
Juhász István Alapítvány kiadása. Készült a Református Egyház 
Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdájában. Felelős 
vezető: Tonk István. Kolozsvár, 2002.

helyzetben is Isten szuverénitásának, és Krisztusban, a 
Szentlélek munkája nyomán, egyben a szabadításának 
tárgyai. A népek, nemzetek és kisebbségek identitásának 
és egymáshoz való viszonyulásának a teológiai de7 ní-
cióját meg idejében, nemcsak háború esetén, nemcsak 
nemzedékenként, hanem rövidebb időközökben kell újra 
és újra revideálni. Bizonyos változások, úgymint névvál-
toztatások vagy régiósítások alkalmával pedig különö-
sen sürgősen kell megfogalmazni a sarkos álláspontokat, 
mert Ady szerint: akik mindig elkésnek, azok még meg-
halni sem tudnak nyugodtan… 

Egzisztenciálisan fontos Makkai Sándor 1926-os 
püspöki programjának az alaptétele, az, hogy „Az egyház 
legyen egyház”! Az Ige kötelez arra, hogy kisebbségi éle-
tünkben egy pillanatra se feledkezzünk el Isten nemze-
tünk iránti szeretetéről! Felebarátaink és szomszédaink 
felkarolására pedig eleven szén gyűjtése gyanánt töre-
kedjünk. Elkésett vigasztalások helyett alkalmas és alkal-
matlan időben emlékeztessünk arra, hogy az „egy vérből 
teremtett” emberi nemzetség tagjai testvérek, hirdessük, 
hogy jogunk van a fennmaradásunkat elősegítő önren-
delkezésre, bízván abban, hogy jó az Úr, örökkévaló az ő 
kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége! 
(Zsolt 100,5).

Végezetül: a Karl Barth hatására nézve számos adat-
tal lehet igazolni azt, hogy az fölöttébb jelentős a magyar 
nyelvű rendszeres és a gyakorlati teológia területén.25 
Reményik Sándor elégtétele pedig az lenne, ha a keresz-
tyének élete hálaadássá válna és nemcsak a templomban 
tükröződne. Az Igével, az élet kenyerével való élés után a 
szakrális helyről távozva, a hétköznapokban mutatkozna 
meg a feltámadás emléknapján tartott istentisztelet kicsi-
nyített mása. Ki és mi gátolhat meg valakit abban, hogy a 
kijelentés feltétele alatt a nemzetéhez való ragaszkodása 
egy résznyi istentiszteletté váljék?

Nagyvárad – Zwolle, 2013 ápr. 14-én

25  Fekete Károly: Karl Barth és a magyarországi gyakorlati teológia. 
Világhálón megtekintve 2013 márc. 14-én. http://www.reformatus.hu/
data/siteattachments/2/2013/1/27/ 
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Barth nagyváradi prédikációja és ítélete a bolsevizmusról meg fasizmusról 1936-ban

Dr. Biró Mózes emlékének1 (Kolozsvár-hídelvi lelki-
pásztor, szül. Miklósfalva, 1902 szept. 12 – megh. 1971 júl. 
21-én) adózunk ezzel a tanulmánnyal.

Barth nagyváradi fogadtatásáról1

Karl Barth2hetvenhét évvel ezelőtt,3 okt. 7-én érke-
zett Nagyváradra, ahol a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület vezetői és hívei testvéri szeretettel fogad-
ták. Jóllehet ennek az eseménynek a jelentősége a román 
nacionálkommunizmus idején elkendőztetett, ma pedig 
kiesett az emlékezetből,4 mégis van időszerű európai 
nyoma: 2010-ben a Németországi Református Szövetség 
a Ján.14,1-et választotta évi vezérigéjének, és a meghirde-
tők többek között Barthnak a Nagyváradon elhangzott 
igehirdetéséből is közöltek idézetet a textus ismertetése 
alkalmával.5 

A jeles egyházi és teológiai-kapcsolattörténeti ese-
ményről hajdanán így tudósított az egyik nagyváradi új-
ság: „Nagynevű vendége érkezett tegnap Oradeára a világ 
protestánsainak Barth Károly bázeli theológiai tanár sze-
mélyében. Barth Károly a világháború kitörése előtt egy 
kis svájci faluban volt lelkész, s a protestánsokra a párat-
lan befolyással kiható munkásságát a háború kitörésekor 
az a csalódás indította el benne, hogy sem a szocializmus, 
sem az egyház semmit sem tesz az embertelen vérengzés 
megakadályozására, hanem az egyik meghajol a nyers erő 
előtt, a másik pedig megáldja a fegyvereket. 

1  Bíró Mózes gyülekezetszervező és építő lelkész, az újreformátori 
teológia képviselője, aki Gen/ en és Zürichben is tanulmányokat foly-
tatott, Barth kolozsvári látogatása alkalmával elkísérte őt a Református 
Kórház megtekintésére. Az 1951-es esztendőben az orvosi diplomát is 
megszerezte. Légátusként szolgáltam mellette, megaján dékozott egy 
hozzá kötődő kiadvány példányával: Dr. Brunner Emil, A mi hitünk. 
Fordította Bíró Mózes lelkipásztor. Utószót írt hozzá dr. Ravasz 
László püspök. A fordítást dr. 8 aly Loránt igazgató-főorvos nézte 
át. Zsoltároskerti Füzetek Kollégiuma, Kolozsvár, 1935. – Lásd még: 
Tulogdi József, Egy igaz ember emlékezete. Dr.Biró Mózes lelkipásztor, 
orvos élete és munkássága. Kolozsvár, 2011.
2  Karl Barth (1886-1968) a Római leveléhez írott kommentárjával 
(1919) indította el a dialektikus teológiát. Ő a XX. század legnagyobb 
hatású református teológusa. Bíró Mózes és a lutheránus Járosi 
Andor voltak azok, akik 1921-ben, marburgi tanulmányi útjuk során 
megvásárolták a Römerbrief példányát és azt Kolozsvárra küldték a 
= atal teológiai professzoroknak. Lásd Deák Ödön: Emlékem Barth 
kolozsvári látogatásáról. In „Református Szemle”, 1986/4, 384.old.
3  Erről az eseményről 2011-ben Nagyváradon nem történt megem-
lé kezés, az egyházközségi és az egyházkerületi levéltárban eddig 
semmilyen nyomát nem találtuk ennek a látogatásnak, kivéve a korabeli 
írott sajtó híradását. Az újságcikkek, illetve a nagyváradi igehirdetés 
németorszgi megjelenésének a felkutatásáért köszönetet mondok e 
helyen Kupán Árpád, Horváth István és Téglásy Sándor atyám= ainak. 
Astridnak és Dánielnek mondok köszönetet a Barth interjú németre 
való fordításáért.
4  Annak ellenére, hogy dr. Molnár János egyháztörténész kiemelten 
hívta fel erre a = gyelmet az 1936-os év jeles eseményei közepette. 
Lásd Molnár János: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
története 1920-1942. Nagyvárad,1999, 173.old.
5  Karl Barth zu Johannes 14,1: ‹‹Ach, nicht wahr, wie armselig stehen 
wir immer noch da gegenüber diesem Wort! Wie wenig wissen wir 
immer noch damit anzufangen! So wollen wir es uns denn gerade in 
dieser Armseligkeit gesagt sein lassen, damit es etwas mit uns anfange: 
Euer Herz erschrecke nicht!›› aus einer Predigt am 7. Oktober 1936, 
Reformierte Stadtkirche Großwardein, Oradea.

Sok évi magábavonulás és töprengés után, 1919-ben 
megírja „Römerbrief” című, hallatlan sikerű könyvét, 
melyben szenvedélyes kritikával fordul a theológia és az 
egyház ellen, mely szerinte csak itt a földön kíván nagyo-
kat alkotni, de alapjában véve beteg és egyik betegágyból 
a másikba fekszik.

Barth RömerbrieQ e, valamint más harcos megnyil-
vánulásai indítják 1921-ben a német kultuszkormányt 
arra, hogy meghívják a göttingeni egyetem theológiai 
tanszékére. A svájci származású = atal professzor ezt kö-
vetően tanít Németországban, Münsterben, Marburgban, 
Bonnban, míg végül a német kormány büntető eljárás 
megindítása mellett 1934 decemberében elbocsátja egye-
temi tanári állásából, mert tanóráit nem hajlandó po-
litikai köszöntéssel kezdeni. Azóta Barth a bazeli egye-
tem hittudora. Sűrűn járja különösen délkeleti Európát. 
Jelenleg Ardealban, Clujon tartott igen nagyhatású előa-
dásokat, melyekre jellemző, hogy a cluji theológia emlék-
fát ültetett el tiszteletére.

Barth Károly, a bazeli református teológia világhírű 
tanára, kétnapos cluji tartózkodásáról, ahol sorozatos 
előadásokat tartott a református papság és a világi intel-
ligencia számára, szerdán délben érkezett meg az oradeai 
vasúti állomásra titkárnőjével és egyik kísérőjével. A ki-
váló professzort az állomáson Csernák Béla lelkész, kerü-
leti főjegyzővel az élén, az egyházkerület nagyobbszámú 
tisztelő csoportja fogadta. Barth Károly frissen, moso-
lyogva szállt ki a vasúti kocsiból és kedvesen kezet fogott 
a megjelentekkel, majd a Park-szállodában lévő lakosztá-
lyába hajtattatott6.

Délben fél kettőkor a Kék Macska külön termében 
közös ebédre gyűltek össze a nagy tudós tisztelői. Az ebé-
den Sulyok István püspök és dr. 8 ury Kálmán köszön-
tötték a vendég-tudóst, aki hálás szavakkal köszönte meg 
az üdvözléseket. Délután Barth Károly megtekintette az 
egyházi intézményeket.”7

6  A Nagyváradi Napló 1914. június 25-i száma szerint: „A Weiszlovits 
testvérek évek hosszú sora óta nagy energiával, a haladó modern 
idők szellemének megértésével tervszerűen arra törekedtek, hogy 
Nagyvárad kereskedelmi, kulturális és társadalmi életének központjává 
varázsolják ezt a hatalmas területű házat és udvart. Előbb a Bethlen- 
és Weiszlovits-ház földszintjét alakították át üzlethelyiségekké, majd 
gyönyörűen és nagy áldozatok árán parkírozták a kavicsos udvart. Az 
emeleten garzon lakásokat és pensiót rendeztek be… 1914 tavaszán 
hozzáláttak az emeleti helyiségeknek új, modern szállodává való 
átalakításához. A közfalakat szétbontva 60 kényelmes, szép, modern 
hotelszobát rendeztek be vízvezetékkel, villamos világítással, központi 
légfűtéssel és modern kényelemmel.” Lásd világhálón, 2017 jan. 18-án: 
http://www.biharmegye.ro/node/5015 
Vajszlovics Emil agglegény, a szálloda legendás tulajdonosa, aki 
maga is a szállodában lakott, kényesen vigyázott a vendégei jó hírére 
és feljegyzéseket is készített. Román diákok 1927-es kongresszusra 
gyülekezve, szállodájába törtek, sérülése miatt az ezüst lemezzel 
befoltozott koponyájának híre ment a korabeli világban. Lásd Hubay 
Miklós: Fejezetek egy önéletrajzból. In: Új Írás, 1978/1. p.114. – A 
nagyváradi zsidó üzleteket összezúzó, pogromszerű zavargásokról 
lásd Fleisz János: Egy város átalakulása. Nagyvárad a két világháború 
között 1919–1940, Literator, Nagyvárad, 2005, p. 90–94. 
7  A lap főszerkesztője Hegedűs Nándor. A beszámolót nem jelzi a 
szerző neve, címe: „A bolsevizmusnak épp úgy vissza kell vonulni a 
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Az előkészületekről egy négy nappal korábban meg-
jelent rövid cikk tájékoztatta az érdekelteket, de a talál-
kozás nyilvános alkalmairól pontos dátumot még nem 
közöltek.8

A királyhágómelléki református sajtóban megje-
lent összefoglalóból9 is érdemes idézni: „…az újvárosi 
templomban délután vallásos ünnepség keretében igét 
hirdetett Barth Károly. Püspök úr üdvözölte a világhírű 
professzort, kiemelte működésének és theológiájának re-
formátori jellegét. Csernák Béla egyházkerületi főjegyző 
úr bibliaolvasása és magasan szárnyaló imádsága nyitotta 
meg az ünnepély istentiszteleti részét, majd Barth pro-
fesszor, vállán a magyar református lelkipásztorok palást-
jával Molnár Károly tileagd-i lelkésszel együtt felment a 
szószékben s megtartotta nagykoncepciójú igehirdetését 
Ján. XIV.1. alapján: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: 
higyjetek Istenben és higyjetek bennem.”

Már a témaválasztásban kitűnik a nagy igehirdető, 
aki az ő sajátos előadói modorában hirdette úgy az Igét, 
hogy abban az általa inaugurált theológiai irányzatnak, 
az úgynevezett, dialektikai theológiának minden jelleg-
zetessége megcsillámlott.

A három részben előadott beszéd tolmácsolása gör-
dülékeny, szép magyarosságú, valóságos bravúros teljesít-
mény volt. Istentisztelet után a környékről nagyszámban 
összegyűlt lelkipásztorok, valamint az oradea-i egyház és 
az egyházkerület vezető egyéniségei előtt a tanácsterem-
ben tartott nagyon értékes előadást. Utána a vendégeket 
este a Püspök úr látta vacsorán.10 Csütörtökön délelőtt 
Barth megtekintette az árvaházat is, majd tovább utaztak 
Pápára11 s csak azután tér haza Bázelbe.”

A novemberi közgyűlésen Sulyok püspök tömör fo-
galmazással tekintett vissza az általa is világhíresnek 
tartott professzor örökké emlékezetes, elragadtató szol-
gálatáról. „Hétköznap este volt, szinte ömlött az eső, de 
azért színültig megtelt a nagytemplom hívekkel, akik 
szinte visszafojtott lélekzettel (sic!) hallgatták meg a nagy 
ember fejtegetéseit – akik németül tudtak, ennek a nyelv-
nek nagy művészettel kezelt formájában, a többiek pedig 

hit elől, mint a fascizmusnak...” Barth Károly, a bázeli egyetem tanára 
Oradeán. In: „In: „Szabadság”, LXVI évf. Okt.8, 2. old.

8  A hírt azzal vezeti be, hogy hivatkozik a Clujon megjelenő modern 
egyházi folyóiratra, a „Kiáltó Szó” címűre, amely részletesen ismerteti 
Barth életét és munkásságát. Szól a nemzetközi események alatti (sic!) 
állásfoglalásáról, méltatja bátor küzdelméért, amelyet a a keresztyén 
egyház szabadságáért vív. „Városunkban ez alkalommal az egész 
Egyházkerületből fognak érkezni érdeklődők, hogy a predestinációról 
szóló előadásának és az „Egyház szabadsága” című beszédének 
hallgatói legyenek. In: „Szabadság”, LXVI évf. Okt. 4, 3. old.

9  M.K. (Molnár Károly): Dr. Barth Károly látogatása. In: „Refor má tu-
sok Lapja”, 1936 nov. 1, 389. old.

10  A püspöki vacsorán jelenlévő vendégek a Barth kísérete mellett: 
dr. 5 ury Kálmán főgondnok és felesége, Csernák Béla főjegyző, Soós 
István ügyvéd, Vargha László és felesége. Ez az egyetlen kiegészítés, 
amelyet Gálfy Zoltán: Barth Károly Kolozsvárt és Nagyváradon című 
közleményében találtunk. Csupán öt mondattal intézi el a nagyváradi 
látogatást. Lásd: Református Szemle, 1986/4 sz., 341.old.

11  Az információ nem pontos, előadások tartására előbb Budapestre 
utaztak, azután Pápa megjárása után Győrig kisérte őket Vasady Béla. 
Lásd Vasady Béla: Az Ige útján sántikálva. Debrecen, 1993, 84. és 96. old.

Molnár Károly nagyvárad-újvárosi segédlelkész elisme-
résre méltó tolmácsolása útján.”12

A nagyváradi „Szabadság” említett, okt. 4-i beharan-
gozó cikke tudni vélte, hogy az istentiszteleten Vitályos 
Ilonka vezérletével fellép a Kálvin énekkar, és hogy 
Vásárhelyi Sándor orgonista vezeti a gyülekezeti éneklést.

Az idézett forrásokon kívül még számos hazai do-
kumentum lappanghat ennek a kiemelkedő váradi ese-
ménynek a leírásáról, hiszen lehetetlen, hogy ilyen nagy 
horderejű látogatásról, annak részleteiről és visszhang-
jairól csak a nagy példányszámú hivatalos közlemények 
őrizték volna meg az amúgy sem kimerítően értelmezhe-
tő adatokat.13 

Barth magyarországi és erdélyi látogatásának elő-

készítéséről és az út céljáról

Olvasmányaink alapján arra következtetünk, hogy 
Barth magyarországi-erdélyi látogatásáról már 1930-ban 
komoly előkészítő beszélgetések folytak. Erről Mindszenti 
Nagy Ottó 1930-as bonni naplófeljegyzései tanúskod-
nak. Négy magyar diák kereste fel május 3-án a szép la-
kásában, ahol tisztázódott: „Nem megy hozzánk, mert 
Dogmatikáját kell megírnia.” Az 1930. jún. 4-iki bejegy-
zés: „Barthnál már voltam is, beszéltem vele egyházunk-
ról. Kedves, kicsit ügyetlen, kitérdelt nadrágú, rosszul 
öltözködő ember. Arca barna, de világoskék szemekkel. 
Sokat pipázik. Könyveket kértem tőle, s ő megígérte, hogy 
megadja, amire csak szükségem lesz, ha megvan neki.”14

Kétségtelen, hogy dr. Vasady Béla volt az a felkészült 
és kijelölt személy, aki végül sikeresen hívta meg Barthot 

12  „A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nagyváradon 
1936. november 25-én, a Református Egyház Kultúrpalotájában tartott 
évi rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve.” Az Egyházkerület hivatalos 
kiadványa. Nyomatott Deutsch testvérek könyvnyomdájában Resitán, 
1937, 21. old.
13  Búthi püspök egy tanulmányában említi a Barthtal való korai 
találkozását, de részletekről nem ír: „Azóta, hogy 1936-ban közöttünk 
járt, csak 1959-ben, otthonában találkoztam vele. Feledhetetlen 
és egy életre érvényes tanítás marad számomra mindig mosolygó 
reménykedése és szavaiban a hit csodálatos felragyogása. A hitnek 
azt az emberét hallgattam, aki „tudja a magasságosnak a tudományát 
és aki látja a mindenhatónak látását, leborulva és nyitott szemekkel” 
(IV.Mózes 24:16). A több mint egy óráig tartó beszélgetés folyamán 
értettem meg igazán, hogy miért utasít el Istenről szóló tanításában és 
életében minden rezignációt és szkepszist.” In: „Református Szemle”, 
LIX. évf., Kolozsvár, 1966, szept.-dec., 5-6. sz., 309.old. – Búthi Sándor 
teológiai irányultságának „fejlődéséről” tanúskodnak a korábbi, 
hiva talo san szintén elfogadható hozzáállású megnyilatkozásai. 
Lásd Molnár János: A Nagyváradi (Királyhágómelléki) Református 
Egyház kerület története 1944-1989. Nagyvárad, 2001, 134.old.: „Búthi 
hivatkozási alapja, mint majd minden szocializmust pártoló kor-
tár sáé a dialektikai teológia. Kedvence másokkal ellentétben nem 
Barth, hanem 5 urneysen. Ardayhoz és Vásárhelyihez hasonlóan ön-
igazolásul gyakran idézi a magyarországi ref. egyház hangadóit, első-
sorban Bereczky Albertet. A fenti álláspontot képviselte már az ötvenes 
évek elején is, karrierje nyílván nem a véletlen műve. Vö. Búthi S.: 
Időszerű igehirdetésünk kérdései. Református Szemle, 1951. május.” 
– Püspöki vizitációi alkalmával Búthi az 1960-as évek közepén a 
Barth féle Kis Dogmatika egyik idézetével győzködte a világbéke iránt 
pesszimista atya> akat: az egyházat nem szabad összetéveszteni cél-
jával... Lásd Molnár János: A Nagyváradi (Királyhágómelléki) Refor-
mátus Egyházkerület története 1944-1989. Nagyvárad, 2001,160.old.

14  M. Nagy Ottó: Feljegyzések Barthról. In „Református Szemle” 
1986/4, 386.old.
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a magyar református egyháztestek meglátogatására és 
előadások tartására. Ő volt az 1936-os körút főszervezője. 
Teológiai önéletrajzában, amelynek angol változata 1985-
ben látott napvilágot, nem mulasztja el az első találkozá-
suk körülményeinek a leírását.

„1935 nyarán feleségemmel nyugat-európai körútra 
mentem. Németországi és franciaországi lelkész és pro-
fesszor barátaink meglátogatása után utunk legfontosabb 
állomásai Svájcban voltak. Gen* en résztvettünk a Keller 
Adolf által vezetett ökuménikus szeminárium program-
jában. Majd pedig Brunner Emilt15 és Barth Károlyt lá-
togattuk meg. Abban az időben nagyon kiéleződött a 
feszültség e két kiváló teológus között. Mindkettőt nyara-
lóhelyén kerestük fel, de egyikőjükkel sem közöltük azt, 
hogy a másikat is meglátogattuk.

Barthtal Zürich mellett, Bergliben tölthettünk egy 
egész napot, jó barátjának és mecénásának, Pestalozzinak 
a nyaralójában. Azelőtt pár hónappal volt kénytelen né-
metországi tanszékétől megválni, s nagy lelkesedéssel 
beszélt a német hitvalló egyház küzdelméről és az abban 
való részvételéről. Örömmel fogadta el meghívásunkat 
egy 1936. évre tervezett magyarországi és erdélyi körútra.

Érdeklődésére, miről tartson előadást, az eleveel-
rendelésről és az egyház szabadságáról (az államhoz való 
viszonyáról) szóló témákat javasoltam. A második téma 
időszerűségét azonnal átlátta, az eleveelrendelést illetően 
azonban megkérdezte: miért”? Mikor megtudta, hogy a 
török hódoltság korából származó határok következtében 
Magyarországon még most is vannak, akik a predestináci-
ós hitet egyszerűen a fatalizmussal azonosítják, szemei fel-
ragyogtak, s megígérte, hogy debreceni és kolozsvári nagy 
előadássorozatát „Isten kegyelmi kiválasztásáról” („Gottes 
Gnadenwahl”) fogja tartani.”16

Esztendő multán Vasady Béla arról vall, hogy azért 
vállalt részt Barth magyarországi, délvidéki17 és erdé-
lyi körútjának előkészítésében, mert Barth személyében 
és életében a reformátori kiválasztottság és a megtartás 
tudatának kiváló képviselőjét látta, „aki igehirdetésében 
és teológiai munkásságában mindenkor arra a valóságos 
szent ügyre mutatott, amelynek szolgálatában áll.”18 

Itt kell megemlítenünk, hogy Karl Barth eredeti, au-
tóhasználattal eltervezett programja szerint a délvidéki 
magyar egyházlátogatás helyszíne Feketics (Szerbia) lett 
volna, ahol szintén a „Népegyház – szabad egyház – hit-
valló egyház” címmel tartott volna előadást.19 Ismeretes, 
hogy Nagyszebenbe is kívánkozott, de Viktor Glondys, 
az egyháza „semlegességét” féltő szebeni szász lutheránus 
püspök elutasította a Barth ezirányú kérését, sőt a fenn-
hatósága alá tartózó lelkészeknek még azt is megtiltotta, 

15  Brunner erdélyi (Marosvásárhely, 1935, márc. 13-16) és magyar–
országi látogatása egy évvel megelőzte a Barth körútját. Brunner a 
Natur und Gnade: zum Gespräch mit Karl Barth (1934) c. művében 
kifejti, hogy az ember nem veszítette el teljesen az „Isten képét”, és így a 
keresztyén hitnek mindig maradt egy kapcsolódási pontja. Barth gyors 
reakciója: Nein! Antwort an Emil Brunner (1934).
16  Vasady Béla: Az Ige útján sántikálva. Debrecen, 1993,83-84 old.
17  A délvidéki látogatás valamilyen oknál fogva elmaradt.
18  Debreceni Protestáns Lapok, 1936, 10. sz., 184.old.
19  Busch, Eberhard: Karl Barth’s Lebenslauf. Chr. Kaiser Verlag, 1976, 
292.old.

hogy résztvegyenek a Barth kolozsvári előadásain.20 Az 
utazás állomáshelyeinek a sorrendje végül is a követke-
zőképpen alakult: Debrecen, Sárospatak, Kolozsvár,21 
Nagyvárad, Budapest és Pápa.

Dr. Ferencz Árpád nyomán22 foglaljuk össze és értel-
mezzük Vasady professzornak azt a kilenc pontos vála-
szát, amely megvilágítja, hogy miért kérték fel Barthot a 
magyarországi és erdélyi körútra. Az indoklások felsoro-
lása azzal kezdődik, hogy Barthot azért hívták meg, mert 
igaz teológusként iratkozott be a Szentírás és a Szentlélek 
iskolájába, Barth a kijelentéseit az Ige mértéke alá helyezi, 
teológiájában Kálvin tanítványának bizonyul, Kálvinhoz 
hasonlóan csak „egyházi tanító” akar lenni, és a ma-
gyar teológusok közötti személyes jelenléte, (akárcsak 
Hollandiában vagy Skóciában) a teológiai továbbképzés 
szükséges voltát húzza alá. Jelenléte révén a rendezők 
számíthatnak a barthi teológiával való megtermékenyítő 
vitára. (Az előadásokat követően ezt mindenütt lehetővé 
tették.)

A Barth előadásai révén remélik, hogy a magyar re-
formátusokkal való eszmecseréje és a magyar egyházi 
életről szóló híradás bekerülhet a világ protestántizmusá-
nak az érdeklődési körébe. Mivel Barth fontosnak tartotta 
a nemzeti öntudat keresztyén megítélését, így ezt a kér-
dést is személyesen hozza közel a trianoni traumát átélt 
magyarsághoz.

Úgy látjuk, hogy Barth érzékeny rezdülésű magyar 
teológus társai szintén felismerték azt, hogy a terjeszkedő 
parancsuralmi államigények korszakában az egyházban 
lelki erő kell találtassék ahhoz, hogy a lelkiismereti sza-
badság mentsvárává legyen. Mivel Barth confessorként 
lépett fel az akkor már totalitáriussá vált német állam 
egyházellenességével szemben, így már a puszta jelen-
léte is tüntető volt a német birodalmi egyház ellenében. 
Példázta a keresztyén szabadság szerinti döntést, lelki 
ellenállásában nem maradt néma, és ezért hiteles volt 
Magyarországon és Erdélyben. „Ilyen hitvallónak len-
ni az egyetlen, Istennek is tetsző keresztyén politika.”23 
Meghívóinak váradalmát igazolva, minden alkalmat 

20  Ferencz Árpád (szerk.): Világok vándorai. Úti beszámoló Karl Barth 
1936-os és 1948-as magyarországi látogatásáról. Karl Barth és Vassady 
Béla levelezése. Debrecen, 2007, 50.old. – Erről bibliográQ a Ferencz 
Árpád nyomán: 1.) Ulrich Andreas Wien: Briefwechsel zwischen 
Karl Barth und siebenbürgischen Pfarrern in den Jahren 1930-1947. 
In: ZeitschriR  für Siebenbürgische Landeskunde, 18. szám,1995, 
147-172.old. – 2.) Hans Beyer: Karl Barth und der Kirchenkampf in 
Siebenbürgen. In: „Die Spur”. VierteljahresschriR  für evangelische 
Lehrer in Deutschland, Nr.3., 1963, 119-125.old. – 3.) Árpád Ferencz: 
Der EinX uss derY eologie Karl Barths auf die Reformierte Kirche 
Rumäniens. Zürich, 2005.
21  Barth kolozsvári látogatását a Kolozsvári Református Teológiai 
Fakultás tanárai szervezték, ennek első nyoma az 1936. jún. 11-én 
tartott ülés jegyzőkönyve, amely arról tanúskodik, hogy okt. 5-6 
napjaira előadások tartására hívják meg, erről értesítik a szász luthe–
ránus egyházat is, hogy alkalomadtán ők is meghívhassák Barthot 
Nagyszebenbe. Továbbá vállalták, hogy a határtól Kolozsvárig és 
vissza, megtérítik az útiköltségét. Lásd Gálfy Zoltán: Barth Károly 
Kolozsvárt és Nagyváradon, i.m. 339.old.
22  Ferencz Árpád (szerk.): Világok vándorai., i.m.,10.old. – Ferencz 
Árpád kifejtéseinek forrása a Vasady Béla által szerkesztett „Igazság 
és Élet” című, Debrecenben 1935-től megjelenő folyóirat 1936/II, 393. 
oldalán található. 
23  „Igazság és Élet”, 1936, 394.old.
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megragadott arra nézve, hogy kétségbe vonja a nemzeti 
szocializmus erkölcsi legitimációját.

Amellett, hogy két hét leforgása alatt Barth bepillan-
tást nyerhetett a magyarországi24, illetve a romániai élet-
be, ő mindenütt bizonyságot tett arról, hogy egyetlen célja 
az Ige szolgálata, és azt akarta, hogy őt csak ezért a szol-
gálatáért szeressék.25Romániai hallgatóival, akik 1935-
ben tanultak Bázelben (Farkas Jenő, Horváth István, 
Horváth Jenő, Kiss Árpád) a lakásán találkozott, és arra 
kérte őket, hogy adják át otthon az üzenetét: fogadtatása 
szerény legyen!26 

Végezetül a korabeli sajtóhírek, Vassady Béla és von 
Kirschbaum kisasszony útibeszámolója alapján a követ-
kezőképpen áll össze előttünk Karl Barth nagyváradi 
nyilvános programja: okt. 7-én kora délután érkeztek 
Nagyváradra, este hat órakor az újvárosi református 
egyházközségben prédikált, istentisztelet után az ele-
ve elrendelés tanáról tartott előadást a tanácsteremben, 
másnap, okt. 8-án pedig elutazás előtt megtekintették az 
árvaházat.

 
A látogatásról fennmaradt benyomások

Jelen dolgozat az elérhető források alapján összege-
zi a Barth bő huszonnégy órás Nagyváradi szolgálatá-
nak az emlékét és teológiai hozadékát. Legszívesebben 
a Barth saját maga által feljegyzett élményeit szeret-
nénk feleleveníteni, de mostani ismereteink alapján ez 
igen kevés. Tudunk a zsebnaptára bejegyzéseiről és a 
levelezésében fennmaradt utalásait is megemlítjük az 
1936-os utazás kapcsán, de ezekből sem áll össze a kör-
út nyoma. Segítségünkre szolgál azonban Charlotte von 
Kirschbaum írása, amelyben világunkat illető re0 exiókat 
találunk. Az 1936 decemberében kelt útibeszámoló egy 
igen-igen fontos dokumentum, címe: Levél keleti őszi 
utazásainkról. Megszólítása: Kedves barátaim Északon, 
Keleten, Nyugaton és Délen!27

Barth titkárnője mindkettőjük nevében írja: „Az 
örömteljes szeretet és boldog várakozás, mellyel minde-
nütt, Debrecenben, Sárospatakon, Kolozsváron, Nagy-
váradon, Budapesten és Pápán bennünket fogadtak, újra 
és újra felélesztette szolgálatra való készségünket. Talán 
egyetlen európai nemzet sem gyakorolja oly mesteri-
en a vendégszeretet művészetét, mint éppen a magyar.” 
Éleslátására vall, hogy kísérőjük segítségével általában 
érzékeli az optimális vendéglátás hagyománya és az élet-
színvonal körüli különbségeket: „Megeshet, hogy ez a 
fénylő, ragyogó arckifejezéssel párosuló kedvesség, ez a 
valóban túláradó és mindent elborító vendégszeretet azt a 

24  Josef Hromadka cseh teológus hívta meg Prágába és kísérte el 
Barthot 1935 augusztusában először Budapestre. Kíséretében volt von 
Kirschbaum kisasszony és Pestalozzi Rudolf.
25  Vassady, Az Ige útján sántikálva, i.m., 85.old.
26  Lásd Gálfy Zoltán: Barth Károly Kolozsvárt és Nagyváradon, i.m. 
339.old.
27  A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Charlotte von Kirschbaum: 
Brief über unsere Herbstreise in den Osten (Ungarn und Siebenbürgen 
1936). Eingeleitet und erläutert von Árpád Ferencz. Im Eigenverlag der 
Karl Barth-Gesellscha>  e.V., 2000.

veszélyt is magában hordozhatja, hogy a vendég tévedés-
be esik, s ott is jólétet és bőséget feltételez, ahol máskor és 
egyébként a szegénység az úr. Ha Vasady professzor sze-
mélyében nem egy olyan emberrel találkoztunk volna, aki 
nekünk nem őszintén és kertelés nélkül mondott volna el 
mindent e népről, minden bizonnyal nagyon gyakran és 
érthetetlenül csóváltuk volna a fejünket a nyilvánvaló el-
lentmondások láttán. De így nem volt okunk rá.”28

A továbbiakban Kirschbaum kisasszony meleg han-
gú, elemző leírásának néhány olyan észrevételét és meg-
állapítását emeljük ki, amelyeket ő véleményünk szerint 
néha a keresztyéndemokrata és vallásos szocialista szem-
üvegén keresztül észlelt a társadalmi helyzet, a történe-
lemhez való viszonyulás és a magyarok jellemzésére. 
Kategorizálásait azért kritikusan kell olvasni és értékelni, 
legalább annyira, mint amennyire ő próbálta tiszteletre-
méltóan áttekinteni a feszültségekkel terhes kelet-európai 
helyzetet. Becsületére váljon, hogy az olvasót @ gyelmezte-
ti is arra, hogy Karl Barthtal együtt nem láthatnak mindig 
a dolgok mélyére. Mindenképpen jelentős számunkra an-
nak a lehető feltérképezése, hogy a helyszínen milyen ta-
pasztalatokat szereztek a magyar egyházi életről. Közben 
ne felejtsük el, hogy alkalmi történelemtanáraik akadé-
mita lelkipásztorok voltak…

– „Hallottuk e nép forró, szerető szívének a dobogá-
sát, és iránta való mély együttérzéssel tanultuk megérteni 
azt, hogy e nemzet, heroikus múltjába kapaszkodva, fék-
telen hatalomvággyal terhelve miként viseli el fogcsikor-
gatva a «jelent», mely önkény és elnyomás, s amely persze 
évszázadok óta tart.”

– „A magyar nép vállán a Habsburg-uralom terheit – 
melyet a török hódítók kegyetlen pusztítása előzött meg 
– a trianoni békeszerződés még súlyosabb terhei váltot-
ták fel. De saját nagyságukba vetett szenvedélyes hitüket 
senki és semmi sem volt képes kioltani. Sőt ellenkezőleg. 
Minél elviselhetetlenebbé lett az elnyomatás, annál szen-
vedélyesebben, patetikusabban emelte fel a fejét a magyar 
ember. Figyelemre méltó, hogy a nemzeti pátosz tekinte-
tében is különbséget lehet tenni az erősebb és a kevésbé 
erős hitelesség, szavahihetőség fokozatai között.”

– „Talán az sem jelentéktelen, hogy itteni utazásaink 
során a pátosznak egy olyan sajátosan magyar megjelené-
si formájával is találkoztunk, mely sokkal elsöprőbb erejű 
és sokkal szükségszerűbben tőr fel a felszínre, mint a pát-
osznak általunk eddig ismert összes formái. Talán azért, 
mert itt az élethez való ragaszkodás, az élet igenlésének 
töretlen naivitása minden re0 exiót elutasít és megvet, így 
az ideológiai keretek között jelentkező nagyfokú gonosz-
ságot és embertelenséget is.”

– „Üdítő gyermeki lelkület és nyíltság párosul az 
önábrázolás, a jó értelemben vett önmutogatás ellenáll-
hatatlan kényszerével. Erre utalnak az itteni református 
teológiai akadémiák dísztermei is, melyeknek még hátsó 
falai is dicső ősök és neves kortársak olajfestményeivel 
vannak teleaggatva. Mindez az idegent, ha nem is szándé-
kosan, de egyértelműen annak a népnek a méltóságára és 

28  Ferencz Árpád (szerk.): Világok vándorai. i.m., 32.old.



20 HITVALLÓK A SZÓSZÉKEN

jelentőségére emlékeztetni, melynek most éppen ő a meg-
tisztelt vendége.”

– „Annyira megindító volt számunkra a magyar lét 
és lelkület énekben és éneklésben is jelentkező sajátossá-
ga, akár az egyetemisták körében, akár az egyházi ren-
dezvények során, így például az egyetem ünnepi évnyitója 
alkalmával a debreceni templomban. Csatadalként hang-
zottak fel a korálok, eredetiségükben, súlyukban, vala-
mint sajátosan magyaros idegenségükben igazán mély 
benyomást gyakoroltak reánk.”29

– „Így lett számunkra egyre érthetőbbé, ez alkalom-
mal is, Magyarországnak a szomszéd európai népek kö-
zötti izoláltsága, melyen éppen a velük szemben táplált 
előítélettel és megvetéssel próbált úrrá lenni. Lenézte és 
gyűlölte őket, hiszen egyformán gyarapodtak és gazda-
godtak a magyarság kárára, északon a csehszlovákok, ke-
leten a románok, délen a jugoszlávok.”

– „E vitális és egyben oly arisztokrata nép között 
él a szigorúan kálvinista karakterű református egyház. 
Világos, hogy ez a szembenállás és egymásnak feszülés 
problémákat is hordoz magában. A nehézség abban áll, 
hogy a szó igazi értelmében egyáltalán szabad-e, lehet-e 
egy ilyen szembenállásról beszélni?”30

Amint látjuk, Barth titkárnője fontosnak tartotta 
egyfajta okfeltáró, megértést elősegítő elemzésnek a ké-
szítését, amiért csak hálásak lehetünk az utazásuk lefolyá-
sának és az ismereteik kiértékelésének a szempontjából.

A magyar-román határ átlépésének megtapasztalása-
kor támadt érzéseiket szintén idézzük:

„Minél közelebb kerültünk a román határhoz, lát-
hatóan annál idegesebb lett Vasady professzor. Ezen az 
útszakaszon az embernek feltétlenül egy magyarral kell 
együtt utaznia, hogy valóban láthassa és megtapasztal-
hassa, hogy mit is jelent az, hogy Erdély, valamint a közte 
és a magyar határ között elterülő egykori magyar terület, 
a Partium széles sávja immár román uralom alatt áll. A 
világháború óta mi nyugat-európaiak is abban a hitben 
élünk, hogy magunk is sok mindent tudunk a nemzetek 
gyűlölködéséről és a «határok» démoni mivoltáról.

De eddig még sohasem találkoztunk azzal a jéghideg 
gyűlölettel és mély megvetéssel egyik részről, és azzal az 
ostoba és brutális provokációval a másik részről, mely ott 
feszül e két ország, Magyarország és Románia között.

A Nagyváradhoz egészen közeli kicsi határállomá-
son alighogy kiszáll az ember a vonatból, s belép a vám-
területre, nyomban román katonák veszik körül, akik 
feltűnő, régi porosz sisakot viselve, meztelen szurony-
nyal állnak el minden kijáratot. Jaj, ha valakinek nincs 
rendben az útlevele, vagy a ko1 erjében tiltott árut rej-
teget! Természetesen minket már előre felkészítettek 
arra, hogy néha az útlevél nincsen rendben, illetőleg a 
csomagnak kell gyanúsnak lennie, hogy a szolgálatban 
lévő tisztviselő némi nyereséghez jusson. Gúnyos mo-
sollyal gyakran meséltek mar nekünk ilyen és ehhez 
hasonló történeteket a románok ravaszságáról és meg-
vesztegethetőségéről. Mi nem látunk igazán a dolgok 
mélyére, csak azt látjuk, hogy a szenvedés, a fájdalmakat 

29  Ferencz Árpád (szerk.): Világok vándorai. i.m., 33.old.
30  Ferencz Árpád (szerk.): Világok vándorai. i.m., 34.old.

okozó ellenségeskedés és elnyomás kiapadhatatlan for-
rása maga a két nemzet különbözősége. Fogcsikorgatva 
tűrik az itt élő magyarok az idegen uralmat, s minden 
bizonnyal a románok is tanácstalanul és felkészületlenül 
állnak egy olyan feladat előtt, melyhez még nem nőttek 
fel, s így mást nem is tehetnek, mint hogy fényes szuro-
nyaik alá menekülnek! Mi nem beszéltünk egyetlen ro-
mánnal sem, de mégis belénk vésődött az érzés, hogy e 
két szomszédos ország puskaporral tele hordót rejt ma-
gában, mely egy napon talán mindkét ország katasztró-
fáját okozhatja.”31

Charlotte von Kirschbaum 1936 karácsonyára írta 
mega az útibeszámolóját, amelyben plasztikus leírását 
olvashatjuk a Barth kolozsvári fellépésének, kalotasze-
gi látogatásuknak és nagyváradi jelenlétüknek, amelyre 
még visszatérünk. Az utazás céljának is számítható tu-
dományos-missziói felderítés sikeres volt. A lelkes mun-
katárs tollából származó visszatekintés feladatként jelöli 
ki az egyház egységének újrafelismeréséért való könyör-
gést. Látomásosan beszél Isten megújító kegyelméről, 
amelynek munkája nyomán a szétszakítottság ellenére az 
utókor itt merni fogja az egység hirdetését. Keleti meg-
hívóik hazájáról és egyházáról szóló, teológiailag is meg-
fogalmazott testvéri méltatása a Levél zárósoraiban így 
hangzik: „A magyarok egyháza a mi egyházunk is, mi is 
hozzá tartózunk, miként mi is az övéik vagyunk, és ők is 
hozzánk tartóznak. Az egyház számára csak egy átme-
neti, beteges állapot lehet az, ha még mindig fájdalmas 
elszakítottságban és tudatlanságban kell egymás mellett 
élnie, ha népek és nemzetek egymástól való elkülönülé-
sét és elszakítottságát a sajátjaként kell megélnie és elfo-
gadnia. Az egyház egységének a megvallása nem jelenti 
a teremtés sokrétűségének = gyelmen kívüli hagyását, a 
kettő nem azonos. Majd eljön az idő, amikor jót tesz, azaz 
hatásos lesz, és jól esik erről a sokrétűségről beszélni. Ma 
minden jel arra mutat, hogy alapos okunk van könyö-
rögni ennek az egységnek az újrafelismeréséért, melynek 
birtokában majd új szavakkal és kifejezésekkel megaján-
dékozottan hirdethetjük ezt az egységet.”32

II. Barth nagyváradi szolgálatának hozadékai

Mindenekelőtt a Barth prédikációját tekintjük ma-
radandó értéknek, továbbá a „Szabadság” napilapban 
közölt rövid interjút és a von Kirschbaum kisasszony 
által két oldalban leírt váradi tapasztalatokat. Bizonyára 
a Nagyvárad-újvárosi gyülekezet tanácstermében került 
sor arra a beszélgetésre is, ahol Barth többek között az 
„egyház és nemzet” összefüggéseinek a kérdésére vála-
szolt a > eologische Existenz heute 47. c. füzet függelé-
kében olvasható votum alapján.33 Jelen tanulmányunk-
ban csak a prédikáció és az interjú szövegét kívánjuk 
ismertetni.

31  Ferencz Árpád (szerk.): Világok vándorai. i.m., 41-42.old.
32  Ferencz Árpád (szerk.): Világok vándorai. i.m., 58.old.
33  Ferencz Árpád (szerk.): Világok vándorai. i.m., 52-53.old. – A 
> .E.h. 47. számát nem állott módunkban tanulmányozni.
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1.) A Jn.14,1 alapján tartott igehirdetés emléke

Amikor szolgálata előtt magyar palástot adtak reá 
– von Kirscbaum kisasszony szerint ez egy sajátos, fe-
kete selyemből készült köpenyféle – Barth professzort 
egy egész kis sereg vette körül. A prédikáció előtt meg-
kérdezte, hogy milyen textust válasszon, mire a vendég-
látói a gyülekezetet úgy jellemezték, hogy egy nagyon 
is szűkölködő és inkább kétségbeejtő gondok között élő 
egyházközségről van szó. Tudnunk kell azt is, hogy az, 
hogy Vasady Béla tolmácsolta volna a prédikációt, az ki-
zárt dolog volt, mert Romániában egy olyan törvény is 
létezett, hogy magyarországi egyetemi tanár nem szólal-
hatott meg nyilvánosan. Molnár Károly, a Sulyok püspök 
úr mellé kinevezett segédlelkész volt a fordító. 34 „Amikor 
a * atal Molnár lelkipásztor Nagyvárad szószékére együtt 
ment fel Karl-lal, s annak prédikációját: „Ne nyugtalan-
kodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben és higgyetek én-
bennem” (Jn 14,1), magyarra fordítva annyira átélte és sa-
ját ügyévé tette, mintha saját prédikációját mondta volna, 
akkor nagyon is jól lehetett érzékelni: itt sokkal többről 
van szó mint puszta fordításról, az őáltala is meghallott 
és hirdetett ige volt. Példázatba illő testvériség megélése 
és története volt ez, még akkor is, ha más-más nyelven 
szólt az ige, még akkor is, ha itt egy svájci, amott pedig 
egy magyar hirdette ugyanazt. Nem tudtunk szabadulni 
attól a gondolattól, hogy milyen új távlatok nyílhatnak e 
téren is az ökuménikus együttmunkálkodás számára, ha 
az valóban azok összekapcsolására tesz kísérletet, akik az 
egyház Ige szerinti értelmezését vallják.”35

Az átélt fordításra és annak hatására nézve von 
Kirschbaum kisasszony véleménye megegyezik a Molnár 
Kálmán által leírtakkal, aki ki is emelte a szép magyaros-
ságú és bravúros tolmácsolását. A Nagyváradon megje-
lenő „Reformátusok Lapja” rövidesen közölte is a Barth 
prédikáció kivonatát,36 amelyet e helyen az olvasóink 
elé tárunk. Azt, hogy gyorsírással jegyezték-e le, vagy 
mégiscsak létezett egy kéziratos szöveg, eleinte nem állt 
módunkban megválaszolni, de id. Csűry István nyugal-
mazott lelkipásztor hagyatékában öt évvel ezelőtt még 
két példányban is létezett a prédikáció gépelt, gót betűs 
szövege. Az egyiken Barth tisztán olvasható kézírásával 
ez állt németül: Sulyok István püspök úrnak a szíves fo-
gadtatás emlékére.37

34  Molnár Károly 1932 őszén iratkozott be a bazeli egyetemre, 
ahol 1933 nyaráig tanul, két fél éven keresztül az Alumneum diákja. 
Hazatérve Sass Kálmánt követi Sulyok István püspök mellett a 
segédlelkészi szolgálatban, majd 1936 októberében szintén a Sass 
Kálmán utóda Telegden. Sass Kálmán azt írja róla Welti-Schneider 
asszonynak Bázelbe, hogy az egyszerű emberekkel nem igen tud bánni, 
inkább professzornak való. Lásd Welti-Schneider asszony nálam lévő 
kézíratos füzetének 32. oldalán olvasható feljegyzést.
35  Ferencz Árpád (szerk.): Világok vándorai. i.m., 54
36  „Reformátusok Lapja” X. évf. 31. sz., Oradea, 1936. november 1, 
377-381. old. Dr. Pál*  József nek köszö nöm a másolatot.
37  Ft. Csűry István püspök úr aug. 20-i szíves szóbeli közlése. A 
nagyapjától származó példányokat kölcsön kérték, így most nem 
idézhetjük pontosan ezt a becses emléket.

Részletek dr. Barth Károly theol. profeszornak az 

Oradea-újvárosi templomban október 7-én tar-

tott prédikációjából

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek 
Istenbenben és higyjetek én bennem.” (Ján 14,1) 

Egy kedves, boldogító felhívással kezdődik a felolvasott 
Ige, amelyet szívesen hallgatunk és szeretnénk, hogy bár-
csak igaz lenne, hogy ne nyugtalankodjék a szívünk. Jól tud-
juk, mit jelent a nyugtalan szív. Nyugtalankodók vagyunk 
a nagy és nehéz feladatok előtt, amelyeket az élet i% akra 
és öregekre, asszonyokra és fér' akra ró. Nyugtalankodunk 
azon kérdések és nyomorúságok miatt, amelyeket az élet 
minden nap elénk tár, a halál előtt, amely egy kedvesünket 
szakítja el az előtt a tény előtt, hogy öregek leszünk, hogy 
betegek leszünk, és hogy a halállal szembe kell néznünk. 
Nyugtalankodjunk a világ sötétsége miatt, amelyről azt 
látjuk, hogy évről-évre nő, amiatt, hogy bizonytalanko-
dó és támasz nélküliek vagyunk, és közülünk mindenki a 
maga módján bűnös, aki nem tudja a jót cselekedni, és az 
életben azt kell aratnia, amit vetett és úgy kell a halállal 
szembe nézni, amint azt megérdemli. 

Ne nyugtalankodjunk az Isten igazságossága előtt?
Szívünknek ebbe a nyugtalanságába csendül bele egy 

hang, egy szó, amely ezt mondja: ne féljetek, ne nyugtalan-
kodjék a ti szívetek. Fel' gyelünk és halljuk az örömhírt, és 
ezt kérdezzük: Igaz-e, jogos-e, lehetséges-e, hogy ne féljünk 
az Isten ítélete előtt? Vajjon van-e ennek a szónak hatal-
ma arra, hogy minket ebből a nyugtalanságból kiragadjon? 
Hatalom-e azzal a nyugtalansággal szemben, amelyben mi 
mindnyájan élünk ebben a világban, amelyben félünk és 
rettegünk?

És micsoda öröm, hogy az a hang, amely ezt mondja: 
nem pusztán a mi saját szívünknek vagy jóakaratú embe-
reknek a hangja, hanem az Isten szava! Isten mondja ezt 
a szót, s akkor ez egyszerűen s feltétlen igaz, amely az én 
szívem nyugtalanságának is megálljt kiált, és ha még any-
nyira nyugtalankodom is, hogy egész lényemben remegek 
az előtt, amitől félek, már látom a fényt, amely bevilágít 
ebbe a rengeteg sötétségbe. Van egy hatalom, egy győzelem 
minden felett, amely engem nyugtalanít és rémítni akar. A 
nyomorúságnak vége van. Ha Isten szól, s neki van ereje, 
hogy engem kiragadjon, tehát én nem félhetek.

Bárcsak meghallhatnánk ezt a hangot a maga egysze-
rűségében, mint Isten szavát, amely a mi életünkben ki-
csinyeknek, nagyoknak, gyülekezetben, népeknek az életé-
ben egyaránt érvényes: ne nyugtalankodjék a ti szívetek. 
Micsoda vigasztalás volna ez, több mint vigasztalás, segít-
ség, több mint segítség, megváltás minden nyomorúságból; 
több mint megváltás, az igaz élet kezdete, az igaz emberi 
élet kezdete. Ma halljuk Istennek ezt a szavát, amint ezt 
mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek.

II.

Micsoda vigasztaló szó ez, Isten hangja; és hogyan 
van az, hogy mi, akik ezt hallottuk, mégis nyugtalanko-
dók maradtunk? Nem vagyunk olyanok, mint voltunk? És 
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szégyelljük magunkat, mert talán nem jól értettük az Igét. 
Ez az Ige nagy titokkal van körülvéve. Jézus ezt a szót tanít-
ványaihoz intézte, és ezt a szót csak abban a körben hallják 
a maga erejében és a benne rejlő bíztató bizonyossággal.

Minden azon fordul meg, hogy ezt a szót Jézus mond-
ja. Számunkra attól függ az ereje és áldása, hogy mi az Ő 
tanítványai vagyunk-e, akik Tőle halljuk ezt az Igét. Mi eb-
ben a körben élünk, ahol Jézus beszél hozzánk és tanítvá-
nyai között halljuk ezt a hangot és úgy halljuk, mint Jézus 
szavát, a megváltást és élet üzenetét. 

Jézus mondta ezt, aki egyszer s mindenkorra beszélt 
úgy, amint sem előtte, sem utána egyetlen ember sem szólt. 
Az mondotta, aki igazságban hatalommal beszélt. Az mon-
dotta, akinek szava volt a sokszor kínzott, nyugtalankodó 
emberhez. Az Ő ajakán ez nem volt könnyű szó, olcsó vi-
gasztalás, hanem gyógyító, erősítő, békességteljes szó volt. 
Ő az örök Isten egyszülött Fia, aki maga igaz Isten volt, 
aki maga Isten igaz ítélőszéke elé állott, aki előtt bevalljuk, 
hogy mi életünk nyomorúságát megérdemeljük. Az örök 
hatalmas Isten beszélt így: Jézus Krisztus, Isten Fia, aki 
az Atyával egyenlő. Aki az emberré lett, olyanná, mint mi, 
és a mi életünk nyomorúságába jött, a mi kísértéseinkbe, 
testvérünkké lett, részt vett a szívünket betöltő rettegésben, 
társunk volt egész a halálig. Helyettünk Istennek azt az 
ítéletét hordozta, amit nekünk kellett volna hordoznunk. 
Helyettünk állott Isten ítélete elé. Ez a Jézus mondotta: ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek. 

Ő mondta egyszer s mindenkorra, aki tegnap és ma 
és mindörökké ugyanaz. Ő most is itt beszél, mindenkinek 
mondja: én éretted lettem ember, éretted szenvedtem, nem 
hallod, hogy én mondom neked, miért nem hallhatod?

A másik feltétel az, hogy mi a Jézus tanítványai le-
gyünk. Ez a követelmény be van-e töltve? Mi Jézus tanít-
ványai vagyunk, kivétel nélkül, mindnyájan felvétettünk 
egyszer a keresztség által a kegyelmi ígéretbe, ennek a 
Jézusnak a szövetségébe. Ő hívott minket, szólt hozzánk. 
Hogyne lennénk az Ő tanítványai? Nem vagyunk-e mind-
nyájan testének, az Ő egyházának tagjai? Nem hallgat-
juk-e az Igét, nem élünk-e az úrvacsorával? Hogyne len-
nénk az Ő tanítványai? Vagy talán nincs minden rendben, 
hogy nem tudunk azzá lenni, amik vagyunk, az Ő tanít-
ványaivá, nem halt meg érettünk, mire várunk? Ha ebbe a 
szent körbe beletartozunk, halljuk az Ő szavát, a testté lett 
Igének, a hatalmas Istennek szavát: ne nyugtalankodjék a 
ti szívetek.

Hogy állunk ezzel a másik feltétellel? Be van-e töltve? 
Tudunk-e örülni vagy habozunk, visszafordulunk? Van-e 
valami kérdezni valónk? Mit kérdezünk, mi van más le-
hetőség, mint ez, hogy: Uram, hová menjünk, örök életnek 
beszéde van te nálad. Ezerszer hűtlenek voltunk, rossz tag-
jai voltunk a mi egyházunknak, de hála Istennek, nem tu-
dok mást, mint ezt az egyetlen egy vigasztalást életemben 
és halálomban, hogy én az Uramhoz tartozom, aki Isten 
között és köztem békességet kötött az örökkévalóságban. 
Igazán az a szent közösség, amelyben az Ige hirdettetett, 
zárt kör. Beletartozol-e? Oh, mondj rá igent, nem büszkén, 
önbizalommal, hanem alázatos szívvel, mint egy az utol-
sók közül. Benne vagyok ebben a körben? És halld az Igét és 

az Igének a békességét s az erejét, amely ma is szól hozzá-
tok: ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Adj hálát annak, aki 
győzelmet adott ezen a rettegésen.

III.

Jézus Krisztus szavában, amelyet tanítványához in-
tézett, valami mást is hallottunk: Higyjetek Istenben 
és higyjetek én bennem. A hitről szól ez a beszéd, amely 
azt mondja, hogy a mi szívünk nem rémülhet meg. 
Higyjetek Istenben és higyjetek én bennem. Ezt nem úgy 
kell érteni, hogy először Istenben higgyünk és azután Jézus 
Krisztusban. Jézus Krisztus úgy mondja ezt, ha Istenben 
hisztek, bennem hisztek. Az Istenben való igaz hit = Jézus 
Krisztusban való hit. Mit értsünk ez alatt, hogy higgyünk, 
mit jelent hinni? A textus a feleletet megadja, csak éppen 
meg kell érteni. Csodálatos dolog, de úgy van, hogy mi nem 
határozzuk meg a hitnek a fogalmát, és nem azután értjük 
meg, hogy mit jelent Istenben hinni. Mi Jézus Krisztusban 
hiszünk, erre hív fel az Ige. Higyjetek én bennem. Ez az, 
ami a szívetek félelmét elűzheti. És gondoljunk arra, amit 
hallottunk. Az az ember, aki az ítélet alá állott, a Jézus 
Krisztuson keresztül hallja meg ezt a vigasztaló szót. A mi 
életünkben a hit azt jelenti: a Jézus Krisztus életéhez kötve 
lenni, benne hinni. Abból táplálkozik a hitünk, hogy Ő a 
mi bűnös testünket magára vette és emberré lett, olyanná, 
mint mi, élt és szenvedett, feltámadt és mennybe ment. Ez 
a fény világosítja meg a mi életünket, amely abból árad, 
hogy elismerjük és belátjuk, hogy a mi szegény, nyomorult 
létünkbe jött Jézus feltámadással és mennybemenetelével, 
ezt az életet felmagasztalta, megdicsőítette és ez az élet él 
vele és benne az Isten dicsőségére. E nélkül az élet nélkül a 
mi életünk el sem gondolható. Ha ez az életünk törvénye, 
akkor hiszünk Jézus Krisztusban. Jelenti azt, hogy enged-
jük, hogy Ő uralkodjék felettünk. Az alatt az igazság alatt 
ebben a rendben éljünk, amit Jézus Krisztus hozott. Ha be-
látjuk ezt, akkor értjük meg, mit jelent Istenben hinni. Ha 
hagyjuk érvényesülni azt, ami érvényes: az Isten beszédét.

Van Urunk, aki felettünk van, erősebb, mint mi, na-
gyobb, mint a mi szívünk, nagyobb, mint a mi jó vagy 
rossz művünk. Hála Istennek, nagyobb mindennél, ami 
közönséges a mi életünkben, olyan hatalom, amelyből és 
amely alatt élünk. És ha az Ő szava szentírás s parancs a 
mi életünkben, akkor hiszünk Istenben. És ha ezt értjük, 
mit jelent Jézus Krisztusban és ezért Istenben hinni, akkor 
megértjük, mit jelent ez a szó: hinni – engedelmeskedni; 
amennyiben a hit engedelmeskedés az Úrral szemben.

Ez a hatalom betölti a szívünket feltétlen, határta-
lan bizalommal. Mi magunkban szoktunk bizakodni. 
A művészetünkre, a tudományunkra, a kegyességünkre 
vagyunk büszkék. Ennek a bizalomnak mi vagyunk az 
alanyai, de a hitnek és az engedelmességnek a bizodalma 
hozzákötöttség Istenhez, aki testvérünkké lett és keresztre 
feszíttetett és feltámadt. A bizodalom a nyugtalanság el-
lentéte. Végre, végre bizonyosságban lehetünk, biztos lépé-
seket tehetünk az élet sötétségében, ahol semmi világosság 
sincs. Azt jelenti Istenben bízni, nem magunkban bízni. 
Hanem menni Vele fájdalomban, szenvedésben egész 
a halálig, a sírig és mindig vidáman. Örömet jelent ez a 
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bizodalom. Nem úgy örülünk, hogy az élet könnyebb lesz, 
kevesebb dolgunk lesz, nem!

Ez az öröm nem azon nyugszik, hogy minden jól megy. 
Továbbra is szembe kell nézni a veszedelmekkel, körülvesz 
a szomorúság, vár ránk a halál. De ez a vidámság még ak-
kor is megmarad, ha mindent elveszítünk, mert Ő győzött 
a halálon. Higgyetek Istenben és ezért higgyetek én ben-
nem. És ezt úgy kell érteni, mint az életünkben hirdetett 
parancsot. Mi szegényesen állunk ennek az Igének a nagy-
ságával szemben, de a mi gyámoltalanságunkban halljuk, 
hogy szól hozzánk az Ige, azt mondja: ne félj, csak higgy! 
Erre talán az lesz a válaszod: de én nem tudok hinni, nem 
tudok imádkozni, csak egyet tudok, hogy te vagy az Úr rám 
nézve is, ha ezt teszed, engedelmeskedel, akkor kezdődik 
az igazi vidámságod. Adja Isten, hogy az Ő Szent Lelkével 
világosítsa meg az Úr az Ő Igéjét a mi szívünkben, s áld-
hassuk azért, hogy úgy szerette az Isten a világot, hogy az 
Ő egyszülött Fiát adta érte, hogy valaki hiszen Ő benne, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Tileagd. 1936. okt. 7.                             Molnár Károly
 
Az egyik újságíró,– felületesen, a prédikáció üzene-

téből azt tartotta fontosnak megemlíteni, hogy a prédi-
káció a kultúrának a valláshoz való viszonyát fejtegette 
valamint az egyház és az állam viszonyát. Mivel egyedül 
az Írás szava a mérvadó, nincs helye semmiféle papi vagy 
pártpolitikának az egyházi életben. A riporter szerint azt 
mondta a professzor, hogy: „A megoldás a Hegyi beszéd-
ben található, csak éppen meg kéne azokat valósítani”.38

E szívet-lelket átjáró prédikáció utóélete ugyano-
lyan hitvalló vitézkedéssel párosuló, mint amilyennek 
minősíthető a Barthék előadó körútja. Hazaérkezve né-
met nyelven is megjelent az egyik németországi hitvalló 
lelkész ajánlásában: „Ez a prédikáció egyházunk tanító-
jának a németországi hitvalló gyülekezetekhez küldött 
testvéri köszöntése. A nyáron arra kértem Barth profesz-
szort, hogy a harc és a kísértések kereszttüzében álló test-
vérekhez megerősítés, útmutatás céljából küldjön néhány 
sorból álló levelet. Íme, itt a levél: Isten Igéjének magyará-
zata.”39 Barmen-Gemarke presbitériuma40 jelentette meg 
az igehirdetést egy hét oldalas füzetben41, és evangéliumi 
büszkeségnek a tudata tölti el a késői olvasót, hogy a ki-
rályhágómelléki lelkipásztorokat, a nagyváradi hallga-
tóságot és a németországi hitvalló egyház gyülekezeteit 
1936 karácsonyán éppen ez a prédikáció42 fűzte testvéri 

38  „Napló”,1937.okt 9. szám, 7.old. – A Fehér Dezső által alapított 
Nagyváradi Napló 1936-ban már csak „Napló” címmel jelenhetett 
meg, mert amint e tanulmányban több helyen is láthatjuk, tiltott volt a 
magyar helységnevek használata. Kupán Árpád barátom szíves közlése.
39  Barth tanítványának, Nagy Barnának, a németországi kiadás 
alapján megjelent prédikáció fordítójának a megjegyzése. A prédikáció 
„A vigasztalás Igéje” címmel jelent meg az „Igazság és Élet” 1937/III./ 
4. (áprilisi) számában a 131- 138. old.
40  Von Kirschbaum kisasszony feljegyzése. In: Ferencz Árpád (szerk.): 
Világok vándorai. i.m., 52. old.
41  Das Wort sie sollen lassen stahn: Predigt gehalten in der 
Reformierten Kirche zu Großwardein (Rumänien) am 7. Oktober 1936. 
Montanus und Ehrenstein, 1936. A füzet nem járt a kezünkben, ezt a 
címet a világhálón láttuk: http://books.google.nl/books/about/Das_
Wort_sie_sollen_lassen_stahn.html?id=9-jrPgAACAAJ&redir_esc=y 
42  A prédikáció lelőhelye Barth műveinek összkiadásában: Karl 
Bart-Gesamtausgabe. Abt.I. Predigten 1935-1952. Herausg. Hartmut 

közösségbe annak a Karl Barthnak a világjáró szolgálatá-
val, akit Németországban eltiltottak a prédikálástól.

2.) „A bolsevizmusnak épp úgy vissza kell vonulni a hit 
elől, mint a fasciz  musnak...”

Már jeleztük, hogy ennek a rövid interjúnak a meglé-
tét a Barth íratok között mi eddig nem találtuk. A ripor-
tert, vagyis a kérdezőt (és a tolmács kilétét) sem ismerjük. 
Az interjú Barthék elutazásának napján, vagyis 1936. okt. 
8-án, csütörtökön jelent meg.43

„A „Szabadság” munkatársának alkalma volt rövid 
beszélgetést folytatni az oradeai reformátusok nagynevű 
vendégével: Barth Károllyal.

A bázeli professzornak a következő kérdéseket tet-
tük fel:

– Tapasztalata szerint a mai tömeglélekben a nemzeti 
érzés áll-e fölötte a vallásnak, vagy pedig a vallás a nem-
zeti érzésnek? A felfegyverzett bolsevista, vagy fascista fa-
natizmus visszavonul-e még valaha a tiszta keresztyén hit 
elől: Mi a véleménye professzor úrnak a nemzeti állam és 
az egyház között Németországban jelenleg folyamatban lévő 
küzdelemről? 

Barth professzor kérdéseinkre a következőkben 
válaszolt:

– Mindenekelőtt tisztában kell lennünk azzal, hogy 
az, amit ma nemzeti érzésnek nevezünk, nem a régi értel-
mű politikum többé, hanem világnézet, sőt maga is hit. Az 
önök kérdése tehát úgy fogalmazható, hogy mi a viszonya 
a nemzeti és vallási hitnek? Tulajdonképpen ezen a kap-
csolaton áll vagy bukik az egyházak léte is. Ha a vallási 
hitnek sikerül megteremtenie a maga jó befolyását a nem-
zeti hitre, nincs mit félnünk a tömeglelkektől, de ha ez be 
nem következik, az egyház csődöt mondhat. A fascizmus és 
bolsevizmus föltétlenül vissza kell hogy vonuljon a vallási 
hit elől. Ebben a harcban azonban az egyház külső erőssé-
geiből, hatalmából igen valószínűen sokat fog veszíteni. Ha 
e földi veszteségre az egyház készen áll, akkor nincs mitől 
tartania, különben a fascizmus és bolsevizmus háttérbe 
szorítása a vallás által technikailag csaknem lehetetlen. 
A nemzeti állam és az egyház között folyamatban lévő 
harc végső kimenetelére nézve Németország lesz a példa-
adás a többi államok szempontjából. Én nem csodálom, 
hogy ugyanaz a Németország, amely hajdan a reformáció 
bölcsőjét ringatta, ma legnagyobb ellensége az egyháznak. 
Azért nevezem Németországot legnagyobb ellenségnek, 
mert veszélyesebbnek tartom a keresztyénségre akár az 
orosz, akár a spanyol bolsevizmusnál. Míg ugyanis Orosz- 
és Spanyolország külső erőszakkal nyomja el a vallási meg-
nyilvánulásokat, addig Németország a maga nemzeti hitét 
szegezi szembe a vallási hittel. Ahol a hívőket csak fenyege-
tik, vagy megfélemlítik, ott a vallás nem szűnik meg létezni. 
Ezerszer veszedelmesebb azonban az, ha az igazság helyett 
a rabulisztikát nyomultatják be az egyházba, aminthogy 
az manapság Németországban történik. Egészen különvé-
leményem azonban, hogy a nemzeti szocializmus még így 
sem fog diadalt ülni a vallási hiten.”

Spiecker und Hinrich Stoevesandt, Zürich, 1996, 47-56 old.
43  „Szabadság”, nagyváradi napilap, i.m. 1936, okt.8. sz. 2.old.
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Barth prófétai látása hellyel-közzel beteljesedett, bátor 
szókimondása miatt pedig azt szeretnénk, hogy németre44 
való fordítása révén a hajdani & gyelmeztetése közismertté 
váljon. Bizonyára az óvatosság és a tapintat diktálta, hogy 
nem esett szó a zsidók kegyetlen üldözéséről vagy a romá-
niai állapotok bírálatáról. Az 1936-os „Levél” a bizonyíté-
ka annak, hogy Kolozsvár és Nagyvárad felkeresése után a 
meghívottaknak és a vendéglátóknak kölcsönös volt a tá-
jékoztatási és helyzetfelmérési igényük, von Kirschbaum 
kisasszony egyenesen az egyház „romániai fogságáról” ír. 
„Tilos minden olyan rendezvény, mely nem kimondottan 
egyházi jellegű. Karl előadásai ῾Isten kegyelmi kiválasz-
tásáról’ csak mint ῾vallásos gyakorlat’ engedélyeztetett!”45 
Barthéknak tudomásuk van arról, hogy az egyházi lapo-
kat is cenzúrázzák, és hogy a lelkipásztorokat besúgók ve-
szik körül. A gyermekek román iskolákba való kénysze-
rítése, a kiharcolt felekezeti iskolák keserves fenntartása, 
a magyar nyelvhasználat korlátozása: ezekről mind hal-
lottak. Csak a készülő temetői törvényről nem olvasunk, 

44  „Ein Mitarbeiter der Zeitung „Szabadság” hatte die Gelegenheit, 
um ein kurzes Gespräch mit Karl Barth, ein sehr renommierter Gast der 
Reformierten Grosswardeins (Oradea/Nagyvárad), zu führen. 
Dem Professor aus Basel wurden folgende Fragen gestellt:
-Steht ihrer Meinung nach im gegenwärtigen kollektiven Bewusstsein 
das Nationalgefühl über dem Glauben, oder der Glaube über dem 
Nationalgefühl? Wird der bewa� nete Bolschewismus oder der 
faschistische Fanatismus jemals weichen vor dem reinen christlichen 
Glauben? Was ist Ihre Meinung zu dem momentan in Deutschland 
herrschenden Streit zwischen dem Nationalstaat und der Kirche?
Professor Barth antwortete folgendermaßen auf diese Fragen:
-In erster Linie muss klargestellt werden, dass unser heutiges 
Verständnis des Begri� es „Nationalgefühl“ nicht mehr als Politikum im 
ursprünglichen Sinne des Wortes gedeutet wird, sondern ein Weltbild ist, 
dass sogar als „Glaube“ bezeichnet werden kann.
Ihre Frage lässt sich vielleicht auch folgendermaßen formulieren: „Was 
ist das Verhältnis zwischen dem nationalen und dem religiösen Glauben ?
Im Grunde genommen hängt die ganze Existenz der Kirche von diesem 
Verhältnis ab. Wenn der religiöse Glaube imstande wäre, seinen eigenen, 
guten Ein� uss auf den nationalen Glauben auszuüben, so bräuchten wir 
die „Massenseele“ nicht zu fürchten. Ist dieses aber nicht der Fall, dann 
könnte das den Untergang der Kirche bedeuten. 
Darum ist es absolut notwendig, dass der Faschismus und der 
Bolschewismus dem religiösen Glauben weichen. In diesem Kampf wird 
die Kirche aller Wahrscheinlichkeit nach viel von ihrer äußerlichen 
Macht und Kra�  einbüßen. Wenn sie bereit ist, diesen irdischen Verlust 
zu tragen, dann braucht sie sich nicht zu fürchten. Ist dieses nicht der 
Fall, so ist das Zurückdringen des Faschismus und Bolschewismus durch 
den religiösen Glauben technisch gesehen unmöglich. 
Im Hinblick auf die Ergebnisse des heutigen Streites zwischen dem 
Nationalstaat und der Kirche wird Deutschland als ein Beispiel für alle 
anderen Länder gesehen werden. 
Es überrascht mich nicht, dass gerade Deutschland, einst die Wiege 
der Reformation, heute der größte Feind der Kirche ist. Ich benenne 
Deutschland als größten Feind, weil ich dieses Land als eine ernstere 
Gefahr für das Christentum sehe als den russischen oder spanischen 
Bolschewismus. 
Während Russland und Spanien mit äußerlicher Gewalt religiöse 
Manifestierungen unterdrücken, stellt Deutschland den nationalen 
Glauben gegenüber dem religiösen Glauben. Wo Gläubige unterdrückt 
und eingeschüchtert werden, da hört der Glaube nicht auf zu bestehen. 
Es ist tausendmal gefährlicher, wenn anstelle von Wahrheit irreführende 
Rabulistik in der Kirche aufgezwungen wird, so wie es heutzutage in 
Deutschland geschieht. 
Dennoch ist es meine persönliche Überzeugung, dass der National-
sozialismus selbst auf diese Art und Weise nicht triumphieren wird über 
dem religiösen Glauben.” 
45  Von Kirschbaum kisasszony feljegyzése. In: Ferencz Árpád (szerk.): 
Világok vándorai. i.m., 43.old.

arról hogy román felirata kell legyen a sírköveknek... A 
magyarokat nemzetiségi alapon szorítják ki munkahelye-
ikről, dolgozni Bukarestbe vándorolnak, előbb-utóbb az 
ortodox egyházban kötnek ki. Jogosan írja tehát:

„Ez az egyház egy gondok között élő egyház. Ez a 
nagy nyomorúság itt és most, mint bárhol a világon, egy-
szerre jelent nagy-nagy reménységet és nagy-nagy veszélyt 
is. Hiszen nem csak az egyház, de a nép is igen szorult 
helyzetbe került. Sok mindent láttunk, melyek hittel és re-
ménységgel töltöttek el bennünket az erdélyi református 
egyház tekintetében, de ugyanakkor – s a gondolataink 
ismét haza szállnak – sok mindent láttunk, melyek mint-
ha útját állnák az Ige vigasztalásának és ígéreteinek. Még 
sohasem találkoztunk az egyház és nemzet problémáinak 
ilyen közvetlen, elementáris és valóságos szövevényével. 
Az egyházhoz, mely az Ige helyes hirdetéséért és meghal-
lásáért küzd, egy nagyon elszánt akarat is társul, éspedig 
az, hogy éppen az egyházban és annak segítségével őrizze 
ezt a népet. Romániai fogságában maga az egyház a ma-
gyar kultúra és nyelv hordozója, a magyar hagyományok 
ápolója és megtartója, az i< úság nevelésének felelőse.”46

Az összegezés, az egyházra háruló felelősség ilyen 
lényegbevágóan való megfogalmazása és főleg az azzal 
való együttérzés, svájci-német teológusaink féltő szerete-
te a megrendülésen túl a mai olvasóra is vigasztalólag hat. 
Nagyváradon, nem is sejtve, hogy Barthék sokkal többet 
láttak, hallottak és tudnak, az egyházról és a nemzetről 
szóló kérdés megbeszélésekor az egyik idősebb lelkipász-
tor keserűen fakadt ki és a szemükbe mondta: „Hát persze, 
Ön német és nyugatról jött, hogyan is érthetné a helyze-
tünket itt keleten?”47 Ezt a megnyilatkozást azonban nem 
vették rossz néven, sőt jónak tartották, hogy ilyen nyíltan 
mondták ki azt, ami Barthékat is enyhe nyugtalansággal 
töltötte el az utazásuk folyamán. Azon a következtetésen 
viszont, amelyet az alábbiakban idézünk, ma is elgondol-
kozhatunk: íme, a legjobb indulatú külföldi szimpatizán-
saink is úgy látták, mintha a magyar református egyház-
nak teljesen az államhoz viszonyuló döntésétől függött 
volna a helyzete, a jövendő és a háború vagy a béke ügye, 
jóllehet ez utóbbit nem nevezi néven.

Egy dolog biztos: míg a bolsevista veszedelemről 
szóló barthi nyilatkozat elfogadhatónak tűnt, a fasiz-
mussal való párhuzamba állítása nem kis bátorságról 
tanúskodott és valószínűleg ezért került elhallgatásra ez 
az interjú az elmúlt évtizedekben. A Barmeni Hitvallás 
ismeretében teljesen nyilvánvaló, hogy az egyház számá-
ra mindkét ideológia tisztátalan. és fertőző voltuk miatt a 
keresztyén ember elhatárolódik az újpogányság „hitétől”. 
Ehhez még hozzá kell tenni, hogy a román kormányok 
nacionalista nacionalista politikája sohasem akarta elis-
merni a királyhágómelléki egyházkerületet, sem az első, 
sem a második világháború után, mivel olyan intézmény-
nek tartotta, amely a puszta létével is a beolvasztás útjá-
ban állott. Barth nagyváradi látogatásának elmosódása 
szoros összefüggésben áll a hozzá kapcsolódó emlékek 

46  Von Kirschbaum kisasszony feljegyzése. In: Ferencz Árpád (szerk.): 
Világok vándorai. i.m., 44.old.
47  Von Kirschbaum kisasszony feljegyzése. In: Ferencz Árpád (szerk.): 
Világok vándorai. i.m., 53.old.
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szándékos elfeledtetésével. Tény, hogy Barth szókimondó 
nyilatkozatával egyidőben a magyar váteszek is hallatták 
hangjukat.

Teljes telibetalálattal, 1936 júliusa és októbere között 
született a „Világosítsd föl” című látomásos vers. József 
Attila prófétaként nevezte néven az ideológiai jelenséget, 
és bontotta ki a fanyar vigasz szimbolikájával a bekövet-
kezett veszély lényegét:” Talán dünnyögj egy új mesét, 
fasiszta kommunizmusét.”48 Az első világháborút követő-
en bő tizenhat év elég volt ahhoz a látók előtt, hogy felis-
merjék a fasizmus és a kommunizmus igazi arcát, illetve 
orcátlanságát. 

III. Függelék: Barth nagyváradi prédikációjának 

teljes szövege

Az emlékezetkiesést részben úgy hidalhatjuk át, hogy 
végre a teljes váradi prédikáció német és magyar szövegét 
közöljük, miközben abban reménykedünk, hogy a jöven-
dőben csak előkerül egy váradi Barth-fénykép vagy olyan 
részletes nagyváradi összefoglaló, mint a Tavaszy Sándor 
féle kolozsvári jegyzőkönyv az ottani látogatásról.

Az eredeti prédikációt a hozzáfűzott apparátussal 
együtt közöljük, amely a kiadó munkája.49

Johannes 14,1
7. Oktober 1936, Reformierte Stadtkirche Großwardeina)

Jesus sprach zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke 
nicht! Glaubet an Gott und glaubet an mich!

Euer Herz erschrecke nicht! Nicht wahr, das sind 
liebe, freundliche, wohltuende Worte, die wir gern hören 
und gerne richtig hören möchten in unseren Herzen, 
daß es wahr würde in uns, daß unser Herz nicht mehr 
erschrecke? Wir wissen es ja nur zu gut, was das heißt, ein 
erschrecktes Herz haben. Wir sind erschrocken vor den 
großen und schweren Aufgaben, die das Leben uns allen, 
den Alten und den Jungen, den Männern und den Frauen 
stellt. Wir sind erschrocken vor den Fragen und Sorgen 
und Nöten, die das Leben uns nun täglich bringt. Wir sind 
wohl alle erschrocken vor dem Tod, der uns einen lieben 
Menschen weggenommen hat. Wir sind erschrocken 
angesichts der Tatsache, daß wir älter werden und krank 
werden können und dem Tod entgegengehen müssen. 
Wir sind erschrocken vor der Finsternis der Welt, dieser 
Finsternis, die uns denken lassen möchte, sie nehme von 
Jahr zu Jahr zu, vor der Macht der Lüge, der Gewalt und 
des Unrechts, von der wir alle beherrscht sind. Und wir 

48  József Attila: Világosítsd föl. Világosítsd föl gyermeked: /a hara mi-
ák emberek; /a boszorkák – kofák, kasok. /(Csahos kutyák nem farka-
sok!) Vagy alkudoznak, vagy bölcselnek, /de mind-mind pénzre vált 
reményt; /ki szenet árul, ki szerelmet, ki pedig ilyen költeményt.
És vígasztald meg, ha vigasz /a gyermeknek, hogy így igaz./ Talán 
dünnyögj egy új mesét,/fasiszta kommunizmusét –/ mivelhogy rend 
kell a világba, /a rend pedig arravaló,/hogy ne legyen a gyerek hiába/ 
s ne legyen szabad, ami jó. S ha száját tátja a gyerek/és fölnéz rád, vagy 
pityereg –/ne dőlj be néki, el ne hidd,/hogy elkábítják elveid!/Nézz a 
furfangos csecsemőre:/bömböl, hogy szánassa magát,/de míg mosolyog 
az emlőre,/növeszti körmét és fogát.
49  Karl Barth: Predigten 1935-1952. Gesamtausgabe. Herausgegeben 
von Hartrmut Spieker und Hinrich Stoevesandt. > eologischer Verlag 
Zürich, 1996, 47-56. 

sind wohl auch erschrocken vor der Tatsache unserer 
eigenen großen Unwissenheit und Hil@ osigkeit, vor der 
Erkenntnis, daß wir alle, jeder in seiner Weise, Sünder 
sind, die nicht das Rechte tun und die in der Not und 
Qual des Lebens ernten müssen, was sie gesät haben 
(vgl. Gal. 6,7), und die endlich dem Tod entgegengehen 
müssen als solche, die den Tod verdient haben. Müssen 
/2/ wir nicht erschrecken vor dem allem? Stehen wir nicht 
alle in Gottes Hand und in Gottes Gericht? Wie sollten 
wir das leugnen können?

Aber nun ertönt in diese unsere Lage hinein, in diese 
Erschrockenheit unserer Herzen hinein eine Stimme 
und spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Nicht wahr, 
da lauschen wir, da horchen wir auf, da hören wir eine 
gute BotschaD , da fragen wir uns wohl: Hat diese Stimme 
recht, ist das denn möglich, nicht zu erschrecken mitten 
im Gericht Gottes? Und da fragen wir uns wohl: Hat denn 
diese Stimme Macht, uns herauszurufen, herauszureißen 
aus der Erschrockenheit unseres Herzens? Gibt es das, eine 
Gewalt gegenüber der Macht des Schrekkens, unter der 
wir stehen? Gibt es das, einen Sieg über die Welt, in der wir 
Angst haben (vgl. Joh. 16,33)? – Wenn es nun so wäre, daß 
die Stimme, die uns das sagt: Euer Herz erschrecke nicht!, 
nicht etwa bloß die Stimme unseres eigenen Herzens wäre 
oder die Stimme eines guten, wohlmeinenden Menschen, 
sondern die Stimme des ewigen Gottes selber, müßten 
wir uns dann nicht sagen: Wenn Gott mir das sagt: Euer 
Herz erschrecke nicht!, dann gilt es, dann ist es einfach 
wahr, dann ist dem Erschrecken meines Herzens Einhalt 
geboten, dann ist dem Menschen ein Ende gesetzt, und 
wenn mein Herz noch zittert, und wenn meine Seele noch 
unruhig ist, und wenn ich in meinem ganzen Wesen noch 
bebe und erschrocken bin vor dem, was mir Angst macht, 
vor Gottes Gericht, so sehe ich doch schon das Licht, das 
hineinleuchtet in diese meine Dunkelheit, und weiß: Es 
gibt eine Gewalt, es gibt einen Sieg über Alles, was mich 
erschrocken machen will. Es gibt ein Ende dieser meiner 
Not. Wenn Gott es mir sagt: Euer Herz erschrecke nicht!, 
dann ist es wahr und dann hat es KraD , dann kann ich im 
letzten, tiefsten Grund nicht mehr erschrecken. Oh, liebe 
Freunde, wenn wir sie jetzt hören könnten, diese Stimme, 
in aller Einfalt und OX enheit und Freudigkeit, wenn wir 
sie hören könnten als Gottes Stimme, diese Stimme, die 
hineinruD  in unser Leben, in das Leben der Großen und 
der Kleinen, in das Leben jedes Einzelnen und unser 
aller, in das Leben der Völker und der Menschheit hinein: 
Euer Herz erschrecke nicht! Was wäre das für ein Trost! 
Und mehr als Trost: Was wäre das für eine Hilfe!b) Und 
mehr als Hilfe: Was wäre das für eine Erlösung von den 
Übeln, die uns quälen! Und mehr als Erlösung: Was wäre 
das für ein Beginn eines neuen Lebens, das Leben von 
Menschen, die leben dürfen mit einem unerschrockenen 
Herzen. Können wir sie hören, werden wir sie hören, diese 
Gottesstimme, die uns auch heute und hier das zu sagen 
hat, was wir hören sollen: Euer Herz erschrecke nicht!

Liebe Freunde, wie kommt es dazu, daß wir diese 
Stimme hören, wirklich hören können: Euer Herz 
erschrecke nicht!? Wir fühlen es wohl: es ist eine gute, 
liebe, tröstliche Stimme, und wir lassen es uns auch wohl 
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sagen: /3/ sie ist Gottes Stimme, und doch erreicht sie 
uns nicht. Und doch sind wir immer noch erschrocken, 
und doch gleitet dieses Wort immer noch ab an unseren 
Herzen, und wir bleiben zurück als die, die wir waren. 

Und wir müssen uns schämen und müssen leiden und 

müssen dastehen als die, die hören und doch nicht hören. 

Wirklich, dieses Wort ist von einem großen Geheimnis 

umgeben! Euer Herz erschrecke nicht! Das ist nicht 

ein Wort, das von irgend Jemandem zu irgendwelchen 

Menschen gesagt ist. Jesus sprach zu seinen Jüngern. 

Mit diesen beiden Worten: Jesus und seine Jünger wird 

uns gesagt, daß dieses Wort in einem ganz bestimmten 

geschlossenen Kreis gesprochen ist und in diesem Kreis 

und nur in diesem Kreis gehört, wirklich gehört wird in 

seiner Kra%  und mit der ganzen seligmachenden Gewalt, 

die ihm innewohnt. Es kommt darauf an, liebe Freunde, 

daß Jesus das sagt: Euer Herz erschrecke nicht!, und es 

kommt darauf an, daß wir seine Jünger, unter seinen 

Jüngern seien, um es von ihm zu hören: Euer Herz 

erschrecke nicht! Dann, wenn wir in diesem Kreis stehen, 

wenn Jesus zu uns redet und wenn wir unter seinen 

Jüngern sind, dann hören wir diese Stimme und hören 

sie als Gottesstimme, als die Stimme der Erlösung und 

des Lebens.

Jesus hat es gesagt: Euer Herz erschrecke nicht! Das 

heißt: Der hat es gesagt, der mit göttlicher Autorität, mit 

Gewalt und in der Wahrheit geredet hat wie kei ner vor 

und keiner nach ihm. Der hat es gesagt, der es sagen 

dur% e zu uns so vielfach gequälten und bedrängten und 

betrübten Menschen, in dessen Mund es keine billige 

Tröstung, sondern trostvolle, friedevolle Wahrheit ist. 

Der hat es gesagt: Euer Herz erschrecke nicht, der selber 

der ewige Gott war, selber der göttliche Richter, der uns 

sündige Menschen vor seinen Richterstuhl ru% , vor dem 

wir als Angeklagte erscheinen müssen (vgl. 2. Kor. 5,10), 

vor dessen Augen wir alle uns erkennen und bekennen 

müssen als solche, die in Not und Drangsal ihres Lebens 

(sind), die den Tod tausendmal verdient haben. Der ewige, 

der heilige, der allmächtige Gott hat hier gesprochen. 

Denn das ist Jesus Christus, Gottes eingeborener Sohn, 

dem Vater gleich von Ewigkeit und eines Wesens mit 

ihmc), mit ihm der Schöpfer, mit ihm der Versöhner, mit 

ihm der Erlöser unseres Lebens. Dieser ewige Gottessohn 

ist Mensch geworden und eingegangen in die ganze Qual 

und Not unseres Lebens, ist unser Bruder geworden in 

der Anfechtung und Not des Fleisches, unser Genosse 

geworden bis in den Tod hinein, teilha% ig geworden 

jenes Schreckens, der unser Herz erfüllt, sich beugend 

unter Gottes Gericht. Jawohl, Gott selber trägt an unserer 

Stelle die Strafe, die wir tragen sollten. Er, dieser Jesus, 

hat gesprochen: Euer Herz erschrecke nicht! Er hat es 

gesprochen ein für allemal: er gestern, heute und in 

Ewigkeit [vgl. Hebr. 13,8]. Er redet auch jetzt und hier, er 

sagt es jedem von /4/ uns: Hier bin ich für dich Mensch 

geworden, und nun höre! Kannst du nicht hören, wenn 

ich es dir sage?

Die andere Bedingung, die erfüllt sein muß, damit 

wir wirklich hören können, ist die, daß wir dieses Jesus 

Jünger seien. Können wir hier mit der gleichen Gewißheit 

sagen: die Bedingung ist erfüllt? Wir sind Jesu Jünger? 

Die Verheißung, daß wir es sein sollen, ist ausnahmslos 

einem jeden von uns gegeben. Wir sind alle im Bund 

der Taufe aufgenommen worden in die Verheißung der 

Gnade, und das heißt: in die Verheißung der Teilnahme 

an der Jüngerscha%  dieses Jesus, des Gottessohnes 

im Fleisch. Wir gehören ihm, er hat uns gerufen, wie 

sollten wir nicht seine Jünger sein? Sind wir es? Sind 

wir nicht alle Glieder an seinem Leib [vgl. Eph. 5,30], 

Glieder seiner heiligen Kirche? Haben wir nicht Anteil 

am Wort, am Sakrament, haben wir nicht Anteil an der 

Gnade der Verkündigung? An der Gnade des Glaubens? 

Wie sollten wir seine Jünger nicht sein? Ist nicht Alles 

in Ordnung von ihm aus? Was braucht es noch, als daß 

wir fröhlich, zuversichtlich, gehorsam das seien, was wir 

sind: Christen? Hat er uns nicht genannt nach seinem 

Namen? Ist er nicht für uns gestorben und auferstanden? 

Auf was warten wir noch, um unser Recht als seine Jünger 

anzutreten? Um einzugehen in jenen heiligen Kreis und 

also sein Wort, das Wort des ewigen Gottessohnes im 

Fleisch zu hören als tröstliche Gottesstimme: Euer Herz 

erschrecke nicht! –

Wie steht es mit dieser zweiten Bedingung? Ist sie 

erfüllt, oder zögern wir hier? Weichen wir hier zurück? 

Haben wir hier etwas zu fragen? Aber, liebe Freunde, 

was sollte hier zu fragen sein? Was gibt es hier für eine 

andere Möglichkeit, als daß wir erkennen und bekennen: 

Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen 

Lebens [Joh. 6,68]! Wie sollten wir etwas Anderes tun 

und denken als das: wir sind tausendmal ungehorsam 

gewesen, tausendmal schlechte Jünger Jesu, tausendmal 

schlechte Glieder unserer christlichen Kirche. Aber Gott 

sei Dank: Ich weiß nichts Anderes, als daß dies mein 

einziger Trost im Leben und im Sterben ist, daß ich 

meinem Heiland angehören darfd), der zwischen mir und 

Gott, zwischen Gott und mir Frieden gesti% et hat in alle 

Ewigkeit. Wirklich, der Kreis, der heilige Kreis, in welchem 

das Wort gesprochen ist und zu hören ist, das Wort: Euer 

Herz erschrecke nicht! – dieser Kreis ist geschlossen. Sag 

du jetzt auch Ja dazu, gewiß aus einem demütigen und 

verzagten Herzen, nicht aus dem stolzen Bewußtsein, 

ein frommer Christ zu sein, sondern eingedenk dessen, 

daß du der Letzte bist, der dessen würdig ist. Aber sage 

Ja zu Gottes Gnade, und schon stehst du in dem Kreis 

und hörst das Wort, und das Wort darf seinen Segen und 

seinen Frieden und seine Kra%  auch an dir, es wird es 

heute abend hier an uns allen bewähren: Euer Herz /5/ 

erschrecke nicht! Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben 

hat [1. Kor. 15,57] in Jesus Christus, der uns erlaubt hat, 

einzutreten und zu hören, was er uns gesagt hat.

In unseren Herzen ist jetzt ganz gewiß die Frage: 

Wie soll denn das zugehen, daß wir durch die Kra%  des 

Wortes Jesu als seine Jünger nicht mehr erschrecken? Ja, 

wie soll das zugehen? Wir haben in unserem Textwort 

noch etwas Anderes gehört, und darauf laßt uns jetzt 

zum Schluß noch achten: Es heißt: Euer Herz erschrecke 

nicht! Glaubet an Gott und glaubet an mich! Dieses Wort 
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vom Glauben, das ist die rechte Erinnerung, wie es dazu 
kommen soll, daß unsere Herzen wirklich nicht mehr 
erschrecken. Glaubet an Gott und glaubet an mich!, heißt 

es. Das ist nicht so zu verstehen, als sollten wir zuerst an 

Gott glauben und dann auch an Jesus. Der rechte Glaube 

an Gott ist der Glaube an Jesus Christus. – Ja, da haben 

wir alle uns schon o"  gefragt und fragen uns immer 

wieder: Was ist denn eigentlich damit gemeint, wenn uns 

gesagt wird, daß wir glauben sollen? Glauben dürfen? 

Was ist der Glaube? Unser Text gibt uns die Antwort, daß 

wir, was Glauben ist, nur verstehen können aus dem, an 

das, nein an den wir glauben dürfen und glauben sollen. 

Es ist merkwürdig, aber es ist so: wir können nicht zuerst 

erkennen und sagen, was Glaube an sich ist. Sondern wir 

müssen, was Glaube ist, verstehen lernen daraus, daß der 

Glaube Glaube an Jesus Christus ist. Auch dies, daß wir 

an Gott glauben dürfen und sollen, können wir nur da 

verstehen, wo wir erkennen, daß wir aufgerufen sind, an 

Jesus Christus zu glauben. Glaubet an mich! Und nun 

denken wir an Alles, was wir eben gehört haben von Jesus 

Christus, dem Gottessohn im Fleisch, dem Richter, der 

sich selber unter das Gericht gebeugt hat, dem Heiligen, 

der für unsere Sünde genug getan hat. An ihn glauben, 

das heißt: in unserem Leben an ihn, an die Tatsache 

dieses Lebens des Gottessohnes gebunden sein. An ihn 

glauben, das heißt davon leben, daß er unser armes, 

sündiges Fleisch sich zu eigen gemacht, daß er Mensch 

geworden ist wie wir und daß er in diesem unserem 

menschlichen Wesen gelebt und gelitten hat, gestorben ist 

und auferstanden und aufgefahren ist gen Himmel. Wenn 

diese Tatsache das Licht ist, das unser Leben erleuchtet, 

wenn wir uns selber sehen und verstehen dürfen in diesem 

Licht, wenn wir lernen und einsehen: was wir jetzt leiden 

als Menschen in unserer Armseligkeit und notvollen 

Existenz, das ist in Jesus Christus aufgenommen in die 

Gemeinscha"  mit Gott, das ist von ihm getragen, das 

ist in seiner Verkehrtheit und in seiner Not auch sein 

Wesen gewesen, das hat er aber auch gut gemacht, das 

hat er in seiner Auferstehung von den Toten und in seiner 

Himmelfahrt überbracht zu seinem Vater im Himmel, so 

daß unser armes Leben jetzt schon richtig und heilig /6/ ist 

und in ihm in der Herrlichkeit Gottes – seht, wenn dieses 

Licht von Jesus Christus hineinfällt in unser Leben, wenn 

das gilt, wenn das das Gesetz unseres Lebens ist, dann 

glauben wir an Jesus Christus. Glauben an Jesus Christus, 

das heißt unter der Ordnung stehen, die er nach dem 

Willen Gottes aufgerichtet hat. Wenn wir das einsehen, 

dann können wir auch verstehen, was es heißt: an Gott 

glauben. An Gott glauben, das heißt gelten lassen, was in 

Jesus Christus wahr geworden ist. An Gott glauben, das 

heißt einen Herrn haben, der größer ist als wir selber, 

größer als unser Herz [l. Joh. 3,20], größer als unsere 

guten und unsere bösen Werke. Unendlich viel größer als 

das Beste, was wir Menschen jemals auf den Plan stellen 

könnten. Aber, ihm sei Dank, auch unendlich viel größer 

als der Schatten und die Finsternis und die Gemeinheit, 

die in unseren Herzen möglich und wirklich sind. Wenn 

er der Herr ist in unserem Leben, wenn sein Wort die 

Macht ist, unter der unser Leben gelebt wird, wenn sein 

Gebot als das Gebot dieses strengen und heiligen und 

gütigen Herrn, des Herrn, der Sünden vergibt und ein 

neues Leben in uns scha&  , aufgerichtet steht in unserem 

Leben, dann glauben wir an Gott. Wir glauben wirklich 

an Gott, wenn und indem wir an Jesus Christus glauben.

Und wenn wir verstehen, was es heißt, an Jesus 

Christus und – weil an ihn – darum an Gott glauben, 

dann können wir jetzt vielleicht noch ein Wort sagen 

darüber, was Glauben an sich und als solches heißt. 

Glauben ist eine ernste und strenge Sache. Glauben heißt 

gehorchen. Aber eben indem der Glaube ganz schlicht 

–- aber gründlich – Gehorsam gegen den Herrn ist, kann 

es nicht anders sein, als daß er unser Herz erfüllt mit 

einem unbedingten und grenzenlosen Vertrauen, mit 

einem Vertrauen, in welchem wir nun auch tatsächlich 

leben dürfen. Unser Leben hat nun aufgehört, unsere 

eigene Sache zu sein. Wir haben es nun in die Hände des 

Herrn gelegt. Nicht wahr, wir möchten ja alle so gern 

vertrauen? Ach, wenn wir es doch könnten! Aber all 

unser Vertrauen, das Vertrauen des Menschen auf sich 

selbst und auf Andere, auf seine Kunst und Wissenscha"  

und Frömmigkeit, auf das, was er innerlich und äußerlich 

zustande zu bringen vermag, dieses Vertrauen p' egt 

immer wieder zuschanden zu werden. Es gibt nur ein 

wirkliches und mögliches Vertrauen. Dieses aber hat in 

aller Not und Enttäuschung unseres Lebens ganze Kra" . 

Es ist das Vertrauen auf Gott, und das heißt auf Jesus 

Christus, das Vertrauen des Glaubens, das Vertrauen 

jenes Gehorsams, das Vertrauen in jenem Gebundensein 

an ihn, der für uns der Unsrige, unser Bruder ist, für uns 

gekreuzigt wurde und für uns auferstanden und zum 

Vater gegangen ist. Vertrauen, das ist das Gegenteil von 

allem Erschrecken. Vertrauen, das heißt, endlich, endlich 

Sicherheit haben. Endlich, endlich gewisse Tritte tun [vgl. 

Hebr. 12,13] dürfen inmitten /7/ der großen Anfechtung 

des Lebens. Vertrauen, das heißt in der Finsternis das 

Licht sehen und leuchten lassen. Eben darum kann nur 

Gottvertrauen und in keiner Weise Selbstvertrauen das 

wirkliche und mögliche Vertrauen sein, nach dem wir 

alle uns sehnen. 

Als Gottvertrauen aber wird es wirklich jene 

Zuversicht sein, die sagen darf:

Ich will gehn in Angst und Not, 

ich will gehn bis in den Tod, 

ich will gehn ins Grab hinein

und doch immer fröhlich sein!e)

Jawohl: Vertrauen heißt Fröhlichkeit. Meine 

Freunde, nicht jene Fröhlichkeit, die darauf beruht, daß 

wir das Leben leicht nehmen können, daß wir uns zu 

helfen wissen, daß es uns eben bisher gut gegangen ist 

und daß uns von allerhand Menschen geholfen werde. 

Nein, Vertrauen ist die Fröhlichkeit derer, die verloren 

sind, die Fröhlichkeit der Traurigen, die Fröhlichkeit 

derer, die ohne Rettung dem Tod gegenüberstehen. 

Aber gerade so ist Vertrauen echte Fröhlichkeit, das 

Standhalten im Gehaltensein durch Gott, wo Alles, 
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wirklich Alles uns verläßtf) und alle, wirklich alle Freude 
uns vergehen müßte.

Glaubet an Gott und glaubet an mich! Glaubet an 
mich, und darum glaubet an Gott! Gehorchet, und 
darum vertrauet! Und darum seid fröhlich, und darum: 
euer Herz erschrecke nicht! So ist es gemeint, so haben 
wir ihn zu verstehen, diesen gewaltigen, in unser Leben 
hineingerufenen Befehl, dieses so freundliche und 
tröstliche Wort: euer Herz erschrecke nicht! – Haben 
wir es uns jetzt zu eigen gemacht? Ach, nicht wahr, 
wie armselig stehen wir immer noch da gegenüber 
diesem Wort! Wie wenig wissen wir immer noch damit 
anzufangen! So wollen wir es uns denn gerade in dieser 
unserer Armseligkeit gesagt sein lassen, damit es etwas 
mit uns anfange: Euer Herz erschrecke nicht! Wir 
möchten wohl fragen: Ach, wer bin ich, daß ich mir das 
gesagt sein lassen dür% e? Wir möchten wohl wieder 
und wieder fragen, ob wir denn Leute sind, die glauben 
können. Lassen wir uns gesagt sein, daß dieses Wort: 
Euer Herz erschrecke nicht! gerade auch in diese unsere 
letzten und tiefsten Nöte hinein gesagt ist. Wir dürfen sie 
ausbreiten vor Ihm, der das zu uns gesagt hat; wir dürfen 
und sollen ihm gestehen: Da bin ich und kann nicht 
fromm sein, kann nicht beten, kann nicht glauben, weiß 
nicht, wie man das alles macht. Ich weiß nur das Eine, daß 
du der Herr, auch mein Herr bist. Meine Freunde, wenn 
wir nur das wissen und gestehen, dann haben wir schon 
gehorcht und geglaubt, dann ist es schon geschehen, was 
geschehen muß, dann ist der Glaube schon da in unseren 
Herzen in seiner ganzen Kra%  gegen alles Erschrecken. 
Gott gebe uns allen die Macht seines Wortes, daß wir 
es hören in seiner ganzen Tiefe, wie es uns gesagt ist! 
Komm, heiliger Geist, und erleuchte die Herzen deiner 
Gläubigen!g) So dürfen wir bitten, und so werden wir 
nicht umsonst bitten. Denn also hat Gott die Welt geliebt, 
daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die 
an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben (Joh. 3,16). Amen.

a). Am 23.9.1936 brach Barth, begleitet von Charlotte 
von Kirschbaum und eine Woche lang auch von seinem 
Freund Rudolf Pestalozzi, zu einer Reise nach Ungarn und 
dem (seit 1919 zu Rumänien gehörenden) Siebenbürgen 
auf. Am 7. Oktober, einem Mittwoch, kam er von 
Klausenburg nach Großwardein (rumänisch: Oradea, 
ungarisch: Nagyvárad), wo er am Spätnachmittag in 
der Großen reformierten Kirche diese Predigt hielt. 
Ein maschinenschri% lich vervielfältigter Bericht Ch. 
von Kirschbaums über diese Reise (im Karl Barth-
Archiv) veranschaulicht die näheren Umstände, die die 
Besucher an die kirchlichen Verhältnisse im damaligen 
Deutschland erinnerten: „Auch hier paart sich der 
kirchliche Wille zur Volkskirche mit einem starren 
Konfessionalismus. Wir hörten nicht selten Töne, die 
unsere Gedanken nach Erlangen wandern ließen. Spricht 
man dort vom „Luthertum“, als der dem Deutschen 
zugeordneten Konfession, so weiß der Ungar in beredten 
Worten dasselbe für sich vom Calvinismus auszusagen. 
„Das reformierte Bekenntnis ist die echte magyarische 
Religion!“

Die ungarischen Gemeinden hatten vor allem unter 
der Minderheitssituation im rumänischen Staat zu 
leiden. So heißt es in dem Bericht zur Textwahl für den 
Gottesdienst: „Als Karl vor der Predigt sich erkundigte, 
welchen Text er wählen sollte für die ihm völlig 
unbekannte Gemeinde, da wurde ihm nur entgegnet: es 
ist Gemeinde in großer Not, vielleicht in verzweifelter 
Not.“ Und zum Ablauf des Gottesdienstes, bei dem Barth 
„den ungarischen Talar, einen merkwürdig kleidsamen 
Überwurf aus schwarzer Seide“ trug: „Inmitten dieser 
von Gefahren umgebenen und ihnen zum Teil vielleicht 
längst verfallenen Kirche lebt durch alles hindurch das 
Bemühen, das Wort zu hören und zu verkündigen. ... Als 
der junge Pfarrer [Karl] Molnár in Großwardein neben 
Karl auf der Kanzel stand und dessen Predigt ... in seiner 
eigenen Sprache zu seiner eigenen Sache machte – man 
merkte es wohl: das war nicht nur Übersetzung, das 
war gehörtes und gesprochenes Wort –, da war das ein 
Vorgang von gleichnisha% er Brüderlichkeit...“

b.) Zeilenvertauschung im Erstdruck, wo an dieser 
Stelle der Passus folgt, der an den Schluß des Absatzes 
gehört: „diese Gottesstimme...“ (etc.).

c.) Vgl. den 2. Artikel des Symbolum Nicaeno-
Constantinopolitanum: „... consubstantialem Patri...“

d.) Vgl. Heidelberger Katechismus, Frage 1, BSRK 682,20* .
e.) Anfang der letzten (15.) Strophe von P. Gerhardts 

Lied „Auf den Nebel folgt die Sonne“, einem „Danklied 
nach ausgestandenem großen Kummer und Bedrängnis“, 
in: P. Gerhardt, Dichtungen und Scbri� en, hrsg. von E. 
von Cranach-Sichart, München 1957, S.301; auch in: 
Evangeliscbes Gesangbucb für Rheinland und Westfalen, 
Dortmund 1930, 462, Strophe 7. – Drei hier nicht zitierte 
Zeilen schließen die 15. Strophe ab:

Wem der Stärkste bei will stehn,
wen der Höchste will erhöhn,
kann nicht ganz zugrunde gehn.

f.) Vgl. aus Strophe 2 des Liedes „Singt, singt Jehovah 
neue Lieder“ (nach Ps. 98) von M. Jorissen (1806), GERS 
(1891) 20; GERS (1952) 25; EG 286: „Er trägt sein Volk auf 
seinen Armen und hil% , wenn alles uns verläßt.“

g.) Vgl. den nach der lateinischen Antiphon „Veni 
sancte spiritus“ eingedeutschten Choral „Komm, Heiliger 
Geist“, EG 125. Der Text steht nicht in den Schweizer 
Kirchengesangbüchern von 1891 und 1952. Barth war aber 
wohl mit dem Lied aus seinen Bonner Jahren vertraut. Es 
+ ndet sich in: Evangelisches Gesangbuch für Rheinland 
und Westfalen (1930) als Nr. 5 im Anhang; dort: „... und 
erfüll die Herzen....“

Ezen prédikáció teljes magyar fordítását50 Nagy Barna 
eszközölte, ő szintén Barth tanítványa volt Bonnban.

A vigasztalás Igéje

„Monda Jézus az ő tanítványainak: Ne nyugtalankod-
jék a ti szívetek: higyjetek Istenben és higyjetek énbennem.”  
Ján 14,l.

50  A prédikáció „A vigasztalás Igéje” címmel jelent meg a Vasady Béla 
által szerkesztett „Igazság és Élet” 1937/III./ 4. (áprilisi) számában a 
131- 138. oldalakon.
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Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Ugye kedves, barát-
ságos és jótékony szavak ezek, amelyeket örömmel hal-
lunk és szeretnők igazán meghallani a mi szívünkben, 
hogy valóra válnának mibennünk, úgyhogy szívünk ne 
nyugtalankodjék többé? Hiszen nagyonis jól tudjuk, 
mit jelent a szív nyugtalansága. Nyugtalankodunk azok 
miatt a nagy és nehéz feladatok miatt, amelyeket az élet 
mindnyájunkra, öregekre és ) atalokra, fér) akra és nőkre 
egyaránt reánk ró. Nyugtalankodunk azok miatt a kér-
dések, gondok és szükségek miatt, amelyeket napónként 
magával hoz az élet. Így mindnyájan nyugtalankodunk 
a halál miatt, amely elragadta valamelyik kedvesünket. 
Nyugtalankodunk a világ sötétsége miatt, amely – úgy 
látjuk – évről évre nő; a hazugság, az erőszak és a jogta-
lanság hatalma miatt, amely mindnyájunkon uralkodik. 
S bizony nyugtalankodunk a magunk nagy tudatlansága 
és gyámoltalansága miatt is; annak ismerete miatt, hogy 
mindnyájan, ki-ki a maga módján, bűnösök vagyunk, 
akik nem helyesen cselekszünk, s az élet nyomorúságá-
ban és kínjában azt kell aratnunk, amit vetettünk, és vé-
gül úgy kell a halál felé menetelnünk, mint akik megérde-
meltük a halált. Nem kell-e nyugtalankodnunk mindezek 
miatt? Nem vagyunk-e mindnyájan Isten kezében és Isten 
ítélete alatt? Hogy tagadhatnók ezt?

De íme, ebbe a mi helyzetünkbe, szívünknek ebbe a 
nyugtalanságába belecsendül egy hang, amely ezt mond-
ja: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Ugye, hogy fel) gye-
lünk erre, hiszen jó hírt hallunk s bizony megkérdez-
zük önmagunktól: Vajon igaza van-e ennek a hangnak? 
Lehetséges az, hogy ne nyugtalankodjunk Isten ítélete 
alatt? S azt is kérdezzük: Van-e hatalma ennek a hangnak 
arra, hogy kihívjon, kiragadjon minket szívünk nyugta-
lanságából? Van ilyen hatalom a nyugtalanságnak azzal 
a hatalmával szemben, amely mirajtunk uralkodik? Van 
győzelem a fölött a világ fölött, amelyben mi aggodal-
maskodunk? Ha már most úgy állna a dolog, hogy ez a 
hang, amely ezt mondja: Ne nyugtalankodjék a ti szíve-
tek! nem csupán a saját szívünknek a hangja volna, nem 
csak egy jóhiszemű ember szava, hanem magáé az örök-
kévaló Istené, nem kellene-e akkor azt mondanunk: Ha 
Isten mondja nekem: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! 
akkor ez érvényes, akkor ez egyszerűen igaz, akkor az én 
szívem nyugtalanságának megállást parancsol, akkor ez 
az embernek határt szab, s ha egész lényemben még any-
nyira remegek és nyugtalankodom is amiatt, ami engem 
aggaszt: Isten ítélete miatt, mégis már látom azt a fényt, 
amely beleragyog szívem sötétségébe és tudom: van ha-
talom, van győzelem mindazok fölött, amik engem meg 
akarnak félemlíteni. Van vége az én nyomorúságomnak. 
Ha Isten mondja nekem: Ne nyugtalankodjék a ti szíve-
tek! – akkor ez igaz és akkor ennek ereje van, s akkor vég-
eredményében alapjában véve nem nyugtalankodhatom. 
Óh, kedves barátaim, ha most ilyen egyszerű, nyílt és ör-
vendező lélekkel tudnók meghallani ezt a hangot, ha úgy 
tudnók meghallani, mint Isten szavát, amely belekiáltja 
a mi életünkbe, a nagyok és a kicsinyek életébe, minden 
egyes embernek és mindnyájunknak életébe, a népek és 
az emberiség életébe: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! 

Micsoda vigasztalás volna az! Sőt, vigasztalásnál is több: 
micsoda segítség volna az! Sőt segítségnél is több: micso-
da megváltás volna mindazoktól a bajoktól, amelyek kí-
noznak minket. Sőt megváltásnál is több: milyen új élet 
kezdete volna! Olyan emberek élete, akik nem nyugtalan, 
hanem rettenthetetlen szívvel élhetnek. Vajon meg tud-
juk-e és meg fogjuk-e hallani ezt az isteni szózatot, amely 
ma is és itt is azt akarja mondani, amit nekünk meg kell 
hallanunk: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!

Kedves barátaim, hogyan lehetséges meghallanunk, 
valóban meghallanunk ezt a hangot: ne nyugtalankodjék 
a ti szívetek? 

Érezzük ugyan, hogy jóságos, kedves, vigasztaló hang 
ez, s talán azt is elfogadjuk, hogy ez az Isten szava – és 
mégsem ér el minket. S mégis, még mindig nyugtalan-
kodunk, és még mindig úgy lesiklik szívünkről ez a szó, 
hogy csak azok maradunk, akik voltunk. Szégyellnünk 
kell magunkat és szenvednünk kell, mert úgy állunk itt, 
mint akik hallunk és mégsem hallunk. Valóban nagy ti-
tok veszi körül ezt az Igét! Ne nyugtalankodjék a ti szí-
vetek! Ez nem olyan szó, amilyet akárki mondhat akár-
miféle embereknek. Jézus mondta az ő tanítványainak. 

Ez a két szó: Jézus és az ő tanítványai – azt mondja ne-
künk, hogy ez az Ige egy egészen határozott zárt körben 
hangzik el, s ebben a körben és csak ebben a körben lehet 
meghallani, valóban meghallani: a benne rejlő erővel és 
boldogító hatalommal. Kedves barátaim, minden azon 
fordul meg, hogy Jézus mondja ezt: Ne nyugtalankodjék 
a ti szívetek! és minden azon fordul meg, hogy mi az ő ta-

nítványai legyünk, az ő tanítványai között legyünk, hogy 
Tőle hallhassuk: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Akkor, 
ha ebben a körben állunk, ha Jézus szól hozzánk, és ha mi 
az ő tanítványai között vagyunk, akkor meghalljuk ezt a 
hangot, és úgy halljuk, mint Isten szavát, mint a megvál-
tás és az élet Igéjét.

Jézus mondta ezt: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! 
Ez azt jelenti: Az mondta ezt, aki olyan isteni tekintéllyel, 
hatalommal és igazsággal szól, mint amilyennel senki ő 
előtte és senki ő utána. Az mondta ezt, akinek szabad volt 
így szólnia hozzánk, sokképpen megkínzott, szoronga-
tott és megszomorodott emberekhez; az mondta, akinek 
a szájában ez nem olcsó vigasztalás, hanem vigasztalással 
és békességgel teljes igazság. Az mondta ezt: Ne nyugta-
lankodjék a ti szívetek!, aki maga az örökkévaló Isten volt, 
maga az isteni Bíró, aki minket, bűnös embereket ítélő 
széke elé hív, aki előtt vádlottakként kell megjelennünk, 
akinek szemei előtt mindnyájunknak úgy kell magunkra 
ismernünk és úgy kell magunkról vallást tennünk, mint 
akik életünk nyomorúságát és szorongattatását, mint 
akik a halált ezerszer megérdemeltük. Az örökkévaló, a 
szent, a mindenható Isten szólt itt. Mert ez Jézus Krisztus, 
Isten egyszülött Fia, aki öröktől fogva egyenlő és egy lé-
nyegű az Atyával, életünk teremtőjével, kiengesztelőjével 
és megváltójával. Ez az örökkévaló Isten) a emberré lett 
és magára vette a mi életünk egész kínját és nyomorú-
ságát, testvérünk lett a kísértésben és a test nyomorúsá-
gában, társunk lett egészen a halálig, meghajolván Isten 
ítélete alatt – részes lett abban a rémületben, amely a mi 
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szívünket eltölti. Igen, maga Isten hordozza helyettünk 
azt a büntetést, amelyet nekünk kellene elszenvednünk. 
Ő, ez a Jézus mondta: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! 
Ő mondotta, egyszer s mindenkorra: Ő, tegnap, ma és 
mindörökké. Ő szól most is és itt is, Ő mondja mindegyi-
künknek: íme, én emberré lettem érted és most halld meg! 
Lehet szó arról, hogy ne halld meg, ha én mondom neked?

A másik feltétele annak, hogy valóban hallhas-
sunk az, hogy ennek a Jézusnak tanítványai legyünk. 
Mondhatjuk-e itt ugyanolyan bizonyossággal: ez a fel-
tétel is megvan? Jézus tanítványai vagyunk? Az ígé-
ret, hogy azok leszünk, kivétel nélkül mindnyájunknak 
megadatott. A keresztség szövetségében mindnyájan fel-
vétettünk a kegyelem ígéretébe, ami azt jelenti: abba az 
ígéretbe, hogy mi is ennek a Jézusnak, a testben eljött 
Isten) ának tanítványai között leszünk. Az övéi vagyunk, 
ő hívott minket, hogyne lennénk az ő tanítványai? Azok 
vagyunk-e? Nem vagyunk-e mindnyájan az ő testének 
tagjai, az ő szent egyházának tagjai? Nincs-e részünk az 
Igében, a sákramentomban, nem részesülünk-e az igehir-
detés kegyelmében? A hit kegyelmében? Hogyne lennénk 
az ő tanítványai? Nincs-e rendben minden Őáltala? Mi 
kell még ahhoz, hogy vidáman, bizakodással és engedel-
mesen azok legyünk, amik vagyunk: keresztyének? Nem 
nevezett-e minket az ő nevéről? Nem halt-e meg és nem 
támadott-e fel értünk? Mire várunk még? Hogy tanítvá-
nyi jogaink birtokába lépjünk? Hogy belépjünk abba a 
szent körbe, vagyis hogy meghalljuk az ő szavát, a testet 
öltött, örökkévaló Isten) a szavát, mint Isten vigasztaló 
szavát: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!

Hogy áll a dolog ezzel a másik feltétellel? Megvan-e 
ez, vagy pedig habozunk itt? Visszahúzódunk-e? Nincs-e 
itt valami kérdeznivalónk? De, kedves barátaim, mi lehet-
ne itt kérdezni való? Lehet-e itt szó egyébről, mint arról, 
hogy megismerjük és megvalljuk: Uram, hová mehet-
nénk? Nálad vannak az örök élet beszédei! Tehetünk-e és 
gondolhatunk-e mást, mint ezt: százszor is engedetlenek 
voltunk, százszor is rossz tanítványai voltunk Jézusnak, 
százszor is rossz tagjai keresztyén egyházunknak. De 
Istennek hála: Én semmi mást nem tudok, csak azt, hogy 
életemben és halálomban az az én egyetlen vigasztalá-
som, hogy az én Idvezítőmé lehetek, aki köztem és Isten 
között, Isten között és én közöttem békességet szerzett 
mindörökké. Valóban be van zárva a kör, az a szent kör, 
amelyben megszólal és amelyben meghallható az Ige: Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek! Mondj most te is igent erre, 
persze alázatos és töredelmes szívvel, nem azzal a büsz-
ke tudattal, hogy kegyes keresztyén vagy, hanem meg-
emlékezve arról, hogy te vagy az utolsó, aki erre méltó. 
De mondj igent Isten kegyelmére, és már is benne állsz 
a körben és hallod az Igét és az Isten áldása, békessége 
és ereje rajtad is, mindnyájunkon, akik ma este itt össze-
jöttünk – be fog telni: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! 
Hála az Istennek, aki a diadalmat megadta nekünk Jézus 
Krisztusban, aki megengedte, hogy belépjünk és halljuk, 
amit Ő mondott nekünk.

Szívünkben most egészen biztosan feltámad a kérdés: 
Dehát hogyan történhetik meg az, hogy Jézus szavának 

ereje által, mint az ő tanítványai, ne nyugtalankodnánk 
többé? Igen, hogyan történhetik meg ez? A felolvasott 
Igében még valami egyebet is hallottunk s most befeje-
zésül hadd irányítsuk erre ) gyelmünket: Ne nyugtalan-
kodjék a ti szívetek! Higyjetek Istenben és higyjetek én 
bennem! Ez a hitről szóló Ige mondja meg, hogyan telje-
sedhetik be rajtunk az, hogy valóban nem nyugtalanko-
dik többé a szívünk. Higyjetek Istenben és higyjetek én-
bennem! Ezt nem úgy kell érteni, mintha először Istenben 
kellene hinnünk és azután Jézusban is. A helyes Isten-hit 
a Jézus Krisztusban való hit. Igen, mindnyájan sokszor 
felvetettük már és mindújra felvetjük a kérdést: mit is je-
lent tulajdonképpen, ha azt mondják nekünk, hogy higy-
jünk, hogy hinnünk kell és szabad? Mi a hit? Textusunk 
szerint azt, hogy mi a hit, csak abból érthetjük meg, ami-
ben, helyesebben akiben hinnünk szabad és hinnünk kell. 
Ez különös, de így van: nem lehet először megismerni és 
megmondani, hogy mi a hit magában véve. Hanem azt, 
hogy mi a hit, abból kell megértenünk, hogy a hit: Jézus 
Krisztusban való hit. S azt is, hogy Istenben kell és sza-
bad hinnünk, csak akkor érthetjük meg, ha felismerjük: 
mi arra hivattunk, hogy Jézus Krisztusban higyjünk. 
Higyjetek én bennem! S most gondoljunk mindarra, amit 
épp az imént hallottunk Jézus Krisztusról, a testben eljött 
Isten) áról, a Bíróról, aki maga hajolt meg az ítélet alatt, 
a Szentről, aki eleget tett a mi bűneinkért. Ő benne hin-
ni azt jelenti: életünkben kötve vagyunk Ő hozzá, ehhez 
a tényhez: Isten Fiának életéhez. Benne hinni azt jelenti: 
abból élni, hogy Ő a mi szegény bűnös testünket magáévá 
tette, emberré lett, mint mi, s ebben a mi emberi mivol-
tunkban élt és szenvedett, meghalt, feltámadott és fel-
ment a mennybe. Ha ez a tény az a fény, amely életünket 
megvilágítja, ha megtanuljuk és belátjuk: amit mi most 
mint emberek, szegénységünkben és nyomorúságunkban 
szenvedünk, az Jézus Krisztusban felvétetett az Istennel 
való közösségben, azt Ő elhordozta, mert a mi fonák és 
nyomorúságos életünk az Ő lénye is volt, de ezt Ő jóvá-
tette, a halottakból való feltámadásával és mennybeme-
netelével mennyei Atyjához vitte, úgyhogy a mi szegény 
életünk már most jó és szent és őbenne Isten dicsőségében 
részes – lássátok ha ez a Jézus Krisztustól való világosság 
reáhull a mi életünkre, ha ez érvényesül benne, vagyis ha 
ez a mi életünk törvénye, akkor – akkor hiszünk a Jézus 
Krisztusban. Jézus Krisztusban hinni azt jelenti, hogy ő 
uralkodik rajtunk. Jézus Krisztusban hinni azt jelenti, 
hogy olyan rendtartás alatt állunk, amelyet ő állított fel 
Isten akarata szerint. Ha ezt belátjuk, akkor azt is megért-
jük, mit jelent Istenben hinni. Istenben hinni azt jelenti: 
érvényesülni engedni azt, ami Jézus Krisztusban igazzá 
lett. Istenben hinni azt jelenti: Urunk van, olyan urunk, 
aki nagyobb nálunk, nagyobb a mi szívünknél, nagyobb 
a mi jó és rossz cselekedeteinknél. Végtelenül nagyobb 
mindannál, ami jót mi emberek valaha is létrehozhatunk, 
vagy megvalósíthatunk. De – hála legyen neki! – végte-
lenül nagyobb mindannál az árnynál, sötétségnél és al-
jasságnál is, amelyek a mi szívünkben lehetségesek és va-
lóságosak. Ha ő az úr a mi életünkben; ha az ő Igéje az a 
hatalom, amely alatt életünket éljük; ha az ő parancsolata 
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– ennek a szigorú, szent és jóságos Úrnak, ennek a bű-
neinket megbocsátó és bennünk új életet teremtő Úrnak 
a parancsolata – áll a mi életünk felett, akkor hiszünk 
Istenben. Akkor hiszünk igazán Istenben, ha és amikor 
Jézus Krisztusban hiszünk.

S ha megértettük, mit jelent Jézus Krisztusban s – mi-
vel Őbenne – azért Istenben hinni, akkor még talán arról 
is szólhatunk pár szót, hogy mit jelent a hit, mint olyan, 
magában véve. A hit komoly és szigorú ügy. A hit engedel-
mességet jelent. Azonban éppen azért, mert a hit egészen 
egyszerűen, de alapjában véve engedelmesség az Úr iránt, 
lehetetlen az, hogy szívünk meg ne teljék feltétlen és ha-
tártalan bizalommal, olyan bizalommal, amelyben most 
már tényleg élhetünk is. A mi életünk most már nem sa-
ját ügyünk többé. Most már az Úr kezébe tettük le. Ugye, 
hogy mindnyájan nagyon szeretnénk bízni? Oh, bárcsak 
tudnánk! De minden bizakodásunk, az embernek ön-
magába és másokba, a maga művészetébe, tudományába 
és kegyességébe vetett bizalma, egyszóval az a bizalom, 
amellyel mindazok iránt lehet, amiket ő maga belsőleg 
vagy külsőleg létrehozni képes, az ilyen bizalom mindújra 
meg szokott szégyenülni. Csak egy valóságos és lehetsé-
ges bizalom van. De ez életünk minden nyomorúságában 
és csalódásában is teljes erővel érvényesül. Ez pedig az 
Istenbe, azaz Jézus Krisztusba vetett bizalom, a hit biza-
kodása, az engedelmesség bizalma, az őhozzá kötöttség-
ben nyilvánuló bizalom az iránt, aki értünk a miénk, a mi 
testvérünk lett, értünk megfeszíttetett és értünk feltáma-
dott s az Atyához ment. A bizalom ellentéte minden féle-
lemnek és nyugtalanságnak. Bízni azt jelenti, hogy végre, 
végre biztonsághoz jutunk. Végre, végre biztos lépéseket 
tehetünk az élet nagy kísértései közepette. Bízni azt je-
lenti, hogy a sötétségben látjuk és ragyogni engedjük a 
világosságot. Éppen azért semmiképpen sem önbizalom, 
hanem csakis Istenbe vetett bizalom lehet az az egyedül 
valóságos és lehetséges bizalom, amely után mindnyá-
jan sóvárgunk. De mint Istenbe vetett bizalom, valóban 
olyan bizonyosság lesz, amely elmondhatja: „Ha a halál 
árnyékában járnék is, De nem félnék még ő sötét völgyén 
is, Mert mindenütt te jelen vagy én velem...” Olyan biza-
kodás ez, amely még a halál rettentéseivel is vidáman néz 
szembe. Igen, a bizalom vidámságot jelent. Testvéreim, 
nem olyan vidámságot, amely azon alapul, hogy az életet 
könnyen vehetjük, hogy tudunk magunkon segíteni, vagy 
hogy eddig éppen jól volt sorunk és sokan segítettek raj-
tunk. A bizalom az elveszettek vidámsága, a szomorúak 
vidámsága, azok vidámsága, akik menthetetlenül néznek 
szembe a halállal. De éppen így igazi vidámság a bizalom, 
szilárdság az Istentől való megtartatásban akkor, amikor 
minden de minden elhagy minket s amikor minden, de 
minden örömünknek el kellene múlnia.

Higyjetek Istenben és higyjetek énbennem! Higyjetek 
énbennem s azért higyjetek Istenben! Engedelmeskedjetek 
s azért bízzatok ! És ezért: legyetek vidámak; és ezért: 
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Ez az értelme és így 
kell megértenünk ezt a hatalmas, életünkbe belecsen-
dülő parancsot, ezt az annyira barátságos és vigasztaló 
szót: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Vajon most már 

elsajátítottuk, magunkévá tettük? Oh, ugye, hogy még 
mindig milyen szegényen állunk szemben ezzel az Igével? 
Mennyire nem tudunk még mindig mit kezdeni vele! 
Azért engedjük, hogy éppen ebben a szegénységünkben 
szóljon hozzánk, hogy az kezdjen velünk valamit: Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek! Szeretnők ugyan azt kér-
dezni: Oh, ki vagyok én, hogy szabad volna ezt a szót ma-
gamhoz szólni engedni ? Szeretnők ugyan újra meg újra 
azt kérdezni, vajon olyan emberek vagyunk-e, akik tud-
nak hinni? De hadd szóljon bele ez az Ige: Ne nyugtalan-
kodjék a ti szívetek! éppen ebbe a legvégső és legmélyebb 
nyomorúságunkba. Mert ezt a nyomorúságot is fel szabad 
tárnunk Ő előtte, aki ezt mondta nekünk; meg szabad és 
meg is kell vallanunk neki: Itt vagyok és nem tudok val-
lásos lenni, nem tudok imádkozni, nem tudok hinni, nem 
tudom, hogy kell csinálni mindezeket. Csak azt tudom, 
hogy Te az Úr, nekem is Uram vagy.

Testvéreim, ha csak ennyit is tudunk és megvallunk, 
akkor már engedelmeskedtünk és hittünk, akkor már 
megtörtént, aminek meg kell történnie, akkor a hit már a 
szívünkben van, s teljes erejével érvényesül minden nyug-
talansággal szemben. Adja meg Isten mindnyájunknak az 
ő Igéje hatalmát, hogy egész mélységében halljuk meg azt, 
úgy, amint szól hozzánk! Jövel, Szentlélek és világosítsd 
meg híveid szívét! Szabad így könyörögnünk és így nem 
fogunk hiába könyörögni, mert úgy szerette Isten e vilá-
got, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örökélete legyen. Ámen.

 (Fordította: NAGY BARNA)

Végjegyzet: A nagyváradi református templomban 
1936. október 7-én tartott prédikáció. Írta és elmondotta 
dr. Barth Károly bázeli teológiai professzor. – Ez a prédi-
káció azóta német nyelven is megjelent az egyik német-
országi hitvalló lelkész következő szavainak kíséretében: 
„Ez a prédikáció egyházunk tanítójának a németországi 
hitvalló gyülekezetekhez küldött testvéri köszöntése. A 
nyáron arra kértem Barth professzort, hogy a harc és kí-
sértések kereszttüzében álló testvéreihez megerősítés, út-
mutatás céljából küldjön néhány sorból álló levelet. Íme, 
itt a levél: Isten igéjének a magyarázata.”

Ez a két újraközlés alkalmat nyújt az összehasonlí-
tásra és gazdagítja Barth magyarországi és romániai lá-
togatásának az elérhető emlékeit. Karl Barth theológiai 
tanítása alapján egy gazdag homilétikai irodalom bonta-
kozott ki. Hatása országosan terjedt- még tudatosabban 
születtek az Ige szerinti prédikációk. Mindez a legfonto-
sabb gyakorlati eredménye az általa kezdeményezett, tisz-
tító hatású51 újreformátori irányzatnak.

Nagyvárad, 2012 májusában

51  Juhász István: Barth hatása a romániai református egyház 
teológiájára. In „Református Szemle”, 1966/5-6 sz., 342 -365 old.
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Sass Kálmán: Mikor igehirdetés a prédikáció?1

Minden idők komoly lelkipásztorának a kérdése ez. 
Különösen az újreformátori teológia térhódítása óta meg 
a lelkipásztori szolgálatközéppontjába került. E válságba 
került világban válságba jutott igehirdetésünk is. Nem 
maga az igehirdetés, hanem a „mi” igehirdetésünk. E 
válságból való szabadulás vágya teszi e kérdést nemcsak 
a teológiát szakszerűen űzők, hanem minden komolylel-
kipásztor kérdésévé.1

Prédikáció irodalmunk termékeit különböző szem-
pontok alatt lehet vizsgálat tárgyává tenni. Bennünket e 
helyen „az” igehirdetés szempontja vezet. Nézzük először 
a prédikációt tartalmi szempontból. A régebbi prédiká-
ciók tartalma csaknem száz százalékban az ember szel-
lemi és lelki életének magasabb rendű termékei. Szerepe 
van itt az emberi értelemnek, érzelemnek és akaratnak. 
Volt idő, amikor azt a prédikációt tartották jó beszédnek, 
amiben az emberi értelem termékei tengtek túl. Meg van-
nak az ilyen beszédek, prédikációk rakva a tudomány-
bármely területéről vett tételekkel, az emberi szellemi élet 
önkifejlődésének biztos és magától értetődő magyaráza-
tával, nagyon gyakran a megélhetést biztosító és előse-
gítő praktikus tanácsokkal. Szegény hívő egy-egy ilyen 
prédikáció végighallgatása után azzal a meggyőződéssel 
távozott el a templomból, hogy mégis csak „nagy tudomá-
nyú” ember a mi papunk. Ebből a nemből aránylag kevés 
prédikációval dicsekedhet irodalmunk, ellenben annál 
nagyobb a választók az emberi érzelem síkjában mozgó 
prédikációkban. 

Halotti prédikációinkban szinte a szétrobbanásig fe-
szül az érzelem. A jó szónoki mívelet megmutatásának 
különösen kedvezett az ilyen tartalmú beszéd. Ehhez a 
tartalomhoz annyira hozzá szokott népünk, hogy jobb 
módú atyánk* ai temetések alkalmával messze vidékről 
előkutatnak egy-egy olyan szónokot, aki még a koporsó 
deszkáiból is könnyeket tud kisajtolni. Az ilyen tartalmú 
prédikáció írónk rávetették magukat a múltra, azokra 
az eseményekre, amelyek jó eszköznek bizonyultak cél-
juk elérésére. Valóban egy-egy nagy torkú, színészi ké-
pességekkel rendelkező társunk bámulatos, pillanatnyi 
eredményeket, illetve sikereket tudott elkönyvelni az 
érzelmek felkorbácsolásával. Ezek a prédikációk a bibliai 
eseményeket nagyszerűen és színesen újra elmesélik, és 
ezáltal adnak olyan értelmet, ami céljuknak megfelelt.

Az emberi szellem harmadik síkjának, az akaratnak 
területéről hasonlóan nem kevesebb prédikációnk nyeri 
tartalmát. Ebből a nemből valók az erkölcsprédikációk. 
Ezeknél a prédikációcélja valamely erkölcsi igazságnak 
a reánk bizonyítása. Az ilyen beszéd oktat. Az unalomig 
oktat. Mivel ezek a prédikációk abból a felfogásból táp-
lálkoznak, hogy az ember alapjában véve nem rossz, csak 
elromlott, de „megjavítható”, – nemcsak a keresztyén,-
hanem általában a vallás életét alapjában támadják meg. 
Az oktató példáknak folytonos citálása, eszményi, vagy 

1 Megjelent a „Reformátusok Lapja” XIII. évfolyam, 5. számában, 
Nagyvárad,1939 febr. 10-én, az 52-54 oldalon. Kálvin könyvnyomda. 
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenő 
hivatalos lapjának első száma 1927 februárjában, az utolsó pedig 1941 
decemberében jelent meg.

eszményített személyeknek felmutogatása, egy-egy bibliai 
alaknak hosszú, különböző, sejtésszerű érvekkel való alá-
támasztása, jellemzi az ilyen beszédet.

Az itt jellemzett – emberi szellem hármas síkjáról 
táplálkozó prédikációink tiszta típusára kevés a példa, 
többé-kevésbé vegyülve találhatók.

Ha formai szempontból tesszük vizsgálat tárgyává a 
prédikációkat, megállapíthatjuk, hogy az egyházi beszéd 
a közönséges szónoki beszédnek az idők folyamán csak-
nem minden formáját használta. Mivel minden beszéd 
nemcsak jó, hanem „szép” beszéd is akar lenni, így a pré-
dikáció is a kor ízlése szerint a változó esztétikai formák 
minden nyűgét, mint „szép beszéd” magára kényszerült 
venni. így termelődnek ki az ú.n. esztéta papok és kelet-
keznek a szép prédikációk. Addig nincs is baj az esztéta 
papokkal, amíg tartalmat tudnak adni prédikációjuknak, 
csak akkor válnak nevetségessé, ha a forma a „semmi” 
takarását szolgálja. A korszerűség hasonlóan kialakít egy 
bizonyos formát. A prédikációnak modernnek kell lenni. 
S ezt olyanformán gondolják, hogy a prédikációt meg-
tömik egy csomó idegen szóval és érthetetlen fogalom-
mal: így válnak a korszerű beszédek „korszerűvé”. Nem a 
korszerűség a fontos, hanem az érthetőség…

Mi ezzel szemben „az” igehirdetés jellemvonása?
Az igehirdetés = Ige hirdetés. Ki az Ige? Az Ige Isten 

maga, aki az Úr Jézus Krisztusban testet öltött. (Ján. ev. 1. r.) 
így az Ige rajtam kívül áll és nem rendelkezhetem vele. 
Ebből nyilván következik,hogy az igehirdetésnek tartal-
mat és célt nem „én” adok, hanem a rajtam kívül álló Ige. 
Jó tudni: Isten nem ember és az ember nem Isten. Mások 
az Isten gondolatai és ember gondolatai. A kettő között 
áthidalhatatlan szakadék van. Nem úgy van tehát a do-
log, hogy a jó, eszményi ember megnövelve egyenlő Isten, 
vagy az emberi szellem legeszményibb gondolatai, abszo-
lútnak tartott igazságai és törvényei egyenlő az Igével, 
mert Isten és Igéje nemcsak mennyiségileg, hanem mi-
nőségileg is soha egy nevezőre össze nem hozható módon 
különbözik az embertől és annak mindennemű szellemi 
és lelki termékeitől.

Ebből az következik, hogy az igehirdetés, mint pré-
dikáció mindig eszközi jelentőségű, vagyis mindig az a 
prédikáció lehet csak igehirdetés, amelyik sohasem akar 
más lenni, mint engedelmes és alázatos eszköz az Ige szol-
gálatában. A prédikációnak tartalmat sohase adhatok az 
ember szellemi és lelki életének a fent jelzett hármas terü-
letéről, mert akkor az az én igém hirdetése lenne, pedig az 
én igém sohasem az Ige.

Nem árt tudni a prédikáció írónak, hogy az Igével 
nem rendelkezhet s nem kényszerítheti bele prédikáció-
jába. Szörnyű vakmerőség erre vetemedni. Egy prédiká-
ció író se merheti azt mondani, hogy az én művemben 
pedig az Isten igéje van. Az Isten igéje nem ott van, ahol 
én akarom, hanem ahol ő s egyedül Ő akarja. Az ember 
prédikációjával együtt csak puszta eszköz, az hirdetőjévé 
csak akkor lesz, ha az Isten úgy akarja.

A  prédikáció formája az Ige hirdetés ilyen szempontja 
alatt másod, sőt harmadrendű kérdés. Sőt sok esetben egy 
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esztétikaelemekkel túlspékelt beszéd egyenes kárára lehet 
az igehirdetőnek épen úgy, mint annak pongyolasága és 
összevisszasága.

A prédikáció formai szempontból akkor jó, ha 
„Krisztusra vezérlőpedagógusi” mivoltának minél in-
kább megfelel. A prédikátor beszédjében sohase az igét 
hozza le a hallgatósághoz, hanem a hívei lelkét kell irá-
nyítsa és vezesse az örök Igéhez. Az a jó prédikátor, aki 
erre a „vezetésre” minél jobban fel van készülve. Csak az 

ilyen szempontok alatt készült prédikációról remélhető, 
hogy Ige hirdetéssé válik. Azonban a prédikációnak Ige 
hirdetéssé való válása mindig attól függ, hogy az örök Ige, 
Krisztus mennyire – méltat bennünket arra, hogy rajtunk 
és beszédünkön keresztül közölje magát a világgal. 

(Sass Kálmánnak minden kéziratát elkobozták. Rövid, 
de az újreformátori talajban gyökerező írás, az igehirdetés 
elméletéről szóló tanulmányok nem tudnak a létezéséről.)

Horváth László: Előszó a „Nehemiás” kommentár magyar fordításához

Oranje L. kedves, holland szigorú-református lelkész 
– barátom, egykori amsterdami tanulótársam „Nehemia” 
című munkájával először egy holland egyházi lapban ta-
lálkoztam. A nagynevű holland szigorú-református tu-
dós, dr. Grosheide F. W. professzor, a 17 kötetes újszövet-
ségi református kommentár jeles írója tárgyalta a lapjában 
e művet az akkor megjelent könyvek ismertetése során.

Nekünk, az amsterdami Vrije Universiteit egykori 
hallgatóinak az volt a szokásunk az egyetem internátusá-
ban, hogy szombatonként és vasárnaponként végigolvas-
tuk az összes egyházi újságokat és református hetilapokat, 
a naponként megjelenő református politikai lapokon kívül.

Egy ilyen alkalommal ragadta meg * gyelmemet 
Grosheide professzornak az Oranje: Nehemia-könyvéről 
írt cikke. Több mint harminc év távlatából, a könyvis-
mertetésből tisztán emlékszem erre a kitételre, hogy: 
„Ez a mű egy reformációs-könyv”. Az Úr egyházának a 
Szentírás-szerinti reformációját szolgálja.

Azóta szívemhez nőtt e könyv. A magyar refor mátus 
egyházban való szolgá lataim közepette, más-más gyüleke-
zetben, négyszer is feldolgoztam prédikáció-sorozatokban.

Első alkalommal Pestszentlőrincen, ahol a Nehemia 
templom építéséről egy egész éven át szóló Igehirdetést 
a mindenható Úristen felhasználta arra, hogy a már 
megkezdett, hatalmas református templomot, külső és 
belső berendezésével együtt elkészíthesse nem sok idő 
múlva a lelkes és az Igének engedelmeskedő református 
gyülekezet.

A második alkalommal a Bukarest-keleti városrész-
ben prédikáltam a Nehé miás könyv alapján, s a prédi-
káció nyomán felébredt és akkor alakult gyüleke zet a 
Szentlélek Isten kegyelméből megépítette a templomima-
ház-iskoláját és a refor mátus papilakot2. 

2 Az 1930-as években megszaporodott a bukaresti református 
magyarok lélekszáma és nagyjából háromszáz lelkes parókiaköröket 
alakítottak ki Nagy Sándor bukaresti vezetőlelkész irányításával. 
Kányádi Béla volt a másodlelkész. A keleti parókiakörben Horváth 
László, az északiban Gudor Lajos, a déliben Szigethy Béla majd 
Hamar Béla lelkipásztorok szolgáltak. A leányegylet vezetésével és a 
nőegylettel Bereczky Klára, a központi parokiális kör segédlelkésze 
foglalkozott. A második bécsi döntést követően még egy katasztrofalis 
földrengés is károkat okozott a regáti magyarság életében 1940 nov. 
10-én, amikor lakhatatlanná váltak a lelkészi lakások. Lásd Szárazajtai 
Nagy Csaba írását az édesapjáról: Nagy Sándor (1896-1954). In Nagy 
Sándor: A regáti magyarság. Sajtó alá rendezte Nagy Csaba. Demény 
Lajos utószavával. Kolozsvár-Sopron, 2000, p. 12.

A Maros megyei Nyárádtőn ugyancsak sokat segített 
a Nehémiáról szóló igehirdetés abban, hogy a gyülekezet 
rádöbbent a Nehémia életében és szolgálatában önma-
gát oly hatalmasan megmutató Szentlélek Isten akara-
tára – s így befejezte a már előbb megkezdett szép kicsi 
 templomát.

A Maros megyei Pókán abban, hogy a jelenlegi lel-
kipásztor és presbitérium s az egész gyülekezet erőtel-
jes tevékenysége által olyan gyorsan és olyan hatalmas, 
egyéni és családonkénti áldozatokkal felépülhetett a ma-
gyar-erdélyi stílusú szép református templom a Mezőség 
kapujában, mint az őrálló Sion messzemutató, mentő 
szimbóluma, nem kis része volt a Szentlélek ama mun-
kájának, amely a nehémiási templomépítésről szóló ige-
hirdetésben mutatta a gyülekezetnek a szent feladat útja-
it. Az Ige értelmezésében ott is Oranje „Nehemia” című 
művében adott vezérfonalat használtam. Hiszen minden 
templomépítést meg kell előznie a gyülekezet lelkében az 
Igével való fundamentum vetésnek és építésnek. Ezt az 
igehirdetést egy * atal lelkipásztor utódom így jellemezte: 
„Nehéz szántás, alapos talaj-törés történt itt elődöm alatt 
az igehirdetés által, s így a templom kőben és téglában 
való megépítéséhez jól megmunkált talaj várt a mi továb-
bi fáradozásainkra.”

Ezekből a visszaemlékezésekből is már kiviláglik, 
hogy a magyar református gyakorlati életében a gyüleke-
zet- és a templomépítést illetően, milyen szentlelkes moz-
gatóerő segítséget adott az a sok szép és mély igés gon-
dolat és hitvallásosan református öntudatébresztés, amit 
nyerhettünk személyileg és gyülekezetileg a Szentírásból 
az Oranje: „Nehemia” című munkája nyomán.

Szolgáljon ez a könyv, a magyar fordításban is, a mi 
hőn szeretett lelki édesanyánknak, a magyar s közelebbről 
az erdélyi református egyházunknak az Isten Igéje szerin-
ti állandó reformálódására. Hívő meggyőződésünk, hogy 
nekünk egyenként, családonként és gyülekezetenként 
erre nagy szükségünk van az Isten dicsőségének, a mi 
megváltó Krisztus Urunknak igazabb, őszintébb és egye-
temesebb érvényű szolgálatáért.

De... ehhez vegyük szívünkre az Isten ügye hősének, 
Nehemiásnak példás hitvallását, amelyben az első meg-
ragadó vonás az egyéni és családi személyes bűntudat és 
bűnvallás a népünknek és egyházunknak bukásáért és 

o
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gyalázatáért. „Ó, legyen $ gyelmetes a te füled és szeme-
id legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak 
könyörgését, mellyel én könyörgök most nappal és éjjel, 
Izrael $ aiért, szolgáidért és vallást teszek az Izrael $ ainak 
bűneiről, amelyekkel vétkeztünk Te ellened, én is és az én 
atyámnak háza vétkeztünk!” (1,6)

A második megható vonás a nehémiási hitvallásban 
az, hogy az ő bűnbánó és a kegyelmes Isten előtt való 
bűnt valló megnyilatkozásában belefogódzik az Isten ke-
gyelmébe, vagyis a szövetséges Isten igés szent ígéreteibe: 
„Kérlek Uram, mennynek Istene, nagy és rettenetes Isten, 
ki megtartja szövetségét és irgalmasságát az őt szeretők és 
az ő parancsolatait megtartók iránt.” (1,5)

A harmadik, szívet megragadó vonás az ebben a 
történetben, hogy a Krisztusért az ő népéhez aláhajló 
kegyelmes Isten Igéjére megmozdul, és alkotó munkába 
lendül a hívő nép a szent Sion megépítésére e vallomással: 
„Keljünk fel és építsük meg!” (2,18)

Adja a mindenható Úristen, hogy e könyv ilyen ha-
tással legyen a mi magyar református népünkre is. A ma-
gyar református anyaszentegyház jelenlegi állapotára te-
kintve, hadd szóljon minden igeszerint hívő és Krisztusát 
megvalló református ember az Úrban atya$ aihoz ekként: 
„Jertek, építsük meg, Jeruzsálem kőfalát és ne legyünk 
többé gyalázatul.” (2,17)

Hadd álljon rólunk is, e nehéz századi és tragikus, 
nagy feszültségű és robbanású, szenvedésteljes történelmi 
időkben élő reformátusokról egy későbbi hitvalló nem-
zedék boldog megállapítása: „És megerősíték kezeiket a 
jóra.” (2,18)

Hadd érezze a későbbi nemzedék is, hogy e nehéz 
időkben, óriási világfeszültségek közepette, nem voltunk 
érzéktelenek „a mennyei látás” iránt. Mi is megismertük, 
mint Nehemia, az önmagát kijelentő Istent, a bűnt gyű-
lölő, és a bűnöshöz Krisztusában kegyelemben lehajló 
szent Úristent. Isten kegyelméből mi is kaptunk olyan 
igaz hitet, amelyikkel a kijelentése szent ígéreteibe bele-
fogóztunk.  Miképpen Nehemia e szent, isteni ígéretekre 
egészen rátette az életét, az Istenében való igaz hitével s 
vállalta a küldetését az Isten ótestamentumi egyháza és 
népe szolgálatában, úgy tesszük rá mi is az Isten ígéretére 
a Krisztusba való igaz hitünkkel az életünket és vállaljuk 
küldetésünket a Krisztus egyházáért és népéért ebben a 
világban. Mert jól mondja a nagy reformátorunk, Kálvin, 
hogy az Isten előtti igazi alázatnak és bűnbánatnak éppen 
az az ismertető jele, hogy engedelmeskedni kezd az Isten 
Igéjének a hívő szív, és az Ő vezérlete mellett kész oda-
menni, ahova az Úr hívja őt. (Inst. II. 13,5)

Hadd érezze egy későbbi nemzedék, hogy mi is, a XX-
ik században élő reformátusok igyekeztünk egész szívvel 
az Istenünk szent ügyét szolgálni, mert jól mondotta a 
nagy Kálvinunk, hogy: „Az, akinek csak közepes jártas-
sága van is a Szentírásban, önmagától, másnak útbaigazí-
tása nélkül is belátja, hogy midőn Istennel van dolgunk, 
semmit sem tudunk végezni, hacsak szívünk belső indu-
latából nem fogunk dolgunkhoz.” (Inst. III. 3,16)

Az igazi bűnbánatnak Kálvin szerint is az az is-
mertető vonása, hogy a bűnbánó ember fölfedezi, hogy 
Isten tulajdonává lett: „Az ember nem törekedhetik 

komolyan bűnbánatra, hanem csak úgy, ha megisme-
ri, hogy ő Istené. Csak az lehet azonban igazán megy-
győződve arról, hogy ő az Istené, aki Istennek kegyel-
mét megelőzőleg megragadta.” (Inst. III. 13,2). Miként 
Nehemia is megragadta a kegyelmet már akkor, amikor 
perzsiai főpohárnoki állásában vérzett a szíve az Úr egy-
házának és népének bús állapotán. Már akkor, amikor le 
tudott mondani a fényes állásával járó fényről és pom-
páról s a királyi udvar örömeiről, hogy hazájába vissza-
térhessen s ott böjtöléssel és imádkozással könyörögjön 
a Jeruzsálem falaiért, a templom megépítéséért és népe 
bűneinek megbocsátásáért az Úristen színe előtt. Mert 
szépen mondja Kálvin, hogy: „A lesújtott léleknek saját-
sága, hogy gyászban, sóhajtásban, könnyhullatás közt 
legyen s a fényt a mindenféle pompát kerülje, és minden 
gyönyörről mondjon le.”

„Aki jól meggondolja, hogy mily borzasztó dolog 
Isten igazságosságát megsérteni, az nem képes addig nyu-
godni, míg alázatosságában meg nem adta Istennek a di-
csőséget.” (Inst. II. 13,16)

Nehemia egyéniségét valóban az Úristen formálta 
Igéjével és Szentlelkével. Ő tette képessé az Ige akaratá-
nak felfogására és helyes értelmezésére, az Isten kívánsá-
ga szerinti helyes lelki gondozásra, a lelkekkel igazán bán-
ni-tudásra, pásztori szívre és fegyelmező vasakaratra. Ő 
tette képessé arra az éles látásra, amellyel meg tudta ítélni 
a történelmi idők tényeinek és lehetőségeinek a súlyát és 
saját népe jellemének és sorsának valóság-lemérését. Isten 
segítette őt arra, hogy az Isten ügye ellenségeinek veséjébe 
és májába láthasson. s ott kiolvashassa az alacsony lelkü-
letnek, a hóhér renegátságnak s az idegen rosszindulatnak 
szándékait s akaratát, az Isten szent ügyével szemben.

Isten tette képessé az éberségre testileg és lelkileg 
megerősítve őt s egyben a kitartásra a vállalt feladat el-
végzésében, a külső és belső akadályok tapintatos vagy 
keménykezű elhárítására és legyőzésére.

Az Úr tette képessé a munka szakismeretére, a lelki 
és katonai hadviselésre s mindenek fölött az igaz hitnek 
arra az alázatos tettére, hogy mindezekben és mindeze-
ken keresztül az Isten kijelentett akaratához szabja magát 
és az Úrnak adja meg az egyedül Őneki járó dicsőséget 
mindenekben.

Reformátorunk, Kálvin, szép gondolatai jutnak 
eszünkbe, ha Nehemiára gondolunk: „Egy értelemben 
övezzük fel magunkat engedelmességre és minden szol-
gálatunkat a legnagyobb szerénységgel szabjuk az Ő aka-
ratához.” (Inst. II. 15,5)

De mindezeknek a titka: AZ IMÁDSÁG. Helyesen 
jegyzi meg Oranje e szép könyvében, hogy Nehemia élete 
és szolgálata imádsággal kezdődik és imádsággal végző-
dik, mert az imádság magyar református kegyes atyáink 
szép meghatározása szerint „a Szentlélektől, igaz hitből és 
Isten ismeréséből vagy szeretetéből származott kérelem, 
amellyel habozás nélkül kérjük az örök idvesség és a jelen 
életre szükséges dolgokat, hogy a választottak az Istennek 
hálákat adjanak és imádják őt lélekben és igazságban.” 
(Debreceni hitvallás. Kiss Áron: A XVI-ik században 
tartott magyar református zsinatok végzései. Bp., 1881, 
263-264)
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Nehemia ajkán igaz hitből az Isten és az Ő szent ügye 
iránti égő szeretetből fakadt föl az Isten színe előtti aláza-
tos imádság, miképpen az igazi imádságnak mibenlétét a 
Második Helvét Hitvallás is ebben állapítja meg: „A hí-
vők minden imádsága egyedül Krisztus közbenjárása ál-
tal, egyedül Istenhez szálljon fel, hitből és szeretetből.” (II. 
Helvét Hitvallás 23. rész. Erdős József, Kvár 1932, 72. o.)

Vagy, amint kegyes magyar atyáink megállapították 
az imádkozás kívánalmait abban, hogy az legyen: „az 
Isten kegyelmével, a Krisztus érdemével és a Szentlélek 
segedelmével, igaz hittel és az Isten ismeretével. Mert a 
Krisztus nevében habozás nélkül és az Isten törvénye sze-
rint kell imádkozni” (Debreceni Hitvallás, Kiss A. i.m. 
268.), s mert Nehemia igazán tudott imádkozni, nem azt 
kérte, hogy nyomort és próbát ne szenvedjen ő és a népe, 
hanem elsősorban is, népe a sajátmaga s családja bűné-
re bocsánatot s az Isten ügyére s az ezért való munkára, 
harcra és szenvedésre győzelmet. Éppen úgy, mint atyá-
ink az igazi imádság ilyen vonásaira mutatta rá, amikor 
szép hitvallásokban a „Miatyánkot” magyarázták. (Debr. 
Hitvallás, Kis Á. i.m. 263-268).

De ne felejtsük el, hogy a nehemiai imádságban nem-
csak azt látjuk, hogy ismeri az igaz Istent, akihez imád-
kozik, és egyben megvallja bűnét és nyomorúságát, úgy 
a sajátját, mint a családjáét és az egész népéét, hanem 
reménységgel imádkozik, mert Istennek a kegyelmi ígé-
reteibe fogódzik, mert a hit mindig kapcsolatban áll az 
Isten kegyelmi ígéreteivel, amint XVI-ik századbeli atyá-
ink megállapították: „A hit csak a kegyelemnek ígérete-
it fogadhassa el. Tehát a hit a kegyelem ígéreteivel van, 
mint egy isteni csatornával összekötve. A szerződések és 
a szövetségek mindig megelőzik magukat az ígéreteket 
és a szövetségeknek kötelékei és erősségei az ígéretek.” 
(Debr. Hitvallás, Kiss Á. i.m. 95.o.) Ezt tudta nagyon jól 
Nehemia, hogy kérelmének szilárd bázisa az Isten szövet-
sége és ígérete. (Neh. 1,5-9)

Szépen fejezi ki a hitnek az isteni ígéretekkel való 
kapcsolatát a második Helvét Hitvallásunk is, amikor így 
szól: „A keresztyén hit nem vélemény és emberi elhitetés, 
hanem a legszilárdabb bizodalom a nyilvánvaló és állha-
tatos szívbeli helybenhagyás, általában az Isten igazságá-
ba – amely a szent iratokban és az apostoli hitvallásban 
van előadva – sőt, magának Istennek, a legfőbb jónak és 
főképpen az isteni ígéretnek és minden ígéret beteljese-
désének, azaz Krisztusnak legbizonyosabb elfogadása. 
(II. Helvét Hitvallás. Erdős J. i.m. 41.)

Figyelemre méltó az is a nehemiási imádságnál, ami-
re Kálvin hívja fel a = gyelmünket, hogy ez az imádkozás 
böjttel együtt történt, s Kálvin szerint a szent böjt nem-
hogy ne szilajkodjék, hanem azért is, hogy a könyörgé-
sekre és szent elmélkedésekre jobban el legyünk készülve, 
és ezenfelül, hogy bizonysága legyen az Isten színe előtt 
való megalázkodásunknak, midőn bűnös voltunkat Ő 
előtte akarjuk megvallani.” „Ilyen volt Nehemia böjtje 
(1,4) – mondja idevonatkozólag Kálvin –, mikor kitartó 
buzgalommal kérte Istent népe megszabadításáért”, mi-
ként Anna is (Lukács 2,37) böjtölésekkel és könyörgé-
sekkel szolgálta az Urat és böjttel is gyakorolta magát az 
állhatatos könyörgéssel. Kálvin megemlíti, hogy Pál és 

Barnabás is, mikor az egyházak élére szolgákat állítottak, 
böjttel szoktak imádkozni (Csel. 14,13), s a „böjtölésnek e 
fajában mást nem néztek, csupán hogy a könyörgésre még 
serényebbek és alkalmasabbak legyenek.” S ami az elmél-
kedésre való előkészületet illeti s az imádságra, Kálvin 
így szól, hogy: „az ilyen fajta előkészületre szüksége van 
úgy az egyetemes egyháznak, mint külön minden egyes 
hívőnek”, s a böjt harmadik vonásában, t.i. az Isten színe 
előtti megalázkodás bizonyságával kapcsolatban, Kálvin 
így szólt: „Néha megtörténik, hogy Isten háborúval vagy 
döghalállal, vagy valamely más csapállal (pl. szétszóró-
dással, a haza elvesztésével stb.) sújt egy nemzetet. Ebben 
a közös sanyarúságban szükséges, hogy az egész nép vá-
dolja magát és vallja meg bűnösségét.” (Inst. IV. 12,15-16)

Kálvin a Szentírás alapján megállapítja, hogy „Isten 
a böjtöt magában nem becsüli sokra, hacsak vele együtt 
nem jár a szív bensőbb érzülete, a bűnnel és önmagunkkal 
szemben való igazi elégedetlenség, valódi megalázkodás 
és Isten félelméből eredő igazi bánkódás”. Az Izraelben 
szokásos böjt külső jegyeihez: a zsákhoz, a hamuhoz és a 
síráshoz, Kálvin azt mondja, hogy az Úr színe előtti eme 
külső bizonyságokkal való leborulás: a hamu és a zsák 
azokhoz az időkhöz talán jobban illettek, de az összehí-
vás és a sírás és a böjt s amik ezekhez hasonlók, kétségte-
len, hogy a mi korunkra is hasonlóképpen vonatkoznak 
valahányszor dolgaink állapota úgy követeli.” (Inst. IV. 
12,17,18) A II. Helvét Hitvallás azt mondja, hogy: „A böjt 
a kegyesek könyörgésének és minden erénynek gyámola” 
az Isten előtti megalázkodás bizonysága „ilyen forma böj-
tölést ma is kell tartani az egyház „komor körülményei” 
között. (II. Hel. Hit. 74.)

S vajon, a mi magyar református egyházunk állapo-
ta és körülménye nem „komor”-e századunkban és nap-
jainkban? Vajon nagy átlagban el lehet-e mondani a mi 
református népünkről, hogy „égő szomjúság és emésztő 
vágy” gyötri a lelkét az Isten szent Igéje után? S vajon el-
mondhatjuk-e, hogy a lelkipásztoraink egyetemességét 
jellemzi az „Igével való élés” otthon, családjukban is?

Egy = atal lelkipásztor templomépítés ügyében vé-
gigjárt egy egész egyházmegyét, s a lelkipásztori-családi 
áhítatok kérdésében a vallomása nem hangzott nagyon 
megindítóan.

Lelkészértekezleteken sokszor az alig nősült lelki-
pásztoroktól, a = atal házasoktól is meglepő vallomáso-
kat hallunk, hogy még nem sikerült eljutniuk a hitve-
sükkel közös házi áhítat megtartására, míg a Teológiai 
Akadémián a Krisztust komolyan vevő teológus baráta-
ikkal le tudtak ülni a Biblia közös tanulmányozására és 
közös imádságra.

Vajon igazolja-e az élet azt, hogy mi, az Ige refor-
mátus szolgái igazán igés szempontokkal indulunk el „a 
jövendőbelinknek” a megkérésére? Vajon „a világi szem-
pontok” teljesen „zavartalanul” hagynak minket, amikor 
a hitvestárs megválasztásáról van szó?

Összeköttetés az egyházi „emelkedéshez”, pénzhez 
és vagyonhoz jutás, a személyiség alapos ismerete nélküli 
„fellángolás” már pusztán a külső megjelenésre (az ú.n. 
„betyárszerelem”) nem befolyásolják-e még a mi lelkün-
ket is?
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S nem látunk-e elég tragikus sorsú lelkipásztor-test-
vért, aki az Úr közelében való járásra nemhogy segítő tár-
sat nem talált hitvesében, hanem egyenesen az első számú 
gátlót és cölönköt.

S ha őszintén kellene vallani arról, hogy hány lelki-
pásztor kezdi a napot és végzi a napi munkát hitvestársá-
val és gyermekeivel együtt tartott közös bibliaolvasással 
és imádkozással, vajon felemelő volna-e ez a vallomás, 
vagy pedig lelket szomorító?

A közös imádságbeli „feszélyezettségről” az élet kü-
lönböző alkalmainál (családi látogatás, lelkipásztori ösz-
szejövetel, lelkipásztortárs temetése, özvegy, árva közös 
vigasztalása, beiktatási alkalmak stb.) szívet megnyugta-
tóbb, a tapasztalaton nyugvó adatoknak a fel nem sora-
koztatása. De hála az Istennek, hogy mindenütt, az egész 
lelkipásztori karunkban ott találhatók azok is, akiknek 
lelki vágyuk van erre, akik az Ige alapján egészen „ter-
mészetesnek” találják annak gyakorlását és az erre való 
buzdítását a társaiknak.

És Istent dicsérjük azért, hogy egyre mind nagyobb 
számban akadnak olyan lelkipásztor családok is, amelyek 
a világ legtermészetesebb dolgaként megtartják naponta 
többször is a házi áhítatukat, amelyben a gyermekeik is 
személyes hit alapján megindító lelki-vallomásokkal já-
rulnak az Úr elé a „szabad”, tehát „nem betanult” imád-
ságaikban, a kötött formájú s minden alkalommal elmon-
dott „Miatyánk”, vagy a zsenge gyermekkorban kötött 
formában tanult reggeli és esti, s nemkülönben étkezési 
imák mellett.

A holland szigorú református családok minden ét-
kezésnél, tehát naponta háromszor közös áhítatot tarta-
nak, amelynél a szent Biblia olvasását közös zsoltár, vagy 
dicséreténeklés vezeti és zárja be. E tekintetben nincs 
különbség a miniszterelnök, kis vagy nagyiparos, föld-
műves-gazda, vagy gazdasági cseléd között, mert min-
denik családjával együtt naponta háromszor dicséri a 
szent Úristent énekkel és imával, s a szent Igében való 
közös elmerüléssel, s ezzel minden napot megszentel az 
Úr napjának, a vasárnapnak „különösebb” értelmű meg-
szentelése mellett. Az Úr napját falun és városon jellem-
zi a mélységes csend és nyugalom. A családok a maguk 
otthonában, a templomba való kétszeri pontos megjele-
nésen kívül, mintegy „házi szentélyben” ünneplik meg 
az Úr napját, jó keresztyén-irodalom olvasásával, lelki 
beszélgetésekkel, káté tanulással és oktatással, amelynél 
a szülők ki szokták kérdezni azt, amit gyermekeik a lel-
kipásztortól tanultak.

Isten kegyelméből mindenféle társadalmi réteg-
hez tartozó ember vendége lehettem a vasárnaponként 
az egész országban más-más helyen való prédikálásom 
által, s így több miniszternek és magának a miniszter-
elnöknek is szálló vendége lehettem. Ez utóbbinál az 
ügyvéd 1 a – épp oly természetesen, mint más család-
ban – ebéd után hozta a bibliatartó állványról a hatal-
mas családi Bibliát és letette a miniszterelnök apja elé az 
asztalra, és felcsengett ajkunkról a zsoltáréneklés és dr. 
Colijn Henrik, Hollandia szigorú református miniszter-
elnöke olvasta az Igéből az aznapra következő részt az 
egész családjának.

De ugyanígy olvasta az egyszerű vasúti pályamun-
kás, vagy gazdasági cseléd házigazdám is, és ugyanígy 
énekeltük közösen a zsoltárt.

Hol található meg az a református, vagyis naponta a 
szent Igével élő családi élet a gyülekezeteinkben és a lel-
készi hajlékokban? Ritka, mint a fehér holló. S az magától 
értetődő, hogy a háztartási alkalmazottak és szolgák az 
ilyen családokban, ahol így élnek naponta az Igével, nem 
külön asztalnál ülő „alantasabb lények”, hanem „atya1 -
ak”, s mind egy mennyei Atyának gyermekei, mindenütt 
valóságos családtagoknak számítanak, akik a világ legter-
mészetesebb rendje szerint közös asztalnál étkeznek, tes-
tileg és lelkileg a hívő és hitvalló református kenyéradó-
jukkal, az Isten dicsőségére a Krisztusban, Akiben nincs 
úr és nincs szolga.

Vajon nem a Sionnak romlását igazolja-e az, hogy mi, 
az Ige hivatalos szolgái csak akkor rántjuk elő a Bibliát, 
amikor „a kenyerünkért” keresetre indulunk a katedrá-
ra, s ott az Igéből olyan istenes követelményeket, az Igével 
való naponkénti élés szükségességét hangoztatjuk a gyü-
lekezet tagjai számára, amit magunk sem cselekszünk, 
s így képmutató módra mással akarjuk bevétetni azt a 
mennyei orvosságot, amelynek a bevételétől magunk 
szívbelileg távoltartjuk magunkat

És nézzük meg a családjaink életét is. Régebben még 
úgy nőttünk fel a református kegyes gyakorlatot tartó csa-
ládjainkban, hogy nap nem múlt el zsoltáréneklés nélkül 
és egyetlen napon sem hagytuk el reggel, délben és este az 
imádságokat és bibliaolvasásban is volt részünk úgy, hogy 
nem múlt el az Úr napja s néha még több nap a hétben is, 
hogy ne hallottunk volna kegyes jó anyánk vagy kegyes jó 
atyánk ajkáról bibliaolvasást.

Ó, magyar Sion, nagy a te romlásod!
És a szeretetközösség kérdésében vajon jobban áll-

nánk? És éppen mi, református magyar lelki-pásztorok 
is? Nézzünk jól a keblünkbe. Alig található lelkipásztor-
társ, akinek szívében az Isten adta különböző talentumok 
miatt ne élne irigység és szakmabeli féltékenység, és ne 
őrizné féltékenyen katedráját és Krisztusnak az ő hiva-
talos szolgálatára bízott nyáját úgy, hogy minden, más 
prizmán keresztül törő Ige-fényhatást ne zárna el és ne 
utasítana vissza, még a közös lelki szükség és gyülekezeti 
nyomorúság idején is.

Ó, irgalom Istene, ne hagyj el minket. Bűnt gyűlölő 
és bosszúálló Isten, ó tarts meg Jézusért, felemelve karod, 
hogy tekinthessük a még nekünk adott időt megtérési 
lehetőségnek.

Csoda-e, ha Sionnak ilyen belső romlása miatt a 
szekták nemcsak döngetik az egyházunk kapuját, de már 
belül is kerültek a szent falakon. Minden évben egy vagy 
több teljes gyülekezetet kitevő létszámban szakítanak ki 
sorainkból a különböző szekták (jehovisták, baptisták és 
pünkösdisták, és nem kevésbé az utolsó időben az úgy-
nevezett „szabad keresztyének” vagy szabad „biblia-ta-
nulmányozók”), akikkel szemben még hivatalos fórumon 
mozgó egyházi személyek is „feleslegesnek” tartják a hit-
beli küzdelmet, ezzel feladva az Ige tiszta, vagyis reformá-
tus értelmezéséről vallott százados meggyőződésünket. 
Református magyar atyáink, az Ige tiszta értelmezéséért 
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való küzdést még a zsinati végzésekben is szent köteles-
ségünkül szabták s örökségül hagyták reánk s ma már 
oda jutottunk, hogy még a saját falainkon belül is a szek-
tákkal szembeni hitvalló küzdelmet „szent felekezetközi 
békemegzavarásnak” tartják és bélyegzik, s a szekták Ige-
értelem szempontjából való tévelygése ellen küzdő lelki-
pásztorok magatartását sokszor nyíltan hangoztatva is 
elítélik és helytelenítik.

Az Igében parancsolt igés hit védelmének még az 
egyház hivatalos sajtóorgánumai sem adnak helyet, sőt, 
még az is megtörténik, hogy százados, ősi és igaz hitval-
lásokban lefektetett és őrzött református álláspontunkat 
feladják és nyílt színen egyik vagy másik kérdésben, saját 
egyházi lapjainkban a szektáknak adnak igazat. Vezérelv 
gyanánt tanácsolják a szektákkal kapcsolatba: „kikerülni 
őket, a velük való harcot eltávoztatni tőlünk, s karonfogva 
járni velük, csókos atya( úi szerelemmel”.

A Szentháromság hívő a Szentháromság tagadóval, 
és a gyermeket keresztelő a felnőttet keresztelővel, s az 
Úr Rendjét egyház és állam számára vallott és megtar-
tó, mindezen rendet tagadó és felborító lázadóval, hogy 
annál nagyobb demonstrációja legyen a „felekezet-közi 
békességnek a különböző hitbeli és vallásos áramlatok, 
mozgalmak és szervezetek között”.

Ó, magyar Sion, nagy a te romlásod. Minden emberi 
tévelygéssel és szektárius vallásossággal szemben, atyáid 
útját miért nem szívleled meg? Tizenhatodik és tizenhete-
dik századbeli atyáid még a sírban sem tudnának pihenni 
mai útjaid miatt, ha korhadó csontjaikkal együtt takarná 
a lelküket is a temető sírhantja!

Ó, Uram, áraszd ki számunkra nagyobb mértékben 
szemet nyitó kegyelmedet s lelkünket a szent Igéd akara-
tának felismerésére segítő világosságodat, igen, tisztán. És 
határozottan fénylő és biztos utat mutató Szentlelkedet.

Ó, Uram, jöjj és támassz Nehemiásokat közöttünk, 
hogy felismerhessék Sion romjainál és falainak építésénél 
a huszadik század Samballath-jait, Tóbiásait és Gésenjeit, 
s ezeknek szándékával, templom és falrontásával szem-
ben megvédelmezhessék a Te népedet és felépíthessék 
Sionnak szent falait a Te dicsőségedre. Hadd hirdessük 
az Ige szent bizonyságtételét, hogy aki „nem enged a 
Fiúnak, a Szentírás-kijelentésben önmagát megismertető 
Isten( ának, az Isten haragja marad azon”, s aki enged a 
Fiúnak, az Isten áldása lesz keze művén, s az Isten jótet-
szése és kegyelme megláttatik annak ( ain és maradékain. 
S hirdessék, hogy akinek bizodalma az Úr, megáll mint a 
Sion hegye és soha meg nem rendül, s minden munkájá-
ban jószerencsés lészen, kezén lesz az Úr áldása és építője 
lesz a szent falaknak az Úr Sionjában.

Mert Sion megerősödésére vár a mi egész népünk. 
Hiszen történelmi tényekben is kijelentetett már, hogy a 
mi népünk, a magyar nép gyalázatul lett a népek előtt. 
Az utolsó évszázadban, minden európai népnél jobban 
vert nép az Úristen kezétől, mindenekben a mi népünk. 
Hona a legkisebbre zsugorodott össze és népe a legjobban 
szóratott szét minden más népnél, a világ minden égtája 
felé. A magyarságnak több mint fele a világ különböző ré-
szeibe és országaiba szóratott szét, s eszi a kemény verej-
tékkel megkeresett kenyerét másoktól „kegyelmezetten és 

megtűrten”. S az, aki idegenben evett kenyeret, tudja saját 
verejtékéről, hogy kemény kenyér az és nem kell külön or-
cája verejtékén kívül sóért nyúlnia, hogy kenyerének sós 
ízét érezze.

Az Istennek van valami célja a mi magyar népünk-
kel, hogy úgy veri. Nem a mások egyéniségével és erkölcsi 
életével mér minket, hanem igés követelményeivel. Nem 
azt kell keresnünk, hogy más népek mennyivel jobbak 
vagy rosszabbak, igazabbak vagy hamisabbak, tisztább 
vagy szennyesebb kezűek, s mennyivel kegyetlenebbek 
vagy kegyesebbek, vérszomjasok vagy nagylelkűek, ha-
nem egyedül csak önkeblünkbe kell tekintenünk s mint 
mértékre, a Szent Úristennek a Szent Igében elénk írt 
követelményeire. Pontosan úgy, mint Nehemiás tette, 
amikor népe és az Úr szentegyháza romlásának, tehát az 
Isten verésének okait kereste. Nekünk is úgy kell az Isten 
verésében saját bűneinket meglátnunk, mint okokat, és 
meg kell értenünk a történelmi csapásokban az Istennek 
megtérésre felhívó szózatát.

Ha széjjelnézünk a mi magyar református népünk 
istenfélelmén, megdöbbenve kell megállapítanunk az 
Isten-ellenességünk döbbenetes tényeit. Már egy negyed-
évszázaddal ezelőtt a nálunk járt amsterdami szigorú 
református dr. Hepp Valentin professzor, a következőt 
írja a Debreceni látogatásakor való benyomásairól: „nem 
formailag, hanem ténylegesen mi maradt meg e városban 
a kálvinizmusról. Ha az ember vasárnap reggel a temp-
lomba megy, érzi, hogy így kell felsóhajtania: ó, mennyire 
elhalványodott itt a hit aranya! A legtöbb s csaknem va-
lamennyi üzlet az Úr-napján nyitva van. Budapesten ez 
kevésbé hat így reám, mert ez a város túlnyomó részben 
nem református. De Debrecen igen. S még ehhez jött va-
lami, ami e kellemetlen benyomást még bántóbbá tette. 
Éppen azon a vasárnapon volt a nagyvásár, s ahogy én 
észrevettem és értesültem, a reformátusok is részt vettek 
ezen, s ezt rendesen meg lehet látni a templomlátogatás-
ról is. És ha az ember elgondolja, hogy egykoron ebben a 
városban lakott és dolgozott a bátor kálvinista, az unita-
rizmus híres támadója, Mélius, s ha az ember elgondol-
ja, hogy 1567-ben itt tartották a híres debreceni zsinatot, 
amelyet a mi dordrechti zsinatunkkal hasonlítanak össze, 
mely zsinaton a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást 
fogadták el hitvallásukul, akkor nagyon fájdalmas pilla-
natokat él át. Amiket mondottam, azokat megszokott je-
lenségnek tekinthetünk. Ezek a tények nem önmagukban 
álló tények. Az itteni egész életgyakorlatnak keresztmet-
szetei ezek.

A kálvinista élet alábukott. A reformátusokat az el-
világiasodás bűne ragadta magával. (Hát ha még a sírban 
nyugvó professzorom, az Úr 1956-dik esztendejében látná 
Debrecent a világhoz való szabódása és alakulása bűné-
ben! Horváth László megjegyzése). A református egyház 
itt „nép egyház”, de nem ideális értelemben, hanem a szó-
nak legszomorúbb reális értelmében, s mégis nem hagy-
tam el Debrecent pesszimisztikusan, hanem optimiszti-
kusan, mert azt tapasztaltam, hogy meg van a vágyakozás 
arra, hogy ismét jó kálvinisták legyenek. De ez óriási 
erőfeszítésbe fog kerülni. Azt még nem lehet előre meg-
mondani, hogy egy nagy, öntudatos református ébredés, 
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nagy gátlásokba fog-e ütközni. Lehet, hogy még elvisel-
hető lesz. Minden esetre, a nehezen mozdulni-tudás = te-
hát: lomhaság) és a megszokottság egy kálvini ébredésnek 
talán keményebb ellenségeként fog jelentkezni, mint az 
elvek szerint mutatkozó nyílt és határozott ellenségeske-
dés. És ezután különösen: az öntudatlanság. Különösen 
Debrecenben éreztem nagyon erősen, hogy a református 
németalföldnek nem szabad a segédnyújtó kezét levennie 
a magyar reformátusokról. Mert olyan szívesen + gyel-
nek fel az elvi, lényegi (principiális) bizonyságtevésekre. 
Az arcokról leolvashatod, ha nem is szomjúság, de mégis 
lelki elevenség él a magyar reformátusban, a református 
igazságok hallatán”.

„Mindenkinek a szívére írom, hogy tartsunk élő kap-
csolatot a magyar reformátusokkal, keressük meg a köz-
ponti helyeiken őket és az Isten Igének örök igazságaira 
+ gyelmeztessük, amint ezt az igazságokat a kálvinizmus 
vallotta meg és buzdítsuk őket arra, hogy ragaszkodjanak 
ezekhez az igazságokhoz és tanulmányozzák ezeket. S aki 
fölkeresi őket, csak úgy keresse fel, ha isteni küldetést érez 
a számukra. Az ember érzi, hogy a magyar kálvinizmus-
nak lelki támogatásra van szüksége és ezt nyújtanunk kell 
a Jézusnak szent akaratáért. S végül a magyarokért többet 
kell tennünk és nagyobb értékeket kell jelentenünk a szá-
mukra. Szomorú az én szívem, hogy én (betegsége miatt, 
csonthártya gyulladás s orvosi tilalma dacára – Horváth 
László megjegyzése) többet nem gyújthattam a magya-
roknak és éppenséggel Debrecenben. A magyar kálviniz-
musnak ügye, sohase hagyjon nyugtot a mi szíveinknek”. 
(De Reformatie, 1928. szept. 14. nr. 50, 360-61).

Vajon azóta másként néz ki a mi református ma-
gyar állapotunk? Vasárnap megszentelés. Az egész 
Székelyföldön, csekély kivétellel, az Úr-napja is olyan 
„munkanap”, mint a hétköznapok bármelyike. Ha + -
gyelmezteti az ember a vasárnap szántókat, boronáló-
kat, vetőket, széna-gyűjtőket, trágyahordókat és a többi 
munkásokat, nem is beszélve az aratókról és a cséplők-
ről: „atyám+ a, miért fog be máma és miért megy a me-
zőre? Hiszen ez az Úr-napja s várja magát az Isten-háza, 
a szent Úr Jézus az Ő szent Igéjével”, azt a feleletet kapja, 
az indulatba jött atya+ tól, hogy „tiszteletes úr, hát nem 
+ zettem meg becsületesen a kepét s nem + zettem becsü-
letesen az egyház fenntartási díjat, hát akkor mit akar tő-
lem? Elégedjen meg a sorsával s ne zaklassa az embernek 
a lelkét, mert van elég ami zaklassa.” És tartják a papot a 
gyászbatári szereléknek, hogy „szép”, sőt „gyönyörű” ha-
lotti prédikációval elprédikálja és kikísérje az Úr-napján 
is hétköznapi munkában, egy életen át fáradozó, önmagá-
ban emésztő atya+ akat.

Ó református Sion, hova jutottál? Úgy viselkedsz, mint 
aki számára nem áll az Istennek évezredes rendelkezése: 
„hogy az Úr-napját megszenteld”. Nem hallod, a dicső-
séges református múltadból, a Bocskai és Bethlen Gábor 
korszakából atyáid hitvalló vallomását, s nem látod az ő 
ünnepmegszentelésüknek szépséges tényeit. Bedugtad 
már füledet XVI. századbeli atyáid + gyelmeztető hitval-
lása előtt is, amikor hozzád így szólnak: „Megszentelni 
a békesség napját ez teszi: az Istent Lélekben és igazság-
ban imádni és valamely meghatározott napon az Isten 

nyilvános tiszteletére rendelt szokásokat illendő renddel 
az Isten törvénye szerint megtartani, a testnek a testi 
munkától pihenést engedni, hanem az isteni munkában 
foglalkozni”. (Debr. Hitvallás. 4. parancsolat magyaráza-
tából Kiss Á. i.m. 277.)

Csoda-e, hogy az Isten-verése rajtunk, amikor egy 
tízezernél több lélekszámú gyülekezetben a reformáció 
napján tizennyolcan hallgatták az Igét és 1956 egyik nyári 
délutánján pedig, tizenketten.

Csoda-e, hogy ver minket az Isten, amikor 1956 nya-
rán az egyik marosmenti lelkipásztor a lelkészértekezleten 
arról beszélt, nagy lelki fájdalommal, hogy a falu kocsmá-
rosa milyen örömtől sugárzó arccal újságolta, hogy „most 
már nekem is örömöm van, tiszteletes úr, mert kezd men-
ni”, s ami megy, az az alkohol fogyasztás, mert az egyhó-
napi alkohol fogyasztás tizenegyezer lej forgalmat jelen-
tett neki, egy – pár család kivételével – tiszta református 
magyarokból álló, hétszáz lelkes gyülekezetben.

Valóban, mély bűnbánattal kell kérnünk az Isten 
Szentlelkét, hogy támasszon köztünk: új Nehemiásokat.

Csoda-e, ha ver minket az Isten? Amikor ilyen meg-
döbbentő adatok mellett az egyház fenntartásra hozott 
áldozatok, az ember bűnös szenvedélyeire adott kiadá-
sok mellett alig mutatnak számbavehető, komoly, hitbeli 
meggondolást.

Csoda-e ezek után, ha már-már a vezetők is megtán-
torodnak s feltámad szívükben az a kétségbe ejtő gondo-
lat, hogy hagyjuk a szórványokat, ha csak az anyagyüle-
kezeteket fenn tudjuk valahogy tartani? Még gondolhatni 
is iszonyú és istentelen.

Valóban „szociális válságba” jutottunk. Valóban 
szükség van itt Nehemia szociális tudatára és hívő bátor-
ságára. Szükség van, hogy a XVI-ik század zsinati vég-
zéseiből megértsük a felénk hangzó szociális intéseket s 
védjük az Ige hatalmával az alattvalók jogait, a munkások 
béreit, s felvegyük a küzdelmet a heréknek és a kizsákmá-
nyolóknak, a lelketlen uzsorásoknak és tékozlóknak min-
den formájú néptiprása ellen a harcot. (Debr. Hitvallás. 
Kiss Áron i.m. 280 (260-262)

De ahhoz, hogy ezt tehessük, szükséges az, hogy mint 
a Jeruzsálemet és a szent templomot a zsidó nép, Nehemia 
vezetése alatt, visszatérjünk az „erő forrásához”, az Igéhez, 
ennek ítéletei és kegyelme ígéreteihez, imádkozó lélekkel. 
Tehát szükséges, „az Ige-hirdetésünknek” a megújulása.

Hitvallásaink rámutatnak, hogy ennek első forrása: 
a Szentírásnak naponkénti hívő olvasása:”Hanem azt 
mondjuk, hogy kell a Szentírást mindeneknek olvasni és 
tudni, mind addig, míg az Igének helyes magyarázásával, 
mely az eklézsiában kiszolgáltatik, magát megerősítheti 
és a hamis prófétákat mind megismerheti s mind eltávoz-
tathatja. De azt is hozzátesszük, nem hogy a Szentírásnak 
olvasása, hozzáadván azt, aki minden hűséges lelki taní-
tótól megkívántatik, hogy azt hűségesen magyaráznák”. 
(Tarcal-Tordai Hitvallás. Kiss Áron i.m. 353)

„Mint hogy a Szentlélek átkot dörög azokra, akik az 
Isten munkáját csalárdul végezik, emlékezzenek meg a 
lelkipásztorok, hogy ők nem tunya heverésre, sem nem 
külső gazdálkodásra, hanem az Úr gabonájában hívat-
tattak, amelyben olvasással, tanulással és tanítással kell 
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foglalkozniuk. Különben a nem tanulók, a hanyagok és a 
Szentírásban jobban-jobban előre-nem-haladók, mint ha-
szontalan béres szolgák fognak elűzetni”. (Jeremiás 48,10)

„A próféták és az apostolok írásaiból teljes egyházi 
beszédeket köteleztetnek meríteni, mégpedig azért, hogy 
mind a pásztor, mind a hallgatók, naponként jobban elő-
haladjanak és növekedjenek a mennyei tudomány isme-
retében.” (Luk. 16,29) (Felső Magyarországi cikkek 1595, 
VI. „Tanulni és tanítani kell”. XI. „Micsoda forrásból kell 
a prédikációt meríteni” Kiss Á. i.m. 711)

Valaha a magyar református Sion igehirdetése erő-
teljes igehirdetés volt. Tisztán zengett atyáink ajkán 
az Ige. Nem emberi bölcselkedéssel magyarázták, de a 
Szentírást a Szentírással értelmezték, amint ezt szigo-
rúan előírja a Debreceni Hitvallás is, amiről tanúskod-
nak a XVI-ik és XVII-ik századbeli református atyánk 
theológiai és gyakorlati-kegyességi iratai is. Ma, semmi 
ellenőrzés, semmi őrködés. Minden theológia tárt karú 
befogadásra talál a lelkipásztorképző intézetekben, s a 
tiszta református theológiának „a bujdosó kuruc” ke-
serves szerepe jutott a mi magyar református XX-ik szá-
zadbeli egyházunkban. Kálvin nagy francia ismerője, 
Doumergue, mit mond idevonatkozólag a nálunk tett 
tapasztalatairól 1909-ben: „Szigorú ortodoxiával itt nem 
találkozunk.” (A szigorú kálvinizmus zászlaját 1916-ban, 
dr. Kuypernek a Magyarországon járta alkalmával bon-
totta ki dr. Sebestyén Jenő! H.L.) Ha valaki az ellenkezőjét 
állítaná, tévedne. A teológiai akadémiák és valószínűleg 
a lelkészi kar is szabadon csatlakozik egyik vagy másik 
irányhoz. Vannak egyházak, melyekben az ortodox hit 
szunnyadozik, de olyanok is vannak, melyekben új élet-
re kap. Egyik legfontosabb jelenség az, hogy általános a 
nézet, hogy a kálvinista egyháznak bizonyos újításra van 
szüksége, ami részben már meg is indult.”

„Hű marad-e a magyar kálvinizmus az ősi hagyomá-
nyainak? Képes lesz-e a nagy történelmi szerepét tovább 
folytatni? Sokakat aggodalom fog el, ha erre gondolnak. 
Az élet sokat ígér, keveset ad. A magyarok az ő törté-
nelmüket, nyelvüket, szabadságukat, függetlenségükért 
vívott harcukban megnyilvánult hősiességüket, modern 
kultúrájukat a kálvinista hitnek köszönhetik. Kívánom, 
találják meg a magyarok azt, amit keresnek: ősi hitükben, 
az igaz hitben, az igazi keresztyén hitben való megújhodá-
sukat, megerősödésüket!” (Gen=  Emlék könyv 84.)

Tehát, a reformáció útját! Doumergue is hangsúlyoz-
za, hogy rá kell ébrednünk a református-mivoltunknak a 
tiszta és erőteljes tudatára! Tehát ugyanazt látja szüksé-
gesnek, amit a másik nagy külföldi kálvinista, a holland 
dr. Hepp professzor. S ha ma meghallgatnák igehirdeté-
sünket, s megnéznék a mai lelkipásztori kar theológiai 
felfogását, vajon mit mondanának? A magyarországi kál-
vinizmus „új theológiai orientációba” kezdett s a keresz-
tyénség oekuménitását írta a zászlajára, s az Evangéliumot 
a világ arculatára fordította s a világ kedvéért „kifordítot-
ta” a maga igazi valójából. Mit mondana Doumergue vagy 
Hepp, és mit mondanának magyar református atyáink, 
ha ma körülnéznének a magyar Sion falain belül, a theo-
lógiai áramlatokon és a magyar református lelkipásztorok 
igehirdetésének hallattán.

Hallanának tiszta unitárius, vagyis Szentháromság 
tagadó prédikációt, miképpen nekünk is négy éven át 
kellett hallgatni az egyik magyar theológiai akadémián 
Krisztus Istenségét tagadó, unitárius meggyőződésű „re-
formátus” theológiai tanárt.

A magyar Sion falain belül „mindent” lehet szelle-
mileg elkövetni, mert lehetővé teszi a deformált, vagy-
is az Ige vonalától messze romlott egyházkormányzati 
rendszerünk, amelyben az igés elvek helyett, az egyéni 
és családi protekció vezérelve az uralkodó: az amicitia, 
supraprincipia!

Ha a reformátustól eltérő és idegen szellemiségű theo-
lógiai tanárok exisztálhatnak a magyar református theoló-
giai akadémiákon, akkor milyen szellemiséget mutathat a 
lelkipásztorok igehirdetése? Ezer arcút. Az egyik elhunyt 
theológiai professzorunk egy egész sorát idézte azoknak a 
theológiai irányoknak és áramlatoknak, amelyek mind he-
lyet és kenyeret kaptak a magyar református akadémiákon.

A magyar református XX-ik századbeli Sion még 
nem ébredt döbbenetesen tudatára annak, amire az egész 
Szentírás = gyelmeztet, s amit a Nehemia példája is tanú-
sít, hogy a felfogás és a gyakorlat, a tan és az élet összetar-
tozik az Isten akarata szerint.

„A tan: az igazság elmondása. Isten a tiszta és teljes 
igazság, a tan tehát: Isten látása, értése, gondolatainak utá-
nagondolása, akaratának akarása, cselekvése. Így az igazi 
tan mindig theocentrikus, azaz Istenre irányul, Istent ke-
resi, Istenről tanít, mégpedig főként a Szentírás alapján. 
Ezért mondja Kálvin az Institutio első könyvének végén: 
„A mi okosságunk nem lehet semmi egyéb, mint az, hogy 
kegyes tanulékonysággal magunkévá tegyük mindazt, 
ami a Szentírásban foglaltatik.” Magunkévá tegyük! Ez 
nemcsak azt jelenti, hogy megtanuljuk, hanem azt is, 
hogy cselekedjük. „Az ismeret vagy tan, cselekedetté ala-
kul és a cselekedetek azon célokra irányulnak, amelyeket 
a tiszta és a helyes tan határoz meg és jelöl ki. A tudomány 
vagy tan tehát az Isten igazságának minél teljesebb megis-
merésére és cselekvésére törekszik és így nem egyéb, mint 
az Örökkévaló felé törekvés egyik módja. Nagyon hely-
telenül gondolkodik ezért az, aki a tant kevésre becsüli 
vagy megveti. Mert egyetlen helyes tan milliók üdvössé-
gét szerezheti meg, s egyetlen hazug tan, milliókat dönt-
het kárhozatba. Ezért az Istent tanuló és tanító ember a 
legszentebb szolgálatot végezi. Minél többet tudok, annál 
közelebb jutok a mindent tudó Istenhez s minél tanulat-
lanabb vagyok, annál távolabb esem Istentől; a tanulatlan 
papok, presbiterek, egyháztagok: Istentől távolodó, hulló 
csillagok. Ezért volt mindig fontos a tan, a református re-
formátorok szemében.” (Dr. Budai Gergely: A tan a refor-
mációban. Kálvinista Szemle. 42. XIII. 1932, 333.)

Vajon hogy fénylenek a mai magyar református 
„Csillagok”? Mert „a lelkipásztorok csillagok, a világ vi-
lágossága és föld sava: minélfogva a magunk egyházaink 
előtt szent és ártatlan élettel, tiszta tudománnyal tartoz-
nak járni”. (Debreceni Hitvallás. Kiss Á. i.m. 581.)

Milyen fényt hintenek az igehirdetésben a XX-ik 
századi magyar református lelkipásztorok? Az erdélyi 
Sionunkban, az Úr (évében) 1956. esztendejében egye-
temesen elrendelt prédikáció, közösségi munka, milyen 
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képet mutat az egyházmegyei bíráló bizottságok mérle-
gén. A beszédek javarésze az úgynevezett „mottos”-beszé-
dek kategóriájába. A textusba, mint üres hordóba, hordja 
az igehirdetők javarésze a maga tanultsága és olvasottsága 
szerinti bölcsességét, képzeletvilágát, vagy e világból szer-
zett ismereteit. Alig akadt a beszédek között „textus-sze-
rű” beszéd, vagyis amelyik az Ige mélyére ment és kihá-
mozta, Szentírás igaz értelmezéssel, az Isten üzenetét ama 
textuson keresztül. A legtöbb beszédben Krisztus a beszéd 
végén csak „* astromként” ragasztatott hozzá s csattogó-
ként az ostor végén. S alig akad beszéd, amelyben az Isten 
Fiának fősége hordta volna az egész beszédet és mondotta 
volna el a Megváltó üzenetét a gyülekezetnek. A temetési 
beszédek javarészében még csak említés sem tétetett arról, 
hogy Krisztus föltámadt és arról, hogy mit szerzett ne-
künk az örökéletre az Ő feltámadásával, mennybemenete-
lével és az Atya színe előtt érettünk való közbenjárásával.

Vajon nem áll-e most is a magyar református egy-
házban fellelhető igehirdetésre a nagy átlagot véve, a 26 
évvel ezelőtti megállapításunk, hogy: „a mai magyar re-
formátus egyházban nincs ötlet, etikett, mottó-prédiká-
ció és sokszor mégis a szalon pintyőke csicsergésére em-
lékeztető igehirdetés hangjait halljuk, csak itt-ott zúg bele 
az Írás prófétáira és apostolaira emlékeztető Írás-szerű, 
azaz valóságos kálvinista igehirdetés”. (Horváth László: A 
Kálvinizmus és a Dogma. Hódmezővásárhely, 1930. 127.)

Mikor döbben rá már, hogy „nem a juhok a pásztort, 
hanem a pásztor tereli a juhokat”. (Debr. Hitvallás) Mikor 
érti meg már a magyar református egyház, hogy nem az 
ember s a világ arculatára kell alakítani az evangéliumot, 
hanem az evangélium akaratára az embert és a világot a 
Szentlélek erejével.

Mikor vállaljuk el azt a szent harcot, amellyel ellent 
állunk a különböző igéjű „megrendeltetéseknek” és „a 
pokol kapui ellen” is mondjuk az igazat és tanítunk az 
ördög és „a gonosz emberek akarata ellenére is”. (Debr. 
Hitvallás. Kiss Á. i.m. 586.)

A magyar református egyháznak tudnia kell, hogy 
századokon keresztül igés volt az élete és ez az élet a 
„hitszabadság diadal énekéből, a hitért és nemzeti sza-
badságért üldözöttek zsoltáraiból, imáiból, mártírok 
könnyeiből és véréből, Isten Lelkétől ihletett nagy szel-
lemek munkájából, nélkülözéseiből, könyörgéseiből, 
áldozni kész jó lelkek gondviseléseiből” (Nagy Károly: 
Református Prédikátori Tár. Kvár 1912, 101.) nyerte a 
maga gazdag tartalmát.

Tehát, Nehemiaként „ébernek” kell lennie, úgy szent 
öröksége, mint a jelenben és a jövendőben, reáváró szent 
feladatai tekintetében. Jobban mint valaha rá kell > gyel-
ni Nehemiára, mert ha van Isten nyájának vezetője, aki 
magában hordta az Ige tiszta tudatát s ha van még Isten 
szíve szerinti igazi lelki gondozó és áldással munkálkodó 
Néppásztor, úgy Nehemia volt az, mert azon az őrhelyen, 
ahová állította őt az Úr, a szent Igében megszabott legszi-
gorúbb követelmények szerint: éber volt. 

Magyar református Sion: „Légy éber, ah, napod bár-
merre fordul, mert szüntelen vigyáz az ellen. S a Szentek 
Szentjét elfoglalja orvul, ha égő hittel telve nincs. Ó szün-
telen, légy éberen s imádkozzál Sion”.

Mert csak éberséggel lehettünk résen az Ige-
fegyverével az Isten világügyének nyílt ellenségeivel s a 
nép, az Istennépe élete és sorsa, saját vérű renegátjaival 
szemben úgy, ahogy ezt tőlünk Isten megkívánja. Mert 
csak lelki éberséggel lehettünk az Isten szent ügyének ál-
dott munkásai s az Isten által megváltott emberiség fejlő-
dési lehetőséginek továbbvivő eszközei!

Másként nem, mert másként magunk is a hitetők 
elhitetettjei leszünk s így a történelem örökös Géseim-
jeivel, Sanballath-jaival és Tóbiásaival szemben, nem 
tudjuk a nehemiási győzelmet megszerezni, az Isten szent 
ügyének és népének.

Meg kell tanulnunk Nehemiától, hogy mit jelent egy 
erőszakos, zsarnoki hatalommal teljes világban rendület-
lenül bízni az Istenben, az Ő Igéjének szilárd erejében és 
gyógyító hatalmában. (Zsolt. 107,20)

Éreznünk kell újból az egyik erdélyi fénylő pász-
tor-csillaggal azt, hogy: „Atyánk, Istenünk! Mind 
azt az áldást, mit e világnak adtál, a mi Urunk Jézus 
Krisztusunkban és az Ő szent evangéliumában, ma mé-
lyebben érezzük, mint valaha. Ma, midőn a bűnnek em-
beri gonoszságnak átka mint egy mindent elpusztítással 
fenyegető özönvíz árad el a világon s nyomában ott jár a 
pusztulás és a halál: ma érezzük igazán, mit tesz Benned 
bízhatni, a Te Atyai orcád elé gyermeki bizalommal me-
hetni, sorsunkat a Te kezedben tudni, bűnbocsánatnak és 
örökéletnek bizonyságában élni, szenvedni és meghalni”. 
(Nagy Károly. Református Szemle. 1917. 36. sz. 377 o.)

Éreznünk kell azt, amit Kálvin a szívünkre kötött, 
hogy a világ sorsáért, különösen a lelki és szellemi életet 
illetően, mi világító csillagok, evangéliumi pásztorok fe-
lelősséggel tartozunk az Úristen színe előtt, mert a világ 
„hamis és veszedelmes tévelygésekbe esik bele, hacsak a 
pásztorok a legnagyobb bölcsességgel elejét nem veszik.” 
(Inst. IV. 12,19)

Igen, az Ige bölcsességével! Hivatásunk prófétikus, 
mert próféta az – Kálvin szerint – „akiben az Úr Jézus 
Krisztusban megjelenő dicsőség a földi élet árnyékai kö-
zött is, olyan erővel és határozottsággal jelenik meg, hogy 
világosságunkkal egy korszakot, egy darab földet behin-
tenek, s mint sötétségben világoskodó lámpások, irányt 
mutatnak, bíztatnak és vigasztalnak Annak az erejével, 
akinek a képében járnak”.

Prófétikus felelősséggel kell tehát járnunk az élet út-
jait és így tekintenünk a nekünk adott időt. Úgy, amint 
kegyes atyánk vallomásából halljuk: „Nem lehet hát 
veszteg állnom, mert az álom elnyomhatja a lelkemet. A 
szövétnek lánggal égjen, legyünk ébren, az Úr még ma itt 
lehet. A kürt zengés máris hallik, már hajnallik, útban 
már az angyalok. Életem csak egy tenyérnyi számonkéri 
Jézusom, ha meghalok.” (Szőnyi Benjámin XVII-ik szá-
zad. Az én időm. A mi énekeink. Kvár 1943. 12.)

Ó, azért imádkozzunk, hogy az Úr küldje Szentlelkét 
és az ezer bajban vergődő Sionunkat építse meg az ő rom-
lásából. Több mint félévszázaddal ezelőtt, valaki így ki-
áltott fel: „Egyházi életünknek meddősége sok esetben 
azért állott elő, mert politikai érdekek útvesztőibe és az 
administració terméketlenségébe terelte a legjobb erőink 
tevékenységét, az egyházi élet belső erőinek fejlesztése 
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helyett! Az idők fordulásaiban az Ige egyháza nem félhet, 
mert tartalma örök: a Krisztus. Ha Őt követi, nem fél-
het semmitől. Csak serkenjünk fel egyszer a letargiából, 
hogy világosodjék meg előttünk a Krisztus, akkor bátran 
a győzelem biztos reményével vehetjük fel a küzdelmet, 
mert velünk az Ige: a Krisztus, az Ő világgyőző hatalmá-
val.” (PREIL 1892, 372.)

Ó, jövel Szentlélek Úristen, tedd egyházunkat, a ma-
gyar Siont, igazán a Krisztus református egyházává.

Ó, hadd legyen erkölcsi ereje és önbizalma arra, hogy 
az Ige követelményeit és következményeit levonja és al-
kalmazza a szolgálatában.

Ó, add, hogy kikerüljünk bálványaink hatalmából 
(R. S. 1930, 310-311)

Ó, Szentlélek Úristen, fejtsd ki a mennyei Krisztusunk 
fenséges dicsőségét, a földön és sokszor a mi református 
egyházunkban is, agyonglóriázott, bűnös emberi di-
csőségek sötét árnyékvilágából. Mutasd meg nekünk a 
Krisztus Urunk egyedüli glóriáját, az Ő igés, református 
szentegyházában. Ó, jövel Szentlélek Úristen, mert az 
utánad való kiáltás egyre jobban elhalkul az ajkakon, s 
egyre éktelenebb lármával csap az égre az Isten-tagadók 
bosszús lármája. Jövel Szentlélek Úristen, mert ím, látod, 
gyermekeink már alig maradtak, kik a szent keresztség 
kötelezettségével a Krisztusban való hitet tanulják. Jövel, 
mert egyre sokasodnak, akik a kon< rmációi és úrvacsorai 
bizonyságtevésüket elfelejtik s testestől, lelkestől ez átok 
verte világhoz, sokszor orcátlanul tüntető hűtlenséggel 
odafarolnak. Jövel, mert még egyházunkban is szívköny-
nyet meghazudtoló mosolygó farizeizmust találsz, s ket-
tős nyelven beszélni tudást, a kanaáni és a philiszteusi 
nyelven való beszélést, a pünkösdi kettős tüzes nyelvnek 
az őszintesége, bizonyságtevő ereje helyett. Ó, jöjj, s az 
Annások és Kajafások, a Heródesek és a Pontius Pilátusok 
világában mutasd meg nekünk az igazi Főpapunkat és 
Világkormányzó Jézusunkat. Rázd fel az aléltságából a 
XX-ik század Sionjának két világháború üszkös romjai 
között, életét tengető Új Izrael elalélt lelkét.

Ó, Isten, atyáink Istene, légy hozzánk is irgalmas, 
mint egykoron a régi Izraelhez, Nehemia idején! Légy 
irántunk is késedelmes a haragra és nagykegyelmű! 
Emlékezzél meg szent ígéreteidről, melyeket a XVI-ik 
században református atyáinknak tettél, hogy a töredel-
mes szívet te szereted és az engedelmes lelket meg nem ve-
ted! Szólj újra hozzánk, hogy a Hozzád megtérőket szent 
Fiadban magadhoz öleled s a bűneink miatt szétszórt né-
pünket, még a világ túlsó sarkaiból is újból összegyűjtöd s 
beviszed őket arra a helyre, amelyet ígértél nekik és adtál 
örök rendeléssel! Hirdesd újból egyházunknak, hogy ne 
félj Sion, ímhol jön a te szabadítód! A porból is megépíted 
Sion kapuit és falait. A sír széléről is visszahozlak téged 
és megmutatom, hogy én vagyok a te Istened, hogy hir-
desd annak a nagyságos tetteit, ki az alacsonyt felemeli a 
porból s a szűkölködőt megelégíti és a megalázottat fel-
magasztalja és a halálra jutottat az élet útjára segíti. S az 
üszkös, romok között heverő Sionból dicsőségesen mun-
kálkodó egyházat állít helyre.

Ó, jövel Szentlélek Úristen, támassz közöttünk is 
Nehemiásokat és nehemiási reformátorokat. Olyanokat, 

mint voltak magyar reformátoraink is, akik jöttek a XVI-
ik században „az ellentétet is megdöbbentő küzdelmek 
századában”. Igen, amikor sírt a föld és elerőtlenült min-
denki, aki azon lakott. (Ef. 4,3). „Jöttek és nem rettegtek. 
Nem tudták volna, hogy mi vár reájuk? Igen, ma romok, a 
felégetett falvak között járván nemcsak olvasták, mi sors 
érte azokat, akik hirdették Istennek akaratát egykoron, 
hanem maguk is szenvedtek, viszontag, csúfolódásokat 
és ostorozásokat, annakfelette kötözéseket és tömlöcöt.” 
(Zsid 11,36)

„Mert ugyanaz volt itt mindig a próféták, az aposto-
lok sorsa: kikre nem volt méltó e világ: pusztákon bujdos-
tak, hegyekben, barlangokban és földnek hasadékaiban.” 
(Zsid 11,28). „Igen, de ezekből épült fel Krisztus egyháza.”

„De volt fegyverük: az Ige s ez hozott bizalmat és 
reményt a szívekbe. „A romok között templomok, isko-
lák épültek, amelyekből énekek szálltak fel lelkesen, s 
amelyekből hangzik az a beszéd, amely megmarad, mely 
megtart.”

„A keresztyénségnek, a maga tisztaságában, visz-
szaállított (reformációs) tanításai, a népünk lelkéből 
kiváltották a nemesebb érzéseket, a komoly, szent elha-
tározásokat. Országgyűlési végzések, csataterek, áldo-
zatkészség, beszéltek idők folyamán a megnemesült ér-
zékekről, elhatározásról, munkásságról. Igen, „teremtek 
számunkra emberek, kik jöttek a nagy nyomorúságból és 
megmosták, megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” 
(Jel 7,14) „Fér< ak, akik érezték, hogy itt küldetésük van, 
érezték és küldetésüknek megfelelni igyekeztek. Haladtak 
füstfelhőkön, porfelhőkön, mindennemű omladékokon 
át és alig tudjuk elképzelni a nehézségeket, a sziklákat, 
a fehérlő csontokat, amelyek mellett jártak. Volt erejük, 
nem ismerték a bizonytalanságot, amely a munkára kép-
telen, hanem érezték a bizonyosságot, a kipusztíthatatlan 
őserőt, amely bennük érvényesült. Érezték, mint a prófé-
ták egykoron és az apostolok.” (Pruzsinszky Pál: Hitünk 
hősei a XVI. században. Az Ige-hirdetők 20-26)

Igen, mint egykor, Nehemia!
Százados református hitvallásunk a Debreceni 

Hitvallás, a nagyobb cikkek 42-ik cikkében, a lelkipász-
torok fegyvereiről tárgyalva így szól: „A lelkipásztorok 
mennyei fegyverekkel legyenek felszerelve: szent bibliá-
val, és a megpróbált tudósok magyarázataival...” A 74-ik 
cikkben pedig azt mondja, hogy: „az olyan tudós fér< ak 
írásait, amelyek megegyeznek a szent bibliával és az apos-
toli hitformával „bevesszük, helybenhagyjuk”, mert elis-
merjük, hogy az írások kegyes és katholikus magyarázata 
„az Isten ajándéka” (I.Kor. 12), s hogy az igaz és helyes 
magyarázatokat, doktorokat, evangélistákat, az Isten 
ajándékozza és küldi”. (Kiss Á. 583, 612.)

Ilyen gondolatokkal fogadjuk az Írás e tudós ma-
gyarázójának L. Oranje-nak is: Nehemia könyvét. A cél 
a romban levő Sion Isten kegyelme általi megépítésének 
a megmutatása a Nehemia igés és szentlelkes szolgálatán 
keresztül. Ilyen céllal buzdítottam a holland nyelv megta-
nítása után Szabó József lelkipásztor barátomat e könyv 
lefordítására. A fordítás szöveghűségét fejezetről-fejezetre 
ellenőriztem, míg az I., V. fejezeteket szabad alakítással, 
magam dolgoztam át magyarra.
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Illesse elismerés az én kedves barátomat azért a szívós 
szorgalomért, amellyel hetente – szép és csúf időben, nap-
sütésben és záporesőben is, megtette a kétszer tizennégy 
kilométernyi utat gyalog azért, hogy négy felnőtt gyer-
mekről gondot viselő apai elfoglaltsága dacára megtanul-
hassa annak a népnek a nyelvét, amelynek egyetemeire 
mindig vágyott, de amelytől az egyházunkban már meg-
szokottá vált „mostoha kezelés”, vágyai ellenére elütötte. S 
Hollandiát nem látva, s holland egyetemen nem járva, az 
Isten kegyelméből a református hit kitartó buzgóságával, 
a holland református irodalmat mégis lelki kincsei közé 
számíthatja.

Ajánljuk e könyvet magyar fordításban a Jövendőnk 
drága ígéreteinek, az i) ú Timotheusoknak, a * eológiai 
Akadémia i) úságának azzal az imádságos óhajjal, hogy 
hadd ismerjék meg az Ige-szolgálatra való felkészülés ál-
dott idején: az Isten nagyságos tetteit, a Nehemia Ige-szol-
gálatán, egyházépítésén és néppásztorlásán keresztül. 
Hadd harsogjon az Ige biztos zengésű trombitája az aj-
kukon s hadd vegyék az Ige lándzsáját, vakoló kanalát és 
csákányát a kezükbe, szentegyházunk építésére és hadd 
hordjanak Istentől kapott képességeikkel szerény téglada-
rabokat a szent Sionnak építéséhez. Hadd legyen örömük, 
a fáradságos, küzdéssel és szenvedéssel teljes Ige-szolgála-
tuk után a Nehemia öröme, hogy hála imát rebeghessenek 
egykoron ajkaik azért, hogy a parányi életük által is elvé-
gezte az Úr a Siont építő szent szándékait és tetteit. Hadd 
zengjen mindannyiunk ajkán az ősi énekünk: „Akik 
bíznak az Istenben, az Istennek beszédében, kik marad-
nak szerzésében, ezek lépnek erősségben mintegy kőszál 
keménységben idvezülnek hitből”. (1778 Debrecen: A mi 
énekeink. Kvár 1943, 5.)

Hadd zengjen nehéz, a XX-ik századi Ige-szolgálatunk 
közepette, a Szentháromság Istenbe vetett hitünk vallo-
mása: „Mentsvárunk minekünk az Úr s a zord időben 
sziklavár s bár paskol az orkán vadul, ott szívünk meny-
helyre talál”. „Úgy, úgy bízunk az Úrban, mentsvárunk Ő, 
mentsvárunk Ő! Ó Jézusunk, Tebenned megnyugszunk 
mi, Te zord viharban, Sziklavár”. Hadd zengjen nemzet-
ségeken keresztül a Siont építők Istenben való bizodalmá-
nak szent dala: „Megáll az Istennek Igéje és nem állhat 
senki ellene, a nagy Isten vagyon mivelünk és Szentlelke 
lakozik bennünk”. (Énekeskönyv XVIII.)

Kelt Magyarrégenben, 
a Reformáció 439. évfordulóján.  
 HORVÁTH LÁSZLÓ.

(L. ORANJE: NEHEMIA    – ISTEN ÜGYÉNEK HŐSE –  
Fordította: Szabó József. A fordítást ellenőrizte: Horváth 
László)

Köszönjük Pap  Judithnak a Horváth László féle elő-
szó beírását a kifakult és nehezen olvasható gépírásos 
szövegről. Az előszó kelte a jelzett időpont szerint 1956 
októberére esik. A Nehémia-Nehemiás névváltozatot a 
szerző nem használta következetesen, mi a kéziratot kö-
vetve, változatlanul hagytuk a Horváth László szövegét.

A fordítás alapjául szolgáló könyv szerzőjének a tel-
jes nevét és művének a címét könyvtári katalógusban 
találtuk meg. (Leendert Oranje Czn.: Nehemia, de held 
Gods. Naamlose Vennootschap W.D. Meinema, 16x21cm, 
271 pag., ills van Jac Eriks Noot. DelF , 1930. - Második 
kiadás:1931.)

Legyen meg a Te akaratod. (Mt. 6,10)

6Az akaratra vonatkozva minden emberre nézve há-
rom lehetőség van: nincsen akarata, saját akarata van, 
Isten akarata érvényesül felette.

A legvigasztalanabb állapot, mikor az embernek nin-
csen akarata. Ha egy ember elvesztette akaratát és akarat 
nélkül sodorják az áramlatok, nagyon mély fokra süly-
lyedt. Mégis sok ilyen ember van. A szenvedély hajtja, 
amelynek szerencsétlen áldozata lett. Gyakran tudatában 
vannak szomorú állapotuknak. Azonban többé nincsen 
akaratuk. Az ilyen emberek még egyet próbálhatnak, ki-
ragadják magukat kísértésekkel teli állapotukból, és egy 
erős idegen akarat alá adják magukat. Az alkohol elleni 
küzdelemben ezt a módszert régóta sikerrel alkalmazzák. 
A cél természetesen nem az, hogy sokáig függő viszony-
ban maradjanak mások akaratától, hanem hogy megsza-
baduljanak a kárhozatos nyavalyájuktól és az önuralom 
szabadságára jussanak el. Aki a keresztyénséget úgy ér-
telmezné, hogy az az embereket vágy és akaratnélkülivé 

akarná alakítani, nagyon hamis képet festene róla. Jézus 
az elszánt rosszakaratot is többre értékelte az elernyedt 
akaratnélküliségnél. „Vajha hideg volnál vagy hév, de mi-
vel sem hideg sem meleg nem vagy, kiköplek az én szám-
ból.” Az akarat megbénítására és megöldöklésére a budd-
hizmus tanít. Az Evangélium ezzel ellentétben az akarat 
felébresztését célozza, mert Isten országának akaraterős 
emberekre van szüksége.

Eszerint tehát jobb a második: saját akaratának en-
gedelmeskedni? A közmondás azt tartja: az ember aka-
ratának teljesülése mennyország. A tékozló Y ú a példázat 
szerint szintén azt akarta, arról álmodott és örökségével 
elment a világba messze az atyai háztól. Tudjuk milyen 
mennyországot talált. A rövid ideig tartó örömmámort 
szükség és szolgaság váltotta fel. A példázat az életből 
van véve, egy olyan embernek a története ez, amely saját 
akaratának engedelmeskedett. Azt hiszem, mindnyájan 
ismerünk hasonló történeteket. Egy bölcs ezt a tanácsot 

o
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adja a töprenkedőnek: ne törd annyit a fejedet, törd in-
kább akaratodat, azzal többet érsz. Egyik legnehezebb 
büntetése Istennek, amit egy emberre adhat, hogy a saját 
akaratára hagyja. És fordítva a legnagyobb jótétemény, 
amit Isten velünk szemben tanúsíthat igen gyakran az, 
hogy megakadályoz saját akaratunk keresztülvitelében.

Hátra van még a harmadik lehetőség: Isten akara-
tának engedelmeskedni. Egyáltalában akarat nélkül élni 
egyenlő a halállal. Saját akaratunk sokszor sodor dőre-
ségbe és szerencsétlenségbe. Isten akarata üdvösségre és 
életre vezet. Ezt akarja nekünk Jézus tanítani. Ezért kell 
így imádkozzunk: „Legyen meg a Te akaratod, mint a 
mennyben, úgy itt a földön is”.

II.

Általában úgy fogják fel ezt a kérést, mint a megadás-
nak és szenvedésre való készségnek a kinyilvánítását. Úgy 
értik, mintha így hangzana: „Legyen meg a Te akaratod, 
akármit hoz és segíts, hogy azt el is viselhessük”. Hittel 
imádkozva és Jézus értelmezése szerint ilyesmi is van 
benne, nemhiába mondják a régi írásmagyarázók, hogy 
ez a kérés a legnehezebb a Miatyánkban. Természetesen 
sokan vannak, akiknek ajkán egész könnyen hangzik: 
„Legyen meg a Te akaratod”, mondják és szívükben azt 
gondolják: „másképp úgyse lehetséges”. Így az imádság-
nak nincs értelme. Sem külsőleg, sem belsőleg nem fog 
rajtunk semmi változást előidézni. Az igazi imádság elő-
feltételezi, hogy Isten az Ő gyermekeinek imádságát meg-
hallgatja és akképpen cselekszik, ahogy nekünk üdvössé-
günkre szolgál, és Ő ott is tud menteni, ahol emberi ítélet 
szerint minden elveszett. Éppen azoknak nehéz, akiknek 
ilyen hitük van, minden körülmények között így imád-
kozni: „Legyen meg a Te akaratod”.

Mindnyájan egy boldog élet után vágyunk. A legben-
sőbb vágyunk, bárcsak Isten megadná azt. Tudjuk, hogy 
megvan a hatalma hozzá. Mégis imádkoznunk kell azért, 
hogy legyen meg az Ő akarata, még akkor is ha remeg az 
ajkunk és remeg a szívünk. A betegség férge a testünkbe 
költözik. Szeretnénk még sok mindent elvégezni és élvez-
ni. Még oly nagy szüksége van reánk kedveseinknek. És 
akkor erőnk összeroppan és a halál fenyeget. Szinte kény-
szerít valami erő, hogy így kiáltsunk fel: „Óh, ne engedj 
még meghalni!” Ehelyett így kell imádkozzunk: „Legyen 
meg a Te akaratod”.

Nagyon nehéz. A keresztyén hit azonban ezt adja aj-
kunkra. Mert a keresztyén hívőnek az Isten akarata nem 
egy irgalmatlan, sötét sors, melynek kerekei védhetetle-
nül gázolnak át rajtunk, hanem kegyelemmel teljes szere-
tő hatalom, amely megjelent Jézus Krisztusban, és amely-
hez azért van teljes bizodalma, mert tudja, hogy bármit 
küldjön és tegyen is, javunkat akarja. Ebből a bizalomból 
táplálkozva imádkozhatjuk minden fenntartás nélkül: 
„Legyen meg a Te akaratod”. Lehet, hogy olyan valami 
történik, ami egészen sötétnek tűnik számunkra. Isten 
tudja azt. És ez elég. Várjunk az időre, mikor Ő mindent 
jóra fordít. „Amit én cselekszem te azt most nem érted, de 
ezután majd megérted.”

III.

Szó szerint azonban ennek a kérésnek: „Legyen meg a 
Te akaratod”, más értelme van. Azt imádkozzuk, hogy az 
Isten akarata legyen meg, hogy a Földön úgy érvényesül-
jön, mint a mennyben.

Jézus a mennyei világot állítja példának elénk. Ott 
minden lélek az Ő szolgálatában áll, és minden dolog az 
Ő dicsőségére történik. Ott más akarat nem jöhet tekin-
tetbe, mint az Isten akarata. A földön más az eset. Itt még 
sok idegen és istenellenes akarat uralkodik. Nem lehet el-
gondolni, mi minden történik egy városban, egyetlen nap 
is az Isten akarata ellen. Mi magunk is számtalanszor se-
gítünk, hogy olyan dolgok történjenek, amiket Isten nem 
akar. Mindnyájunkban van egy rész, mely idegen, mely 
istenellenes akarat. (Test és vér.) Fölfelé és lefelé húzó erők 
harcolnak a lelkünkért. „Én nem tudom, mit cselekszem”, 
rajzolja Pál apostol ezt a belső lelki kon8 iktust, „mert 
nem azt teszem, amit akarok, hanem azt, amit gyűlölök”. 
„Két lélek lakik bennem” – panaszolja Goethe Faustja. 
Azonban nem csak az ember szívében van ez az aka-
rat. Megtestesül szokásokban és állapotokban, az egész 
életfolyamatban és egy óriási gátló hatalommá változik. 
Azokban a kísértésekben, melyek az ember elé állnak, 
azokban a nehézségekben, melyek minket a jóért való 
törekvésünkben akadályoznak stb. ellene állnak, hogy ne 
Isten akaratának engedjünk.

Isten ezeknek az ellenes akaratoknak mozgási teret 
enged. Ő nem akarja az embert erővel a maga akarata 
alá hajtani. Engedi megtapasztalni, mi jön ki abból, ha 
egy más akarat uralkodik. Úgy tetszik, magunkban és 
másokban tapasztaltuk már ezt elégszer. Ugyanakkor 
azonban azt is megmutatja Isten, hová vezet az Ő aka-
rata. Azért adta nekünk Jézust. Ott látjuk mi, hogy van, 
ahol Isten akarata történik, teljesen, mindig, tökéletesen. 
Tudjuk most már, hogy kell elképzeljük, amikor így imád-
kozunk: „Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben 
azonképpen itt a Földön is”. Hogy úgy történjen velünk is 
az Ő akarata és azáltal mi is békességhez és olyan élethez 
jussunk, mint Jézus; ez az Isten akarata és ez kell legyen 
Jézus minden tanítványának a napi kérése Istentől.

Nem elég azonban, ha mi ezzel a kegyes óhajtással ott 
állunk az élet folyamának partján és nézzük, hogy árad az 
isteni cselekedet. Mi is engedjük magunkat annak habjai-
tól tovasodortatni. Így imádkozni, legyen meg a Te akara-
tod, azt teszi: cselekvőleg belépni a mi akaratunkkal. Isten 
akarata az emberek között a mi akaratunk segítségével 
kell megtörténjen. Éspedig legelőször a mi legközelebbi, 
mindennapi környezetünkben. Isten akaratát cselekedni 
nem azt jelenti, prédikálni, nem misszionáriusnak len-
ni, betegeket ápolni, egyik vagy másik ügyet „csinálni”, 
egyik vagy másik egyesületbe belépni. Mindnyájunktól 
kivétel nélkül azt követeli Isten legelőször is, hogy mi 
az Ő akaratát a mi mindennapi lényünkben és forgoló-
dásunkban megvalósítsuk, azt az akaratot, melyet mi a 
Szentírásból, Jézus Krisztus Igéjéből és személyéből isme-
rünk, és amelyről a mi lelkiismeretünk bizonyságot tesz: 
Ez Isten akarata. Mindnyájunk számára egy és ugyanaz. 
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Mindnyájunkat ugyanahhoz a célhoz akar elvezetni. 
Ugyanazokat a parancsokat adja. Nem mint egy szolgai 
jármot, hanem mint a szeretet kötelét, mely által minket, 
gyönge és tévelygő gyermekeit az Ő dicsőséges Országába 
akar felemelni, és amely által mi Őt, a kegyelemben gaz-
dag Istent és az Ő erejét a mi alacsony életünkbe le tudjuk 
vonni.

Van azonban Istennek olyan akarata is, amely min-
den ember számára más. Istennek minden egyes emberrel 
megvannak a maga tervei. Mindnyájan Istent kell szol-
gálnunk, azonban mindenki a maga módja szerint, mint 
az orgona sípjai a maguk módján vesznek részt a felséges 
dallamban. Ezért ad Isten mindenkinek más-más ado-
mányt, vezeti különféleképpen az élet útjain, állít más és 
más pontjára az élet mezejének. Ha tehát az a hívatásunk, 
hogy Isten akaratát cselekedjük, nem csak általánosság-
ban kell ismerjük Isten nagy üdvtervét, hanem valahogy 
azt is meg kell tudnunk, mit akar Isten  tőlünk testre 
szabottan, hogy kell ebben vagy abban a helyzetben vi-
selkednünk, ennél vagy annál a válaszútnál döntenünk. 
Akkor lép a mi egész életünk Isten szolgálatába, akkor 
lesz istentisztelet. Csak akkor hull a véletlen és megszo-
kott dolgokra is Isten fényessége.

Isten nem mulasztja el a sokféle eszköz között is meg-
mutatni az Ő külön akaratát. Bizonyos útmutatást nyúj-
tanak azok az ajándékok, melyekkel Isten felruházott. Az 
a körülmény, hogy Ő nekünk jó, vagy rossz emlékezetet, 
ügyes vagy nehéz kezet, erős vagy gyönge testalkatot stb. 
adott, nem csak a pályaválasztásnál, hanem folytonos, 
számos döntésünknél nyilvánvalóan Isten akaratát mu-
tatja meg. Ugyanúgy a természeti körülményekkel és 
vonatkozásokkal, amelyekbe belehelyezett. Nagyon sok-
szor mirajtunk múlik, a mi gondatlanságunkon és köny-
nyelműségünkön, hogy nem ismerjük fel Isten akaratát. 
Komoly gondolkodás, lelkiismeretes mérlegelés sokszor 
elég volna ahhoz, hogy pontosan megtudjuk Isten aka-
ratát. A tapasztalat, melyet a népnyelv a legjobb tanító-
mesternek nevez, szintén felbecsülhetetlen szolgálatokat 
tehet ebben a tekintetben. Ezt az értékes tálentumot na-
gyon hűségesen és okosan kell forgassuk. Némely esetben 
olyan körülményeket enged Isten bekövetkezni, melyek 
azok számára, akik látni akarnak, kétségtelenül meg-
mutatja, mit követel tőlünk Isten akarata. Mindenekelőtt 
azonban a lelkiismeretünk az iránytű, amely eligazít. 
Minél szorgalmasabban használjuk, annál megbízhatóbb 

felvilágosításokat fog adni nekünk. Kétséges esetekben 
Isten akaratát azon az oldalon keressük, amelyre nehe-
zebb nekünk lépni.

Valljuk meg, hogy ezeket az eszközöket nem használ-
tuk elég komolysággal és hűséggel. Ezért vagyunk sok-
szor olyan panaszra méltó bizonytalanságban. Nagyon 
sok keresztyénnek ezek az eszközök igen egyszerűek. 
Különleges jeleket várnak. Vagy a sorsot kérdezik meg. 
Nem törődnek azokkal a jelentős útmutatásokkal, me-
lyeket Isten az ő helyzetükben megmutatott, cselekszik 
azt, amit nem tudnak, hogy Isten akarata-e. Bizonyos, 
hogy sokszor mindezek az említett eszközök hiányoznak 
és tényleg lehetetlen Isten akaratát gyorsan és biztosan 
felismerni. Mit tegyünk akkor? Imádkozzunk: „Legyen 
meg a Te akaratod”. Hogy milyen módon hallgat meg 
bennünket Isten, hogy ezek közül az eszközök közül fogja 
valamelyiket felhasználni, vagy utunkra világosabb fényt 
derít, úgy hogy hirtelen felismerjük utunkat, vagy vala-
miképpen más fordulatot ad, az az Ő dolga. Minden eset-
ben rábízhatjuk magunkat, hogy a mi mennyei Atyánk, 
azt a gyermekét, aki az Ő akaratát becsületesen teljesíteni 
akarja, meghallgatja.

Közülünk mindnyájan mentünk már olyan utakon, 
melyek nem Isten útjai voltak. Becsületesen be kell valla-
nunk: nem az volt a hiba, hogy nem ismertük, mi az Isten 
akarata, hanem sokkal inkább az, hogy nem akartunk en-
gedelmeskedni Isten akaratának. A kérés azért, „Legyen 
meg a Te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is”, 
imádság azért is, hogy adjon az Isten nekünk engedelmes 
szívet. Aki kész Isten akaratát cselekedni, az fel is fogja 
azt ismerni. A készenlét és az ismeret a hűséges engedel-
messég minden lépésénél növekszik. Ha hűséggel enge-
delmeskedünk, minden lépéssel növekszik bennünk a ké-
szenlét és az Isten akaratának megismerése. Ámen.

(Gellén Sándor egyházkerületi főlevéltáros talált erre 
a Benz-Tőkés Béla féle prédikációra 2015-ben. A kézirat 
a nagybányai ótemplom legutóbbi renoválásakor kerül-
hetett elő egy szekrény elmozdításakor. Gustav Benz ko-
rának az egyik leghíresebb igehirdetője és lelkigondozója 
volt. Született 1866 aug. 2-án. Bázelben hunyt el 1937 jan. 
25-én. Jelenleg csak ezt az egy prédikációt ismerjük Tőkés 
Bélától. Minden kéziratát elkobozták.)

o
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 Szabó József, a Horváth László „cinkostársa” 

Szabó József lelkipásztor életére vonatkozó magyarázatos anyaggyűjtés

Ki is lehet ez a komoly tekintetű felforgató ember, 
aki Beresztelkén tanult hollandul1, és fordítói munkájá-
val kiérdemli a „Horváth László cinkostársa” minősítést? 
Érdeklődésemet2 kezdetben kevés siker koronázta. A ku-
tatás időrendi sorrendjében jutottam az alábbi részleges 
eredményre. Tudós és szerény lelkipásztor volt, akinek 
a munkásságára a jövendőben még több fény derülhet. 
Dolgozatunk az adatok hiányossága miatt nem lehet „tel-
jes”, a titkosszolgálati iratok ismerete nélkül pedig egye-
lőre nyitott marad a kérdésünk. Üldöztetéseinek a törté-
netét magával vitte volna a sírba?

Hermán M. János levele a kolozsvári Balla Zsuzsá-

hoz, Szabó József egyik unokájához, 2016 márc. 1-én: 

„Kedves Zsuzsa! Szabó József nagyapádról találtam 
említést egy 1952-es levélben, Horváth László írta hollan-
dul az egyik professzorának. Csatolom a legutóbbi három 
írásomat (Horváth Lászlóról, Sass Kálmánról és a Welti 
családról, továbbá Tőkés Béláról), hátha lesz időd elolvas-
ni és ha lehet, szíveskedjél kinyomtatni és Édesapádnak 
is továbbítani. /Az első a Hörcsik Richard féle emlékkö-
tetben jelent meg a tavaly, a második megjelenés alatt 
Komáromban, a harmadik az idei királyhágómelléki 
könyvnaptárban jelent meg./ Szeretnék írni a Nagyapád 
svájci peregrinatiojáról. Vajon ő is a svájci Welti-család 
belső köréhez tartozott? Hátha van valamilyen levél, fény-
kép vagy más emlék az i6 úsága idejéből. Vajon maradtak 
fenn prédikációi, fordításai, publikációi?”

Horváth László régeni lelkipásztor 1956-ban írott 

méltató szavai3 Szabó József beresztelki lelkész holland 

nyelvtanulásáról és fordításáról:

„Ilyen gondolatokkal fogadjuk az Írás e tudós ma-
gyarázójának L. Oranje-nak is: Nehemia könyvét. A cél 
a romban levő Sion Isten kegyelme általi megépítésének 
a megmutatása a Nehemia ’igés és szentlelkes’ szolgálatán 
keresztül. Ilyen céllal buzdítottam a holland nyelv meg-
tanítása után Szabó József lelkipásztor barátomat e könyv 
lefordítására. A fordítás szöveghűségét fejezetről-fejezetre 
ellenőriztem, míg az I., V. fejezeteket szabad alakítással, 
magam dolgoztam át magyarra.

Illesse elismerés az én kedves barátomat azért a szí-
vós szorgalomért, amellyel hetente – szép és csúf időben, 

1  Horváth László szenvedélyesen szerette a tanítást, első osztályos gyer-
mekként tőle tanultam az első kétszáz holland szót. Id. Adorjáni Kálmánt 
is tanította hollandul, lásd: Isten előtt alázattal. In: „Akik imádkoztak 
üldözőikért”. Szerk. Miklós László. Kolozsvár, 1996, p.119-120
2  Szép Eduárd beresztelki lelkész válasza Hermán M. Jánosnak, 2016 
febr. 29-én: Sajnos nagyon kevés adattal tudok szolgálni. Az irattárban 
szinte semmi feljegyzés nincs Szabó József tiszteletes életéről. Annyit 
tudunk, hogy 1946-1976 között szolgált Beresztelkén, nyugdíjazásáig. 
Nyugdíjas lelkészként, a @ ckói gyülekezetben szolgált néhány évig. 
Első felesége Beresztelkén van eltemetve (aktív lelkész volt, amikor 
megözvegyült), ő pedig Lukailencfalván. Második felesége néhány éve 
halt meg és őt is ott temették el.”
3 In: Teológiai Fórum, szerk. dr. Somogyi Alfréd, (ISSN: 1337-6519) 
X.: (2016/2) p.47.

napsütésben és zápor-
esőben is, megtette a 
két szer tizennégy kilo-
mé ternyi utat gyalog 
azért, hogy négy fel nőtt 
gyermekről gon dot vi-
selő apai elfoglaltsága 
dacára megtanulhassa 
annak a népnek a nyel-
vét, amelynek egyete-
meire mindig vágyott, 
de amelytől az egyhá-
zunkban már megszo-
kottá vált „mostoha ke-
zelés”, vágyai ellenére 
elütötte. S Hol landiát 
nem látva, s holland 
egye temen nem járva, 
az Isten kegyelméből a 
re formátus hit kitartó 
buzgóságával, a hol-
land református iro-
dalmat mégis lelki kin-
csei közé számíthatja.”

Részlet Dr. Horváth László mártír lelkipásztor 

tanulmányából4  
„Horváth László titkos ellensége és feljelentője a ré-

geni papsága idején egy „Zöldi” fedőnevű besúgó volt, aki 
nem volt más, mint Szőcs Endre5 esperes, korábban buka-
resti kultuszdepartamenti inspektor. Régeni lelkész szere-
tett volna lenni és el akarta mozdíttatni Horváth Lászlót 
a presbitérium, a Magyar Népi Szövetség, a milícia, a sze-
kuritáté és a református püspökség által. Horváth László 
erre túl későn jött reá, már Szilágysámsonban volt, aho-
va úgy került, hogy Tatár Mihály lelkésszel cserélt helyet. 
Akkor mondta állítólag Szőcsről egy besúgó klerikusnak 
azt, amit az gyorsan jelentett is: „Szeretnék visszatérni 
Szászrégen rajonba, de amíg ez a vörös gazember itt van, 
nem jövök vissza, mert likvidál.”6

Megrendezett perében a neokálvinista, 1920-ban el-
hunyt Kuyper Ábrahám7 a román állam potenciális ellen-

4  Hittel és humorral: Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd 
születésnapjára. Szerk. Baráth Béla.  Debreceni Református Hittudo-
mányi Egyetem, Debrecen, 2015. p. 172-173.
5  Szőcs Endre lelkészt, aki a romániai vallásügyi államtitkárság 
felügyelője volt, 1959 nov. 15-én nevezik ki Bukarestből a Teológiai 
Intézet ószövetségi katedrájára dr. Nagy András helyett, akit más 
professzorokkal együtt kényszernyugdíjaztak. Egyik titkosszolgálati 
fedőneve: „Zöldi”.
6  Sógor Csaba: A kisebbségi lét dimenziói egy református lelkész 
esetében: Horváth László (1901-1961). Kézirat, Kolozsvár, 2009, p.23
7 Kuyper életéről és teológiájáról könnyen tájékozódhattak. E helyen 
kívánjuk felhívni a @ gyelmet a másik derék kuyperiánus teológus, 
Fülöp Ferenc (szül. 1903. ápr. 1 Parajd) esperes életére és munkásságára, 
aki szintén üldözések közepette fejezte be életét. Immáron felszentelt 
lelkészként Utrechtben lesz bernardista ösztöndíjas 1927-től 1929 

Szabó Józsefnek 

a Teológián, az 1930-as tablón 

látható fényképe 

(dr. Adorjáni Zoltán 

professzor szívességéből)
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ségének számított, és ezzel az ügy teológiatörténetivé válik 
olyan értelemben, hogy esetében kifordították az állam és 
az egyház kapcsolatának a magyarázatát, hamis ideológiai 
frázisokat csempésztek az ítéletbe a vádlott rovására.

Valósággal földbe gyökerezik az ember lába a döb-
benettől, hogy minémű okfejtéssel próbálták elítélni: „Ez 
az általa elismert vád abban a tényállásban valósult meg, 
hogy főleg Kuyper Abrahámtól fordított műveket, s azok 
előszavában nem általában a református egyházra, hanem 
a „magyar református egyházra” utalt, amivel beismerte, 
hogy úgymond „nacionalista-soviniszta eszmét propa-
gált”. Azt is beismerte, hogy „mivel Kuyper nyomán ő 
bírálta a püspöki rendszert, lényegében a román állam-
rendet megsértette, mert az püspöki rendszerben élő re-
formátus egyházat ismert el.”8

Egy Onac nevű szekus nem átallotta azt javasolni, 
hogy két magyar marxista tanár és egy kolozsvári lel-
kipásztor olvassa át a Horváth László összes műveit és 
annak alapján fogalmazzák meg a véleményüket arról, 
hogy a népi demokrácia és Románia ellensége-e Horváth 
László vagy sem.

A következő hosszabb idézet a kolozsvári hadbí-
róságon már nem került felolvasásra, a CNSAS levél-
tára őrizte meg az utókornak, iszonyattal olvassuk: 
„Összefoglalva, a szakvizsgálat ideje alatt tanulmányo-
zott anyag alapján kijelenthetjük, hogy mind a megtar-
tott prédikációk, mind a fordítások izgató, viszálykeltő 
jellegűek, kitűnően használhatóak az osztályellenség 
fegyvereként avégett hogy népi demokratikus rend-
szerünket megdöntsék, és a magyar nacionalizmust és 
sovinizmust felbujtsák. A hívek és lelkészek, akik hal-
lották vagy felhasználták ezeket az anyagokat, hatá-
sukra átváltozhattak becsületes állampolgárokból népi 
demokratikus rendszerünk elkeseredett ellenségeivé, a 
román nép ellenségeivé, olyan emberekké, akik a ha-
tárok revíziójáról szőnek álmokat. A tanulmányozott 
anyag teljes világossággal megerősíti azt a tényt, hogy 
Horváth László lelkész felhasználta ezt az előre megfon-
tolt eljárást és a református egyház episzkopális szer-
vezetének következetes elítélése, becsmérlése révén, a 
hívek és lelkészek tudatába az elégedetlenséget akarta 
beültetni, hogy majd felhasználja ezt az elégedetlen han-
gulatot reakciós, államellenes céljai számára. 

Különösen súlyosnak találjuk azt a tényt, hogy L. 
Oranje: „Nehémiás” című művének fordítása és „átdolgo-
zása”, Horváth László eredeti előszavával 1956 nyarán 
jelent meg, amikor a magyarországi ellenforradalom elő-
készítése ideológiai és politikai téren folyamatban volt. 
Ezek az ellenforradalmi eszmék a sajtón, a rádión és más 
eszközökön keresztül hozzánk is eljutottak az országba, 

nyaráig. Fülöp Ferenc erdőszentgyörgyi lelkészt 1952 aug. 15-én 
tartóztatták le, súlyos agyvérzés után szabadul 1954 jún. 17-én, 
meghalt 1959 márc. 1-én. Fizetését nem folyósították, felesége nyugdíj 
nélkül maradt. Török Ernőnek a Fülöp Ferencről írott nekrológját 
lásd a Református Szemle 1959-es kiadásának a 101-105. oldalain. 
Tárgyunk vonatkozásában megemlítjük Fülöp Ferencnek az I+ ú Erdély 
kiadásában, Kolozsváron, 1939-ben megjelent művét, amelynek címe: 
Krisztus királyságáért. Kuyper Ábrahám élete és munkásága.
8  Molnár János: Az 1962-es kolozsvári püspökválasztás és a sze-
kuritáté. Világhálón: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/ 
molnarjanos-kolozsvar.htm

Horváth László ellenséges tevékenysége pedig hozzájárult 
még nagyobb mértékű terjesztésükhöz. 

Úgy véljük tehát, hogy Horváth László, népi demok-
ratikus rendszerünk egy elkeseredett ellensége. Meg kell 
jegyeznünk azt a tényt is, hogy Szabó József, aki L. Oranje 
„Nehémiás” című művét lefordította, szintén bűnös ezért a 
tettért, és Horváth László cinkostársának tartjuk. Csatoljuk 
az ellenséges tartalmú részek lefordított szövegeit. 

sk. Gáll Ioan, sk. Csutak Csaba9, sk. Iosif Székely„.”

Dr. Ősz Előd Sándor levéltáros szíves közlése az 
egyik törzskönyvi lap adataira nézve 2017. jan. 31.

Szabó József 1904. május 4-én született Felsőkosály 
nevű faluban, Szolnok-Doboka vármegyében. Édesapja, 
Szabó Károly, református földműves, 1874-ben született 
a háromszéki Bita községben. Édesanyja, szül. Szövér>   
Anna, Alsóbalázsfalván (Maros vármegye) született 
1884-ben.

Szabó József 1926-ban érettségizett, első lelkészképe-
sítő vizsgájának ideje 1930, jún.

Házasságot kötött 1934 jan. 23-án. Feleségének a le-
ánykori neve Veress Berta, aki 1901 okt. 29-én született 
Tövisen. Veress Berta édesapjának a neve Veress Mihály, 
édesanyja született Tibori Rachel.

Első gyermekük neve Barnabás, született 1935 okt. 
27-én; második gyermekük, Bertalan-József, 1937 jún. 
3-án született.

Szabó József szolgálati állomásai: esperesi segédlel-
kész Alsórákoson 1930 júl. 1-től 1931 szept.30-ig; Tövisen 
szolgál 1931 okt.1-től 1933 júl. 31-ig; Marosjárai szolgála-
tának a kezdete pedig 1933 aug.1.

Dr. Adorjáni Zoltán teológiai professzor közlése, 
Kolozsvár, 2017. febr. 17.

Szabó József svájci tanulmányainak adatai: „Nr. 1190. 
Name: Szabó József. Geb.: 1906. Heimat: Osteuropa. 
Alum nus: 1936–1937. Pfarrerin Marosjára, Ungarn.“ 
In: Frei, Heinrich: Dastheologische Alumneumin Ba sel. 
ZurFeier des hundertjärigen Jubiläumsseiner Neug rün-
dung. Vorwort von Professor Oscar Cullman. Verlag von 
Friedrich Reinhardt, Basel 1944, 70-71. old.

Balla Zsuzsa szíves válasza az Édesapja iratgyűjtése 
nyomán, 2017 jan. 26-án:

Alább sorolom az iratokat, amelyeket édesapám fel-
leltározott a Nagytata hagyatékából:

- születési anyakönyvi kivonat
- házassági anyakönyvi kivonat (1934)
- nemzetiségi igazolás (CertiX cat de nationalitate) - 

Szabó Iosif
- szülei és családjuk nemzetiségi igazolása
- érettségi vizsga (1926)
- Teológiai leckekönyv
- Bizonyítvány az első lelkészképesítő vizsgálatról (1930)
- Bizonyítvány a nagypapi vizsgálatról (1933)

9  Dr. Csutak Csaba (1920-1995) református esperes-lelkész, püspök-
helyettes volt.
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- Collegienbuch UniversitätBasel – benne: Postalap, 
Babos Sándor, Babosné Lőrincz Mária - 3 db. – 
Zeugnis: % eologische Fakultät der Universität 
Basel

- katonai felmentés (Atestat de serviciu)
- Országos Református Nyugdíjintézet (1941) - há-

rom gyermek
- Törzskönyvi lap (1941)
- Törzskönyvi lap (1952) – a négy élő gyermekkel
- igazolvány az edelényi járás főjegyzőjétől (1945)
- Szolgálati bizonyítvány – Tiszáninneni Református 

Püspöki Hivatal (1945)
- az ELŐRE I. évfolyam 26. szám (1951 szept.) – 

„Szabó József beresztelki református pap ismét be-
bizonyította, hogy a dolgozó nép ellensége” (szerző 
nincs feltüntetve)

Szabó József adatainak kiegészítése és összesítése 
az eddigiek � gyelembe vételével

A 2017 febr. 21-én érkezett iratok adatainak ösz-
szesítése alapján egy bővebb életrajzi keret tárul elénk. 
Szabó József édesapjának a különböző okmányokban 
úgy tüntették fel a foglalkozását, hogy „földműves” vagy 
„házgondnok”, máskor meg úgy, hogy „mezőgazdasági 
felügyelő”. Szabó Józsefnek volt egy Lajos nevű bátyja, 
aki szintén Kosályban született, továbbá egy Lőrinc nevű 
öccse meg egy Emma nevű húga, akik Zabolán születtek.

Szabó József a Sepsiszentgyörgyi Református Székely 
Mikó Főgimná zium  ban érettségizett 1926-ban, elég séges 
eredményt ért el, és az a 6.60-as általános jegy az akkori 
időkben óriási eredménynek számított, amikor románul 
kellett érettségizni.

Abszolváló végbizonyítványának a kelte 1930. jún.20. 
és dr.Tavaszy Sándor írta alá. Évfolyamtársai közül töb-
ben is tanultak külföldön10. A megőrzött indexe egy jeles 
diák tanulmányi előmeneteléről vall, az első és második 
lelkészképesítő vizsgája 1930 június 25-én, illetve 1931 jú-
nius 27-én pedig úgynevezett „jól képesített” minősítést 
nyert. Indexében egy hivatalos pecséttel ellátott fénykép 
is található. Házasságkötésekor, Tövisen, 1934 jan. 23-án, 
Nemes Árpád sáromberki lelkész és Sándor Albert tövisi 
segédlelkész voltak a tanúi. Feleségének, Veress Bertának 
a foglalkozására nézve hol háztartásbéli, hol varrónői 
foglalkozást tüntetnek fel. Apósának, Veress Mihálynak a 
foglalkozása: vasutas. Öt gyermekük közül az első korán 
elhalt, életben maradt: Barnabás, Bertalan-József, Ágnes 
és Árpád-Tibor.

Marosjárai lelkipásztorként Szabó József két szem-
esztert töltött Bázelben az 1936-1937-es  tanév folyamán, 

10  Az 1929/1930-as tanévben végzett évfolyam végzettjeinek a név-
sorát dr. Adorjáni Zoltán professzornak köszönöm. Következik a lista: 
Ady Béla, Barcsa Sándor, Biró Sándor, Bisztray Sándor, Bod László, 
Bognoczky Géza, Bokor Sándor, Boros Lajos, Boross Ferenc, Czapfalvy 
József, Cseterky János, Csiky István, Damó Albert, Dr. Victor Gabriella, 
Eördögh József, Gillich Fülöp, Gáspár Samu, Hegyi Péter, Jancsó 
Dezső, Kántor Dezső, Kiss Béla, Kodácsi Zoltán, Kolumbán Géza, 
Kovács Géza, Kristóf György, Kusztos Dénes, Miklós Gyula, Molnár 
Rezső, Orth Imre, Szabó József, Szilágyi Károly, Szilágyi László, Szűcs 
István, Tatár Mihály, Teleky József, Tóth Sándor, Z. Nagy Béla, Zágoni 
Anna.

többek között Tőkés Béla11és Porzsolt István reformá-
tus lelkészek  társaságában12. Megőrizte a német nyelvű 
leckekönyvét is, amelyet 1936 okt. 30-án nyitottak meg 
Az 1936/1937-es téli félévben a kezdőkhöz igazított szír 
nyelvből vizsgázott Walter Baumgartner professzornál 
„jó” eredménnyel. Homiletikából „nagyon jó” ered-
ményű vizsgája volt Eduard % urneysen professzornál, 
ráadásul % urneysen megjegyezte, hogy mindig szorgal-
masan jelen volt az ő, vagyis a % urneysen prédikálásai-
nak az alkalmain. Újszövetségi írásmagyarázatból (János 
evangéliuma és a Jánosi levelek) jó eredményt ért el 1937 
ápr. 26-án, professzorának a neve: Karl Ludwig Schmidt. 
Svájci leckekönyvének nem sorolhatjuk fel mind a tizen-
hét bejegyzését, csupán megjegyezzük, hogy a Karl Barth 
óráit is szorgalmasan látogatta, és indexe a Barth két 
aláírását őrzi, feltüntetve, hogy Barth dogmatikájának a 
negyedik kötete volt a tananyag. Feltétlenül meg kell em-
lítenünk, hogy % urneysen rendkívüli bejegyzése mellett 
Eberhard Vischer egyháztörténész és Rudolf Lichtenhan 
újszövetséges professzorok is dicsérték Szabó József szor-
galmas részvételét.

Ebben a bázeli leckekönyvben maradt fenn Babos 
Sándor13 lelkipásztor és a felesége, Babosné Lőrincz 
Mária által aláírt képeslap, amelynek felirata és dátuma: 
„Testvéri szeretettel, Bazel, 1937.IV.27.” A postai levele-
zőlap igei felirata: ”Gehethininalle Welt…” (Mt.28:19-20) 
Evang. Missionsverlag, Stuttgart und Basel.

Szabó József a második világháború idején 1944 
szeptemberében a családjával együtt a kiürítési parancs 
nyomán elmenekült Marosjáráról. Német nyelvű kato-
nai igazolvány is található a rendelkezésünkre bocsátott 
iratok között, amely szerint Marosjáráról 1944 szept. 
22-én teherautóval jutottak Sajószentandrásig és onnan 
Szeretfalvára szeretnének érkezni. A család a magyaror-
szági Balajt községbe telepszik ideiglenesen, 1944 szept. 
22 és 1945 augusztus 2. között élnek ott, ahol Szabó József 
az edelényi polgármester igazolványa szerint „demokra-
tikus gondolkozásával és magatartásával példája volt a 
lakosságnak”. Miskolcon a tiszáninneni református egy-
házkerület püspöki hivatalától szintén igazolványt kapott 
arról, hogy 1944 nov. 1-től a disznóshorváti, 1945 január 
26-tól július 15-ig pedig a balajti református egyházköz-
ségben teljesített segédlelkészi, illetve helyettes lelkészi 
szolgálatot.

11  Lásd Hermán M. János: Tőkés Béla életrajzi hagyatéka Végváron. 
In: Palástban. Nagykunsági és kötődő lelkészek bizonyságtétele igével, 
tollal, tettel a magyarságért. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Tudományos Egyesület kiadása. Szolnok, 2016. pp. 296-319.
12  Tőkés Béla, később Végvár lelkipásztora; Porzsolt István később 
Nyíregyházán volt lelkész és az ottani tanítónőképző igazgatója. 
Lásd:In: Frei, Heinrich: Dastheologische Alumneumin Basel. Zur 
Feier des hundertjärigen Jubiläumsseiner Neugründung. Vorwort 
von Professor Oscar Cullman. Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel 
1944, 70-71. old. – Adorjáni Mária könyvtárosnak köszönöm e helyen 
a másolatot.
13  Babos Sándor tíz évvel korábban, 1926-1927 folyamán volt 
ösztöndíjas a bázeli teológián. Lupényi segédlelkészségét követően 
1933-tól külmissziói utazótitkár. Az 1937-es bázeli találkozásuk idején 
Babos Sándor a mandzsúriai Liaojang missziós lelkésze, később a 
missziói iskolának (Mukden) volt a tanára. Lásd Kool, Annamarie: 
God Movesin a Mysterious Way. % e Hungarian Protestant Foreign 
Mission Movement. 1756–1951. Zoetermeer, 1993, p. 267.
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Lelkészi szolgálatai-
nak állomáshelyei közül 
Marosjára14 azért bír kü-
lönös jelentőséggel, mert 
helyettes lelkészként 1933 
aug. 1-gyel került az ot-
tani parókiára, ott háza-
sodott meg és két gyer-
mekük is ott született. 
Említésre méltó, hogy 
1933 novemberétől már 
megválasztott, vagyis 
rendes lelkész és miután 
1936/1937 folyamán két 
fél évet Bázelben töltött, 
illetve 1944 szeptembe-
re és 1945 augusztusa 
között Magyarországon 
szolgált (ami, érthető 
okokból, sehol sincs feltüntetve a három különféle törzs-
könyvi lapon), 1946 márc. 24-én Beresztelkére költöztek, 
ahol harminc évig szolgált, vagyis 1976-ig.

A Család egyik fényképe a beresztelki temetőben ké-
szült, és a sírkövön lévő évszámról tudjuk, hogy első fele-
sége, Veress Mária, 1969-ben hunyt el.

Második házassága15 és nyugdíjas lelkész évei 
Lukailencfalvához, illetve a görgényi egyházmegyébe 
kebelezett Fickó egyházközségéhez kötik, ahol a lelkész 
nélküli új gyülekezetben Szabó József nyugdíjas lelkész-
ként is szolgált.16 Hosszantartó betegsége ellenére még 
megérhette a csauseszkánus rezsim bukását. Halálának 
időpontja: Lukailencfalva, 1990 ápr.26.

Adalékok a szerző részéről

1.) Saját tulajdonban lévő forrásaink alapján Szabó 
József életrajzához néhány apró kiegészítéssel tudunk 
hozzájárulni. Welti-Schneider asszony füzetében17 az áll, 

14  A historiadomus oldalain Bálint Csaba lelkész ezt írta:” Szabó 
József 1933-ban jön Marosjára egyházköz sé gébe. Böjte Andor utódja, 
missziós lelkületű, komoly, egyháza sorsát szívén viselő lelkipásztor. 
12 évig szol gált a gyülekezetben. Kiváló munkát végzett, katonás 
fegyelemmel. 1946-ban, távozása után új lelkészi la kást hagy a következő 
nemzedékre. A lelkészi lakás abból a 230.000 Lej pénzösszegből 
épül fel, melyet Sza bó József lelkész a svájci útja során szerez az 
egyházközségnek és melyet még megpótol az egyházközség. A hívek 
adományával tehát összegyűl ez az összeg, melyet az építés ideje alatt 
Nagy Albert köztiszteletben álló fér;  kezelt. A második világháború 
előtt fejezik be a parókia építését. 1936-1938 között épül fel a két szoba, 
nyári-téli konyha, két kamra, iroda, előszoba helységeket magába ölelő 
épület. 1946. június 22-én a lélekszám 630.” Világhálón megtekintve 
2017 május 4-én: http://www.reformatus.ro/gyulekezetek/maros jara/
monogra; a/monogra; a-marosjara.htm
15  Második feleségének a neve szül. Soós Rózália, elhunyt 2013. 
jan. 11-én Lukailencfalván. Szövér<   István lelkipásztor végezete a 
temetési szolgálatot, akinek e helyen is szeretettel köszönjük a kettős 
adatszolgáltatást Szabó József és Soós Rozália elhunytára nézve.
16 Görgényi reormátus egyházmegye honlapja, megtekintve 2017 má-
jus 4-én: http://www.pretvspret.ro/index.php?option=com_con tent& 
view=article&id=15:; cko-; ckopataka&catid=9:gyulekezetek&Itemid=114
17  Welti-Schneider Berta asszony füzetének 68-ik oldalán található 
német nyelvű bejegyzés az 1937-es év eseményeiről. Welti asszonyról 
lásd Hermán M. János: Sass Kálmánról és a peregrinusainkat patronáló 

hogy Szabó József, két ; úgyermek édesapja, 1937 már-
ciusának 15-18 napjain Aarau városába utazott, ahol az 
évi nevezetes diákkonferencián vett részt (Porzsolt István 
társaságában) és innen tudjuk meg, hogy 1937 júl. 12-én 
indult haza vonattal, Bécs érintésével. Arról, hogy a Welti 
család támogatta volna pénzzel a marosjárai parókia épí-
tését, nem találtunk nyomot, de ismerve a Welti család 
támogató készségét, ki sem zárható.

2.) Horváth Lászlónak két olyan 1952-es levele isme-
retes, amelyekben említést tesz a Szabó József szorgalmas 
nyelvtanulásáról, és amelyben Grosheide18 professzornak 
arról ír, hogy a holland nyelvvel immáron megbirkózó 
lelkipásztor lefordította a Leendert Oranje19: Nehemia 
című írásmagyarázatát.

Horváth Lászlóné, szül. Bartos Olga visszaemléke-

zése Szabó Józsefre.20 
„Lacinak21 az volt egyik kedves szokása, hogy hol-

landra tanította jó barátait. Egyiknél jó eredményt ért 
el. Például lefordították L. Oranje: „Nehemia” c. művét 
magyarra. E könyvről dr. Grosheide professzora azt írta 
lapjában, hogy: ez a mű egy reformációs könyv, és az Úr 
egyházának a Szentírás szerinti reformációját szolgálja. L. 
Oranje az amsterdami egyetemen tanulótársa és barátja 
volt Lacinak. – Szabó József barátja, kollegája, négy gyer-
mek apja, hetente esőben, sárban, izzó nyári napban jött 
be faluról gyalog hollandul tanulni, fordítani. A legépelt, 
bekötött könyv fedelén ez áll: Fordította Szabó József. 
Fordítást átnézte és előszót írt Horváth László”. 

Epilógus

Reméljük, hogy ennek a rövid közlésnek folytatása 
következik, amennyiben újabb dokumentumok kerülnek 
elő. Szabó József tulajdonában egyetlen Horváth László 
mű sem maradt fenn, a házkutatók a Horváth László le-
tartóztatásakor mindent elvittek a beresztelki parókiáról, 
a saját könyveit és a fordításait is. Meggyőződésünk, hogy 
az általa egykoron befektetett munkát, a tulajdonunkba 
került Nehemiás fordítást, napjainkban immáron illene 
kiadni, és úgy véljük, hogy hetven év után nemcsak tudo-
mányos érdeklődés tárgya lehet, hanem igemagyarázat-
ként még friss gyümölcsöt is teremhet a lelkekben.

Zwolle, 2017, húsvét havában

Welti család kapcsolatairól. In: Teológiai Fórum, szerk. dr. Somogyi 
Alfréd, (ISSN: 1337-6519) X.: (2016/2) p.33-91
18  Az amsterdami Vrije Universiteit épületében található, a protes-
tantizmus történetét 1800-tól tanul má nyozó intézet dokumen tá ciós 
központjában (HDC9 lévő levelek, amelyeket Horváth László Régenből 
intézett Grosheide professzorhoz 1952 máj. 8-án és 1952 dec. 20-án. 
A levelek jelzetei: H436 és H437. Ezen levelekre dr. Maarten Aalders 
professzor hívta fel a ; gyelmünket, amelyet e helyen is tisztelettel 
köszönünk meg.
19  Az 1901-ben született Leendert Oranje a következő gyülekezetekben 
lelkészkedett: Laren, Groningen és Nyugat-Hága, 1944-ig.
20 In: Teológiai Fórum, szerk. dr. Somogyi Alfréd, (ISSN: 1337-6519) 
X.: (2016/2) pp. 24-97, 79. sz.lbj.
21  Horváth László lelkipásztorról van szó. Forrás: Horváth Lászlóné 
1991 ápr. 22-én kelt leveléből, Hermán M. Jánoshoz.

Szabó József 1926-os fényképe
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MÁSODIK RÉSZ

MÁRTÍROK EMLÉKEZETE

Dr. Szabó Lajos lelkipásztor útja a vértanúságig

A másolatot és a beírást Kisné Petkes Csilla Ilonka és 
Kra� sik Mária végezte. E helyen is tisztelettel köszönöm a 
segítségüket. Szerkesztett változat. Elhangzott Nagyvárad-
Réten, a Dr. Szabó Lajos terem avatása alkalmával, 2007. 
április 29-én. 

Nagyvárad közkedvelt lelkészéről legendás szeretet-
tel emlékeznek a régiek. Az, hogy Szabó Lajos keresztelt, 
kon& rmáltatott, vagy esketett valakit, még ma is többnek 
számít, mint egy pecsétes ajánló levél. Életének üzenete: 
egy embertelen világban a szentek állhatatosságával kell 
építkezni, lélektől lélekig, családtól templomig, börtönből a 
csillagokig. Emlékezete nem veszhet el, pedig a zsarnokok 
gondosan eltervezték az áldozataik nyomainak eltörlését. 

Egyházkerületi levéltárunkban azonban fennmaradt 
Szabó Lajos 1951. május 24-én írott önéletrajza, amely-
ből a sorok közül nyilvánvalóan kitűnik, hogy az akkori 
nagyváradi egyházmegye esperesére veszély leselkedik 
és már a békeharcos mozgalomban betöltött szerepe sem 
mentheti meg. Vállalhatta volna, hogy beáll az árulók és a 
magánszorgalmúak valamelyik szervezetébe, de erre még 
árnyaltan sem céloz, hiszen számára elég az, ha a Magyar 
Népi Szövetség tagja és díszelnöke a Haladó I/ úság elne-
vezésű szervezetnek..

Az ideológiai mindentudás megszállottjai – így ne-
vezte Bibó István a téveszméiket erőszakosan terjesztő 
kommunistákat – koncepciós fogással mégis a halálba 
vitték. Azt akarták, hogy aki addig őt a szószékről prédi-
kálni hallotta vagy munkatársa volt a helyreállítási mun-
kálatokban, az mind féljen. 

I. Szabó Lajos négyféle világot ért meg, egyik ke-
servesebb volt, mint a másik, főleg azért, mert a magyar 
történelem egy Trianon jelölésű zsákutcába szoríttatott. 
Ő még a békeidőben született 1901. december 11-én 
Nagyszalontán, szeretetteljes családban, a helybéli taní-
tó & aként. Unokatestvére, néhai Szabó Attila lelkipásztor 
azt írja, hogy Szabó Lajos, az elemi iskola igazgatójaként 
jelentős szerepet játszott a város egyházi és kulturális 
életében. Alelnöke volt az Arany János Egyesületnek, és 
jegyzője volt a szalontai református egyházmegyének. Két 
& a közül Lajos a szalontai jogakadémia hallgatója lett.1 
Ennek elvégzése után a Kolozsvári Református Teológiára 
iratkozott be, ahol 1925-ben már meg is szerezte a lelkészi 
diplomát. Sulyok István püspöki segédlelkészként veszi 
maga mellé három évre, miközben Debrecenben további 
jogi tanulmányokat folytatott és 1929-ben az államtudo-
mányok doktorává avatják a szegedi egyetemen. 

1  Szabó Attila: Dr. Szabó Lajos lelkipásztor emlékezete Nagyvárad-Réten. 
In: Harangszó 1991. szept-okt.

Sulyok István püspök 1928 januárjában Szabó Lajost 
visszahívta Szentjobbról2 és a réti parokiális kör megszer-
vezésével bízza meg. A négy nagyváradi egyházközség 
1924-ben alakult meg (Olaszi, Újváros, Velence, Rét), de 
a Rét csak Szabó Lajos buzgó szolgálatával erősödött meg 
és szinte hihetetlen, hogy az egykori Epreskert területén 
1928. december 23-án már felszentelik a négy hónap alatt 
felépített, szép kivitelű és tágas imaházat. Megalakítják a 
női és fér&  szövetségeket, sok száz családot segélyeznek, 
szegény gyermekeket látnak el ruhával. A Sztáray Mihály 
Énekkar alapítása 1929-ben történik és fejlődésükre jel-
lemző, hogy 1932-ben a nagybányai kerületi dalosverse-
nyen ezüst serleget nyernek, 1935-ben pedig nagyszabású 
zászlóavatási ünnepséget tartanak, amely a magyar dal or-
szágrészi ünnepévé lett. Ötvenöt éven át Soós András volt 
az énekkar vezetője, az egyházközség kántora pedig Dézsi 
László, aki a lelkész kiváló munkatársa volt.3

Tisztségei közül kiemeljük, hogy a bihari egyházme-
gye belmissziói előadója volt és lelkészi jegyzőnek válasz-
tották meg. Közéleti tevékenységébe beletartozott a politi-
kai szerepvállalás, 1933-ban a nagyváradi Magyar párt I. 
és II. körzetének elnökévé választották. A közművelődés 
területéről emlékezetes maradt a Szabó Lajos által szín-
padra vitt Jókai Mór féle novella, a „Rézpataki lelkész”. A 
köztudatban úgy él, hogy Székely Gizi a város egyik legis-
mertebb színésznője innen nyerte a színi pályán való indu-
lás első inspirációját. 

Említésre méltó, hogy dr. Szabó Lajos kultúrházat is 
építtetett és város szerte sorozatos egyházi, történelmi és 
irodalmi előadásokat vállalt. A második világháború ki-
törését megelőzően a sovinizmus következtében állásuk-
ból elbocsátott vasutasok és postások érdekében újság-
cikkekben foglalt állást, mindenütt ott volt, ahol segíteni 
lehetett. 

II. Szabó Lajos a négyéves magyar impérium alatt a 
politikai tevékenységtől szinte teljesen visszavonult. Úgy 
tudjuk, hogy az Erdélyi Párt egyszerű tagja volt. A gettó-
zás szörnyű idején zsidó családokat mentett, erről Katona 
Béla hírlapíró egy különös fejezetben szól a „Várad vihar-
ban” című munkájában. Egy Pajor nevű zsidó gyógysze-
rész szomorúan jegyezte meg, hogy miképpen történ-
hetett meg, hogy 1952-53-ban ezt az embert, aki olyan 
derekasan viselkedett, bebörtönözték és halálra adták. 

A háború vége felé 1944. szeptember 6-án a vasú-
tállomás bombázásakor, Várad második légitámadása 

2  Molnár János: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
története 1920-1942. Nagyvárad, 1999,p.128.
3  Lásd a Pál&  József által szerkesztett emlékfüzetet: „Épüljetek fel…” 
Részletek a Nagyvárad-Réti Református Egyház és a Sztáray Mihály 
énekkar történetéből. Nagyvárad, Szenczi Kertész Ábrahám Nyomda, 
2000, p. 5.
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idején a réti imaházat telitalálat érte. Szabó Lajos is sú-
lyos légnyomással szabadult a lakása romjai alól. Három 
hónapig Pápára távozott feleségével és két gyermekével, 
László-Lajossal és Emíliával. Felesége, Papp Ilona Lenke, 
akivel 1927. december 24-én kötött házasságot, reformá-
tus tanítónő volt. Visszatérésük után hozzáláttak a romok 
eltakarításához, az iskola megmaradt fundamentumán 
pedig a templom építéséhez fogtak. Heroikus küzdelem 
volt a Partium és Erdély-szerte való gyűjtés, az építőanya-
gok beszerzése. A templomtervet készítő műépítész, 
Szeghalmi Bálint 1945-ben vagy 46-ban Németországba 
menekült, onnan küldte el a tervrajzait. Szabó Lajost a 
bihari egyházmegye 1952-ben esperessé választotta, de 
ezt a tisztséget sem tölthette be sokáig. Országos szinten 
elkezdődött a Magyar Népi Szövetség felszámolása és az 
erdélyi magyarság vezető-rétegének a lefejezése. A hír-
neve dr. Szabó Lajost sem védhette meg, de az is lehet, 
hogy éppen ez volt az eltávolításának az oka. Idézzük a 25 
éves lelkészi jubileumának a presbiteri jegyzőkönyvben 
való ünnepélyes megörökítését4: „Visszatekintés dr. Szabó 
Lajos munkásságára 1950. október 12-én. - A LXV zsol-
tár eléneklése után a lelkészelnök helyettes bibliát olvas a 
Sámuel második könyve 22. fejezetéből (1-32 versek) és 
imádkozik, azután pedig felkéri dr. Soós István főgond-
nokot a gyűlés levezetésére.

Dr. Soós István főgondnok megállapítja, hogy a 
gyűlés szabályszerűen hívatott össze és határozatképes. 
Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Kiss János és i/ . 
Putnoky István presbitereket, a jegyzőkönyv vezetésére 
Bódis Béla segédlelkészt. Ezek után a gyűjtést a következő 
beszéddel nyitja meg:

„Főtiszteletű püspök Úr! Nagytiszteletű lelkészelnök 
Úr! Mélyen tisztelt Presbité rium! Amidőn a nagyvárad-ré-
ti egyházrész gyülekezete a presbitériummal az élén ma 
összegyűlt, hogy szeretett lelkipásztornak 25 éves lelkészi 
szolgálatát megünnepelje, amidőn erre az ünnepélyre el-
jött az egyházkerület püspöke, az egyházmegye esperese  
és eljöttek a mi kedves vendégeink, engedjék meg nekem, 
hogy ezen alkalommal visszapillantsak ezen egyházrész 
megalakulására, hogy abból mindenki megállapíthassa, 
hogy a réti egyházrész élete és működése szoros összefüg-
gésben van dr. Szabó Lajossal. Minden, ami volt, van és 
lesz, az ő keze munkája s ha ma a réti egyházrész a nagy-
váradi eklézsia legnépesebb gyülekezete, s ha a választók 
száma messze meghaladja a többi egyházrészek választói-
nak számát, úgy ez dr. Szabó Lajosnak köszönhető.

Ha a réti egyház keletkezéséig akarnánk visszamenni, 
a presbitérium jegyzőkönyveiből megállapítható, hogy első 
ízben 1924. augusztus 31-én foglalkozott a nagyváradi pres-
bitérium először ezzel a kérdéssel, midőn kimondta, hogy 
megszervezi réten a negyedik parochiális kört. Ezen elvi 
határozat azonban csak lassú tempóban realizálódott, 1925 
december 10-én a presbitérium kimondta, hogy a réti segéd-
lelkész < zetését felveszi a költségvetésbe.

1926. szeptember 26-án a presbitérium kimond-
ta, hogy a réti parochiális kör végleges és érdemleges 

4 Jónás Attila: Dr.Szabó Lajos lelkipásztor szolgálata a korabeli jegyző-
köny vek alapján. Államvizsga dolgozat, Partiumi Keresztény Egyetem, 
Nagy várad, 2009.p.70 – Dr. Pál<  Józsefnek köszönöm a segítségét e helyen.

megszervezése céljából bizottságot küld ki, melynek tag-
jai voltak: Sulyok István és dr. > ury Kálmán elnökök, 
dr. Olasz Béla, dr. Szeghalmi Sándor, dr. Soós István, 
dr. Sarkady Sándor, Matkó Benjámin és Kovács Gábor 
presbiterek.

Ez a bizottság már 1926 november 28-án megtette a 
maga jelentését, sürgősnek mondta ki a negyedik parochi-
ális kör megszervezését, beterjesztette az új lelkészi állás 
díjlevelét és javasolta, hogy a presbitérium kérje fel a püs-
pököt, hogy sürgősen rendeljen ki segédlelkészt a Rétre.

Az egyházközség közgyűlése 1927. január 30-án 
hagyta jóvá véglegesen a negyedik parochiális kör meg-
alakulását. Közben a réti gyülekezet tagjai között kitör az 
egyenetlenség, a presbiterválasztás alkalmával magasra 
csaptak a hullámok, viharos presbiteri gyűlésen a Rétről 
megválasztott presbiterek egy része lemondott, a Rétre ki-
rendelt és önálló utakon járni szerető lelkész5, az egyház 
vezetőségével teljesen meghasonulva, kivált az egyházból 
is és független egyházat készült megalakítani, az istentisz-
telet gyakorlásának helye és lehetősége is megszűnt, úgy 
hogy a réti egyházrész a teljes züllés és felbomlás képét 
mutatta. És ebben a cháoszban Sulyok István püspök egy 
< atal segédlelkészt nevezett ki a Rétre, akinek kötelessége 
volt a megzavart békét helyreállítani, a hívek részére isten-
tiszteleti helyről és alkalomról gondoskodni, s az egyházi 
életrendes menetét biztosítani. Ez a < atal segédlelkész volt 
dr. SzabóLajos. Nem könnyű feladat volt egy eleven da-
rázsfészekbe belenyúlni, felizgatott, egymásra acsarkodó 
hittestvéreket lecsillapítani, a lelki békét megteremteni s 
hozzáfogni az építés munkájához.

Komolyabb és idősebb, tapasztalatokban gazdagabb lel-
késznek is nehéz feladat lett volna, és a < atal segédlelkésznek 
minden sikerült. A szeretet jegyében egymás után győzte le a 
felmerült akadályokat és rövidesen megkezdődött az építő és 
alkotó munka. És mindez köszönhető annak a < atal lelkész-
pásztornak, aki a legválságosabb időben a posztra kerülvén, 
megteremtette a lelki békét, létre hozva a hívek legnagyobb 
ragaszkodását az egyházhoz, áldozatkész hittestvéreket ne-
velt, akinek az egyház sorsa és érdeke szívügyüket képezte s 
megteremtette a Réten azt az egyházközséget, amely például 
szolgált úgy Váradon, mint az egyházmegyében is.

A mindig zsúfolt templom, a lelkes egyházi meg-
mozdulások, a Hegyen tartott istentiszteletek nemcsak a 
lelkész fáradhatatlan munkáját igazolták, hanem azt is, 
hogy a lelkész és hívei megtalálták és megértették egy-
mást nemcsak a nemcsak a templom falain belül, hanem 
a templom falain kívül is, mert a hívek látták, hogy az ő 
lelkészük nem csak a vasárnapi istentiszteleteken mutatja 
magát, hanem állandóan fenntartja a kapcsolatot velük, 
meglátogatja őket otthonaikban, együtt sír és együtt nevet 
velük, gondjaikat és bajaikat, örömüket és fájdalmaikat 
megosztja, szóval igazi lelkészük, valódi lelkipásztoruk.

És amikor a második világháború utolsó éveiben a 
réti templomot, a lelkészi lakást, a felépített református 
iskolát bombatámadás érte s minden megsemmisült, 
amit több mint másfél évtized munkája árán sikerült 

5  Dr. Gyenge János ellenzéki református lelkészről van szó. Történetét 
lásd Molnár János: A Királyhágó melléki Református Egyházkerület 
története 1920-1942. Nagyvárad, 1999, p.123-130.
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felépíteni, midőn a lelkész életet is csak a csodával hatá-
ros Isteni Gondviselés mentette meg, dr. Szabó Lajos nem 
csüggedt el, hanem újból megkezdte a romokból a Réti 
egyház felépítését. Fáradhatatlanul jött-ment nemcsak a 
város falai között, hanem körútra ment a többi egyház-
községhez, mind a Nagyváradi Egyházkerület, mind az 
Erdélyi Egyházkerület területén s mindenünnen hozott 
valamit az újjáépítéshez.

És íme a romok kezdenek eltűnni s ha a munka nehezen 
is ment, de már a gyülekezetnek van rendes istentiszteleti 
helye is ha vissza is kellett térni egyenlőre az őskeresztények 
módjára a Kazamatákba, de minden remény megvan arra, 
hogy a legrövidebb idő alatt minden nehézséget leküzdve, 
újból felépül a réti templom és lelkész lakás és a réti gyü-
lekezet szebb, erősebb és hatalmasabb lesz, mint valaha...

Ezt a reményemet két körülményre alapozom: egyik 
a Püspök úr nagyváradi lelkészi működése, amely új len-
dületet, erősödést, fejlődést és haladást jelent az egyház-
községnek, a másik dr. Szabó Lajos személye, aki már két 
ízben teremtett a semmiből virágzó egyházi életet, aki 
megteremtvén a lelkek békéjét és harmóniáját, virágzó és 
fejlődő egyházi életet is fog teremteni az áldozatkészség 
olyan felfokozottsága folytán, amely csak ott lehetséges, 
ahol a lelkipásztor és nyája teljesen össze vannak forrva 
a hit és szeretet jegyében, az alkotó munka érdekében, 
az alkotó munka érdekében. Ma midőn dr. Szabó László 
25 éves lelkészi szolgálata csúcsáról visszatekint az álta-
la megtett útra, ott láthatja maga körül mindenekelőtt 
a maga réti gyülekezetét, mely hálával és szeretettel van 
eltelve iránta és amely tőle várja a megkezdett újjáépítés 
befejezését, ott láthatja a nagyváradi gyülekezet presbité-
riumát, amelynek lelkészelnöke s amely presbitérium az ő 
vezetése alatt megértve az idők szavát, igyekszik minden 
problémát a béke és harmónia jegyében megoldani. Ott 
látja az egyházmegyét, amely őt egyhangúlag esperessé 
választotta s ott látja az egyházkerület püspökét, aki sze-
mélyesen jött el, hogy osztozzon a réti lelkipásztor és hívei 
örömében és hogy buzdítsa mind a réti testvéreket, mind 
az egész nagyváradi egyházközséget, hogy a megkezdett 
munkát saját erejéből egy nagy lendülettel már a jövő év 
tavaszán fejezze be.

Ezen nagy munka véghezvitelét elősegíti azon kö-
rülmény, hogy dr. Szabó Lajos személye tiszteletnek és 
megbecsülésnek örvend a népi demokratikus köztársaság 
szervezői és tényezői előtt is, minthogy az ő emberszere-
tő humánus és demokratikus felfogása és cselekedetei, a 
szegényebb néposztály felkarolása megfelelő helyet biz-
tosítottak részükre a Magyar Népi Szövetség kertében is, 
ahol, mint az egyházi ügyek egyik felelős tényezője sike-
rült az egyház is a demokratikus szervek közötti kollabo-
rálást és harmóniát kiépíteni.

Mint a békeakció tántoríthatatlan híve és mint a bé-
kebizottság tagja, ebben a ebben a minőségben is értékes 
és hasznos tevékenységet fejtett ki és ezen munkásságáért 
kitüntetésben is részesült.

A Demokratikus elvek alapján létrejött új Statútum 
alapján biztosítva van az egyháznak szabad működése és 
fejlődése és ennek alapján várható és remélhető, hogy a 

dr.  Szabó Lajos vezetése mellett nemcsak a nagyváradi 
egyház, hanem a bihari egyházmegye is, amelynek egy-
hangúlag megválasztott esperese lett, új fejlődési lehető-
ségek előtt áll.

Kevés embernek adatik meg, hogy életének ilyen 
határmezsgyéjén a mai körülmények között ilyen ered-
ményeket tudjon felmutatni, amely körül azonnal el kell 
ismerjük, hogy nem kis szerepe van dr. Szabó Lajosné 
nagytiszteletű asszonynak is, aki a maga / nom női lel-
ki adottságai révén ott állott a férje mellett, buzdítva és 
bátorítva, ha csüggedt, ott állt a réti egyházrész nőtagjai 
mellett, jó példát adva a hitbuzgóságban és áldozatkész-
ségben s amellett nevelte két kiváló gyermekét, akik kö-
zül az egyik a marosvásárhelyi Bolyai Egyetem orvosi 
fakultásának legkiválóbb hallgatója, a másik külső és bel-
ső erényekben gazdag kisleány, aki édesanyja nyomdo-
kain halad a / nom női lélek kiformálása útján. (Dr. Soós 
István6 így fejezte be a köszöntését): Isten áldó keze lebeg 
dr. Szabó Lajos családja felett!”

Szabó Lajost, egy napon Bíró János és Kiss Bertalan 
esperesekkel meg más vezető egyházi emberekkel, 1952. 
augusztus 16-án vitte el a Szekuritáté és végig ítélet nél-
kül tartották őket fogva. Sztálin generalisszimusz várván 
várt elpusztulása (1953. március 5.) még nem hozta el az 
amnesztia idejét, a fogságban élők talán nem is hallottak 
erről a fontos eseményről. A Bukarestben kiállított halotti 
bizonyítványból nem lehet megtudni sem az elhalálozás 
okát sem a  helyét, csak a dátumot, az pedig: 1953. július 
24. Erről a szomorú hírről a család csupán 1953 karácso-
nyán értesült és akkor is csak úgy, hogy Nagy Árpád nevű 
becsületes szalontai anyakönyvvezető sorra írt a buka-
resti rajonoknak, hogy tudnak-e valamit a Szabó Lajos 
esetleges haláláról. Pontosító értesítés azóta sem érkezett. 
Az viszont mindig is feltűnt, hogy az esperességben Papp 
László lett az utóda.7

Ma, örökösökként és érintettekként, meghatódva 
avatjuk fel ezt az emlékszobát, hogy történelmi anyagával 
őrizze a kommunizmus áldozatainak emlékét.

Mi vagyunk a tanúi annak, hogy az emlékező, az épí-
tő és a magasba néző szeretet megtartó erőt jelent, és soha 
el nem fogy. A tiltó, a pokol kapuinak a mélyéből hangzó 
parancsszó megtört a szeretet hatalmán és a réti templom 
felépült. Jelképes, hogy 1956 őszén a hívek már készülhet-
tek is ennek a templomnak a felszentelésére, amelybe im-
máron teljesen beleépült a dr. Szabó Lajos áldozatos élete.

6  „1951. február 14. Dr. Soós István főgondnok jelenti a pres bité-
rium nak, hogy elkészíttette Balogh István festőművész által azt a 
díszoklevelet, amelyet 1950 november 12.-én a réti imaházban tartott 
25 éves Lelkész jubileumi ünnepség díszpresbiteri gyűlése dr.Szabó 
Lajos lelkipásztornak érdemi elismeréseként adományozott. Miután 
a díszoklevelet felolvasta, a presbitérium nevében átnyújtja dr. Szabó 
Lajosnak a következő szavakkal: Amikor a nagyváradi egyházközség 
presbitériumának és híveinek nevében átnyújtom e díszoklevelet, 
őszinte szívből kívánom, hogy Isten gazdag áldása kísérjen további 
munkádban és a második 25 év is ilyen gazdag sikerekben teljen el mint 
amelyik elmúlt. Dr. Szabó Lajos a nagyváradi presbitériumnak és dr. 
Soós Istvánnak is megköszöni a művészi kivitelű értékes díszoklevelet 
„Amit végeztem 25 év alatt azt az Isten dicsőségére tettem”, mondotta 
befejezésül. Lásd Jónás Attila: Dr. Szabó Lajos lelkipásztor, i. m. p.74.
7  Molnár János: Szigorúan ellenőrzött evangélium. II. kötet.Kritérion, 
Kolozsvár, 2014, p.72.
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4. oldal l HARANGSZÓ A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉK MÁRTÍRJAINAK ÉLETÉBÕL

Nagyvárad közkedvelt lelkészérõl le-
gendás szeretettel emlékeznek a régiek. Az,
hogy Szabó Lajos keresztelt, konfirmáltatott
vagy esketett valakit, még ma is többnek
számít, mint egy pecsétes ajánlólevél. Életé-
nek üzenete: egy embertelen világban a
szentek állhatatosságával kell építkezni, lé-
lektõl lélekig, családtól templomig, börtön-
bõl a csillagokig. Emlékezete nem veszhet
el, pedig a zsarnokok gondosan  eltervezték
az áldozataik nyomainak eltörlését.

Egyházkerületi levéltárunkban azonban
fennmaradt Szabó Lajos 1951. május 24-én
írott önéletrajza, amelybõl a sorok közül nyil-
vánvalóan kitûnik, hogy az akkori nagyvá-
radi egyházmegye esperesére veszély lesel-
kedik és már a békeharcos mozgalomban
betöltött szerepe sem mentheti meg. Vál-
lalhatta volna, hogy beáll az árulók és a ma-
gánszorgalmu ebek szervezetébe, de erre
még árnyaltan sem céloz, hiszen számára
elég az, ha a Magyar Népi Szövetség tagja
és díszelnöke a Haladó Ifjúságnak.

Az ideológiai mindentudás megszállott-
jai � így nevezte Bibó István a téveszméiket
erõszakosan terjesztõ kommunistákat �
koncepciós fogással mégis a halálba vitték,
hogy mindenki féljen, aki addig õt a szó-
székrõl prédikálni hallotta vagy munkatársa
volt a helyreállításban.

I.

Szabó Lajos négyféle világot ért meg,
egyik keservesebb volt, mint a másik, fõleg
azért, mert a magyar történelem egy Tria-
non jelölésû zsákutcába szoríttatott. Õ még
a békeidõben született 1901. december 11-én
Nagyszalontán, szeretetteljes családban, a
helybéli tanító fiaként. Unokatestvére, né-
hai Szabó Attila lelkipásztor azt írja, hogy
Szabó Lajos, az elemi iskola igazgatójaként
jelentõs szerepet játszott a város egyházi és
kulturális életében. Alelnöke volt az Arany
János Egyesületnek, és jegyzõje volt a
szalontai református egyházmegyének. Két
fia közül Lajos a szalontai jogakadémia
hallgatója lett. (Szabó Attila: Dr. Szabó Lajos
lelkipásztor emlékezete Nagyvárad-réten.
In: Harangszó, 1991. szept-okt.) Ennek
elvégzése után a Kolozsvári Református
Teológiára íratkozott be, ahol 1925-ben már
meg is szerezte a lelkészi diplomát. Sulyok
István püspöki segédlelkészként veszi maga
mellé három évre, miközben Debrecenben
további jogi tanulmányokat folytatott és
1929-ben államtudományi doktorrá avatják
a szegedi egyetemen.

Sulyok István püspök 1928 januárjában
Szabó Lajost a réti parokiális kör megszer-
vezésével bízza meg. A négy nagyváradi
egyházközség 1924-ben alakult meg (Olaszi,
Újváros, Velence, Rét), de a Rét csak Szabó
Lajos buzgó szolgálatával erõsödött meg és
szinte hihetetlen: az egykori Epreskert terü-
letén 1928. december 23-án már felszentelik
a négy hónap alatt felépítet, szép kivitelû és
tágas imaházat. Megalakítják a nõi és férfi
szövetségeket, sokszáz családot segélyez-
nek, szegény gyermekeket látnak el ruhá-
val. A Sztáray Mihály Énekkar alapítása

1929-ben történik és fejlõdésükre jellemzõ,
hogy 1932-ben a nagybányai kerületi dalos-
versenyen ezüst serleget nyernek, 1935-ben
pedig nagyszabású zászlóavatási ünnepsé-
get tartanak, amely a magyar dal országré-
szi ünnepévé lett. Ötvenöt éven át Soós
András volt az énekkar vezetõje, az egyház-
község kántora pedig Dézsi László, aki a
lelkész kiváló munkatársa volt. (Lásd a Pálfi
József által szerkesztett emlékfüzetet:
�Épüljetek fel�� Részletek a Nagyvárad-
Réti Református Egyházközség és a Sztáray
Mihály Énekkar történetébõl. Nagyvárad,
Szenczi Kertész Ábrahám Nyomda, 2000.)

Tisztségei közül kiemeljük, hogy a bihari
egyházmegye belmissziói elõadója volt és lel-
készi jegyzõnek választották. Közéleti tevé-
kenységébe beletartozott a politikai szerep-
vállalás, 1933-ban a nagyváradi Magyar párt
I. és II. körzetének elnökévé választották. A
közmûvelõdés területérõl emlékezetes ma-
radt a Szabó Lajos által színpadra vitt Jókai
Mór féle novella, a Rézpataki lelkész. A köz-
tudatban úgy él, hogy Székely Gizi, a város
egyik legismertebb színésznõje innen nyerte
a színi pályán való indulás elsõ inspirációját.

Említésre méltó, hogy dr. Szabó Lajos
kultúrházat is építtetett és városszerte soro-
zatos egyházi, történelmi és irodalmi elõadá-
sokat vállalt. A második világháború kitöré-
sét megelõzõen a sovinizmus következtében
állásukból elbocsátott vasutasok és postások
érdekében újságcikkekben foglalt állást,
mindenütt ott volt, ahol segíteni lehetett.

II.

Szabó Lajos a négyéves magyar impéri-
um alatt a politikai tevékenységtõl szinte
teljesen visszavonult. Úgy tudjuk, hogy az

Erdélyi Párt egyszerû tagja volt. A gettózás
szörnyû idején zsidó családokat mentett, er-
rõl Katona Béla hírlapíró egy külön fejezet-
ben szól a Várad viharban címû munkájá-
ban. Egy Pajor nevû zsidó gyógyszerész
szomorúan jegyezte meg, hogy miképpen
történhetett meg, hogy 1952�53-ban ezt az
embert, aki olyan derekasan viselkedett, be-
börtönözték és halálra adták. 

A háború vége felé, 1944. szeptember
6-án a vasútállomás bombázásakor, Várad
második légitámadása idején a réti imahá-
zat telitalálat érte. Szabó Lajos is súlyos lég-
nyomással szabadult a lakása romjai alól.
Három hónapig Pápára távozott feleségével
és két gyermekével, László-Lajossal és Emí-
liával. Felesége, Papp Ilona Lenke, akivel
1927. december 24-én kötött házasságot, re-
formátus tanítónõ volt. Vissztérésük után
hozzáláttak a romok eltakarításához, az is-
kola megmaradt fundamentumán pedig a
templom építéséhez. Heroikus közdelem
volt a Partium és Erdély-szerte való gyûjtés,
az építõanyagok beszerzése. A templomter-
vet készítõ mûépítész, Szeghalmi Bálint
1945-ben vagy 46-ban Németországba me-
nekült, onnan küldte el a tervrajzait. Szabó
Lajost a bihari egyházmegye 1952-ben espe-
ressé választotta, de ezt a tisztséget sem tölt-
hette be sokáig. Országos szinten elkezdõ-
dött a Magyar Népi Szövetség felszámolása
és az erdélyi magyarság vezetõ-rétegének a
lefejezése.

Szabó Lajost, egy napon Bíró János és
Kiss Bertalan esperesekkel meg más vezetõ
egyházi emberekkel, 1952. augusztus 16-án
elvitte a szekuritáté és végig ítélet nélkül
tartották fogva. Sztalin generalisszimusz
várván várt elpusztulása (1953. március 5.)
még nem hozta el az amnesztia idejét, a
fogságban élõk talán nem is hallottak errõl a
fontos eseményrõl. A Bukarestben kiállított
halotti bizonyítványból nem lehet megtud-
ni az elhalálozás okát és helyét, csak a dátu-
mot: 1953. július 24. Errõl a szomorú hírrõl
a család csupán 1953 karácsonyán értesült
és akkor is csak úgy, hogy Nagy Árpád ne-
vû, becsületes szalontai anyakönyvvezetõ
sorra írt a bukaresti rajonoknak, hogy tud-
nak-e valamit a Szabó Lajos haláláról.

Dr. Molnár János szegedi professzor ma
délelõtt elhangzott elõadása levetítette elõt-
tünk annak az átkozott, de részünkrõl térd-
rehullottan is hõsi világnak a hátterét, sötét
erõinek és eszmerendszerének a gyilkos
mûködését. Ma, örökösökként és érintettek-
ként, meghatódva avatjuk fel ezt az emlék-
szobát, hogy történelmi anyagával õrizze a
kommunizmus áldozatainak emlékét.

Mi vagyunk a tanúi annak, hogy a meg-
emlékezõ, az építõ és a magasba nézõ sze-
retet soha el nem fogy. A pokol kapui mö-
gül hangzó tiltó parancsszó megtört a szere-
tet hatalmán és a réti templom felépült. Jel-
képes, hogy 1956 õszén a hívek már készül-
hettek ennek a templomnak a felszentelé-
sére, amelybe a dr. Szabó Lajos áldozatos
élete immáron teljesen beleépült.

DR. HERMÁN M. JÁNOS

Elhangzott Nagyvárad-Réten, a Dr. Szabó Lajos
terem avatása alkalmával, 2007. április 29-én.

Dr. Szabó Lajos lelkipásztor útja
a vértanúságig
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(Dolgozatomat Hebe Kohlbrügge1 jótevőnknek aján-
lom a száz éves születésnapja alkalmával, ismételten 
megköszönve a kelet-európai peregrinatio újjáélesz-
tését és személyesen azt, hogy 1979-ben nékem ösz-
töndíjat szerzett. Az amsterdami Vrije Universiteit 
rendkívüli hallgatójaként így anyagot gyűjthettem a 
Johannes a Lascoról szóló disszertációm írásához. /
Hebe Kohlbrugge 1995-ben, a Kolozsvári Református 
Teológiai Fakultás 100 éves fennállásának alkalmá-
val az elismerő „doctor honoris causa” kitüntetésben 
részesült./ Welti asszony és Hébe Kohlbrugge való-
színűleg egyidőben hallgatták Karl Barth előadásait 
Bázelben.)

Mezőtelegden a parókia udvarán néhány közepes 
méretű tujafenyő jelzi, hogy a templom kapitális rendbe-
tétele2 alkalmával elültetett svájci csemeték3  is úgy élték át 
a viharos időket, mint a Sass Kálmán és a jótevőinek ül-
dözött emléke. Néhányat ki is vágtak a tizenkét fából. Ez 
a szabadtéri emlékeztető a torzítás és az elhallgatás dacá-
ra, még télen is zölden, a túlélésre bátorította a híveket. A 
szájhagyomány alapján a mezőtelegdi református lelkész 
úgy tudja, hogy a templomszentelés alkalmával jelen volt 
a faültető Welti házaspár is.

Welti Henrik4 konzul és neje, Welti-Schneider Berta5 
asszony nemcsak Sass Kál mán és a telegdi református 
egyházközség, hanem a Királyhágó melléki Református 
Egyház kerü let Székházának támogatásával, illetve lelké-
szi családok segélyezésével és számos anyaországi és erdé-
lyi diák tanulmányútjának az egyengetésével szerzett ma-
radandó érdemeket. A pozsonyi és a bécsi diákotthonok 
építésében illetve bővítésében szintén kivették a részüket. 
Segítségükkel és kapcsolatrendszerük által imaház és pa-
rókia épült Bukarestben. Ezen karitatív tevékenységeikre 
vonatkozó ismereteinket egy újabb kútfő alapján egészít-
jük ki, abban a reménységben, hogy további adatokkal 
bővülhet Sass Kálmán életrajza, továbbá a romániai ma-
gyar református egyház két világháború közötti külföldi 
kapcsolatainak a történetírása.

A korabeli állami lélektant és rendelkezéseket ismer-
ve, számunkra érthető, de mégis feltűnő, hogy a számba 
vehető források közül a Sass Kálmán által írott mezőte-
legdi monográ* ában6 nincs említés a Welti család által 

1 Hebe Charlotte Kohlbrugge 2016 dec. 13-án hunyt el Utrechtben, 
született ugyanott, 1914 április 8-án.
2  A mezőtelegdi református templomot Sass Kálmán idejében 1933-
34-ben renoválták.
3  Szoboszlai Gáspár István mezőtelegdi református lelkipásztor írás-
beli közlése 2012. jan. 18.
4  Nevének előfordulási változata diplomáciai kinevezései alkalmával: 
Henry Welti. A rendelkezésünkre álló ira tokban a születési dátumával 
még nem találkoztunk, 1939 folyamán hunyt el, legkésőbb 1940 elején – 
Való színű, hogy sohase járt Romániában, legalábbis eddig nem találtuk 
nyomát az általunk tanulmányozott iratokban. 
5  Svájci közigazgatási okiratban: Bertha Elisabeth Welti-Schneider. – 
Született 1870. nov. 13-án, elhunyt 1964-ben vagy 1967-ben.
6  Sass Kálmán: Tileagd (Mezőtelegd) története különös tekintettel 
egy házaira. Függelékben: Adatok a körösvölgyi ref. egyházak törté-
neté hez. Nyomatott a Kálvin könyvnyomdában, Oradea, 1935. – Pél dá-

folyósított segélyekről. A Weltiékkel folytatott levelezést 
a Sziguranca már a kezdetektől ellenőrizte, a végzetes le-
tartóztatása alkalmával7 pedig a Weltiékkel folytatott tel-
jes levelezést8 és Sass Kálmán minden értékes történelmi 
iratát elvitték.9

A svájci háttér jelentőségét illetően tényként hivat-
kozhatunk Balaskó Vilmosnak10, a megkegyelmezett fo-
golytársnak és jó barátnak az értékelésére, aki a megva-
kulása előtt titokban elkészítette az emlékiratát és azt Sass 
Kálmán és Weltiné emlékének ajánlotta.11 Weltinének a 
kezünknél lévő, 1931–1957. közötti feljegyzéseket tartal-
mazó füzete12 néhány konkrét adattal teszi árnyaltabbá 
azt a képet, amely eddig Balaskó Vilmosnak és újabban 
Tófalvi Zoltánnak köszönhetően élt a Welti családról. 
Ebből a füzetből tárul elénk Weltiéknek a Tőkés Bélával, 
Sass Kálmán sógorával és a végvári Nagy Istvánnal kiala-
kult bensőséges kapcsolata is, amely valamikor egy külön 

nya található, bizonyára a Welti család által, a bázeli egyetemi könyv-
tárban. Universitätsbibliothek Basel, Schönbeinstr. 18-20, CH-4056 
Basel. Sign.: < l Cv 287:5
7  Érmihályfalva, 1957. febr. 19. hajnali három óra. Lásd Tófalvi Zoltán: 
Kelet Svájca és Sass Kálmán mártí rom sága. (1). www.kronika.ro/
szempont/kelet_svajca_es_sass_kalman...1/print. 2007. márc. 23. állapot.
8  Jelentős számú, a Welti családdal váltott levél elviteléről számol 
be Alexandru Drăghici román belügyminiszternek 1957 szept. 18-án 
a nagyváradi politikai rendőrség, vagyis a Szekuritáté. Lásd Tófalvi 
Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi csoport. Mentor 
Kiadó, Marosvásárhely, 2007, p. 231. 
9  Az 1957-es házkutatáskor elvitték a Zichy Jenő magaslaki levél-
tárában gyűjtött anyagát az 1848-as forradalom nyomozati jegyző-
könyveiről, Pető*  Sándorra vonatkozó új anyagról. Lásd T.E.: Sass 
Kálmán. In: Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. V/1, p.72-73. 
Vi lág hálón: http://lexikon.kriterion.ro/szavak/3918/ – Lásd még 
„Bihari Reformátusok Lapja, 1943/3, febr. 1, p. 32.: „Sass Kálmán 
érmihályfalvai lelkipásztor sohasem szerette a reklámot. Szerényen, 
de annál alaposabban munkálkodott nemcsak gyülekezetében s az 
egyház berkeiben, hanem a magyar életnek is egyik legképzettebb 
és legfáradhatatlanabb harcosa volt mindig. Nem tehet róla, ha az 
érmihályfalvai püspöklátogatás alkalmával (Dr. Révész Imre püspök 
konferenciai látogatása, 1943. jan. 10-11. A szerző megj.) előkerült nagy-
értékű történelmi okmánygyűjteménye s a gyülekezetében folyó szép 
egyházi élet dicsérethullámot váltott ki az egyházi és világi lapokban.”
10  „Balaskó Vilmos a kivégzett Sass Kálmán segédlelkésze volt. So-
kat beszélgetünk. Őszintén szerette a főnökét. Majd egyszer megírom 
a történetét. Ez is elmaradt, mint annyi más.” Mindezeket Csiha 
Kálmán református püspök írta. Lásd Csiha Kálmán: Fény a rácsokon. 
Börtönévek vallomása. Kolozsvár, 1993, p.60. – Balaskó Vilmos 
(Szalacs, 1914. szeptember 19. – Máramarossziget, 2004. január 20.) 
Orosz Lajos lelkész-földbirtokos mellett volt segédlelkész 1937-1940 
között Érkeserűben. 1945-ben Máramarosszigeten vallástanár, 1946-
ban hívta Sass Kálmán az általa alapított Érmelléki Református Gim-
názium élére igazgatónak, míg 1948-ban, a kommunista hatalom-
átvételt követően elvesztette vallástanári állását és 1949-ben Ér-
olasziban lett lelkipásztor. Balaskó Vilmost 1958. május 21-én koholt 
vádak alapján szintén letartóztatták.
11  Balaskó Vilmos: Élet a föld alatt. Ajánlom ezen könyvemet néhai 
svájci konzulné Welti asz szony őméltósága, az Érmellék egykori nagy 
pártfogója és az ő fogadott * a, néhai Sass Kálmán emlékezetének. 
Lásd Balaskó Vilmos: Élet a föld alatt. Királyhágómelléki Református 
Egyház kerület Kiadói és Sajtóosztálya. Felelős kiadó: Dr. Hermán M. 
János, Nagyvárad, 2001, p. 1.
12  Ft. Tőkés László hozta Nagyváradra ezt a néki ajándékozott iratot 
a Bertalan Imre püspök hagyatékából (USA). Tőkés Lászlónak ezt a 
szolgálatát is hálásan köszönjük.
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tanulmányt igényel.13 Dolgozatunkban 
a Sass Kálmán sorsát képező láncsze-
mekhez fűztük ennek a kopott zöld 
füzetnek a hasznosítható, kimondot-
tan magánhasználatra, jótékonysá-
gi célra és kapcsolattartásra készült 
feljegyzéseit.

Ahhoz, hogy a bázeli füzet újdon-
ságait hasznosítani tudjuk, szükséges a 
Sass Kálmán életútjának14 akármilyen 
röviden való ismertetése, különösen a 
tárggyal először találkozók számára. A 
Welti családról pedig botrányosan ke-
veset tudunk, még az életrajzi adataikat 
sem ismerjük pontosan, ezekre csak 
levelekből és beszédekből következte-
tünk. Az a célunk, hogy a Welti család 
körüli űrt és legendákat átlépve, első 
kézből származó tudósításokkal gyara-
pítsuk az egyházi történetírásunk magyar-svájci kapcso-
latainak a fejezetét. A Sass Kálmán esetében ismételten 
nyilvánvalóvá lett: gonosz emberek az életrajzokat vá-
dirattá gyúrják. Ahol zsarnokság van, ott semmi se szent, 
még az objektív tényeken nyugvó historia domus sem ár-
talmatlan,15 ugyanis ha a diktatúra érdeke úgy kívánta, 
minden adatot félremagyaráztak, hamisítottak, eldugtak, 
elkoboztak, megsemmisítettek, csakhogy az egyházat és 
a hitvallóit kiiktassák, lejárassák és hogy a tiszta emberi 
kapcsolatok mibenlétének bizonyítékait a familiárisok el-
len használják.

A fellelhető, mintegy kalászgyűjtés nyomán elő-
kerülő dokumentumok ön magukért beszélnek. 
Kereszteket, bilincseket és börtönt elevenítenek meg. 
Szimbólumokat hordoznak, egyházhoz és egy nép kul-
túrájához való ragaszkodást, világérzetet rögzítenek. 
Ilyen töb bek között a Weltiné „Erdély” feliratú exlibri-
se, amely 1935 táján készülhetett.16 Családjának és jó-

13  Tőkés Béla 1936 okt. 16-án érkezik Bázelbe a Weltiné feljegyzése 
szerint, távozik 1937. júl. 22-én. – Ő is a román politikai rendőrség 
áldozata lesz 1961-ben.
14  A lexikális összefoglalónk adataihoz több írásból merítettünk: Tó-
falvi Zoltán, Az Értől a rab temetőig. In: Akik imádkoztak üldözőikért. 
I. Börtön vallomások, emlékezések. Erdélyi Refor má tus Egyházkerület 
kiadása, Kolozsvár, 1996. p. 260-264. – Péter/ y György: In memoriam 
Sass Kálmán (1904-1958) – A romániai magyar református egyház már-
tír lelkésze. In: Confessio, 2008/3, p. 87-97 – Lásd még: Tuduka Osz kár: 
Egy poklot járt élet. In: Akik imádkoztak üldözőikért. II. p. 167–169. 
Balaskó Vilmos: A nagyváradi per. In: Akik imádkoztak ül dözőikért. I. 
p. 36–42. Tófalvi Zoltán: Sass Kálmán érmihályfalvi lel kész. In: Erdélyi 
Református Naptár, 1999, p. 135-137.
15  Ez esetben az 1883-ban megnyitott érmihályfalvai Aranykönyv 
sorsára gondolunk, amelyet 1957-ben elvittek, jóllehet a Sass Kálmán 
vallomása szerint 1953-ban a Borbély Lídia lakásán rejtették el. Vajon 
ma visszaszerezhető-e az egyházközség tulajdonát képező Aranykönyv? 
Lásd Tófalvi Z.: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi csoport. 
Mentor Kiadó, Maros vásár hely, 2007, p. 213. (Parti Jánosnak köszönöm 
a másolat küldését.)
16  Egyházkerületünk néhai könyvkiadójának és gra@ kusának, Rad-
vá nyi-Román Károlynak (1900-1957) a fametszete. Példányát őrzik: 
Exlibrissamling Frederikshavn Kunstmuseum. Világ hálón, 2014. jan. 6. 
állapot: http://art-exlibris.net/exlibris/2106 – A dániai Koppenhága mú-
zeu mában ezt az ex librist így katalogizálták: Kirche in HügellandschaQ . 
– Molnár Károlynak, a Welti család egy másik familiárisának Radványi 
Román Károly két különféle exlibrist készített. Molnár Károly 1932-

cselekedeteiknek az emléke tiszteletre 
késztet, akárcsak a Svájcból átplántált 
derékfenyők lenyűgöző látványa.

I. Néhány életrajzi adat

A bölcsőhelytől a rabtemetőig 
(Gálospetri, 1904 – Szamosújvár, 1958)

Sass Kálmán a Bihar megyei Gálos-
pet riben született 1904. ápr. 17-én, édes-
apja neve Sass Károly, édesanyja Nagy 
Rozália. Szülő falujában keresztelték, ott 
is kon@ rmált, korán árvaságra jutott, 
édesapja 1915-ben esett el Doberdónál. 
Hőslelkű neje itthon temettette el.17 
Özvegy édesanyja három gyermeket 
nevelt fel a kisbirtokon. Tisztelte a férje 
szándékát, aki már akkor beleegyezett 

a földművesnek szánt @ úk taníttatásába, amikor egy-
szer szántás közben azon lepte meg a gyermeket, hogy 
az könyvet tart a kezében. Tudunk arról is, hogy hol és 
mikor tett először bizonyságot a hitéről. Ehhez bizonyára 
a háborús idők is közrejátszódtak, 12 éves korában, 1916. 
április 17-én kon@ rmált Gálospetriben.18 Érdekes, hogy 
katolikus gimnáziumokba is19 járt, 1924-ben érettségi-

33-ban volt a bázeli Alumneum diákja. – Mint érde kességet jegyezzük 
meg, hogy Welti Henry sisakos exlibrisét egy híres svájci művész, Carl 
Roschet készítette 1895-ben. Lásd a világhálón: //www.dr-bernhard-
peter.de/Heraldik/seiten/ exlibris-helme-6.htm 
17  Orth Imre: Sass Kálmán 1904-1958. In: Református Naptár, 1993. 
Kiadja a Királyhágó melléki Református Egyházkerület. Imprimeria de 
Vest nyomda, Nagyvárad, p. 58. – Sass Kálmán életrajzát lásd még az 
Erdélyi Református Naptár 135. oldalán.
18  Pál@  József: Orth Imre, a lelkiismeret-vallás híve. Tudós 
lelkipásztorsors a 20. századi Királyhágómelléken. Hatvani István 
Teológiai Kutatóközpont, Nagyvárad, 2014, p. 66, 119. sz. jegyzet. – A 
gálospetri református templom falán emléktáblán olvashatjuk: „Ebben 
a templomban keresztelték és kon@ rmált Sass Kálmán 1956-os mártír 
lelkész. Állíttatta a Gálos petri Református Egyházközség és a Partiumi 
és Bánsági Műemlékbizottság 2003”.
19  Sass Kálmán előkerült önéletírásából most már pontosan tudjuk, 
hogy a máramarosszigeti református főgimnáziumban kezdi a ta nul-
mányait, onnan a háborús világ miatt a Nyírbátori Minorita Klast-
rom iskolájába kerül, majd a nagykárolyi piarista, vagyis Kegyes rendi 
Főgimnáziumba, amelyet 1923-ban megszüntetnek. A nagy károlyi 
állami Vasile Lucaciu nevű román gimnáziumban érett ségizik. Lásd 
Szabadi István: Partiumi és kárpátaljai református lel készek önélet-
írásai 1942-ből. In „Mediárium” 3. évf., 2009/1-2, p. 70. – Valla tása 
so rán leginkább csak arra emlékszik – szándékosan, hogy ne val las-
sák a tanárairól és az osztálytársairól – hogy hat éves korában, azaz 
1910-ben beiratkozik a gálospetri elemi iskolába, 1916-ot követően 
egy évig betegség miatt otthon marad és alkalmi munkákat vállal. A 
mára marosszigeti gimnáziumba azért iratkozhatott be, mert édesanyja 
háborús özvegy volt, de csak egy évig tanulhatott ott, mert a háborús 
események miatt bezárták a gimnáziumot. Ezt követően Feketebátor 
katolikus kolostorában cselédként dolgozik a papoknál, mi közben a 
kolostor keretében működő négyéves gimnáziumban tanul. Mivel 1919-
1920 körül lezárják a határt, ő Gálospetriből már nem mehetett többé 
Feketebátor községbe és egy évig magántanulóként egy érmihályfalvi 
tanárhoz jár órákat hallgatni. Az ötödik gimnáziumi évet lezárva, 
Nagykárolyban végzi el a VI., VII. És VIII. gimnáziumi osztályt, 
majd ugyanott érettségizik 1924-ben. (Feketebátor és Nyírbátor össze-
keverésének okát még elemezni kellene! A szerző megj.) Lásd Tófalvi 
Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi csoport. Mentor, 
i. m., p. 176.
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zik, még ez évben beiratkozik a kolozsvári teológiai fa-
kultásra, lelkészi oklevelet szerez 1928-ban. Segédlelkészi 
kinevezést nyer Domahidára, ott szolgál a gyülekezetben 
és nevelősködik Domahidy Pál családjának körében 1928 
nyarától 1929 őszéig, amikor svájci tanulmányútra indul 
két évre. Belmissziói tanfolyamot végez Vinelzben (Svájc) 
és Ebhausenben (Németország) 1930. június 30-a és 1930. 
október 20-a között. A Welti család az ő hatására és ké-
résére két ösztöndíjat létesített, részben magyarországi, 
részben királyhágómelléki teológusok továbbképzésé-
re.20 Hazatérve az 1931-es évben, július elsejétől püspöki 
segédlelkész lesz Nagyvárad-Újváros parókiáján, két év 
múlva Mezőtelegden21 lesz rendes lelkész 1933-1936 kö-
zött22. Mezőtelegdi lelkészi hivatalába 1933 pünkösdjén 
iktatták be ünnepélyesen23. 

Azután 1936-ban Érmihályfalva lelkipásztora lesz24. 
A hatóságok korábban is, de ekkor különösen sokat 

zaklatták.25

20  Sass Kálmánnak az önéletírása alapján foglalja össze a svájci 
tanulmányút hozadékait Szabadi István: „Teológiát Kolozsváron tanult, 
később kikerült a bázeli egyetemre, ahol két esztendőt töltött. A nyári 
időben Németországban, Svájcban segédlelkészkedett, és mint utazó 
titkár kereste kenyerét. A magyar diákok számára két stipendiumot 
létesített a Welti családon keresztül. A nagyváradi püspök rendeletére 
visszakerült Svájcból, és a püspök káplánja lett.” Idézet helye Szabadi 
István, i. m. p. 71.
21  Ismeretes, hogy az 1915-ben eltávozott Gyenge lelkész helyébe, 
annak káplánját, Baka Bélát választják meg, aki 1933-ig marad itt. A 
nyugdíjazás folytán megüresedett állásba 1933 pün kösdjén Sass Kálmán 
jelenlegi lelkészt iktatják be. Lásd Sass Kálmán: Tileagd (Mezőtelegd) 
története, i.  m. p. 73-74: „1926-ban a parókia lakhatatlanná vált, 
aminek következtében egy új, modern követelményeknek megfelelő 
lelkészlakot építenek, ami 1927 májusára el is készül. Az összkiadás 
reá a jegyzőkönyvek szerint: 312.098 lej, amit úgy sikerül előteremteni, 
hogy eladnak 14 legelőjogot 18.000 lejért, eladják a Sziget utcai házat 
101.000 lejért, a kántori földet 65.000 lejért, a szőlőföldet 25.000 lejért. 
Az alapokból kivettek 60.000 lejt, a községtől kaptak 40.009 lejt, 
haranggyűjtésből 17.000 lejt, magánadakozásokból 14.000 lejt, stb. 
E felsorolt bevételek is 325.000 lejt tesznek ki a 312.098 lej kiadással 
szemben; mégis a végén 164.600 lej bankadósság mutatkozik a lelkészlak 
építésével kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy itt nagy szabálytalanság 
történt a pénzkezelést illetőleg. Különösen, ha tekintetbe vesszük azt 
a tényt, hogy a költségek egy jó részét Telegdy József egyházmegyei 
gondnok viselte. Ennek a rossz gazdálkodásnak tudható be, hogy 
az ősi templom szánandó állapotba jut, tetején mindenütt becsorog 
az eső, elázással veszélyeztetvén a gipsz mennyezetet, hogy a régi 
iskola összeomlott, az új parókia, iskola, lelkészi földek pusztulásnak 
indultak, hogy semmiféle felsőbb egyházi járulékokat több éven 
keresztül ki nem > zettek, hogy az egyház helyi banki értékpapírjait a 
lelkész magánadósságai miatt lefoglalták. Ennek a szörnyű állapotnak 
végre az egyházi felsőbb bíróság vetett véget, kötelezvén a lelkészt és 
a gondnokot bizonyos hiányzó összegek megtérítésére. Az egyház a 
lelkészlak építésével kapcsolatban úgy eladósodott, hogy ha a mora tó-
rium, majd a konverzió nem jön, kérlelhetetlenül csődbe kerül. Külön-
ben az utóbbi időkben az egyház tagjai is mindent elkövetnek egyházuk 
jövendőjének biztosítása érdekében. Valahogy minden ehhez az 
anyához tartozó tag érzi, hogy ha az egyháza elpusztul, összedől az erős 
vár, amelynek falai között ősei évszázadokon keresztül megnyugvást és 
megtartatást találtak annyi tenger szenvedés ellenére is.”
22  Utóda Molnár Károly, aki 1936-1954 között szolgál Mezőtelegden.
23  Lelkészbeiktatás Mezőtelegden. (Szerző aláírása hiányzik.) 
Lásd: Reformátusok Lapja. A Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület 
Hivatalos Közlönye, Nagyvárad, 1933. júl. 20. szám, p.254-253.
24  Beiktatásának dátuma: 1936. szept. 13, a szolgálattevő pedig Sulyok 
István püspök, jelen van Welti asszony is.
25  Sass Kálmán 1942-ben tömören ennyit mond a korai üldöztetéseiről: 
„A románok főképpen külföldi kapcsolataim miatt állandóan őrizet 
alatt tartottak. Gyakran nem hagyhattam el szolgálati helyemet. 

Családi állapotát tekintve ekkor már nős volt. 
Feleségének leánykori neve Tőkés Mária26, akivel a há-
zasságukat Isten az évek során gyermekek szüle tésével27 
áldotta meg. A román államhatalom 1939 októberében le-
tartóztatja és 1939 dec. 21-én a segédlelkésszel28 együtt őt 
is kiutasítja Magyar ország ra29, ahonnan családjával 1940 
szeptemberében hazatér Érmihályfalvára. Magyarország 
németek általi megszállása után 1944 tavaszától érmi-
hályfalvi zsidó atya> akat bújtatott a 25 hektáros barantói 
tanyáján. 

Tisztségei közül megemlítjük, hogy 1947-ben tag-
ja lesz annak a bizottság nak, amelynek a hivatalos neve: 
„Erdélyi Ökumenikus Munkaközösség Ki rály hágó-
melléki Képviselői”.30 Szerepet vállal a Magyar Népi 
Szövet ség ben.

A királyi román hatóságok 1947 júliusában újra letar-
tóztatják, decem berben31 Szamosújvárra hurcolják, 1948 
tavaszán megrendült állapotban szabadul a börtönből, 

Alaptalan rágalmak folytán a románok gyakran állítottak törvényszék 
elé, ahonnan csak a bírák megvesztegetésével tudtam szabadságomat 
megmenteni és a büntetést elkerülni.” Lásd Szabadi István: Partiumi és 
kárpátaljai református lelkészek önéletírásai 1942-ből. In: Mediarium 
3. éfv., 2009/1-2, p.71. – Az 1937-es letartóztatásáról és szabadulásáról 
lásd: Magyar Kisebbség. Kiadja dr. JakabO y Elemér, dr. Sulyok István, 
dr. Willer József. XVI. évf. 1937. ápr. 1, nr. 7.
26  Házasságkötésük 1936 júniusában volt a Weltiné féle füzet 
bejegyzése szerint: „Er heiratete in Juni 1936.– Kéri Gáspár szóbeli 
közlése szerint a házasságkötés dátuma 1936. május 19-e volt. Lásd Pál>  
József: Orth Imre, a lelkiismeret-vallás híve. Tudós lelkipásztorsors 
a 20. századi Királyhágómelléken. i.  m., p. 66, 119. sz. jegyzet. – A 
valós dátum véleményünk szerint 1936 június 2., ezt az időpontot 
közli Balázsné Kiss Csilla: Sass Kálmán – (1904-1958) a bibliás hit 
és a szabadság hőse, 1956-os érmihályfalvi mártírlelkipásztor, „az 
Érmellék Messiása”. In: Szél-Jegyzet. Egyházi Lap. Érmihályfalva, 
XI. évfolyam, 7. szám, 2013. nov. 2. számozatlan oldal. – Özvegy 
Sass Kálmánné másodszor is férjhez megy a szintén megözvegyült 
Orth Imre lelkipásztorhoz. Eskette őket a régi közös jó barát, Molnár 
Károly, 1970. febr. 2-án az aradi református templomban. Lásd Pál>  
József: Orth Imre, a lelkiismeret-vallás híve. i. m., p. 242. – Született 
Aranyosegerbegyen 1913 szept. 27-én., elhunyt Nagyváradon 2004. 
május 19-én, Nagyváradon. Temették Értarcsán.(Ez utóbbi adatot 
Kulcsár Árpád értarcsai lelkipásztornak köszönjük.) 
27  Lásd: Balázsné Kiss Csilla i. m., p. 2: „…házasságukból hat gyermek 
született és öt nőtt fel.”
28  Horváth Viktor Érmihályfalva segédlelkésze írta 1942-ben: „Itt a 
volt trianoni határmentén a megszálló román hatóságok Hazám nak 
tett szolgálataimért letartoztattak és 1939. október 21-től de cember 
21-ig a kolozsvári katonai börtönben voltam, amikor román állam-
polgárságomtól megfosztva száműztek és több lelkésztársammal 
együtt átadtak Magyarországnak. A Csonka Ország területén 1940. 
február 1-től szeptember 20-ig a pécsi egyházközségben nyertem 
alkalmazást, mint segédlelkész, majd a bécsi döntés után visszatértem 
előbbi szolgálati helyemre, Érmihályfalvára.” Lásd Szabadi István: 
Partiumi és kárpátaljai református lelkészek önéletírásai 1942-ből. In 
Mediarium 3. éfv., 2009/1-2, p. 69.
29  Sass Kálmánt 1939 októberében vetik börtönbe, megkínozzák, 
ki utasítják az országból. Önéletírása alapján kilenc hónapot töltött a 
miniszterelnökség erdélyi osztályán. Lásd Szabadi István i. m., p. 71. 
– Azt, hogy a budapesti fasori gyülekezetben végez lelkészi szolgálatot 
a hírneves Szabó Imre lelkipásztor mellett, arra nézve a zsinati levél-
tárban nem találtunk adatokat.
30  Ennek a bizottságnak a tagjai: Orth Imre, Molnár Károly, elnöke 
Csernák Béla. Lásd Pá>  József: Orth Imre, a lelkiismeret-vallás híve. i. 
m., p. 216.
31   Dr.  Nagy András 1948 május 24-én kelt levelében olvasható 
tudósítás Welti asszony számára. A levél másolata az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület Gyűjtőlevéltárában található. Dr. Sipos Gábornak 
köszönöm ezt az adalékot.
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ahol 11 személyt zsúfoltak egy cellába. Bibliáikat elszed-
ték, de a börtönné alakított épület főbejáratán lévő latin 
szöveget, a 27. és 28. zsoltár Igeszavait (még) olvashatta 
is: Az Úr az én segítségem és védelmezőm, kitől féljek?32

Az 1956-os magyarországi forradalmat követően 
hamis vádak alapján végzetesen csapnak le reá és a kör-
nyezetére.33 Letartóztatják 1957 februárjában, másfél 
évig kegyetlenül vallatják. Érmihályfalva magyarságát, a 
gyülekezetet34 rettegésben tartják. 1958 dec. 2-án kivég-
zik Szamosújváron35. Sírhelye ismeretlen.36 Családját ki-
lenc évig kényszerlakhelyre viszik, földbe ásott bărăgani 
kunyhóban laknak, két ; úkat bebörtönzik. Szeretteivel 
csupán a deportálás feloldása után közlik a halálhírt. Sass 
Kálmán becsületének helyreállítása a szülőföldjén igazán 
csak az egyház keretében történt meg, teljes politikai re-
habilitálását polgárilag még mindig, 55 év eltelte után is 
gátolják. A „hazaárulási” kirakatperek ügye és az áldoza-
tok az égre kiáltanak!37 A sötét „Háttér” nyomása tovább 
tart, alattomosan épült be – ismét – a törvényhozásba.38

Sass Kálmán írói munkássága

Írásbeli hagyatékának39 aprólékos feldolgozása még 
várat magára, e helyen tájékoztatásképpen soroljuk fel az 
általánosan ismert műveit. Likvidálása után a közéletből 
teljesen száműzték az egyházi irodalmi munkásságá-
nak a nyomait, a könyvtárakból eltávolították az írásait, 

32  „Dominus adiutor et protector meus, quem timebo?” Martinuzzi 
Fráter György 1542-ben építtette a kastélyát és a hozzátartozó kápolnát.
33  Balaskó Vilmos verse az 1958. okt. 6-án kimondott halálos ítélet 
hallatán: „Október 6-án, a mártírok napján, / Első a harmincegy 
között, / „Vezér” az érmellékiek seregében, / Harminc egyet gyűjtöttek 
össze tizenhárom helyett, / Harmincegyet, hogy közöttük lehessen 
ő, / Hogy bizonyíthassák, hogy serege volt, / Hogy egy elvesszen a 
harmincegy közül. / Bár mindegyik a maga vétkéért bűnhődött, / 
De mindegyikre jutott az „ártatlanok szenvedéséből”, / De minde-
gyik vétkét őreá veték, / Hogy ő legyen az egyetlen véres áldozat, / 
Az Érmellék szegény messiása!” A másik halálraítélt személy Hollós 
István, Balaskó Vilmosnak megkegyelmeztek.
34  Ideiglenes megbízással a kiszolgáltatott és védtelen tudóst, Horváth 
István teológiai magántanárt osztják be lelkipásztornak 1957. május 1 
- december 31 között Érmihályfalvára.
35  Kivégzésén jelen volt a nagyváradi szekuritátés őrnagy, Wohl 
Zoltán. Lásd Tófalvi Zoltán: Kelet Svájca, i. m., 1.
36  Emlékművet 1989 után emelt a Volt Politikai Foglyok Szövetsége 
a szamosújvári börtön melletti temetőben, ahol a kivégzettek és 
elhalálozottak nevei szerepelnek, többek között Sass Kálmán és Hollós 
István neve is.
37  Lásd Tófalvi Zoltán: Megbűnhődött magyarság. Hazaárulási ki-
ra kat perek Erdélyben. Világhálón: http://www.napkut.hu/naput_ 
2001/2001_08/003.htm 
38  Tófalvi Zoltán: XX. századi erdélyi „gályarab”-prédikátorok. Az 
írása végén kiemelt részben szólaltatja meg Balaskó Vilmost a sötét 
„Háttér”-ről. Lásd: Átalvető. Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének 
és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves lapja. 
2010/ szept., p. 41. Világhálón: 2014. jan. 9-én: http://www.ekosz.hu/
atalveto/Atalveto_ 1003_75.pdf
39  Első bibliográ; ai számbavételét lásd: Bihor-Biharmegye, Oradea-
Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak Emlékkönyve. A szer-
kesz tőbizottság megbízásából szerkesztette Fehér Dezső. Szervezte 
Ro nig Sándor 1933-1937. Sonnenfeld Adolf Részvénytársaság Oradea. 
– Nem ismerjük Tabéry Gézának a Sass Kálmán levelesládája c. írását, 
amely a Nagyvárad napilap 1943. január 18. számában jelent meg.

amelyeknek már a címe is jelzi a szigorúan és esetenként 
halálosan tiltottá vált témák sorát.

1. Sass Kálmán: A valdensek. In: „A Kálvinista Világ”, 
1930, p. 55-56.

2. Sass Kálmán: A svájci KIE munka. In „Reformátusok 
Lapja”, A Király hágó melléki Ref. Egyházkerület Hivatalos 
Közlönye. V. évf, Nagyvárad, 1931/júl.10., p. 324-328.40

3.  Sass Kálmán: Az i! úsági munka nevelői mun-
ka. In: „Reformátusok Lapja”, A Királyhágómelléki Ref. 
Egyházkerület Hivatalos Közlönye. VII. évf. 1933/11, ápr. 
10., p. 121-126.

4.  Sass Kálmán: Belmisszió és egyesületek. In. 
Reformátusok Lapja, A Királyhágómelléki Ref. Egyház-
kerület Hivatalos Közlönye, VII. évf. Oradea-Nagyvárad, 
1933. augusztus 10., 23. sz, p. 275-278. 

5.  Sass Kálmán: Kálvin országa./Svájc/ In „Kiáltó 
Szó”, 1934, p. 125-126

6.  Szórványainkról. Írták: Földes Károly, Gergely 
Ferenc, Horváth Jenő, Kovács Pál, Sass Kálmán és 
Szigethy Béla. Bucureşti, 1935.41

7.  Sass Kálmán: Tileagd (Mezőtelegd) története kü-
lönös tekintettel egyházaira. Függelékben: Adatok a kö-
rösvölgyi ref. egyházak történetéhez. Nyomatott a Kálvin 
könyvnyomdában, Oradea, 1935.42

8.  Sass Kálmán: A jövendő református vezető gárda 
megszervezése. In. Reformátusok Lapja, A Király hágó-
melléki Ref. Egyházkerület Hivatalos Köz lö nye, X. évf. 
Oradea, 1935. áprlis 10., 11.sz, p.133-135. 

9. Sass Kálmán: Református káté (iskolai- és magán 
használatra) Írta Sass Kálmán református lelkipásztor. 
Nyomatott a Kálvin könyvnyomdában, Oradea, 1935.43

10.  Sass Kálmán: Tanterv az elemi iskolák számára, 
193544

40  Szomor Attilának köszönöm ennek és még több bibliográ; ai adat-
nak a kikeresését és a cikkek elküldését a dr. Pál;  József „Reformátusok 
Lapja” újsággyűjteményéből.
41  A „Kiáltó Szó” könyveinek 3-ik számaként jelent meg.
42  Második, kiegészített kiadása 1996-ban jelent meg Nagyváradon: 
Sass Kálmán, Kupán Árpád, Varga Árpád, Mezőtelegd története. In 
memoriam Sass Kálmán 1904-1958, Varga Árpád 1951-1994. KRE, 
Szilágyi Aladár sajtófelelős. – Lásd e mű recenzióját Bíró Sándor: Sass 
Kálmán, Tileagd története. 1935. In: Kiáltó Szó, 1935, p. 131.
43  Második kiadása, amelynek példányát láttuk, nagyobb formá-
tum mal, 1946-ban jelent meg a nagyváradi Zöldfa utca 1. szám alatt 
Vass Sándor könyvnyomdájában, Nagyváradon. – E káté harmadik 
kiadása 2013-ban jelent meg 2500 példányban. A szöveget gondozta, 
jegyzetekkel ellátta és a bevezető tanulmányt írta dr. Juhász Tamás. 
Szerkesztette Kulcsár Árpád. A kötet megjelenését támogatta az Ér mel-
léki Református Egyházmegye és a hollandiai Juhász István Alapítvány. 
Nyomattatott az Europrint nyomdában, Nagyvárad. – Negyedszer 
szintén 2013-ban jelent meg 1000 példányban, ez az Érmihályfalvi 
Református Egyházközség hasonmás kiadása. Szerkesztette Balázsné 
Kiss Csilla lelkipásztor és Balázs János Dénes lelkipásztor. Az előszót és 
utószót írta Balázsné Kiss Csilla. Nyomdai munkák: Ste\   Tipográ; a, 
Érmihályfalva. – Korabeli ismertetését lásd M. Nagy Ottó tollából: 
Sass Kálmán, Református Káté. (Iskolai és magánhasználatra.) Oradea, 
1935.62.l.) In: „Az Út”. Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka 
számára. alapította Ravasz László. Szerkesztik és kiadják: Dr. Imre 
Lajos és Dr. Tavaszy Sándor. XVIII. évf. 1936/3, p. 112. 
44  Példányát nem láttuk, de egészen valószínűnek tartjuk a meg-
jelenését. Weltiné füzetében: „1935. Im August schickte er s. Werk: 
„Tileagd története”. 147 gr. Seite. – Reformierter Katechismus. – 
Lehrplan für Elementarschule.”
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11. Sass Kálmán: Hozzászólások a „Nyílt levélhez”. In: 
„Kiáltó Szó”45, 1935. p. 94-95.

12.  Sass Kálmán: Önmagunk számbavétele. In. 
Reformátusok Lapja, A Királyhágómelléki Ref. Egyház-
kerület Hivatalos Közlönye, X. évf. Oradea, 1935. október 
10., 29. sz, p. 349-350.

13.  Sass Kálmán: Egyesületi munkánk továbbépíté-
se. In: Reformátusok Lapja, A Királyhágómelléki Ref. 
Egyházkerület Hivatalos Közlönye, XI. évf. Oradea, 1936. 
február 20., 6. sz., p. 61-63. 

14.  Sass Kálmán: Felhívás kerületünk szénior tagja-
ihoz In. Reformátusok Lapja, A Királyhágómelléki Ref. 
Egyházkerület Hivatalos Közlönye, X. évf. Oradea, 1936. 
március 1., 7.sz., p. 79-80.

15.  Sass Kálmán: Református nagyzolás. In. Refor-
mátusok Lapja, A Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület 
Hivatalos Közlönye, X. évf. Oradea, 1936. március 10., 
8.sz., p. 87-89.

16.  Sass Kálmán: Iskoláink története. „Elvész a nép, 
mely tudomány nélkül való” Hóseás 4:6. Valea lui Mihai. 
Tip. Beck. (Érmihályfalva) 1938.46

17. Sass Kálmán (szerk.): Református Árvaházi Képes 
Naptár 193847

18. Sass Kálmán: Lelkipásztori munka az egyházelle-
nes munkásság között. In: „Kiáltó Szó”, 1939, p. 60-61.48 

19. Sass Kálmán: Iskolai valláskönyveink Evangé lium 
ellenes elemei. In: Reformátusok Lapja, A Királyhágó-
melléki Ref. Egyházkerület Hivatalos Közlönye, XIII. évf. 
Oradea-Nagyvárad, 1939. jún. 1./16., p. 193-197.

20.  Sass Kálmán: Mikor igehirdetés a prédikáció? 
In: Reformátusok Lapja, A Királyhágómelléki Ref. 
Egyházkerület Hivatalos Közlönye, XIII. évf. Oradea-
Nagyvárad, 1939/5, febr. 10, p. 52-54.

45  Kovács István írásáról van szó: Nyílt levél a cluji ref. theológiát 
végzett lelkészekhez és tanárokhoz. /A teológia anyagi nehézségei./ 
In: Kiáltó Szó, 1935 p. 76-77. Vita alakul ki, amelyhez hozzászól Sass 
Kálmán, Nagy Ferenc és valaki A.L. névrövidítéssel. Lásd Kozma Zsolt: 
A Kálvinista Világ és a Kiáltó Szó repertóriuma. Kolozsvár, 2003, p. 24.
46  Ezt a művet Sass Kálmán egyik fontos értekezésének tartják. 
Az Érmelléki Református Egyházmegye honlapján 2013 okt. 29-i 
keltezéssel az áll, hogy ez az írása 1942-ben jelent volna meg, ami 
elméletileg egy lehetséges második kiadás, hogyha valaki látta a 
példányát. Hivatkozási alap a világhálón: http://ermellek.blogspot.
nl/2013/10/sass-kalman-az-ermellek-messiasa.html – Eredeti, 1938-as 
példánya található az Országos Széchenyi Könyvtárban Ezt az adatot 
dr. Bujtás László barátomnak köszönöm.
47  Hivatkozás: Érmihályfalvi helytörténet. Ismerje meg Érmihály fal-
vát és környékét Kovács Rozália-Gyöngyi helytörténész bemutatá sá-
ban. Világhálón: http://helytortenet.hupont.hu/28/ reformatus-temp-
lom#ixzz2pMP66huO – Valentiny Antal által szerkesztett, az 1938-ban 
megjelent erdélyi magyar könyvtermésre vonatkozó biblio grá > a sze-
rint Csernák Béla egy Árvaházi Naptár szerkesztője. /Az adatokat nem 
áll módunkban ellenőrizni./
48  Tófalvi Zoltán szerint ez egy vihart hozó írás volt, amelyet 
„egyféleképpen értelmezett a püspökség, államellenesnek minősített a 
Sziguranca, az 1957. évi letartóztatása után pedig a szövegkörnyezetéből 
és az adott körülményekből kiragadva, a Szekuritáté egyenesen 
Szovjetunió- és szocializmus ellenes kirohanásként aposztrofálta.” 
Lásd Tófalvi Z.: Az érmihályfalvi per. Világhálón: Archive.is - webpage 
capturearchive.is/8vVZH. Tárolt változat: 2013. aug. 24. – Román 
fordítása is létezik a szekuritátés irattartóban „Munca păstorului 
suD etesc. Lásd Tófalvi Zoltán: Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. 
Az érmihályfalvi csoport. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2007, p. 232, 
2. sz. lbj. (Parti Jánosnak köszönöm a másolat küldését.)

21.  Sass Kálmán: Légy példa a hívőknek... In: 
Reformátusok Lapja, A Királyhágómelléki Ref. Egyház-
kerület Hivatalos Közlönye, XIII. évf. Oradea-Nagyvárad, 
1939. október 20., 8. sz., p. 385-387.

22.  Sass Kálmán: A Szent István-i Magyarország ki-
sebbségi kérdésének megoldása. Kézirat.49

23. Sass Kálmán: Szegény Erdélyország című kéziratos 
dolgozat, 1940.50

24.  Sass Kálmán: Az érmelléki reformátusság nyo-
mában. „Lelkigondozó” c. folyóiratban jelent meg 
1943-ban.51

25.  Üzenet címmel 1944-ben egyházi lapot indít, 
amelyet ő szerkeszt és amelynek teljes címe: Üzenet az ér-
mihályfalvai református híveknek.52

26. Sass Kálmán: Az érmelléki református egyházme-
gye levéltára. In: Egyháztörténet 1944/2, p. 345-354.53

49  Ez a tanulmánya Tófalvi Zoltán szerint „az 1938. november 26-i 
müncheni egyezmény, illetve a Felvidék egy részének Magyarországhoz 
való csatolása után készült.”
50  „Szegény Erdélyország című, 84 oldalas kézzel írt tanulmány 
(Sass Kálmán diktálása nyomán Földesi Ilona diakonissza írta át) 
bár időrendben később, 1940-ben készült el, az előbbi prológusának 
tűnik. Forrásértéke abban áll, hogy a szemtanú hitelességével 
számol be a két világháború közötti erdélyi magyar kisebbségi lét 
megpróbáltatásairól, a román titkosrendőrség, a Sziguranca által a 
legveszedelmesebb ellenségnek kikiáltott erdélyi magyar önvédelmi 
szervezkedésről, a tagok és gyanúsítottak elleni hajszáról. Sass Kálmán 
az 1938. évi müncheni egyezmény és az első bécsi döntés után a 
magyar kormányzati körök által támogatott ön vé del mi szervezkedés 
történetének legátfogóbb és leghitelesebb bemutatását nyújtja. Közli 
az 1939. december 21-én, majd 1940. május 17-én Magyarországra 
kitoloncolt 52 személy, zömmel ró mai katolikus és református lelkész, 
tisztviselő tanár, földműves nevét, legfontosabb adatait.” Lásd Tófalvi 
Zoltán: Kelet Svájca és Sass Kálmán mártíromsága (2.) Lásd 2007, 03. 
30 állapot: www.kronika.ro/szempont/kelet_svajca_es_sass_kalman_
martiromsaga_2/print – Sass Kálmán erről az iratról az 1958. szept. 
12-i nyílt nagyváradi tárgyaláson ezt vallotta: „Ezt a bro súrát soha 
nem nyomtatták ki, nem terjesztették, kéziratban maradt fenn. Ebben 
a brosúrában szó volt a határrevízióról, mivel az előadások nyomán 
úgy gondolták, hogy szükség van erre. Ilyen értelemben írtam én is.” 
In: Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi csoport. 
Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2007, p. 562. (Parti Jánosnak köszönöm 
a másolat küldését.)
51  Ezt a szórványosodásról szóló tanulmányt újra kiadta a Szenczi 
Molnár Társaság: Sass Kálmán, Az érmelléki reformátusság nyomában. 
Jegyzetekkel ellátta, kiegészítette. és szerkesztette: Szíj Rezső Budapest, 
ETO-Print, 2002. p. 1-43. (Az újrakiadás ajánlása: A debre ceni és 
a kolozsvári református Teológia hallgatóinak és tanárainak.) – A 
Lelkigondozó c. folyóiratot nem sikerült beazonosítanunk. Lásd még 
a világhálón, 2014. jan. 15. állapot: http://www.proteo.hu/sasskalman/
eletrajz.html 
52  Szerkeszti Sass Kálmán. Kiadja az Érmihályfalvai Református 
Leányegylet Iratterjesztése. (Már csak ennek a helyi egyházi újságnak 
a megismertetése is külön fejezetet érdemelne!) – Sass Kálmán ott 
szerepel a „Bihari Reformátusok Lapja” indításánál is. Továbbá a 
„Nagyváradi Lapkiadó KW .” tagjaként egy rövid életű református 
szellemű napilap megvalósulásához járul hozzá. A Hegedűs Sándor 
féle „Nagyvárad” új tulajdonba kerül, a szerkesztőség: dr. Tabéry Géza, 
Szikszai János, Maizner János, dr. Incze Gábor nagyváradi lelkész. 
Főszerkesztő a teológiai végzettségű Daróczi Kiss Lajos, aki már 
1936-tól a „Nagyvárad” munkatársa volt. Lásd Orth Imre: Nagyvárad 
Lapkiadó KW . In:  Bihari Reformátusok Lapja, XVIII. évf. 10. szám, 
Nagyvárad, 1944. május 15., p. 97-99.
53  Hivatkozás: Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi 
Levéltár. Világhálón: http://www.melte.hu/?q=node/98 – Sass Kálmán 
dolgozatát, az „Egyháztörténet” más tanulmányaival együtt, Juhász 
István ismerteti a „Református Szemle” 1947-es számában, p. 28-30. 
(Dr. Kozma Zsoltnak köszönöm ezt az adatot.)
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27. Sass Kálmán: A biblia zsidó szellemi termék? In: 
Bihari Reformátusok Lapja, XVIII. évf. Nagyvárad, 
1944/15. aug. 1. p. 159-160.54

28. Sass Kálmán: Oldott kéve. In: Bihari Reformátusok 
Lapja, XVIII. évf. 1944/3, febr. 1., p. 31-32.

29.  Sass Kálmán: Őskeresztény? In: Bihari 
Reformátusok Lapja, XVIII. évf. 1944/3, febr. 1., p. 32. 

30.  Sass Kálmán: Új világ küszöbén. Üzenet evan-
géliumi hitű testvéreim hez. Kiadja az Érmihályfalvi 
Református Egyház iratterjesztése. (1946).55

31.  Sass Kálmán: Református testvér, köszöntelek... 
Méliusz könyv keres kedés, Debrecen, 1947.56

32. Sass Kálmán: Mit kell tudnunk egyházunk szerve-
zetéről? In: Refor mátus Naptár az 1955-ös évre57. Szerk. 
Buthi Sándor, Nagyvárad, p. 68-70.

33.  Sass Kálmán: Az érmihályfalviak ősi harangja58. 
In: Református Naptár az 1955-ös évre. Szerk. Buthi 
Sándor, Nagyvárad, p. 102.

34. Sass Kálmán: A templombajárásról. In: Református 
Naptár 1956. Kolozsvár, p. 40-44.59

Ehhez a kiegészítésre szoruló bibliográ* ához még 
hozzá kell fűznünk, hogy tudomásunk szerint Sass 
Kálmán teológiai gondolkozásának szakszerű vizsgála-
ta is várat magára. Egy biztos: a Sass Kálmán válogatott 
egyháztörté neti és közéleti írásait újra ki kellene adni60, 
hiszen Sass Kálmán politikusként is újraértékelődött és 
világnézetét, magyar népi szövetségi, zászlóvivői szere-
pének a hátterét. A korabeli egyházi életet és a hely szel-
lemét csak így ismerhetjük meg. Ez a könyvészeti jegy-
zék talán ilyen befejezetlen állapotban is hasznos61, mert, 

54  Újraközölve az „Új világ küszöbén”, i. m., p. 35-37.
55  Reformátusok eligazító füzete a hit, a társadalom és a magyarság-
ismeret bizonyos kér dé seiben, valószínűleg Érmihályfalván jelent meg. 
A füzet első oldalán az olvasókat megszólító lelkipásztori írás dátuma: 
1946. március. A 64 oldalas kiadvány egyetlen Sass Kálmán iratként 
megtalálható a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtárában, 
ahova az 1970-es évek ben került id. Nagy Géza professzor könyvtárából. 
Beírása: „Dr. Nagy Géza egykori kedves professzoromnak szeretettel. 
Sass Kálmán. 1946. IV. 9.” Kurta József főkönyvtáros szíves segít ségét 
köszönöm a másolatért.
56  Ezt a hitépítő iratot újra kiadták Érmihályfalván 2008-ban. Forrás: 
Harangszó 2009/10., 11.
57 Közreadó: Nagyváradi Református Egyházkerület – Példánya 
az Erdélyi Református Egy házkerület Gyűjtőlevéltárában. Ősz Előd 
Sándor egyháztörténésznek köszönöm ezt az adatot.
58  A szerző neve nincs feltüntetve, de Ősz Sándor Előd nyomán úgy 
véljük, hogy a Sass Kálmán írásáról van szó.
59  Közreadó: Kolozsvári Református Egyházkerület – Jenei Tamás 
testvéremnek, egykori bázeli diáknak, a Belmissziói Intézet igazgató-
jának köszönöm ezt az adatot és más, a dolgozatommal kapcsolatos 
segítséget. – Példánya a Jenei család tulajdonában.
60  Az egyházi-teológiai jellegű újrakiadások rendjén is elengedhetetlen 
a bibliográ* ai tájéko zó dás. Példának okáért említjük az 1935-ös káté 
1946-os kiadását. Mindkettő 62 oldal terjedelmű, de az 1946-osban 
már csak 117 kérdés és felelet maradt az 1935-ös 120 kérdés és felelet 
szöve gé hez képest. Kimaradt az 1935-ös 4-ik kérdése és felelete, 
továbbá a 12. és 13. kérdés-felelet.
61  Lásd Kozma Zsolt időszerű feladatként hangzó felszólítását a 
hasonló kutatásokhoz. In : A Kálvinista Világ és a Kiáltó Szó reper-
tóriuma. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek, 11. Kolozsvár, 
2003, p. 5.: „Össze kell szednünk közelmúlt-magunkat, ismernünk kell 
közvetlen atyáinkat, az írásokon keresztül találkoznunk kell velük. 
Erdélyi feladatunk ez, amelynek nemcsak hogy nem tettünk eleget, 
de még fel sem ismertük. Pedig a 20. század első felének tükréből ma-
gunkra ismerhetünk, értelmezhetjük jelenünket, s tanítást hallhatunk 

elsőképpen és dióhéjban máris behatárolja Sass Kálmán 
érdeklődési világának teológiai, szellemi és lelki öröksé-
gét, annak pozitívumait és korlátait, máig kiható tudat-
formáló értékét.

Sass Kálmán belmissziói munkásságáról

Kortársa és barátja, Orth Imre, ekképpen sűríti a te-
hetséges lelkipásztor gyülekezetépítő szolgálatát: „Sass 
Kálmán már Mezőtelegden megszervezte az összes bel-
missziói alakulatokat, de igazában Érmihályfalván vi-
rágoztatta fel őket. A hét minden napjára esett egy-egy 
alakulat összejövetele. Dalárdát is szervezett és vezetett. 
Az öreg elemi iskola helyébe két új termet építtetett és 
közvetlenül a templom mellé két hatalmas egymásba 
nyíló gyülekezeti termet, melyben a hét minden napján 
a belmissziói alakulatok tartották összejöveteleiket. Sass 
Kálmán szépen hegedült és kitűnően tárogatózott.”62 
Az érmelléki egyházmegye lelkészköri elnökeként ő ter-
jeszti elő az 1943/44 évi belmissziói munka programot. 
Vezetésével a köri értekezlet állást foglalt a lelkészi és ta-
nítói kar testvéri kapcsolatának az elmélyítésére, évente 
egy közös gyűlés tartására.63

Belmissziói szolgálatának máig is él az emléke és ösz-
tönzőleg hat az utódokra: „...Dalárdát, Nőegyletet, Gazda-
kört, Biblia-kört, Biblia-kört, IC úsági-kört alapított és 
vezetett. Kimagaslik szolgálatában a református iskolák 
és nevelés megerősítésének szándéka, kölcsönkönyv-
tárt alapított és vezetett, gyarapította az egyházközség 
alapítványait. 1937 szeptember 12-én, a lelkészbeiktatás 
évfordulóján felszentelték a teljesen újjáépített * ú-isko-
lát két tanteremmel és a felújított kántor-tanítói lakást a 
templom-dombon, renoválták a ma Márton Áronról el-
nevezett főutcán a leány-iskola épületét.”64 Buzgalmának 
köszönhetően nyitotta kapuit az 1942-43-as tanévben az 
Érmihályfalvai Magyar Királyi és Állami Polgári Fiú- és 
Leányiskola.

II. Dokumentumok és emlékezések a Welti családra

A Welti család jótéteményeiről Balaskó Vilmos 

nyomán

Amit manapság Weltiékről tudunk, azt elsősorban 
Balaskó Vilmos emlék iratának köszönhetjük. Kiegészül 
a kép a Molnár Dezső visszaemlékezésével. Illetve mor-
bid körülmények között került még felszínre a Welti há-
zaspár neve a megkínzott Sass Kálmán vallatásakor. Az 
1957-1958-as kihallgatások idején belőle kémet akartak 

meg jövőnkre nézve. Talán egykori önmagunk legjobb tükre egyházi 
folyóiratanyagunk, amelynek számba vétele eleink mozgékonyságáról, 
életerejéről győz meg, s mint ilyen kötelez, hogy tollunkat Isten szol-
gálatába állítsuk, s ezzel egyházunknak és népünknek jövőtávlatokat 
nyújtsunk. Isten a múltban sem hagyta el az ő ügyéért buzgólkodó né-
pét, s ezentúl is velünk lesz.”
62  Orth Imre: Sass Kálmán 1904-1958. In Református Naptár, 1993, 
i. m., p. 59.
63  Lásd „Bihari Reformátusok Lapja”, 1943/20, okt. 15., p. 211.
64  Balázsné Kiss Csilla i. m. p. 2.
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„csinálni”, és egy provokatív szöktetési tervet is gyártot-
tak. Ez utóbbi rémtörténetek Tófalvi Zoltán író nagy ívű 
levéltári kutatásainak köszönhetően váltak ismertté, akár-
csak a Sass Kálmán féle per anyagának az ismertetése. 65

Tekintettel arra, hogy a közkézen forgó közlésekben 
egyre több a pontatlanság és a félinformáció Sass Kálmán 
és a Welti család kapcsolatának a mibenléte felől, ezért 
úgy döntöttünk, hogy minden erre vonatkozó forrásér-
tékű hivatkozást a maga szövegkörnyezetében tárunk 
az olvasók elé, elsőként a Balaskó Vilmos fontos könyve 
alapján: Élet a föld alatt. A továbbiakban innen idézzük a 
Balaskó Vilmos által papírra vetett, számunkra eligazító 
jellegű passzusokat, amelyeket helyenként magyarázatos 
jegyzetekkel láttunk el. 

„Az 1956-os magyarországi forradalom, minket, er-
délyi magyarokat egész különleges veszélybe sodort. Az 
államhatalom félelme gyűlöletté fajult irányunkba. A ha-
ditörvényszékek sok százat börtönbe küldtek, családokat, 
gyermeket deportáltak, ítéltek nehéz kényszermunkára. 
De legtöbbet szenve dett talán a magyar határ közeli vi-
dék, az Érmellék lakossága. A szomorú sors minket is el-
ért; többedmagammal engem is letartóztattak. Innen kez-
dődőleg lett a sorsom régi barátommal, Sass Kálmánnal 
elválaszthatatlanul összefonódva. Ő volt régóta a lelki és 
politikai vezetője az érmelléki magyar kisebbségnek. A 
Kolozsvári Teológia bevégzése után az akkori svájci kon-
zul, Welti Henrik segítségével, két éves stippendiummal 
Bázelben tanult tovább. Hazatérte után, mint káplán, a 
váradi püspök mellé került. Az ő közvetítésével támoga-
tásokat, segélyeket kapott az egyház, és így lett a püspö-
ki rezidencia felépítve66 a legnagyobb munkanélküliség 
közepette.”67

„A Svájcban töltött boldog időkről emlékezett legszí-
vesebben Kálmán. Soha el nem múló hálával emlékezett 
meg a bázeli egyik főiskolai stipendium alapítványáról, 
Weltiné asszonyról, akinek áldozatkészségéből oly sok, e 
vidékre való i/ ú teológus tanulhatott és ismerkedhetett 
meg a svájci élet csodálatos szépségével és lelki gazdag-
ságával. Weltiné asszony férje, Welti-Schneider, tudomá-
som szerint akkor valahol Dél-Amerikában volt konzul,68 
később pedig a svájci bankárok szövetségének elnöke lett. 
Nagyon gazdagok voltak.

65  Tófalvi Zoltán: Erdély mártírjai. Világhálón: http://www.rovas -
irasforrai.hu/Kitekinto/Erdely-martirjai.htm – Tófalvi Zoltán: 1956 
erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi csoport. Mentor Kiadó, Maros-
vásárhely, 2007.
66  Az épület anyagi fedezetének előteremtéséről semmilyen adatot 
nem találunk az 1936-1937-ben épült egyházkerületi székház illetve 
„Refor mátus Otthon” építésének a fedezéséről, pedig akkor már 
öt éve kézen forgott a Balaskó Vilmos könyve, az Élet a föld alatt. 
Lásd: Beszélő kövek. 70 éve épült az Egyházkerületi Székház. Kiadja 
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Nagyvárad, 2006 
novembere. Szerk. Veres-Kovács Attila. 
67  Balaskó Vilmos: Élet a föld alatt, i. m. p. 61.
68 Svájci állami levéltári anyag alapján megállapítható, hogy már 
1923-ban konzuli megbízatása van és Panama ügyeivel foglalkozik. 
Lásd: https://www.swiss-archives.ch//detail.aspx?ID= 676825 – A 
svájci szövetségi kormány jóváhagyja 1930. ápr. 4-én Paraguay kérését, 
hogy konzulátusát Luganoból Baselbe helyezze át és Henry Welti 
legyen továbbra is a tiszteletbeli, vagyis a „Honorarkonsul”. Világhálón 
2013 dec. 30-án: http://www.amtsdruckschri@ en.bar. admin.ch/
viewOrigDoc.do?id=10031001 

Az itthoni teológia elvégzése után Kálmán is, a barát-
ja, Kiss Bertalan69, majd az Orth C úk, Imre70 és Győző71, 
meg Molnár Károly72 és többen mások kapták meg e sti-
pendiumot, már akiket én közelebbről ismertem. Ez az öt 
i/ ú nagyon feltűnt Bázelben és hazajővén itthon is a legki-
válóbb munkásai lettek a Nagyváradi Egyházkerületnek.

Kálmán, Kiss Bertalannal együtt több évet tölthe-
tett kint Bázelben. Az ottani i/ úság annyira megkedvelte 
őket, hogy a nyári i/ úsági tábor vezetőivé választották.

Kálmán a szárazföldi tábor vezetője lett és hegedülé-
sével és tárogatójával bűvölte el a svájci C úkat. Kiss Berti 
pompás sportoló és vízi műugró volt, így ő a „vízi-tábor” 
vezetője lett. Boldogan mesélte Kálmán, hogy a GenC -
tavon, csónakázás közben a víztükör csodálatosan zengte 
vissza a hegedű hangját és nagy élvezet volt ott muzsikál-
ni. Egy alkalommal a nagy pártfogójuk, Welti konzulné 
kifordult a csónakból és segítségért kiáltott. Kálmán lé-
vén közelebb, gondolkodás nélkül utána ugrott a vízbe 
és kimentette, ezért hálából Weltiné örökbefogadási el-
járást indított és fogadott C ának nyilvánította Kálmánt.73 
Mindig kérte, hogy maradjon ott Svájcban, ne jöjjön haza 
Kálmán, hogy egyik örököse lehessen. Ezt nagyon fájlal-
ta Kálmán, különösen mostani sorsa rosszra fordulásán, 
hogyha akkor kint marad, nem végződött volna ilyen szo-
morúan az élete.

Svájcból hazajővén, Kálmán nemsokára Mezőtelegden 
lett lelkipásztor. Kápláni idejét már nem tudom hol 

69  Kiss Bertalanról a Weltiné füzetében csak ennyit találunk: 
„Ankun@  in Basel 1938; 1948 geschieden”
70  Orth Imre az „Önéletírásában” és naplójában rögzíti, hogy svájci 
tanulmányútja idején Zürichbe érkezett 1931 okt. 21-én, ahonnan 
1932 jún. 26-án jön haza. Ezt az adatot dr. PálC  Józsefnek köszönöm. 
– Anyakönyvi száma a zürichi egyetemen. 1932/36630. Lásd PálC  
József: Orth Imre, a lelkiismeret-vallás híve. i. m., p. 23. – Orth Imre 
a svájci tanulmányútja idején két ismertető cikket is közölt a romániai 
egyházi helyzetről. Lásd Orth Imre: Der Distrikt Königstein, in: Der 
Kirchenfreund 66 (Zürich 1932. ) VIII. 25. – Orth Imre: Von den 
reformierten Glaubigen in Siebenbürgen, in: Volksfreund 1932/ VIII, 
febr. 21, p. 6. 
71  Orth Győző neve alatt két teljes oldalnyi feljegyzést találunk a 
Weltiné tollából. Bazelbe érkezett 1934 októberében, visszatért 1935 
júl. 20-án Temesvárra.
72  Molnár Károlyról a Weltiné füzetében ez áll: „Herbst 1932 bis 
Sommer 1933 = (sic!) 2 Semester in Alumneum. 2 Schwester und 
1 Bruder in Szatmár. Im Juni fuhr er weg und kam nach Oradea an 
Sass Kálmáns Stelle zum Püspök Sulyok 3 Jahre. Im. Okt. 1936 wurde 
er nach Tileagd gewählt an Sass’ Stelle. Kálmán kam nach Valea 
lui Mihai, Jud. Salaj. Am 24.9. 1937 heiratete Molnár Károly Frl. 
Irénke Péter. (Sass schreibt, er sei nicht gut als Pfr., kann nicht mit 
einfacheren Leuten verhandeln, er wäre besser Professor. 1948: Er hat 
4 nette Kinder. Judith, ältäste m. Pathenkind.” – Tófalvi Zoltán a per 
iratai között megtalálta annak a nyomát, hogy amikor Weltiné 1933-
ban vagy 1934-ben Romániába látogatott, felkereste Sass Kálmánt a 
mezőtelegdi parókián, majd Molnár Károly kíséretében továbbutazott 
Kolozsvárra, Bukarestbe, Konstantinápolyba és Palesztinába. Lásd 
Tófalvi Zoltán: Tófalvi Zoltán: Az érmihályfalvi csoport pere - Archive.
is - webpage capturearchive.is/8vVZH – Igenis 1933-ban és 1934-ben is 
járt Weltiné a telegdi parókián, feljegyezte, hogy 1933 augusztus végén 
és szeptemberben járt ott, 1934-ben pedig pontosan aug. 21. és szept. 
9. között járt „Tileagd (Mező Telegd)” helységben. Weltiné ezt a két 
dátumot beírta a füzetébe.
73  Ennek a tényét angolul megismétli a Sass Kálmán mártíriumát 
összefoglaló mű: Coping with de Past. Edited by János Antal.  ̂ anks 
to: István Pásztori-Kupán and Rob Webb. Printed in the Szenczi 
Kertész Ábrahám Print Centre of the Királyhágómellék Reformed 
Church District 2002, p. 28.
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töltötte. Itt olyan eredményesen munkál ko dott, hogy pár 
év múlva megrendezhette az Egyházkerület egyik leg-
kedvesebb i& úsági konferenciáját. Ezen én is részt vettem 
és megcsodál hattam a szépen renovált ősi, Telegdiek ál-
tal épített templomot és parókiát. Nehéz gazdasági évek 
voltak akkor. A harmincas évek világgazdasági krízise. 
Így nem értettem volna meg e költséges vállalkozást, ha 
nem jelent volna meg akkor is Welti konzulné.74 Már 
előbbi években is járhatott itt és látva az elhanyagolt és 
für dőszobai luxus nélküli parókiát, minden bizonnyal 
hozzájárult a modernizá lásához. Akkor volt alkalmam 
megismerni ezt az egyszerűségében is oly mél tóságos, 
rendkívüli asszonyt. A magyar / úktól már sokat tanult 
magyarul.75 Mikor egy / atal pap, Lengyel Laci76 igen nagy 
művészettel és tehetséggel Ady-verseket adott elő, legna-
gyobb részt megértette és nagyon élvezte. Milyen nagy 
volt az én bánatom, hogy semmivel sem tudtam produ-
kálni maga mat, pedig úgy szerettem volna egy évi svájci 
stipendiumot nyerni. Sajnos ez a vágyam sohasem telje-
sült, pedig évekig készültem rá, tanultam a német nyelvet 
és kerestem a kapcsolatokat.”77

„Kiránduláson voltak a nyugati hegyekben. Elég so-
kan voltak, / úk és leányok is. Mezei virágokból egy szép 
csokrot szedett össze Kálmán és ebéd végeztével elkiáltot-
ta magát. Ezt a szép csokrot annak adom, aki a legjobban 
szeret engem!

74  Ezekre a látogatásokra már 1933-ban és 1934-ben is fel/ gyelt a Szi-
guranca.– Több helyen lehet olvasni, hogy a dúsgazdag Welti család Svájc 
legnagyobb készruha kereskedője volt, forrást azonban nem tüntetnek fel.
75  Humoros történetként maradt fenn, hogy Weltiné egyszer, 1937 
karácsonyát követően, valószínűleg vízkereszt után, arra kérte levélben 
a nála vendégeskedő magyar diákokat: „Kérem a magyar / úk, hogy a 
karácsonyfát csinálják le (abmachen)”. K. Zs. szíves közlése.
76  Az üldöztetést szenvedett Lengyel Lászlóra nézve lásd Simon Attila 
tiszakerecsényi lelkész beszámolóját Lengyel László (1908-1959) halálának 
50. évfordulója alkalmával. Tófalvi Zoltán: Az Erdélyi magyar történelmi 
egyházak lelkészei a mindenkori román titkosszolgálat célkeresztjében. 
Hivatkozási hely a világhálón: http://refszatmar.eu/?page_id=1600.
77  Balaskó Vilmos: Élet a föld alatt, i. m., p. 157.

Erre, édes önkéntelenséggel felpattant ültéből a leg-
szebb lány és elkiál totta magát:

– Én! – Óriási meglepődés mindenki arcán, a lány is 
magára eszmélt, hogy elárulta magát és ijedten, elpirul-
va, lebújt. Ez a lány volt Tőkés Baba,78 akit nemsokára 
feleségül is vett Kálmán. Itt említem meg Welti konzul-
nénak azt a mérhetetlen nagy áldozatkészségét, amelyet 
e nehéz gazdasági időben mutatott meg a nagyváradi 
Egyházkerülettel szemben. Óriási összegű svájci segélyt 
juttattak az új egyházkerületi palota építésére. Erről köze-
lebbit éppen azok a / atal papok tudhattak, akik akkoriban 
élvezték a Weltiné közvetlen vagy közvetett segítségét.

Egyúttal a nagyváradi munkásságnak is munka és 
kereseti lehetőséget adtak ezekben az ínséges időkben. Ezt 
azok a munkások nem is felejtették el sohasem.

Rendkívüli szépen sikerült ez a palota a kéttornyú 
templomtól nem messze. Csodálatos szép volt a püspöki 
fogadó terem. Itt jelentkeztünk mi is öten Sulyok István 
püspök előtt, mint új segédlelkészek, akik akkor végez-
tünk Kolozsváron, 1937 tavaszán.”79

Hogyha Balaskó Vilmos tudta volna! Ennek a bizo-
nyos Weltiné féle füzetnek az utolsóelőtti oldalán szép ol-
vasható kézírással ott áll a neve, hogy őt, Balaskó Vilmost 
1938-39-ben Orth Győző bázeli ösztöndíjra ajánlotta.80 
Isten tudja, hogy miért nem ment végbe a meghívása vagy 
a kiutazása. Weltiné kifejezetten Rózsai Tivadart81 támo-
gatta a másik két jelölt ellenében.

78  Édesapja Tőkés András lelkipásztor (Karcag, 1883 nov.7 – Értarcsa, 
1983, okt. 24), édesanyja neve GyörP y Mária. Gyermekeik: András (1910-
1953), Béla (1912-1961), nagybányai-esperes lelkész, Mária (Aranyoseger-
begy, 1913. szept. 27-), Elek (1917-1975) szapárifalvi lelkipásztor. A jósá-
gosságáról közismert Tőkés András szolgálati állomáshelyei: 1907-ban 
Aranyosegerbegyen káplán; Szucságon szolgál 1908-ban; Aranyoseger-
begyre hívják, ott 1910-től 1927-ig szolgál; Detrehem lelkésze 1927-1937 
között; Magyarpalatkán 1937-től a nyugdíjba vonulásáig, 1949 tavaszáig 
szolgál. Ekkor veje, Sass Kálmán tanácsára elvállalja Értarcsa gondozását, 
és ez 1958 augusztusáig tartott. (Lásd Kulcsár Árpád értarcsai lelkipász-
tor mesteri szemináriumi dolgozatát. Tőkés András lelkipásztor életútja. 
PKE/2013, jan.15. Az adatok használatáért ezúton is köszönetet mondok.)
79  Balaskó Vilmos: Élet a föld alatt, i. m. p. 158
80  Weltiné füzetének lapjai között megmaradt a Rózsai Tivadar 
fényképe is. „Für das Basler Stipendium waren empfohlen 1938-1939: 
1.) Rózsai Tivadar durch Prof. Ernő Mátyás und Koncz Sándor. M.m. 
Unterschtützung. 2.) Balaskó Vilmos, Érkeserű, durch Orth Győző. 
3.) Somogyi Alexander v. Pápa. 1939-1940: Tussay János v. Bánfalva, 
Sárospatak.”
81  Dr. Rózsai Tivadart (Temesvár,1914, Debrecen,1990) a Vasady Béla 
ajánlása is segíthette, amint az kitűnik a Vasady Béla 1938 jún. 28-án 
Karl Barthnak írott leveléből. Ebből azért is idézünk, hogy fogalmat al-
kothassunk a nehéz körülményekről, az akkori bázeli ösztöndíjak meg-
szerzésének esetlegességéről. ”Kedves kolléga úr! Magyarországi és erdé-
lyi útja során sokat beszéltünk erről, de bázeli látogatásom alkalmával 
is említettem a kérdést, s most teljes bizalommal írásban is kérem, hogy 
ottani hatáskörében tegye lehetővé, hogy legalább egy, de lehetőleg két 
/ atal magyar teológus Bázelbe utazhasson tanulni. Meglátásunk szerint 
igen fontos érdekeink fűződnek hozzá, hogy / atal teológusaink éppen 
Bázelbe utazzanak tanulni. Most csak két okot említek: 1. Manapság ott 
zavartalanabbul tudnak tanulni, mint Német országban. 2. Ott a refor-
máció teológiájának megtisztított forrásvizéből többet tudnak meríteni, 
mint némely német egyetemeken. Mindegyre vannak olyan / atal teoló-
gusaink, illetőleg / atal segédlelkészeink, akik olyan kérdésekkel foglal-
koznak, amelyekben Ön és a professzortársai a legjobb vezetőik lehetnek. 
Pillanatnyilag két ilyen / atal teológust tudok javasolni a következő évre. 
Ezek egyike Rózsai Tivadar, Sárospatakon végezte tanulmányait. Kedves 
kollega, bizonyára emlékezni fog rá. A teológusok agapéján német nyel-
ven köszöntötte Önt, és ő nyújtotta át az ajándék tajtékpipát. A / atalem-

Sass Kálmán fényképe 1928-ból  
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Sass Kálmánt a Welti családról vallatják                           

a börtönben

Időrendi sorrendben a Tófalvi Zoltán által 2007-ben82 
közzétett dokumentumok kötete az, amelyből ismét 
olyan-amilyen, de rendkívül fontos adatok kerülnek nyil-
vánosságra a Welti házaspárról. Ezerszer többet mesél-
hetett volna a kihallgatóknak, és ezt a pribékek sejtették 
is, de csak olyan általánosságokat közölt velük, amelyek-
nél már ők is többet tudtak vagy préseltek ki másokból. 
Amikor Sass Kálmán nem tudott, nem akart vagy hely-
telenül emlékezett, a vallatók felkészülten „segítették” az 
általuk összeszedett svájci anyag ismeretében. Érezzük, 
saját szempontunkból e helyen tömörítjük a novumnak 
számító vonatkozásokat.

A kihallgatási jegyzőkönyvek sorában 1957. március 
17-én kerül sor a Weltiék iránti faggatózásra.

Sass Kálmán azt válaszolja, hogy 1953-ban írta 
Weltiéknek az utolsó két levelét, azután pedig megszakí-
totta vélük a kapcsolatot. Amikor ismételten reákérdez-
nek, hogy miért nem folytatta a levelezést Weltiékkel, 
akkor arra hivatkozott, hogy néhány belügyminisztériu-
mi tiszt azt tanácsolta neki, hogy a kellemetlenségek el-
kerülése végett ne levelezzen, és legfőképpen külfölddel 
ne. „Én megfogadtam a tiszt tanácsát, ezért nem írtam 
több levelet külföldre. /.../ Visszatérek és kijelentem, hogy 
1956 decemberében írtam egy levelet a svájci Welti csa-
ládnak, amelyben arra kértem, küldjenek egy csomagot, 
leginkább a gyerekeknek. Mi itt (az RNK-ban) mindent 
megteszünk, hogy a vámnál átvehessük a csomagot, de 
ha a vámilleték túlságosan magas lesz, ne haragudjanak 
meg, ha visszamegy a csomag.”83 

Az 1957. ápr. 17-iki kihallgatási jegyzőkönyvben ön-
életrajzáról és a Weltiékkel való megismerkedéséről, a 
Welti család jellemzőiről faggatják.

Kérdés: „Kinél lakott, miközben Bázel városában teo-
lógiát hallgatott?”

Válasz: „Amíg Bázel városában teológiát hallgattam, 
a Heberstrasse 17. szám alatti bentlakásban laktam84.

A tanárokon és azoknak családjain kívül Sass 
Kálmán megismerkedik a Welti családdal is. Amikor di-
áktáborban volt, megismerkedett egy gyerekkel, aki az 
egyik táborozó rokona volt. „Jó kapcsolatba kerültem a 

ber a németet második anyanyelveként beszéli, és jó teológiai érzékkel 
is rendelkezik. Pillanatnyilag teológiát tanulmányoz Halléban, és nálam 
készül doktorálni.” Idézet helye: Világok vándorai. Úti beszámoló Karl 
Barth 1936-os és 1948-as magyarországi látogatásáról. Karl Barth és Va-
sady Béla levelezése. Szerk. Ferencz Árpád Debrecen, 2007, p. 122-123. 
82  Igehirdetéssel szolgáltunk a templomban a Tófalvi Zoltán jeles 
művének 2007. okt. 27-én, Káli Király István által történt bemutatásakor, 
amikor tudomásunk szerint az érmihályfalvi gyülekezet tagjai közel 
négyszáz kötetet rendeltek meg.
83  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi csoport, 
2007, i. m., p. 171
84  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi 
csoport, 2007, i.  m., p. 176. – Ma is a 17. szám alatt találjuk meg a 
kollégium címét, de nem Heber, hanem: Hebelstrase 17. @ eologisches 
Alumneum, Studentenheim - Universität Basel. Egy diáknak külön 
tanulószobácskája volt, a hálószobába három svájci mellett egy 
magyarországi, csehországi vagy erdélyi diákot szállásoltak el. 
Lásd: Peter Schulz und Andreas Urs Sommer: Fritz Buri. Sein Weg. 
Göttinnen, 2007, p. 17.

gyerekkel, akit Mayle Henriknek hívtak, s egyik alkalom-
mal, amikor a család meglátogatta a táborban, bemutatott 
az illető családnak. Ugyanakkor Henrik meghívott, hogy 
látogassam meg őket otthonukban. Az évharmad vége 
felé meglátogattam Welti Henrik családját, akiknél mint-
egy két hetet laktam.”85

A Weltiék foglalkozására és anyagi helyzetére nézve 
feltett kérdésre azt válaszolta, hogy Welti Henrik kereske-
dő volt, készruhaboltjában három eladó dolgozott és nem 
tud arról, hogy a (bázeli) Missionstrasse 8. szám alatti la-
kásukon kívül más vagyona is lett volna.

A kihallgatók „természetesen” rákérdeznek, hogy mi 
a neve Welti Henrik feleségének és hogy mivel foglakozott 
abban az időben? Sass Kálmán válasza: „Nevezett Welti 
Henrik felesége Berta, született Schneider – szülei ugyan-
csak kereskedők voltak. Welti Berta nem volt állásban, a 
háztartást vezette.”86

A Welti házaspár életkori adatai is érdeklik a nyomo-
zókat. Sass Kálmán így emlékszik: „Nevezett Welti Henrik 
abban az időben 69-70, felesége 67 éves volt. Megjegyzem, 
hogy nevezett Welti Henrik még 1933-34-ben elhunyt, fe-
lesége ma is él.” Tófali Zoltánnal személyesen az Egyesült 
Államokban élő Bereczky István87, Weltiné egyik keresz-
tO a közölte, hogy Welti asszony 1964-ben hunyt el.88

Következik a visszakapcsolásra és ellenőrzésre szánt 
„keresztkérdés”: Maga volt az egyetlen személy Romá-
niából, aki abban az időszakban megismerkedett a Welti 
családdal? Sass Kálmán az országosan köztudott tények 
szerint erre azt „vallja”, hogy abban az időszakban Kris tóf 
Gergely89 marosludasi esperes, Molnár Károly aradi espe-
res90, és Borbáth Dániel91 kolozsvári teológiai tanár volt 
évfolyamtársa Bázelben.92

Arra a kérdésre, hogy miből állott a kapcsolattar-
tás, Sass Kálmán megint egy ország-világ előtt ismeretes 
eseményre hivatkozik, de még arra sem akar „ponto-
san” emlékezni. Csak az jut eszébe akkor, hogy 1933-ban 
vagy 1934-ben három napra felkeresi őt Welti asszony 
Mezőtelegden, ahonnan Nagyváradra utazott Molnár 

85  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi csoport, 
2007, i. m., p. 176
86  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi csoport, 
2007, i. m., p. 176
87  Az Egyesült Államokban élő Bereczky István a Földes Ilona-
Veronika nevű diakonissza testvér unokaöccse.
88  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi csoport, 
2007, i. m. p.177, 1. lbj.
89  A vallatási jkv.-ben helytelenül írták a nevét. Weltiné füzetében: 
„Kristóf Georg. (Gyuri)”
90  Sass Kálmán „próbára teszi” a vallatói egyházi ismereteit: Kristófnál 
rajoni püspököt, Molnár Károlynál pedig aradi püspököt diktál nekik, 
de az is lehet, hogy azok a tanulatlanságuk miatt a protopop-esperes 
megjelölést vidéki püspökfélének értették.
91  Borbáth Dániel 1929-1930-ban tanult Bázelben, a következő 
tanévben Zürichbe iratkozott. Fennmaradt leckekönyvéből, amelyet 
Nagy László ír le, teljesen lehet következtetni a bázeli tananyagra és 
a tanárokra. Lásd Nagy László: Borbáth Dániel és Tavaszy Sándor. In: 
Refor má tus Szemle, Kolozsvár, 1991./4., p. 303-313.
92  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi csoport, 
2007, i.  m., p. 177 – Borbáth Dániel neve csak kétszer fordul elő a 
Weltiné füzetének lapjain. Egyszer feljegyzi azt, hogy üdvözletet kapott 
tölle, egy másik alkalommal pedig éppen Kristóf György kapcsán 
említi a Borbáth nevét: „1. Jan. 1935 wurde er als Nachfolger von Pfr. 
Borbáth als Vorsteher in Waisenhaus nach Szaszvaros-Orăstie gewählt. 
72 Kinder, Mädchen und Knaben.”
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Károlyhoz, aki segédlelkészként dolgozott a püspöki hi-
vatalban: „Nevezett Molnár Károllyal együtt Kolozsvárra, 
Bukarestbe, Konstantinápolyba, Palesztinába stb. uta-
zott. Tudomásom szerint útlevéllel utaztak. Nincs tudo-
másom arról, hogy milyen céllal járták be a városokat, s 
arról sem, ki állta az útiköltségeket. Visszatérésük után 
már nem kerestek fel. Ezután már csak levelezés útján tar-
tottuk a kapcsolatot.”93

Jellegzetesen szekus kérdés következik, éspedig, hogy 
az hogy Welti Berta kikkel tartotta fenn a legszorosabb 
kapcsolatot és MINEK köszönhető ez a szoros kapcsolat a 
romániai református lelkészekkel? Sass Kálmán itt, a saját 
esetéből okulva, vagyis következtetve arra, hogy nemcsak 
a saját postáját ( gyelték meg, hanem a kollégáinak a leve-
leit is ugyanúgy fürkészik, ezt válaszolja: „Nevezett Welti 
Berta a legszorosabb kapcsolatban Molnár Károly, jelen-
legi aradi református lelkésszel állt, akiknek rendszeresen 
írt. Ugyancsak szoros kapcsolatban állt nevezett Papp 
Lászlóval94, a nagyváradi református templom püspökével 

93  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi csoport, 
2007, i. m., p. 177.
94  Papp László 1915. május 19-én született Gencsen, meghalt Pécs 
váro sában, 1998. febr. 7-én, temetése Pécsen volt 1998. febr. 27-én. 
(Temette Peterdi Dániel pécsi református esperes. Elhalálozásának 
oka tüdőgyulladás. Előtte már szinte teljesen lebénult. Papp László 
személyi irattartója sem található a KRE levéltárában.) 
 Édesapja neve Papp József (1886. jan. 30.-1971. márc. 13.), aki gen-
csi református lelkész 1912-1929 között és máramarosszigeti lelkész és 
espe res 1929-1959 között. Oroszlánként vívott harcot a szigeti refor-
mátus líceum megmentéséért, 1946 és 1954 között többször is börtönt 
visel, túléli a dunacsatornai meghurcoltatást. Édesanyja leánykori neve 
Szoboszlay Erzsébet, Szoboszlay Pál mátészalkai református kántor-
tanító és Kósa Piroska leánya. Gyermekeik: László (Gencs, 1915), Éva 
(1917-1918., Debrecen), József (1921. júl. 31, Szatmár), Lajos (1928. dec. 
31., Gencs).
 Papp László tanulmányaira nézve ismeretes, hogy 1932. július 
7-én érettségizett a Zilahi Wesse lényi Kollégiumban, majd 1932. okt. 
1-én beiratkozott a Kolozsvári Református Teoló giai Fakultásra, ahol 
1934. jún. 19-én jelest ért el az alapvizsgán, és szintén jeles osztályo-
zást az első lelkészképesítő vizsgálaton 1936. jún. 17-én. Még ezen a 
nyáron 1936. júl. 1-től segéd lelkészi beosztásban szolgál egy pár hó-
napig édesapja mellett Máramarosszigeten. Külföldi tanulmányútja 
1936 őszétől 1938 nyaráig terjed. Közismert, hogy ösztöndíjasként 
Bázelben tanul, de arra, hogy Strassburgban is hallgató lett volna ed-
dig csak egy autentikusnak tűnő nyo mot találtunk. Édesapja, Papp 
József a Máramarosszigeti Református Egyházközség historia domu-
sában sajátkezűleg említette meg, hogy ( a az 1936-1937-es tanévben 
Strassburgban tanult. (Sipos István szíves szóbeli közlését e helyen is 
köszönöm.) Tehát nem zárjuk ki, hogy Strassburgban is megfordulha-
tott. Peregrinatioja végeztével a gen(  ökumenikus szeminárium hall-
gatója 1938 júliusában és augusztusában. Svájcból hazatérve, Sulyok 
István püspök mellett lesz segédlelkész a Nagyvárad-újvárosi egyház-
községben. Welti asszony felkeresi a családot is 1938. szept. 15-18. kö-
zött a szigeti parókián. Papp László a vissza utazásakor Hegyeshalomig 
kíséri el. A második lelkészképesítő vizsgára 1939. okt. 18-án jelentke-
zik, ahol ismét jeles eredményt ér el.
 Bázeli tanulmányútja idején a Welti család házában találkozik 
Gudor Lajos és Kozma Tibor kolozsvári teológus társaival, valamint a 
délvidéki Balla Sándorral. Azt, hogy Karl Barth vagy más professzorok 
tanítása mennyire érintette és befolyásolta a gondolkozását, nem álla-
píthattuk meg. Házasságot köt 1942-ben Asók Erzsébettel, a bihardi-
ószegi református kántor-tanító, Asók István leányával, azután a ko-
lozsvári magyar református diákotthon vezetője 1942 októberétől. Már 
1946 előtt a nagyváradi Loránt= y Zsuzsanna Gimnázium vallástanára. 
Nagyvárad-újvárosi lelkipásztorrá választják 1946 márciusában, és ezen 
az állomáshelyén szol gál 1964-ig, amikor a Nagyvárad-olaszi gyüleke-
zet lelkipásztora lesz egészen 1989. dec. 21-ig. Ekkor a csauseszkánus 
diktatúrát megdöntők számonkérésétől félve elmenekül. Esperesi tiszt-

(sic!), vele is rendszeresen levelezik.”95 Bizonyára más vá-
laszt vártak, mert a következő vallomással sem támaszt-
hatták alá az összeesküvés és a kémhálózat koncepció-
jukat: „A nevezett Welti Berta és a romániai református 
lelkészek közötti kapcsolat utóbbiaknak a bázeli teológiai 
intézetben való tartózkodásuk idején jött létre, s erősö-
dött meg. Meg szeretném jegyezni, hogy a bázeli teoló-
giai intézetet és bentlakást az illető városból több család 
( nanszírozta, köztük a Welti család is. A diákok és az 
adományozó családok közötti találkozások alkalmával 
alakultak ki a fentiekben bemutatott ismeretségek.”96

Az imént már jeleztük a hurokvetésre alkalmas, visz-
szakérdezési cselt: kivel volt még együtt abban az időben 
Svájcban? Erre aztán még két személyt nevez meg, akikről 
szintén ország-világ és a korabeli sajtó is igazolhatta, hogy 
bázeli diákok voltak: „A fennebb nevezett személyeken kívül 
abban az időszakban még velem voltak Svájcban nevezett 
Dávid Gyula, segédpüspök, jelenleg Székelyudvarhelyen 
tartózkodik, és Kiss Bertalan, szatmárnémeti református 
lelkész. Más személy nem volt.”97 Főhajtással jelezzük írás 
közben, hogy volt bátorsága letagadni a saját sógorát, Tőkés 
Bélát, és még számos lelkipásztor társát, akikről jól tudta, 
hogy a Welti család pártfogoltjai.

Amint várható és beilleszthető a vallatók logikájába, 
1957. június 3-án ismét követelik a kihallgatók a svájci ta-
nulmányútjának az aprólékos részleteit.

Elmondja nekik, hogy Sulyok István püspök küldte 
Bázelbe a jó tanulmányi eredményei alapján, és vele egy-
szerre küldte az erdélyi egyházkerület Borbáth Dánielt, aki-
vel 1930. október végén vagy november elején indultak el. 
Debrecen érintésével jutottak Budapestre, ahol csatlakozott 
hozzájuk két magyarországi teológus, de csak a Porzsolt 
István nevére emlékszik, aki jelenleg Hajdúhadházon espe-
res. A bázeli Alumneumban98 minden ország ( ainak két-
két hely volt fenntartva. Bécsben csatlakoztak hozzájuk az 
Ausztriából és Csehszlovákiából érkező diákok.99

Tanulmányainak mibenlétéről érdeklődnek mik-
roszkopikus igénnyel a kihallgatók, aminek a nyomán 
megtudjuk, hogy Sass Kálmán 1931. február közepén 
Zürichbe utazott, ahol három hétig előadásokat hallga-
tott. Az egyéb helységek meglátogatására nézve ezt vallja: 
„Svájci tartózkodásom idején Bázel és Zürich városokon 
kívül Genf városban is jártam, itt azonban csak két napig 

séget viselt 1964-1967. között és bizonyított, hogy a politikai rendőrség, 
vagyis a Szekuritáté segédletével került előbb az esperesi majd a püs-
pöki székbe (1967-1989). Későbbi kapcsolat tartásukról szól a Weltiné 
füzetében egy 1951. nov. 11-i bejegyzés, amely szerint Papp László éknak 
négy gyereke született és feleségének erősítő gyógyszerekre van szüksé-
ge. Lásd Hermán M. János: Jegyzetek Papp László (1915-1998) személyi 
és tanulmányi adatainak össze ál lításához. In: Pál(  József: Orth Imre, a 
lelkiismeret-vallás híve. Nagyvárad, 2014, p. 239-240.
95  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi csoport, 
2007, i. m., p. 177.
96  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi csoport, 
2007, i. m., p. 177.
97  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi csoport, 
2007, i. m., p. 178 – Dávid Gyula neve nem fordul elő a Weltiné füzetében.
98  Révész Imre: A baseli egyetemen tanult magyarok névsora 1600-
1852. In: Magyar Történelmi Tár 1861. p. 239-242.
99  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi csoport, 
2007, i. m., p.188.
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tartózkodtam, átutazóban hazafelé jövet. Svájcon kívül 
Párizsban is jártam 1931 januárjában, a vakáció alatt, 
mintegy három hétig Párizsban voltam, hogy meglátogas-
sam ezt a várost. Rövid ideig Németországban is tartóz-
kodtam, ahol Konstanz és Bielefeld városokat látogattam 
meg, ez utóbbi a svájci határ közelében fekszik. 1931 nya-
rán – Svájcból az országba való visszatértemkor átutaz-
tam Olaszországon és Jugoszlávián, s ez alkalmat adott 
többek között Milánó és Velence meglátogatására.”100

Kihallgatói kérdés távcsöve irányul arra, hogy milyen 
tevékenységet fejtett ki egyházi, irodalmi, társadalmi és 
politikai vonalon? Sass Kálmán válasza ismét csak álta-
lánosságokra szorul, csupán csak a waldensekről írott 
dolgozatára emlékszik: „Ebben az időszakban írtam né-
hány cikket a Nagyváradon megjelenő magyar nyelvű, 
Reformátusok Lapja című folyóiratba. A cikkeknek vallá-
sos témájuk volt, mint például: „Az olaszországi Wald re-
formátus püspökségének története” és mások. A Svájcban 
való tartózkodásom idején a gen)  székhelyű Református 
I* úság Szervezetében is tevékenykedtem, amely minden 
olyan országban működött, ahol református egyház léte-
zett. Abban az időszakban Magyarországon és Erdélyben 
a szervezet IKE (I* úsági Keresztyén Egyesület) néven 
működött. A szervezet keretében a húsvéti és pünkösdi 
vakáció idején gyerekek számára szervezett kirándulótá-
borokban vettem részt, az Indiánok nevű gyerekcsoport 
vezetője voltam. Más tevékenységem nem volt.”101

Weltiék kerülnek ismét a célkeresztbe, arra kell Sass 
Kálmánnak válaszolnia, hogy milyen körülmények között 
került összeköttetésbe a Welti családdal és hogy miben ál-
lott ez a kapcsolat. Az öt és fél óráig tartó vallatáson aztán 
egy hosszú jegyzéket készítettek, amelyet polgári ésszel 
olvasva, százszázalékosan ártalmatlannak találunk. Jól 
sejti, hogy azoknak, akik Svájcban tanultak, azoknak már 
rég összeírták a névsorát. Itt inkább, ismét az a feltűnő 
a témát ismerők számára, hogy kikről hallgat, továbbá, 
hogy egy évet szinte következetesen csúsztat a dátumo-
kat illetően. Pontosabban, elhallgatja, hogy nem 1929-ben 
utazott tanulmányútra, és azt „állítja”, hogy 1930-ban. 
Tudatában van annak, hogy kegyesség köpenyébe burkolt 
kémek kreálására akarják rávenni, de ehhez nem járul 
hozzá, valós jótékonysági adatokat közöl, mintegy eleven 
szén gyanánt, ami máig égetheti az erőszakszerveket. A 
vallomásnak ezt a passzusát az ismétlések ellenére teljes 
egészében idézzük, különben nem lehetne érzékeltetni a 
nyomás és talán ez esetben is a meszkalin adagolása alatt 
„előidézett” adathalmaz keletkezését. Jellemző, hogy azt 
is aláíratták vele, hogy a jegyzőkönyvet magyar nyelvre 
fordították. Sass Kálmán „válasza”, amelyben senkire sem 
tesz terhelő vallomást, valójában az első, könnyek között 
született magyar egyháztörténeti jellegű összefoglaló a 
Welti családról, amely így hangzik:

„Welti Henrik Bázel városában nagykereskedő volt, 
egy nagy készruha bolt tulajdonosa, s jelentős vagyonnal 

100  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi cso-
port, 2007, i. m., p.189.
101  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi cso-
port, 2007, i. m., p. 189-190.

rendelkezett. Ő, és főképpen Welti Berta nevű felesége, 
fontos szerepet játszottak a bázeli református egyház kö-
reiben, s jelentős összegeket adományoztak különböző 
egyházi célokra. Így a Welti család támogatta a bázeli 
„Alumneum” bentlakás fenntartását, ahol én is laktam. 
Ezen kívül anyagilag támogatták a bécsi egyetemi bentla-
kás102 épületének újabb emelettel való bővítését103, de nagy 
összeggel járultak hozzá a Pozsonyban104 (Csehszlovákia) 
a református teológusok105 számára készülő bentlakás 
építéséhez, a magyarországi Pápa városa református egy-
háza számára harangot vásároltak106, illetve adományoz-
tak, hozzájárultak a debre ceni református templomban 
egy galéria felállításához, bizonyos alapokkal támogat-
ták a Nagyváradi Református Püspökség, a Kolozsvári 
Református Püspökség egyes építkezéseit, s más fontos 
adományokat tettek. 1931-ben, amikor megismertem 
Welti Henriket, már több mint 70 éves volt, a felesége, né-
hány évvel volt ) atalabb nála. 

Abban az időben Welti Henrik egy dél-amerikai ál-
lam svájci konzulja címmel is rendelkezett, de nem tud-
nám megnevezni, hogy melyik államé. Megjegyzem, 
hogy az idős Welti Henrik az országba való visszatérésem 
után rövid időre meghalt, én pedig a feleségével, Welthi 
Berthával tartottam a kapcsolatot.

102  A teológiai hallgatók bentlakása Bécsben az úgynevezett 
„Blumen gasse” utcában volt. – Amíg nem olvastuk ezt a Sass Kálmán-
tól kicsikart vallatási jegyzőkönyvet, addig nem tudtunk mit kezdeni 
azzal a zöld lapra sokszorosított szöveggel, amelyet a füzet misszilis 
anyagában találtunk, és amely most a bécsiekkel való együttműködés 
irányába tereli a tekintetünket: „Vorliegendem Aufruf schliessen sich 
folgende Herren an: Hofrat Dr. Molin, Obmann des „Vereins zur För-
derung des evang. @ eologenheims in Wien”. Johs. Wetjen, Kaufmann, 
Kassier des gen. Vereins. Univ. Prof. Dr. Wilke, dz. Dekan der evang.-
theol. Fakultät der Universität Wien.”
103  Feltételezzük, hogy Bécs felé dr. Varga Zsigmond lehetett az 
egyik kapcsolattartó, ő magyar állami ösztöndíjjal ment 1943-ban 
Bázelbe, ahol többek között a Karl Barth előadásait hallgatta. Bécsben 
az ottani Evangélikus Teológiai Fakultásra iratkozik be 1944-ben, 
miközben az ottani magyar reformátusok lelkigondozását is ellátja. 
Huszonötödik születésnapja után a Gestapo letartóztatta, mert 
nyilvánosan beszélt az értelmetlen háború ellen. Mauthausenben 
végzik ki 1945. március 5-én.
104  Pozsonyban a két világháború között nem volt lelkészképzés, 
viszont folyt magyar tanítóképzés. Pozsonyban az 1933/34-es 
tanévben magyar tanítónőképző működött 160 tanulóval, míg a 
szlovák tanítóképző magyar tagozatát – ugyancsak Pozsonyban – 
162 diák látogatta. Lásd Popély Gyula A felvidéki magyar oktatásügy 
helyzete 1918–1945. Világhálón: http://www.kalligram.eu/Kalligram/
A rchiv u m/1994/II I .-ev f .-1994 .-ja nua r/A-felv idek i-mag ya r-
oktatasuegy-helyzete-1918-1945.
105  Losoncon létezett Református Teológia, amelyet 1926-ban 
nyitottak meg, és amely intézet 1939. január 25-én szüntette be a 
működését. Ez idő alatt mintegy 120 teológus nyert lelkészi képzést 
ebben a nagy nehézségek árán fenntartott intézményben.
106  Pápán az újonnan felépült református templom tornyába négy 
harangot emeltek. A Szalóky- és a Gyenese- harang mellett lakott a 
Reviziós-harang és a Diák-harang. A harangok szentelése 1936 szept. 
20-ra esett. A Szalóky és a Gyenese család által öntetett harangokat 
elvitték a második világháborúba, a másik két harang valamelyike lehet 
a Welti család adománya. A feliratok egyike sem őrzi a Weltiék nevét. 
A Diák-harang 1402 kg súlyú, 140 cm alsó átmérőjű, cisz 1 hangú, 
felirata: „Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram téged tartottunk 
hajlékunknak, 1936. Isten dicsőségére öntették a pápai kollégium 
volt és jelenlegi diákjai, megemlékezve arról, hogy a kollégiumot 250 
éven át dajkálgatta a pápai szent ecclesia.” Feltételezzük, hogy ennek 
a harangnak az öntetését támogatta a Welti család a volt bázeli diákok 
(Benedek Sándor pápai professzor lesz) révén.
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Welti Henriknek két gyereke volt: egy " ú, akit én 
nem ismertem, aki abban az időben valahol külföldön, az 
Amerikai Egyesült Államokban vagy Franciaországban 
lakott, s orvostanhallgató volt, a másik pedig egy férje-
zett lány, aki Bernben lakott, s akinek egy 11 éves, Meyle 
Adrian nevű " a volt, aki 1931-ben ugyanabban a kirán-
dulótáborban volt, amelyben én csoport vezető voltam, s a 
" ú a felügyeletem alá került.

A gyerek révén ismertem meg közelebbről az idős 
Welti Henriket és Berthát, akik gyakran eljöttek meg-
látogatni unokájukat, s akiket egyébként jól ismertek a 
külföldről Bázelbe tanulni érkező " atal lelkészek és teoló-
gusok, mert a tanuló lelkészeket otthonukba hívták, aján-
dékokkal, mi több, pénzösszegekkel segítették.

Barátságot kötöttem a Welti családdal, különösen 
az idős Welti Berthával. Meghívtak, hogy látogassam 
meg őket a lakásukon, s a pünkösdi vakációban náluk 
vendégeskedtem.107

Ezt követően, bázeli tartózkodásom idején, többször 
segített ajándékokkal és pénzösszegekkel a Welti család.

Meg szeretném egyébként jegyezni, hogy rajtam kí-
vül a Welti család más lelkészt is támogatott és segített, 
akik Erdélyből és Magyarországról Bázelbe érkeztek ta-
nulni. Így – még előttem – Pápa város Benedek nevű 
lelkészét segítették. Később, Bázelből való hazatérésem 
után, több, később Bázelben tanuló lelkész került jó kap-
csolatba a Welti családdal, s kapott segítséget tőlük, mint: 
Molnár Károly, jelenleg református esperes Aradon, 
Farkas Jenő, lelkész egyik Marosvásárhely melletti köz-
ségben, Kozma Tibor, teológiai tanár Kolozsváron, Papp 
László, nagyváradi református püspök, Tudomásom 
szerint a Welti családdal az aradi Molnár Károly nevű 
esperes került a legközelebbi kapcsolatba. Ugyancsak a 
Welti család támogatta Nagy István Kolozs községi lel-
készt108. Később is, 1948 táján, egy erdélyi református 
teológus Bázelben tanult, s a Welti család segítette. Ez 
a lelkész, a kovásznai református lelkész " a109, nevére 
nem emlékszem. Továbbá tudom, hogy 1938-39-ben 
hosszabb időre a Welti család szállásolta dr. Kristóf 
Györgyöt, aki a kolozsvári egyetemen professzor volt. 

107  Nyilvánvaló, hogy nem akar nyilatkozni a Welti családdal 
fenntartott szoros kapcsolatáról. Elhallgatja, hogy az 1930-1931-es 
tanévben a Welti család házában lakott. Weltiné a füzete 16. oldalán 
ezt jegyezte a „Rusznyák Franz von Kőszeg, Ungarn” neve alá: „Sohn 
eines Bäckers. Er war 2 Semester in Basel. Vom Okt. 1930 bis Juli 1931, 
während Sass bei uns wohnt.” 
108  A füzet szerinti Nagy István II. lelkipásztorról van szó. Édesapja, 
dr. Nagy Géza professzor az 1908-1909-es tanévben Berlinben tanul, 
1909-1910 folyamán pedig Bázelben! Paul Wernle professzora halálából 
megemlékező írást tett közzé: Ein Zypressenzweig auf das Grab Paul 
Wernles. In: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz 1939. p. 236-237. 
– Idős Nagy Géza professzorra fontos szerep jutott a svájci segélyek 
irányítása és elosztása dolgában.
109  Bizonyára Havadtőy Sándor nevéről lenne szó, aki Barth vezetése 
alatt írta a doktori disszertációját. Magyar egyház politikai jelentőségére 
nézve lásd Beke György: Vigasztalás és bátorítás: Havadtőy Sándor 
igehirdetése a Szabad Európa Rádióban. In: Confessio: a Magyarországi 
Református Egyház " gyelője, 2002. (26. évf.) 1. sz. p. 84-99. – Havadtőy 
Sándor: Vigasztaljátok népemet. Budapest, Közdok, 2001. A kötet 
gondozója és a Havadtőy-életrajz írója Beke György. – Havadtőy 
Sándor 1948-ban indult bázeli tanulmányútra. Lásd Molnár Dezső: 
Mintha repülnénk, i. m., p. 196.

Dr. Ravasz László budapesti püspököt110 is a Welti csa-
lád szállásolta el Bázel városában.”111

Újabb kérdésre még azt válaszolja ezen alkalom-
mal, hogy Borbáth Dániellel indult el az országból, Kiss 
Bertalan szatmárnémeti lelkész akkor érkezett, amikor ő 
éppen visszaindult.

Magyarországról pedig csak Porzsolt Istvánra emlék-
szik, akivel egyszerre jött el Bázelből.

Két nap múlva, 1957. június 5-én újra kihallgatják 
a Weltiékkel kapcso latos pontatlan dátumok miatt, de 
ennek az okát Sass Kálmán úgy hárítja, hogy nem emlé-
kezett pontosan életének erre az időszakára és elismeri, 
hogy nemcsak 1930-31-ben, hanem 1929-1931 között tar-
tózkodott Svájcban. Megerősíti, hogy 1931 tavaszán ke-
rült baráti kapcsolatba a Welti családdal. Eszébe jut még, 
hogy 1930 nyarán érkezett Bázelbe Dávid Gyula, jelenleg 
kolozsvári püspökhelyettes. Emlékezni kezd Póth Lajos 
kolozsvári illetőségű református lelkészre, aki 1930 őszén 
érkezett Bázelbe, és aki 1940-41 között a Jugoszláviától 
visszafoglalt magyar terület egyik falujában lelkészke-
dett. Aztán egy Kiss Károly nevű debreceni származású 
lelkész nevére emlékszik, továbbá egy budapesti szárma-
zású kollégára, dr. Ravasz László püspök vejére112, akinek 
a nevére nem emlékszik.113

Tófalvi Zoltán összeállította az érmihályfalvi csoport 
tagjainak az életrajzi adatait, és Sass Kálmánról szólva, 
egy helyen azt írja, hogy 1942-1943 folyamán Weltiné 
pénzzel segítette Sass Kálmán családját, ezt pedig a per 
folyamán kémtevékenységi bűnjelnek tekintették.114

Tófalvi dokumentumkötetéből szerzünk tudomást 
arról is, hogy Földesi Ilonát, vagyis Veronika testvért, 
akit szintén katonai törvényszék elé állítottak, azért mert 
a Sass Kálmán írásait gépelte, 31-ik rendű vádlottként 
ítélték el öt éves kényszermunkára, háromévi jogvesztés-
re és személyi vagyonának az elkobzására. Ő úgy került 
kapcsolatba Sass Kálmánnal és családjával, hogy miköz-
ben 1930-tól diakonissza szolgálatot végzett a kolozsvári 
kórházban, találkozott az oda látogató Welti asszonnyal, 
az „erdélyi magyar református missziónak a jelentős 
támogatójával.”115 

110  Emlékiratában Ravasz László megemlíti, hogy 1935. nov. 22. és 
dec. 6. között járt Svájcban, a bázeli teológus diákok alumneumát is 
felkereste, megjegyezve, hogy 400 év leforgása alatt a 2000 alumnus 
közül 170 volt magyar. Lásd Ravasz L.: Emlékezéseim. Budapest, 1992, 
p. 246.
111  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi cso-
port, 2007, i. m., p. 190-191.
112  Tófalvi Zoltán szerint dr. Szacsvay Ferencről lehet szó, aki a 
Ravasz Éva férje volt. Lásd Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az 
érmihályfalvi csoport, 2007, i. m., p. 193, 1. lbj.
113  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi 
csoport, 2007, i. m., p. 192-193.
114  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi 
csoport, 2007, i.  m., p. 534. – Tófalvi Zoltán ezt az iratot láthatta a 
szekuritátés irattartók valamelyikében, mi ebben az idézett kötetben 
a 395-ik olvasunk erről az 1958. szept. 12-iki vallatás jegyzőkönyvéből, 
ahol Sass Kálmán csak az 1943-as évet jelöli meg. – Arról sem 
szerzünk tudomást, hogy Tófalvi Zoltán találkozott-e a szekuritátés 
irattartókban a Welti család leveleivel.
115  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi 
csoport, 2007, i.  m., p. 602-603. – A 602-ik oldalon Borbáth László 
helyett Borbáth Dániel neve a helyes.
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Szigethy Béla visszaemlékezése

Szigethy Béla (1910-2008) negyvenöt esztendő múl-
tán emlékezik  a Welti családra, Horváth Lászlóra és az 
Oxfordi Mozgalomra

Szigethy Béla 1991. ápr. 16-iki levelében hiteles híreket 
olvasunk a bázeli diákévei és korai lelkészi szolgálata ide-
jéből. Annakidején Édesapám tanácsára a Horváth László 
munkássága felől érdeklődtem. A nálunk lévő válaszleve-
léből e helyen csak a bázeli kiegészítő adalékot idézzük.

„Horváth Lászlóról mostanság tudtam meg, hogy va-
lamikor a negyvenes évek végén vagy az ötvenes években 
a románok bebörtönözték és a börtönben halt meg. Vele 
először Baselben, Svájcban találkoztam 1934 végén, ami-
kor ott ösztöndíjjal tanultam. Hollandiából egy Oxfordi 
Mozgalom116 csoporttal jött Svájcba és Bázelben néhány 
napot töltöttek. Akkor a magyar diákokat, teológusokat 
már évek óta és akkor is segítő Welti Schneider asszonyék 
házánál találkoztam vele. Herr Welti az Oxford csoport 
hatására nagy lelki változáson ment át és engem is meg-
hívott a csoport gyűléseire. Horváth László akkor mint 
Drs. László Horváth volt bemutatva. László engem is kü-
lön hívott személyes beszélgetésre. Sok értékes benyomást 
nyertem a csoport ottani látogatása és gyűlései kapcsán.”

Szigethy Béla sorsáról117 Welti asszony folyamato-
san tájékozódott, másfél oldalnyi feljegyzést találunk a 
füzetében. Utolsó híradás 1948-ból: 1947 decemberében 
jelentkezett újra, elmenekült és csak a menekült magya-
rokban bízik.118

Farkas Károly és Seri András a Weltinétől kapott 

kerékpárral járja meg Genfet

A két jó barát, Farkas Károly és Seri András kerék-
párral indult 1935 nyarán a 10 napig tartó i; úsági kon-
ferenciára, amelynek Keller Adolf volt az egyik szerve-
zője. Ugyanaz a Keller Adolf, aki a kelet-európai diákok 
számára fontos szerepet játszott azáltal, hogy ő állott a 
Gen< en székelő Europäische Zentralstelle für kirchliche 
Hilfsaktionen élén, ugyanis ez a szervezet bizto sí totta az 
ösztöndíjakat. A vezetőség az ösztöndíjas magyar diákok 
számára ingyen biztosított szállást és kosztot. Visser’t 
Ho?   volt a főszervező119, Karl Barth is tartott előadást.

116  Az oxfordi mozgalomra nézve lásd Martin Sallmann: Umstrittene 
Erweckung. Die Oxfordgruppe in der Schweiz (1932-1938). In: 
@ eologische ZeitschriC  (Basel) 1/65, 2009, p. 1-21. – Emil Brunner az 
oxfordi mozgalom híve volt Zürichben.
117  Welti asszony akkurátusan bejegyzi a Füzet 50-51. oldalaira, 
hogy Szigethy Béla 1910. dec. 23-án született Székelyudvarhelyen, 
címe Str. Mihai Vit. 15, Odorheiu. Bázelbe érkezett 1934. okt. 21-
én. Teológiai tanulmányai mellett egy évig konzervatórimba is járt. 
Bukarestben 1933-34 folyamán Nagy Sándor mellett segédlelkész, főleg 
i; úsági munkát végez. Tíz gyermek cso portja van. Négy ezer lejes havi 
P zetéséből (?) 1500 lejt költ élelemre, lakásra 1500 lejt, vil la mosra 600 
lejt. /.../ A nyári szemesztert Zürichben tölti, a „Missionsfest” alkalmára 
Geréb Pál lal jött Bázelbe. Nagyon sovány. /.../ 1936 júliusában megy 
haza. Kolozsváron szénior 1937 au gusztusáig. Azután missziói 
utazótitkár, 1937. aug. 21-én eljegyzi a nagyenyedi Juhász Mártát.
118  Füzet, p. 51.
119  Az Egyházak Világ Tanácsának elnökéről van szó: Willem Adolph 
Visser HooC  (1900-1985) 

Welti asszony egy kerékpárral ajándékozta meg a két 
barátot, akik közösen egy használt biciklit is vásároltak, 
hogy többet lássanak Svájcból, és hogy útiköltséget taka-
rítsanak meg.120

Koncz Sándor évtizedekig dolgozik a Welti úr által 

ajándékozott írógépen

Koncz Sándor a P a, Koncz Gábor emlékezése szerint 
már a kezdetektől fogva hálásan gondol Welti úrra, aki 
őt írógéppel ajándékozta meg.121 Koncz Sándor édesany-
jának a címe a Weltiné iratai között arra enged következ-
tetni, hogy Welti asszony levelezett a családdal.122

Gudor Lajos egész életében büszke volt a Welti 

asszony ajándékára, a KD I/1 és II/1-re köteteire

Családi kiadásban, ötven példányban megjelent kö-
tetet tartunk a kezünkben, amely idős Gudor Lajos volt 
aranyosgerendi lelkipásztor leveleit, visszaemlékezéseit 
tartalmazza.123 Nyugdíjba vonulása után, 1986 folyamán 
fogott hozzá az emlékirata szerkesztéséhez, amelyet saj-
nos már nem tudott befejezni az 1987-ben bekövetkezett 
halála miatt. Gudor Lajost a svájci ösztöndíjra Imre Lajos 
ajánlotta.124 Életében többször beszélt arról, könyvében is 
megírta, hogy Sass Kálmánt követően ő tanította a legtöb-
bet Weltinét a magyar nyelv ismeretére.125 Általa tudunk a 

120  Szenci Árpád: A nagykőrösi tanítóképzés szellemiségének történeti 
rekonstrukciója. Doktori disszertáció. III. sz. melléklet. Részletek Seri 
András emlékiratából. Veszprém, 2008, p. 1-2. Világhálón: http://konyv-
tar.uni-pannon.hu/doktori/2007/Szenczi_Arpad_dissertation.pdf
121  Lásd Felcsillan a tűz alatti parázs – Koncz Sándor berlini levele, 
1937. Közzéteszi, a beve ze tőt és a jegyzeteket írta: Koncz Gábor. In: 
Zempléni Múzsa, a világhálón: http://www.zemp lenimuzsa.hu/04_4/
berlkonf.htm – Koncz Sándor egész életében ezen a hosszú ú nélküli 
svájci írógépen dolgozott.
122  A kockás papírlapon olvasható dátum: 1934. jan. 29. A cím: Koncz 
Józsefné, Diósgyőr – Vasgyár Telep, X.u. 12 sz. 2. a.
123  Gudor Lajos: Napjaink számlálása. Egy református lelkész élet-
pályája és szolgálata. Kolozsvár, Misztótfalusi Nyomda, 2012.
124  Gudor Péter szóbeli közlése, 2014. jan. 18-án.
125  Welti asszony Füzetében megtaláljuk a Gudor Lajos jó minőségű 
fényképét és a rövid életrajzi adatait az 1938-39-es esztendő fejléce alatt: 
„Gudor Lajos, geb. 2. Jan. 1913 in Maros újvár. Er hat 3 Brüder und 2 
Schwestern. Gudor war schon im Sommersemester hier, 1938. Er hat 
nur noch die Mutter. Sein Vater... /befejezetlen mondat!/ Der „Kedves” 
kehrte Juli 1939 nach Bukarest zürück als Jugendpfarrer. Er verlobte 
sich 11940 m. Técsy Éva. /.../ Gudor Lajos 1947. dec. 17-én levelet küld 
Welti asszonynak, aki ennek alapján ezt jegyzeteli: „Hat 3 Kinder: SoP e 
5.J., Ágnes, András, 6.Mon.”

Gudor Lajos fényképének a hátlapján ceruzával: 21.06.1939
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Weltinét ért balesetről, arról, hogy az öregotthonban élő 
hajdani jótevőjüket séta közben elütötte egy kerékpáros és 
ennek következményeibe belehalt.126

Gudor Lajos, az 1938-39 folyamán Bázelben szakoso-
dott teológus, Barth tanít ványaként tér haza, egyenesen 
Bukarestbe nyert kinevezést az i( úsági lel készi szolgálatra 
1939 júliusában. Elutazás előtt a Karl Barth féle Kirchliche 
Dogmatik I/1 kötetét127 kapta ajándékba Weltinétől a kö-
vetkező ajánlással: „Meinem l. Gudor Lajos als Andenken 
an seinem Basel Aufenthalt 1938-1939. Frau K.B. Welthi, 
Basel, 28. Jun. 1939.” A Barth féle KD.II/1 kö tetet 1942-ben 
küldte ajándékba Gudor Lajosnak, immáron Aranyos ge-
rendre.128 Gudor Lajos így foglalja össze a Welti asszony 
lelkiséggel páro sult tiszt ségét: mióta őt Sass Kálmán fel-
fedezte és megnyerte az erdélyi egy há zunk támogatására, 
azóta Welti asszony lett „a magyar diákok svájci anyja.”129

Molnár Dezső bázeli emlékei 1946-1947

Nemrégiben jelent meg egy emlékcsokor Molnár 
Dezső akkori tábori lelkész tollából, számunkra rendkí-
vül fontos adalékokkal. 130

„Mikor 1946-ban odaérkeztem, a város legjelentősebb 
társadalmi meg mozdulása az „Ungarnhilfe”, a „magyar 
segély” mozgalom volt. Középiskolá sok és főiskolások 
utcáról utcára gyűjtöttek adományokat otthoni magyar 
családok számára. Tetőpontján állott a nemrégen meghalt 
Bartók Béla zenei alkotóművészetének méltatása és nép-
szerűsítése. Kodály Zoltán személyesen mutathatta be és 

126  Gudor Lajos: Napjaink számlálása, i. m., p. 53.
127  Idős Gudor Lajos könyvhagyatékát, így ezt a kötetet is Gudor 
Péter lelkipásztor őrzi az aranyosgerendi református parókián.
128  Weltiné féle füzet 78. oldalán: „1942 Mai 4, bekam er in Luncani, 
wo er Pfr. ist, 1 Mädchen „Zsó< a”. Schickte ihm dazu Barth Dogmatik 
II/1.” – Welti asszony személyes kapcsolatban állhatott Karl Barth 
professzorral, amire abból következtetünk, hogy Weltiné a Füzet 92-ik 
oldalán a Karl Barth neve alá jegyzett mondásaihoz azt is hozzáfűzte 
1936-ban: „Dez.36: Er wünschte ges. Weihnacht und 1 fröhl. Uebergang 
v.a. ins neue Jahr”.
129  Gudor Lajos: Napjaink számlálása, i. m., p. 53.
130  Molnár Dezső: Mintha repülnénk. Egy erdélyi lelkész emlékei 
a XX. századból. Az E rdélyi Református Egyházkerület kiadása. 
Misztótfalusi Nyomda, Kolozsvár, 2013, p. 125.

vezényelhette zenekari műveit Bázelben. Az Egyetemen 
akkor szerveztek magyar tanszéket a hazulról menekülni 
kényszerült Kerényi Károly professzor számára. Verszár 
Frigyes131 az orvosi kar élettani tanszé kének volt európai 
hírű előadója.

Az Alumneum 1844 óta vezetett évkönyvében az 
1355-ös sorszám alá, mint 142. magyar „alumneus” írhat-
tam be nevemet. Az 1946-47 iskolai évben rajtam kívül 
még három < atal magyar lelkész tanult a bázeli egyete-
men: Szabó László, Csordás Gábor és Sulyok Kálmán. 
Közvetlenül előttünk Bertalan Imre tanult itt. Bertalan, 
Csordás132 és Sulyok kimentek Amerikába, Szabó László 
és én hazajöttünk.

Nem feledkezhetem meg arról, hogy ottlétünk alatt 
több kedves svájci család hívott beszélgetésre, vacso-
rára. Közülük emlékezetesek maradnak a Hausvater, 
Cullmann professzor lemezhallgatással egybekötött 
vacsorái és a Barth Károllyal töltött karácsonyeste is.133 
Itt kell megemlékezzek a bázeli magyar diákok kedves 
„patrónájáról”, arról a Frau Konsul Berta Weltyről, aki 
péntekenként mind a négyünket ebéden látott vendégül. 
Akkoriban már hetvenöt év körül járhatott. Évtizedek 
óta támogatta a magyar teológusokat. Kedvükért, rész-
ben tőlük, megtanult magyarul. Hétvégén autójával 
többször elvitt bennünket a > uner See partján lévő vil-
lájába és Interlakenbe. Meggyengült látása miatt mindig 
maga mellé ültetett valakit, hogy útközben < gyelmez-
tessük a felmerülő forgalmi problémákra. Jótéteményeit 
azzal viszonoztuk, hogy Missionstrasse 8. sz. alatti 
nagy házának parkjában, kertjé ben mi kaszáltuk le a 
füvet. Szárítgattuk és gyűjtöttük a szénát, sétáltattuk 
a Magyarországról hozott nagy fehér juhászkutyáját, 
Bodrit134.”

Molnár Dezső neve egyáltalán nem fordul elő a 
Weltiné nyilvántartó füzetében. Ennek több oka is lehet: 
valószínű, hogy a gyenge látása miatt már alig vezette a 
betelt füzetet, amelybe már csak a Bertalan Imre nevét je-
gyezte fel az 1942-1943-as esztendőhöz, továbbá ekkorra 
a férje halála után a család már megszüntette a magyar 
diákok számára folyósított ösztöndíjat!? Az is előfordul-
hat, hogy a Weltiné által említett, számunkra ismeretlen 
2. számú füzetben folytatta a magánhasználatra szánt 

131  Verzár Frigyes (Bp., 1886. szept. 16. – Arlesheim, Svájc, 1979. márc. 
13.): < ziológus és < lo zó fus, 1930-tól a bázeli Élettani Intézet vezetője. 
Nevét egy Weltiné címével ellátott borí té kon olvashatjuk a füzet 
missilis anyagában, nem postai céllal, hanem mintegy emlékeztetőül, 
így: „Verzár”. – A bázeli egyetem professzoraként Verzár Frigyes 
tanulmányt közöl: Magyar orvostanhallgatók Basel egyetemén. In: 
Orvosi Hetilap, 1931. p. 604., p. 748–749 . – Verzár Frigyesné szívesen 
látta vendégül a diákokat és a Bázelbe telepedett magyarokat. Lásd 
Gudor Lajos: Napjaink számlálása, i. m., p. 52.
132  Csordás Gáborhoz juttatta el Molnár Dezső a romániai vécépapír 
tekercseket, amikor kiderült, hogy Romániában vécépapírt gyártottak a 
magyar bibliákból. Lásd Molnár Dezső: Mintha repülnénk, i. m., p. 195.
133  Lásd még Molnár Dezső: Találkozásaim Barth Károllyal. In: 
Református Szemle 1986/4, p.  371-377. Weltinéről szóló emlékeiről 
és a magyar diáktársairól e helyen nem beszél, ami érthető is a 
csauseszkánus időkben újraélesztett terror árnyékában.
134  Kolozsvári Nagy István hagyatékában lévő fényképek felirata 
szerint a szép nagy fehér kutya neve „Rabló” (is ?) volt, és a magyar 
diákok „svájci hon< társukként” becézték.

Balról: Nagy István, Welti asszony és Gudor Lajos
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feljegyzéseit. Erdélyben az a hír járta, hogy a Molnár 
Dezső taníttatását135 a Welti család vállalta, a valóságban 
azonban egyházi ösztöndíjas volt.

Oscar Cullmann professzor, a Welti család barátja

A Cullmann professzor halála után kiadott emlék-
könyvben136 találtuk az alábbi két fontos adatot: Welti-
Schneider asszony 90 születésnapján, 1960. november 
13-án Oscar Cullmann137 mondott beszédet.138 Az ün-
nepséget a bázeli Alumneum139 épületében tartották, ott 
köszöntötték a kollégium nagy jótevőjeként. Mecénásuk 
halála alkalmával szintén Cullmann professzor tartott 
búcsúbeszédet,140 ezzel is hangsúlyozva az Alumneum 
családi jellegét.

Weltiék a Tófalvi Zoltán kutatásainak látó meze-

jében. Egy ávós-szekus confabulatio csapdái

A Sass Kálmán féle pert kutató és az ügyet alaposan 
ismerő Tófalvi Zoltán több adatot talált a Welti családról 
a Szekuritáté irattárát őrző bukaresti levéltárban. Ezek 
közül a legelképesztőbb az, hogy Weltiné repülőt bérel-
hetne a mün cheni összeesküvésben részt vevő érmihály-
falvai foglyok kiszabadítására...

135  Dr. Geréb Zsolt írásbeli közlése 2014. jan. 16-án, amelyért e 
helyen szíves köszönetet mondok. – Ennek ellentmond a Molnár Dezső 
emléktöredéke párizsi teológiai hallgató korából: „Közben Párizsban 
mindinkább rendeződött az életem. Gen) ől folyósítani kezdték az 
ösztöndíjamat, és kilátásba helyezték, hogy kérésem szerint lehetővé 
teszik, hogy az 1846-47-es iskolai évben Bázelben tanulhassak.” Lásd 
Molnár Dezső: Mintha repülnénk, i. m. p. 98. – Molnár Dezső: „Válaszos 
táviratot küldök Kolozsvárra Nagy András bácsinak. Közlöm vele, 
hogy rövidesen hazaindulok. /.../ Aznap délután levelet kapok Svájcból. 
Stähelin lelkész, Nagy András barátja (Richard Stähelin seengeni 
lelkipásztorról van szó, kiemelés tőlem: HMJ) arról értesít, hogy a gen=  
ösztöndíjtanács tanulmányi ösztöndíjat ítélt meg számomra. Másnap 
a Párizsból hazatérők csoportja nélkülem indult Metzbe. Néhány nap 
múlva megjön Kolozsvárról Nagy András választávirata is. Azt üzeni: 
maradjak. Minden megy tovább. Leteszem az ösztöndíj elnyeréséhez 
előírt kollokviumokat. Pár nap múlva megjön Gen) ől az ösztöndíj 
biztosításáról szóló hivatalos értesítés. Közlik, hogy július 1-től azt már 
Svájcban vehetem fel.” Lásd Molnár Dezső: Mintha repülnénk, i. m., 
p. 107.
136  Martin Sallmann und Karlfried Froehlich (Hrgb) Zehn Jahre 
nach Oscar Cullmanns Tod. Rückblick und Ausblick. > eologischer 
Verlag Zürich, 2012, p. 27.
137  Cullmann professzornak nem volt lelkészi képesítése, szószékről 
prédikációt nem mondott, reggeli áhítatokat tartott hűségesen az 
Alumneumben, tehát nagy kivételnek számít, hogy Welti asszony 90-
ik születésnapján majd az elhunyta alkalmával beszédet mondott.
138  A köszöntő szövegét a Bázeli Egyetemi Könyvtárban őrzik, 
jelzete: UBB, NL 353, C.II.278.
139  Stähelin, Ernst: Bale et la Hongrie á travers l›Histoire. In: 
Revue d›Histoire Comparée 1947. p.  226-242. – Vischer, Eberhard: 
Das Collegium Alumnorum in Basel. In: Aus fünf Jahrhunderten 
schweizerischer Kirchengeschichte. In: Festschri@ , Paul Wernle, Basel, 
1932, p. 95-162. – Weber, Arthur: Historische Beziehungen zwischen 
Ungarn und der Schweiz, Zeitschri@  für Schweizerische Geschichte 
1925/5, p. 236-240
140  Cullmann professzor Weltiné fölött mondott temetési beszédének 
az időpontjához kérdőjelet tettek a levéltárban: 1967? Jelzete: UBB, NL 
353, C II: 358 Traueransprache für Frau Welti, 1967?

Tófalvi Zoltán kutatásai nyomán így foglaljuk össze 
a valóság, a hazugság és a fantázia mesterségesen ösz-
szebogozott szálait. A müncheni Szabad Európa Rádió 
léggömbbel szétszórt röpcéduláját Sass Kálmánéknál is 
megtalálták és a jugoszlávok141, az ávósok meg a szeku-
sok egy nemzetközi kémügyet akartak fabrikálni ahhoz, 
hogy egy nagy összeesküvést leplezhessenek le az 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc igazi kiváltó okai-
nak ellenében.142 Egy „csiripitort”, vagyis magyar besúgót 
zárnak Sass Kálmán cellájába azzal a céllal, hogy nyer-
je meg a bizalmát, és ha beszél Weltiékről, akkor vegye 
rá Sass Kálmánt, hogy ismertesse vele a Svájcba vezető 
utat, és akkor ő, a Sass Kálmántól a tervére áldást kérő 
közbűntényes143 megszökik a rabkórházból és megszer-
vezi a repülős felmentést a Weltiné segítségével. Ez lett 
volna az egyik bizonyíték a hazaárulásra és arra, hogy 
prekoncepció szerint Weltiné pénzeli a svájci kémháló-
zatot Romániában. (Szinte hihetetlen, de az illető ezt az 
aljas szerepet elvállalta és meg is jelent a Sass családnál 
Érmiháyfalván.)

Az, hogy Tófalvi Zoltán szerint a Sass Kálmán elle-
ni per egyik kulcs kérdése a Welti családhoz fűződő kap-
csolat felgöngyölítése volt, bizonyítja az is, hogy követési 
dossziéjában megjelenik egy másik kiforgatott történet: 
két személy144 Weltiékhez kell leveleket juttasson Svájcba. 
Valójában pénzügyi bizonylatról volt szó, hogy ott cionis-
ta szervezetet jegyezzenek be 1944-ben. A romániai cio-
nista per vádlottjait 1953-ban ismét letartóztatják, aztán 
az ügyet a Welti vonalon kapcsolatba akarják hozni Sass 
Kálmánnal.

Másik koncepciós próbálkozásukat jelzi, hogy a Sass 
Kálmán letartóz ta tása után készült jelentés 1957. febru-
ár 16-án már arról beszél, hogy Sass Kál mán „1928 és 
1931 közötti bázeli és zürichi tanulmányútja során szoros 
kap csolatot alakított ki Henrich Welti svájci konzullal, 
akinek Románia gazdasági hely zetéről folyamatosan in-
formációkat továbbított, s aki 1944-ben Érmihály falván 
többször is felkereste őt.” Tófalvi Zoltán azonnal meg álla-
pítja, hogy itt lehetetlen állítások torlódnak, mert 1929-
ben érkezett Bázelbe, nem is beszélve arról, hogy Welti 
Henrik nem járhatott 1944-ben Érmihály falván.145 Csak a 
hitelesség kedvéért jegyezzük meg, hogy mindkét tanul-
má nyi évében a bázeli egyetem diákja volt, Zürichben 
csak rövid ideig tartózkodott.

141  Sass Kálmánnak évfolyamtársa volt Békássy Zoltán, aki Zombor 
lelkipásztora volt és a Titó titkosrendőrsége hónapokon át vallatta 
ebben a kritikus időszakban, hogy minémű kapcsolatban áll Sass 
Kálmánnal. Tófalvi Zoltán 1994-ben hallotta mindezeket Békássy 
Zoltántól, amikor Stockholmban találkoztak.
142  Tófalvi Zoltán: Kelet Svájca, stb. Végjáték. Világhálón: http://
www.kronika.ro/szempont/ kelet_svajca_es_sass_kalman_martirom-
saga_1/print – Mészáros Gyula ávós főhadnagy Nagy  vá ra  don köt 
egyezséget a szekusokkal.
143  Boros Sándor nevű elvetemült, álreformátusról van szó, a Sass 
család szilágysomlyói ismerőséről, akiről még pár éve az hírlett, hogy 
Vajdahunyadon élt.
144  Cornel Iancu és Mela Iancu, lásd Tófalvi Zoltán: Az érmihályfalvi 
csoport pere. - Archive.is - webpage capturearchive.is/8vVZH. Tárolt 
változat 2013. aug. 24.
145 Tófalvi Zoltán: Az érmihályfalvi csoport pere, i. m. - Archive.is - 
webpage capturearchive. is/8vVZH.  Tárolt változat 2013. aug. 24.
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Kapitális tévedésnek tartja Tófalvi Zoltán, hogy jól-
lehet a Sass Kálmán vallomása szerint „Henrich” Welti 
1933-ban vagy 1934-ben már nagyon idős emberként 
elhunyt, a szekus koncepció szerint 1944-ben éppen a 
háború idején kellett volna valamiért Érmihályfalván 
járnia.

Welti Henrik születésének és halálának146 a dátumát 
még nem sikerült azonosítanunk, de biztos, hogy 1937-
ben még élt, mert földet vásárolt.147 Fénykép bizonyít-
ja, hogy Bázelben együtt van 1939. febr. 11-én Horváth 
László bukaresti lelkésszel, továbbá kolozsvári Nagy 
István és Gudor Lajos segédlelkészekkel. Viszont tény, 
hogy 1940 elején Welti asszony arról ír Gudor Lajosnak, 
hogy a férje helyett a férje irodájában kell döntéseket hoz-
nia. Hivatalosan arról, hogy Welti úr már nincsen az élők 
sorában, arról a felesége özvegyi státusának megjelölése 
kapcsán szerzünk tudomást. Welti asszony egy telket és 
házat adott el 1947-ben, és ezt olvasni lehet egy világháló-
ra szerkesztett közjegyzői iratban.148 

Weltinéről viszont tudjuk, hogy járt Érmihályfalván 
és jelen volt a Sass Kálmán beiktatásán. Az egyházi új-
ság meg is jegyzi: „Egyik kiemelkedő fénypontja a nagy-
szabású ünnepségnek méltóságos Welti svájci konzulné 
megjelenése.”149Az 1936-os esztendő alatt Weltiné fel is 
jegyezte, hogy júniusban házasodott meg Sass Kálmán, 
és hogy szept. 6-án búcsúzott ki Telegden. A szept. 13-i 
érmihályfalvi beiktatáson Sulyok István szolgált, 1500-an 
voltak jelen a felkoszorúzott templomban és megszámol-
ta, hogy 600-an vettek részt a közebéden. Weltiné azt is 
fontosnak tartotta feljegyezni, hogy Sass Kálmánt az is-
kolák felügyeletével bízta meg az egyházkerület, és hogy 
már egy éve nem kap * zetést a szegény gyülekezetétől. 
Az Édesanyja által havonként folyósított 500 lejből él.150 
Nyilvánvaló, hogy a Welti család a nyomor láttán segített 
a rászorultakon és akkor még véletlenül sem fordult vol-
na meg senkinek a fejében, hogy a keresztyéni diakónia 

146  Világhálón talált iratcsomó lezárásának dátuma: E2001D# 
1000/1552#1334* Titel: Welti Henry, Konsul, Basel. Entstehungsze-
itraum: 1929 – 1940 (Paraguay) arra enged következtetni, hogy Welti 
Henrik elhunytának feltételezett éve: 1940. Lásd világhálón 2014. jan. 
20. állapot: https://www.swiss-archives.ch/detail.aspx?ID=1697263 
147  @ un Kaufvertrag Der Staat Bern verkauC  an Henry Welti, 
Konsul, in Basel, für Fr. 234. – ein Stück Seegrund (0.78 Aren) beim 
Vorderdorf Merligen. Mit Plan, 1937.05.12 (Archiveinheit) Világhálón: 
www.query.sta.be.ch/detail.aspx?ID=64563 
148  Frau Wwe. Bertha Elisabeth Welti-Schneider. Staatsurkunde 
1947 September 19/26 Frau Wwe. Bertha Elisabeth Welti-Schneider 
verkauC  der Einwohnergemeinde Basel die LiegenschaC  Sekt. V Par-
zelle II des Grundbuchs Basel, haltend 6a 96,5 m[hoch]2 mit Verwal-
tungsgebäude Münsterplatz I[unles.] u. Gartenhalle um den Preis 
von Frs. 160›000.-, 1947. Világhálón: query.staatsarchiv.bs.ch/query/
detail.aspx?ID=874088 – Valószínűleg arról a történel mi épületről 
van szó, amelynek a fényképe a világhálón is látható Haus zur Kapelle 
címmel. Világhálón: http://www.basler-uten.ch/index.php?option=-
com_content&view=article&id=198:haus-zur-kapelle&catid=42:woh-
nhaeuser&Itemid=106 
149  Tóth Zsigmond cikkéről van szó, amely a Reformátusok 
Lapja 1936. okt. 20-i számában jelent meg. Lásd Tófalvi Zoltán: Az 
érmihályfalvi csoport pere, i. m. - Archive.is - webpage capturearchive.
is/8vVZH .Tárolt változat 2013. aug. 24
150  1936. márc. 17-i, tehát Sass Kálmánnak még a telegdi korszakára 
vonatkozó bejegyzés: „Seit 1 Jahr zahlt ihn s. arme Gemeinde nicht. Er 
bekommt 500 Lei monatlich v.s. Mutter und lebt daraus.”

cselekedeteit valaha is megkérdőjelezzék és ország ellenes, 
kémtevékenységnek állítsák be.

Sass Kálmán „svájci kémtevékenységét” már 
1952-től követik151, ennek felgöngyölítéséhez kilopat-
ják az egyházkerület irattárából a törzskönyvi lapját. 
Egyetértünk Tófalvi Zoltánnal, aki ezt az irattartót a 
Szekuritáté bukaresti levéltárában olvasta és azt mondja, 
hogy:” Ez Sass Kálmán pálya kezdésének leghitelesebb 
dokumentuma. A törzskönyvi kimutatás szerint 1929-
től 1931. június 30-ig Bázelben és Stuttgartban tanult. 
Belmissziói képzésen Vinelzben (Svájc) és Ebhausenben 
(Németország) vett részt 1930. június 30-a és 1930. ok-
tóber 20-a között. Az egyházi törzskönyvi lap adatai 
szerint Sass Kálmán anyanyelvi szinten beszélt, írt és 
publikált német és román nyelven, kevésbé ismerte a 
francia és olasz nyelvet.”152

Weltiné füzetében nincs bejegyezve Stuttgart, Vinelz 
és Ebhausen, ami nem jelenti azt, hogy ezeken a helye-
ken nem folytatott volna tanulmányokat. Nála csak az 
áll, hogy Sass Kálmán 1929-1930 folyamán az Alumneum 
lakója, 1930 és 1931 folyamán pedig náluk, a Welti csa-
ládnál vendégeskedik, és 1931 júliusától végzi a segédlel-
készi szolgálatot Sulyok püspök mellett Nagyváradon.153 
Számunkra fontos adata a vallatási jegyzőkönyvnek, hogy 
1931 januárjában három hetet Párizsban tölt, hazafelé 
menet pedig ellátogat Konstanz városába, Olaszországba 
és Jugoszlávián keresztül tér vissza Romániába, 1931. jú-
nius végén.

Vallatói arról is faggatják, hogy miként és meddig tar-
tott fenn kapcsolatot a Welti családdal, amire Sass Kálmán 
azt válaszolja, hogy a zsidó származású Veltinével 1953-ig 
levelezett.154 Ezt egy elfogott levél alapján tovább bonyo-
lítják azzal a szembesítéssel, hogy Enikő155 nevű egészség-
ügyi asszisztens leányuk Belényesen német nyelvű levelet 
írt volna Weltinének és anyagi támogatást kért volna.

Tófalvi Zoltán látta és olvasta a szekusok által lefény-
képezett és felnagyított levelét Sass Kálmánnak, amelyben 
Weltinét „Drága Anyám” címzéssel szólítja meg és arról 
ír, hogy Svájcból régóta nem kapott levelet. Természetesen 
egy kis segélyt is kér a családja számára. (A Szekuritáté a 
levelet 1955. szeptember 9-én kifogta.)156

151  Kanalas János nevű főhadnagyot állítják a felügyeletére, segítője 
egy „Lencar” fedőnevű egyházi személy, aki muszkavezetőként minden 
adatot és kapcsolatot ismer Sass Kálmánra vonatkozólag. Szablyár 
Kornél esperesről van szó, akinek a kilétét Tófalvi még nem ismerhette. 
Lásd Molnár János: Szigorúan ellenőrzött evangélium. Nagyvárad, 
2009, p. 390.
152  Tófalvi Zoltán: Az érmihályfalvi csoport pere, i.  m., - Archive.
is - webpage capturearchive. is/8vVZH. Tárolt változat 2013. aug. 24. 
– Dr. Pál*  József 2014 februárjában megtalálta Debrecenben a Sass 
Kálmán 1942-ben kitöltött törzskönyvi lapját, és ezt rendelkezésünkre 
bocsátotta, amelyért köszönettel tartozunk.
153  „1929-30 in Alumneum. 1930-31 bei uns als Gast. Im Juli 1931 
wurde er Hilfspfarrer beim Bischof Sulyok in Oradea”.
154  Tófalvi Zoltán: Az érmihályfalvi csoport pere, i. m. - Archive.is - 
webpage capturearchive. is/ 8vVZH. Tárolt változat 2013. aug. 24.
155  Enikőre nézve a születési dátumát találjuk a Weltiné füzetében: 
1937. júl. 23.
156  ACNSAS, Fond informativ, dosar nr. 2476, I. kötet, f. 409. Lásd: 
Tófalvi Z.: Az érmihály falvi csoport pere, i. m. - Archive.is - webpage 
capturearchive.is/8vVZH. Tárolt változat 2013. aug. 24.
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A perét előkészítő iratokból tudjuk meg azt is, hogy 
Sass Kálmán már érmihályfalvi lelkész volt, amikor letar-
tóztatták hamis, még telegdi vádak alapján. Tófalvi sze-
rint az akkori román és magyar újságok címlapon hozták 
a hírt arról, hogy Sass Kálmán kommunista propagandát 
folytatott Telegden. Erre fel, ha igaz, rövid időre az egy-
házi hatóság is felfüggeszti az érmihály falvi lelkészi állá-
sából. Weltiné is értesül erről, füzetében az áll, hogy 1937 
nagypéntekjén bíróság elé állítják, mivel a kommunistákat 
pártfogolta és tanú ként két cigány vádolta Sass Kálmánt. 
Felmentették és ő ezért pénzt ) zetett.157 Tófalvi Zoltán ki-
emeli, hogy a törvényszéki tárgyalás után a püspöki hi-
vatalban felszólították, hogy valljon színt: kommunista 
elveket terjesztett-e vagy sem? Állítólag ennek a hatására 
vetette papírra a „Lelkipász tori munka az egyházellenes 
munkásság között” című rövid írását.158 Halálos pere al-
kalmával beidézték a régi tanukat, akik a Sziguranca su-
gallatára annakidején azt vallották, hogy Sass Kálmán 
kommunista beszédet tartott, közel húsz évre rá pedig a 
Szekuritáté nyomására ugyanazok a tanúk kommunista-
ellenes magatartással vádolták.159 Azt, hogy ez a „per” még 
a Sass Kálmán halála után is folytatódik, mi sem bizonyít-
ja jobban, hogy 2004-ben hivatalosan is elismerték, hogy 
az antikommunista ellenállás160 harcosa volt…

Az osztályharcosok, soviniszták és nacionál-kom-
munisták számára az önzetlen jócselekedetek értelmez-
hetetlenek, és azonnali gyanút keltenek. A Weltiékről 
szerepelő adatsor, amelyet Tófalvi Zoltán a Sass Kálmán 
féle szekuritátés irattartókban talált Bukarestben, annak 
ellenére, hogy a királyi és a kommunista román hatalom 
ezek alapján Weltiéket ellenségesnek bélye gezte, arról a 
könyörületről és szeretetről tanúskodik, amely csak a hit-
ben járók számára természetes. 

157 „1937. Am Karfreitag musste er vor Gericht, er habe für die 
Kommunisten gesprochen. 2 Zi gei ner verklagten ihm. Freigesprochen, 
und musste Lei bezahlen.” (Az összeget nem említi Weltiné.)
158  Sass Kálmán: Lelkipásztori munka az egyházellenes munkásság 
között. In: Kiáltó Szó, 1939, p.60-61
159  Tófalvi Zoltán: Az érmihályfalvi csoport pere, i. m. - Archive.is - 
webpage capturearchive. is/ 8vVZH. Tárolt változat 2013 aug. 24.
160  „Sass Kálmánt 1958. december 2-án kivégezték, a kivégzés 
időpontját ) a, Sass Huba kérésére közölték, 1997-ben. Halotti 
bizonyítványát még 1958-ban kiállította a Calarasi Városi Tanács. 
Később 2004. szeptember 30-án, 1754-es szám alatt az antikommunista 
ellenállás harcosának deklarálták.” Dr. Kéri Gáspár szóbeli közlése. 
Lásd Pál)  József: Orth Imre, a lelkiismeret-vallás híve. i. m., p. 66, 119. 
sz. lbj.

III. Kivonatok a Welti asszony füzetéből 161

További, Sass Kálmánra és családjára vonatkozó 

adatok

A Sass Kálmán neve alá megnyitott különböző olda-
lakon és emlékeztető cédulákon még találunk olyan híre-
ket, amelyeket fontosnak tartunk a közlés szempontjából.

Ezt írja az 1934-es feljegyzendők közé: „Romániában 
(vagy csak a Partium ban, a Királyhágómellékén?) szám 
szerint 470 református tanár és tanító állását rabolták el 
azáltal, hogy ismételten román nyelvvizsgára kötelezték 
őket.”162

Miután feljegyzi a Sass Kálmán által küldött könyvek 
címét 1935 augusz tusában (Telegd története, Református 
Káté, Tanterv az elemi iskolák szá mára) ezt írja a füze-
tébe: „Gyűjteni fogok 20.000 frankot, hogy meg lehessen 
vásárolni a Telegdi 25 holdas birtokát (=212,500 négyzet-
méter) Egy hold=8500 négyzetméter. Malommal, elektro-
mos áramfejlesztővel és nagy gyümölcsössel, amely hat-
van hold = 570,000 négyzetméter.”

Másik beírás: 1935 júliusában az Egyházkerület ta-
nulmányi tanácsossá nevezi, és ebben a minőségben a 
Belmissziói Tanács tagja.

Egy, 1936. febr. 2. napján történt bejegyzés: a teológia 
dékánja megbízza, hogy dolgozza ki a mai i@ úsági mun-
ka legfontosabb feladatait. (Die wichtigsten Aufgaben in 
den heutigen Jugendarbeit.) Az Egyházkerület megbízta 
tizenegy iskola meglátogatásával.

Nincs rájuk vonatkozó feljegyzés 1938-tól 1949-ig, 
ekkor ezt írja 1949 febr. 16-án, hogy Sass 1947-ben fél évet 
volt börtönben.

A Sass gyermekek nevét írja fel 1949. ápr. 8-án: Huba 
3 éves, okos gyerek, Béla 7 éves, Kálmán 8 éves, Gyöngyi 
9 éves, Enikő körülbelül 11 éves. (Azt, hogy „Huba okos 
gyerek”, Weltiné magyarul írta a füzetbe.)163

Füzete utolsóelőtti 4-ik oldalán olvashatjuk: Sass 
K. írta 1937. febr. 2-án, hogy nem foglalkozhat a kon) r-
mándusokkal, a betegeknek nem vihet úrvacsorát, ezeket 
meg sem látogathatja, nem tarthat vasárnapi iskolát. (Ez 
a levélhír bizonyára a telegdi feljelentés következménye, 
amely kiváltotta az egyházi teendői alól való időleges 
felfüggesztést.)

A napi újságokban nagy támadásokat intéznek 
Magyarország és Mussolini ellen.

Bejegyzés 1937 szeptemberében: olyan törvényt mer-
tek hozni, hogy sem a magánkereskedelemben és sem a 
gyárakban nem alkalmazhatnak magyar protestánsokat. 
Alkalmazhatják őket, hogyha görög ortodoxokká válnak. 

161  Az áttekinthetőség kedvéért előfordul, hogy már eddig említett 
eseményeket vagy dátumo kat ismétlünk, a német nyelvű eredeti 
szövegeket most nem idézzük lábjegyzetben.
162  Erről a törvényről és a sok pénzbe kerülő nyelvvizsgáztatási 
fortélyról lásd Molnár János: A Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület története 1920-1942. Nagyvárad, 1999, p. 60-66.
163  Dr. Sass Huba egyetemi tanár fényképét lásd a svédországi Új 
Kéve. c. folyóirat 2010/2 számában. Világhálón, 2014. jan. 9-i állapot: 
http://www.keve.se/wpdf/UK-2010-2.pdf – Tudományos doktori 
fokozatát Kolozsváron szerezte 1986-ban. Lásd Orth Imre:Sass Kálmán 
1904-1958. In: Református Naptár, 1993, i. m., p. 59.
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A füzet legutolsó oldalán utolsó tételként beírva a 
hajdani diákok ajándékainak sorába: 1936 augusztusában 
Weltiné Sass Kálmánéktól egy hímzett könyvborítót, egy 
párnát és öt törülközőt kapott ajándékba. 

Egy dátumhoz nem köthető nyomtatvány hátlap-
ján bekeretezve Weltiné keze írásával ez áll: „Herrn 
Sass Kálmán, Rumänien. Galospetreu, Jud. Bihor. U.p. 
Valea-lui-Mihai.

Az 1936-os karácsony alkalmával 45 üdvöz-
letet küldtek a Weltiné címére, amelyek közül egy 
Lengyelországból érkezett, a többi Magyarországról, 
Jugoszláviából és Romániából, az ott élő familiárisai kö-
réből. Természetesen Sass Kálmán se maradt ki a az ün-
nepi levélküldők sorából.

Megható az a külön kockás füzetlapon listázott ru-
haküldemény-jegyzék, harisnyától, cipőtől kezdve a 
nagykabátig, amelyet bizonyára engedélyezés végett kel-
lett bemutatnia Bernben (a berni magyar követségen? 
Kiemelés tőlem, HMJ), hogy Budapestre küldhesse Sass 
Kálmán címére.

Szemelvények a Welti családhoz 

küldött levelekből

Weltiné mindenes diákfüzetében a lapok között fény-
képeket és leveleket is találunk.

– Bekess Károly164 bő két ívlapos, magyarral kevert 
német levelét Strass burgból keltezi 1934. júl. 4-én. Többek 
között arról értesít, hogy Ravasz püs pök a 84 éves édesap-
ja betegsége miatt nem utazhat Bázelbe, és hogy Tavaszy 
Sándor szeptemberben utazik előadás tartására Svájcba. 
Befejezésként magyarul írja: „Isten áldását kérve úgy 
Önre, mint Welti úrra: Welti urat üdvözlöm: Önnek pedig 
mély tisztelettel őszinte kézcsókját: Bekess Károly”

– Salgótarjánból szintén 1934. júl. 4-én keltezi levelét 
Milán János165 evan gélikus segédlelkész, aki német segéd-
szavakkal tűzdeli a nehezebben ért hető fordulatoknál a 
magyar nyelvű levelét. Ebből a levélből is a zárómon da-
to kat idézzük: „Hogy van a méltóságos Asszony és Welti 
úr? Azt hiszem nincsen semmi baj. Mi újság Baselben? Mi 
van a magyarokkal? Koncz166 már elutazott? Szeretettel 
üdvözlöm Welti urat és a magyar ; úkat! A Méltóságos 
Asszony kezét csókolom hálás szeretettel.” 

– Kerekes Sándor167 ír 1937. dec. 18-án egy hosszú két 
oldalas levelet. Meg köszöni Weltinének a néki küldött 
komoly pénzösszeget, amely számára hatalmas segítség. 
Ígéri, hogy karácsonyra írni fog Sass, Molnár, Horváth és 

164  1933 márciusa és 1934 febr. 28 között tartózkodott Bázelben.
165  Milán János az 1933-34-es tanévben diákoskodik Baselben. 
Soproni származású. A róla szóló utolsó bejegyzés 1957-ből származik, 
Weltiné gondosan beírja a Milán Jánosék hat gyermekének a nevét.
166  A sárospataki Koncz Sándor 1933-1934 között volt a Bazeli 
Alumneum lakója. Két oldalnyi feljegyzést őriz róla a Weltiné füzete. 
167  Kerekes Sándor vagy Alexander neve a Weltiné füzetében sehol 
sem fordul elő. Minden eset re egy olyan teológusról van szó, aki arra 
vár a levele szerint, hogy i@ úsági titkári kine ve zést nyerjen, bizonyára 
Kolozsváron. – Dr. Geréb Zsolt ismerte a családot, néki köszönjük azt 
az adatot, hogy Kerekes Sándor a bázeli Saint Krischonában tanult, a 
Missziós képző Intézet ben.

Tőkés lelkészeknek, meg a svájci barátoknak is. Írja hogy 
Kis lelkész januárban Svájcba utazik, és hogy nemrég 
találkozott Kristóf professzorral, aki üdvözli Weltiéket. 
Hírt ad a Hídelvén folyó i@ úsági munkáról. Végig néme-
tül ír, boldog ünnepeket kívánva üdvözli Welti urat és az 
unokákat. Aláírás: „Alexander Kerekes”.

– A Református Híradó 1937 júlusi vagy augusztusi 
számában megjelent kis újságcikket is őriz a mindenes 
füzet. „Pál apostol írta valamikor a koloszébeliekhez: 
„...jóllehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal 
lélekben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek 
jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét.” 
(Kol 2,5.) Ezzel a testvéri örvendezéssel gondol reánk és 
; gyeli Árvaházunk fejlődését a mi kedves svájci jóaka-
rónk Frau Konsul Henry Welt, aki hallva most is, hogy 
Árvaházunkat bővítjük, a bázeli egyetemről hazaérkező 
Tőkés Béla tiszteletes úrral 1000 Leit küldött a követke-
ző sorok kíséretében: „mit höO . Grüssen an Herrn Pfr. 
Csernák Béla für das Waisenhaus in Oradea 1000 Lei. 
Basel, 30,6.,37.” Hálás köszönettel fogadjuk hittestvéri 
szeretetének újabb bizonyságát.

Az építkezés különben szépen halad. A szobák belső 
vakolása folyik.”

– Nyíregyházáról dedikálva küldi a fényképét 1938 
nov. 10-én Porzsolt István168: „Weltiné Méltóságos 
Asszonynak sok jóságáért igaz tisztelettel és őszinte sze-
retettel.” (Weltiné megjegyezte: érkezett nov. 14-én. Tehát 
Welti asszonynak a november 13-iki születésnapja után.)

– Prattelnből keltezi 1948. dec. 22-én a fekete kere-
tű üdvözletét kará csonyra egy Claudia nevű hölgy. Afelől 
érdeklődik, hogy Weltiné fel gyógyult-e a sárgaságból? 
Welti úr nevét már nem említi.

– Ismeretlen személytől származó, hártyaszerű papí-
rosra írott címek, hosszúkásan összehajtva, hogy elférjen 
egy gallérban vagy egy könyv borítójának a gerincébe 
csúsztatva. Ami a Weltiék számára személyes lehet a 3 
nagyváradi (Papp Lajos, Mokos Kálmán és Imre, Széles 
Kálmán) és telegdi (Daday) cím mellett az az, hogy az is-
meretlen címküldő megkérdezi: „Ugye hogy szép a kutya, 
és nem is olyan vad? Különben reméljük, hogy nem fél.”

Valamilyen megbízási céllal a hatodik, és egyben 
utolsó címnél ez áll: „Unitárius Lelkészi Hivatal Torockó. 
Jud. Alba de jos.” Mellette németül: „Für das Mädchen in 
Torockó.”

– Nagy András két német nyelvű levelének a má-
solatát Kolozsváron őrzik. Az 1947 jún. 27-én kelt leve-
lét valaki Prágába viszi, ott postázza Weltinének. Két 
nappal korábban a püspök (Vásárhelyi János, HMJ) és 
a saját levelét szintén útnak indította egy személy által. 
Kivándorló zsidó családok169 megsegítésére svájci-kolozs-
vári pénzcserét bonyolítanak le, kéri hogy erről ne írjon 
részleteket Weltiné. A helyzetükre és lelki tartásukra néz-
ve a Róma 8,19 a jellemző, hozzáolvasandó a 23. Zsoltár 
4-ik verse. Kollégái is üdvözletüket küldik. (Nem írja alá.)

168  Porzsolt István az 1936-37-es tanévben volt bázeli diák, édesapja 
Újfehértó lelkipásztora, esperes.
169  A. Sarasin, Basel. – Elena Hirsch-Sajovics és Ignatie Hirsch, Cluj.
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Közel egy esztendőre rá jelentkezik ismét a régi 
Farkas utcából, akkor már a Str. Kogalniceanu 29 szám 
alól. Kezelje Weltiné ezt a levelet is bizalmasan, veszé-
lyes az üzenetváltás. Molnár Dezső170 átadta a Weltiné 
által küldött pénzt, a 400 frankot is óvatosan eljuttatták 
a címzettekhez. Sass Kálmán ismét szabad, de beteg és 
elgyötört. Orth Imre ott van, ahol Kálmán december óta 
szenvedett. Levelének kelte 1948 május 24. Gépelt levelét 
ceruzával jegyzi: N.A.171

Welti asszony a Karl Barth előadásait 

hallgatja

Gudor Lajos emlékiratában olvasunk arról, hogy 
nemcsak i( ak, hanem a meglett bázeli polgárok és mene-
kült zsidók is hallgatták a Barth előadásait a német, hol-
land, angol, olasz és magyar diákok társaságában Weltiné 
is látogatta az órákat172, valószínűleg már 1936-tól, mert 
ez évben már karácsonyi üdvözletet is küldött Barth a 
Welti családnak. Fel is jegyzi173, hogy az angol diákok hu-
morosan mit mondtak egyszer Karl Barthtal kapcsolat-
ban 1936 febr. 3-án és 4-én: „Isten minden, az emberek 
pedig semmik”,... és te egy idióta vagy! 

Egy hölgy szerint Zürichben unalmas volt Barthnak 
a Kálvinról tartott felolvasása, pedig őt inkább Barth gaz-
dag szellemisége érdekelte volna.

Nem csodálkoznánk, hogyha valamikor előkerülné-
nek a Welti asszony gyorsírással készült egyetemi vagy 
könyvtári jegyzetei. Az is lehet, hogy nemcsak Barth, 
hanem más professzorok előadásaira is járt. Még 1940-
ben is ír az egyetemi előadások látogatásáról, de időhiány 
miatt csak három órán vesz részt. Azt már nem írja, hogy 
napi vagy heti 3 óráról van szó.174

Népművészeti kiállítások szervezése Svájcban

Füzetének több oldalán feltűnő módon azt jegyezte 
fel, hogy milyen ajándékokat kapott az évek folyamán. 
Így értjük meg a Gudor Lajos emlékirata alapján, hogy 
ezeket a népművészeti tárgyakat különböző helyeken 
kiállította.175

170  Molnár Dezső komoly kockázatot vállalva, a cipőjébe „talpaltatta 
be” a Welti asszony által küldött pénz. Lásd Molnár Dezső: Mintha 
repülnénk, i. m., p. 140-141.
171  Nagy András leveleinek másolatát az Erdélyi Református 
Egyházkerület Gyűjtőlevéltárában őrzik.
172  Gudor Lajos: Napjaink számlálása, i. m., p. 36.
173  Welti asszony Füzete, p. 92: „die engl. Studenten sprachen über 
Barth: er sage: „Gott ist alles, die Menschen sind nichts”, und Du 
bist ein Idiot. – Barth hielt Vortrag in Zürich über Calvin, d. h. er 
las nur was Calvin schrieb. Eine Dame schrieb ihm v. Zürich, d. sie 
hätte lieber von Barth s. reichen Geist gehört, als vom langweiligen 
Calvin.” – Barthnak tulajdonított idézetek: „Der Mensch ist nicht ein 
Animal ration al,, sondern ein Animal.” Vagy: „Vernun<  hat nichts mit 
Religion zu tun.” Ugyancsak Barthtól származó idézet: „Gott komt zu 
uns, wir können nicht zu ihm.”
174  Gudor Lajoshoz 1940 febr. 14-én írott levél Bukarestbe: „Aus 
Zeitmangel gehe ich nur 3 Stunden auf die Universität.”
175  Gudor Lajos: Napjaink számlálása, i. m., p. 36. 

Magyar és más nemzetiségű bázeli peregrinusok 

nevei a Weltiné féle füzetben

Welti asszony időrendi sorrendben kísérelte meg a ta-
nulmányi úton járók nevének és legfontosabb családi ada-
tainak a feljegyzését, de egy idő után felhagyott a pótlások 
beírásával. Füzete megnyitásakor vagy átírásakor min-
denesetre rendszerezési szándék vezette. Megközelítés 
szempontjából szá munkra a meglévő állapot sorrendje 
a hiteles és az egyszerűbb. Figyelmeztet jük olvasóinkat, 
hogy a nevek elírásokat is tartalmazhatnak. Érzékeltetés 
céljából lábjegyzetben ismertetjük az első tíz oldal bejegy-
zéseit176, itt csupán a peregrinusok neveit és a bázeli tar-
tózkodásuk időpontjait közöljük, feltéve ha Welti asszony 
feljegyezte.

1.) Bruno Parval /Lengyelország/177; 2.)  Alfred 
Bolek, /Lengyelországból/; 3.)  Alexander Benedek; 
4.)  Krayatsch; 5.)  Sass Kálmán Bázelben: 1929-1930 in 
Alumneum. 1930-1931 bei uns als Gast; 6.) Kiss Bertalan; 
7.) Kristóf Georg (Gyuri); 8) Rusznyák Franz, 1930. okt.-
1931. júl. között Bázelben; 9.)  Toth Stefan, 1930-1931 
között Bázelben; 10.)  Poth Ludwig 1930-1931 között 
Bázelben; 11.) Domonkos; 12.) Vendegh; 13.) Lehel Franz 
(Ferenc) 1931 őszétől 1931 júliusáig Bázelben; 14.) Urbán 
Ernő 1931 októberétől 1932 júliusáig Bázelben; 15.)  v. 
Domahidy Alexander v. Domahida, Lehel Ferenc tár-
saságában 3 napig volt Bázelben; 16.)  Hans Kaltenbach 
Jugoszláviából, … a harmadik félévben volt Bázelben; 
17.) Bíró Mózes 1935-ben látogatott GenY e és Zürichbe; 
18.) Jaremko Michael (Lengyelország?) néhány szemesz-
tert Bázelben tanult, 1937-1938-ban két félévet Zürichben 
töltött; 19.)  Molnár Károly178, 1932 őszétől 1933 nyaráig 
marad Bázelben; 20.) Lehel László, az 1933-as nyári fél-
évet tölti Bázelben; 21.)  Bekess Károly, Bázelben 1933. 
március 28. és 1934. febr. 28 között; 22.)  Osváth Ernő, 
1933-1934 között Bázelben; 23.) Koncz Sándor, 1933-1934 
között Bázelben; 24.) Milán János, Bázelbe érkezett 1933 
októberében, távozott 1934 júniusában; 25.)  Hadházy 
Lajos (Csehszlovákia) „unser Stipendiaat”, 1933-1934. 
között tanul Bazelben; 26.) Nagy István (Pista), született 
1909. jún. 22-én Érsemlyénben, „unser Stipendiaat”, 
Bázelben 1934-1935. között; 27.)  Orth Győző, Bázelben 

176  Az általunk megszámozott második üres oldalon csak egy név áll: 
Bruno Parval. Ezután egy új oldal következik: Groo Gyula, kis Gyuszi 
2/6.11. A negyedik oldalon: Alfred Bolek. In Bazel anno...heiratete... 
in Krakau Pfarrer v. 1927 bis 1933. / 23.3.47 Bub 11 J. Ötödik oldal 
üres. Hatodik oldal: Alexander Benedek. Studierte in Basel v.../.......
In Magyarabád 1932 ordentlicher Pfarrer bei Kaposvár, bei Pécs 
(Fün] irchen)./ Prof. in Pápa. /6.7.39 Heiratete er./ 1947 gewählt 
als Stellvertreter d. Bischofs; Volkshochschule; redigiert kirchl. 
Zeitschri< ,/ Fortbildung der Pastoren / Hat 1 Bub.Hetedik oldal üres. 
Nyolcadik oldalon csak egy vezetéknév: Krayatsch. Ki lencedik oldal: 
üres. A 10-11-ik oldalakon olvashatóak a Sass Kálmánnal kapcsolatos 
fel jegy zések, amelyek a 89-ik oldalon folytatódnak. (Welti asszonynak 
a Sass Kálmánnal kap cso latos összes füzetbeli feljegyzéseit az eddigiek 
során már idéztük, illetve felhasználtuk. HMJ.)
177  Azt, hogy Bruno Parval lengyelországi, abból következtetünk, 
hogy a füzet 90-ik oldalán „Biala” helységből küld Wltinének 
karécsonyi üdvözletet 1936-ban. 
178  Molnár Károlyról bővebben lásd Hermán M. János: Barth 
nagyváradi prédikációja és ítélete a bolsevizmusról meg a fasizmusról 
1936-ban. In: Teológiai Fórum, VII. évf. 2013/2, p 17,. 30. és 59.
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1934-1935 folyamán; 28.)  Szigeti Béla, 1934-1935 folya-
mán Bázelben; 29.)  Farkas Károly, 1934-1935 folyamán 
Bázelben; 30.) Mester István, 1934-1935 között Bázelben; 
31.)  Seri András, 1934-1935 folyamán tanult Bázelben; 
32.) Horváth István, „unser Stipendiaat”, 1935-1936 fo-
lyamán tanult Bázelben; 33.) Molitorisz János, 1934 no-
vemberétől 1935 január 26-ig tanul Bázelben; 34.) Farkas 
Jenő, Bázelben: 1935. nov. 2. és 1936. aug. 16. között 
Bázelben tartózkodik; 35.)  Kis Árpád, Bázelben 1935 
decembere-1936 júliusa között; 36.)  von Groo Gyula, 
Bázelben 1935 és 1936 folyamán179; 37.) Orbán József, 1936 
májusa előtt tanulmányozhatott Bázelben; 38.)  Horváth 
Jenő, Bázelbe érkezett 1937. április 8-án, távozott 1937. júl. 
5-én. 39.) Tőkés Béla, „unser Stipendiaat”, Bázelbe érke-
zett 1936. okt. 19-én, távozik 1937. júl. 22-én; 40.) Porzsolt 
István, 1936-1937 között Bázelben; 41.)  Szabó József, 
1936-1937 között járt Bázelben; 42.) Kozma Tibor, tanul-
mányútján 1939. okt. 18-án érkezett Bázelbe, 1940-ben 
tért haza?; 43.)  Papp László, „unser Stipendiaat”, 1937-
1938 között volt Bázelben; 44.) Balla Sándor (Jugoszlávia), 
1937-1939 között tanult Bázelben; 45.)  Gudor Lajos, 
az 1938-as év nyári szemeszterét töltötte Bázelben; 
46.)  Nagy István, született 1916. ápr. 18-án (Nagy Pista 
II, Kolozsvár), Bázelbe érkezett 1938 októberében, 1939-
ben tér vissza Kolozsvárra; 47.)  Hettesheimer Péter, 
1938. szept. 20-án érkezik Bázelbe, 1939-ben távozik; 
48.) Sárközi Endre, Bázelbe érkezett 1938-ban, 1939 nya-
rán távozott; 49.)  Rózsai Tivadar, Bázelben 1938-1939 
között; 50.)  Tölly Sándor (Ausztria), Bázelbe érkezik 
1938-ban, távozik 1939. március 11-én; 51.)  Geréb Pál, 
1935 táján van Bázelben vagy a Krischona látogatója180; 
52.) Tőkés István (Szentistván), Bázelben 1939-1940 kö-
zött; 53.)  Benczur László, Bázelben 1939-1940 között; 
54.) Bertalan Imre, Bázelben 1942-1943 között. 

Welti asszony a füzet 95-ik oldalán összesíti a saját 
ösztöndíjasaik nevét ahol az „Unser Stipendium” felirat 
alatt felsorolja a Hadházy Lajos (1933-1934), Nagy Pista 
von Vadász (1934-1935), Horváth István von Szatmár 
(1935-1936), Tőkés Béla von Nyíregyháza (1936-1937) és a 
Papp László von Sziget (1937-1938) nevét. Sajnos nem írta 
be a kimutatásba a magyarországi ösztöndíjasaik nevét, 
sem a füzet lapjain nem jelölte, hanem csak annyit írt a 
sorok közé, hogy még hat budapesti név illik erre a helyre: 
„und 6 andere v. Budapest”. A dátumok mutatják, hogy 
ezt az ösztöndíjat a Sass Kálmán távozása után létesítette 
a Welti család.

A Welti-féle ösztöndíjhoz segítők nevét is megtalál-
juk a füzetben. Erről a családi ösztöndíjról eddig csak 
azt tudjuk, hogy a Sass Kálmán kérésére létesítették.181 A 

179  Lásd még Gróó Gyula: Mit tanultam Karl Barth Károlytól? In: 
< eológiai Szemle, 1986/3, p. 133-137.
180  Geréb Zsoltnak köszönjük az édesapjára vonatkozó adatokat: 
„Geréb Pál 1935-36-ban Zürichben tanult. Valószínű akkor látogatta 
meg Mester Istvánt és Kerekes Sándort is. Sokáig tartotta a kapcsolatot 
Tőkés Béla lelkésszel, aki abban az időben Végváron szolgált.” – 
Geréb Pál külföldi tanulmányútjának adatai hiányoznak Balogh Béla 
írásából: „Dr. Geréb Pál (1912-1991) teológiai professzor emlékezete. 
In: Református Szemle CV. évf., 2012/6, p. 624-627.
181  Szabadi István Partiumi és kárpátaljai református lelkészek 
önéletírásai 1942-ből. In: Mediárium 3. évf., 2009/1-2, p. 70.

felvidéki Hadházy Lajost a füzet 44. oldala szerint Csikesz 
professzor ajánlotta a Weltiék @ gyelmébe: „er...hatte gute 
Empfohlungen von Prof. Csikesz in Debrecen...”. Horváth 
Istvánt még Makkai Sándor püspök ajánlotta a füzet 94 
oldalán, de inkább az a bejegyzés az életszerűbb miszerint 
a kolozsvári dékán, dr. Imre Lajos ajánlotta ösztöndíjra 
1935. jún. 4-én.182 

Tőkés Bélát pedig Sulyok István püspök ajánlotta, 
ahogyan az kitűnik a Welti asszony füzetének 94. oldalán 
feljegyzett kimutatásból. Azt, hogy a később a Vadászon 
szolgáló Nagy István lelkipásztort és Papp Lászlót ki aján-
lotta ösztöndíjra, azt ebben a füzetben nem találtuk183. A 
Hadházy Lajos, Horváth István és Papp László nevéhez 
Weltiné külön megjegyzi, hogy kitűnően tanultak: „pri-
ma gearbeitet”.

Ahhoz, hogy a Welti-család ösztöndíjasairól és az 
ösztöndíj feltételeiről alaposan tájékozódhassunk, fel-
tétlenül meg kellene vizsgálnunk a Welti-Schneider féle, 
1933-1934-es bázeli egyetemi évre vonatkozó alapítványi 
irat szövegét.184

Welti asszonynak az erdélyiekhez írott, 

fennmaradt levelei

Az említett vallatási jegyzőkönyvekből kiderül, hogy 
a Weltiné leveleit elfogták és elvitték Érmihályfalváról, 
tehát a Sass Kálmánékhoz írott levelek, ha megvannak, 
a Szekuritáté irattárában leledzenek. Emellett a Sass 
Kálmán által megnevezett családok is őrizhetik még a 
Weltiné keze írását. A további kutatás szempontjából ter-
mészetesen nemcsak az erdélyiekkel fennmaradt levelezé-
sét tartjuk fontosnak.185 Híradásunk nyomán fényképek, 
történetek, emlékezések meglétéről szereztünk tudomást, 
amelyeknek feldolgozására reménység szerint rövidesen 
sor kerül.186

182  Weltiné füzete, 57. oldal: „Am 12 Juli 1935 sagte ich Horváth 
István unser Stipendium zu.”
183  (Sipos István máramarosszigeti lelkipásztor szóbeli közlése 
szerint Papp Lászlót maga Sulyok István püspök ajánlotta ösztöndíjra, 
neki erről Balaskó Vilmos beszélt.)
184  Staatsarchiv Basel-Stadt, VII 2.38 Stipendium Welti-Schneider 
für ungarische Studenten der < eologie (1933-1934) Világhálón: http://
www.staatsarchiv.bs.ch/query/report.aspx?rpt=3. 
185  Jelenlegi ismereteink szerint, a Füzetben lévő adatok címzése 
alapján Welti asszony a következő személyekkel váltott levelet, illetve 
kapott karácsonyi és újévi üdvözletet 1936-ban: Molitorisz; Lehel 
Ferenc und László; Hadházy; Gyulay Ludwig; Pfr. Nagy; Orth Győző; 
Molnár K.; Sass K; Osváth Ernő; Kopácsy; Kristóf tanár; Kristóf Gyuri; 
Berecky; Kunczné; Kuncz Sándor; Horváth Jenő; Bethlen Mária; Milán 
János; Tóth István; Mester Pista; Dr. András; Pongrácz J.; Trócsányi; 
v. Groó Gyula; Gulyás József, Sárospatak; Poth Ludwig; Orbán József; 
Paragh László; Sulyok püspök; Szigeti Béla; Bolek; Benedek Sándor; 
Rusznyák; Mester Laura; Pfr. Nagy Fintaháza; Dr. Mátyás Ernő 
Sárospatak; Cserfalvi Ernest und Géza; Fazekas, Oradea; Farkas Jenő; 
Nagy Pista; Bodorné, Szatmár; Gyulay Ludwig, Alba Julia. – Évszám 
nélküli levelezési lista egy repülő lapon (1940-ből vagy 1941-ből?) : 
Benedek; Sass; Molnár; Sárközi; Porzsolt; Hadházy; Balla; Horváth 
Jenő; Jenő; Nagy Pista; Pongrácz Prof.; Milán; v. Groó; Koncz; Kristóf 
Prof.; Rózsai; Orbán; Orth; Tölly Sándor; Bethlen; Kozma; Riedel; 
Bertalan; Bene; Domahidy; Hüber ; Helmig ; 2 Bolek; Horv. Pista; 
Rusznyák; Nagy...; Gudor L.; Papp Laci; Kuncz; Kuncz Mutter; Simank, 
Bolek, Canada; Benczúr L. ; Tőkés Béla; Tőkés István.
186  Dr. Kozma Zsolt, Dr. Koncz Gábor, dr. Zalatnay István, Nagy 
Margit, dr. Bellágh Rózsa, Papp Hunor, Gudor Péter, Balázsné Kiss 
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Welti asszony a familiárisaival kiterjedt levelezést 
folytatott, akárcsak egyes teológiai professzorokkal. 
Füzetében többször is felírta a dátumokat, csak annyit 
jegyezve fel, hogy az illető mikor küldött üdvözletet vagy 
kimerítő beszámolót. Dolgozatunk írása közben érte-
sítettek, hogy dr. Nagy András hagyatékában két Welti 
asszony féle levelet őriznek Kolozsváron.187 Az egyik-
ben arra kéri 1935 febr. 20-án a Bázelből hazatérő Nagy 
András lelkipásztort, hogy szíveskedjen átadni 15.000 lejt 
Molnár Károlynak vagy Sass Kálmánnak egy-egy levél 
kíséretében.

Nemsokára Nyárádszentbenedekre (Murgesti) ír egy 
ékes címerpajzsos levélpapíron, 1935 ápr. 18-iki keltezés-
sel, megköszönve, hogy Nagy András elhozta Svájcba, és 
hazafelé is gondját viselte a Molnár Károly felé továbbított 
csomagjának. Értesíti Nagy Andrást, hogy az esztendő-
ben a svájci egyházi tanácsnak nem áll módjában a Ravasz 
László püspök meghívása.

Bázel és Bukarest

Nem tehetjük, hogy ne tulajdonítsunk fölöttébb 
való jelentőséget Welti asszony bukaresti látogatásá-
nak. Elsőként az tűnik fel, hogy Sass Kálmán és Molnár 
Kálmán segítségével regáti magyar gyermekeket nyaral-
tatnak Telegden és a Partiumban 1937 és 1939 között.188 
Familiárisai közül Gudor Lajos és Szigethy Béla szolgál 
Bukarestben, továbbá 1936. okt. 1. és 1941. ápr. 30. között 
a már említett hollandiai akadémita, Horváth László is 
emberpróbáló munkát189 végez a román fővárosban.

Csilla, Balázs Dénes János, Kulcsár Árpád , dr. Geréb Zsolt, dr. Sipos 
Gábor, Jenei Tamás, dr. Horváth Levente, Tófalvi Zoltán, Szomor 
Attila, Szomor Abigél, dr. Somogyi Alfréd és dr. Tőkés István ígért és 
nyújtott segítséget.
187  Dr. Sipos Gábor egyházkerületi főlevéltáros szíves értesítése 2014. 
jan. 16-án–E helyen kö szö nöm meg Nagy András professzornak a 
Welti asszonyhoz írott két levelének a másolatát is.
188  A bukaresti magyar gyerekek üdültetése 1937-39 között egyelőre 
Horváth László bukaresti 
református lelkész nevéhez fűződik. A helyi szervezés rendjén 
mezőtelegdi és pusztaújlaki családok regáti gyerekeket fogadtak a nyári 
vakációban két hetes időre. Lásd Sass Kálmán, Kupán Árpád, Varga 
Árpád: Mezőtelegd története, i. m., 1996, p. 165.
189  Lásd Nagy Csaba: Nagy Sándor (1896-1954). In: Nagy Sándor: A 
regáti magyarság. Diaszpó ra Könyvek-Bethlen könyvek. Kolozsvár-

Welti asszonynak a Molnár Károly kíséretében tett 
bukaresti látogatásáról nemcsak a Szekuritáté jegyző-
könyve nyomán tudunk, maga Weltiné írja 1940 február-
jában Gudor Lajosnak, hogy ő annakidején a királyi palota 
közelében lévő szállodában lakott. Horváth László190 bir-
tokunkban lévő saját feljegy zéseiből úgy értesülünk, hogy 
1939 februárjában járt ismét svájci körúton. Dr.  Nagy 
András készítette elő a Horváth László svájci utazását, aki 
27 helyen prédikált és tartott előadást a regáti reformátu-
sokról és a misszióról.191 Egy 1939. febr. 11-iki fénykép192 
(Nagy István, Welti úr, Horváth László, Gudor Lajos) ta-
núsága szerint Horváth László Bázelben tartózkodik.193 
Négy évi bukaresti szolgálata eredményeképpen Horváth 
László svájci segéllyel új épületet: alul imaházat, föléje pe-
dig parókiát építtetett194. Özvegy Horváth Lászlóné emlé-
kezett a Welti családdal való kapcsolattartásukra, de az ő 
svájci levelezésüket is elkobozták a férje letartóztatásakor.

A Welti család keresztgyermekei

Welti asszony a füzetében gondosan feljegyezte az 
általa ismert családok gyermekeinek a nevét, azok pon-
tos vagy hozzávetőleges életkorát. Keresztgyermekeinek a 
névsora korántsem lehet pontos, hiszen az egyik személy 
éppen Tófalvi Zoltán kutatásainak a nyomán került fel-
színre és olykor ő maga sem emlékezett már a nevekre. 
A keresztszülői intézmény által Welti asszony a szere-
tetkapcsolatokat erősítette és úgy tűnik, hogy amennyi-
re csak tehette, szolidaritást tanúsított a sorsuk iránt. A 
magyar gyermekek feletti keresztanyaság vállalása első-
sorban a Welti asszony lelkiségére jellemző, továbbá beil-
leszkedik abba a familiáris kapcsolatrendszerbe, amelyet 

Sopron, 2000, p. 12.: „A harmincas évek máso dik felé ben annyira 
szaporodott a bukaresti református magyarság létszáma, hogy annak 
lelkigondozása érdekében a városon belül kisebb parókiális egységeket 
kellett szervezni. Ezek lelkészlakkal, imaházzal – egyese esetekben 
– elemi iskolai épülettel felszerelt parókiakörök voltak 2-300 lélek 
számára. Így alakította ki a bukaresti keleti parókiakört dr. Horváth 
László, az északit Gudor Lajos, a délit Szigethy Béla, majd Hamar Béla 
nagytiszteletű urak vezetésé vel. Ebben az időszakban a leányegylet 
vezetésével és a nővédelemmel is külön női lelkipásztor (Bereczky 
Klári) foglalkozott, aki ez időben a másodlelkész Kányádi Béla (az 
Egyházi Újság fele lős szerkesztője) mellett a központi parókiális kör 
segédlelkésze is volt. Az 1940-es szörnyű buka resti földrengés egy 
csapásra mindent tönkretett.”
190  Lásd Hermán M. János kéziratban lévő dolgozatát, Zwolle, 
2012: Dr. Horváth László (Kolozs vár, 1901 május 15 – Kolozsvár 1961 
november 23 ) erdélyi mártír lelkipásztor, a kuyperiá nus teológia 
képviselője, akinek 1962-ben a Szekuritáté elégette a könyveit.
191  Horváth Lászlóné özv., szül. Bartos Olgával készített kiadatlan 
interjúnk Ouwsterhauléban 1985 aug. 19-én.
192  Nagy Margit tulajdonában, akinek hálásan köszönjük a segítségét.
193  Horváth Lászlóné úgy emlékezett, hogy férje talán már 1936-ban 
vagy 1937-ben is volt svájci jószolgálati körúton.
194  Horváth Lászlónak ez a Bukarestben kiadott műve hálás 
visszajelzés a segítőkész svájci testvérek irányába. Horváth L.: A mi igaz 
édesanyánk. János apostolnak a „Mennyei jele né sek”-ről írott könyve 
XII-ik fejezetének református hitvallású magyarázata. Bukarest, 
1939. (Tiparniţa kny.) 23 lap. Az első számozatlan lapon ez a szöveg 
olvasható: „A Keleten élő hittestvéreknek ajánlja a svájci reformátusok 
szeretetteljes üdvözletével a Pfenninger-Bodmer Munka-közösség. 
Gruss der Brüder aus der Schweiz an die Glaubensgeschwister im 
Osten durch das Pfenninger-Bodmer-Werk.”
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a magyarok között ő maga is bizonyára kedvesnek és 
hasznosnak tartott. Tizenkét keresztgyermekét számolta 
össze egyszer, ebből eddig hatnak a nevét sikerült felsora-
koztatnunk. Valamennyien a volt pártfogoltjainak a gyer-
mekei, akik ezáltal hálásan akarták kifejezésre juttatni 
azt, hogy ők is családtagjukként szeretik Welti asszonyt 
és családját.

Bereczky István, az egyik keresztgyermek, ő a 
Földes Ilona, vagyis Veronika nevű diakonissza testvér 
unokaöccse.195

Molnár Judith is keresztgyermek. Füzetének 32. ol-
dalán az édesapa, a Molnár Károly nevéhez bejegyzi, 
hogy 1948-ban négy ügyes gyermekük van. A legidősebb, 
Judith, a Weltiné keresztgyermeke.196

Orbán Gyuri a 12-ik keresztgyermek!197 
Porzsolt István, aki 1946. jún. 27-én született 

Nyíregyházán, szintén Weltiné keresztgyermeke.198 
Kozma Gyöngyvér 1939-ben született Árpástón199, 

ahol Weltiné felkereste a Kozma Tibor családját. 
Balla Etelka, talán 1944 decemberében született, 

Balla Gyöngyike 1947. május 1-én, és az oldal utolsó, 1948-
as bejegyzése szerint a kettő közül az egyik a Weltiné 
keresztgyermeke.200

Welti asszony romániai látogatásainak 

időpontjai

Welti asszony a füzete tanúsága szerint 1933 augusz-
tusában és szeptemberében járt először Romániában, 
megfordult Telegden, Domahidán és bizonyára más 

195  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi 
csoport, 2007, i. m. p. 177, 1. lbj. 
196  „1948 Er hat 4 nette Kinder. Judith, ältäste m. Pathenkind.”
197  Weltiné Füzetének 62-ik oldalán, 1952-ből származó bejegyzés: „2 
Buben, Gyuri cca. 1 Jahr alt, m. 12. Pathenkind.” 
198  Weltiné Füzetének 67-ik oldalán: „27. Juni 1946 István geb., m. 
Pathenkind.”
199  Weltiné Füzetének 70-ik oldalán: „1939 Gyöngyvér geb. m. 
Pathenkind.” – Welti asszony szerepéről beszélve, dr. Kozma Zsolt 
professzor közölte velünk levélben, hogy Weltiné annakidején őket 
is felkereste Árpástón. (Rettegnél kelt át a folyón, fénykép van a 
család birtokában a Weltiné kisautójáról, amelyet kompon visznek 
át a Szamoson.) Leánytestvére, Kozma Gyöngyvér Mária, született 
1939 okt. 15-én, a Weltiné keresztlánya volt, Weltiné a tizenegy háza 
közül az egyiket Gyöngyire is hagyta (volna) , legalábbis is így tudta 
a család. – Dr. Kozma Tibor későbbi teológiai professzorról Weltiné a 
Füzetben a következőket jegyezte fel az 1937-38 iskolai év feltüntetése 
alatt: „Kozma Tibor von Szabadka, Rumänien, geb. 3.12. 1909. Jetzt 3 
Jahr Pfarrer in Árpástó/Branistea, vorher 2 und halb J. segédlelkész. 
Er ist hier im Alumneum f.d. Basler Stipendium. Ankun�  in Basel 

am 18. Okt. 1939. Studierte... Reiste ab am. /.../1939 Gyöngyvér 
geb. m. Pathenkind. 1940 Anschluss an Ungarn. An wissentscha? l. 
@ eologiegst. gewählt.” – Kozma Tibor 1934-1946 között lelkész 
Árpástón, azután a Zilahi Weselényi Kollégium vallástanára. – Welti 
asszony a bejegyzés alkalmával tévesen jegyezte be a Kozma Tibor 
nevéhez, hogy 1939 okt. 18-án érkezett volna Bázelbe!!! Mindenképpen 
az 1937-es évről lehet szó. – Dr. Kozma Zsolt professzor 2014 jan. 20-án 
keltezett levelének adatait szeretettel köszönjük. – Jakab József árpástói 
lelkész szóbeli közlése nyomán írjuk, hogy Árpástón új keresztelési 
Anyakönyvet nyitottak 1953-ban, mert a korábbi anyakönyveket 
elvitték Besztercére és a mai napig nem adták vissza. 
200  Weltiné a Füzetének 75-ik oldalán: „1948. Er hat 2 Mädchen. 1 
bin ich Pathin.”

falvakban és városokban.201 Másodszor 1934-ben szin-
tén aug.-szept. folyamán járta meg az országot. Ekkor 
egészen pontosan aug. 21 és szept. 9. között tartózko-
dott Telegden. Feltételezésünk szerint ekkor és innen in-
dult Molnár Károly társaságában a közel-keleti körútra, 
Kolozsvár és Bukarest érintésével.202 

Harmadik romániai utazása alkalmával Farkas Jenő 
kíséretében kelt útra 1936 augusztusában, megfordult 
Miskolcon, Bors községben, Temesváron, Érmihályfalván, 
Udvarfalván. Feltételezzük, hogy valamennyi romániai 
látogatása alkalmával tiszteletét tette Nagyváradon, kü-
lönösen azért is, mert ebben az évben fejezték be az egy-
házkerületi székház építését. Immáron szóltunk arról, 
hogy 1936 szept. 13-án jelen volt Érmihályfalván a Sass 
Kálmán beiktatásán. Weltiné 1936-os látogatásának203 
több nyoma is fennmaradt a korabeli újságokban.

Negyedik romániai utazása a jelenlegi ismereteink 
szerint 1938-ra esik, amiről úgy tudunk, hogy feljegyezte 
azt, hogy Szigeten is megfordult.204

Ötödik romániai látogatásról is szó lehet? Fénykép 
maradt fenn arról, hogy 1939 nyarán (?) autóval látogatott 
Árpástóra.205 E következtetésen kívül, hogy Welti asszony 
tartotta volna keresztvíz alá a kis Kozma Gyöngyvér 
Máriát, egyelőre nincs más adatunk Weltiné lehetséges 
1939-es romániai utazásáról. Igazán érdemes lenne tud-
ni, hogy a bekövetkező háborús években járt-e még Welti 
asszony Románia és Magyarország területén?

201  Weltiné Füzete, p. 10, a Sass Kálmán neve alatt, „in Mezőtelegd”: 
„1933 ab Ende Aug. – Sept. War ich dort. 1934 ab 21 Aug.- 9 Sept. 
Wieder.” – Lásd még: -Domahidi Sándor: „Sommer 1933 war er in 
Domahida (ich auch 1 Tag) In: Füzet, p. 28.
202  Sass Kálmán úgy emlékezett, hogy Welti asszony Mezőtelegdről 
Nagyváradra utazott Molnár Károlyhoz, aki segédlelkészként 
dolgozott a püspöki hivatalban: „Nevezett Molnár Károllyal együtt 
Kolozsvárra, Bukarestbe, Konstantinápolyba, Palesztinába stb. 
utazott. Tudomásom szerint útlevéllel utaztak. Nincs tudomásom 
arról, hogy milyen céllal járták be a városokat, s arról sem, ki állta az 
útiköltségeket. Visszatérésük után már nem kerestek fel. Ezután már 
csak levelezés útján tartottuk a kapcsolatot.” Lásd Tófalvi Zoltán: 1956 
erdélyi mártírjai. II. Az érmihályfalvi csoport, 2007, i. m., p. 177.
203  Miután Farkas Jenő két napig vendégeskedett a Welti családnál 
Bázelben, 1936. aug. 16-án este fél tízkor indultak Bázelből vonattal 
Győrig. Ő továbbutazott Udvarfalvára, ahol őt Welti asszony felkeresi. 
(Lásd a bejegyzést a füzet 59. oldalán.) – Weltiné Füzete, p. 62: Weltiné 
felkeresi Orbán Józsefet 1936 augusztusában Miskolcon. – Weltiné 
Füzete, p. 47: 1936 augusztusában felkeresi Nagy Istvánt és feleségét 
Bors községben az apósáéknál: „1936 in Aug. besuchte ich ihn und Frau 
bei seinen Schwiegereltern in Bors. Er war glücklich.” – Weltiné Füzete, 
p.49: 1936 augusztusában felkeresi Orth Győzőéket Temesváron: Im 
August besuchte ich ihn: Wilhelm Mühlestr.13, sehr nette Wohnung. 
S.baba, Martha, kam erst im 5. Okt. Zur Welti.” Orth Győző akkor 
Debreceni István mellett volt segédlelkész.
204  Weltiné füzete, p.  72: 1938 őszén Weltiné Szigeten van a Papp 
László szüleinél. Visszafelé utazva Papp László elkíséri Hegyeshalomig: 
„Am 15-18 Sept. War ich in Sighet im Pfarrhaus bei seine Eltern. Er 
begl. mich bis Hegyeshalom.”
205  Dr. Kozma Zsolt 2014. jan. 20. leveléből: „Édesapám 1937-ben volt 
Bázelben. Szívélyes kapcsolat alakult ki Weltiné és édesapám között. 
Ennek köszönhető, hogy Weltiné húgomnak, Kozma Gyöngyvér 
Máriának a keresztanyja. Húgom 1939. október 15-én született, de 
azt nem tudom, hogy mikor volt a keresztelője. Mindenesetre Weltiné 
leutazott Árpástóra, de azt csak valószínűsíteni tudom, hogy ő tartotta 
volna Gyöngyit keresztvíz alá. Családunk birtokában van egy fénykép, 
amely Weltinét mutatja a Szamos-kompon, a kis fekete autójával (Ma az 
ilyent kávédarálónak mondjuk, de akkor bizonyára remek jármű volt.)”
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Az utolsó szó jogán: „Svájcban Welti és felesége 

fogadott szüleim voltak...”

Akárhogy is bántalmazták és kábítószerezték Sass 
Kálmánt a vallatások alkalmával, a halálos ítéletének 
kimondása után még a kegyelmi kérvényében is olyan 
pontok szerint kérte a kegyelmet, amire nagy tisztelettel 
kell % gyelnünk. A Welti házaspárt ebben a helyzetében is 
fogadott szüleinek ismeri el. Senki és semmi nem tudta 
rávenni arra, hogy megtagadja őket vagy pedig arra, hogy 
rosszat mondjon róluk. Lehetséges hóhéraitól mit sem fél-
ve, ezt vallotta a halál küszöbén álló lelkipásztor:

„1.  Én nem hoztam létre felforgató szervezetet, és 
ilyesmivel senkit nem bíztam meg.

2. A külföldi országokkal való kapcsolatot illetően ki-
jelentem: Svájcban Welti és felesége fogadott szüleim vol-
tak, tehát velük családi levelezésem volt. Kereskedelmi és 
hivatalos levelezésem volt Debrecennel, a püspöki hiva-
tallal, 1945–1946-ban Debrecenben tímárműhelyem volt.

3. Soha nem fejtettem ki propagandát a népi demok-
ratikus rendszer ellen, a leveleim, feljegyzéseim teljesen 
személyes jellegűek voltak.

4.  1937-ben a nagyváradi törvényszék azzal vádolt, 
hogy kommunista vagyok, kommunista propagan-
dát folytatok. Később azzal vádoltak, hogy 1943–1944-
ben egy Debrecenből irányított illegális szervezet tagja 
voltam.

5. Nem voltam fasiszta, az újságcikkeimet és a kalen-
dáriumban megjelent írásaimat 1956-ban közöltem.

A cselekedeteim nem képezik a halálos ítélet indokát 
– véleményem szerint. Kérem, hogy a halálos ítéletet vál-
toztassák életfogytiglani börtön büntetésre.”206

A Sass Kálmán és a Welti család kapcsolatának ala-
posabb kifejtéséséhez még több adatra volna szükségünk, 
de az eddigi ismertetés alapján remélhetőleg tisztábban 
látunk. Alapjában véve evangéliumi emberségről és szere-
tetszolgálatról van szó, aminek a halállal való büntetését 
sátáni erők művelték. A diakónia elismerését a romániai 
hatalom ma nem vonja kétségbe, de egyes képviselői még 
mindig fenn akarják tartani az akkori vádak jogosságá-
nak a látszatát, azt a fantázia szülte kriminális megbélyeg-
zést, amelynek az együttesére már egy levél megszólításá-
nak a magasztos tisztasága is megsemmisítően hat. Sass 
Kálmánnak a Welti asszonyhoz küldött utolsó levelére 
gondolunk, amelyet a román hatóságok 1955-ben elko-
boztak. Levelét így indította:207 „Drága Anyám!”

Zwolle, 2014. jan. 23.

206  Tófalvi Z.: Az érmihály%  per, i.  m. - Archive.is - webpage 
capturearchive.is/8vVZH. Tárolt változat: 2013. aug. 24.
207  ACNSAS, Fond informativ, dosar nr. 2476, I. köt., f.409. Lásd 
Tófalvi Z.: Az érmihályfalvi csoport pere, i. m. - Archive.is - webpage 
capturearchive.is/8vVZH. Tárolt vált. 2013. aug. 24.
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Főhajtással, Sass Béla emlékének

Sass Bélát 1957 februárjában tartóztatták le édesap-
jával együtt, majd szabadon engedték, és deportálás köz-
ben újból letartóztatták 1959. jún. 30-án, Bukarestben. 
Konstancán ítélik két és fél évi börtönbüntetésre. Jilaván 
raboskodik, onnan a Brăilai Nagyszigetre vitték. Sass Béla 
1962 februárjában szabadult a börtönből. Bukarestben is-
merkedtünk meg 1973 nyarán, akkor már megbecsült gépé-
szmérnökként dolgozott. Lakásukon kereszteltem meg Előd 
Bendegúz nevű � úkat Orth István barátom jelenlétében. 
Könnyekig megható volt utolsó találkozásunk 2011 tava-
szán, az érmihályfalvi templomkert fái alatt, Balázs Dénes 
lelkipásztor és Fiók Imre gondnok társaságában, amikor 
Béla az egyik gyermekünk esküvőjére hozott ajándékot. 
Hamvai mellett Zsold Béla bukaresti lelkipásztor szolgált a 
krematóriumban 2011. dec. 21-én. (Zsold Bélának e helyen 
is köszönjük az adatszolgáltatást.) 

Tíz éve, 2004. máj. 19-én hunyt el Sass Kálmánné 
Tőkés Mária, és ez alkalommal ismét meghatódva ke-
resem a család szétszórt, erőszakosan szétvert emlékeit. 
Sass Kálmán (Gálospetri, 1904. április 17. – Szamosújvár, 
1958. december 2.) kivégzésével családja életútját is 

megbélyegezték. Aztán némasági zárlatot rendeltek el és 
megbélyegzéssel rontották a család jó hírnevét.

A feleség és családanya lelki arcának kutatása közben 
üvegbe zárt történelemről és elhurcolt Aranykönyv híréről 
olvashattam. A Tőkés László püspök által Amerikából ha-
zahozott füzetet lapozva a svájci Welti asszony kis adat-
tára örvendeztetett meg. A gálospetri tájházból egy olyan 
Sass Kálmán írta levél híre érkezett, amely eddig ismeret-
len volt előttem, és emellett számos új anyakönyvi adat 
az érmihályfalvi lelkészek jóvoltából. A családfák tanul-
mányozása pedig kötelező, mert az eddigi közlések néha 
elírásokat tartalmaznak.

A sokszorosan sérült és lemeszelt freskók rekonstru-
álásának analógiájára olykor mégis csak a kegyes emlé-
kezet megnyilatkozásai segítenek az édesanyai kép meg-
rajzolásához. Helyenként maga Sass Kálmánné mesél 
nekünk jóságosan az egyik fennmaradt emlékiratában, 
úgy ahogy látta és átélte a nehéz időket. Pedig a gonosz-
ságra szakosodott állami szervek a Sass családnak még a 
nyomait is el akarták tüntetni, csak nem számoltak azzal, 
hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van 
(Róm 8,28).

o
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A harmadik menyasszony

Sass Kálmánnéról, született Tőkés Máriáról208 a szép-
séges papleányról209, Balaskó Vilmos a kortársaitól szár-
mazó hallomás sze-
rint örökítette meg 
az alábbi jelenetet: 
„Kiránduláson vol-
tak a nyugati he-
gyekben. Elég so-
kan voltak, ( úk és 
leányok is. Mezei 
virágokból egy szép 
csokrot szedett ösz-
sze Kálmán és ebéd 
végeztével elkiál-
totta magát. Ezt a 
szép csokrot annak 
adom, aki a legjob-
ban szeret engem!

Erre, édes önkéntelenséggel felpattant ültéből a leg-
szebb lány és elkiáltotta magát: Én! – Óriási meglepődés 
mindenki arcán, a lány is magára eszmélt, hogy elárul-
ta magát és ijedten, elpirulva, lebújt. Ez a lány volt Tőkés 
Baba, akit nemsokára feleségül is vett Kálmán.”210

Valamiféle égi megőrzés folytán előkerült egy másik 
vallomás is, a leánykérést előkészítő levél szövege:

„[...] ha Isten úgy akarja, megteszem harmadik 
menyasszonyomnak.”

Ezt az óhajt a Túrkevére211 küldött, 1935. augusz-
tus 10-én kelt levélnek a kiegészítő, az előbbit megelő-
ző kitételekkel együtt kell értelmeznünk. Eszerint Sass 
Kálmánnak már van két menyasszonya: népe és egyhá-
za212. Valójában egy negyedik menyasszony is létezett: az 
írás. Ugyanis Sass Kálmán rajongásig szerette a teológiát 
és a történetírást. Szó, ami hitbeli szó: Sass Kálmán szá-

208  Tőkés Mária Terézia Aranyosegerbegyen (Viişoara) született 
1913. szept. 27-én, elhunyt Nagyváradon. 2004. máj. 19-én.
209 Édesapja Tőkés András református lelkész (Karcag, 1883. nov.7 – 
Értarcsa, 1983. okt. 24.). Édesanyja neve Györ> y Mária (Karcag, 1885 
– Értarcsa, 1965). Házasságkötésük 1908-ban történt. Az értarcsai 
temetőben nyugszanak, közös sírhelyükbe temették később leányukat, 
Sass Kálmánnét is. (A sírkőről és a korábbi sírtábláról készült 
fényképeket Kulcsár Árpád értarcsai lelkipásztornak köszönöm.) 
Tőkés András 100 éves korában érhette meg azt, hogy 13 unokát, 21 
dédunokát és 2 ükunokát mondhatott magáénak. Édesanyja, Györ> y 
Mária, a híres történész és néprajzkutató dr. Györ> y István egyetemi 
professzor testvére.
210 Balaskó Vilmos: Élet a föld alatt. Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület Kiadói és Sajtóosztálya. Felelős kiadó: Hermán M. 
János. Nagyvárad 2001, 157. 
211 Túrkevén lakott özv. Györ> y Istvánné, szül. Ágoston Mária, a kevi 
nagymama, akit – Sass Huba szerint – édesanyja nagyon szeretett.
212  Ez a levél Gálospetriben, a Sass Kálmán-féle tájházban található. 
2002-ben Sass Kálmánné fényképekkel és dokumentumokkal segítette 
az emlékszoba berendezését és az avatóünnepségen is részt vett. (Az 
adatot dr. Kéri Gáspárnak, a tájház tulajdonosának köszönöm. Írásbeli 
közlésének dátuma: 2014. máj. 5. Hasonló szívességgel mondok 
köszönetet id. Szilágyi Ferenc érmihályfalvai művésznek, Sass Kálmán 
emlékplakett készítőjének, aki az anyaggyűjtésben tanúsított baráti 
segítséget.)

mára élő kincs volt valamennyi, de ezektől 1958. decem-
ber 2-án látszólag örökre megfosztották a szamosújvári 
kivégzőosztag golyói. Tudományos munkásságának első 
kiemelkedő mérföldkövéhez visszatérve: Mezőtelegd tör-
ténetének előszavát már 1935 márciusában megírta, au-
gusztusban Svájcba is megérkezett, példánya ma is meg-
tekinthető a bázeli egyetemi könyvtárban.213

Tőkés Mária csak a nyári vakációkat töltötte 
Erdélyben. A korabeli anyakönyv hitben való nevelteté-
séről tanúskodik, miszerint Felsődetrehemben kon( r-
mált 1928-ban.214 A karcagi gimnáziumban folytatott 
tanulmányai után215 az állami iparművészeti főiskolában 
képezte magát a kézimunka és divattervezés terén,216 és 
ennek nagy hasznát vette a létfenntartás szűk esztendei-
ben. Akik ismerték őt, művészi hímz éseit és varrottasait 
értékes ajándéktárgyakként keresték és becsülték217.

A születési sor szerint Sass Kálmán a harmadik volt 
testvérei között. A három ( ú közül kettő választotta a lel-
kipásztori pályát218. Amíg éltek, a nagy családnak a kö-
zösségszolgálat és a szeretetközösség volt a legjellemzőbb 
vonása219.

213   Hermán M. János: Sass Kálmán írói munkássága. In: Partiumi 
Egyetemi Szemle 2013/1, 5–19.
214  Molnár Lajos lelkipásztor szíves szóbeli közlése 2014. máj. 14-én.
215  Tőkés Mária 1932-ben érettségizett. Kiss Mihályné, szül. Sass 
Enikő szíves szóbeli közlése 2014. máj. 16-án.
216  Dr. Sass Huba matematikus, csillagász, egyetemi docens hívta 
fel a ( gyelmemet arra, hogy édesanyja a nagyszülők családjainak és 
a jeles etnográfusnak, Győr> y István nagybátyjának támogatásával 
végezhette tanulmányait Karcagon. Tőkés Mária 18 éves korában 
érettségizett a Református Gimnáziumban, ez idő alatt a Tőkés 
nagyszülőknél lakott. (E helyen mondok köszönetet dr. Sass Hubának a 
2014. máj. 12-én és máj. 13-án kelt leveleiben közölt adatokért.)
217  Welti asszony gondosan feljegyezte a füzetébe (Weltiné Schneider 
Berta füzete. Bertalan Imre püspök [AEÁ] hagyatéka), hogy a telegdi 
korszakuktól kezdve milyen ajándéktárgyakat kapott ajándékba, és 
ezekből aztán kiállításokat rendezett Svájcban.
218  András (Aranyosgyéres, 1910 – MirceaVoda, Dobrudzsa, Románia, 
1953) iparos volt. Béla (Aranyos egerbegy, 1912. jún. 15 – Nagybánya, 
1961. jan. 29.) a bazeli egyetem hallgatója volt 1936–1937 folyamán, és 
üldözött lelkész-esperes volt. Elek (Aranyosgyéres 1917 – Szapárifalva, 
1975) szintén lelkipásztor volt. András és Béla szerencsétlen halállal 
végezte életét. Eleket is bebörtönözték egy úgynevezett „adminisztratív 
ítélet”-tel; agyvérzés érte.
219  Tőkés András magnószalagra mondott búcsúbeszéddel köszönt 
el mindazoktól, akik szerették őt. Az 1975-ben rögzített búcsúbeszéd 
így hangzik: „Szeretett testvéreim! Életem vége felé kedves gondolatom 
volt, hogy elbúcsúzzak azoktól, akik szerettek életemben, és akiket én 
is szerettem. Isten megengedte, hogy ez az óhajtásom teljesüljön. Fo-
gadják hát szeretettel búcsúszavaimat volt egyházközségem tagjai: Szu-
cságban, Egerbegyen, Detrehemben, Palatkán és végül Értarcsán. Az 
értarcsai eklézsiának külön is kifejezem hálás köszönetemet, mivel éle-
tem végéig fejem felé fedelet, halálomban pedig temetőkertjében nyug-
vóhelyet ad nekem. Fogadják szeretetteljes búcsúszavaimat vérszerinti 
kedveseim, akik közel és távol vannak hozzám. Főként szeretett leá-
nyom, akinek családi körében második otthonom volt.” Ld. Kulcsár 
Árpád: Tőkés András lelkipásztor életútja. http://ermellek.blogspot.
nl/2013/02/tokes-andras-lelkipasztor-eletutja.html. (2014. máj. 10-i ál-
lapot.) Ld. még Orth Imre: 100 éves Tőkés András. E 4 oldalas, géppel 
írt szöveg részben magnószalagról készült feljegyzéseket őrzött meg. 
Fénymásolt példánya az értarcsai levéltárban van. (Az adatot Kulcsár 
Árpádnak köszönöm.) Tőkés András 1907-ben kezdte lelkészi szolgá-
latát Aranyosegerbegyen; 1908-ban Szucságon volt segédlelkész, s mi-
után meghívták Aranyosegerbegyre, itt 1910 és 1927 között szolgált. 
Palatkán 1937 és 1949 között lelkészkedett, 1949 márciusában Sass 
Kálmán tanácsára vállalja el Értarcsa pásztorolását. Itt 1958. aug. 1-ig 
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Tőkés Mária férjhezmenetele 1936. május 19-re 
esett220. Ekkor Sass Kálmán még mezőtelegdi221 lelkész 
volt. A házasságkötés egyházi megáldásáról, vagyis a 
templomi esküvő222 pontos idejét eddig még nem sikerült 
megállapítani. Erre az időszakra nézve hadd szólaltassuk 
meg a hajdani papnét. Sass Kálmánné válaszát Tófalvi 
Zoltán rögzítette magnószalagra. Ebben korai zaklatásaik 
okát igyekszik megfejteni223:

„Köztudott, hogy az i( úsággal való foglalkozás min-
dig nagy szálka volt a román hatóságok szemébe, a két 
világháború között is, a második világháború után is. Én 
rövid ismeretség után lettem a felesége. Az esküvő után 
úgy akart bemutatni a gyülekezetében, hogy kirándu-
lást rendeztek, ahol szabadtéri istentiszteletet tartott. 
Rengetegen vettek részt. Másnap berendelték a sziguran-
ciára, ahol kommunista gyűlésnek tüntették fel a kirán-
dulást. Nagyon nehezen tudott kibújni a vád alól.224”

szolgált, és az értarcsai egyházközség a parókián biztosított számára 
egy szobát haláláig.
220  Dr. Sass Huba közlése alapján a polgári házasságkötés 1936. 
máj. 19-én történt, amint ezt az anyakönyvi kivonat tanúsítja. Az 
okiratot detrehemtelepi (Tritenii de Jos) községházán állították 
ki. A házasságkötés idején Tőkés Mária édesapja detrehemtelepi 
lelkész volt (1927–1937), nem pedig értarcsai, amint ez utóbbit több 
helyen is helytelenül közlik. 1942-ben Sass Kálmán csupán annyit ír 
önéletrajzában, hogy házasságkötése 1936 májusában volt. Ld. Sass 
Kálmán: „Itt viharzott át fölöttünk...” I. kötet. Református lelkész-
önéletrajzok Kárpátaljáról és Partiumból, 1942-ből. Válogatta és sajtó 
alá rendezte Szabadi István. Debrecen 2008, 156. Tófalvi Zoltán is úgy 
tudja, hogy a házasságkötés ideje 1936 húsvétjára esett. Ld. Tófalvi 
Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. kötet. Az érmihályfalvi csoport. 
Mentor, Marosvásárhely 2007, 555. A dátumok megállapítását az is 
bonyolítja, hogy 1936 húsvétjának vasárnapja ápr. 12-re esett, máj. 19. 
egy keddi napra, pünkösd vasárnapja pedig máj. 31-re. A házasságkötés 
1936. jún. 2-i időpontját Balázsné Kiss Csilla közli. Ld. Balázsné Kiss 
Csilla: Sass Kálmán – (1904–1958) a bibliás hit és a szabadság hőse, 
1956-os érmihályfalvi mártírlelkipásztor, „az Érmellék Messiása”. In: 
„Szél-Jegyzet.” Egyházi Lap. Érmihályfalva, XI. évf. (2013) 7. szám, 2. 
számozatlan oldal. Ehhez hozzátesszük, hogy füzetének 11. oldalán 
Weltiné Schneider Berta is azt jegyezte fel: „Erheirateteim Juni 1936.“ 
Elképzelhető, hogy a polgári házasságkötés és az egyházi esküvő két 
különböző időponthoz kötődik. Ugyanis Mihály Lajos, a jelenlegi 
detrehemi lelkész nem találta az anyakönyvben a házasságkötésről 
szóló bejegyzést, és ebből arra következtethetünk, hogy az egyházi 
esküvőt talán más helyen tartották. Özvegy Sass Kálmánné másodszor 
is férjhez ment a szintén megözvegyült Orth Imre lelkipásztorhoz. 
Molnár Károly, a régi közös jó barát eskette őket az aradi református 
templomban, 1970. febr. 2-án. Ld. Pál=  József: Orth Imre, a lelkiismeret-
vallás híve. Tudós lelkipásztorsors a 20. századi Királyhágómelléken. 
Hatvani István Teológiai Kutató Intézet, Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem, Debrecen-Nagyvárad 2014, 242.
221 Mezőtelegd jelenlegi református lelkésze azt közölte (2014. máj. 
16.), hogy a két világháború közötti ira tokat az 1970-es években vagy 
esetleg már korábban vitték el a gyülekezetből. Összeszedtek minden 
anya könyvet, családkönyvet és elvitték Nagyváradra. A gyülekezet új 
családkönyvét 1970-ben nyitották meg.
222  Kiss Mihályné, szül. Sass Enikő nyugalmazott orvosi asszisztens, 
aki Karcagon lakik, 2014. máj. 16-án közölte szóban, hogy szüleiknek 
díszruhás esküvői fényképét a Marosvásárhelyen lakó Csiha Sándor, a 
dr. Csiha Kálmán püspök édesapja őrizte. Ő telefonon értesítette őket 
erről mintegy 40 esztendeje. „Istentiszteletre inkább Érmihályfalvára 
jártunk, azért, mert a később halálra ítélt Sass Kálmán édesapámnak 
barátja volt. Igehirdetésein a nagy mihályfalvi templom mindig 
zsúfolva volt.” Ld. Csiha Kálmán: Fény a rácsokon. (Börtönévek 
vallomása.) Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 1993, 9.
223  Balaskó Vilmos: i. m. 24.
224  Megáll az ész, ha arra gondolunk, hogy 1943-ban azért zárták 
ki Sass Kálmánt az Erdélyi Pártból, mert egyházi emberek azzal 

Helyénvaló idéznünk az egykori Tőkés Mária 2002-
es, gyöngybetűs emlékiratát225is, amelyben férjéről szól, és 
meleg szeretettel tekint vissza egyházközségük világára:

„Első állomása Mezőtelegd. Itt nagyon szerették, 
odamenetelekor első dolga az igen elhanyagolt, gyönyö-
rű árpádkori templom rendbetétele volt. A tetőn kezdték 
a munkálatokat, azaz hívta a híveit, hogy önerővel is já-
ruljanak a javításhoz. (Tudnunk kell, hogy Telegd híres 
kommunista fészek volt abban az időben.) A kitűzött idő-
re nem ment senki segíteni, erre felment egyedül átrakni 
a cserepeket. Híre futott, és erre gyülekezni kezdtek a hí-
vek, hogy jönnek segíteni, de már akkor nem engedett fel 
senkit. A végén könyörögtek, mire felengedte őket. Úgy 
összemelegedett a társaság, hogy nemcsak a tetőt, hanem 
a benti-kinti kőmívesmunkát is maguk végezték el. (Sok 
kőmíves volt a faluban.)

Az asszonyok a templom belsejében a padokat taka-
rították, és a széttépett régi, aranyhímzéses terítődarabo-
kat elfogadhatóvá tették, és rámába téve, a templomban 
helyezték el.

Nemcsak a templom szépült meg, a papilak és az is-
kola is226.

Az i( úságot227 tartotta legjobban a kezében, de 
nagy elfoglaltságai mellett megírta Mezőtelegd törté-
netét, ezt a könyvet minden református család megvet-
te, hisz a falujukról szólott. Ezt a könyvet a Református 
Egyházkerület újra kiadta 1996-ban.228 1936-ban egyhan-

gyanúsították, hogy 1936-ban a kommunistákkal szimpatizált. De 
ennél még inkább mellbevágó, hogy az 1952. aug. 16-i, immár annyiadik 
letartóztatásakor ugyanazok vádolták kommunistaellenességgel, 
mint akik annakidején a kommunistákkal való szimpatizálás miatt 
jelentették fel.
225  Özv. Sass Kálmánné: i. m. 1–2. (Ezúton mondok köszönetet 
Balázs Dénesné Kiss Csillának. Ő kérte fel Sass Kálmánnét, hogy írjon 
a férjéről rövid emlékiratot. Erről Balázs Dénes lelkipásztor készített 
másolatot bocsátott önzetlenül a rendelkezésemre 2014. máj. 7-én. 
Ennek teljes szövegét közöljük.
226  A renoválásokhoz szükséges pénzt ingatlanok eladásából és a 
nevezetes napi egy lejes gyűjtésekből, illetve ünnepségek jövedelméből 
gyűjtötték össze, továbbá svájci adományokból, amelyeknek 
eredetét Sass Kálmán elővigyázatosságból nem örökítette meg a 
jegyzőkönyvekben. Weltiné Schneider Berta asszony fennmaradt 
jegyzetfüzete azonban azt tanúsítja, hogy ő maga jelentős összegeket 
juttatott Mezőtelegdre, ahova többször is ellátogatott a „fogadott 
= ához”, aki familiárisuknak számított már 1929–1931 között is, bázeli 
tanulmányútja idején.
227  A renoválásokhoz szükséges pénzt ingatlanok eladásából és a 
nevezetes napi egy lejes gyűjtésekből, illetve ünnepségek jövedelméből 
gyűjtötték össze, továbbá svájci adományokból, amelyeknek 
erede tét Sass Kálmán elővigyázatosságból nem örökítette meg a 
jegyző könyvekben. Weltiné Schneider Berta asszony fennmaradt 
jegyzetfüzete azonban azt tanúsítja, hogy ő maga jelentős összegeket 
juttatott Mezőtelegdre, ahova többször is ellátogatott a „fogadott 
= ához”, aki familiárisuknak számított már 1929–1931 között is, bázeli 
tanulmányútja idején.
228  Sass Kálmán – Kupán Árpád – Varga Árpád: Mezőtelegd 
története. In memoriam: Sass Kálmán (1904–1958) és Varga Árpád 
(1951–1994). Felelős kiadó Szilágyi Aladár. Kiadja a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület, Nagyvárad 1996. Varga Árpád e 
könyv előszavának 7-ik oldalán írja le, hogy 1944 után a hatalom új 
birtokosai összeszedték Telegd történetének 1935-ös példányait: „[…] 
mindegyikben leragasztották a 25. oldalon levő A kommunizmus 
kezdetű rövid részt, pedig ez nem az új rendszerre, hanem az 1918–19-
es Tanácsköztársaságra vonatkozott. A könyvet tehát hivatalosan nem 
tiltották be, de szerzőjének szerencsétlen sorsa után mindenki jobbnak 
látta letagadni, dugdosni – már akinek megvolt és nem rongyolódott 
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gúan meghívták Érmihályfalvára, ahova a telegdiek há-
rom autóbusszal jöttek el a beiktatásra. Az öreg Sulyok 
István püspök úr végezte a beiktatás ceremóniáját.

Nem hagyhatom ki azt, hogy mikor oda kerültem 
(Telegdre), az első Istentiszteletet kint a szabadban tar-
tottuk, egy nagyon kedves kirándulással egybekötve, ami 
feltűnt a falu vezetőségének, és már azon a héten behívták 
Kálmánt a váradi „securitatehoz”. Kérdőre vonták, hogy 
miféle kommunista gyűlést tartottak? Azt hiszem, itt kez-
dődött a támadások sorozata. Nagyon megszerettük egy-
mást a telegdiekkel, sokáig sirattam őket. Mihályfalván 
[…].”

Autentikus svájci forrásból tudjuk, hogy a feldíszített 
érmihályfalvi templomban tartott istentiszteletre mint-
egy 1500-an jöttek el, be sem fértek mind, a közebéden 
pedig 600-an vettek részt229.

A „béklyóba vert” Aranykönyv

Érmihályfalvát illetően is eredeti forrásból igyekez-
tem inspirálódni a Sass család és a gyülekezet vonatko-
zásában, akárcsak Telegd esetében, de megbotránkoz-
va szembesültem a dokumentumrablók gaztettével: az 
Érmihályfalva és részben a Sass család történetét őrző 
Aranykönyv ma is babiloni fogságát szenvedi Bukarestben. 
Meglétéről úgy tudunk, hogy Tófalvi Zoltán a Szekuritáté 
levéltárában találta meg az 1957-ben elkobzott egyház-
községi Aranykönyvet230, és abból egy pár adatot is közölt. 
Az Aranykönyvre hajdan azért kellett lecsapni, mert Sass 
Kálmán mindent megörökített benne, és ebből talán még 
1956 hiteles megélése sem maradt ki. Előrelátásból, féltett 
kincsesládaként azért rejtegették egy ideig a faluban, mert 
ösztönösen gondoltak arra, hogy a démonikus „szervek” 
egyszer ezen a parókián is megjelennek. A népnyelvben a 
ka4  ai látomás bőrkabátosait ítéletesen csak így hívták: 
„a hullarabló lüdércek”.

Az egyházközséget gyanúsan sűrűn vizitáló kettős 
fedőnevű felderítő – „Lencar” és „Lengyel Gheorghe231” –, 
a székelyhídi esperes, teljes nevén Szablyár Kornél József, 
ismerte ezt a helytörténeti kódexet, és ő volt az egyik vö-
rös pap, aki elárulta a hit cselekedeteiről szóló, aranynál 
is többet érő könyvet. Egyébként Nyíri Sándor kurátor 
testvérénél, Borbély Lídiánál találták meg „az ellenséges 
dokumentumokat232”. Addig is, ameddig a hívek kiszaba-
dítják az Aranykönyvet, hadd menjen híre ennek a galád-
ságnak. Hinni akarjuk, hogy egyszer megszűnnek a jog-

el, vagy visszakapta egy kölcsönkérés után. Így aztán ez a kiadvány is 
könyvritkaság lett.”
229  Weltiné Schneider Berta füzete, 11: „Am 6.9.36 war seine 
Abschiedspredigt in Telegd und am 13. 9. 36. sein Einführung durch 
Bischo<  Sulyok in Valea lui Mihai. – 1500 Leute in den bekränzten 
Kirche und 600 am Mittagessen.”
230  ACNSAS, Fond informativ, dosar nr. 2476, I. kötet.
231  Molnár János: Dokumentumtár a Szigorúan ellenőrzött 
Evangélium II. kötetéhez. Név- és fedőnévmutató a Szigorúan 
Ellenőrzött Evangélium I. és II. kötetéhez. Partium Kiadó, Nagyvárad 
2010, 361.
232 Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. kötet. Az érmihályfalvi 
csoport, 218.

orzások, és az ellenség megszelídülése vagy távozása után 
minden visszakerül a helyére, akárcsak az elásott, mások 
szerint a toronyégésből leszakadt, és a Móka patakába gu-
rult 1491-es mihályfalvi harang.

Sass Kálmánnéról most még az Aranykönyv nél-
kül emlékezünk, pedig a nevét biztosan belefoglalták. A 
Nőszövetség például az ő vezetésével készítette az érmi-
hályfalvi templomban ma is használt horgolt garnitúrát. 
Gyermekeivel vasárnaponként onnan szemlélte a hímzett 
bibliai igéket az úrasztali terítőkön, és hallgatta a prédi-
kációkat a szószék alatti mózesszékből233. Sass Kálmán 
igehirdetése még Balaskó Vilmost is megremegtette:

„Olyan vakmerően prédikált, hogy több alkalommal 
megdöbbentem az olyan nyílt kijelentésein, hogy ’nem 
Hitler és nem Sztálin intézi a világ sorsát, hanem a magas-
ságos mennybéli Úristen!’ Az ilyen harsonást nem csoda, 
ha igyekeztek minél hamarabb elnémítani az ellenségek, 
akik pedig több oldalról támadtak reá, éppen azért, mert 
rendkívüli egyéniség volt. És igen szemet szúró helyen 
volt ez az Érmihályfalva.234”

A zárolt historia domus hiányában visszatérünk a 
kézirat őrszavához és folytatjuk a közös életútjuk Sass 
Kálmánné összefoglalójának a közlését235.

„Mihályfalván nem volt olyan elhanyagolt sem a 
templom sem az iskola, a papilakon látszott, hogy özvegy 
öreg pap lakta, Végh József. A szép nagy gyülekezethez 
csakhamar hozzászoktam. Kénytelen is voltam vele, mert 
az uram nem ismert fáradtságot.

A hét minden estéjén volt valamilyen összejöve-
tel. Nem maradhattam el soha. Vasárnap délelőtt az 
Istentisztelet előtt, gyermekistentisztelet az iskolásoknak. 
Este a hét minden napján leányszövetség, nőszövetség, 
iU úsági egylet, dalárda, stb. Ha kérték, a temetéseken 

233  Balázsné Kiss Csilla közlése; a levél kelte 2014. máj. 12
234  Balaskó Vilmos: i. m. 161.
235  Özv. Sass Kálmánné: i. m. 2–4.

Sass Kálmán és négy gyermeke az 1940-es évek derekán.

Fénykép a 2014. ápr. 17-én megnyitott Száztíz éve született 

Sass Kálmán kiállítás anyagából
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megjelent a dalárda. Mire mindez beindult, nem volt elég 
helyünk az öreg iskolában; a kétosztályos szép nagy is-
kolát nem is tudom melyik évben építették236, azt tudom, 
hogy az alapkő alatt, a templomkert felőli sarkán egy 
szájával lefelé fordított üvegben van megörökítve az ak-
kori idők viszontagságainak a leírása. Itt, az új iskolában 
tartottak gyűléseket, összejöveteleket, sőt írói est is volt a 
„magyar idők” alatt 1941 és 1944 között.

Debrecenből jöttek ki meghívott vendégek, többször 
is. Volt, hogy Baltazár püspök237 úr is meglátogatta a gyü-
lekezetet a boldog magyar négy év alatt.

Dr. Erdős Károly teológiai professzor keresztelte az 
első gyermekünket, Enikőt. E nap emlékére ültették a 
most már óriásira nőtt jegenyefákat.

E boldog időszak után jött a fekete leves, Sass Kálmánt 
minden semmiségért, koholt híresztelésekért berángatta 
a „secu”. A főok mindig az volt, hogy a híveit uszítja a ro-
mánság ellen. Sokszor elvitték, néha napokra, néha pedig 
hónapokra, de sohasem lehetett tudni, hogy hol van, nem 
lehetett érdeklődni sem felőle. Otthon már készenlétben 
volt a kis csomagja, amit vihetett magával. A család köz-
ben nőtt, a két lány után jött a három * ú.

Szerencsére mindig jó segédlelkészeink voltak, akik 
helyettesítették, ha a szükség úgy kívánta; ’47-ben építet-
tük a kis imaházat a templom mögött. Ez a kis ház iga-
zán szeretettel épült Asszonyok emberek hordták a téglát, 
rakták a falat, tapasztottak, rendeztek. Egy hét alatt fel-
épült. Most már volt kis otthona az i/ úságnak, minden 
estefelé népes lett, más és más csoport gyűlt egybe ben-
ne. Kis* am, Huba, két éves volt, ő is mindig ment segí-
teni’. Gondolom, útban is lehetett néha, de az asszonyok 
állandóan énekeltették. Élvezték, hogy selypítve, teljes 
odaadással szórakoztatta a szorgos kezű munkásokat. 
Uram is köztük volt előmunkásként. Ő mindig mindenbe 
belekapcsolódott.

Az egyházi épületek mind szép rendben voltak, a 
tanítóink238 ott laktak. A templomkertben a bokrok, fák 
még kicsik voltak, sok-sok jukka239 virágzott szerteszét. 
Nem tudom már pontosan mikor, de azt tudom, hogy 
mindig épült valami. A család […].”

236  Az iskolát 1937-ben építették: „A kis * -iskola két tanterme helyett 
néhai Nagytiszteletű Sass Kálmán lelkipásztor vezetésével elkezdődött 
a két új tanterem felépítése a „kis-* úiskola” helyén, melyet 1937-ben 
adtak át.” Ld. Balázsné Kiss Csilla – Kovács Zoltán: Az érmihályfalvai 
református oktatás-nevelés története. Érmihályfalvi református 
Ecclesia Füzetek II. Kiadja az Érmihályfalvai Református Egyházközség 
a Református Iskola újraindításának alkalmából, Bernáth József 
halálának 150-ik évfordulóján. 2010. szept. 12. 5.old.
237  Baltazár Dezső (Hajdúböszörmény, 1871. nov. 15. – Debrecen, 1936. 
aug. 25.) Nyilvánvalóan Révész Imre püspökről van szó. Sass Kálmán 
azt vallotta 1957. aug. 29-én, a nagyváradi Securitate börtönében, 
hogy Révész Imre 1942-ben járt Érmihályfalván a templomszentelés 
alkalmával. Ld. Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. kötet. Az 
érmihályfalvi csoport, 215.
238  Az érmihályfalvai Magyar Királyi Állami Polgári Iskola 1942-es 
alapítása is a Sass Kálmán nevéhez fűződik, aki az idők változására 
való tekintettel létesítette 1946-ban és 1948-ig, a felekezeti iskolák 
bezárásáig működtette az Érmelléki Koedukációs Gimnáziumot, 
ahol tíz érmelléki falú gyermekei ingyenes internátusi ellátásban 
részesültek. Ez utóbbinak volt igazgatója Balaskó Vilmos.
239  Az anyakönyvi adatokat Balázsné Kiss Csillának köszönöm, 
amelyekről 2014. máj. 14-én kelt levelében értesített. Továbbá hálámat 
fejezem ki dr. Sass Huba vonatkozó kiegészítéseiért is.

„Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyü-
mölcse jutalom.” Zsolt 127,3.

A parókiák, a tisztes papi családok életéhez minden-
kori áldás gyanánt tartoztak a gyermekek. A Sass csa-
ládban nemcsak a szülők, hanem a gyermekek életéről is 
ölnyi irattartó rakódott le, ott púposodnak az obskurus 
polcokon. Történeteik azonban önmagukért beszélnek: a 
papi család gyermekei hősiesen állták a viszontagságokat.

Születésük sorrendjében most az anyakönyvek be-
jegyzéseit sorakoztatjuk fel tisztelettel a család érzelmi 
kapcsolatrendszerének és baráti körének valamelyes 
betájolására.

1. Enikő Klára Mária az első gyermek, 1937. július 
24-én született Érmihályfalván.240 Ugyanitt keresztelték 
1937. szeptember 12-én. Keresztszülők: GyőrX y Sándor 
református lelkipásztor és Hagymássy Emilia református 
úrhölgy. Megkeresztelte Végh József református nyugal-
mazott esperes-lelkész. Kon* rmált 1950-ben.

2. Gyöngyi Márta születési helye Túrkeve, időpont: 
1940. március 2. Keresztelésének ideje: 1941. április 15. 
A keresztelő lelkész neve: Horváth Viktor segédlelkész. 
Keresztszülők: dr. Szathmáry Ferenc református ügyvéd 
és neje Sólyom Judith ágostai evangélikus, lakhelyük 
Nagyvárad. Kon* rmált 1953-ban.

3. Kálmán születési helye és ideje: Érmihályfalva, 
1941. február 22. Keresztelésének ideje: 1941. április 15., 
keresztelte Horváth Viktor segédlelkész. Keresztszülők: 
Tőkés Béla református lelkipásztor és neje Vadai Ilona 
református; Végvár. További keresztszülők: Balássy Jolán 
református, Somogyi István református és Birinyi Ilona 
református Nagyváradról. Kon* rmált 1954-ben.

4. Béla Zoltán szintén Érmihályfal ván született 1942. 
május 22-én. Elhunyt 2011. december 19-én, Bukarestben. 
Keresztelték 1942. december 26-án. Keresztelte: dr. Erdős 
Károly debreceni református professzor. Keresztszülők: 
Kéri József és Sass Amália református vallású hívek. 
Kon* rmált 1955-ben.

5. István Huba Attila241 születési helye Érmihályfalva, 
születésének ideje 1945. április 3. Keresztelte az édes-
apja, Sass Kálmán, 1945. május 21-én, Érmihályfalván. 
Keresztszülei: Kotormán István református lelkipásztor és 
Kémeri Mikó Katalin református úrhölgy. Keresztszülei 
továbbá Tőkés András és neje Kállai Mária, mindketten 
reformátusok. Kon* rmált 1958-ban.

Következne még Sass Tünde Erzsébet (Érmihályfalva, 
1946. június 3. – 1946. szept. 14), aki csecsemőkorában 
halt meg gyomorhurutban. Temetésekor Kiss Ferenc ér-
keserűi lelkész volt a szolgálattevő242. A svájci krónika vé-
gül egy dátum nélküli veszítésről is szól243, amelyről úgy 
tudunk, hogy megírták Bázelbe, miszerint egy * úgyerme-
kük született volna.

240  Az anyakönyvi adatokat Balázsné Kiss Csillának köszönöm, 
amelyekről 2014. máj. 14-én kelt levelében értesített. Továbbá hálámat 
fejezem ki dr. Sass Huba vonatkozó kiegészítéseiért is.
241  Welti asszony ezt jegyezte be 1949-ben a Füzete 11. oldalára: 
„Huba 3. J. okos gyerek”. Huba már kora gyermekkorában tanult 
németül, és ő is levelezett Welti asszonnyal.
242  Az adatot Balázs Dénesnek köszönöm. Levelének kelte: 2014 máj. 14.
243  „1 Bubefaussecouche.“ Welti asszony Füzete, 11.
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a) Hogyha ezekre a születési adatokra nézünk, fel-
tűnik, hogy a második gyermek Túrkevén látta meg a 
napvilágot. Ennek az a története, hogy a román állam-
hatalom 1939 októberében letartóztatta Sass Kálmánt. 
Megkínozzák és 1939. december 21-én Horváth Viktor se-
gédlelkésszel együtt és egy csoport református lelkész tár-
saságában kitoloncolták Magyarországra244. Nemsokára 
áldott állapotban lévő felesége is követhette 1940 febru-
árjában, a hároméves kislányukkal245. A „menekülteknek 
járó segélyből” éltek. Csak 1940. szeptember közepén tér-
tek vissza Érmihályfalvára. A család Túrkevén, a Győr/ y 
nagyszülők otthonában lakott a magyarországi száműze-
tés alatt.

A Sass gyermekek, még a leg6 atalabb Huba is, vala-
mennyien Érmihályfalván kon6 rmáltak246.

b) A keresztelő lelkészek sorában kétszer találkozunk 
Horváth Viktor nevével, aki nemcsak hivatalbeli kolléga, 
hanem eszmetárs és jó barát247. Az első Sass gyermeket ke-
resztelő özvegy Végh József nyugalmazott érmihályfalvi 
lelkész és esperes248 felkérése mindenképpen az előd meg-
becsülést jelenti, ami egy gyülekezet számára jelzésértékű 
volt. Dr. Erdős Károly2491942-ben keresztelte Sass Bélát. A 
debreceni református professzor jelentős egyháztörténeti 
munkásságot fejtett ki, és Sass Kálmán atyai barátja volt. 
Leveleztek, bíztatta Sass Kálmánt, hogy képezze magát, és 
azt szerette volna, ha le is doktorál.

c) A keresztszülőkre való rákérdezésünk rendjén ju-
tott tudomásomra egy egész sor oldalági családi tragédia, 
amelynek következtében a Sass gyermekek a keresztszüle-
ikre alig vagy egyáltalán nem támaszkodhattak250.

A Sass család három lelkipásztor családdal került ko-
maságba. Győr/ y Sándor, Tőkés Béla és Kotormán István 
lelkészekről van szó. Győr/ y Sándor az SDG egyik szer-
vezője volt a 40-es évek elején, Hódmezővásárhelyi vég-
zett lelkészi szolgálatot, a kommunista hatalomátvétel 
után az ÁVO 6 gyelte, és a Sass Kálmánné rokonságához 

244  Önéletírása alapján kilenc hónapot töltött a Miniszterelnökség 
Erdélyi Osztályán. Ld. Szaba di István: i. m. 156. Arra nézve, hogy Sass 
Kálmán a budapesti fasori gyülekezetben végzett lel készi szolgálatot 
a hírneves Szabó Imre lelkipásztor mellett, a zsinati levéltárban nem 
találtam adatokat.
245  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. kötet. Az érmihályfalvi 
csoport, 208.
246  „Kon6 rmálni még Mihályfalván kon6 rmáltam 1958-ban. Akkor 
Horváth István és Apjok Ferenc maradt segédlelkészként, és így már ők 
kon6 rmáltattak le.” Idézet Sass Huba 2014. máj. 13-án kelt leveléből.
247  Horváth Viktor 1934. máj. 1-től szolgált segédlelkészként 
Érmihályfalván, aki száműzetéséből a bécsi döntés után tért vissza 
Érmihályfalvára. Itt 1941. dec. 1-től volt önálló állami hitoktató. Az 
érmihályfalvi gyülekezet 1942 februárjában  
248 Végh József már 1914-től a gyülekezet lelkipásztora. Esperesi tisztet 
visel 1912–1934 között, az 1920-as évek elején is a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület tekintélyes tagjának számított. Ld. Molnár 
János: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület története 1920–
1942. Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyvárad 1999, 25.
249 Erdős Károly (Ujsóvé, 1887. júl. 17. – Debrecen, 1971. jún. 6.).
250 „Az én keresztszüleim: Tőkés András (Bandi Bácsi) nagybátyám 
és Kállai Mária nevelőnőnk, aki egy karcagi rokonunk volt. Bandi bácsi 
a Dunacsatornánál halt meg, ahol egy markológépen dolgozott. Ő oda 
ment dolgozni és így megszabadult a deportálásból. Ellenben Elek 
bátyámat oda vitték, mint rabot.” Idézet Sass Huba 2014. máj. 13-án 
kelt leveléből. (Tőkés András 1953-ban halt meg.)

tartozott. Tőkés Béla, aki Sass Kálmánnénak volt test-
vérbátyja, 1961-ben jutott szomorú végre a szekuritátés 
hajsza miatt. Kotormán István esetében csak az anya-
könyvi bejegyzés alapján szerzünk tudomást arról, hogy 
lelkészi képesítése volt. Ő a már említett Magyar Királyi 
Állami Polgári Fiú- és Leányiskola első megbízott igaz-
gatója volt. Ez az iskola az 1942–43-as tanévben indult 
be Érmihályfalván. Érmihályfalván 1944-ben hozták 
létre a Bajtársi Szolgálatot, pénzt is gyűjtenek jótékony-
sági céllal251, amelyet aztán az 1957-es vallatásoknál fel 
is rónak Sass Kálmánnak, aki sehol sem vall arról, hogy 
Kotormán István az ő keresztkomája lenne. Ha igaz, ak-
kor a magyar időben észak-erdélyi kormányfői tanácsos 
volt. Kotormánék családja Debrecenbe költözött, Sass 
Kálmánékkal 1953-ig leveleztek.

1937-től kezdődően dr. Szathmáry Ferenc ügyvéd-
ként is kulcsszereppel bír a Sass Kálmán pereiben. Ő volt 
a védő annak a feljelentéssel végződött 1936-os telegdi 
szabadtéri istentiszteletnek a perén, amely 1937 nagypén-
tekén felmentéssel végződött. A bírókat le6 zették. Welti 
asszony tudomása szerint a helybeli román vezetők két 
cigányt bújtattak fel, hogy Sass Kálmánt kommunista 
propagandával vádolják252. Sass Kálmán 1944-ben sze-
mélyesen járt közbe a frontra küldött Szathmáry Ferenc 
leszereltetése érdekében253.

Kéri József és Sass Amália254rokoni és baráti alapon 
váltak keresztszülőkké. Végül meg kell említenünk egy 
eddig csak a Sass családban ismert keresztszülői kapcso-
latot is. Welti asszonyról van szó, akiről már korábban 
kiderítettük, hogy számos, legalább tizenkét magyar ke-
resztgyermeke volt.255 A Sass családban Enikő volt a ke-

251 Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. kötet. Az érmihályfalvi 
csoport, 209 és 563.
252  Welti asszony Füzete, 11: „Am Charfreitag musste er vor Gericht, 
er habe für die Kommunisten gesprochen. 2 Zigeuner verklagten ihm. 
Freigesprochen, und musste […] Lei bezahlen.“
253  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. kötet. Az érmihályfalvi 
csoport, 15. Dr. Szathmáry Ferenc, a KRE tiszteletbeli főgondnoka 94 
éves korában hunyt el, 2004-ben.
254  Dr. Kéri Gáspár 2014. május 5-i, számunkra készített jegyzetéből: 
„Sass Kálmán édes apám nagybátyja; vagyis Sass Kálmánné Tőkés 
Mária a nagymamám sógornője. Már kora gyermekkortól jól ismertem, 
mert nagyszüleimmel mindig tartotta a kapcsolatot.” Kéri Gáspárnak 
tehát Sass Kálmán a nagybátyja volt, és amint az idézett jegyzetéből 
megtudjuk, a legnyomorúságosabb időkben is kitalálták a családi 
kapcsolattartás „jogosultságát”. A család deportáslását követően 
emlékek sokasága hagyott benne nyomot. „Férje bebörtönzése után 
Călăraşi megyében Olaru faluba deportálták 4 gyermekével együtt, 
Enikő leánya csak azért menekült meg a kényszerlakhelytől, mert 
már férjnél volt. A két nagyobbik 6 út Kálmánt és Bélát előzőleg 
bebörtönözték. Nagymamám rendszeresen csomagot és levelet küldött 
a családnak. Fiaival én is leveleztem. A kényszerlakhely megszűnte után 
még hosszú ideig Călăraşi megyében maradt a család, mert mindhárom 
6 a Bukarestben végezte az egyetemet. Tőkés Mária varrásból és 
kézimunkából élt. Később egy farmon szakácsnőként is dolgozott. 
14 éves koromban szüleim elküldtek hozzájuk a farmra dolgozni, 
azért, hogy románul tanuljak. Tőkés Mária a szakácskodás mellett 
varrottasokat is készített eladásra. Tanúja voltam annak a jelenetnek, 
amikor a farmvezető román mérnöknő egy magyar címeres mintájú 
falvédőt rendelt, persze fogalma sem volt róla, hogy mit választott.”
255  Welti asszony a füzetében gondosan feljegyezte az általa ismert 
családok gyermekeinek nevét, azok pontos vagy hozzávetőleges 
életkorát. Keresztgyermekeinek névsora korántsem lehet pontos, 
hiszen az egyik személy éppen Tófalvi Zoltán kutatásainak a nyomán 
került felszínre, és olykor ő maga sem emlékezett már a nevekre. Welti 
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resztlánya. Ezt viszont nem jegyezték be az anyakönyvbe. 
Lehet, hogy nem is lett volna tanácsos256.

Valakinek egyszer azt is fel kellene térképeznie, hogy 
szám szerint kik voltak a Sass család keresztgyermekei, és 
hogy ez a fontos kapocs mit jelentett számukra. Ugyanis a 
Sass család gyermekszerető volt, azért fogadtak be román 
gyermekeket is, szám szerint ötöt 1947-ben, a rettenetes 
országos éhezés idején. A fonák lelkűek persze ezt is fél-
remagyarázták, vádolták, és a törvényszéken ezt az elma-
gyarosítás bizonyítékának tekintették.

Emberileg tekintve a Sass gyermekek keresztszüle-
ik és azok társadalmi szerepe révén nyertek indíttatást a 
népszolgálat és a szívós tanulás irányába, hiszen egész vi-
láguk hitben és nemzetben gondolkozott, és vitathatatlan, 
hogy a szülők mellett a keresztszülők is az eszménykép 
hordozói. Édesanyjuk emlékiratának257 most következő 
passzusa * noman megörökítette a férje nevében is, hogy 
mi volt a lelkészfeleségek javarészének sorsa: a falu anyja 
is lenni a gyermekek nevelése mellett. Ezt ő szerénységből 
elhallgatta emlékiratában.

„A család és a háztartás gondja teljesen az én vállai-
mat nyomta. A hívek minden ügyes bajos dolgaikkal hoz-
záfordultak: ha nagyobb vásárlást akartak csinálni, vagy 
férj feleség összeveszett, ha haraggal jöttek, hazafelé már 
békességgel mentek el. Mivel ennyire apja volt a gyüleke-
zetének, nem jószemmel nézték a hatalmasok.

Szerintem csak az volt a bűne, hogy annyira hallga-
tott reá a magyarság, nemcsak Mihályfalván, hanem az 
egész környéken.

Igaz, hogyha lehetett, akkor megakadályozta, hogy 
a határ felé ne települjenek többségiek. Azóta sajnos már 
több telepes falu létezik a határzónában. 

Meg kell említenem még egy pár dolgot. Az 56-os 
események után […].”

asszony a szeretetkapcsolatokat erősítette a keresztszülői intézmény 
által, és úgy tűnik, hogy amennyire csak tehette, szolidaritást 
tanúsított a keresztgyermekei sorsa iránt. A magyar gyermekek feletti 
keresztanyaság vállalása elsősorban Welti asszony lelkiségére jellemző, 
továbbá beilleszkedik abba a familiáris kapcsolatrendszerbe, amelyet a 
magyarok között ő maga is bizonyára kedvesnek és hasznosnak tartott. 
Keresztgyermekei pártfogoltjainak gyermekei, akik ezáltal hálásan 
akarták kifejezésre juttatni azt, hogy ők is családtagjukként szeretik 
Welti asszonyt és családját. Tizenkét keresztgyermekét sorolta fel, 
ebből eddig hétnek a nevét sikerült felsorakoztatnunk.
– Sass Enikő (szül. 1937. júl. 27-én, Érmihályfalva).
– Bereczky István. Ő Földes Ilona, vagyis az érmihályfalvi Veronika 
nevű diakonissza testvér-unokaöccse.
– Molnár Judith. Welti asszony a Füzetének 32. oldalán az édesapa, 
Molnár Károly nevéhez jegyzi be, hogy 1948-ban négy ügyes gyermekük 
van. Ezek közül Judith, a legidősebb a Weltiné keresztgyermeke.
– Orbán Gyuri a tizenkettedikként megszámolt keresztgyermek.
– Porzsolt István (1946. jún. 27-én született Nyíregyházán).
– Kozma Gyöngyvér 1939-ben született Árpástón, ahol Weltiné 
felkereste a Kozma Tibor családját. (Gyöngyvérre egy házat testált, a 
tizenegy svájci épületeinek egyikét.)
– A Balla lányok valamelyike. Balla Etelka talán 1944 decemberében 
született, Balla Gyöngyike pedig 1947. máj. 1-én. Az oldal utolsó, 1948-as 
bejegyzése szerint a kettő közül az egyik volt Weltiné keresztgyermeke. 
Ld. Hermán M. János: Sass Kálmánról és a peregrinusainkat patronáló 
Welti család kapcsolatáról. Kézirat. Zwolle 2014, 48.
256 Weltiné a testamentumában 560 svájci frankot hagyott Enikőre, 
akivel levelezett is. Kiss Mihályné, szül. Sass Enikő birtokában a mai 
napig is megvan a Weltiékkel készült fényképek egy része. Szóbeli 
közlés 2014. máj. 16-án.
257  Özv. Sass Kálmánné: i. m. 4.

Ehhez a „pár dolog”-hoz még visszatérünk, és hála 
Istennek, hogy a Nőszövetség naplójában akarva-akarat-
lanul megörökítették azokat az akkoriban magától érte-
tődő jócselekedeteket, amelyek nélkül halott a hit és még 
a remény is elszállna. Aki az alábbi sorokat olvassa, lássa 
meg mindenik pászmában és kezdeményezésben a női 
felebarátot, Baba Néni tiszteletes asszonyt, Sass Kálmán 
szíve-fele-párját258.

„Az Érmihályfalvi Református Nőszövetség hivatalo-
san 1949. január 1-én alakult meg, Sass Kálmán lelkipász-
tor vezetésével. A nőszövetségi munka 1949-ig is folyt, 
de nem hivatalos keretekben. Az 1930-as évek végétől nt. 
Sass Kálmán tiszteletes úr és felesége, Sass Kálmánné sz. 
Tőkés Mária, Baba néni, irányították a keresztyén asz-
szonyok és leányok szolgálatát. Idős gyülekezeti tagjaink 
arra emlékeznek, hogy már 1938-tól a leányok nemcsak a 
Bibliát tanulmányozták, de háztartásvezetést is tanultak, 
kézimunkakörön is részt vettek. A református nők, asszo-
nyok biblia-órákra jártak, házi biblia-köröket szerveztek, 
ünnepélyeken énekeltek, szavaltak, szeretetvendégséget 
szerveztek szegényeknek, hadi árváknak, a „magyar vi-
lágban” a vasúti állomáson magyar katonáknak főztek, 
segítették őket élelemmel, ruhával. Az özvegyeket felka-
rolták, a szegényebb tanulókat taníttatták, adományokat 
gyűjtöttek az általuk szervezett jótékonysági bálokon, 
karácsonyi szeretetcsomagokat készítettek, tűzifát juttat-
tak az elesett, de templomba járó családoknak. 1958-ban 
kivégezték a többször meghurcolt lelkipásztort, a megfé-
lemlítés, a kommunizmus beszüntette a Nőszövetség ál-
dásos belmissziós szolgálatát. A nőszövetség naplóját csak 
1951. május 2-ig jegyezték.”

Íme, mennyire fontos, hogy nyoma legyen a lelki-
ségnek, hogy fénykép maradjon a jó példát mutatókról. 
A veszteségeket ép elmével feldolgozó életigenlés kerüli 
a versenyben való panaszkodást, és ismétlődő történel-
mi tanulságként véssük eszünkbe: az Egyházban minden 
maradandó megújulás a keresztyén nőmozgalmakban 
gyökerezik, és ez a családokban is megmutatkozik!

A pusztában, vagyis túlélés 

a halál árnyékának a völgyében

Térjünk vissza a „pár dolog”-ra: az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc után vagyunk, és innen kö-
vetjük tovább az emlékezés fonalát Sass Kálmánné Tőkés 
Mária kézirata alapján259. Mi történt tehát Sass Kálmánnal 
és családjával?

„Az 56-os események után hamarosan elvitték. Úgy 
láttam, hogy már állandóan rendezgette a dolgait, érez-
hette, hogy baj lesz, mégis olyan váratlanul ért bennünket. 
Enikő lányunk esküvőjére készültünk. Egy estefelé jött há-
rom szekus házkutatást tartani. Mikor elvégezték, letele-
pedtek a szobánkba, ahol már többen voltunk, mert (’Ki itt 
belépsz, hagyj fel minden reménnyel’) aki az udvaron volt, 

258  Balázsné Kiss Csilla: Az Érmihályfalvi Pálfy Gizella Ágnes 
Református Nőszövetség története. In: Érmelléki Református 
Egyházmegye. 2012. december (9). http://ermellek.blogspot.nl/2012_ 
12_01_archive.html (megnyitás: 2014. máj. 4.)
259 Özv. Sass Kálmánné: Sass Kámán. Kézirat, Nagyvárad 2002, 4.
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vagy hozzánk jött, kimenni nem engedték. Estefelé még 
jött két egyenruhás, talán kívül ügyeltek addig a házra?!

Körülbelül éjfélkor szólottak, hogy mostmár készül-
jön, mert beviszik Váradra egy rövid kihallgatásra.

Azt kérte tőlük, hogy engedjék meg, hogy összead-
hassa a lányát a vőlegényével. Megengedték260.

Az esketési beszédében mindnyájunktól261 elbúcsú-
zott pár szóval. Nem emlékszem csak a kicsi * améra: ’Én 
is apa nélkül nőttem fel, mégis ember lett belőlem.’

Úgy látszik, ő már tudta azt, hogy nem jön vissza, hő-
siesen viselkedtünk mindannyian, nem okoztunk nekik 
örömet jajveszékeléssel vagy könnyhullatással.

Másnap is eljöttek és az íróasztalát vizsgálták át ala-
posabban. Sajnos két levelet találtak Maléter Páltól,262 aki 
már akkor fogoly lehetett. Ez volt aztán a fő bűn, pedig 

260  Az éjféli esküvő szuggesztív jelenete az érmihályfalvi parókián 
ment végbe és nem a templomban, mint ahogyan ez Balaskó Vilmos 
elbeszélése nyomán terjedt el. Ld. Balaskó Vilmos: i. m. 163. Kiss 
Mihály mérnök és Sass Enikő polgári házasságkötése már korábban 
megtörtént, és az egyházi esküvő időpontja két hét múlva lett volna 
esedékes. (Kiss Mihályné, szül. Sass Enikő szíves szóbeli közlése 2014. 
máj. 13-án.)
261  Sass Enikő a következőképpen őrzi ezt a felejthetetlen emléket: 
„Édesapám úgy választotta meg a példabeszédet, hogy azzal elbúcsúzott 
feleségétől, öt gyermekétől. Nekem például azt mondta: ’Kislányom, 
nem tudom, találkozunk-e még az életben! Nem voltam sem fasiszta, 
sem hazaáruló, csak a Názáreti Jézus tanításai szellemében éltem.’ 
Legkisebb öcsémnek, az alig tizennégy éves Hubának, aki félálmosan 
élte végig azt az éjszakát, akkor többször elismételte: ’Én árván nőttem 
fel, mégis ember lett belőlem!’ Többet soha nem láttuk.”
262 Valóban Maléter Pálról, a Nagy Imre kormány tőrbe csalt 
hadügyminiszteréről van szó, aki annakidején az orosz ejtőernyős 
partizáncsoport egyetlen túlélőjeként később két levelet írt a 
halottakat emberségesen eltemető Sass Kálmánnak. Tófalvi Zoltán 
megállapította, hogy a szekusok kivágták (!!!) 1957-ben a halotti 
anyakönyv ezen oldalait. Sass Kálmánt 1952. aug. 16-án ismételten 
elvitték, és akkor a felesége öt kisgyermek anyjaként írt levelet 
a Váradra a belügyminisztérium tartományi igazgatóságához. 
Megemlítve ezt a Maléter Pál-féle kapcsolatot, arra gondolva, hogy 
az az akkori orosz befolyás idején ez enyhítő körülménynek számít.

emlékezetem szerint valami köszönő levél volt. Ezután 
mindennap jöttek, amíg mindent milliméterre átkutat-
tak; puskát kerestek, de természetesen nem találtak.

A rövid kihallgatás igen hosszúra nyúlt.
Nem értesítettek arról, hogy kivégezték263. Hét évig 

én még mind reménykedtem. Már rég a Baragánban vol-
tunk, amikor megtudtam a szomorú hírt, akkor aztán ki-
tört belőlem a mindaddig visszaszorított fájdalom. Ezt is 
csak véletlenül tudtuk meg, ugyanis a három nagy * am, 
amikor felvételizni ment az egyetemre, kértek adatokat a 
szülőkről, én munkás voltam, de az apjuk?264

Mondták, hogy meghalt, de bizonyítani kellett. Az 
egyetem kért bizonyítványt Szamosújvárról. Onnan tud-
tam meg hét év után, hogy kivégezték.

Sass Kálmánné”

Az az érzésem, hogy itt a lelki fájdalom fokozódása 
miatt hagyta abba visszaemlékezésének írását. Ugyanis a 
lapon még lett volna hely annak sugalmazására néhány 
tollvonással, hogy elérzékenyült, vagy sírt is a férjével el-
töltött húsz év és az azt követő évtizedek emlékeinek fel-
idézése közben.

Sass Huba számolt be arról265, hogy egy zsák krump-
lival és egy dunyhával – ennyit vihettek magukkal – hur-
colták őket a regáti pusztába. El kellett hagyniuk a temp-
lomot és az iskolát, de megmentették a Bibliát. Megható 
ez, hogy a száműzetésükbe magukkal vitték édesapjuk 
Bibliáját.

Hivatalosan 1959 augusztusában, egy Olaru266 nevű 
bărăgani faluba jelölték ki kényszerlakhelyüket. Bélát és 
Kálmánt267 még ekkor sem hagyják nyugodni, bebörtö-
nözték őket. Egy 1964-es (?) fényképen nemcsak a két * út 
lehet látni, hanem Gyöngyit268 is. Huba előtt a hozzájuk 
szegődött barátságos Bundás kutya ágaskodik a kunyhó 
előtt, amelynek tartóoszlopához egy kerékpár támaszko-
dik.269 Lényeges az, hogy még ezen a fényképen is látszik 
rajtuk, hogy szeretik egymást.

263  „A periratokból ez is kiderül: Wohl Zoltán nagyváradi szekus 
őrnagy önként jelentkezett Sass Kálmán és dr. Hollós István 
szamosújvári kivégzésére, mert látni akarta, hogyan múlnak ki. A 
Securitate részéről ezért ’delegálták’ őt a halálos ítéletet 1958. december 
2-án 14,30 és 15,00 óra között végrehajtó kivégző osztagba. Szadista 
kéjjel vallatta, kínozta a letartóztatottakat.” Ld. Frigyesy Ágnes: Tófalvi 
Zoltán előadása 1956 erdélyi mártírjairól. http://www.fusz.hu
264  „A két idősebb szabadulása után a három Sass-* ú földműveléssel 
foglalkozott, dughagymát termesztettek, kecskét neveltek. Magánúton 
fejezték be tanulmányaikat a călăraş-i gimnáziumban. Mindhárman 
1964-ben érettségiztek. Az édesapjukról semmilyen információ nem 
érkezett a bărăgani pusztaságba. Amikor mindhárman egyetemi 
hallgatók voltak, akkor kérték az első igazolást az édesapjuk haláláról. 
Ezt az igazolást csak úgy kapták meg, hogy az édesanyjuk elvált a 
kivégzett férjtől!” Ld. Tófalvi Zoltán: Az érmihályfalvi csoport pere. 
In: Balaskó Vilmos: i. m. 56.
265  Az értarcsai otthonukba tett első látogatásom alkalmával lejegy-
zett közlés 2014. április 4-én.
266  A száműzöttek telepén nem volt templom, egy házat mégis 
használhattak istentiszteleti célra. Egy kitelepített román ortodox pap 
is élt Olaruban. (Dr. Sass Huba szóbeli közlése 2014. máj. 18-án.)
267  Sass Kálmán bányamérnök, aki Nagybányán él.
268  Sass Gyöngyi állategészségügyi technikumot végzett Érmihály-
falván és BuY eán él.
269  A szintén Olaruba telepített Hubesz Márton is beállt a 
felvételkor a Sass család sorába. Hubesz Márton 1956-ban magyar 

Sass Kálmánné és három gyermeke

a bărăgani Olaru faluban, 1962 és 1964 ősze között.

A fénykép szintén az említett kiállítás anyagából származik
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Egy másik helyen már egy állami gazdaságban dol-
goztak, ha jól számolunk, akkor 1966-ban ott kereste fel 
őket Kéri Gáspár unokatestvérük. Ő is meggyőződhetett 
arról, mint ahogy később mi is, hogy állhatatosan kitar-
tottak hitükben. Ott a pusztában az önfeláldozó édesany-
juk volt a hit példaképe és hőse, az otthon, a haza és a 
kultúra. Onnan, a nagy mélységből kiáltottak hangtala-
nul Istenhez, vagy emlékezetből énekelték a zsoltárokat?

Drága édesanyjuk értarcsai temetésén270az öt gyer-
mek ismét és még együtt volt, és imádságban adtak hálát 
Istennek csendes, összetartó erejéért. Ekkor már a teljes 
magyarországi rokonság is eljöhetett az értarcsai ravatal 
mellé271. Ez az a pont, ahonnan égre emelt kézzel kíván-
juk, kérjük és követeljük mi is a szüleink, a családjaink és 
az intézményeink történetének tiszteletét, szenvedéseinek 
elismerését, még akkor is, ha életünk megaláztatásokkal 
telített, mert a mi igazságunk Krisztusban van. Vajon 
csak az elesettek számára vigasztaló esemény, hogy nincs 
olyan nap, hogy Isten ne hagyná meg magát? A sötétség 
naponta jelentkezik, s ennek beálltával a krisztusi indu-
latból táplálkozó csendes erőkre kell támaszkodni és em-
lékeztetni a megtartás csodáira, Istenre hagyva a bosszú-
állást. Itt valamennyien az 1956-os mártírok családjaira, 
e helyen pedig különösen az érmihályfalvi és környékbeli 
falvak elhurcolt híveire, több mint száz igaz emberre gon-
dolunk, akiknek elsősorban az volt a bűne, hogy magya-
rok voltak.

Sass Kálmán periratanyaga legalább húszezer oldal. 
Ez a szám nem tartalmazza a szintén sok ezerre menő 
elkobzott vagy megsemmisített iratot, amelyek, mégha 
képletesen is, de égessék az elkövetők lelkiismeretét. Aki 
pedig teheti, olvassa el a Tófalvi Zoltán és más kutatók 
által írt műveket Sass Kálmán sorsáról és a családját ért 
megpróbáltatásokról. Sass Kálmán és Tőkés Mária gyer-
mekei a gondviselés nyomán úgy tudtak tanulni és tár-
sadalmilag megbecsült állásokat betölteni, mint a sziklák 
repedéseiben gyökeret eresztett fák. A paxsepulcri, a sír 
békéje pedig – legalább szimbolikusan – immár megada-
tott a szülőknek. Egymás mellett áll a nevük az értarcsai 
temető sírkövén.

Még ma sem lehet teljesen felbecsülni, hogy mi min-
dent kellene még megírni erről a sokat szenvedett, és 

zászlót lobogtatott Sepsiszentgyörgyön, és ezért deportálták
270  Az értarcsai Halottak Anyakönyve 2004/2-es számú bejegyzés 
alatt ez áll: „Elesett, beverte a fejét. Végelgyengülés.” Dérer Zsolt Attila 
lelkipásztor a szolgálati anyakönyvben nem vezette be a temetési 
istentiszteletet. A koporsója mellett a Sass Kálmánnéval jó viszonyt 
ápoló Balázsné Kiss Csilla imádkozott. A halálesetet megállapító 
igazolvány szerint Sass Kálmánné 2004. máj. 19-én hunyt el, az 
igazolvány kiállításának dátuma: 2004. máj. 20. (Az Értarcsán őrzött 
tanúsítvány másolatát Kulcsár Árpád lelkipásztornak köszönjük.)
271  Sass Kálmánné felravatalozása és a gyászistentisztelete a dr. 
Sass Hubáék tulajdonában lévő értarcsai házban és a telek udvarán 
történt. A ház történetére nézve ld. dr. Sass Huba 2014 máj. 12-én kelt 
levelét: „Tarcsán lakott Tőkés Gabriella (Bandi bácsi özvegye) mint 
nyugdíjas postás, aki azelőtt, hogy visszajöttünk Erdélybe, a Tőkés 
nagyszüleimet gondozta, majd lakóként élt abban a házban, ahol jártál. 
A ház tulajdonosai el akarták adni a házat, és akkor mi megvettük azt, 
ahol a nagynéném örök haszonélvezőként élhetett tovább. Az a ház 
nagyon lerongyolódott állapotban volt, de lassan rendbe tettük. Abban 
a házban nem laktak a nagyszüleim. Nekik, míg oda voltunk, az egyház 
biztosított egy szobát a parókián.”

valahogyan mégis állva maradt családról. Ennek érde-
kében szeretnék mindenkit szólásra, írásra és kutatás-
ra biztatni. Bárcsak előkerülne az a Sass Kálmánról és 
családjáról szóló iratköteg, amelyet évtizedekkel ezelőtt 
svájci magánkézben bujdosott, és amelynek létére Lemesi 
József svájci magyar lelkész hívta fel Sass Enikő > gyel-
mét, amikor a férjével svájci körúton jártak az édesapjuk 
nyomdokain.272A megmaradt családi fénykép273 és irata-
nyag így is nagymértékben gazdagítja az egyháztörténeti 
és az egykori nacionál-kommunizmus elleni küzdelemre 

272  Kiss Mihály mérnök szíves szóbeli közlése 2014 máj. 16-án.
273  Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc ötven éves 
évfordulója alkalmával konferencia szervezése rendjén sikerült végre 
kiállítanunk egy nagyméretű, 1934 szeptemberében készült Sass 
Kálmán fényképet az egyházkerületi székház dísztermében. Önmagáért 
beszél, hogy négy év kutakodásába került a kép megtalálása, Váradra 
hozatala és lefényképezése. Az első menetben, amint az alábbi, hozzánk 
intézett levél is bizonyítja, Sass Kálmánné segített 2002-ben.
„Kedves Nagytiszteletű Úr! 
Bocsásson meg a zavarásért, Sass Kálmánné vagyok, Mihályfalván 
találkoztunk. Ott szó volt arról, hogy okt. 6-án Gálospetriben, a Sass 
Kálmán szülőfalujában lesz egy kis emlékszoba felavatása. No, ezzel 
kapcsolatban kérném a nagytiszteletű urat arra, hogy ha a telegdi 
pap behozna egy Sass Kálmánról készült fényképet, legyen szíves 
átvenni, és engem a 158 042 telefonszámon értesíteni. Én úgy kértem 
a telegdi lelkész urat, hogy csak akkor vigye önhöz, ha semmiképpen 
nem tudja idáig eljuttatni (Szováta utca 60/23, Bl. C2). Nem szeretnek 
idáig jönni, mert kiesik a forgalomból. Én pedig a 90 évemmel már 
nemigen járkálgatok. A gyermekeim a szélrózsa minden irányába el 
vannak szórva hazánkban. Egészen egyedül vagyok így nyáron, ha 
unokámnak, Sass Boglárkának vakációja van.
Bocsássa meg kérésemet, de olyan bizalmat keltő embernek láttam 
Mihályfalván, hogy meg mertem reszkírozni.
Tisztelettel Sass Kálmánné, most özv. Orth Imréné.”
Néhány megjegyzés a levélhez. Orth Imre 1979. márc. 25-én búcsúzott 
ki Biharpüspöki gyülekezetéből, ahol 41 évig szolgált. 1993. jan. 30-
án hunyt el Nagyváradon, és a biharpüspöki temetőben nyugszik. Sass 
Kálmánnéval 2002-ben találkoztam először Érmihályfalván, a Balaskó 
Vilmos Élet a föld alatt című kötetének templomi bemutatásakor, 
amikor átnyújtottuk neki a könyv első példányát. Míg Sass Boglárka 
a Partiumi Keresztyén Egyetemen végezte a tanulmányait, számos 
alkalommal nyújtott segítséget az Igazgatótanács irodájában, és 
több alkalommal is hozott a munkatársaknak a Nagymamája által 
sütött > nom almástésztából. (A levelet a Sass Kálmán érmihályfalvi 
gyülekezetének levéltárába helyeztük letétbe.)
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vonatkozó ismereteinket. Az alapvetéshez elsősorban az 
egyházi adminisztráció elérhető iratanyagát kell haszno-
sítanunk.274 A magyarországi275 és a szerbiai276 levéltárak 

274  A Sass Béla emlékének dedikált írásomat emlékezetből ma 
már aligha tudnám dokumentálni, és e helyen köszönöm Zsold Béla 
bukaresti református lelkipásztor testvérem segítségét, aki megkereste 
az anyakönyvekben a szülők és a gyermekeik adatait, amelyeket például 
nem vezettek be a családkönyvbe. 
Sass Béla felesége Benke Mária 1940. aug.19-én született Buceşti 
községben (Galac megye). Az 1970-es években Bukarest V-ik 
kerületében volt a lakóhelyük, a Prinosului utca 5 szám alatt. 
Első gyermekük, Sass Álmos Botond 1969. márc. 9-én született 
Bukarestben, és Szedressy Pál evangélikus lelkész keresztelte meg 
1971. júl. 18-án. Keresztszülők: Benkő Ilona és Pásztor Tamás. (Az 
anyakönyvbe Székely Károly bukaresti református lelkész vezette be az 
adatokat. Ennek alapján az is lehetséges, hogy az evangélikus lelkész 
éppen helyettesített a református templomban, de esetleg az is, hogy 
a lutheránus gyülekezetben keresztelték meg a gyermeket és elküldték 
az adatokat a református egyházközségnek is. Harmadik változat is 
létezhet, éspedig az, hogy Szedressy Pál lutheránus lelkész a Sass család 
otthonában keresztelte meg a gyermeket és az adatokat át küldte a 
Szöllős utcai (SoseauaViilor, 97) református parókiára.
Sass Előd Bendegúz Béla 1971. jan. 26-án született, keresztelte a 
család lakásán Hermán M. János doktorjelölt. Keresztszülők: Tóth 
Ernő református orvos (Borosjenő), Gavrila Niculae orthodox órás 
és felesége Valeria (VatraDornei). A keresztelőn jelen volt Orth István 
teológiai magiszter és Nagy Árpád kántor. Az anyakönyvbe saját 
kezűleg vezettem be az adatokat. (Székely Károly parókus lelkész 
helytelenítette az eljárásomat, hogy tudniillik este kereszteltünk a 
meg; gyelés alatt álló Sass Béláék otthonában. Ezt mi már előre tudtuk, 
és a lelkész politikai elkötelezettsége sem volt titok.) Azt, hogy a két ; ú 
hol kon; rmált, még nem sikerült kiderítenünk.
275  Példának okáért említjük, hogy édesanyám sógora, dr. Dobri 
János egyszer Magyarországra utazhatott (1969? – 1970?), és a Sass 
Kálmán kivégzéséről is beszélt valakivel, meg arról is, hogy meg kellene 
írni a börtöntörténeteket és azokat kicsempésztetni Romániából. Ezt az 
ÁVH lehallgatta és értesítette erről a román hatóságokat. Ld. Molnár 
János: Szigorúan ellenőrzött evangélium. II.  kötet. Partium Kiadó, 
Nagyvárad, 2010, 168.
276 „Sass Kálmán és Hollós István elítélése, kivégzése a román, 
magyar és jugoszláv állam biz tonsági szolgálat összehangolt 
együttműködésének egyik fejezete. A svédországi Lundban, 1994-ben, 

hallgatását is fel kell oldani végre! Fel szeretnénk hívni a 
; gyelmet arra, hogy a Sass család kerek története nagyon 
hiányzik, és régen a könyvespolcainkon lenne a helye.

Sorsuk dokumentumai mellett a szívbéli emlékek fé-
nye az, ami valóságosan és a maga méltóságában világítja 
meg Sass Kálmánné tiszteletes asszonyt és az általa hőn 
szeretett családjának a történetét.

Békássy Zoltán egykori zombori református lelkész közölte e sorok 
írójával: Tito tit kos rendőrsége 1958 nyarán heteken át zaklatta és 
kihallgatta, mert a kolozsvári teológián év folyam társa volt az akkori 
vizsgálati fogságban lévő Sass Kálmánnak. Az újvidéki levéltári ku-
ta tások minden bizonnyal újabb adatokkal igazolják a három ország 
politikai rendőrségének együtt működését.” Ld. Tófalvi Zoltán: 1956 
erdélyi mártírjai. II. kötet. Az érmihályfalvi csoport, 71.

Id. Szilágyi Ferenc

érmihályfalvi művész alkotása 

(2014)

o
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 Dr. Horváth László mártír lelkipásztor

Az újkálvinista teológia erdélyi képviselője, Kuyper fordítója, akinek 1962-ben a szekuritátésok               

elégették a könyveit

I. Bevezetés. 

A mártír teológus emléke Hermán János 

nagysármási lelkipásztor családjában

Családunk közelről ismerte Olga nénit és Laci bácsit, 
a bizalom és az egymás iránti evangéliumi szeretet kölcsö-
nös volt. Amikor 1980-ban egy négyoldalas holland nyel-
vű írásban emlékeztünk meg Horváth Lászlóról az amsz-
terdami Vrije Universiteit 100 éves fennállása kapcsán, 
Erdélybe hazatérve senkinek sem mondtuk el, és ebből az 
előadásból bőven kiderül, hogy ez nem is lett volna taná-
csos. A Horváth Lászlóval kapcsolatos anyagot azonban 
ismét szorgalmasan gyűjtögettem, miután elkobozták a 
könyveim egy részét, és újra beszereztem azt, amit lehe-
tett. Özv. Horváth Lászlóné Bartos Olga 1985. augusztus 
12-én, éppen a születésnapján keresett fel minket a fríz-
landi Ouwsterhauleban. Ezt követően egy Oosterbeek 
nevű faluban Henk Schok földmérnök és neje, született 
Szabó Anna, valamint Ágnes lányuk társaságában egy 
teljes napon át beszélgettem Olga nénivel, jegyzeteltem 
az emlékeit. Akkor hallottam, hogy Horváth László szil-
ágysági lelkész korában Hadadon is szolgált egy vasárnap 
a német nyelvű eklézsiában. Dr. Hörcsik Richárd 1992-
ben „megparancsolta” a Johannes a Lascoról írott disz-
szertációm olvasásakor, hogy feltétlenül foglaljam össze a 
Horváth Lászlóról gyűjtött anyagomat. 

Áldott emlékű vitéz Horváth László nevéhez kegyelet-
tel és elismeréssel teszik hozzá Erdélyben: ő Isten Igéjének 
rendíthetetlen szolgája volt. Jézus Krisztus jó vitézeként 
harcolta meg ama nemes harcot, amikor futásának befe-
jezésében erőszakosan megakadályozták. Minderre fényt 
derít Sógor Csaba Horváth Lászlóról írott tanulmánya.1

A politikai elítéltek adattárában ez olvasható róla: 
„Született Kolozsváron 1901 május 15-én. Letartozta-
tásakor, 1960 augusztusában, Széken volt lelkész. A ko-
lozsvári Szekuritátén, a tárgyalása napján halt meg egy 
reggel, ez 1961 februárjában volt.”2 Tudomásunk van ar-

1  Sógor Csabának hálásan köszönöm a dolgozatának elküldését 2012. 
okt. 25-én. Véleményünk szerint eddig ez a legátfogóbb kéziratban lévő 
tanulmány, amely Horváth László életútjával foglalkozott. –  Sógor 
Csaba: A kisebbségi lét dimenziói egy református lelkész esetében: 
Horváth László (1901–1961) Kolozsvár 2009. A kézirat tartalomjegyzéke: 
Bevezetés. p. 3.; Szászrégen (1945–1958) 4; Az első periódus: 1945–1952. 
p. 5.; Politikai aktivitás p. 5.; Oktatói szerepvállalás. p. 8.; További adatok 
Horváth László 1949–1952 közötti tevékenységéről p. 10.; A második 
periódus: az 1953–1958 közötti időszak eseményei p. 12.; Szilágysámson 
(1958 november–1960 augusztus) p. 17.; Szék (1960 augusztus–1961 
április) p. 28.; A per p. 31..; Letartóztatás és házkutatás .p. 31.; Vizsgálati 
fogságban p. 33.; Az elhalálozás körülményei p. 42.; Ítélet p. 43.; 
Mellékletek p. 45. – 1. számú melléklet: a szakértői jelentés p. 45.; – 2. 
számú melléklet: adatok Horváth László vizsgálati fogsága alatt végzett 
orvosi kezelésről p. 54.; Laborvizsgálatok p. 54.; Felhasznált források p. 
57.; Levéltári anyag p. 57.
2  1956 Erdélyben. Politikai elítéltek életrajzi adattára 1956–1965. 
Szerkesztette Dávid Gyula. Polis Könyvkiadó. Erdélyi Múzeum 
Egyesület, Kolozsvár 2006. p. 182. Közölt adatok javításra szorulnak: a 
letartóztatás 1961. április 14-én volt Széken, és valóban a tárgyalására 

ról, hogy Csíkszeredában, 2012. május 5-én a Vitézi Rend 
Főkapitánya, posztumusz, a Vitézi Rend sorába vette fel 
néhai vitéz dr. Horváth László nemzetes urat, aki vitézsé-
gének és nemzeti érzésének kiváló tanúbizonyságát adta.3

Kisgyermek koromban, másodosztályos ? úcska 
voltam, amikor a szomszédos községekbe kísértem 
prédikálni, Tusonba és Kissármásra. Margitka húgom 
keresztelésekor ő, a keresztapa volt a prédikátor4, felesé-
ge, Bartos Olga,5 okleveles tanítónő volt a keresztanya. 
A keresztelés 1955. december 26-án volt a nagysármási 
református templomban. Máskor a kézből vett, „gyalog” 
érkezett leveleit vittem Hermán István Pál nagybátyám-
hoz a tusoni parókiára, kikerülve így az akkori postai 
cenzúrát. Ezekről az útjaimról nem szólhattam az isko-
lában, és az is előfordult, hogy édesanyám segítségével 
készítettem el ilyenkor a házi feladataimat az időhiány 
miatt. Édesapámmal olykor órákon, napokon keresztül 
beszélgettek, tárgyalták a református egyház építésének, 
a különféle szekták elleni védekezésnek a stratégiáját, a 
presbiterek bibliás képzését és az igeolvasási szolgálatra 
való küldésüket a szórványokba. Ünnep volt Laci bá-
csi jelenléte, ilyenkor mi, Rózsika húgommal áhítattal 
hallgatóztunk a hálószobában és őket utánoztuk. Olga 
néni és Laci bácsi magázták egymást, és ha Olga néni 
? gyelmeztette vagy csendesítette, az neki már bosz-
szantásnak számított. Egyszer meglepetve hallottuk, 
hogy azért imádkozott hangosan, hogy édesapánknak 
ne essen bántódása amiatt, hogy 1956 karácsonyán az 
esti istentiszteleten fekete szalagot kötött a templomban 
felállított fenyőfára. Édesapánkat el is vitték egy párszor 
a sármási rajoni szekuritátéra, és amint utólag kiderült 
azért, mert koporsót vásárolt Szilágyi nagymamának. 
Ma még ellenőrizhetetlennek tűnik, de ilyesmiket hal-
lottak és mondtak az emberek, hogy valahol a román 
papok szervezkedtek és koporsókban szállították a fegy-

kitűzött napon hunyt el, 1961 november 23-án Kolozsváron. Titokban 
temették el a kerekdombi rabtemetőbe.
3  Papp Vilmos: 50 éve halt mártírhalált dr. Horváth László lelkipásztor 
(1901–1961). In. Lelkészegyesület, 2012. 58. évf. új folyam 3. sz. p. 11. – 
Dr. Zalatnay Istvánnak köszönöm tisztelettel Papp Vilmos írásának 
a megküldését. – Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, Magyarország 
kormányzója által alapított Történelmi Vitézi Rend.
4  Nagysármási Református Egyházközség. A Kereszteltek Anyakönyve 
28/1955. számú bejegyzése a következő: Hermán Margit született 1955. 
szeptember 5-én. Keresztelése: 1955. december 26. Keresztszülők: 
Dr. Horváth László ref. lelkész és neje Barthos Olga, Magyarrégen. 
Kolozsvári szülészet (Sztanka Kórház), Keresztelő lelkész dr. Horváth 
László. Keresztlevél száma: 2364/1955, 47329/1955. – Szülők: Hermán 
János nagysármási ref. lelkész, született Magyarremetén 1919. szept. 
29-én és Hermán Jánosné Czira Rózália okleveles tanítónő, született 
Bogártelkén, 1920. május 23-án. Margitka a lelkészi család ötödik 
gyermeke. – Balázs Lajos nagysármási lelkipásztornak köszönöm az 
anyakönyvi adatok közlését.
5  Bartos Olga 1907. aug. 12-én született Marosvásárhelyen, elhunyt 
1994. márc. 29-én. Temették 1994. márc. 31-én. Koporsója mellett 
Dávid Lajos lelkipásztor hirdette az Igét Mt  16,24-25 alapján. – A 
temetés adatainak megkeresését Nemes Tünde Andreának köszönöm.
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vereket, tehát édesapánk ezzel a valós vagy koholt ügy-
gyel vált gyanússá.

Margitkának a keresztszülei pirosbabos di& in ruha-
anyagot hoztak Régen ből, meg egy pirospettyes csészét, 
hogy majd abból igya a langyos mézes tejet és ha lesz, 
akkor a kakaós kávét is, ahogy azt vasárnaponként szo-
kás Hollandiában. Laci bácsi engem hollandul tanított, 
kétszáz szóig jutottunk el. Holland szótára kéziratban 
volt, Cseh Zsolt erdőszentgyörgyi lelkész is az ő gépelt 
szótárából tanult hollandul.6 Aztán egyből abbamaradt a 
nyelvoktatás.

Azt, hogy valami nagy baj szakadt a világunkra, azt 
onnan gondoltuk, hogy Édesapánk Kissármásra gyalo-
golt, oda érkezett Laci bácsi autóbusszal, az állomáson sé-
tálva pedig hosszasan tanácskoztak, amiről nem számol-
tak be senkinek. Éreztük, hogy nyomott volt a hangulat 
a házban, dobozolták a könyveket és a leveleket. Lehet, 
hogy a bejegyzései miatt, de még a szolgálati naplót is 
elrejtették.7 Édesanyánk aggódott, téli ruha és egy bör-
tönjárt fekete aktatáska becsomagolva állt készenlétben. 
Sokszor hallottuk Sass Kálmán nevét említeni, azóta sem 
felejtettük el. Nagysármáson odáig fajult a helyzet, hogy 
már egy utcán énekelt népdalért is agyba-főbe verték az 
embereket, így pusztult el Borbély Sándor + a, Borbély 
Kálmán, egy friss házas szabómester. Mondvacsinált ürü-
ggyel szedték össze és némították el a falubeli magyarság 
vezető gazdáit.

Jött is aztán az évek óta sejthető hír Bartos Gáborék 
révén, az hogy Horváth Lászlót letartóztatták és Olga 
néni Szentkirályra költözött.8 Amikor a családunk néha 
Bergenyébe látogatott nyaranta, őt is felkerestük, de a 
szüleink még ekkor sem avattak be beszélgetéseik tartal-
mába. Kiküldtek a kertbe, ahol eladásra is termeltek egy 
kis zöldséget a marosvásárhelyi piacra. Később 1975-ben 
Olga néni megismerte a hollandiai menyasszonyomat, 
egy német nyelvű, nagy képes Bibliát ajándékozott ne-
künk. Ezer lejért – ami teljes egy havi + zetésem volt – 
somkeréki lelkész koromban, 1976-ban megvásároltam 
vagy ötven könyvet abból a maradékból, amit nem vitt 
el a Szekuritáté.9 Szívesen adtam a pénzt, mert sírkövet 
akart csináltatni a férjének. Dr. Dobri János lelkipásztor 

6  Sógor Géza kányádi lelkipásztor szíves közlése, 2012. okt. 24-én. – 
Szótár ügyben állandó vita volt Horváth László és Fülöp Ferenc esperes 
között. Fülöp Ferenc 30.000 szóból álló holland-magyar szótára és a 
Marosi Egyházmegye történetéről írott munkája tudtunk szerint máig 
is kiadatlan. Lásd dr. Nagy Attiláné, Fülöp Éva Emese írását: Akik 
hitükért szenvedtek. Fülöp Ferenc. In: „Üzenet”, II. évfolyam, 4. szám, 
1991, márc. 1., p. 3.
7  Gondos és pontos Édesapánk irodavezetését ismerve, csak arra 
gondolhatunk, hogy a szolgálati naplót a szüleim elrejtették vagy 
esetleg elvitte a hatóság. Balázs Lajos nagysármási lp. 2012. okt. 27-i 
közlését a munkanapló hiányáról e helyen is köszönöm.
8  Horváth Lászlóné unokaöccse, Bartos Gábor mezőbergenyei 
egyháztag volt, ő költöztette Horváth Lászlónét Székről a szentkirályi 
házba. Bartos Gábor – id. Adorján Kálmán: A tárgyalás elmaradt 
(Horváth László), in: Akik imádkoztak üldözőikért (I. kötet) Erdélyi 
Református Egyházkerület (Kolozsvár), 1996, 118. p.
9  Özv. Horváth Lászlóné közlése szerint a férje könyvtárának 
alapos átvizsgálását és az úgynevezett értékes anyagok elszállítását 
Gálfy Zoltán volt püspöki titkár végezte el, és fontos lenne Gálfy 
beszámolójának az ismertetése vagy annak a jelezhetősége is, hogyha 
valamilyen oknál fogva ez esetben nem jelentett volna.

tudta meg, hogy a kolozsvári kerekdombi rabtemetőben 
földelték el az általa is nagyrabecsült Horváth Lászlót. Az, 
hogy miként azonosították a sírját, talán örök titok ma-
rad. A közbeszéd szerint őt a börtönben agyvérzés érte, 
de mindenki arra gondolt, hogy kínzás és gonosz bánás-
mód miatt hunyt el. Bartos Gáborék otthon úgy hallot-
ták, hogy talán öngyilkos lett, vagy kidobták az emeleti 
ablakból. Mindenesetre az ügyvéd, Újvári Ferenc azon a 
végzetes napon még látta, és állítólag közölte vele, hogy 
tíz év börtönbüntetésre számíthat.10

Esetében a bebörtönzés az 1956-os magyar forrada-
lom és szabadságharc iránti együttérzés beazonosítása 
volt az ok a román erőszakszervek által. A mesterségesen 
összeeszkábált kirakatper a romániai országos terrorhad-
járat láncolatához kapcsolódik, és a fennmaradt doku-
mentumokból is kiderül: a tudós Horváth Lászlót teológi-
ai tanítása és hitbeli meggyőződése miatt keresték halálra.

Számos hollandiai, magyarországi, erdélyi és parti-
umi gyülekezetben a családok és a prédikálását hallgató 
hívek őt Jézus Krisztus jó vitézének, korunk misszionári-
usának tartották. 

II. A könyvtári és levéltári kutatások nyomán elő-

került bizonyítékok  tanulmányozása alapján ki-

bontakozó kép. Lelkipásztori őrállása és kuyperi-

ánus-kálvinista következetessége miatt üldözték

Az áll a nemrég előkerült vádiratban, hogy Kuyper 
Ábrahám fordítójaként ellenséges teológiai propagandát 
terjesztett, éspedig azáltal, hogy ez a holland teológiai 
tanár és első világháború előtti miniszterelnök a tanítá-
sában ellenezte a püspökös egyházszervezetet. Bizonyára 
egyéb „bűneit” is kutatták, de a társadalmi viszonyokat 
bíráló szókimondása és a teológiai nézetei miatt 1961-ben 
végül a kolozsvári katonai törvényszékre hurcolták és a 
„társadalmi rend felforgatásával” vádolták. A vizsgálati 
jegyzőkönyv tanúsága szerint, szégyenszemre, még a val-
latását is szekuritátés gyászmagyarokra osztották ki.11 

Nemrégiben egy róla szóló ismertető került a kezem-
be, ahol azt olvastam, hogy egyszer prédikált valahol, 
nem volt „delegációja”, ezt valakik jelentették, és a szeku-
ritáté különítménye valósággal lerángatta a szószékből.12 
A helyet és az időpontot nem közölték, de ismerve az ak-
kori idők könyörtelen bánásmódját, el tudjuk képzelni, 
hogy valóban úgy is történt. Sógor Csaba kutatásainak 
köszönhetően kiderült, hogy ez az eset szilágysámso-
ni lelkészkedése idején történt, az ominózus hely pedig 
Kémer volt és valóságos regényt lehetne írni mindarról, 
aminek az 1959. november 24–25-i két kémeri prédikáció 
volt a kiváltó oka.13 

10  Bartos Gábor: A tárgyalás elmaradt. In: Akik imádkoztak 
üldözőikért, i.m., 118.
11  Esetében a kolozsvári katonai törvényszékre való juttatáskor 
Fényes Ferenc százados volt a vizsgálótiszt és Nagy Károly főhadnagy 
volt a katonai ügyész.
12  Papp Vilmos: 50 éve halt mártírhalált dr. Horváth László 
lelkipásztor (1901–1961). In. Lelkészegyesület, 2012. 58. évf. új folyam 
3. sz. p. 12. 
13  Sógor Csaba, i.m. p. 18-20.
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Írásai miatt végig $ gyelték: hogyha Horváth László 
a könyveiből vagy a fordításaiból ajándékozott valakinek 
egy példányt, és ha azt az illető nem jelentette a román 
titkosrendőrségnek, az már politikai véteknek számított. 
Emiatt több lelkészt számonkértek, még Dávid Gyula fő-
jegyzőt is14.

Horváth László titkos ellensége és feljelentője a régeni 
papsága idején egy „Zöldi” fedőnevű besúgó volt, aki nem 
volt más, mint Szőcs Endre15 esperes, korábban bukaresti 
„kultuszdepartamenti” inspektor. Régeni lelkész szeretett 
volna lenni és el akarta mozdíttatni Horváth Lászlót a 
presbitérium, a Magyar Népi Szövetség, a milícia, a sze-
kuritáté és a református püspökség által. Horváth László 
erre túl későn jött rá, már Szilágysámsonban volt, ahova 
úgy került, hogy Tatár Mihály lelkésszel cserélt helyet. 
Akkor mondta állítólag Szőcsről egy besúgó klerikusnak 
azt, amit az gyorsan jelentett is: „Szeretnék visszatérni 
Szászrégen rajonba, de amíg ez a vörös gazember itt van, 
nem jövök vissza, mert likvidál.”16 

Megrendezett perében a neokálvinista, 1920-ban el-
hunyt Kuyper Ábrahám,17 a román állam potenciális el-
lenségének számított, és ezzel az ügy teológiatörténetivé 
válik olyan értelemben, hogy esetében kifordították az 
állam és az egyház kapcsolatának a magyarázatát, hamis 
ideológiai frázisokat csempésztek az ítéletbe a vádlott 
rovására.

Valósággal földbe gyökerezik az ember lába a döb-
benettől, hogy minémű okfejtéssel próbálták elítélni: „Ez 
az általa elismert vád abban a tényállásban valósult meg, 
hogy főleg Kuyper Ábrahámtól fordított műveket, s azok 
előszavában nem általában a református egyházra, hanem 
a „magyar református egyházra” utalt, amivel beismerte, 
hogy úgymond „nacionalista-soviniszta eszmét propa-
gált”. Azt is beismerte, hogy „mivel Kuyper nyomán ő 
bírálta a püspöki rendszert, lényegében a román állam-
rendet megsértette, mert az püspöki rendszerben élő re-
formátus egyházat ismert el.”18

Egy Onac nevű szekus nem átallotta azt javasolni, 
hogy két magyar marxista tanár és egy kolozsvári lelki-
pásztor olvassa át Horváth László összes műveit, és annak 

14  Molnár János: Az 1962-es kolozsvári püspökválasztás és a Szeku-
ritáté. Világhálón: http://www.uni-miskolc. hu/~egyhtort/cikkek/
molnarjanos-kolozsvar.htm  Molnár János: Az 1962-es kolozs vári 
püspökválasztás és a Szekuritáté. I.m. és h.
15  Szőcs Endrét 1959. nov. 15-én nevezik ki Bukarestből az ószövetségi 
katedrára dr. Nagy András helyett, akit kényszernyugdíjaztak.
16  Sógor Csaba, i.m. p. 23.
17  E helyen kívánjuk felhívni a $ gyelmet a másik derék kuyperiánus 
teológus, Fülöp Ferenc (szül. 1903. ápr. 1., Parajd) esperes életére és 
munkásságára, aki szintén üldözések közepette fejezte be életét. Már 
felszentelt lelkészként Utrechtben lesz bernardista ösztöndíjas 1927-
től 1929 nyaráig. Fülöp Ferenc erdőszentgyörgyi lelkészt 1952. aug. 
15-én tartóztatták le, súlyos agyvérzés után szabadul 1954. jún. 17-én, 
meghalt 1959. márc. 1-jén. Fizetését nem folyósították, felesége nyugdíj 
nélkül maradt. Török Ernőnek a Fülöp Ferencről írott nekrológját 
lásd a Református Szemle 1959-es kiadásának a 101-105. oldalain. 
Tárgyunk vonatkozásában megemlítjük Fülöp Ferencnek az I> ú Erdély 
kiadásában, Kolozsváron, 1939-ben megjelent művét, amelynek címe: 
Krisztus királyságáért. Kuyper Ábrahám élete és munkásága.
18  Molnár János: Az 1962-es kolozsvári püspökválasztás és a 
Szekuritáté. Világhálón: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/
cikkek/molnarjanos-kolozsvar.htm 

alapján fogalmazzák meg a véleményüket arról, hogy a 
népi demokrácia és Románia ellensége-e Horváth László 
vagy sem.

A következő hosszabb idézet a kolozsvári hadbírósá-
gon már nem került felolvasásra, a CNSAS levéltára őrizte 
meg az utókornak, iszonyattal olvassuk: „Összefoglalva, 
a szakvizsgálat ideje alatt tanulmányozott anyag alap-
ján kijelenthetjük, hogy mind a megtartott prédikációk, 
mind a fordítások izgató, viszálykeltő jellegűek, kitűnően 
használhatóak az osztályellenség fegyvereként avégett, 
hogy népi demokratikus rendszerünket megdöntsék, és a 
magyar nacionalizmust és sovinizmust felbujtsák. A hí-
vek és lelkészek, akik hallották vagy felhasználták ezeket 
az anyagokat, hatásukra átváltozhattak becsületes állam-
polgárokból népi demokratikus rendszerünk elkeseredett 
ellenségeivé, a román nép ellenségeivé, olyan emberekké, 
akik a határok revíziójáról szőnek álmokat. A tanulmá-
nyozott anyag teljes világossággal megerősíti azt a tényt, 
hogy Horváth László lelkész felhasználta ezt az előre 
megfontolt eljárást, és a református egyház episzkopális 
szervezetének következetes elítélése, becsmérlése révén 
a hívek és lelkészek tudatába az elégedetlenséget akarta 
beültetni, hogy majd felhasználja ezt az elégedetlen han-
gulatot reakciós, államellenes céljai számára. 

Különösen súlyosnak találjuk azt a tényt, hogy L. 
Oranje Nehémiás című művének fordítása és „átdolgozá-
sa”, Horváth László eredeti előszavával 1956 nyarán jelent 
meg, amikor a magyarországi ellenforradalom előkészíté-
se ideológiai és politikai téren folyamatban volt. Ezek az 
ellenforradalmi eszmék a sajtón, a rádión és más eszközö-
kön keresztül hozzánk is eljutottak az országba, Horváth 
László ellenséges tevékenysége pedig hozzájárult még na-
gyobb mértékű terjesztésükhöz. 

Úgy véljük tehát, hogy Horváth László, népi demok-
ratikus rendszerünk egy elkeseredett ellensége. Meg 
kell jegyeznünk azt a tényt is, hogy Szabó József, aki L. 
Oranje Nehémiás című művét lefordította, szintén bűnös 
ezért a tettért, és Horváth László cinkostársának tart-
juk. Csatoljuk az ellenséges tartalmú részek lefordított 
szövegeit. 

sk. Gáll Ioan, sk. Csutak Csaba, sk. Iosif Székely”.

Csutak Csabát19 ismertük, bizonyára nagy zsa-
rolás és fenyegetés révén vehették rá a jelentés-

19   „Dr. Csutak Csaba (Mementó). Kilencven évvel ezelőtt, éppen a 
Trianoni diktátum aláírásának évében, 1920-ban született Kolozsvá-
ron tősgyökeres háromszéki család sarjaként. Református esperes-lel-
kész, püspök-helyettes volt, egyházi író, zágoni dr. Csutak Vilmos, a 
sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium és a Székely 
Nemzeti Múzeum jeles igazgatójának, történésznek és SimonQ y Mári-
ának gyermeke. Az elemi iskolát Sepsiszentgyörgyön végezte. 1938-ban 
érettségizett a Mikó Kollégiumban. Mint Kolozsváron végzett teológus 
1943 és 1990 között a belvárosi egyházközség lelkésze, 1968–1990 kö-
zött egyházmegyei esperes. Hat éven át töltötte be az egyházkerületi 
főjegyzői tisztséget. Időközben helyettes professzori teendőket is ellá-
tott a Protestáns Teológiai Intézetben. Doktori disszertációjának címe: 
Krisztus egyetlen egyháza. Több tanulmányával gazdagította a hittu-
dományi ismeretek tárházát: Tavaszy Sándorról értekezett a Reformá-
tus Szemlében (1988/5–6. sz.), a szombatos kérdésről írt tanulmánya 
1994-ben jelent meg Kolozsváron a Református élő könyvek sorozat-
ban. 1995-ben hunyt el. Síremléke a Házsongárdi temetőben, hagyaté-
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re. Az Onac Ioan nevű, magyar protestáns ügyekre sza-
kosított szekuritátésról pedig úgy hallottuk, hogy valaki 
„Sátánfajzat” címmel jelentetett meg róla egy dokumen-
tációs kötetet.

III. A kritikus Horváth László, akinek az esetével 

az író-olvasó lelkészeket akarták megfélemlíteni

Ellenségei és irigyei azért juttatták a hadbíróságra, 
illetve a halálos kazamatába, mert nem tudták elviselni 
Horváth László szókimondását, az igazsághoz való ra-
gaszkodását, nemzetközi tekintélyét, baráti kapcsolatait 
és a gyülekezetépítésben elért sikerességét. Széken, ahova 
1960-ban került, rögtön megtelt a templom, mintha va-
sárnapról vasárnapra augusztus 24-i, Bertalan napi isten-
tiszteletet tartottak volna. Tisztelői körében úgy ismerték, 
hogy ő az erdélyi „aranyszájú szónok”. Sokszor utazott 
Kolozsvárra, ahol a könyvtárban dolgozott és ilyenkor a 
teológiai hallgatók mind köréje gyülekeztek, ami a hiva-
talosok ellenszenvét váltotta ki. Amikor gyűléseken vagy 
csendes napokon az egyházi felsőbbség számára kelle-
metlen megjegyzéseket tett, Vásárhelyi János püspök így 
könyvelte el: „Görgény felől fúj a szél...” Fennmaradt az 
is, hogy állítólag „episzkopálista glori* kációs instrumen-
tum”-nak nevezte a Református Szemlét.20  

Atyáink nemzedékének sorában legendák sokasága 
keringett a Horváth László személyéhez fűződő történe-
tekről, amelyek anyagából majdan meríteni is fogunk az 
alapos életrajza bemutatásának rendjén. Most a kiváló ki-
rályhágómelléki teológus, Orth Győző véleményét idéz-
zük, amelyet mérvadónak tekintünk a kortársai részéről: 
„Dr. Horváth László, a Bucureşti Keleti egyházrész lelké-
sze írta meg jelen füzetünket, aki hat esztendei hollandiai 
tartózkodás után tért vissza hozzánk, hogy azt a tudását, 
melyet a tiszta kálvinizmusnak abban a boldog országá-
ban a kálvinista egyetemeken és gyülekezetekben sajátí-
tott el, népe javára fordítsa.”21

A teljesség igénye nélkül, de az általunk ismert és 
nyomtatásban megjelent műveinek a felsorolása is ele-
gendő ahhoz, hogy láttassuk azt a teológiai-tudományos 
hátteret, amelyet ellenfelei a primitív „népi demokrá-
cia” ellenséges szemszögéből * gyeltek, gyűjtöttek össze, 
semmisítettek meg és tették indexre úgy, hogy Horváth 
László könyveiből és füzeteiből ma már alig lehet példá-
nyokat találni. Írásainak java részét az érdeklődők a bu-
dapesti Ráday Könyvtárban vehetik kézbe, a kolozsvári 
Protestáns Teológia könyvtárából22 a magánszorgalmúak 
száműzték a kiadványait. Erre az óvatosságra már jelzés 
lehetett a több hónapos, a Piteşti börtönében való 1947-es 

kát felesége, a Református Család című kiadvány munkatársa őrzi. In: 
„Háromszék”, 2010. jún. 9. szerdai számban a Magazin oldalon.”
20   „Teológiai és egyházi szakszótár” – Szerkesztette dr. Péter Miklós 
(1939–2008) . In: „Héttorony”, 2007. december 16.-i szám. Irodalmi 
Magazin. Világháló: http://www.7torony.hu/blog.php?u=939
21  Horváth László: Ha a halottak közül... Református András 
párbeszéde Kereső Tamással a szellemidézésről. Oradea. /1938/, p. 6.
22   Kurta József főkönyvtáros 2012. okt. 25-i közlése szerint 1990–
2005 között semmit sem katalogizáltak Horváth László művei közül.

fogva tartása.23  Ő akkor már régeni lelkész volt, de a né-
met evangélikus templomban a maradék szászoknak is 
mert prédikálni, a német gimnáziumban pedig különféle 
tantárgyakat oktatott a maroknyi diákságnak.

IV. Horváth László nyomtatásban is megjelent teo-

lógiai írásainak címjegyzéke, amelyre nézve ismételten 

jelezzük, hogy a felsorolás nem teljes.

Horváth László szekuritátés doszárjait nem láttuk, 
de Sógor Csaba szerint az ott „összegyűjtött művei”, azaz 
írásai megtalálhatóak.24  Néhai felesége így emlékezett a 
könyvek sorsára: „Mikor őt elvitték, egy egész duba köny-
vet, főképp fordítást, vele vittek. Írógépet is.”25 Jellemző, 
hogy Horváth László halála után mégis tartottak egy for-
mai, de tipikusan kommunista igazságszolgáltatást mí-
melő pert. Ennek során az elkobzott írógépét a kolozsvári 
néptanácsnak ajándékozták, a könyveit pedig elégetésre 
ítélték. Sógor Csaba erről így ír: „Hogy a peres eljárás 
teljes jelen, az ügyész megfellebbezte a november 24-i 
ítéletet. Tehát: 1962. január 23-án, a kolozsvári Katonai 
Törvényszék, Ticală Ioan bírósági őrnagy elnökletével 
ismét összeült, hogy korrigálja az előző évi november 
24-i 154. sz. ítéletet, mely elmulasztotta, hogy megfele-
lően rendelkezzen a bűnjelek további sorsáról. A katonai 
ügyész beszédében a különböző tiltott publikációkból álló 
bűnjelek elkobzását és elégetés révén való megsemmisíté-
süket javasolta. A Katonai Törvényszék határozatában, 
nemcsak a bűnjelek további sorsáról, hanem Horváth 
elkobzott írógépéről is rendelkezett. Az ügyész óhajának 
megfelelően, a publikációk elégetése mellett, elrendelte 
az írógép átadását a kolozsvári Városi Néptanács számá-
ra, hogy az állam érdekében értékesítse, közhaszonként 
felhasználja.”26

A valamikor máglyára szánt könyvek koszorújába el-
méletileg beletartoztak az alábbi kiadványok és kéziratos 
művek, amely jegyzéket saját magunk állítottunk össze 
és a mostani közzététele bizonyára hozzájárul a teljesebb 
bibliográ* a összeállításához.

– Horváth L.: A kálvinizmus és a politika. Folyta-
tásokban közölve az Őrálló című folyóíratban 1925–1928 
között.

23  Özv. Horváth Lászlóné 1991. okt. 8-án, Marosvásárhelyen (Rodnei 
utca 81. szám alatt) kelt és hozzánk intézett leveléből idézem az alábbi 
tudósítást: „Kedves Jánoskáék! A tegnap hallottam, hogy érdeklődsz 
a L. Bátyád egyes dolgai felől. Ő nem volt börtönben Zsilaván soha. 
Viszont Pitesten 1947-ben több hónapig elit román társaságban igen. 
Ott ügyvédek, orvosok, tanárok, operaénekesek stb. voltak. Azok 
különböző politikai pártok tagjai voltak, amíg szabadon voltak. Úgy 
hallottam akkor, hogy minden 50 román után egy magyart is odazártak. 
Rá azt fogták, hogy keresztyén szocialista párt tag. Ő soha sem volt 
semmi pártban, de a doszárján úgy szerepelt, mint keresztyén szociális 
párt tag. Azt kérdezed, hogy ki járt közben, hogy kiszabaduljon. Én 
nem tudok ilyen közbenjáróról, ő sem tudott ilyenről. Lehet hogy volt, 
de lehet, hogy egyszerű amnesztia folytán szabadultak ki.”
24  Sógor Csaba: Horváth László, i.m. p. 3.
25  Horváth Lászlóné 1991. ápr. 22-én Marosvásárhelyen kelt leveléből,  
p. 2.
26  Sógor Csaba: Horváth László, i.m. p. 47.
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– Ds. L. Horváth: Alzoo lief hee"  God de wereld ge-
had... (10 Meditaties uit het Hongaarsch.) /Úgy szerette 
Isten ezt a világot.../ Druk H. J. Bronsema, Leek (Gron.). Év 
nélkül. (Valószínűleg 1928-ban jelent meg.) Budapesten 
és Hollandiában tartott igemagyarázatok, 1-39. oldal. A 
Vrije Universiteit könyvtárában lévő példányban sajátke-
zű ajánlását olvassuk: „Met eerbied en dankbaarheid van 
L. Horváth.”

– Kerstfeest op zee. /Karácsony a tengeren./ Holland 
nyelvű evangéliumi irat 1929-ből, nem láttam, a törzs-
könyvi lapjában van felsorolva.

– Horváth L.: Úton... a Lélek által... (Egy kertészcsa-
lád története két önvallomással.) Fébé-nyomda Budapest. 
Év nélkül. (Véleményünk szerint 1929-ben jelent meg, 
terj.16 lap.) 

– Horváth L.: A kálvinizmus és a dogma.27 Törekvés 
Nyomda Hódmező vásárhely, 1931. p. 1-152. Az utószót 
1930 karácsonyán keltezi Hollandiában és megköszöni 
Falábú Dezső hódmezővásárhelyi gimnáziumi tanárnak 
a kötet sajtó alá rendezését. – Ezt a kötetet dr. Kozma 
Zsolt ajándékozta nekem.

– Horváth L.: Het. Hongaarse Calvinisme. Rotter-
dammer, 1933. /Nem tudtuk beazonosítani, a törzskönyvi 
lapján szerepel ez a cím./

– Horváth L.: Nyugalom. Újvidék-Kolozsvár, 1934.
– Horváth L.: Nyugalom... Második kiadás. Cluj 

[Kolozsvár], 1934. 16 lap
– Horváth L.: Csend. Mohács, 1935.
– Drs. Horváth László fordította: Dr. Kuyper Ábra-

hám: Szeresd az Urat című mun káját. Az előszót írta 
Horváth László 1935 adventjében Kémes egyházközség-
ben. (Bara nya megye.) Felelős kiadó: Gyenis János refor-
mátus lelkész, Drávapalkonya. Nyomatott Bagó Mihály 
könyvnyomdájában Dombóváron. 1935. 1-70. old. (Ennek 
a kiadványnak az anyagát Horváth László a Kuyper: Nabij 
God te zijn (Isten közelében lenni) című kötetének a medi-
tációi közül válogatta. Példánya található az Amsterdami 
Vrije Universiteit könyvtárában.

– Horváth L.: Úton a Lélek által. Budapest, 1936.
– Horváth L.: A szigeten. In: „Egyházi Újság”28, Buka-

rest. (Az újság 1929 és 1941 között jelent meg, főszerkesz-
tője Nagy Sándor. - Horváth László 1936 okt.1 és 1941 ápr. 
30 között szolgált Bukarestben, a cikkének a megjelenési 
idejét eddig nem sikerült beazonosítanunk.)

27  Horváth László így dedikált a Teológiai Intézet könyvtárának 
egy példányt: „Tisztelettel s szeretettel: a szerző. Régen, 1949. jan. 
1-jén. Márk 16:15.” Kurta József főkönyvtáros szerint ez a valamikor 
katalogizált példány nem lelhető, „H”, azaz „hiányzik”, ezt a megjelölést 
lehet látni a régi cédulán. Eltávolították!
28  Az „Egyházi Újság” hasábjain a Horváth László cikke mellett 
számos helyzetértékelő elemzés látott napvilágot a regáti magyarság 
helyzetéről. amelyeket érdemes megemlíteni: Babos Sándor, A végeken; 
Udvari András, Hittestvéreink Olténiában; Holoubek László,Magyar 
pünkösd Craiován; Udvari András,A Regátban élõ magyarság lelki 
elváltozásai; Nagy Sándor, A bukaresti magyarság szervezeti kérdései. 
Lásd Máriás József: Magyar közművelődés a román fővárosban. In 
„Művelődés” honlapján, dátum nélkül. Megtekintve 2017. márc. 10-én. 
http://www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=1244 (Máriás József e 
könyvismertetését a Bántó István művéről írta: Magyar közművelődés 
a román fővárosban. Tanulmányok, jegyzetek, Polis Könyvkiadó, 
Kolozsvár, 2011)

– Horváth L.: Nyugalom. V. kiadás. Bucureşti, /1938/. 
Tiparnita könyv nyomda.

– Horváth L.: Elfeledkezhetik-e? [Bucureşti, 1938.] 1 
lev. 30 cm 

– Horváth L.: Ha a halottak közül... Református 
András párbeszéde Kereső Tamással a szellemidézésről. 
Oradea. Év nélkül. (Az előszót Orth Győző belmisszi-
ói titkár írta 1938 júniusában.) Kálvin nyomda. 76 lap 
(Református Könyvtár. 48. sz.) 

– Horváth L.: Csendes ünnepély. A marosvásárhelyi 
árvaház javára rendezik az Úr Jézus református gyüleke-
zetei. Hely és év nélkül. 1 lev. 23 cm. 

– Horváth L.: A mi igaz édesanyánk. János apostol-
nak a Mennyei jelenésekről írott könyve XII-ik fejezeté-
nek református hitvallású magyarázata. Bukarest, 1939. /
Tiparniţa kny./ 23 lap. 

Az első számozatlan lapon ez a szöveg olvasha-
tó: „A Keleten élő hittestvéreknek ajánlja a svájci re-
formátusok szeretetteljes üdvözletével a Pfenninger-
Bodmer Munka-közösség. Gruss der Brüder aus der 
Schweiz an die Glaubensgeschwister im Osten durch das 
Pfenninger-Bodmer-Werk.”

– Horváth L.: Isten – a nemzetek és a magyarság. 
Turul könyvnyomda, Marosvásárhely, 1946., Oldalszám: 
1-42.

– Horváth L.: Krisztusnak a poklokra való szállásá-
ról. In: Református Szemle, 1949, p. 429. – Ezen tételhez 
hozzászólt Geréb Pál in R. Sz. 1949/431, továbbá László 
Dezső in R. Sz. 1949/493 és Kiss Béla in R. Sz. 1949/498.

Itt véget ér a nyomtatásban megjelent műveinek a 
jegyzéke, úgy tűnik, hogy az 1950-es évtől kezdve többé 
nem engedték publikálni.

V. Kéziratban maradt fordításai és saját munkái

E helyen már elöljáróban megjegyezzük, hogy a kéz-
iratos sokszorosítás súlyos bűnténynek számított, a vá-
diratban megtalálhatóak a vétkes gépírók nevei: „Horváth 
felsorolta azokat a személyeket is, akik segítettek neki a 
felsorolt munkák – általában 5 példányban – írógéppel 
való sokszorosításában: a kolozsvári Czira Bálint felesé-
gét, a Magyar Színház alkalmazottját (Donogán Júlia); 
a marosvásárhelyi evangélikus lelkész apósát, Béldi 
Gergelyt; Pongrácz László református lelkészt; a saját 
feleségét, Horváth Olgát; Klohocza Júliát Szászrégenből; 
valamint a már elítélt Bissinger Erzsébet grófnőt nevezi 
meg segítőtársaiként.”29 Közelállóak úgy tudták, hogy fe-
leségének a házörökségét is mind a kéziratok gépeltetésé-
re költötte.

– A Szentlélek Istenről : H. Káté, XX. úrnapja / 
dr. Kuyper Ábrahám; [ford.: Horváth László] 1954 
Marosvásárhely : [s. n.], 1954 23 f. ; 32 cm. Református 
Hitvallásunk Gépelt kézirat –[1.], A Szentlélek közössé-
ge mindnyájatokkal. – [2.], A Lélek harcba indít. – [3.], 
Vigasztaló ajándékok: Zsolt. 68:19. – Dosszié

29  Sógor Csaba: Horváth László, i.m. p. 34.
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– Rendszeres teológia: szoteriológia. Szentlélek. 
Gyakorlati teológia, homiletika, prédikáció

Horváth László (ford.) Református hitvallásunk A 
Szentlélek közössége mindnyájatokkal. –A Lélek harc-
ba indít. Vigasztaló ajándékok. (Ma a Teológiai Intézet 
könyvtárában található). 

– Az Úr törvénye : Heidelbergi Káté XXXIX – XL – XLI 
– XLII – XLIII – XLIV. / írta: dr. Kuyper Ábrahám; [ford.: 
Horváth László] 1955 Marosvásárhely: [s. n.], 1955, 29 cm

Református Hitvallásunk. Gépelt kézirat II. – 264, [1] 
Gyakorlati teológia, katekézis: Heidelbergi Káté. 

Tíz parancsolat. (Ma a Teológiai Intézet könyvtárában 
található). 

– Az imádságról és a miatyánkról: Heidelbergi  Káté. 
XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI. / Írta: dr. Kuyper 
Ábrahám, ford. Horváth László. 1955. Marosvásárhely: 
[s. n.], 1955. 252, LXXVII f.; 19 cm (Református hitvallá-
sunk; IX.) Gépelt kézirat. (Ma a Teológiai Intézet könyv-
tárában található). 

– Így hala meg Mózes / Wielinga B.; [ford. dr. Horváth 
László] In: Homi le tikai szöveggyűjtemény: a homiletikai 
előadások történeti részével kapcsolatosan tanulmányo-
zandó prédikációk / kiadta dr. Borbáth Dániel theol. ta-
nár. Gépelt kézirat I. kötet, kézirat református teológiai 
hallgatók részére intézeti használatra. – Kolozsvár, 1955–
1956. 91 p. (A tizennyolc prédikációt tartalmazó gyűjte-
ményben a 16. a Horváth László fordítása. A Protestáns 
Teológiai Intézet könyvtárában található).

– Közös kegyelem. Írta dr. Kuyper Ábrahám. 
Fordította Horváth László. Kézírat gyanánt. Régen, 1956. 
Sebestyén Jenő emléke előtt tiszteleg ezzel a fordítással, 
amely sűrű gépeléssel 505 oldalt tesz ki30, emellett pedig 
57 oldal terjedelmű az előszó. Az Adorjáni Kálmánnak 
dedikált példány szövege a következő: „Kálmánnak tisz-
telettel és szeretettel és a Titus 2:7,8, 11-15 gondolataival, 
Laci bácsitól. Magyar Régen, 1956. április 19-én.”31

– Horváth L.: Csak szenvedőknek.... Magyarrégen, 
1957, aug. 12. Kézirat, 17 oldal. Ezt a példányt Horváth 
László így dedikálta Hermán István Pál keresztapámnak: 
„Pista barátomnak szeretettel bergenyei beiktatása alkal-
mából. Szeretettel: a szerző. Mezőbergenye, 1957. szept. 
22-én. Csak Őreá nézzél egyedül.”

Horváth Lászlóné 1991-ben így emlékezett annak 
a mentéséről, ami a férje impozáns könyvtárából még 
menthető volt: „Azt írta a börtönből, hogy küldjem a 
? eologiának ajándékba. Köztük volt Kálvin Institutiója is 
hollandul és sok más. Tizenkét láda könyvet (többnyire hol-
land) küldtem a Teológiának ajándékba, ládája 10-12 kg.”

30  Kevesen múlott, hogy ezt a fordítást 1990-ben nem jelentették 
meg Hollandiában. Birdaard községben erre nézve akkor ezer guldent 
gyűjtöttek. Drs. P. Dijkstra megszerezte a kézírat első felét, a második 
rész a Vrije Universiteit könyvtárában volt letéve. Lásd: Hongaarse 
vertaling Kuyper. In Friesch Dagblad, Leeuwarden, zaterdag, 3. Febr. 
1990., p. 2.
31  Id. Adorján Kálmán: Isten előtti alázattal. In: Akik imádkoztak 
üldözőikért, i.m. p. 120.

Megkérdezésünkre a Teológia Könyvtárában poses-
sori bejegyzés alapján ma öt olyan könyvet tartanak szá-
mon, amely Horváth Lászlótól származik.32

Amit pedig a házkutatók 1961. április 14-én elvittek, 
jegyzőkönyvben rögzítettek és azután törvényszéki vég-
zés nyomán elégettek. Íme:

„7 (hét) helyiséget kutattunk át. A házkutatás f.é. 
április 14-én 21.30-kor kezdődött és f.é. április 15-én 
_________ órakor fejeződött be. A házkutatáskor a kö-
vetkezőket fedeztük fel és foglaltuk le:

1. Dr. Kuyper Ábrahám 13 kötetnyi munkáját, me-
lyeket Horváth László magyar nyelvre fordított, címük: 
„Megigazulás - Jócselekedetek”, „Megváltás – Szentlélek”, 
„A Szent Egyház”, „A megváltás”, „Tövis helyett mirtusz”, 
„A megváltás szentlélek”, „A bűn nyomorúságáról”, 
„Tégy hitvallást”, „A szent úrvacsora”, „A bűn nyomorú-
ságáról”, „Az imádságról”.  

2. Nevezett Horváth László 36 kötetnyi munkáját, cí-
mük: „A kálvinizmus és a dogma”, az „Önmagunkra talá-
lás” két példánya, a „Karácsonyi Evangélium” 3 példánya, 
„Jézus tanítványokat nevel” 6 példányban, az „Ige és szak-
ramentum” 3 példánya, „Szentlélek”, „Az anyaszentegy-
házról”, „Önmagunkratalálás”, „Nehémiás”, „Messiás”, 
„Szentlélek”, „Önmagunkra találás”, „Újjászületés”, „A 
gyülekezet angyaláról”, „Jelenések könyve”, „A pátriár-
kák”, a „Feltámadott” két példánya, „Ige a Kereszten”, az 
„Értékes szenvedés” két példánya.

3. Négy fordításkötet, Dr Kuyper Ábrahám mun-
káiról, „Az Úr törvénye” (3 példány) és „Az ember 
nyomorúságáról”.

4. A következő című könyveket: „A végzet ellen”, 
„Protestáns szemle” (2 példány), „Igehirdető” (2 példány), 
„Népi magyarság”, „A magyar világnézet”, „Református 
naptár 1944”, „Comenius Schola Ludus-a”, „A kivándor-
lás”, „Mezőbánd helynevei”, „A magyar pap és tanító[?]”, 
„Magog Z ai”, „Mécs László összes versei”, „Az egész lá-
tóhatár”, „Levente testnevelés kézikönyv”, „Calendar săp-
tămînal 1960”.

5. A „Húsvét” című vers 1 példánya.
6. A „Fel a fejjel” című vers 1 példánya.” 33

Hitvese emlékezése szerint: „A házkutatást olyan 
buzgalommal végezték, annyira keresték a bűnjeleket, 
hogy még a paplant és a párnákat is letették a földre és 
úgy taposták, hogy még találjanak titkos iratokat”.34

VI. Horváth László származása, családi élete

Horváth László 1901. május 15-én született Kolozs-
váron, főkalauz foglalkozású édesapjának a neve Horváth 

32  Kurta József 2012. okt. 25-i szíves közlése szerint ezekről a 
művekről tudják, hogy Horváth Lászlótól származnak: 1./ Kálvin János 
kisebb művei a rendszeres teológia köréből. 1912. – 2./ Kálvin János: A 
keresztyén vallás rendszere 1559. 1909–1910.– 3./ Ravasz László: Alfa és 
omega, 1932. – 4./ Warga Lajos: A keresztyén egyház történelme 1906–
1908. – 5/ Weszely Ödön: Népiskolai oktatástan: neveléstan, tanítástan 
és módszertan elemi, népiskolai, tanító- és tanítónőképző intézetek 
számára, 1917.
33  Sógor Csaba: Horváth László, i.m. p. 32.
34  Bartos Gábor: A tárgyalás elmaradt. I.m. p. 118
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Ferenc, háztartásbeli édesanyjának a neve Dávid Katalin, 
aki 1871-ben született. A család a Rudolf utca 84. szám 
alatt lakott, a csauseszkánus érában Marx utcára változ-
tatták a nevét. „A Rudolf utcai házat a második világhá-
borúban teljesen lebombázták. Az udvar tele volt ágy-
útölcsérrel, a fák gyökere égnek állt. Én is láttam később. 
Egyházközségi beosztás szempontjából az a terület, ahol 
a Rudolf utca volt, tudtom szerint a Hidelvéhez tartozik, 
ahol az ő gyermekkorában és i) úkorában Benedek Árpád 
volt a lelkipásztor”.35 

Az  SDG alapítóinak sorában
Korabeli fényképeken láttuk a Vrije Universiteit 

könyvtárában azokat a felvételeket, amelyeken, ha igaz, 
Horváth László is felismerhető. Sebestyén Jenő budapes-
ti teológiai tanár kezdeményezésére megalakították 1920 
végén Holland-Magyar Református Bizottságot, 1921-ben 
pedig a Kálvinista Könyvtár kiadványi sorozatának kere-
tében hozzáfogtak a hollandiai (gereformeerd) teológiai 
művek magyarra való fordításához és megjelentetéséhez. 
Sebestyén professzor Hollandiában a magyar teológusok 
taníttatását szorgalmazta, aminek hatására 1921-ben egy 
bizottság kezdett el foglalkozni a Gereformeerde Kerk-
ben a magyar teológus hallgatóknak szánt ösztöndíjak 
és alapítványok létrehozásával. Horváth László is így 
került Hollandiába. Az SDG megalakítására, elsősorban 
a kálvinizmus ideáljainak a megvalósítása érdekében36 
1921. július 6-10 között került sor Siófokon. Az alapítók 
között találjuk Horváth Lászlót is Töltéssy Zoltán, Hegyi 
Sándor, Komáromi János, Szőke Imre, Halasi Miklós, 
Balogh Vilmos, Nagy Sándor Béla, Ecsedy Aladár és 
Szabó Zoltán társaságában.37 Úgy tudjuk, hogy Horváth 
László Református keresztyénség és a magyarság címmel 
tartott előadást. Az SDG első téli konferenciáját 1923. ja-
nuár 15-én tartották Budapesten, Horváth László ekkor 
Hollandia titkáról beszélt. Jelezzük, hogy az SDG tisztika-
rában jegyzőként a következő atya= akat találjuk: Balogh 
Vilmos teológus, Horváth László segédlelkész, Ecsedy 
Aladár. Az alapszabályban az olvasható, hogy a tagok a 
következőképpen tesznek vallást: „Isten különös kegyel-
mét dicsérem abban a tényben, hogy engem, szegény bű-
nöst, Uram, Jézus Krisztus drága vérén megváltott és di-
csőséges szolgálatára elhívott.” Az SDG tagjai fogadalmat 
tettek arra, hogy református egyházukat missziói lélekkel 
szolgálják, a református teológiát művelik, annak diadal-
ra jutásáért dolgoznak, és Isten felségjogát életük minden 
területén elfogadják.

35  Így írta nekünk Heerenveenbe az özvegye Marosvásárhelyről,1991. 
ápr. 22-én.
36  „Református dogmatikai és etikai elveken épülő, szigorúan 
konfesszionalista, történelmi gyökerekből táplálkozó hitébredést akart 
és erre épülő egyházi és társadalmi megújulást, a kálvinista öntudat 
kialakítását és a dogmák etikai konzekvenciáinak érvényesítését. 
Tettekben megnyilvánuló vallásosságot hirdetett, amelyben a hívő 
Isten munkatársa, aki Isten iránti hálából és nem saját dicsőségére 
cselekszik.” Lásd Csohány János: Magyar protestáns egyháztörténet 
1849–1918. Sokszorosított kompendium. Debrecen, 1973. p. 116.
37  Pótor Imre: Dr. Tóth Endre az egyházépítő professzor, különös 
tekintettel dunántúli szolgálataira – Vásárosnamény, 1996 Világhálón: 
http://mek.oszk.hu/02400/02489/02489.rtf  Megnyitva 2014 szept.7-én.

Kolozsvár-Budapest, Amsterdam-Bukarest és más fő-
városok meg számos kis falu törzskönyvi lapjában38, ame-
lyet valószínűleg Nagy Sándor bukaresti lelkész és espe-
res-helyettes állított ki, az alábbi bejegyzéseket találjuk a 
tanulmányaira nézve.

I. lelkészképesítő vizsgájának időpontja: 1923. okt. 4. 
Dunamelléki Református Egyházkerület.

II. lelkészképesítő vizsga ideje: 1928. febr. 8. Tiszántúli 
Református Egyházkerület.

Doktori vizsga: 1931. március 27-én Amsterdamban. 
(Valójában a szokásos „doctoraal” vizsgáról van szó, nem 
a hagyományos teológiai doktori cím megszerzéséről. 
(H.M.J.)

A holland mellett németül elég jól beszél, angolul 
kevésbé.

Külföldi tanulmányi évei Hollandiában
1923. okt. 15–1924 jún. 15. között, Amsterdam, Vrije 

Universiteit
1926 okt. 31- 1931 márc. 27 között az amsterdami 

Szabad Egyetem doctorandus hallgatója.

Szolgálati helyei
1922. okt.15–1923. aug. 31 Skót Misszió, Budapest, 

exmittált segédlelkész.
1924. okt. 15.–1925. nov. 1. Pestszentlőrinc, hitoktató 

segédlelkész
1925. nov. 1.–1926. márc. 11. Budapest-Kőbánya, hi-

toktató segédlelkész
1926. ápr. 15.–1926. szept. 1. Budapest-Zugló, hitok-

tató segédlelkész
1935. febr. 4–1935. jún. 10. Poprád (Baranya) lévita 

lelkész
1935. szept. 1.–1935. dec. 14. Kémes39 (Baranya) lévita 

lelkész
1935. dec. 14.–1936. jún. 1. Pestszentlőrinc, 

lelkipásztor
1936. jún. 1.–1936 szept. 1. Szigetmonostor, 

lelkipásztor
1936. okt. 1.–1941 ápr. 30? Bukarest40, lelkipásztor

38  A törzskönyvi lap az Erdélyi Református Egyházkerület levéltárá-
ban található. Megkereséséért és az adatok közléséért (1991. ápr. 24.) dr. 
Kozma Zsoltnak mondok köszönetet.
39  „2. A felsőbaranyai egyházmegyében Kémes gyülekezetében emlí-
ti Horváth László nevét a Dunamelléki Református Egyházkerület 
Jegyzőkönyve az 1935. november 16-án tartott ülésén: https://library.
hungaricana.hu/hu/view/ReformatusJegyzokonyvek_Egyhazkerulet_
Dunamelleki_1934_1936/?pg=262&layout=s  . Világhálón megtekintve 
2017 márc. 10-én.
40  1937 tavaszán egyházközség alakult a város keleti, egyik leg-
sze gényebb negyedében; a 230 fős közösséget  dr. Horváth László 
lelkipásztor vezette. Ezzel egyidőben kezdtek el építeni a Vatra 
Luminoasă utca 173. szám alatt egy református imaházat, amelyben 
egy osztályterem is helyet kapott. A 62 fős iskola csak a következő évtől 
kapta meg a működési engedélyt. 
   Ugyancsak 1937-ben, a város déli részén is hitköz ség alakult Szigethy 
Béla lelkész irányításával. Egy idejűleg a Giuleşti úti telkükön egy 20 
férőhelyes árvaház építésébe is belefogtak. Az alapkövet 1938-ban tették 
le, de a munkálatok elhúzódtak. A többi, Nagy Sándor által tervbe vett 
létesítmény, egy öregotthon és egy szülőház, már szóba sem jöhetett.
   1940. február 4-én a város északi részének egyházközsége is 
megala kult, egy bérelt épületben a Chitilei út 42. szám alatt, ennek 
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1941. márc. 1.?– ápr. 30.? Magyarborzás, helyettes 
lelkész

Itt abbamaradt a törzskönyvi lap bejegyzéseinek 
a sora. A következő szolgálati állomások sorrendjét a 
rendelkezésünkre álló, többé-kevésbé hiteles források, 
Molnár János41 és Sógor Csaba42 tanulmányai alapján 
igyekszünk feltüntetni.

– Nyárádtőre kerül segédlelkésznek – 1943 szeptem-
ber végéig.

– Póka egyházközségében rendes lelkész – 1943 októ-
berétől 1945 áprilisáig

– Magyarrégen parókus lelkésze – 1945 – 1958 között
– Szilágysámson – 1958 – 1960
– Fegyelmi felfüggesztés: 1960 jan. 15 – 1960 aug. 

(Istvánházára küldik, de nem fogadja el.)
– Szék: 1960. augusztus – 1961. április 14 (Kísérője és 

helyettesítője id. Bányai Ferenc.)

lelkipásztora Gudor Lajos volt, akinek szándékában állt ősztől 
engedélyeztetni az iskolát.
   Az 1939/40-es tanév statisztikái három iskolát említenek, összesen 
294 tanulóval, Bitay Sándor igazgató irányításával. Úgy látszik, 
hogy mintegy 5000 magyar gyermek a román állami vagy a német 
evangélikus iskolákba járt; néhányan biztosan a középiskolát vagy akár 
a főiskolát is elvégezték. Kevesükről van értesülésünk. – Egy majdnem 
három évig elhúzódó per után 1939. február 12-én jogerőre emelkedett 
a Koós Ferenc építette templomra kiadott bontási határozat. Az egyház 
közel 15 millió lejes kártérítést kapott. Ugyanebben az évben a Giuleşti 
temető szabad telkén letették egy Katona József tervezte inas-szállás 
alapkövét.
  1940-ben a hitközség a kártérítés egy részéből, 8,7 millió lejért 
megvásárolt egy telket ugyancsak a Lutheránus utcában (a CINOR 
épülete volt 2004-ig). Az év nyarán Katona József belefogott a telken 
egy hatemeletes toronyház építésébe, amely a Calvineum székháza 
lett volna. Az épület már majdnem állt, amikor két esemény – a 
bécsi szerződés augusztus 30-án és a november 10-i földrengés – 
szétfoszlatta Nagy Sándor minden reménységét a bukaresti magyarok 
jövőjét illetően; a valóság még legsötétebb elképzeléseit is felülmúlta. 
A két esemény következményei katasztrofálisak voltak: Nagy Sándor 
becslése szerint több mint 30 000 magyar hagyta el Bukarestet, és 
a református egyházközség összes épülete, a Calvineum mögötti 
tornatermet (ami még ma is a református egyház tulajdona) leszámítva, 
használhatatlanná vált.
  Az óromániai magyarokra vonatkozó utolsó statisztikai adatok 
szerint Bukarestben és környékén (Chitila, Olteniţa, Călăraşi, Silistra) 
36 036 magyar református élt, a többi regáti területen (Ploieşti, Galac, 
Brăila, Moreni, Piteşti, Konstanca stb.) még körülbelül 21 500. A más 
felekezetű, elsősorban a katolikus magyarok száma nem ismert.” Lásd 
Hencz Hilda: Magyar Bukarest. (Az idézett részletet János András 
fordította.) In: „Háromszék”, 2016. augusztus 27., szombat, p. 7. – 
Világhálón megtekintve 2017 febr.4-én.
41  Molnár János írásában több téves adat szerepel, ami novum, az 
a Horváth László kórházi kezeléseinek a színhelye, de a dátumok ott 
sem találnak: „Horváth László Kolozsváron született 1901. május 15-
én. 1918-ban elhagyta Erdélyt, és 1923-ig Magyarországon élt. Ekkor 
Hollandiába ment tanulni. Egy év után visszatért Magyarországra, 
majd 1926 és 1933 közt Amszterdamban tanult teológiát. 1936-ig 
a magyarországi Páprándon szolgált, majd visszatért Romániába 
bukaresti lelkésznek. 1940-ben megbetegedett és 1943-ig budapesti, 
kolozsvári és marosvásárhelyi klinikákon gyógyult. Rövid nyírestói és 
pókai lelkészkedés után Szászrégenben szolgált 1944 és 1958 közt. Innen 
Szilágysámsonra helyezték, ahol felfüggesztették állásából, állítólagos 
rendszerellenes prédikációk miatt, amit Kémeren vendéglelkészként 
mondott. Majd áthelyezték Székre.” Idézet helye: Molnár János, Az 
1962-es kolozsvári püspökválasztás és a szekuritáté. Világhálón 
megtekintve 2015 nov. 23-án: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/
cikkek/molnarjanos-kolozsvar.htm
42  Sógor Csaba: A kisebbségi lét dimenziói egy református lelkész 
esetében: Horváth László (1901-1961) Kolozsvár, 2009.

– 1961. nov. 23-án reggel 6 órakor a Szekuritáté bör-
tönében (hivatalos írat közlése) megállapítják Horváth 
László klinikai halálát. 

VII. Dokumentumok Horváth László lelkészi 

állomásairól

1) Horváth László segédlelkész a hollandiai Rhenen 
kisvárosában 1933 folyamán.

Az alábbi részletek a 87 éves mevr. A. M. de Koekoek43 
asszony hollandul írott leveléből származnak, amelyet 
Rhenenből 1991. jún. 14-én keltezett és küldött a címem-
re. „Horváth László a szomszédunkban lakott, ott bérelt 
szobát egy idős házaspár otthonában. Amikor a nővérem 
vagy a bátyám harmoniumon játszott, «Latsie» nagyon 
szépen énekelt, tenor volt. Egy alkalommal magával hoz-
ta John Bentinck urat is Amerongenből, aki a Buchman 
mozgalom tagja volt. – Itt Rhenenben, a mi városkánkban 
1933-ban volt Horváth László egy esztendeig segédlelkész 
(hulpprediger). Születésnapomra, február 15-re egy köny-
vet is kaptam tőle, és édesapámnak is ajándékozott egy-
szer egy könyvet. Tulajdonképpen nem volt prédikálási 
engedélye (preekconsent), de abban az időben szokásos 
volt az, hogy valaki ideiglenesen anélkül is szolgálhatott. 

Természetére nézve tüzes volt, ezt jól tudom, mind-
ez hatvan esztendővel ezelőtt volt. Az akkori presbitéri-
um tagjai már mind elhaltak. Később azt tudtam meg 
Horváth Lászlóról, hogy miután hazatért, megházaso-
dott. – Horváth Olga 1985 nyarán felkeresett engem is, és 
akkor megtekintette azt a házat, ahol a férje annak idején 
lakott a mi egyházközségünkben.”

2) Horváth László lelkipásztori szolgálatának hiva-
talos helyei a szórványokkal együtt 1933 és 1960 között 
Horváth Lászlóné emlékezetében: 

Rhenen, Achterberg, Bukarest, Konstanca, Magyar-
borzás, Nyárádtő, Malomfalva, Póka, Majos, Unoka, 
Magyarrégen, Görgényszentimre, Idecs, Üvegcsűr, Szász-
régen, Dedrád, Bátos, Idecs, Radnótfája, Abafája, Felfalu, 
Körtefája, Gernyeszeg, Petele, Szilágysámson, Szék.

„Amennyiben emlékszem, Laci bátyád Rhenenben 
és Achterbergben szolgált először huzamosabban. Ekkor 
hazahívta Édesanyja azzal, hogy itt nagyobb szükség 
van rá. Utána Bukarestben szolgált és úgy hallottam, 
hogy Konstancába is kijárt szolgálni. Ezt az utóbbit egy 
holland házaspár mondta, aki ott hallotta őt prédikálni. 
Az asszony magyar volt, a férje holland. Már nem em-
lékszem a nevükre, törpe növésű volt a férZ . – Azután 
Magyarborzáson szolgált, majd Nyárádtő következett, 
amelynek Malomfalva volt a szórványa. Azután Pókán 
volt lelkész, ennek Majos és Unoka volt a szórványa. – 
Azután Magyarrégenben szolgált, amelynek szórványai: 
Görgényszentimre, Idecs, Üvegcsűr s még egy-két szór-
vány, amelyek nevére nem emlékszem.

43  A.M. de Koekoek asszony lakcíme 1991-ben: „Huis ter Dale”, 
Rozenlaan, 115. – 3911, DT, Rhenen.
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Ebben az időben a szebeni szász püspök meg-
kérte, hogy az evangélikusok gyülekezeteit is átvegye 
Szászrégenben, Dedrádon, Bátosban és Idecsen is. Petelén 
a szászok evangélikus gyülekezetét is reá bízták.

A háború alatt és után a Marosmentén az elmene-
kült lelkipásztorok gyülekezeteit is szolgálta, úgymint 
Radnótfája, Abafája, Szászrégen, Felfalu, Körtefája, 
Gernyeszeg stb.

Én sokszor egy hétig nem láttam. Hol egy kis vak ló-
val, hol vonaton, már ahol volt vonat... Elment vasárnap 
délután és egy hét múlva került haza. Ez így ment hóna-
pokon keresztül, mert a dunántúli és tiszántúli felrob-
bantott hidak miatt, vonatok nélkül lassan jöttek vissza 
a lelkipásztorok.”44

3) Horváth László lelkészi szolgálatai Svájcban és 
Bukarestben45: 

1934 és 1937.

Az alábbiakat Szigethy Béla nyugalmazott reformá-
tus lelkész közölte velem az 1991. április 16-án kelt leve-
lében.46 „Horváth Lászlóval először Baselben, Svájcban 
találkoztam 1934 végén, amikor ott ösztöndíjjal tanul-
tam. Hollandiából egy Oxfordi Mozgalom csoporttal 
jött Svájcba és Báselben néhány napot töltöttek. Akkor 
a magyar diákokat, teológusokat évek óta és akkor is 
segítő Welti Schneider asszonyék házánál találkoztam 
vele. Herr Welti az Oxford csoport hatására nagy lelki 
változáson ment át és engem is meghívott a csoport gyű-
léseire. Horváth László akkor mint drs. László Horváth 
volt bemutatva. László engem is külön hívott személyes 
beszélgetésre. Sok értékes benyomást nyertem a csoport 
ottani látogatása és gyűlései kapcsán. Rövid baseli talál-
kozásunk után nem voltunk kapcsolatban.” 

Aztán 1937 őszén találkoztam vele Bukarestben, 
ahol ő körülbelül egy éve már a Bukarest Keleti Magyar 
Református Gyülekezet szervező lelkésze volt. Engem a 
bukaresti egyházunk (ahol előzőleg 1933–1934-ben hitok-
tató lelkészként egy évet töltöttem) hívott meg a Bukarest 
Déli Gyülekezet megszervezésére. Lászlóval a havonként 
tartott lelkészértekezleteinken és az egyes gyülekezeteink 
időnkénti ünnepi alkalmain találkoztam. Nagy Sándor 
vezetőlelkészünk mondta, hogy a déli részen jobban 

44  Horváth Lászlóné 1991. márc. 26-án kelt leveléből, 1. és 2. oldal.
45  Csortán Ferenc: Körkép a két háború közötti bukaresti magyarokról 
In Látó, 2009 aug.: „Elsőnek a keleti parókiális kört szervezik meg, ahol 
külön jogkörrel felruházott lelkész tevékenykedik. A Vatra Luminoasă 
utcában vásárolt telekre iskola-imaház és parókia épült. Ennek volt 
buzgó lelkésze dr. Horváth László. Megvolt a terv arra, hogy a két 
tantermes déli parókiális kört a Şoseaua Viilor-on iskola–templom– 
parókia-együttessé bővítik. Szigethy Béla lelkész munkája garanciát 
jelentett arra nézve, hogy a terv mihamarább megvalósuljon, ám a 
második világháború kitörése ezt megakadályozta. (...) A Bucureştii 
Noi negyedben alighogy beindult a parókiális kör megszervezésének 
alapfeltételéül szolgáló telekvásárlás, a háború, a bombázások, a 
menekülések, hazatelepülések összezilálták a tervek kivitelezésének 
szálait.” Világhálón, 2012. okt. 27: http://www.lato.ro/article.php/
K%C3%B6rk%C3%A9p-a-k%C3%A9t-h%C3%A1bor%C3%BA-
k%C3%B6z%C3%B6tti-bukaresti-magyarokr%C3%B3l/1278/ 
46  Címét régen Édesapám írta meg: Szigethy Béla, 4620 Taylor Ave. 
N.E.- Bainbridge Island, WA 98110, USA

haladt a szervezés és a gyülekezeti élet, mint a keletin. 
Ennek én sohasem jártam utána.”47

4) Bukaresti pillanatkép: a Fradi csapata egy 
istentiszteleten

Bukarestben prédikált, amikor az istentisztelet végez-
tével megérkezett a budapesti futballcsapat. Az FTC kapi-
tányát rögtön felismerve, Horváth László a befejezés előtt 
álló prédikációt ismét elmondta egy kanyarításos fordu-
lattal, hogy a sportolóknak is legyen részük a tanításból. 
Szolgálat végén megkérdezte a barátjától, hogy miért mo-
solyogtak, azaz mit mondtak egymásnak? A kapitány azt 
válaszolta, hogy az egyik játékos ilyen kaján megjegyzést 
tett: „meg kell adni, klasszul dumál a balek.”48

5.) Pókai meghívás és tartózkodás: 1943–1945
Nagy József-Levente lelkipásztor így foglalta össze a 

több mint másfél éves pókai időszakot: „Már 1942-ben 
megkezdődik a Debreczeni László tervezte új /harmadik/ 
pókai református templom alapjainak az ásása és betono-
zása. A munka már a kezdet kezdeténél megakad. Nincs 
elegendő cement.

Adorjáni Lajos harminc évi pókai szolgálat után 
nyugdíjba vonul és röviddel ezután meghal. A presbi-
térium 1943. május 30-án meghallgatja Nyárádtőn dr. 
Horváth László szolgálatát. A pókai közgyűlés 1943. 
szept. 5-én egyhangúlag megválasztja lelkipásztorául. A 
beiktatásra október 3-án került sor, amely alkalommal dr. 
Horváth László a Nehémiás 2:18b alapján hirdetett Igét új 
gyülekezetének.

A második világháború legnehezebb éveiben szolgál 
itt. Gondja van a templomépítés szükségességének a fenn-
tartására. Lelkileg készíti a gyülekezetet a nagy munka 
megkezdésére illetve továbbfolytatására. Jegyzőkönyvek 
tanúskodnak arról, hogy miképpen járja a nehéz anyag-
beszerzés – több esetben reménytelen – kálváriáját.

Időközben házasságot köt Bartos Olga tanítónővel, 
aki Füleháza iskolá já ban szolgált.

Belekeseredve Tolvaly Sándor pókai földbirtokos 
rosszindulatú feljelen té seibe, egyház- és papellenes zakla-
tásaiba, 1945 áprilisában Magyarrégenbe távozik.”49

Horváth László barátai

„Lacinak az volt egyik kedves szokása, hogy hol-
landra tanította jó barátait. Egyiknél jó eredményt ért 
el. Például lefordították L. Oranje: Nehemia c. művét 

47  Szigethy Béla a bécsi döntés után családjával 1940 októberében 
visszatért a szülővárosába, Székelyudvarhelyre. Távozásuk után 
Horváth Lászlóval több kapcsolatuk nem volt. A bukaresti magyar 
gyülekezetek tagjai közül sokan tértek haza Erdélybe. Abban az 
időpontban már állott a templom-iskola-lelkészi lak és a kiadó 
épületegyüttese. A háború után a román állam elsőként a bukaresti 
magyar református egyházi épületeket kobozta el, de a déli még éveken 
keresztül szolgált.
48  Id. Adorjáni Kálmán, i.m. p. 120.
49  Nagy József Levente pókai lelkipásztor levele kelt 1991. június 
15-én.
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magyarra. E könyvről dr. Grossheide professzora azt írta 
lapjában, hogy: „Ez a mű egy reformációs könyv. Az Úr 
egyházának a Szentírás szerinti reformációját szolgálja.” 
L. Oranje az amsterdami egyetemen tanulótársa és ba-
rátja volt Lacinak. – Szabó József barátja, kollegája, négy 
gyermek apja, hetente esőben, sárban, izzó nyári nap-
ban jött be faluról gyalog hollandul tanulni, fordítani. A 
legépelt, bekötött könyv fedelén ez áll: Fordította Szabó 
József. Fordítást átnézte és előszót írt Horváth László.”50

Epilógus

Jelen tanulmányunkban korántsem térhettünk ki 
az összes általunk ismert eseményre, Horváth László 
életének és hatalmas munkásságának a bemutatása vas-
kos könyvet igényelne. Halála utáni ötven év távlatából 
egyetértünk kortársának, Tőkés István professzornak a 
véleményével, aki őt a két világháború közötti erdélyi teo-
lógusok jelesei közé sorolta.51 

Buzgalma és az i+ úság iránti, nevelve odaforduló sze-
retete vajha megsokszorozódna a mai időkben, ez a gon-
dolat támad bennünk az ő felelősségteljes írásait olvasva.

Öntudatos magyar kálvinistaként pedig példaképünk 
volt a nehéz időkben: senkire sem tett terhelő vallomást, 
pedig az erőszakszervek orvosilag is próbálták megtörni. 
Még a halála, és annak időpontja is valóságos tiltakozás a 
kárhozatos diktatúra ellen. Végül: külső és belső kitartása 
rendjén is példakép, ne feledjük, hogy a hóhérainak a sze-
mébe mondta, hogy ők is meg fognak jelenni az élő Isten 
ítélőszéke előtt. 

Hivatalos egyházi rehabilitációja még várat magá-
ra, nem Magyar régen ben, hanem az Erdélyi Református 
Egyházkerület legmagasabb fórumán. Való igaz, hogy az 
üldözőinkért imádkozni kell és ennek a feltétele alatt kell 
folytatni a további egyháztörténeti kutatást. Naponta az 
úri imádság szavaival emlékezünk a vétkesekre, a tradi-
torokra, és Zalatnay István biblikus fogan tatá sú elgondo-
lása szerint a megbántottakra is, az áldozatokra, és azok 
hozzá tartozóira.

50  Horváth Lászlóné 1991. ápr. 22-én kelt leveléből.
51  Tőkés István: A Romániai Magyar Református Egyház élete 1944–
1989. Budapest, 1990, p. 12. és 96.

„És végül bűnbánatot kell tartania az egyháznak 
azért is, mert voltak olyanok is, akik ebben a korban 
végzetesen elbuktak, elaljasodtak, személyes érdekeik, 
előrehaladásuk érdekében az egyházellenes hatalom tö-
rekvéseinek tudatos kiszolgálóivá váltak. Bűnbánatot 
kell tartani miattuk, mert tettük arra mutat rá, hogy az 
egyház mint közösség nem volt elég erős hitében, szere te-
tében, erkölcsi erejében, hogy megtartsa ezeket az embe-
reket, hogy lehetetlenné tegye, hogy ilyen mélyre süllyed-
jenek. A múlt feldolgozásának egyik – semmiképpen nem 
legelső és legfontosabb, de kétség kívüli – része, ezeknek 
a történeteknek a megismerése is: nem azért, hogy em-
bereket még jobban eltávolítson egymástól, hanem azért, 
hogy mindenkit Krisztushoz és ezáltal egymáshoz is kö-
zelebb vezessen: hogy ennek gyümölcseként képessé vál-
janak a legsúlyosabbat vétők a mély, őszinte, személyes 
bűnbánatra, a megbántottak és az egész egyház pedig az 
Isten bűnbocsájtó kegyelméből és szeretetéből táplálkozó 
megbocsátásra.”52 Horváth László azt írta Tavaszy Sándor 
halálára 1951-ben, hogy a hitvallók élete „áldozat és hála”. 
Tartozzon ez a mostanában előkerült verse az ő kései bú-
csúztatásához, amely a saját hitvilága látomását tükrözi, 
azt, amely szerint a számadó halála nem más, mint „ha-
zaköltözés”. 53

Horváth László emléke legyen áldott, példás életének 
evangéliumi bizonyságtétele nemzedékről-nemzedékre 
bátorítsa az Egyház népét.

52  Dr. Zalatnay István: Múltértelmezés és liturgia. Kézirat, Budapest, 
2012, p. 2.
53  Horváth László: Emlékezzünk dr. Tavaszy Sándorra. 
„Meghalt Tavaszy! Jaj! Szép Erdélyünk gyászban. / Az Úristen jött 
el érette a halálban, / S vitte hű követét, ki az Igét szórta / Elárvult 
magyarnak, míg a szíve bírta./
Földi vándor, ne kérdezd, ki volt Tavaszy? / Hisz úgysem tud erre 
megfelelni senki! / Nézz az égre fel, választ, óh, csak onnan várj: / 
Ingyen kegyelemről beszél a napsugár./
A hitvalló élte: áldozat és hála / „Hazaköltözés”: a számadó halála / S 
kinek e földön a szíve-kincse: Isten / Tárt karral várják azt fenn a magos 
mennyben./
Reá is Krisztus várt. Ő él örök üdvben /Munkája: áldás az egyházban 
s szívünkben. / S ameddig kék lesz az ég és fehér a hó, / Lesz nekünk 
örök jel, eszünkbe juttató: / Tavaszy fehér lelke, szent világban járt / S 
ím most végleg Krisztusban nyugalmat talált.”
Közlés helye: Erdélyi Református Naptár, 2011. Misztótfalusi Kis 
Miklós Sajtóközpont, Kolozsvár, 2010, p.166.
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Tőkés Béla életrajzi hagyatéka Végváron

Végvár időleges biztonsága

Önéletrajzi adatokat, gyülekezeti eseményeket jegy-
zett fel az anyaköny vekbe, mintha előre sejtette volna, 
hogy egyszer eljön az idő, amikor ezeket az üzeneteket 
megbecsülik.

Kortársai közül – mai ismereteink szerint – egyet-
len lelkész sem írt a Tőkés Béla (1912-1961) pályafutá-
sáról. Emlegetése harminc évig szigorúan tilos volt. A 
„Református Szemle” még a halálhírét sem közölte. Dr. 
Fábián György esperes elődje temette 1961. febr. 1-én.1 
Egyre kevesebb a tanú, a meggyőző bizonyítékok pedig 
hiányoznak. A Tőkés Béla erőszakos haláláról viszont 
az alapos feltételezés szintjén az mondható, hogy azt a 
Szekuritáté okozta, és akasztásos öngyilkosságnak állí-
totta be. „Megöngyilkolták”, mon dotta a Nagybányára 
költözött varrónő, Lakatos Mária nénénk, aki 1960 kora 
őszén a rokonságunkkal még együtt ebédelt azon vasár-
nap a Tőkés Béla családjával, amikor édesapám, Hermán 
János nagysármási lelkész az óvárosi templomban 
prédikált. 

Tisztes fogalmazással az egyik unokája ezt a tragikus 
hírt így adja tovább: „…január 29-én, (1961) mind a mai 
napig tisztázatlan körülmények között holtan találták a 
lelkészi hivatalban.”2 (Az idomított suttogtatóknak fél év 
múlva azt a betanított szöveget kellett mondogatni, hogy 
terhelt volt, vagy azt, hogy láthatatlan színű tintával leve-
lezett a nyugati kémekkel, hogy a felesége tudtával vásá-
roltatott kötelet a harangozóval, vagy azt, hogy már úgy 
is régóta játszadozott a halál gondolatával és azon a va-
sárnap délután… Mariska néninek ez volt a legfőbb elle-
nérve: akkor miért nem volt szabad felnyitni a koporsóját, 
akkor miért tartottak náluk házkutatást és miért őrizték 
katonák a koporsóját a templomban?) Tőkés Béla neve3 a 
családi történeteink mezőségi világában4 főleg úgy for-
dult elő, mint aki teológusként a nagysármási Lakatos 
Jucika nénénknek (lánykorában ő volt a Miss-Mezőség) 
udvarolt. Édesapám nem egyszer szállt meg a Tőkés Béla 
édesapjának, Tőkés Andrásnak a palatkai parókiáján, 
amikor 1940 és 1944 között találkozni ment a tusoni szár-
mazású özvegy nagyanyámmal a magyar-román határon. 
Én meg határozottan emlékszem, hogy édesapánk ötven-
öt éve, a nagybányai nőszövetség ajándékaként, testvére-

1  A Nagybányai Református Egyházközség Halotti Anyakönyve, 
1961/-ös sz. bejegyzés.
2  Papp Hunor sztánai lelkipásztor nyomán közli dr. Pál;  József: Orth 
Imre, a lelkiismeret-vallás híve. Debrecen-Nagyvárad, 2014, p. 33, 50. 
sz. lbj.
3  Tőkés Béla szülei 1910 és 1927 között Aranyosegerbegyen éltek, 
édesapja azután a mezőségi Detrehem lelkipásztora lett 1927 és 1937 
között, majd 1937 és 1948 között a szintén mezőségi Magyarpalatka 
lelkipásztoraként szolgált. Lásd Kulcsár Árpád: Tőkés András 
lelkipásztor életútja. In: Református Érmellék, 2013/2, febr. 16-iki 
szám. Világhálón: http://ermellek. blogspot.nl/2013/02/tokes-andras-
lelkipasztor-eletutja.html. (2014. máj. 10-i állapot.)
4  A Mezőségről szóló kiváló, könyvészettel ellátott összefoglalót írt 
Keszeg Vilmos: Erdélyi Mezőség. Közzététel: 2010-12-06. Lelőhely a 
világhálón, 2015 aug. 24-én: http://lexikon. adatbank.ro/tematikus/
szocikk.php?id=52

imnek számos, vadonatúj gyermekjátékot hozott a zöld 
bőröndjében.

Arra nézve, hogy miért „iktatták ki”, vannak sejtése-
ink, akárcsak arra, hogy megfélemlítéssel még az emlé-
két is teljesen kiradírozták volna. Életében a református 
lelkészi szolgálatában nem tudták megtörni, halála után 
meg évtizedekre hallgatták el a magyarságszolgálatát 
vagy gázoltak a becsületébe, hogy ne válhasson az ellen-
állás példaképévé, különösen az 1956-os megtorlásokat 
követően.

Tőkés Béla életútjára nézve bennünket egy több sá-
vos nyomvonal veze tett5. Egy, a Tőkés László püspök ál-
tal Amerikából hazahozott német nyelvű kéziratos füzet, 
amelyben Tőkés Béla svájci tanulmányi útjáról találunk 
fel jegyzéseket. Aztán Tőkés Béla két oldalas önéletírá-
sának a másolata követ kezett, amely 1951-ben készült 

5  E helyen mondok köszönetet a dolgozatom írásához nyújtott 
segítségéért nt. Bak László, nt. Bódis Ferenc, nt. Ferencz László, özv.
Gönczy Sándorné, dr. Kozma Zsolt, drs. Kurta József, dr. Molnár János 
Szeged, dr. Nemes Csaba, dr. Örsi Julianna, nt. Papp Hunor, Papp 
Levente, dr. Sass Huba, nt. Szilágyi-Sándor András, nt. Szilágyi-Sándor 
Gabriella és nt. Varga Károly ny. esperes és Tőkés Gábor atyám; ainak.

Tökés Béla végvári fényképe 

az új palástban,1955
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Végváron, és amelyet Papp Levente nyomott a markom-
ba, amikor egyszer a kommunizmus áldozatainak az em-
léknapján tartottam beszédet Anyaszentegyházunk már-
tír-lelkészeiről. Ehhez társult a „Harangszó” beszámolója 
a végvári új lelkész beiktatásáról és templom szen telésről, 
amikor 2010. nov. 29-én a Magyarországon élő i' . Tőkés 
Bélának az édesapja emlékére hozott ajándékát, a magyar 
zászlót a himnusz eléneklése kor kibontották a templom 
karzatán.6 Harmadszor dr. Örsi Julianna nevét kell emlí-
tenem, aki 2014 augusztusában Sárospatakon a teológiai 
doktorok kollé giumán arra kért meg a Sass Kálmán és a 
Welti család kapcsolatáról szóló előadásunk után, hogy 
kutatásainkat terjesszük ki a Tőkés Béla munkásságára. 
Így jutottunk el Papp Vilmos prédikátori arcképsoroza-
tához7, ahol a szerző mások mellett a Tőkés Béla 1944-es 
zsilvásári fogságát említi. Végül Végvár jelenlegi reformá-
tus lelkésze, Bódis Ferenc sietett segítségünkre annak a 
köz lésével, hogy az 1795-ben alapított református egyház-
község (annakidején Rittberg) 1838-ban megnyitott, há-
zassági és temetési anyakönyvének a máso dik kötetében 
talált egy oda beírt, több mint ötven éve biztonságosan 
rejtőzkö dő emlékirat-félét, amely a gyermekei taníttatása 
érdekében Nagybányára távozó Tőkés Bélától származik. 
Ő ebben a jegyzetben 1955-ig úgy foglalta össze a végvári 
tevékenységének a többnyire közismert és pozitív jellem-
zőit, hogy abból kára ne származhasson, de a jobb időkre 
várva, legalább ennyi fennmaradjon. Valahogyan előre 
érezte: jó hírnevét fogják egyszer a sárba taposni, tehát 
becsületes életének védelmében leírja azt, amit az erősza-
kosan megváltoztatott világ értékrendszere elméletileg 
még elviselhetett, és amely adatokat az erőszakszervek 
felderítése már úgy is begyűjthette.

Végvár biztonságát kár volt feladni? Ennek csak a 
mindeneket tudó Isten a megmondhatója. Minket főleg 
végvári adatok segítenek a kutatásban, a nagy bányai bő 
négy esztendei események, az 1956-os retorzió következ-
ményei nek a dokumentumai számunkra egyelőre elér-
hetetlenek. Dolgozatunk felépítését illetően tudatosan 
közöljük a hívek és a historia domus számára 1955-ben 

6  Makay Botond: Végvár hármas ünnepe. In: Harangszó, A 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezeti Lapja. 2010. 
Január, XXI. évf. 2. szám, p. 4.
7  Papp Vilmos: Negyvenegy prédikátor III. Új Bérea K@ . Kiadó, 
Budapest, 2009, p. 191.

készült Tőkés Béla féle évjegyzeteket, ezt követően pedig 
a szintén hiteles, főleg az állami átvilágítók számára írott 
korábbi, az 1951-es sablon szerű, puriC kációs önéletírást, 
hogy ezzel is érzékeltetni tudjuk azt a nyomást és feszült-
séget, amelyben a lelkipásztor és népe élt a totalitárius 
diktatúrák idején. Elsőként és elsősorban szóljon tehát 
maga Tőkés Béla az alábbi töre dékes. de annál értékesebb 
önéletírási vázlatok szerint.8 A „Jászkunság” évkönyvé-
nek köszönhetően ezennel nyilvánosan elkezdődött a CV 
üres táblá jának a beírása!

1. Tőkés Béla aranykönyvbe illő feljegyzései 

a régi végvári anyakönyv lapjain9

„Néhány adat a lelkipásztor személyéről és működéséről: 
Tőkés Béla végvári lelkipásztor 1938. márc. 27 – 1955. 

nov. 30-ig.
Születtem 1912 jún. 15-én Aranyosegerbegyen, Torda 

vm.ben, apám Tőkés András egerbegyi lelkész, anyám 
GyőrU y Mária10, a neves néprajz tudós, budapesti egye-
temi tanár GyörU y István húga. Szüleim Karcagon szü-
lettek. Apám a kolozsvári teológiát végezte 1907-ben, így 
lettünk erdélyiek.

Középiskoláimat Kolozsváron a Református Kollé-
gium ban végeztem. 1930-ban érettségiztem. Teológián 
Kolozsváron 3 évet, Budapesten 1 évet, Bázelben 1 évet 
töltöttem. Segédlelkész voltam Élesden (Bihar m.) 1934. 
okt. 31. – 1936. szept. 1-ig. Innen mentem ki Bázelbe. 
Hazatérve Nagyvárad Olasziban segédlelkészkedtem 
Csernák Béla egyházkerületi főjegyző mellett 1938 tava-
száig. Onnan hívott meg Végvár egyhangú meghívással 
1938 tavaszán. Márc. 27-én iktattak be.

Működésemről részletes adatokat tartalmaznak rész-
letes újévi hirdeté seim. (Irattárban). (Templomi hirdető-
könyv a végvári ref. Egyházban 1938-1943-ig nem vezet-
tem – Rövid lelkipásztori napló I. kötet 1954.X.31-ig.)

Néhány adat:
1938-ban templomunk 50 éves. Fennállását ünnepeltük, 

renováltunk. Orgona felőli karzatnál vas átkötést 
alkalmaztunk.

1939. febr. 14 – gyászistentisztelet gy. Kovács Bálint első 
háborús halott. II Tim 4,7-8.

1939 – a 2-ik világháború kezdete. JózseU alva részére 
gyűjtöttünk nagyobb összeget11.

8  A forrásértékű szövegek rövidítéseit feloldottuk ott, ahol úgy véltük, 
hogy az szükséges a megértés érdekében.
9  A Bódis Ferenc lelkipásztor által készített másolatot e helyen is 
köszönjük. A szöveg lelőhelye a Végvári Református Egyházközség 
levéltárában őrzött anyakönyv utolsó két oldala: A Rittbergi Reformáta 
Anya-Ekklésiában és a hozzá kaptsolt Filiális helyeken házasultak és 
meghaltak neveinek feljegyzése az MDCCCXXXVIII-dik esztendőn 
kezdve Gönczi Zolnay Dániel predikátor által. mk. Második kötet. 
Ugyancsak Bódis Ferencnek a hirdetőfüzetekből jegyzetelt másolataival 
egészítettük ki a Tőkés Béla féle annalest.
10  Elbűvölő, 1905-ben készült leánykori fényképét lásd Örsi Julianna: 
GyörU y István kapcsolatrendszere az újabb dokumentumok tükrében. 
In: A Jászkunság tudósai. Szerk. Örsi Julianna. Szolnok, 2015, p. 37.
11  A leégett székely katolikus falu, JózseU alva újjáépítését támogatta 
Márton Áron gyulafehérvári r. k. püspök, Vásárhelyi János református 
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1941-ben a patronáns (támogató) egyletet vezettem. 
Étkezdét, napközi otthont szerveztem, vezettem 50-
60-100-ig való gyermek részére.

1942 – harmóniumot vásároltunk.
1943 – A háború 4-ik éve. Kétszer annyi a haláleset, mint a 

születés. Nehéz év. Nemzetiségi gyűlölet fokozódik.
1943. március 14. – április 11. – Csendőrőrmester rossz-

indulatú vádjai alapján 1 hónapig a temesvári had-
bíróság foglya voltam. Anyanyelven adtam ki ke-
resztlevelet, s ezzel megsértettem az állam nyelvét. 
(Bejegyzés a 2. lapon.)

Május 2-án újabb hadbírósági tárgyalás volt. Pénzbüntetés 
20.000 lei.

Május 31. – Hősök napja. – Istentisztelet után a végvá-
ri I.  világháborús hősök oszlopánál emlékbeszéd 
programmal. Áldozócsütörtök. Ján 14:1-3.

Aug. 15. Árvanap. 8 árvanap. IIMóz. 5. – 8 (nyolc) árvát 
nyaraltatnak Végváron, sok adományt lpr. vitt el.

Szept. 12. – gyászistentisztelet Czeglédi András hősi ha-
lott. Közadako zás ból újjáépítettük az özvegy házát. 
45.558 lei.

Okt. 31. – reformáció eml. ünnepély. Előadás Bethlen 
Gáborról

1944. – Lelkészt aug. 27-én internálják a Târgu Jiuban 
lévő ókirálysági internáló táborba sok lelkész és más 
vezetővel együtt.

Márc. 12. – gyászistentisztelet Bábella Béni hősi halott. 
Rudolf Hermanné szülésznő nyugalomba vonult. 
1911. jan-tól 1325 szülésnél volt jelen.

Máj. 7. – légiriadó megzavart.
Jún. 25. – Temesvárt bombázták. Júl. 9-én az istentisztelet 

légiriadó miatt elmaradt. Egész nap nem mertünk 
összejönni a sok riadó miatt.

Aug. 25. – Tőkés Béla lprt. letartóztatták és lágerbe vitték. 
Korsós Péter és Kádár Károly lévita tanítók szolgál-
nak. (1943. május 2. III. Móz. Kádár Károly és Korsós 
Péter lévita tanítók eskütétele a templomban.)

Lelkészt aug. 25-én Temesvárra vitték. Onnan 2 hét múlva 
több száz ma gyar és német internált társával Tg. Jiu 
nevű ókirálysági városba, internáló táborba zárták. 
Háborús idők! Míg a lelkészi szolgálatot a tanítói kar 
buzgón végezte, a lelkészné volt a kántor s tanácsai 
az egyházi vezetésben is helyesnek bizonyultak. A 
gyönge nő erős hittel viselte sorsát s erősített má-
sokat is. Ezalatt Tőkés Béla az internáló tábor több 
ezer lakója közt végzett lelkészi szolgálatot. A há-
borús front áthaladt Románián. Már Németország 
területén folyik. Mindenki a végét várja! 18-ik lap.

1945. – Befejeződik a háború. Június 10-én lelkészt haza-
bocsátják 10 havi internálás után. Családot egész-
ségben találja. A gyülekezet nagy szere tet tel fogadja 
pásztorát.

és Varga Béla unitárius püspök. Továbbá a Bán? y Miklós nevével 
fémjelzett, a román királyi diktatúra idején, 1939. febr. 11-én 
létrehozott Romániai Magyar Nép Közösség és az Erdélyi Magyar 
Gazdasági Egylet. Lásd Seres Attila: Példás összefogás vagy veszélyes 
precedens? Magyar diplomáciai jelentések a bukovinai Józse? alva 
leégéséről és újjáépítéséről (1939) Józse? alva a történelem sodrában. 
Világhálón, 2015. szept. 4-én: http://epa.oszk.hu/01500/01500/00004/
pdf/00004_233.pdf

Júl. 1. – Templomban. Mára vize megédesedik II. Móz. A 
10 hónapig tartó inter nálás véget ért.

Szept. 2. – 3 (három) heti szabadságra mentem.
Okt. 18. – én 11-20-ig egyetemi ügyben Kolozsváron vol-

tam. Vasárnap (18) Élesden prédikáltam.
Dec. 25. – Péter? y Árpád II.  éves teológiai hallgató. 

Legátus (láger társam).
1946. – Úrvacsorázók száma nő. A pénz romlik.
1946.

Jan. 13-20. – egyetemi vizsgáim ügyében Kolozsváron 
voltam.

Ápr. 1-7. – egyetemi vizsgáim ü. Kolozsváron voltam.
Máj 1. – Kolozsváron voltam.
Jún. 16.-júl 7.– egyetemi vizsgáim ü. Kolozsváron voltam.
Júl. 28. – Dániel a tüzes kemencében. Párizsi béketárgya-

lások kezdete 29-én.
Szept. 8. – Én szolgám nem feledlek el. Ézs  44:21-22. 

II. Párizsi döntés után.
Szept. 22. – Templom javára gyűjtés. Szolgál Dr. Szabó 

Lajos nagyvárad réti lpr.
Nov. 24. – Egyetemi vizsga Kolozsváron.
Dec. 31. – egyházU ak 10 évi hűséges szolgálat után lemon-

danak. (gy Kiss János és gy Kiss György)
1947. – Úrasztalára új terítőt veszünk. KonU rmándusokat 

rászoktattam, hogy ajándékozzák meg a templomot. 
Így került szép képes Biblia az úrasztalára.

Ápr. 4. – új egyházU ak eskütétele a templomban.
Máj. 4. – Kolozsváron voltam
Jún. 1. – Kolozsváron voltam.
Jún. 15. – Licenta vizsgát tettem Kolozsváron.
Okt. 31. – A templomba behúzattuk a villanyt. Gyönyorű 

világítás. Tele volt.
Nov. 9-15. – Imahét. Perselypénz. I.K.E. célra for. 500 l. 

Kolozsvárra, többi úti segély 3 leánynak, akik a te-
mesvári I.K.E. 20 év. Jubileumárara voltak beküld-
ve. (42. lap)

1948.

Jan. 1. – Róm 18:24-32. Akik az Istent szeretik, minden 
javukra van. Nagyszámú, szép gyülekezet.

Feb. 10. – akik az Úrban Bíznak. Ézs 40:16-20. Dr. Szabó 
Lajos nagyváradi lpr.

Feb. 29. – Hamar Béla bukaresti ref. lelk. Béla U am 
keresztelője.

Márc. 15. – Presb. Választás. Nagy gyülekezet.
Ápr. 4. este. – Ében Háézer. I Sám. Beiktatásom 10. évf.t. 

ünnepély. Nits István fratéliai lpr.
Máj. 23. – Püspökbeiktatáson voltam Nagyváradon.
Máj. 30. – isk.látogatás Kisperegen. Ott prédikáltam.
Jún. 27. – Du. Tanévzáró istentisztelet imával. 261 gyer-

mek volt beiratkozva 1947/48. Megköszönni a taní-
tók munkáját. 155.-ik tanév.

Júl. 11. – Gabona beszolgáltatási rendelet miatt elkesere-
dés. Ne aggodal mas kodjatok Mt.6:25-34.

1948. júl. 25. – Tőkés Béla szolgál Klopódián12, a lelkész-
választó közgyű lé sen. A prédikáció témája: a gyüle-
kezet növekedése. Textus: ApCsel 6:1-7. 

12  Tőkés Elek, a Tőkés Béla öccse lesz a klopo diai lelkész , később 
Szapáryfalván szolgál, börtönt is szenvedett, agyvérzés következtében 
hunyt el 1975-ben.
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Szept. 5. – Sass Kálmán szolgált. Bukarestben voltam.
Okt. 3. – Istentisztelet a Tóth Zsigmond féle házban 

Templom renoválás miatt.
Okt. 17. – Kiss Emma diakonissza testvér beiktatása.
Nov. 28. – Advent. Meszünnen is megjelent néked az Úr. 

Jer. 31:3 Arday Ala dár Püspök. Templom 60 éves ju-
bileuma. Zsúfolásig megtelt a templom.

Templom fennállásának 60-ik évfordulója. Iskolát álla-
mosítják. A templo mon nagyszabású renoválást 
csinálunk. Cement helyett díszes kocka lapokkal 
rakjuk le. Ungor Sándor kifesteti (5 fejős tehén 
árába került neki), több belső szépítést végzünk: fa 
részeket újra festjük, kívül is meszelünk, tornyot 
félig. Püspökünk Arday Aladár és a bánságin kí-
vül az aradi egyházmegye lelkészi kara itt tart két 
napos értekezletet. 38 lelkész volt jelen. Hatalmas 
ünnepség.13 Villany bevezetése a templomba. Pataki 
Lajosné bronz csillárt ajándékoz, m. Kiss Józsefné 
perzsa szőnyeget, stb... Délutáni istentisztelet idejét 
estére tesszük át.

1949. – Kon/ rmándusok a karzat alá új égőket szereltetnek.
1949. szept. 11. – Kiss István kántor bemutatkozása a 

gyülekezet ben. Szep tem ber 18-án a templomban 
ünnepélyes kántorpróba kb. 300 felnőtt van jelen.

1950. – Hitélet elevenebb. Úrvacsorázók száma évi 1115. 
Egyházszerve zés: 12-en írnak alá kilépő nyilatkoza-
tot. Több alkalommal szolgált Sculián (Szigetfalu).

Márc. 19. – Gyászistentisztelet. Tóth András. Az ő nyom-
dokain a hív. Ker. Része 1923-ban III. 19-én József 
napkor 5 évi némaság után Szilágyi Sándornál csi-
náltatta meg az orgona sípokat 7200 lejért. Ezen a 
napon szólalt meg először.

Május 21. – Egyházközségi közgyűlés föld átadása ügyé-
ben (államnak) .

 Ében Háézer! Mindeddig megsegített minket az Úr! 
Soha ennyien nem úrvacsoráztak, mint ebben az év-
ben! Óév estéig nem esett le a hó. Fekete karácsony, 
óév.

1951 – Templom-termet építjük 63,000 lei kiadással. 
Vallástanítás, biblia órák, esti istentisztelet stb. 
céljára. Fűthetjük. Úrvacsorázók száma 1125!! 
Legmagasabb idáig. Imahét. Lelkiekben leggaz-
dagabb év. 14 m csipke terítőt horgoltat az úrasz-
talára m. Kiss Józsefné és a kon/ rmándusok. 

13  Fennmaradt az egyházközség levéltárában a meghívó szövege, 
amelynek másolatát Bódis Ferenc lelkésznek köszönöm. Címe és 
üzenete: Meghívó. A Végvári Református Templom fennállásának 
60-ik. évfordulója alkalmából 1948. november 28-án templomi 
ünnepségekre. 
„Kedves testvéreim!
Isten, aki századokon át annyi vihar, annyi csapás között erőt öntött 
a mi apáinkba, cselekedje mindenható ereje által, hogy az ő házának 
gyönyörűsége, amelyért apáink oly sokáig s oly epedve sóhajtoztak, 
ne legyen ti előttetek elzárva soha... Álljanak e szent háznak falai 
évszázadokon keresztül, hogy ott az igaz hittel oda folyamodó találjon 
mindenkor enyhületet, vigasztalást, hogy a bűnein bánkódó hallja meg 
ott az Idvezítő bocsánattal biztató szavait, nyerjen erőt, bátorítást s 
vegyen ott Szentlelket, buzgóságot, állhatatosságot s tántorgás nélkül 
megálljon azon a fundamentumon, mely vettetett, mely a Jézus 
Krisztus. 1Kor 3:11.
Végvár, 1948. November 28. Tőkés Béla, lelkipásztor.”

Egyházmegyei közgyűlést és lelkészi értekezletet 
tartunk Végváron. Úrvacsorai ko@ er, kon/ rmálók 
adománya.

Jan. 21. – Misztótfalusi Kiss Miklós emlékünnepély. 
Születésének 300. évf. II. Móz. 15:22-27. Elkeseredés 
ellen.

Nov. 25. Este. – Először voltunk a kistemplomban.
Dec. 16. – Kvótaleadás. Torzán nevű hivatalnok odahíva-

tott: „Ha nem a kvótáról fog prédikálni, bizottság 
elé fogom állítani.”

 Ében Háézer! Mindeddig megsegített az Úr!
 Gyenge búzatermés volt, nincs búza. Temesvárról 

veszi a nép a lisztet, a nagy kvóta miatt a szegény-
ség egyre több. Pénzváltozásról beszélnek. Szó van 
a szövetk.-i gazdaság megkezdéséről. Ez volna jó, az 
egész falu menne be. Talán lenne kenyér. Gondok, 
aggodalmak! Mit hoz az új év? Még élünk, s egész-
ségben megvagyunk. Úrvacsorázók száma nőtt.

1952. – Presbitérium megújítása. Hittanórák csak a temp-
lomban és csak vasár nap tarthatók. Jó hogy van 
fűthető templom-termünk!! Egyházi földeket át kell 
adjuk az államnak. Anyagi nehézségek a pénzbevál-
tás miatt. Kántor eltávozik. Lelkészné lesz kántor. 
Kon/ rmálók új számrakó táblát készíttetnek.

Nov. 23. – Kántor búcsú szolgálata. 3 év után anyagi okok-
ból kénytelen eltávoz ni.

Dec. 7. – Feleségem megkezdte az orgonista szolgálatot.
Dec. 14. – Lelkész Temesváron szolgált Peuker Leó lelk. 

választását ve zettem le.
Egy új terhes évnek vége. Az Úr hű maradt. Január végén 

pénzbeváltás volt. Az egyház évi bevétele 1/10-ére 
olvadt a beváltástól. Azóta mindenki anyagi gon-
dokkal küzd. Sok ember van év végén börtönben 
kvóta hátralé ko kért (tej, hús, gabona). Szárazság mi-
att alig lett kukorica. Nem érdemes jószágot tartani. 
Olcsó is nagyon. (Egy ló 100-200 lej = 1 q. kuko-
rica) Sokan elvándoroltak kenyérkereset stb. miatt. 
Sokan támogatnák az egyházat, ha lenne miből. Van 
aki kubikolással keresett pénzét hozta az egyház-
nak. Gyermekek közül vasárnaponként 2 csapatban 
70-80 jön vallásórára, 2/3 rész elmarad. Társadalmi 
különbségek mind jobban megszűnnek. Társas gaz-
daság növekvőben. A kollektív tagok közül is sokan 
hűségesek maradtak az egyházhoz. Istenben bízva 
lépünk az újesztendőbe.

Nagybányán készült fénykép a kon� rmálókkal
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1953. – Temető kibővítése. Árkolás, vaskapu, akácfa ülte-
tés. Kon' rmálók a szószéki könyvtartót csináltatják 
kézi munkával.

Márc. 9. – Sztálin temetése. Gyászistentisztelet elrendelve 
¾12 re. Jel 2:10. Hű mindhalálig.

1954. – Úrasztali terítőt ad sz. Rimovecz Péterné presbiter. 
Gyászkocsi szint iskola udvarról lelkészlak udvarára 
költöztetjük át. Alsó épület lebontása. 160 éves jubi-
leum. Emléktábla, kon' rmándusok adományozták. 
Bitai Zoltán munkája.

1955-ben – emléktábla rámája. Készült Magyarbikalon, 
konf.

1938. ápr. 3-tól 1955. nov. 30-ig megkereszteltem 670 
gyermeket. Elte mettem 447 atyánk' át. Szaporulat: 
223. Eskettem 284 párat. Úrvacsorát adtam 13.445 
léleknek.

 Istené a dicsőség! Tőkés Béla”

Bódis Ferenc lelkész a kon' rmáltak anyakönyvében 
még egy teljesen ide tar tozó összesítést talált: „Tőkés Béla 
17 év alatt kon' rmált 722 i= út. 1955. XI. 25.”14 

2. Önéletrajza Tőkés Béla végvári rendes 
lelkipásztornak15

„Tőkés Béla, végvári rendes lelkész születtem 1912. 
június 15-én Aranyos egerbegy, Viisoara, Torda megyei 
községben. Jelenleg valószínűleg Raion Campia Turzii, 
Reg. Cluj.

Román állampolgár vagyok. Nemzetiségem magyar.
Apám, Tőkés András szintén református lelkész volt 

Aranyosegerbegyen, vagyontalan. A legnagyobb ne-
hézség árán taníttatott, mivel négyen voltunk testvérek. 
Jelenleg Értarcsán, Tarcea, Bihar tartományban lelkész.

Családi állapotom, nős. Feleségem Vadai Ilona, az 
élesdi /Alesd, Bihor/ re formátus lelkész leánya. 1938. júli-
us 5-én kötöttem házasságot Élesden. Fe leségemnek ház-
tartás vezetésén kívül nincs foglalkozása. Gyönge testal-
katú. Tagja velem együtt a Magyar Népi Szövetségnek. 
Három gyermekünk neve: Gábor, született 1939. augusz-
tus 17-én Nagyváradon, Ildikó szül. 1942. szep tember 
17-én Temesváron, Béla született 1947. november 11-én 
Temesváron.

Katonai helyzetem: sters din controalele armatei16 
Azelőtt confesor de rezerva17 címen tartottak nyilván, de 
szolgálattételre soha sem rendeltek be.

Tanulmányi állapotom: elemi iskolát Aranyoseger-
begyen, középiskolát a kolozsvári volt református kol-
légiumban végeztem, ott is érettségiztem 1930 őszén. 
Teológiát szintén Kolozsváron a Református Teológiai 
Akadémián végeztem 1934-ben.

14  Végvári Református Egyházközség. Kon' rmandusok Anyakönyve 
1933-tól 2001-ig. Lap szám: 53. Folyószám: 33
15  Sűrű gépírással készült szöveg, amelyet egy ideig az egyházkerületi 
levéltárban őriztek a Tőkés Béla irattartójában. Ceruzával rávezetve a 
15-ös szám.
16  Magyarul: törölve a katonaság nyilvántartásából.
17  Magyarul: tartalékos tábori lelkész.

Főfoglalkozásom, illetve egyetlen foglalkozásom: 
rendes lelkész. 1934. november 1-én neveztek ki segéd-
lelkésznek, tehát ebben a szakmában dolgo zom 17 év 
óta. Működésem helye: Élesd, 1934. nov. 1. – 1936. szept. 
30-ig. /Innen 1936. okt. 1-től 1937 július haváig a base-
li egyetem teológiai fakultá sára mentem mint hallgató./ 
1937. szeptember 1-től 1938. május 6-ig Nagy várad-olaszi 
segédlelkésze voltam. Innen a végvári gyülekezet meghí-
vott lelkészi állására. Azóta ezt az állást töltöm be.

Más állást nem töltök be. Nyelvismeretem: 1. magyar, 
2. román, 3. német. Román és német nyelvet középszerű-
en bírom, szóban és írásban.

A Magyar Népi Szövetség tagja vagyok, 1945. júni-
us óta. A múltban sem miféle politikai pártnak tagja nem 
voltam. Tagja voltam a temesvári köz tiszt viselők szak-
szervezetének, ahonnan a vidéki tagokat hivatalból tö-
rölték azzal, hogy lakóhelyükön iratkozzanak be. Nálunk 
falun sajnos tisztviselőknek nincsen szakszervezete. A 
Román Népköztársaságra az esküt letettem.

Vagyoni helyzetem: két és fél hold szántóföldem van. 
Feleségemnek ugyanennyi. Papi szessziómról teljes egé-
szében lemondottam. Ezt az öt holdat saját magam mun-
kálom meg, nem adom részibe vagy bérbe. Ezenkívül a 
meglehetősen szűkös lelkészi ' zetésből élünk. Üzletem 
vagy üzleti társas viszonyom soha sem volt és jelenleg 
sincsen. Így természetesen külföldi cégnél sem volt és 
nincsen érdekeltségem. Részvényes valamelyik részvény-
társaságnál soha sem voltam, csupán a helybeli fogyasz-
tási szövetkezetnek vagyok részvényese, két részvénnyel.

Mozgósítva soha nem voltam, így katonai kitünteté-
sem sincsen.

1943 márciusában hadbírósági tárgyalásom volt. A 
helybeli csendőr őrmester rosszindulatú vádjai alapján 
a temesvári hadbíróság elé kerültem azért, mert anya-
nyelven adtam ki anyakönyvi kivonatot, amivel állítólag 
megsértettem az állam nyelvét. Ezért a hadbíróság egy 
hónapi elzárásra ítélt, amit 1943. március-április havában 
kitöltöttem, Temesváron. A per elindítá sának igazi oka az 
volt, hogy abban az időben, a fasiszta diktatúra idején a 
koncentrálások éveiben népem mellett állottam, s jogait 
mindenkivel szemben erőteljesen megvédtem. A dolgozó 
anyák gyermekei számára napközi otthont szerveztem, 
iskolai kantint állítottam fel, nemzetiségi sérelmeiket dr. 
Takáts Lajos, akkor temesvári ügyvéd jóbarátom útján 
minden esetben igyekeztem orvosoltatni. Mikor a népnek 
utolsó marék lisztjét is elvitték retorzióképpen, s utána 
nem sokára aláírásokat akartak gyűjteni, hogy a népnek 
semminemű sérelme nem volt, ezen nyilatkozatok aláírá-
sát megtagadtam – bár két fő szol ga bíró és csendőrőrmes-
ter kapacitáltak –, úgyszintén a lakosságnak is azt taná-
csoltam, hogy nyilatkozataikba vétessék fel sérelmeiket. 
Az asszonyok éhség felvonulást rendeztek a községháza 
elé. Értelmi szerzőül engem gyaní tott a csendőrség. Így 
jutottam a hadbíróságra.

A diktatúra idején sajnos nagyon sok üldöztetésben 
volt részem. Végül mikor a rendőri és csendőri hatóságok 
országszerte internálták a szerintük állam ellenes eleme-
ket, köztük engem is internáltak. Târgu Jiuban töltöttem 
közel 10 hónapot. 1944. augusztus 25-én tartóztattak le 
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és csak 1945 júniu sában engedtek szabadon, demokrati-
kus kormányunk jóvoltából. Ezen inter nálás körülményei 
közismertek. Velünk volt Kacsó Sándor is, a MNSZ orszá-
gos elnöke.

Hazatértem után úgy a MNSZ vezetősége, mint a 
községi elöljáróság igazolt és elismerésük jeléül a MNSZ 
kultúrfelelősi tisztségére választottak, melyet két éven át 
töltöttem be hűséggel.

Baseli tanulmányi évemről fentebb említettem, hogy 
1936/37 tanévben két szemesztert ezen az egyetemen teo-
lógiai tanulmányokkal töltöttem, mint Barth Károly euró-
pai hírű tudós, szocialista érzelmű professzor hallgatója.

Mivel apám és anyám karcagi születésűek, amely a 
Magyar Népköztár saság ban van, onnan mint kolozs-
vári teológus helyezkedett el Erdélyben – így az ő roko-
naik, testvéreik és azok családtagjai ma is Karcagon él-
nek. Mivel Karcag a Magyar Népköztársaság második 
szocialista városa, az egész város szocialista gazdaságba 
van szervezve, ottani rokonaink dolgozó földművesek 
lévén, mindnyájan tagjai a karcagi tszcs.nek, kollektív 
gazdaságnak.

Rokonaim a RNK-ban: szüleim Értarcsán, (Tőkés 
András, Györ2 y Mária), apám ott lelkész. Anyám testvér-
bátyja, dr. Györ2 y István egyetemi tanár és néprajzi mú-
zeumi igazgató volt haláláig Budapesten. Az ország első 
népi kollégiuma, a volt budapesti Eötvös Kollégium az ő 
nevét viseli, „Györ2 y Kollégium” néven. Neve és emléke 
a demokratikus Magyaror szá gon általánosan tisztelt és 
emlegetett. Az Ő nyomdokait követve magam is kezdettől 
fogva tudományosan is foglalkoztam a néppel, a nép éle-
tével. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett 
tanári diplomám egyik szakja a néprajz. Végváron nép-
rajzi múzeumot szerveztem, egyedülálló a Bánság ban. A 
Napokban adtam át a helybeli Kollektív Gazdaságnak, 
mely azt nagyra értékeli és épületében helyezte el, tovább-
ra is megtartva velem a tudományos téren való szoros 
együttműködést.

Szüleimen kívül testvéreim vannak a RNK-ban. 
Sorrendben: 1. Tőkés András, Értarcsán lakik, iparos. 2. 
Nővérem Sass Kálmánné érmihályfalvi re formátus lelkész 
neje, 5 gyermekes családanya. Öcsém Tőkés Elek vedres-
ábrányi lelkész. Mindnyájan tagjai a helyi MNSZ-nek.

Teológián kívüli végzettségem középiskolai tanári 
oklevél, melyet egyete mes történelem, földrajz, néprajz 
szakon 1947. július 1-én nyertem cum laude fokozattal.

Irodalmi munkásságot különösképpen nem fejtet-
tem ki. Néprajzi tárgyú cikkem, „Magyarpalatkai vise-
let” címen a budapesti néprajzi múzeum folyó ira tában, 
az Etnogra> a18 c. lapban jelent meg, néha egyházi tárgyú 
ismertetés egyházi lapunkban helyi gyülekezeti ügyekről.

Lelkészi szolgálaton kívül más állást nem töltöttem 
be. Közéleti szolgálati megbízásaim: egyházmegyei katec-
hetikai előadó és egyházmegyei tanácsosa voltam a bán-
sági ref. egyházmegyének.

Jelenlegi állásomra a nép egyhangú bizalma hívott 
meg. Működésemet egy házi felettes hatóságaim ismerik 
elsősorban. De nyilvánvaló mindenki előtt. Országos 

18  Magyarpalatkai viselet. Ethnographia XLIX. 1938/1-2. p. 192-198.

vezetők közül közelről ismer dr. Takács Lajos miniszter, 
akivel temesvári lakós korában szorosan együttműköd-
tem. Végvár, 1951. június 17. Harcoljunk a békéért! Éljen a 
Román Népi Köztársaság! Tőkés Béla Refor má tus lelkész. 
(Kerek pecsét körfelirata: O> ciul Parochial Reformat 
Tormac)

3. Végvár népe egyhangúlag hívja meg Tőkés Bélát, 
aki a szeretet hangján jellemzi a híveit

Orth Imre végvári református lelkész (1932-1938)19 az 
1938 március 6-i, saját kibúcsúzó istentiszteletén az I.Kor. 
3,10-11 textusa alapján prédikált20. Az akkori statútum 
értelmezésének egy huszárvágásos alkalmazásával e szol-
gá lat keretében ugyanakkor választói közgyűlést vezet 
le, amit jól átgon dol tak, mert erre úgymond a presbité-
rium kérte fel. A Nagyvárad-Olasziban segéd lelkészként 
szolgáló Tőkés Bélát hívják és válasszák meg, márc. 
27-én pedig be is iktatják. (A Zürichből hazatérő Orth 
Imre már két évi végvári szol gálat után elkívánkozott 
Végvárról, a tanítók néha ellehetetlenítették a tevé keny-
ségét, Biharpüspökibe hívták meg lelkésznek.)

A Tőkés Béla által felsorolt, említésre méltó végvári 
események két dátumá hoz fűzünk megjegyzéseket: az 
egy hónapig tartó, 1943-as temesvári bebör tönzéséhez és 
az internáló táborban töltött tíz hónaphoz 1944 és 1945 
folyamán.

Amiről Tőkés Béla nem tesz, mert ész ellen való lett 
volna, hogy erről említést tegyen, az az volt, hogy a má-
sodik világháború után a román katonai behívók elől 
Magyarországra szökött legényeket a szüleik kérésére 
írásokkal látta el. Erről mindenki úgy hallgatott, mint a 
sír, és ezért sikerülhetett annyi szor zs.  Nagy Györgyné 
Szilágyi Rozáliának a szoknyája korcába bújtatott levele-
ket eljuttatni Nagyváradra.21 Harminc és negyven körüli 
azoknak a végvári katonaköteles > úknak a száma, akik 
így vészelték át a háborút, és akiknek a családjai a mai 
napig is hálásak a Tőkés Béla támogatásáért. Az 1943-as 
évben Végváron kétszer annyi a haláleset, mint a születés, 
a mindennapi élet kezd tarthatatlanná válni, Tőkés Bélát 
a temesvári hadbíróság márciusban elítéli, a harminc na-
pos fogságból áprilisban szabadult.

Romániának a világháborúból történt kiugrása 
után továbbra is folytató dott a magyar középosztály 
megfélemlítése. Még el sem foglalták Észak-Er délyt, de 
Dél-Erdélyben azon nyomban elkezdték a katolikus és a 
református egyházak lelkészeinek és tanítóinak az össze-
szedését. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
1994 februárjában tartott szatmári közgyűlésén Higyed 
István lelkipásztor kezdeményezésére jegyzőkönyvben 

19  Bódis Ferenc: A végvári Református Egyházközség története. 
Világhálón, 2015 aug. 22-én: http://vegvar.webgarden.ro/menu/
egyhazk-zseg-nk/t-rtenete.
20  Pál>  József: Orth Imre, a lelkiismeret-vallás híve. Debrecen-
Nagyvárad, 2014, p. 80.

21  Pataki Zoltán: Maradjunk humorunknál: mi volt a bő szoknya 
korcába varrva? In: „Hitel” 2014 www.hitelfolyoirat.hu/sites/default/
> les/pdf/12-pataki_0.pdf
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emlékeztek meg a lágerekben szenvedő lelkészekről. 
Benkő Levente22 így foglalja össze a sötét háttér lénye-
gét: „A romániai magyarság érdekképviseleteként magát 
meghatározó Magyar Népi Szövetség eleinte nem hallatta 
szavát a magyarok romániai tömeges elhurcolásának és 
internálásának ügyében. Sőt sajtója révén fasisztaellenes 
támadásba lendült – ami az adott körülmények között 
érthető volt –, és gyakorlatilag általánosítva nem tett 
különbséget a valóban fasiszták és nem fasiszták között. 
És – legalábbis a nyilvánosság előtt – csak akkor tette 
szóvá az internálások magyarellenes voltát, amikor a lá-
gerekben pusztító járványok során százával (lehet, hogy 
ezrével) haltak meg a magyar elhur col tak, s amikor ezt 
már nem lehetett elhallgatni. Addig viszont úgymond 
bok rostól lőtte a nyulat, és csak hónapok múlva fogal-
mazta meg, hogy az internáló táborokban és kényszer-
munka-táborokban ártatlan magyarok (is) síny lődnek.” 
Tőkés Béla a Târgu Jiuban működő internáló táborban a 
temes csákovai iskolaigazgató-tanító, a Zippel Ferenc bör-
tönnaplója szerint a követ kezők kollegákkal volt együtt: 
Székely János római katolikus és Tarr Mihály református 
lelkész Abrudbányáról, Régeny István református lelki-
pásztor és Áron István ferences atya Gyulafehérvárról, 
Győr5 y Imre római katolikus plébános, Tarnóczy Lajos 
református esperes és Páter Hrubiskó Valér mino rita atya 
Aradról, Nits István újkisodai református lelkész, Elekes 
Gyula refor mátus lelkész Lippáról, Rill Albert római ka-
tolikus plébános Petrozsényből, Fábián János plébános és 
Nyitrai Mózes unitárius lelkész Lupényból, Szakáts Géza 
református lelkész Nagyszentmiklósról, Elekes Gyula re-
formátus lelkész Szigetfaluból, Ajtay Gábor református 
lelkész Újszentesről. Más forrás sze rint23 dr. Nagy József 
dévai lelkészt és nagyenyedi teológiai tanárt és Hamar 
Béla bukaresti református lelkészt is Tg. Jiu lágerébe zár-
ták. Péter5 y Árpád teológiai hallgató szintén a láger la-
kója volt a Tőkés Béla végvári munka naplója szerint. A 
kényszerlakhelyre hurcoltaknak Târgu Jiuban előírták, 

22  Benkő Levente: Sztálin generalisszimusztól a romániai in terná ló-
táborokig. A tervszerű merénylet. In: Korunk 2003 Feb ruár. Világhálón, 
2015 aug. 26: www.korunk.org/?q=node/8&ev=2003&honap= 2&cikk= 
7139
23  Nagy Alpár Csaba: A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész 
története 1940-1945, Budapest, 2012, p. 349.

hogy „felekezetenként imádkozhatnak”. Ha csak az itt 
felsorolt lelkészeket vesszük U gyelembe, megállapítható, 
hogy gyakorlatilag pásztorok nélkül maradtak a magyar 
nyájak Dél-Erdélyben. A névsor tanúsítja24, hogy elsősor-
ban olyano kat internáltak Târgu Jiuba, akik a dél-erdé-
lyi magyar társadalom gerincét képezték, mondja Benkő 
Levente. A református Lelkészek kiszabadítása érde kében 
húsz alkalommal levelezett Groza Péter kormányával a 
házi őrizetben leledző Nemes Elemér lugosi esperes és dé-
lerdélyi püspökhelyettes, de nem volt foganatja.25 Bukarest 
nyomására, hogy puriU kációs bizottság keretében háborús 
bűnösöknek nyilvánítsák a lágerekben sínylődőket vagy a 
tábori lelkészeket, azt Nemes Elemérék megtagadták.

Valós tény, hogy júniusi hazatérésekor a hívei lel-
kesedéssel fogadták, Nemes Elemér pedig nemsokára 
Bukarestbe küldte egy bizottság keretében, hogy képvi-
selje a kerületet azon az 1945. okt. 15-16-án tartott or-
szágos lelkészkongresszuson, amelyen a magyarul is jól 
tudó Groza Péter a demokráciának akarta megnyerni az 
egyházakat. Tőkés Béla erről, a végén szinte román orto-
dox zsinattá váló kongresszusról egy jegyzéket készített, 
amely fennmaradt és tartalmazza a soha érvénybe nem 
lépett demokratikus lelkészi szövetség alapszabályait.26

Végvár művelődéstörténetének az általa feldolgozott 
részleteit sem említi, szintén érthető észokok miatt, hi-
szen Romániában sohasem lehetett tudni, hogy milyen 
gyorsan változtatják meg egy tanulmány tiltott politikai 
irattá való minősítését. Végvár népkönyvtárainak és né-
hány egyletének a hatás tör ténetéről és van szó, amelyek 
önmagukban aligha lehetnek bűnösek, de első rápillan-
tásra meg lehet állapítani, hogy a közlés helye az, amitől 
a fölöttébb „érzékeny” cenzorok magyarkodást gyanít-
hatnának. Ugyanis az 1922-1942 között az erdélyiek szá-
mára időszakosan megjelenő nemzetpolitikai, „Magyar 
Kisebbség” című szemléről van szó, amely Lugoson jelent 
meg, abban publikált Tőkés Béla is. Az egyik számban 
négy oldal terjedelemben a végvári „Olvasó Egylet”, a 
„Polgári Olvasó Kör”. az „Iparos Egylet” és a „Refor má tus 
Állami Iskola Könyvtára” került bemutatásra.27

Végül ismét Tőkés Bélát szólaltatjuk meg, akinek az 
alábbi szívélyes jellemzése született a végváriakról28, akik-
nek a köréből talán soha nem kellett volna eltávoznia.29 
Íme a lelkipásztor önzetlen „bizonyságtétele” a híveiről:

24  Benkő Levente: Sztálin generalisszimusztól a romániai in terná ló-
táborokig. A tervszerű merénylet. In: Korunk 2003 Feb ruár. Világhálón, 
2015 aug. 26: www.korunk.org/?q=node/8&ev=2003&honap= 2&cikk= 7139

25  Molnár János: A Nagyváradi (Királyhágómelléki) Református 
Egyházkerület története 1944-1989. Nagyvárad, 2001, p. 9-11.
26  Molnár János: A Nagyváradi (Királyhágómelléki) Református 
Egyházkerület története 1944-1989. Nagyvárad, 2001, p. 16-17.
27  Tőkés Béla: Tormac (Végvár) község népkönyvtárai. In: „Magyar 
Kisebbség”, 1942/3-4, febr. 16-iki szám, (XXI.évf.) p. 61-64.
28  Tőkés Béla: Végváriak jellemzése. Az iratot Bódis Ferenc másolta 
le és bocsátotta rendel ke zésünkre, e helyen is köszönjük. Az eredeti 
szöveg a végvári református egyházközség levél tárában található.
29  Bódis Ferenc: „Gyülekezetcsere Kádár Istvánnal. Dr. Kádár 
István 1955 és 1967 között szol gált Végváron. Ezen áldott emlékű 
lelkipásztorok sorát Nagy István (1968-1973) és Székely Béla (1974-
1995) lelkipásztorok folytatják, akik a kommunista diktatúra nehéz, 
lelket és hitet romboló évtizedeiben őrizgették a hit halványan pislákoló 
mécsesét az emberek lelkében.”

Nógrádi Béla és a Koltó-Katalini presbitérium társaságában
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„Sok nehéz felleg vonult el fejük felett, telve megpró-
báltatásokkal, mégis mind a mai napig semmiféle erő 
nem volt képes megtörni őket. Itt maradtak jóban, rosz-
szban, békében, háborúban, a világ minden megpróbálta-
tásai köze pette is, ahol az ősök sírjai domborulnak. Köti 
ezt a látszólag makacs, nyakas, de végletekig szorgalmas 
népet a rög, az ősök emléke, szüleiknek kakukk fűvel be-
nőtt sírja a falujához.

Ez a nép hallgat a jó szóra. Mindenkor megérti az 
idők szavát. Nem maradi, hanem haladó gondolkodású. 
Embertársaival szemben nyílt, őszinte, barátságos, tisz-
telettudó, vendégszerető, csendes, békeszerető. Minden 
szé pért, jóért lelkesedik, faluja előrehaladásáért semmifé-
le áldozathozataltól nem riad vissza.

Természetére nézve az idegen büszkének és gőgösnek 
tartja, pedig nin csen igaza, mert a látszólagos büszkeség 
nem más, mint emberi önérzetének a megnyilvánulása. 
Érzi emberi mivoltának az értékét. Elvárja, megköveteli 
mindenkitől, hogy aszerint értékeljék és bánjanak vele.

A községnek a múltban több volt a lakossága, mint 
jelenleg. Az évtizedek so rán egész nemzedékek rajzottak 
innen ki szerte az országba és a világ leg külön bözőbb tá-
jai felé. Az eltávozottak azonban bárhova kerültek, min-
denüvé ma  gukkal vitték a szülőfalujuk iránti szeretetet, 
melyről soha el nem feled kez nek. A messze távolban 
eszükbe jutnak a gyermekkori emlékek. Ide köti őket a ha-
zai rög, az itt maradt hozzátartozókkal, barátokkal eltöl-
tött boldog, vagy fájdalmas napok emléke. A távollevők, 
mint a vándormadarak, időközben vissza-visszatérnek a 
rokonság, a régi barátok, ismerősök körébe megpihenni, 
néhány boldog napot itthon eltölteni, feleleveníteni a régi 
emlékeket.

Meg vagyunk győződve arról, hogy az innen idegen 
tájakra elkerültek ez után is ragaszkodnak szülőfalujukhoz, 
azt soha el nem feledik, bárhova vezé relte is a sors őket. Az 
itthon levők mindenkor + gyelemmel kísérik élet útjukat, 
szeretettel gondolnak reájuk, osztozkodnak örömeikben, 
bánataikban és visszavárják őket.”

Az elhangzás időpontját nem sikerült kideríte-
nünk, talán 1948-ban írta, amikor a templom építésé-
nek 60-ik évfordulóját ünnepelték? Vagy inkább a falú 

„születésnapján”, amely eseményt egy 1954-ben, a község 
fennállásának 160. évfordulóján egy emléktáblával tet-
tek jelessé. Ez a tábla a templom belső falára került, ma 
is látható.

4. Búcsú Végvártól

Elismerést és tiszteletet tanúsított a végvári refor-
mátusság a távozó lelki pász tor és családja iránt. A Kádár 
István nagybányai lelkész fegyelmi úton va ló eltanácsolását 
követően a nagybányai presbitérium meghallgatta Sárközi 
La jos szinérváraljai, Tőkés Béla végvári és Papp Zsigmond 
száraz bereki lelki pász tort. A nagybányaiak Tőkés Bélát 
választják. Keserves a döntés, a gyer me kek iskoláztatásé-
nak a gondja megint előtérbe került. Dolgozatunk írása 
köz ben került elő a kibúcsúzó istentiszteleti sorrend30, az 
utolsó végvári vasár na pi szolgálat Tőkés Béla általi leírása, 
akit a végváriak új palásttal bocsátot ták el.

„Meghívó 
A végvári református egyház 1955. december 4-én, 

vasárnap este tartandó adventi templomi ünnepélyére. 
Ez ünnepély keretében búcsúzik ki 17 és félévi szolgálat 
után a nagybányai lelkipásztori állásra eltávozó Tőkés Béla 
lelkipásztor.

Sorend:
1. Gyülekezeti ének
2. Az egyházgondnok a búcsúzó lelkipásztor átadja 

a végvári gyülekezet ajándék palástját.
3. Gyülekezeti ének: 227-ik dicséret 3-ik verse.
4. Imádkozik és Igét hirdet Tőkés Béla lelkipásztor.
5. Útra készen: Sinka József váralmási lelkipásztor 

alkalmi verse: szavalja Korsós Mária.
6.  Énekel az egyház alkalmi énekegyüttese: Tőkés 

Béláné vezetése mellett.
7. Szülőföldem: szavalja Tőkés Ildikó.
8. Adventi ének, énekli Takács Jánosné, Tőkés Bélá-

né orgona kíséretével.
9. Szaval: Varga Klára.
10. Énekel az énekegyüttes
11. Isten velünk...82. Hall. Ének szövegét elmondja 

Tóth Lídia
12.  Isten velünk, viszont látásra..., éneklik a 

gyermekek.
13. Orgonaszámmal búcsúzik Tőkés Béláné.
14. Gyülekezet bezáró éneke: XC. zsoltár.
1955. XII. 4. 

De. 10.00–11.00 óra. A szeretet törvénye. Mt. 22:34-
40. Ajtay Gábor. Lelkész meghívó közgyűlés. (Kádár 
István, Nagybánya)

Du. 18.30–21.00 óra. Búcsú ist.t. Csel. 20:22-28, 33-
38. Tőkés Béla.

A sűrű könnyek és meleg kézszorítások, s az útra 
adott új palást némi bizony sága annak, hogy eddigi szol-
gálatom ha gyarló is volt, de nem volt hiábavaló.

30  Bódis Ferencnek köszönöm ezt az adatsort, amelyet 2015. augusztus 
27-én talált meg az egyházközségi levéltárban.

Emléktábla a végvári református templomban. 
Állították 1954-ben, az egyházközség fennállásának 

a 160-ik évfordulójára
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Az Úr Isten áldja meg az utánam jövő magvetést gaz-
dag aratással! Istené a dicsőség!

Végvár, 1955. XII. 4. Tőkés Béla távozó lelkipásztor.”

5. Adatok a „bethánista” Tőkés Béla családjáról

A gyermekek születése és keresztelése egyrészt csa-
ládtörténeti jelentőség gel bír, megjegyezve, hogy Tőkés-
Vadai család kapcsolatainak a hatósági meg * gyelése és 
minősítése abban az időben egyszerre jelenthetett hát-
rányt vagy ítéletet, és ezen tények óvatos mérlegelését a 
Tőkés Béla önéletírásának a változataiban is nyomon 
követhetjük. 

Kezdjük azzal, hogy Tőkés Béla 1938. július 5-én vette 
feleségül az Élesden 1917. aug. 19-én született, tanítónőkép-
zőt végzett Vadai Ilonát, Vadai Béla esperes és Császár Ilona 
leányát. Tanúik: Sass Kálmán (Érmihályfalva) és Makai 
Béla (Élesd).31

– Első gyermekük, Tőkés Gábor-Béla 1939 augusztus 
17-én született Nagy  váradon a Szent József szanatórium-
ban. Keresztszülei: Sass Kálmán ér mi hályfalvi ref. lelkész 
és Sass Kálmánné, született Tőkés Mária. Továbbá „t.b. 
keresztanya: Henry Weltiné (Basel, Schweiz) Paraguay 
baseli konzul néja.” Az anyakönyv tanúsága szerint32 a ke-
resztelés 1939 szept. 24-én Vég vá ron történt a nagyapa, 
Vadai Béla szolgálatával.

– Tőkés Ildikó Mária 1942. szept. 17-én a Temesvári 
Szent Anna szana tó riumban született. Keresztelése 1942. 
szeptember 27-én volt Végváron.33 Keresztszülők: Dr. 
Csikesz Tibor ref. lelkész és neje, Csikesz Tiborné, szül. 
Vaday Mária. Továbbá: Pataki Dávid kereskedő Bukarest 
és neje Pataki Dávidné. Keresztelő lelkész: Czira László34 
vajasdi református lelkész.

– Harmadik gyermekük, Tőkés Béla, 1947 november 
11-én született Temes váron, szintén Végváron keresztel-
ték az 1948-as szökőévben, február 29-én, a keresztelő lel-
kész neve Hamar Béla bukaresti lelkész, az anya könyv be 
a keresztszülők neve nincs bejegyezve.35

Feltűnő, hogy nincs beírva keresztszülőknek a neve 
a harmadik gyermek keresz telésekor, ennek valami oka 
lehet: börtönbe vihették az adott idő pontban, mint pél-
dául a hozzá közel álló Orth Imrét. Örvendetes, hogy 
Welti-Schneider Bertha asszony tizenkét magyar ke-
resztgyermeke közül eddig csak hatnak ismertük a nevét, 
most pedig kiegészül a sor a Tőkés Gábor-Béla nevével.36 

31  A kezünknél lévő román nyelvű házasságkötési bizonyítvány 
kivonatát 1948 szept. 20-án hitelesíti Lugoson Nemes Elemér esperes, 
továbbá Arday Aladár püspök, aki sajátkezű aláírását mint „episcop 
ref.” egy kis kerek pecséttel hitelesíti, melynek felirata: „O* ciul 
Episcopal Reformat Oradea”.
32  A végvári református egyház születési és keresztelési anyakönyve 
IX. kötet 1938. júl. 24-től 1989-ig. Lapszám: 7. Folyószám: 41. Bódis 
Ferenc lelkésznek köszönjük az adat megkeresését. 
33  A végvári református egyház születési és keresztelési anyakönyve 
IX. kötet 1938. július 24-től - 1989-ig. Lapszám: 21. Folyószám: 28.
34  Ezen dolgozat szerzőjének anyai nagybátyja.
35  A végvári református egyház születési és keresztelési anyakönyve 
IX. kötet 1938. Július 24-től - 1989-ig. Lapszám: 37. Folyószám: 7.
36  Bereczky István, az egyik keresztgyermek, ő az érmihályfalvi Földes 
Ilona, vagyis Veronika nevű diakonissza testvér unokaöccse. Molnár 

Családjuk testvéri-só-
gori-komasági kötelé-
kéhez kiegészítéskép-
pen még hozzáfűzzük, 
hogy Tőkés Béla és 
Vadai Ilona voltak a 
keresztszülei i? . Sass 
Kálmánnak, akit 1941 
ápr. 15-én kereszteltek 
Érmihályfalván.37

Az édesapa Tőkés 
Gábor * ának kon* r-
málási adatához 1954 
virág vasár napján, áp-
rilis 11-én, bizonyára 
hálaadással, ezt fűzi: 
„Elsőszülött * unk!”38 
Ildikónak a kon* rmá-
ciójára 1956-ban került sor Nagybányán, bizonyára ott 
is virágvasárnap. Egy későbbi időpontra esett a Béla * uk 
kon* rmálása, de ő ezt már nem érhette meg, hogyha ti-
zennégy éves korában kon* rmált.

Családi börtönszemlét tartva, az Erdélyben közis-
mert képre utalunk: sógora, Sass Kálmán, többször volt 
börtönben, 1958. dec. 2-án végezték ki a szamosújvári 
tömlöcben. Sass Kálmánnét a gyermekeivel a baraga-
ni Olaru nevű faluba deportálták, amely nyomorúságos 
kényszerlakhelyről 1964-ben szabadultak. Tőkés Eleket, a 
Tőkés Béla lelkipásztor öccsét politikai okból, de úgyne-
vezett adminisztratív ítélettel zárták börtönbe.39 Apósát, 
Vadai Bélát, az egykori élesdi esperest, az Erdélyi Párt 
bihari alelnökét, 1956-os megnyil vá nulások vádja miatt 
két évre a Duna-csatornához hurcolták, ahonnan betegen 
tért vissza, Élesden hunyt el 1962. június 1-én.40 A család 
rokonságának és barátainak szélesebb körében számos 
politikai elítélttel találkozunk. 

Feltétlenül említenünk kell a tiszteletbeli kereszt-
szülőnek, az egykori svájci támogatónak, a Welti Henry 

Judith, a Molnár Károly legidősebb lánya is keresztgyermek. Porzsolt 
István, aki 1946 jún. 27-én született Nyíregyházán, szintén Weltiné 
keresztgyermeke. Kozma Gyöngyvér 1939-ben született a szamosmenti 
Árpástón, ahol Weltiné felkereste a Kozma Tibor családját. Balla Etelka, 
talán 1944 decemberében született, Balla Gyöngyike 1947. május 1-én, 
és a Füzet utolsó, 1948-as bejegyzése szerint a kettő közül az egyik a 
Weltiné keresztgyermeke. Orbán György a 12-ik keresztgyermek! 
Lásd a Welti asszony kezünknél lévő német kézírásos füzetét. Welti 
asszony a füzetében gondosan feljegyezte az általa ismert családok 
gyermekeinek a nevét, azok pontos vagy hozzávetőleges életkorát. 
Keresztgyermekeinek a névsora további kiegészítésre szorul. Lásd 
Hermán M. János: Sass Kálmánról és a peregrinusainkat patronáló 
Welti család kapcsolatáról. In: „Teológiai Fórum”. A Selye János 
Egyetem Református Teológiai Kara és a Calvin J. Teológiai Akadémia 
Tudományos Folyóirata. VIII. évf. Komárom, 2014/1, p.86-87
37  Hermán M. János: Sass Kálmánné, a csendes erő megtestesítője. In: 
„Református Szemle”, CVII. évf. Kolozsvár, 2014/6, p.687.
38  Végvári Református Egyházközség. Kon* rmandusok Anyakönyve 
1933-tól 2001-ig. Lapszám 53. Folyószám: 33.
39  Dávid Gyula: 1956 Erdélyben. Politikai elítéltek életrajzi adattára 
1956-1965. Polis Könyvkiadó. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 
2006, p. 409.
40  Pál*  József: Orth Imre, i.m., p. 84, lbj. 145. Vadai Béla perében az 
egyik vád az volt, hogy 1940. őszén esperesként ő köszöntötte Horthy 
Miklós kormányzót és a bevonuló magyar honvédeket.

1934-ben készült felvétel, 

Kolozsvári Teológiai Fakultás
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özvegyének veszélyes, a Szekuritáté által „reá osz-
tott” kompromittáló szerepét. A nemzetközi tekinté-
lyű Weltiné, mint az 1956-os magyar forradalom egyik 
kém-szervezője, a szekuritátés forgató könyv szerint bé-
relt repülőgéppel sietett volna a provokátor fogdaügy-
nökkel való találkozásra, ezt követően pedig kémcserével 
sietett volna a Sass Kálmán kiszabadítására.41 Amikor 
Nagybányára kerültek, a Szekuritáté szüntelenül és köz-
tudottan azzal fenyegette: úgy fog járni, mint a sógora, 
Sass Kálmán…

Rendelkezésre álló források szerint a Tőkés Bélára 
leselkedő veszélyek egyikét az úgynevezett „bethánis-
ta” megbélyegzés jelentette. A Szekuritáté az egyházi 
hivatalokkal végezteti a piszkos munkát 1953 tavaszán. 
Nevezetesen azt, hogy derítsék fel a bethánista mozgal-
mat. Pauker Leo, az újdonsült temesvári esperes Tőkés 
Bélát nevezi meg „bethánista lelkületűnek”.42 Ez a vádas-
kodás nem volt újkeletű, már 1949-ben is ezzel a címkével 
skatulyázták és a mozgalom tagjait államellenes maga-
tartással gyanúsították. Vallatások révén „kiderítették”, 
hogy Tőkés Bélát és Lőrincz Jánost a Szilágyi Sándor pan-
kotai lakásán szervezték be a CE szervezetbe.43 Valójában 
Krisztus egyszerű, puritán életvitelű szolgáiról van szó, 
akik inkább vállalták a bilincseket és a börtönt, mint az 
Egyház ügyének és népének az elárulását. 

6. Tőkés Béla tanulmányi éveiről,                           

néprajzi munkásságáról

Érettségizni már neki is románul kellett a Kolozsvári 
Református Kollé gium ban, 1930. október 2-án, általános 
jegye 6,75. Beiratkozik a Kolozsvári Re formátus Teológiai 
Fakultásra, ahol 1934. június 15-én elégséges ered ménnyel 
sikeresen teszi le az első lelkészképesítő vizsgát, jó ered-
ménnyel zárja a második lelkészképesítő vizsgát 1935. jún. 
20-án. A Bázeli Egyetem Teo ló giai Fakultásán 1936. okt. 
és 1937. szept. 1. között két szemesztert hallga tott. Idő-
köz ben 1934. júl. 1. és 1934. okt. 1. között édesapja mellett 
segéd lel kész Felső detrehemben, Majd 1934. november 1. 
és 1936. között segédlelkész Éles den. Baselből visszatérve, 
1937. szept. 1. és 1938. március 28. között Nagy váradon 
(Olaszi) segédlelkész..44 Bármilyen furcsa, de Tőkés Béla 
1933-ban a Budapesti Teológiai Fakultás 1933-ik beirat-
kozott hallgatója volt, lega lábbis ezt találtuk a digitalizált 

41  Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. II. kötet. Az érmihályfalvi 
csoport. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2007, p. 226-227. és 236-237.
42  Molnár János: A Nagyváradi (Királyhágómelléki) Református 
Egyházkerület története 1944-1989. Nagyvárad, 2001, p. 95.
43  A marosvásárhelyi Szőke László kihallgatásán felvett jegyzőkönyv. 
Lásd Buzogány Dezső és Jánosi Csongor: A Református Egyház 
Romániában a kommunista rendszer első felében.. L’Harmattan Kiadó, 
Budapest, 2007, p. 125 és 144-145.
44  A tanulmányi adatokat Tőkés Béla törzskönyvi lapjáról származ-
nak, segédlelkészkedésének adatait pedig a kezünknél lévő, a lugosi 
egyházmegye esperese által (Nemes Elemér) 1939 febr. 10-én kiállított 
szolgálati bizonyítványban találtuk. Láttunk még egy 1933. jún. 2-án 
kelt bizonyítványt (Certi< cat de nationalitate), amelyben megállapítják 
a román állampolgárságát.

beiratkozási albumban45. Ez 
a dátum a kolozs vári teo-
lógiai tanulmányainak a 
korszakához tartozik. Élet-
rajzaiban azonban miért 
nem kerül feltüntetésre ez 
az 1933-as adat, talán csak 
taktikai beiratkozásról len-
ne szó? Véleményünk sze-
rint az 1933-ban kiváltott 
román állampolgársági bi-
zonylatra az útlevél kiváltá-
sához lehetett szüksége, de 
ami perdöntőnek tű nik, az 
nem más, mint az első lel-

készképesítő vizsgára be nyúj tott  dolgozatán46 a saját kézí-
rásával feltüntetett hely és dátum: „Tőkés Béla, IV. éves 
refor mátus teológiai hallgató, Budapest, 1934.”

Baseli tanulmányi útjához a következő adatokat ta-
láltuk47: Sulyok István püspök ajánlotta az ösztöndíjra, és-
pedig arra a helyre, amelyet a Welti család alapított a Sass 
Kálmán tanácsára. Érkezett 1936. október 19-én, távozott 
1937. júl. 22-én.

Tőkés Béla felszenteléséről egy román nyelvű okiratot 
(certi< cat de hie ro to nire) találtunk, ennek nyomán a ro-
mán állam felé kiállított felszentelési iga zol vány időpont-
ja 1935. június 20-ika volt48. Adminisztratív okokból erre 
szük ség volt a katonasági kötelezettség szempontjainak az 
elbírálásához, más részt pedig a képesített munkavállalás 
és a nyugdíjjogosultság érdekében. Ma ga a felszentelés egy 
jóval későbbi időpontban történt Kolozsváron, és erről ezt 
jegyezte49 fel Tőkés Béla: „Lelkésszé szentelés 1949. július 
17-én. Lel kész szentelésen Kolozsváron voltam. Késői fel-
szentelésem oka: első alka lom mal Báselben voltam, utána 
elszakadtunk Északerdélytől, itt nem volt pap szentelés 5 
évig. 1937-ben csak erdélyieket szenteltek. Tehát részemre 
ez volt az első alkalom. 86 i= ú lelkipásztort szenteltek a 
Farkas utcai nagy temp lom ban. 130 palástos lelkész volt 
jelen. Prédikált Arday A. püspök. Textus. Ján 15:16 v.”

Jóllehet végvári lelkipásztor 1938 április elsejétől, de 
a folyamatos tanulást nem hagyja abba: 1945-ös kiszaba-
dulása után iratkozik be, 1946-ban szerez tanári oklevelet 
Kolozsváron a Bolyai Tudomány Egyetem bölcsészeti ka-
rán. Elvégezte a földrajz, a történelem és a néprajz szakot.

Tőkés Béla teológiai és irodalmi munkásságát csak 
részben sikerült feltárnunk. Az egyik megkérdezett 

45  Teológia hallgatóinak névsora 1855-1955. Az adatokat A Budapesti 
Református � eologiai Akadémia története 1855-1955 c. jubileumi kötet 
203-239. lapjain közölt névsorból vették át. www.radayleveltar.hu/
A13nevek.rtf Megtekintve 2015. szept. 3-án.
46  Tőkés Béla: A római katholikus egyház kegyelem-tana és 
református kritikája. Budapest, 1934. Példánya található a Kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézet Könyvtárában a D 1145 jelzet alatt. Kurta 
József igazgató úrnak köszönöm a másolatot.
47  Hermán M. János: Sass Kálmán és a peregrinusainkat támogató 
Welti család kapcsolata, i.m. p. 563-564.
48  Arday Aladár kézjegyével ellátott igazolás megerősítése: Dela 
Episcopia Reformata de Oradea cu sediu provizor Salonta. Nr.2707/ 
1948. La 8 noemvrie, 1948.
49  Bódis Ferenc lelkipásztornak köszönöm a másolatot.

Tőkés Béla Nagybányán 

készült fényképe
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családtag tudomása szerint az írásbeli hagyatéka nem 
maradt fenn. A számára elérhető, korabeli egyházi folyó-
iratokban (Református Szemle, a Kálvinista Világ és a 
Kiáltó Szó) repertóriumaiban nem találunk tőle származó 
közlést.50 Tőkés Béláról szóló apróbb hírek viszont megje-
lentek a Nagyváradon 1927-től megjelenő „Reformátusok 
Lapja” hasábjain, és bizonyára előkerülhet még a tollából 
származó publikáció.51

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára 
szerencsére őrzi az alapvizsgára benyújtott kéziratos dol-
gozatát52, amelyet másod éves teológiai hallgató korában 
nyújtott be dr. Tavaszy Sándornak 1932. május 20-án, és 
amelynek ez volt a címe: Konfucius-Buddha- és Zarathu-
stra személyiségének összehasonlítása. Szabvány dolgo-
zattal találkozunk, amelyet a neves pro fesszor elfogadott.

Az említett könyvtárban található az első lelkészké-
pesítő vizsgára írott dolgozata: A római katholikus egy-
ház kegyelem-tana és református kritikája. Budapest, 
1934. Dr. Imre Lajos teológiai igazgató ezt a 74 oldalas 
munkát szintén a Tavaszy Sándor kezéhez továbbítja bí-
rálat végett 1934. május 9-én. A bibliográ+ ában feltünte-
tett holland nyelvű dogmatika arra enged követ kez tetni, 
hogy esetleg hollandul is olvasott és véleményünk szerint 
ez a kiváló dolgozat a budapesti Sebestyén Jenő professzor 
irányításával készült. (Talán előkerül egyszer a második 
lelkészképesítő vizsgára írott dolgozata is…)

Három néprajzi tárgyú dolgozatából kettő nyomta-
tásban is megjelent:

– Tőkés Béla: A mezőségi magyar viselet. In: Néprajzi 
Értesítő, 1935. XXVII. p. 68-76.

– Tőkés Béla: Magyarpalatkai viselet. In: Ethno-
graphia XLIX. 1938/1-2. p. 192-198.

– Tőkés Béla: Kendermunka Magyarpalatkán, 1946. 
Kéziratban53 a volt tanára, Kós Károly kézirattárában, 
ahol öccsének, Tőkés Eleknek is található egy munkája.54

Végvár monográ+ ájához csoportosítható helytörté-
neti publikációja:

- Tőkés Béla: Tormac (Végvár) község népkönyvtárai. 
In: Magyar Kisebbség, 1942/3-4, febr. 16-iki szám, (XXI.
évf.) p. 61-64.

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy Szabó T. Attila egy 
időben a „gyüle ke zet építést” tanította a Teológián, amely 
része volt a falu megismerésének és egyben kiindulópont-
ja a belmissziónak. Azt azonban, hogy Tőkés Béla fel vet te 

50  Dr. Kozma Zsolt segített átnézni a jelzett folyóiratok összes számait, e 
helyen is köszönjük a szívességét.
51  Hasznos lenne fellapozni a „Református Lelkipásztor”, a temesvári 
„Déli Hírlap”, „Temesvári Hírlap” és a „Bánsági Magyar Népnaptár. 
Kiadja a Romániai Magyar Népi Szövetség Temes-Torontálmegyei 
Szervezete” számait.
52  Dr. Örsi Juliánna hívta fel a + gyelmemet a dolgozat lelőhelyére. Pél-
dánya található a Kolozs vári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtárában 
a D 132. jelzet alatt.
53  Lelőhelye: Kós Károly kézirathagyatéka (EME Kézirattár, Kolozs-
vár). Világhálón: eda.eme. ro/bitstream/handle/.../Kos%20Karoly%20
kezirathagyateka.doc. Megtekintés ideje: 2015.aug.22.
54  Tőkés Elek: A Bega völgyi magyar népi építkezés, g. 39 f. + 5 rajz.

volna indexébe ezt a tárgyat és hogy diákja volt-e, ed-
dig nem sikerült meg állapítanunk. Elképzelhető, hogy a 
Szekuritáté bukaresti levéltárában még létezhetnek eddig 
ismeretlen tartalmú írásai.

Aki pedig teheti, járjon utána Végváron és Temes-
váron annak, hogy minő sors várt a Tőkés Béla által fel-
állított falumúzeum anyagára, ennek a története is megér 
egy tanulmányt.

7. Az egyháziak becsülete?

Pro és contra: az eddig feltárt dokumentumok alap-
ján az immáron nagy bányai Tőkés Béla esetében is talál-
kozunk együttérző atya+ akkal és gonosz kodókkal vagy 
„csak” a hatóságokat kiszolgálókkal. Érezhető továbbá 
a be ivódott és a karbantartott félelem, az egykori hívek 
egy részének az idegen kedése a Tőkés Béla halála körüli 
emlékektől. Az alábbiakban négy olyan információt sora-
koztatunk fel, amelynek hitsorsosi elemzése alapján min-
denki elfogadhatja vagy elutasíthatja az azokból levonha-
tó következ te téseket, azt hogy annakidején ki hol állt a 
templom küszöbéhez viszonyítva.

Lelkészi utóda55, a hírhedt esperes, Szablyár Kornél, 
a kultuszinspektor, Chilian Traian56 jelenlétében kény-
szerítette és faggatta az úgynevezett „fekete pénzekről”, 
vagyis a kórus általa kezelt pénztáráról dr. Kiss Bertalan57 
szatmári lelkipásztort. akit el akart távolítani a szolgálati 
helyéről és ehhez ürügyet keresett. Szablyár feljelentéséből 
idézünk58, az általa provokált „pár beszédnek” ő a kérde-
zője, a válaszok Kiss Bertalantól származnak: „4.  Ide ge-
neknek (például külföldi turistáknak), vagy más város-
belieknek adtál álcázott segélyeket? Válasz: Idegeneknek 
nem adtam, majd gúnyosan, nem adtam pél dául a Tőkés 
(Tőkés Béla elhunyt nagybányai esperesről van szó: M.J.) 
özve gyének, de adtam sokszor és sokat Tőkés Ildikónak, 
és igyekeztem minél jobban gondoskodni volt püspö-
künkről, Csernák Béláról, és lányáról, akit kirúgtak, és 
nincs megélhetési lehetőségük. 5.  Kinek adtál kölcsön? 
Válasz: Nem tudom, elfelejtettem.”

Románia egyházi valóságát számos vonatkozásban 
előzte meg a híre, erről tanúskodik egy, a Szekuritáté le-
véltárában fennmaradt hollandiai úti jelentés, amelynek 
kelte 1969.07.03. „Előző jelentésem folytatásaképpen ki 
kell tér nem hollandiai tartózkodásom azon politikai vo-
natkozásaira, amelyek az előzőből kimaradtak (…) Egy 

55  Előde és utódai: Kádár István: 1952–1955; Tőkés Béla:1955–1961; 
Szablyár Kornél József: 1961–1977; Nógrádi Béla: 1977–1998; Kádár 
Miklós: 1998–2008; Bak László: 2008-; Bak Eni kő: 2008-; Forrás: Kádár 
Miklós: A nagybányai református Egyházközség története. Megje lent a 
templom felszentelésének 200. évfordulójára, Nagybánya 2009, Genius 
nyomda, 52-70 oldal.
56  A „Chilian bácsi” néven elhíresült vallásügyi felügyelő Papp Zsig-
mond lelkipásztort, egyházmegyei főjegyzőt is szüntelenül zaklatta. 
Forrás: Papp Levente ny. vasúti mérnök Hermán M. Jánoshoz írott 
2015. szept. 2-iki leveléből, 2015.
57  Kiss Bertalan szintén baseli peregrinus volt, egy időben járt 
külföldön Sass Kálmánnal, aki barátja volt. Lásd Balaskó Vilmos: Élet 
a föld alatt. Nagyvárad, 2001., p. 157.
58  Molnár János: A Nagyváradi (Királyhágómelléki) Református 
Egyház kerület története 1944-1989. Nagyvárad, 2001, p. 142-143.
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teljesen rendhagyó esettel is találkoztam a Hágában tar-
tott bibliakörön 1969.02.23-án, amiről már beszámoltam, 
s amit most kiegészítek. Verschuure úr59, a romániai egy-
házról szóló beszámolója után rátért a politikára (…) Azt 
is hozzátette, hogy Tőkés Béla lelkész azért lett öngyilkos, 
mert félt a titkosrendőrség letartóztatásától (…)”60.

Végvárhoz már alig, de Tőkés Béla történetéhez min-
denképpen hozzá tar to zik a felesége „disszidálása”, halála 
és temetése. Tőkés Béláné született Vadai Ilona 1990 már-
cius 29-én halt meg Székesfehérváron. Már ő sem bír hat ta 
a romániai terrort és Ildikó61 nevű leányával meg Huba 
és Magor nevű uno káival 1988-ban Magyarországra 
távozott, ahol decemberben menekült stá tust kapott. 
Nagybányán temették el, a szolgálatot Nógrádi Béla 
lelkipász tor végezte. Szívbemarkoló befejezése egy küz-
delmes és hősies életnek, amely nek a fájdalmait nemcsak 
a Családjuk örökölte, hanem a Református egyház nak is 
olyan ügye, amely még nincs lezárva.62

Döbbenetes vallomás63 jutott 1993 húsvétján a Család 
tudomására egy idős betegnek úrvacsorát osztó lelki-
pásztor közlése nyomán. Az úrvacsorát vevő 82 éves 
Szemereczki Imre a lelkésznek elmondta: „Tőkés Béla es-
peres úr nem lehetett öngyilkos.” Ő látta azon a vasárnap 
délutánon, hogy miként vitték be a holttestét az állambiz-
tonsági szervek az irodába, csak ő ezt eddig senkinek sem 
merte elmondani. Nincsenek illúzióink, de ismételjük 
azt a taná csunkat, hogy az egyháztörténészeknek fölöt-
tébb kutakodni kell a szeku ritátés levéltárakban, továbbá, 
hogy amennyiben még kortársak és tanúk élnek, osszák 
meg velük a Tőkés Béla életútjára vonatkozó ismereteiket. 

Végvár és Nagybánya gyülekezeteihez való viszonyu-
lásukban Tőkés Béla és Vadai Ilona gyermekei és unokái a 
hívek közösségével együtt keresik és kívánják, hogy min-
den nyilvánosságra kerüljön, amely az egyházközségek 
és a családjuk életében sorsdöntő volt. Amikor vagyoni 
ügyben az elkobzott egyházi javak visszaszerzésében ta-
núskodhattak, bátran tettek bizonyságot a múltbeli törté-
nések kiváltó okairól.

Epilógus

Ötvenöt év telt el anélkül, hogy valaki megkísérel-
te volna a Tőkés Béla életrajzának a közlését. Bizonyára 
folytatása következik, éspedig olyan dokumentációs 
meglepetésekkel, mint amelyeket Bódis Ferenc végvá-
ri lelkipásztor fedezett fel az egyházközségi levéltárban. 

59  Linden református lelkésze, ds. A. Verschuure 2012-ben még 
a „Stichting Noodhulp Roemenië” számára szervezett gyűjtéseket 
Hollandiában.
60  Péntek Árpád jelentéséből származó idézet. Lásd Molnár János: 
Szigorúan ellenőrzött evangélium III. kötet. Kriterion Könyvkiadó, 
Kolozsvár, 2015, p. 112-113.
61  Ildikó férje, Papp levente a Szekuritáté 1987. december 8-i, 79-es 
számú irattartójában foglaltak szerint „politikai bűnözőnek” számított.
62  A nagybányai presbitérium a 2004/37 sz. határozatában elutasította 
Papp Leventéné, Tőkés Ildikó kérését, hogy a család költségén egy 
emléktáblát helyezzenek el az édesapja emlékére, aki a kommunista 
rendszer áldozata volt.
63  Papp Levente leveléből. A címzett: Szaniszló Ferenc, 2012(?)

Fényképfelvételeket keresve tudtuk meg, hogy Tőkés 
Bélának oroszlánrésze volt a fernezelyi imaház építésében 
és felszentelésében is. Bak László nagybányai lelkipásztor 
szíves segítsége nyomán jutottunk ahhoz a megható, 1956 
és 1960 között készült fényképhez, amelyen nyolcvanegy 
kon@ rmándust számoltunk a hitvallástételt követően. 
A nagybányai beiktatásakor, az 1955 dec. 18-án készült 
fényképet özv. Gönczy Sándornénak, egykori nagybányai 
lelkésztársa ma is élő feleségének köszönhetjük. Az 1934-
ben végzett teológusok tablóképén látható fényképet dr. 
Adorjáni Zoltánnak köszönjük.

Megjegyezzük, hogy a Tőkés Béla teljes életére és 
munkásságára vonatkozó monográ@ át szerettünk volna 
írni, de a források meghatározták a címet és az adatok hi-
ánya, illetve aránytalansága is arra vezetett, hogy ennek a 
kivételes képességű teológusnak és néprajzi érdeklődésű 
lelkipásztornak a munkásságáról most így, ennyivel elé-
gedjünk meg. Megmaradt feljegyzései egyháztörténetileg 
fontosak! Valóságos krónikája az akkori időknek és szá-
mos új adatot egyelőre csak itt találunk a háború utáni 
országos egyházi élet alakulásáról.

Életútjának kontextuális ismertetése részünkről ez 
esetben előnyt élvezett, az analitikus következtetéseket 
javarészt az olvasóra bízzuk. Kitartását, küzdelmeit és 
hitvalló szolgálatát az eddigiekből is látva, emberségét 
példaértékűnek találjuk. Egyszerre volt a népe vallási ve-
zetője és üldözött emberjogi aktivistája, tanítója és önkén-
tes kultúrfelelőse. Valójában a hozzá hasonló lelkészektől 
várta a nép a választ arra a kérdésre, hogy mennyi ideig 
tart az elnyomatás a kisebbségi sorsban és hogy milyen 
jövőkép vár a helyben maradókra. Ami az állandóságot 
illeti, a végvári emberek a prédikátoraik bizonyságtétele 
nyomán hittek és hisznek a református templomuk már 
említett, 1954-es emléktáblájának az áldáskívánó imád-
ságában: „Áldás legyen e ház minden kövén, szögén, / 
Áldás azon, a ki átlép a küszöbén, / Áldás szálljon ezen 
helyről a határra, / Messze vidékre, s az egész hazára.”

Tőkés Béla lelkészi pályafutásának, Ige-értelme zésé-
nek, mártír sorsának teljesebb megismerését e helyről is 
szorgalmazzuk, többek között azért is, hogy összeálljon 
a királyhágómelléki református egyháztörténeti lexikon 
anyaga.

Zwolle, 2015. szeptember 5-én

Tőkés Béla balról a harmadik. Gönczy Sándor, 

néhai Fábián György valamint Nagy Zoltán társaságában. 

Fernezelyen készült fénykép.
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Büte János hegyközkovácsi lelkész végakarata1

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 
félszázados évfordulóján méltóképpen igyekeztünk 
emlékezni és összegyűjteni a mártírjainkra vonatko-
zó dokumentumokat a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerületben. Az eredeti tárgyak sorában két 
palástot is kiállíthattunk az Egyházkerületi Székház 
Dísztermében. Balaskó Vilmos lelkészé volt az egyik, azé, 
akit 1958-ban halálra ítéltek, de kegyelemben részesült és 
életben maradt. Büte János hegyközkovácsi lelkészé volt 
a másik palást, aki 1960. február 21-én hunyt el. Őt nem 
ítélték el, de úgy verték és annyit gyötörték a szekusok, 
hogy belehalt. Büte János főbenjáró bűne az volt, hogy 
elutasította a kommunista ideológiát, nem írta alá a be-
súgásra kötelező nyilatkozatot, befogadta és vigasztalta a 
földig lerombolt Mezőfalva baptista magyarságát, akik-
nek a tragédiája 1955 táján tetőzött. Prédikátori esküjét, 
azt, hogy az Igét elegyítetlenül hirdeti, még a válogatott 
kínzások alatt sem szegte meg.1

Amire a régiek fájdalmasan emlékeznek a lelkészük 
tragikus sorsát illetően, az röviden így adható vissza: 
időnként, a sötétség beálltával autóba tuszkolták, hajnal-
ban pedig valamelyik faluszéli kukoricásba vetették az 
eszméletlenségig megtaposott lelkészt. A kórházban sem 
tudtak rajta segíteni, és ezzel ő is tisztában volt – búcsúle-
vele tanúsága szerint. Ilyen-olyan feljelentés alapján csap-
tak le rá, mintegy az alkalomra várva, mert 1956 óta szál-
ka volt a hatóság szemében. Ugyanez a korabeli egyházi 
vezetőségre is vonatkozott, mert azok, behódoltakként, 
nem kedvelték az egyenes jellemű lelkipásztort.

Kétszáz éves templomukat a hegyközkovácsiak 1957-
ben újították fel teljesen.2 A teljes renoválás összege 21.874 
lej volt, amelynek nyolcvan százalékát az önkéntes adomá-
nyok képezték. Hegyközkovácsi gyülekezete nem tartozott 
a dédelgetett egyházközségek csoportjába, ugyanis nekik 
sem folyósítottak államsegélyt.

Bizonyára az is feltűnt az állami hatóságoknak, hogy 
a 186 családot és 704 lelket számláló gyülekezetben ünne-
penként 200-250 lélek vett úrvacsorát. Büte János idejé-
ben, 1957-ben például tizennyolcan kon+ rmáltak…

Számos adattal lehetne még illusztrálni azt a fellen-
dülést, amelynek ő munkálója volt, és amely ingerelte az 
elnyomókat. Hatalmuk + togtatására az erőszakszervek 
Büte Jánossal is állandóan írattatták a nyilatkozatokat, de 
ami megdöbbentő, az a cinikus kegyetlenség kinyilvání-
tása volt a végtisztesség és a kegyelet területén, amikor az 

1  In „Harangszó”, XVIII. évf. 2007, 13-14 sz. p. 7.
2  Büte János 1956-ban még csak helyettes lelkipásztor volt Hegyköz-
ková csiban, mégis az volt az első fontos lépése az volt, hogy 1956. 
január 31. ki+ zette a gyülekezet annak a harangnak az árát, amelyet 
a Várad-Szőlősi gyülekezetből hoztak el a hegyközkovácsiak 1777-
ben az ott keletkezett a tűzvész miatt, használatra, addig, amíg azt 
a váradi gyülekezet vissza nem kéri. Balázsné Kiss Csilla második 
lelkészképesítő dolgozatából származó adat, amelyet köszönettel hasz-
ná lunk: Hegyközkovácsi református egyházközségének a története. 
Kolozsvár, 2000, p.23.

áldozatuk elhunyt. Még azt sem engedélyezték, hogy ősi 
hagyományainknak megfelelően a lelkészt a cinterembe 
temessék. Nyilvánvaló, hogy rossz lelkiismeretük volt, és 
emiatt még a halottaktól is féltek. Egyházkerületi levél-
tárunkban fennmaradt a 965/1960-as jelzetű levél, ebből 
idézünk:

„A hegyközkovácsi presbitérium kérvényezi a 
Püspöki Hivataltól, hogy engedélyezze Büte János hegy-
közkovácsi lelkipásztor utolsó kívánságát, hogy a temp-
lomkertben lévő sír mellé helyezzék örök nyugalomra” 
Aláírok: Szabó Sándor gondnok és Büte Jánosné, 1960. 
febr. 23-án.

Buthi Sándor akkori tanácsos, későbbi rossz emlékű 
püspök nem járult hozzá az engedélyezéshez, azt viszont 
már nem mulasztotta el, hogy a temetést követő napon3 
erről a kultuszdepartamentet, vagyis az állami egyház-
ügyi hivatalt értesítse.

II.
Önéletrajzi adataiból szívesen idézünk, hiszen Büte 

Jánosra ma is szeretettel emlékeznek Hegyközkovácsiban. 
Kegyes lelkek gondozzák a sírját, amelyet szerencsére nem 
gyaláztak meg a pár évvel ezelőtt átvonuló, idegen falubé-
li részeg rombolók. Fehér márvány sírkövének felirata: 
„Itt nyugszik Büte János ref. lelkész, élt 33 évet, meghalt 
1960. február 21. Gyászolja szerető felesége és gyermekei, 
János és Pál, és szerettei.”4

Ott jártunkkor a Nőszövetség pillanatok alatt ke-
rítette elő az utolsó, vagyis az 1957-ben kon+ rmáltak 
fényképét, amelyet Bagdi Margit testvérünk küldött a 
kezünkhöz.

Büte János 1926. nov. 8-án született a Szatmár me-
gyei Batízon, gimnáziumba járt Szatmáron, ahol 1949-
ben érettségizett. Jó osztályzatot szerzett az absolutorium 
alkalmával a Kolozsvári Református Teológián 1953-
ban. Ezt követően szalontai segédlelkésszé nevezték ki. 
Hegyközkovácsi szolgálatának kezdete 1955. szept. 1., há-
zasságkötésének dátuma 1955. nov. 5. Avasújvároson vet-
te feleségül Angi Violát. Szegényen indultak a közös úton, 
de mégsem féltek az élettől, két gyermekük született.

Hitére és életfelfogására is vall az, ahogyan Büte 
János nyilatkozott. Az akkori időkre és viszonyokra gon-
doljunk (!!!), amikor a kötelező életrajzban ezt olvassuk: 
„A vagyoni helyzetemről csak azt írhatom, hogy nekem a 
vagyonom a Biblia, mert egyéb ingó vagy ingatlan vagyo-
nom nincsen. — Életemnek eddig lefolyt szakaszát és mű-
ködését, hogy csupán két nevet említsek, ismerik, Erdei 
Endre segédlelkész és Baudics László tanító testvéreim.

Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten 
+ ainak mondatnak. Mt.5:9”

3  1960. február 21-én halt meg 33 évesen, temetése pedig 1960. február 
25-én volt.
4  Nt. Forró László egyházkerületi főjegyzőnek, hegyközkovácsi lelki-
pász tornak köszönöm az adatokat.
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Bibliáját és a palástját a hegyközkovácsi templom 
portikusában található vitrinben őrzik megbecsülés-
sel. Büte János néhai özvegye 2001-ben Balázs Dénesné 
Kiss Csilla lelkipásztor kérésére ajándékozta e szolgálati 
szimbólumokat az egyházközségnek. Ez a hagyaték Forró 
László lelkipásztor közlése szerint 2003 nyarán egészült 
ki, amikor a parókia épületének a tetőszerkezetét alakí-
tották át. Az egyik sarokban homokkal letakart levéltár-
ra bukkantak. Hálaadással nyugtázzuk, hogy Büte János 
merészségének köszönhetően olyan történelmi doku-
mentumok vészelték át a terhes időket az 1600-as évekig 
visszamenőleg, amelyeket a csauseszkánus garázdálko-
dás csúcsán elkoboztak volna. A letakart halom őrizte a 
búcsúlevelet is, amelyet nem lehet könnyhullatás nélkül 
olvasni. Politikai üzenete volt ennek a halála előtti, utolsó 
erejével véghezvitt mentésnek, hiszen tapasztalta, hogy a 
múltunkat is lopják meg pusztítják. Keserű látnoksággal 
tette az elrejtett anyag tetejére a román alkotmánynak és 
a kommunista párt statútumának a brosúráit. Mintegy 
rejtjelezte azoknak, akik reménység szerint megérik, hogy 
ennyit ért a joggyakorlat, a vallásszabadság és az erősza-
kos népboldogítás. Íme, a + lmeseknek készen is áll ennek 
a halálos korszaknak a forgatókönyve…

A krisztusi életkorú Büte Jánosnak még maradt egy 
hagyakozásnyi ereje, és az őt megillető templomkerti 
anyaföldben képzelte el földi porsátorának a sírba téte-
lét.  Ott szeretett volna pihenni Olasz József nemesember 
társaságában, aki jóltevő patrónusként 1826-ban zuhant 
le a torony fedése alkalmával. Úgy gondolta, hogy ennyi 
tisztesség az ő egyház- és léleképítő munkájának is kijár… 

Ismerte-e Büte János vagy sem Reményik Sándornak 
az egyik 1919-ben írott verséből származó, és immár 
közismertté vált idézetet, azt hogy: „Mindent felírunk: 
a megfojtott szót,/És egyenként a sok-sok bujdosót”, ma 
már nehéz lenne megmondani…

De ösztönösen és még abban az összetört állapotában 
is úgy hagyakozott, úgy mentett és úgy írt, hogy halála 
után is tudjon megszólalni, akkor, amikor talán elmúló-
ban lesz az ellenséges világ, amikor Isten a vasvesszőjével 
fenyíti meg a tisztátalanná vált cserépedényeket.

A hegyközkovácsi prédikátorok újabban kiegészített 
lelkészi névsorában5 immáron méltóképpen olvashatjuk a 
Büte János életrajzi adatait. Egy jeles püspök, Piszkárkosi 
Szilágyi Sámuel (Debrecen, 1719. február 19 – 1785. július 
16) nyugszik a szószék elé temetve, és Büte János lenne a 
hetedik, Hegyközkovácsiban  eltemetett5lelkipásztor.6

5  1760-1761 között: Bathári István
1762-1763 között: Rabáthy Ferenc
1763-1770 között: Kovács Miklós
1771-1776 között: Kegyes István

6Büte János küzdelmének a története nem teljes, tra-
gédiájának felelőseiről keveset tudunk.7 Az elpusztított 
Mezőfalva cintermi emlékműve is azokra az időkre em-
lékeztet. A falú istenes népe nem felejt, szívében őrzi az ő 
derék lelkészének, Büte Jánosnak az emlékét, a szolgálat-
ban való becsületes kitartás példáját. Krisztus hív lelkésze 
volt, mindhalálig!

1776-1782 között: Pétzeli Imre
1782-1786 között: Sárándy László.  Az ő idejében volt letéve a 

templom alapköve 
1786-1787 között: Simándy Kállay Imre
1787-1789 között: Böszörményi József
1789-1791 között: Szathmáry István Itt halt meg 1791. február 3-án 

(Hozatott Biharugráról.)
1791-1793 között: Szabó István 
1794-1798 között: Szilágyi István 
1798-1799 között: Marjay Pál
1800-1803 között: Szekeres András
1803-1809 között: Benéts Dániel
1809-1830 között: Nagy Sebestyén 
1830-1838 között: Varga Pál
1838-1840 között: Rabbi Ferenc
1840-1849 között: Nagy Dániel
1850-1867 között: Lovas Dániel (Ő 1867-ben, 51 évesen halt meg, 

február 14-én temették el.)
1867-1869 között: Szabó Károly
1869-1888 között: Oláh József (Ő prédikált Gáspár András 1848-as 

honvédtábornok bihari temetésén 1884. augusztus 5-én.) Oláh Józsefet 
itt temették el 55 évesen, 1888. június 26-án.

1888-1920között: Szokolay Béla, 1920. július 30-án temették el.
1921-1935 között: Bódogh János
1935-1955 között: Molnár Zoltán
1955-1960 febr.21-én bekövetkezett haláláig: Büte János
1960. október 1. - 1998. december 31. között: Petri Jenő. Ő építtette a 

jelenlegi parókiát, mely 1973-1975 között épült fel, nemes összefogással, 
verítékes küzdelemben.

1999. március 16-tól 2001. októberéig: Balázsné Kiss Csilla. Férje, 
Balázs Dénes, ez időben szintén lelkész, Nyüveden szolgált. Mindketten 
Érmihályfalvára távoztak.

2001-től Forró László a hegyközkovácsi lelkipásztor.
Az eddig ismert lelkészi névsort és a közölt adatokat e helyen is 

köszönjük nt. Forró László főjegyző testvérünknek.

6  Kiegészítésképpen az 1809 és 1830 között adatokhoz, amelyek 
még tisztázásra szorulnak: Váradi Fekete József 1815-ben halt meg 
Hegyközkovácsiban, Ugráról jött. Továb bá: 1815. márciusától szolgált 
Ugrán a Hegyközkovácsiból jött J. Nagy Sebestyén. Lásd: http://hon-
lap.parokia.hu/lap/biharugrai-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/ 
az-egyhazkozsegben-szolgalt-lelkeszek-nevsora/ 

7  Forró László: „Vagy az emlékek iszonyatosak, vagy pedig a terhelt 
lelkiismeret, de még inkább az elszámoltatástól való félelem szeretné 
végképp levenni a napirendről az ügyet.” Lásd Forró László: Mártírok és 
áldozatok Bihar megyében. Elhangzott a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapján, 2009. február 25-én, Nagyváradon. In: „Harangszó” A 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezeti Lapja. XXI. 
évf. 4. szám, p.4.

o
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„Névtelen mártír”

Hadházy Iván harca egy gyilkos rendszerrel

Az Új Kéve adta hírül, hogy a svéd-
országi Strängnäsben 2012. december 
1-én emlékeztek meg a magyar már-
tírokról. Az istentiszteleti keretben 
tartott megemlékezésen nemcsak Sass 
Kálmán, hanem a besztercei Hadházy 
Iván (1947 ápr. 17-1982 nov. 17) életútját 
és mártírságát is felelevenítették.1 Végre 
egy méltó kegyeleti helyen hangzik el a 
neve egy másik „névtelen mártírnak” is 
– írta róla Molnár-Veress Pál svédorszá-
gi lelkipásztor, akinek a nevesítő meg-
állapítását idézve, együtt hajtunk fejet 
Hadházy Iván emléke előtt.

Hadházy Iván (1947–1982) év-
folyamtársunk és barátunk volt. 
Nyomtatásban eddig sem róla, sem tőle 
nem jelent meg az a vélt mennyiségű 
anyag, amelyről hallomásból vagy jegyzetekből tudunk, 
és amelyeknek egy részét talán a politikai erőszakszer-
vek levéltárai őrzik, ha ugyan nem semmisítették meg 
azokat is. Mentjük, ami menthető, rendszerezzük azt, 
amit találunk,2 és reméljük, hogy az észlelt hiányossá-
got mások, főleg az őt ismerő személyek fogják majd 
kipótolni.

Veszelovszky Iván, a mozgó diákkönyvtár, 

a született ártatlanság

1959-ben ez volt első benyomásunk Veszelovszky 
Ivánról:3 mozgó diákkönyvtár, aki maga a született ártat-
lanság. Beszterce magyar középiskolájában Iván számí-
tott a helyi ismeretek kincstárnokának, aki megosztotta 
tudását és újraosztotta a javakat. Ezt látta otthon és abban 

1  Molnár-Veress Pál: 30 éve halt meg Hadházy Iván (1947–1982). In: 
Új Kéve, XX. évf. (2012/4), 27.
2  Veszelovszky Iván: Szenci Molnár Albert (1574—1634) In: 
Keresztény Magvető, 80. évf. (1974/3), 153–154. – A Keresztény Magvető 
könyvszemle rovatában (80. évf. 1974/4 , p.250252). egyszerre két 
recenziót közöl: Az utazás divatja. Útleírások, útijegyzetek az 1848 
előtti Erdélyről. Válogatta, előszóval és jegyzetekkel ellátta Egyed 
Ákos. Kriterion, Bukarest, 1973. — Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis 
Miklós öröksége. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel 
közzéteszi Jakó Zsigmond. Kriterion, Bukarest,1974.
— Veszelovszky Iván: Vadrózsák. Kriza János székely népköltési gyűj-
teménye. In: Keresztény Magvető, 81. évf. (1975/4), 256-259. — Veszel-
ovszky Iván könyvismertetőt közöl a Mikó Imre művé ről: Akik előttem 
jártak. Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1976. (A tanulmánykötetben 
szereplő unitárius személyiségekről ír.) In Keresz tény Magvető, 82. évf., 
1976/3-4, 238-240. — Hadházy Iván: Körmöczi János unitárius püspök 
(1772–1836). In: Benda Kálmán – Szabó András (szerk.): A Ráday Gyűj-
temény évkönyve VII. (1994), 167–174. — Molnár-Veress Pál több mint 
15 levelét őrzi Hadházy Ivánnak, Bálint István János pedig a Széche-
nyi Könyvtárba helyezte letétbe a Hadházy Ivánnal folytatott értékes 
levelezését.
3  Apja családneve: Veszelovszky. Szüleinek válópere után vette fel 
édesanyja leánykori családnevét, s így lett Hadházy Iván. Ld. Molnár-
Veress Pál: i. m. 27.

a tartásos magyar-szász környezetben, 
ahol a Hunyadi János gimnáziumban 
volt ugyan némi előzménye a magyar 
oktatásnak,4 de ahol a polgári értékek 
képviselői a családi várakban húzód-
tak meg a háború után. Sok, főleg a 
zene iránt érdeklődő kisdiák számára 
a Sárkány család jelentett menedéket 
ebben az akkor huszonötezer lakost 
számláló észak-erdélyi kisvárosban. 
Másoknak a Moravetz família nyújtott 
a védőhálót, de miután Magyarországra 
költöztek, és a négy tehetséges diák, 
Moravetz Edit, Csaba, Attila és Levente 
egyszerre távozott Besztercéről, hiá-
nyuk bizony érzékenyen érintette a ma-
gyar i? úságot meg a városi színjátszást.5

Veszelovszky Iván, az ő Éva húga 
és drága Édesanyjuk mindenkor felelősséget érzett 
azért, hogy legalább tisztességes olvasmányokkal lássák 
el a bentlakásban élő magyar kisdiákokat. Radnai Stecz 
Ferenc volt a bizalmas összekötő, akitől aztán egy-két 
éjszakára kölcsönözhettük a magyar irodalom remek-
műveit vagy az igazi i? úsági könyveket a kötelező, de 
csapnivaló román-magyar „háziolvasmányok” reánk 
kényszerített áradatában. Mindez nem volt veszélytelen, 
mert az úgynevezett felügyelő pedagógusok rendszeresen 
átkutatták az internátusi szekrényeinket. Egyikük külö-
nösen vad volt, üvöltözött, és ezért kapta az „állat” ragad-
ványnevet. Ő verbuválta a megbízható elemeket a szeku-
ritáté, a katonaság és a rendőriskola számára. Valójában 
még a besszarábiai Nistor is félt ettől a Stingaciu Victor 
nevűtől, aki nem egyszer csapott rá a könyveinkre, lefor-
díttatta a nem iskolai könyvtárból származó kiadványok 
címét és elkobozta ezeket. Ivánnak is ilyen sorsra jutott 
egy pár könyve. Aki „tiltott regényeket” terjesztett, azt ki-
csapták, és tettét még nagyobb vétekként kezelték, mint a 
cigarettázást vagy a templomba járást. Ilyen sorsra jutott a 
sokat olvasó kedves bethleni diák, Gergely Zoltán. Néhai 
Szakálly Jutka mondta el nékünk, ő is csak későn tudta 
meg, hogy azokban az időkben, az ötvenes évek végén, a 
hatvanas évek elején, az egyik tanárunk többször is meg-
pofozta Ivánt, és arra akarta kényszeríteni, hogy árulja el 
a könyves társaság tagjait meg hasonlókat. Osztályunk 
végül teljesen a szekuritáté Q gyelmének előterébe került, 
mert nem volt elég, hogy Moravetz Csabáékat éjszaka 
elbúcsúztattuk a vasútállomáson, hanem olyan levelet is 
kaptunk tőle, amelyben édesapjuk halálos ágyán mon-
dott szavaiból idézett: „Fiúk, mindent Erdélyért!” Engem 
akkor hallgattak ki életemben először egy osztályban, 

4  Szilágyi Zoltán: Besztercevidék a népek és a hegyek szorításában. 
EMKE, Beszterce – Litera-Veres, Székelyudvarhely 2006, 238–239.
5  Szakács-Márton Bálint – Becsky Kinga írását: A besztercei magyar 
amatőr színjátszás évszázada. Ld. Beszterce. In: http://www.beszterce.
ro/besztercei-magyar-amator-szinjatszas-evszazada (2013. szept. 7.).

Hadházi Iván (1971)
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utánam következett Szabó Imre. Egy másik alkalommal 
pedig Szentes József nevű osztálytársunkkal egyszerre hí-
vott be a kémiai laboratóriumba a halszemű szekus.

Jól emlékszem arra, amikor Iván egyszer elmesélte, 
hogy 1960-ban milyen okok, többek között könyvek mi-
att ült négy évig börtönben (eredetileg hét évre ítélték) a 
mi kedves besztercei földrajztanárunk, Schuller Jenő,6 aki 
külföldi politikai nyomás következtében szabadult köz-
kegyelemmel 1964. április 15-én Szamosújvárról.

Erről a korszakról a szekuritátés irattartónkban nem 
találtunk semmilyen feljegyzést, mondhatnánk, hogy ki-
törölték vagy ellopták a kisdiákkori üldöztetéseink „hi-
vatalos” nyomait, vagy csak ezután kerülnek elő. Eddig 
egyedül a Benkő Béla emlékiratában7 találtunk eseteket 
a Szekuritáté gazemberségeiről, az iskolánkat tönkretevő 
ostromairól. Benkő Béla osztályfőnökünk különben el 
mert jönni Hadházy Iván temetésére. Tisztelte műveltsé-
gét és Péter Ferenc doktor által közelről ismerte az Iván 
keserves sorsát.

A kolozsvári Teológiai Intézet hallgatói voltunk

Molnár-Veress Pállal együtt sorjázzuk a diákko-
runk jellemzőit, örömeit, bánatait. Hadd idézzek először 
Tófalvi Zoltán és Molnár-Veress Pál beszélgetéséből:

„Fájdalommal vegyes büszkeséggel gondolok egykori 
lázongó társaimra: Veszelovszky Hadházi Ivánra, Bálint 
Istvánra, Fülöp Gáborra, Molnár Jánosra – akit Kekker-
nek becéztünk –, és a három Lacira: Nagy Lászlóra, Vetési 
Lászlóra és Tőkés Lászlóra. Fájdalmam oka, hogy Iván 17 
éve halott – egy máig tisztázatlan közúti balesetben végez-
te; Bálint Pista – mert Kolozsváron nem folytathatta ta-
nulmányait – kivándorolt Magyarországra; Molnár Jancsit 
– miután püspökei és a szekuritáté golgotát járattak vele 
– kitoloncolták az országból; Fülöp Gabi – ki sokkal többre 
volt érdemes – egy kis faluban ásta el magát.

Büszkén azért gondolok rájuk, mert mindegyikük 
megtette azt, amit tehetett: ha élne, Hadházi Iván szellemi 
életünk nagyja lenne, de hátramaradt levelezése önmagá-
ban is érték; Bálint István az Országos Széchényi Könyvtár 
munkatársaként Kolozsvárról és Váradról adott ki jelen-
tős monogra� kus műveket; Molnár János az Ellenpontok 
szamizdat kiadvány munkatársa volt – könyve jelent meg; 
Vetési László a Kárpátokon túli missziót keltette újból élet-
re – lapot ad ki; Tőkés László – egyszerűen történelmet írt!

Tévedés lenne azt hinni, hogy a teológián csak lá-
zongtunk. Dehogyis! Alkottunk a javából! Először is: mi, a 
„másként gondolkodók”mind-mind jeles tanulók voltunk. 
Az Önképzőkör keretében olyan előadásokat rendeztünk, 
amelyekre bármelyikünk ma is büszke lehet.”8

6  Tomcsányi Jakab Mária: Egy régi besztercei történet (Búcsú Schuller 
Jenő tanár úrtól). In: Besztercei Igaz Szó, 2016/3, 1–2.

7  Benkő Béla-Adalbert leírja, hogy találkozott a börtönből megszaba-
dult Schuller Jenővel, aki első kézből adta elő a bebörtönzésének és a 
tanári kar szétszóratásának a történetét. Ld. Benkő Béla-Adalbert: Az 
Erkel utcától a Berggasse-ig. Budapest 2008, 129.

8  Tófalvi Zoltán: Vásárhelytől a vikingek földjéig. In: uő: Északi 
változások. Tófalvi Zoltán beszélgetései Skandináviában élő magya-
rokkal. Szerk. Nagy Pál. Mentor Kiadó, Marosvásárhely 2000, Ld. 

A Kolozsvári Protestáns Teológián sorstársak let-
tünk, közöttünk más szintű csendes barátság szövődött, 
Iván pedig unitárius teológusként szerezte meg lelkészi 
oklevelét9. Egyszer hosszasan beszélgettünk a családja lu-
theránus gyökereiről, aztán arról, hogy Kiss Elek unitári-
us püspöktől kért kihallgatást, ahol Erdő János professzor 
úr is megjelent. Iván segítséget kért az egyházi elöljáróitól, 
mert folyamatosan zaklatta a szekuritáté. A püspök fellé-
pésének meg is lett a pillanatnyi eredménye, valamennyi 
ideig szüneteltették hajkurászását, de maga az unitárius 
Bende Béla tanár és Izsák Vilmos főtitkár annál inkább 
gyötörték Ivánt, mindent elkövettek azért, hogy ne zár-
hasson indexet. Hamvas G. sem kímélte, aztán a diák-
társak között is akadtak olyan keresztül-kasul jelentők, 
akik megkeserítették az életét. Véleményünk szerint talán 
Száva Péter egykori besztercei unitárius lelkész, akivel 
Iván intenzíven levelezett, ő jöhetne itt tanúnak a hozzá-
juk közel kerültek közül, hogy nyilatkozzék, mi volt Iván 
családjának a szerepe a helybéli egyházi életben.

Iván a teológiai tanulmányai alatt is a könyvek sze-
relmese maradt, az ilyeneket pedig az Onac és az Ungvári 
nevű szekusok fürkészték hatványozottan, vagy ; gyel-
tették. Tanárai közül Erdő Jánossal maradt levelezésben, 
aki végül Iván felett rezignáltan prédikált a házsongárdi 
temetőben. Szólt arról is, hogy halála előtt Iván egy köny-
vet fejezett be, azt éppen lektorálásra hagyta hátra nála. 
(Igazán kívánjuk, hogy ez a kézirat előkerüljön, talán sok 
titokra derülne fény a téma kapcsán.)

Kolozsvári ismeretségi-baráti köréből Imre Magda 
tanárnő nevére emlékszem. Iván egyszer megkért, hogy 
autóval vigyük el Bethlenbe, ahol Imre Magdával lefény-
képezték a gróf bethleni Bethlen család sírköveit. A ko-
pók ezt a fajta értékmentést sem díjazták, illetve egyszer a 
besztercei sírok gondozása közben vették körül és fenye-
gették a végtelenségig. Bármit is írattak alá vele, az csak 
üldözéstörténeti szempontból érdekes, mert Ivánt soha-
sem tudták rávenni arra, hogy valakinek is ártson. Huszár 
Sándorral is ebben a korszakban, 1979–1980 folyamán 
kezdték el azt a tényfeltáró irodalmi levelezést, és lehet, 
hogy végeredményben ez vezette házhoz a „szerveket.” A 
romániai valóság ennél leleplezőbb ábrázolása a Szabad 
Európa Rádió hullámain vagy később az Ellenpontok ha-
sábjain sem igen került nyilvánosságra. A tragikus ha-
lálhír nyomán és évekkel később 1991-ben, amikor már 
Huszár Sándor áttelepedett Magyarországra, együtt érző 
hangú, és kulcsfontosságú írást jelentetett meg Ivánról 
Dráma – levelekben elbeszélve címmel.10

http://www.keve.se/menu/Vezetoseg/Hivatal/Molnar-Veress-Pal/
Tofalvi-MVP.htm (2016. máj. 20.). http://www.keve.se/menu/Vezeto-
seg/Hivatal/Molnar-Veress-Pal/Tofalvi-MVP.htm Megtekintve 2017 
máj 23.

9  Az unitárius karon 1972 július 4-én szakvizsgát tettek: Fazakas Dé-
nes, Nyitrai Levente és Veszelovszky Iván IV. éves hallgatók. In: Ke-
resztény Magvető, 78. évf. (1972/3), 172. – Ugyancsak a Keresztény Mag-
vető ezen számának a 176-ik oldalán olvasható, hogy Veszelovszky Ivánt 
1972 szept. 1-i hatállyal marosvásárhelyi segédlelkésszé nevezték ki.

10  Huszár Sándor: Dráma – levelekben elbeszélve. In: Kortárs, XXXV. 
évf. (1991. jan.), 96–110. Hálás vagyok, hogy az Ausztriába menekült 
Horváth Piroska tanárnőnk valahogy megszerezte ezt a folyóiratot és 
elküldte nekünk Hollandiába. Iván neki is tanítványa volt Besztercén.
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Somkerék, Somkerék….

Erről a Somkeréken töltött három esztendőnkről ma 
Ivánnal együtt kellene regényt írnunk. Iván ezekben az 
években félig-meddig „szabadúszó” 11  volt, sokat járt hoz-
zánk, könyveket vásároltunk tőle és mindenkor szeretettel 
vártuk. Erre az időre esik Rebike és Dani születése, akikre 
Iván nem egyszer vigyázott, amikor Hannieval a temp-
lomba mentünk. Közösen jártunk a tekintélyes Becsky 
családhoz, ahol szeretetteljes fogadtatásban volt részünk 
és ahol azt tapasztalhattuk, hogy minden üldöztetés elle-
nére Istenben bízó hittel élték túl az emberpróbáló időket. 
Éppen ilyen ragaszkodással viseltettünk Kovács Irén és 
Róza nevű tanítónő testvérpárhoz, akik a maguk rendjén 
szintén a példaadás jelképei voltak. Somkerék lakosságá-
nak a java a szívünkhöz nőtt. Sajószentandráson szolgált 
Bak Áron barátom, aki nagy tudású teológus volt. Derék 
embernek bizonyult Lukács János, a kurátor, és drága csa-
ládtagjainknak számítottak Laár Elekék, Rémán Zsuzsika 
kománénk, szóval az akkori körülmények közepette bol-
dogan élhettünk volna, ha hagynak.

A szekusok legalább tíz személyt zsaroltak meg és kö-
teleztek arra, hogy minket / gyeljenek a parókián, és hogy 
éket vessenek a baráti családok közé. Kinek ártottunk 
azzal, hogy könyvtárat építettünk? Ebben az időben még 
élt áldott emlékű Kovács Zoltán, egykori nagyenyedi val-
lástanár, aki orosz és német nyelvet tanított az iskolában, 
és aki büszke volt arra, hogy iskolánkból többen is a lel-
készi hívatást választották, hogy a décsei Balla Árpáddal12 
együtt egyszerre három diákja volt egy évfolyamon. 
Amikor megvásároltuk a kedves Zeli Tata könyveit, kö-
zöttük volt Karl Barth által dedikált kötet is, egyszeriből 
két bőrkabátos jelent meg a kapuban. Az egyiknek Iván 
később megtudta, hogy Ene13 volt a neve, és valami rangja 

11  Az előzményeket nem ismerjük aprólékosan, de a marosvásárhelyi 
Molnár-Veress Pál ezt mondta: „Nem véletlen, hogy rövid idejű 
marosvásárhelyi segédlelkészi szolgálat után Iván kilépett a papságból, 
majd tanítóskodott Sófalván és Köbölkúton, végül pedig a besztercei 
római katolikus egyház levéltárosa lett.” (A Keresztény Magvető 
hírei nyomán tudjuk, hogy dr. Kovács Lajos püspök 1973 nov. 1-én 
Veszelovszky Iván gyakorló segédlelkészt kinevezi Szentháromság-
Kisadorjánba. Forrás, megtekintve. 2017. júl. 14-én: http://epa.oszk.
hu/02100/02190/00101/pdf/KM_1973_03-04_137.pdf )
12  A magyardécsei Balla Árpádot is gyötörték, kétségbeejtő volt látni, 
amint be-berendelték Kolozsváron, csak azért, mert édesapja talált egy 
agyonrozsdázott revolvert, és az elég volt a bebörtönzéséhez meg a 
család meghurcolásához a katonai törvényszéken az 1960-as évek végén.
13  A kézirat lezárása után jutott tudomásunkra, hogy Ene kapitány, 
az úgynevezett „Biroul 2” főnöke Péter Miklós bethleni lelkészéket is 
zaklatta. Páll Zoltán magyarkályáni lelkipásztor barátom, aki olvasta 
ezt a cikket, az Ene teljes nevét is tudta, ugyanis furcsa hajnali módszer 
alkalmazásával próbált reá lecsapni:” Ene nevű szekus keresztneve 
Daniel vagy Iordan, mert ő volt az, aki 1984 augusztusában egy 
vasárnap hajnalban fél ötkor felköltött a szászzsombori Csorvási nevű 
kurátor házában. Hárman jöttek és arra kérték, hogy ne is öltözzek fel, 
csak úgy pizsamában menjek velük a templomba, hogy mutassam meg 
nekik a klenódiumokat, mert ők a műemlékvédő bizottság nevében 
jöttek ellenőrizni, és ne is hívjak senkit, mert nem kell zavarni az 
embereket, azért is jöttek ilyen korán...” Páll Zoltán a templomban 
egy kitöltött fogadalmat kellett volna aláírjon, egy „angajament” 
szabványnevű kötelezvényt, hogy ezentúl rendszeresen jelent a magyar 
himnuszt éneklő papokról és a házigazdájáról, Csorvásiról, aki sok 
mindenről tud, mert annakidején magyar csendőr volt. Aztán jelentse 
a Zsomborra látogató idegeneket és azt, amit hall a híveitől... Itt és most 
írja alá az Úrasztalán, itt a toll, gyorsan. Megtagadta, mondván, hogy ő 

lehetett, mert erősen magabiztosnak tűnt, és elvárta vol-
na, hogy reszkessünk. (Ez az Ene ijesztgette Ivánt a besz-
tercei temetőben, ahol ő jeles emberek sírjait gondozta.)

A könyvtér építése mellett dolgozatokat is írtunk, 
kolbászt főztünk borban és gyógyszereket kerítettünk 
súlyos betegeknek. Ezekkel sem ártottunk senkinek. Iván 
szerint egy Lengyel nevű állatorvos volt a buzgó besúgó, 
de a milicisták, román szomszédaink és magyar atyánk/ -
ai közül is többen álltak be huroknak és köteles csapdá-
nak. Közülük a mai napig sem jelentkezett senki, hogy 
tisztázza, milyen szerepet szántak nékik ellenünkben, és 
még csak nem is keresték a velünk való, egyfajta kibeszé-
lésnek a lehetőségét.

A helybéli „szektoristát” sohasem láttuk, de hivatal-
ból Buliga nevű kapitány volt reánk állítva. Orbán Jancsi 
barátom házi felderítése szerint ő volt a németországi 
kapcsolatokra dresszírozott kémelhárító és magyarul is 
szorgalmasan tanult. Amikor először utaztunk látoga-
tásra a hollandiai családunkhoz, távollétünk három hete 
alatt mindenütt házkutatásokat tartottak Somkeréken, és 
a szekusok könyveket, füzeteket koboztak el, azt a látsza-
tot keltve, hogy a pap jelentette fel a híveit. Akkor a napi 
meghurcoltatásoknál is jobban fájt, hogy volt, aki hitelt 
adott ennek. Ivánt végig értesítettük a fejleményekről 
mindaddig, amíg elköltöztünk Újősbe, mert ott nem volt 
telefon, hogy éjjel is zörgessenek. Stratégiánkat akkor úgy 
fogalmaztuk meg, hogy aki ép ésszel vissza tud vonulni, 
az életet nyer. Ezzel hadjáratuk valamennyire csorbult, 
és Istennek hála, a Szekuritáté sohasem tudott befogni 
vagy megtörni, még a „Vasfogú”-nak titulált Nechiti sem. 
Viszont a kiszolgáltatottá tett és hiszékeny világ előtt fo-
lyamatosan lejáratni akartak. Iván előtt nem volt titkunk, 
együtt osztoztunk az üldözöttek sorsában. Mindenki ke-
rült minket, kivéve a bátor barátainkat, és a végén mi sem 
mentünk senkihez, hogy másnap nehogy vallassanak va-
lakit miattunk.

Ivánnak nagyjából jogvédő és emberbaráti szolgála-
tai voltak a „halálos bűnei”, legalábbis így véljük Molnár-
Veress Pállal. Az „Iván titkok” egyik kulcsa a Huszár 
Sándor késői közlése alapján abban az 1980. május 27-i, 
döbbenetes hatású levélben keresendő, amelyben Iván az 
Erdély erőszakos elrománosításáról ír az Édesanyja neve 
alatt, és amelyet Huszár Sándor 1980. június 6-án olvasott 
fel a gyergyószárhegyi írótáborban.14

Amikor utolsó alkalommal mentem besztercei laká-
sukra, Iván lejött a csengetésre, és testbeszéddel jelezte 
a veszélyt, megsúgta, hogy nemrég egy Mateianu nevű 
szekus rontott a házukba. Ezután hangosan váltottunk 
egy pár szót az aragázpalackok nevetséges beszerzésének 

nem is ismeri az urakat, és ha akarják látni a kegyszereket, hát nézzék 
meg, de ő nem ír alá semmit és különben is vasárnap van, és neki 
készülni kell a szent szolgálatra, miközben ő itt szégyenszemre tölti az 
időt, mert vele ilyen még soha nem történt, hogy pizsamában menjen 
templomba... És kik is ők tulajdonképpen, hogy ilyesmire akarják 
rávenni??? Ekkor a főnöknek látszó elővette az igazolványát, hogy 
Daniel ENE, szekuritátés tiszt, és ha nem írja alá az angazsamentet, 
majd baja lesz neki is meg a szintén lelkipásztor apjának is... Páll Zoltán 
tényleg nem írt alá semmit, az erőszakoskodó lamuritorok pedig 
elporzottak a soron következő, kiszemelt parókiára. (A Páll Zoltánnal 
folytatott beszélgetésünk időpontja 2017 július 13.)
14  Huszár Sándor: Dráma – levelekben elbeszélve, 99–103.
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a nehézségeiről és a közelgő, örömhozó gázról. Ez a faj-
ta csauseszkánus politikát kigúnyoló beszédmód illett 
hozzánk, ilyeneket mondtunk egymásnak telefonon ke-
resztül is, amikor a dicsőséges disznószerződések házi 
öröméről értekeztünk abszurd módon, és végezetül kel-
lemes jegyzetelést vagy könnyű fordítást kívántunk a 
lehallgatóinknak.

Keserves volt ez a humor. Másoktól is hallottunk 
hasonlókat, s talán vígasztalt is egy cseppet, amikor re-
frénszerűen hozzá-hozzátettük a magyar nóta sorát: 
„Jegenyefák, jegenyefák nem nőnek az égig…” Ennek a „csa-
kazértis” tartásnak jegyében sikerülhetett, hogy Szigeti 
Éva néniéktől pénzt és csomagot hoztunk Belgiumból, 
levelüket vittük magunkkal, és hogy erről keményen 
hallgattunk.

Sohasem tudtam meg, hogy a Becsky családtól, 
Benkőéktől, Ivántól vagy más jóakarónktól szerzett ró-
lunk tudomást Plugor Sándor gra+ kus művész, akit ad-
dig csak művei alapján és hírből ismertünk, s aki nem 
akart bejönni a somkeréki parókiára, hanem egy pohár 
vizet kért a sánc szélén ülő feleségének. Ott fejezte ki 
szabadon a lelkipásztorok küldetéséről vallott nézeteit és 
mondott nekem olyan „prédikációt”, hogy azt sohasem 
fogom elfelejteni: bármi áron őrizzük meg az Ige tiszta-
ságát, a népünknek Ige kell a megmaradáshoz, miközben 
saját magunknak is túl kell élnünk a reánk vadászókat. A 
Szenvedő Jób című rajzával ajándékozott meg, ennek pe-
dig ez volt az üzenete: Istennel mindig, még a legna gyobb 
nyomorúságban is mindent újra lehet kezdeni.

Halálakor a vidék magyarsága Iván családjának fáj-
dalmában osztozott, akinek katonai teherautós-szembe-
vakítós megfélemlítéssel üzent a szekuritáté. Had idéz-
zünk itt Hadházy Iván Édesanyjának leveléből, amelyet 
Huszár Sándornak írt 1983. március 3-án: „[…] A levelek 
írója # am, Hadházy Iván volt, akit csak úgy tudtam írásai-
nak elküldésére biztatni, rávenni, ha nem a saját neve alatt 
ír. Így került az én nevem a levelek alá. Ennek most mind 
vége, egyetlen drága # am nincs már. Tele reménységgel, jö-
vőbe vetett hittel élt, vezércsillagunk volt, áldozatos gond-
viselőnk. Nagyon sajnálom, hogy annak idején nem akarta 
# am, hogy közölje A Hét nem is tudom melyik levelét, amit 
az Írószövetség valamelyik gyűlésén felolvasott. Post mor-
tem ez már lehetetlen. Mégis, nem lehetne egy bármilyen 
kicsi kis megemlékezést írni H. I.-ról? Valami kis lelki meg-
nyugvást hozni nekem, egy kissé megőrültem.

Leányomnál, Évinél lakom a tragédia óta, elképzelhe-
tetlen számomra, hogy a régi otthonban legyek, hol min-
den a keze nyomát viseli. Szerettem volna, ha látja sok 
irka# rkáját, s amire nagyon büszke volt, több mint 2500 
kötetes könyvtárát, néprajzi gyűjteményét, kolozsvári vo-
natkozású dolgait, mert ott születtünk. Ez is elmarad. A 
Horváth házaspár, Pali és Piroska tanárai voltak mindkét 
gyermekemnek, s én 15 évig tagja voltam a besztercei ma-
gyar nyelvű színjátszó csoportnak. Ha jobban lesz, kérem, 
írjon Hadházy Évának.   Beszterce, 1983. március 3-án.”15

Molnár-Veress Pálhoz is rögtön eljutottak az Iván 
„kiiktatásáról” szóló hírek, s ezek alapján született az a 

15  Huszár Sándor: i. m. 109–110.

felismerése, hogy az Ellenpontokkal való leszámolás va-
lóságos viszonyítási pontnak tekinthető a romániai el-
lenzék gátlástalan megsemmisítésére nézve. Az Ivánra 
néző kompromittáló leveleket igyekeztek elrejteni vagy 
megsemmisíteni a házkutatóik elől. Molnár-Veress Pál 
így emlékezett vissza erre: „Borzalmas érzés volt, amint 
előbb darabokra szaggatva, vízben felismerhetetlen péppé 
gyúrva, háztartási hulladékkal vegyítve több rendben szál-
lítottuk le a szemét-konténerbe. Ugyanígy semmisítettük 
meg Iván barátunk némely nagyon kemény hangú levelét, 
nehogy egy újabb házkutatás során megtalálják, s ellene 
felhasználhassák.”16

Istenem, milyen szívszaggató volt a hátramaradot-
tak látványa!17 Olyan világvégi volt, ahogyan a temetésén 
19-en álltuk körül a sírját, és énekeltük sírva az Iván ko-
porsója mellett: „Hadd, menjek Istenem, mindig feléd...” 
Nagytiszteletű Molnár János marosvásárhelyi evangéli-
kus lelkész is jelen volt a temetésen, amely alatt a „bizton-
ságiak” fényképeket készítettek a résztvevőkről. Akkor 
gondoltam először arra, hogy abban a gyilkos rendszer-
ben a szabadlelkű emberek csak titokban vagy csak a 
mennyben fejezhetik be az életművüket. Elkeseredtünk, 
és bizonyára féltünk is.

A Szabad Európa Rádió és a párizsi rádió magyar 
nyelvű adása egyértelműen azt sugallta, hogy gyanús 
balesetről van szó, hogy a szekuritáténak köze van az 
üldözött lelkész halálához. Somkerékről hazatérve tör-
tént a tragédia, az életben maradottakat, i4 . Becsky 
Bertalanékat az angyalok őrizték meg. Ivánnak azonban 
emberileg csak egy fél élet adatott, azóta is gyászoljuk és 
várjuk az igazság kiderítését.

Péter Veszelovszky Éva így ír szeretett bátyja elvesz-
téséről a Harminc éve című versének első öt versszakában:

Harminc évvel ezelőtt
Fiát várta egy édesanya.
Késő este nyolcat ütött a falióra.
Vacsorát készített,
Minden jó falatot az asztalra tett.
A várakozás, az aggodalom kínzó perce
Rossz sejtelemmel marcangolta a szívét.

Novemberi hűvös este volt,
A szeretett + ú nem jött
Már holtan feküdt az országúton.

Háborogtak a fellegek, szívek hasadtak meg!
A várva várt + ú
Haza soha nem térhetett.
Egy + atal lélek harmincöt áprilist élt meg,
Kit élete csúcsán megöltek,
S egy láthatatlan rózsaúton
A végtelen csillagok országába ment.

16  Tófalvi Zoltán: Vásárhelytől a vikingek földjéig, http://www.keve.se/
menu/Vezetoseg/Hivatal/Molnar-Veress-Pal/Tofalvi-MVP.htm — meg-
te kintve 2017 május 23-án
17  Ld. Péter Veszelovszky Éva: Csak az égben. Napoca Star, Kolozsvár 
2014, 152–153.
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Kik tették?
Mely bitangok? Miért? 
A sok kérdés sötét homály marad mindég.

A szószékről anyanyelvén, magyarul
A hitet, az egyistenséget hirdette.
Iskolában gyermekeket szép szóra,
Becsületre, szeretetre nevelgette.
Ez lett volna tán a vétke?
Ki volt mondva rá a kemény ítélet?-
Egy lét fonalai, ártatlanul szakadtak el.

Küzdelmes életének emléke arra kötelez, hogy leg-
alább ennyi év távlatából vonjuk le a tanulságokat, és 
merjük néven nevezni a halálba kergetőket, baleseteket 
szervezőket. Annál is inkább, mert a szégyentelenek, 
mintha mi sem történt volna, az első adandó alkalommal 
visszatértek a hatalmi páholyokba és gaztetteik nyomait 
országosan tüntették el. Pedig hogy várta Iván, hogy jöj-
jön már el az az idő, amikor az Omagiu című kötet18 a 
szemétre vagy a tűzbe kerül, és vásárolt is egy példányt 
a hírhedt kondukátor hatvanadik születésnapjára hódoló 
kötetből, amelyet egy fotel alatt tartott. Előre tudta, hogy 
ez a könyv „corpus delicti”-ként szerepel majd a személyi 
kultusz törvényszékén.

Kár volt Ivánért és annyi derék névtelen emberért, a 
mártírokért, a megnyomoríttatott lelkipásztorokért! Nem 
tehetjük, hogy a környékről ne említsük meg az ördön-
gösfűzesi református lelkész öngyilkosságát vagy András 
Péter Désen szolgált református esperes halálba kergeté-
sét 1976-ban. Tragikus életükről alig vannak adataink. 
András Péter temetéséről, ahol Iván és Édesanyja is jelen 
volt, Benkő Béla így ír:

„A templomot, amelynek oltára előtt álltunk 1968-
ban Klárával, belülről éppen akkor láttam újra, amikor 
András Péter feküdt a ravatalon, azon a helyen, ahol mi 
közös életünket kezdtük, s most zokogva néztem a kedves 
barát koporsóját. Semmivel sem volt idősebb nálam, de az 
egyházon belül és a szent emberek között dúló viszály, na 
meg a szeku céltudatos, aljas közreműködésével megbom-
lott lelki egyensúlya a halálba kergette. Az ideggyógyászat 
ablakán ugrott ki, s mivel ez nem volt elég a halálhoz, egy 
kéznél lévő téglával szétverte a saját fejét. Így a hivatalos 
verzió. A szörnyű vég, s az odáig vezető stációk titkát vele 
együtt temették el.”19

Hadházy Ivánra és a többi derék, névtelen ember-
re, mártírra, megnyomorított lelkipásztorra szüntelenül 
kell emlékeznünk, és ügyüket Istenre bízzuk. Ugyanak-
kor szorgalmazzuk, hogy Strängnäsben fordítsák le 
svéd nyelvre a Molnár-Veress Pál által megfogalmazott 
és itt teljes egészében újraközölt összefoglalót Hadházy 
Ivánról, és román, illetve német nyelvre is fordítsák le azt 
a transzilvanista hagyomány szellemében.

18  A Nicolae Ceauşescu előtti „hódolat” (ezt jelenti a címkezdő szó) 
teljes címe: Omagiu tovarăşului Nicolae Ceauşescu Secretar general 
al Partidului Comunist Român, Preşedintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Editura Politica, Bucureşti 1973.
19  Benkő Béla-Adalbert: i. m. 166.

„1947. április 17-én született, mint Veszelovszky Iván. 
Apja a családi hagyomány szerint egy Erdélybe telepedett 
lengyel nemesi család sarja volt. Iván 1964-ben, Besztercén 
érettségizett. Miután sikertelenül felvételizett az egyetem-
re, végül is a kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns 
Teológiai Intézet unitárius hallgatója lett. Kedvenc taná-
ra Erdő János volt, aki 1964-ben általános amnesztiával 
szabadult ki a fogházból, ahova 1958-ban több tanár-
társával, teológusokkal és lelkészekkel együtt koncepciós 
per áldozataként került. A nagy tudású, vallástörténetet 
tanító Erdő Jánosnak viszont Iván volt egyik kedvenc ta-
nítványa, nem véletlenül, hiszen kevés olyan általános mű-
veltséggel és széles olvasottsággal rendelkező diákja volt, 
mint ő. Példaképe a Bejárom a kerek világot című könyv 
szerzője, a Föld körüli utat tett unitárius teológus, majd 
mészkői lelkész, az igen 2 atalon, 36 éves korában elhunyt 
Balázs Ferenc volt. Fájdalmas egybeesés: Iván 35 évet élt! 
Ugyancsak példaképe volt a kereken 100 évet megért, az 
utolsó erdélyi polihisztornak nevezett Brassai Sámuel is. 
Iván mintha kettejüket ötvözte volna magában: Balázs 
Ferenchez hasonlóan a falu, a vidék, egyáltalán Erdély 
magyar társadalmának egy önszerveződésen alapuló új 
képéről álmodott, de Brassai Sámuellel azt is tudta, hogy 
mindez a köznép általános műveltségi szintjének emelése 
nélkül hiába való törekvés. Néhány teológus-társával és ba-
rátjával egyetemben vallotta, hogy e törekvések első számú 
szószólói a lelkészek, társadalmi szinten pedig hordozói az 
egyházak kell hogy legyenek. Nem véletlen, hogy amikép-
pen Balázs Ferenccel is történt, az egyházi főhatóság nem 
nézte jó szemmel a „nem az egyházra tartozó” kérdések fe-
szegetését. Nem véletlen, hogy rövid idejű marosvásárhelyi 
segédlelkészi szolgálat után Iván kilépett a papságból, majd 
tanítóskodott Sófalván és Köbölkúton, végül pedig a besz-
tercei római katolikus egyház levéltárosa lett. - Szüleinek 
válópere után felvette anyja leánykori családnevét, és így 
lett Veszelovszkyból Hadházy Iván. Családja kiterjedt is-
meretségét és levéltárosi beosztását kihasználva felbecsül-
hetetlen adatmentésbe fogott Erdélyről. Amit csak tudott, 
leírt, fényképezett, dokumentált, s mindezt továbbküldte 
Magyarországra, megbízható szakemberek, tudósok kezé-
be, a Széchenyi könyvtárba. Írók, művészek, történészek, 
szociológusok egész sorával levelezett és állt kapcsolatban. 
Besztercei lakásuk egy múzeumnak is beillett volna, azzá 
tette a sok megmentett népművészeti tárgy, könyv, doku-
mentum stb. Számos beszélgetést folytatott az erdélyi arisz-
tokrácia kifosztott és megalázott képviselőivel, börtönviselt 
emberekkel, akiknek adatait is összegyűjtötte és külföldre 
továbbította. Tevékenységére fel2 gyelt a Securitate: le-
veleit felbontották, telefonbeszélgetéseit lehallgatták és 
többször házkutatást tartottak náluk. A „nemkívánatos” 
anyagokat, könyveket, iratokat, jegyzeteket, dokumen-
tumokat lefoglalták és „bűnjelként” elvitték. Szerteágazó 
ismeretsége ellenére Hadházy Ivánt nem védte kellőkép-
pen az „ismertség”; nevének nem volt elegendő súlya sem 
Magyarországon, sem Nyugaton. A diktatúra elérkezettnek 
tarthatta az időt, hogy még ismertté válása előtt eltegye az 
útból. 1982-ben, miután az Ellenpontokkal leszámoltak, 
egy közúti balesetnek álcázott akcióban véglegesen „kiik-
tatták” az élők sorából. 1982. november 17. volt. Másnap 
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a Szabad Európa Rádió már megrendezett baleset áldo-
zataként beszélt Ivánról. Tény, hogy a mai napig sem is-
mertek teljes körűen a baleset körülményei. Hadházy Ivánt 
öt nappal később, Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben 
helyezték örök nyugalomra. 

Harminc év távlatából is úgy tekintünk rá, mint a 
diktatúra áldozatára, aki számos sorstársához hasonló-
an a „névtelen” mártírok közé sorolható. Ezért emlékez-
tünk meg idén Sass Kálmán mellett róla is a december 
1-én Strängnäsben tartott magyar mártírok istentiszte-
letén. 20Nyugodjék békében.”21 Könyvtáramban őrzöm a 
nekem ajándékozott kereszt alakú gyertyatartót, amelyet 
Iván az 1944-ben lerombolt borgóprundi magyar kato-
likus templom romjai között talált, nem messze attól a 
helytől, ahol 1956-ban egy román katonai felkelést csírá-
jában fojtottak el.22 

 
* * *

Szemelvény a Hadházy (Veszelovszky) Iván annakide-
jén, 1980 május 27-én, szigorúan magánlevélnek tekintett 
írásából.

A szászok ész nélküli kivándorlásáról23

„Vajon valamikor, valaki felméri, megírja, megma-
gyarázza ezt a sokunk által érthetetlennek tartott, hisz-
tériás hazacserét? – Beszterce és egy-két helység kivételé-
vel (ilyen például Jád-Livezile) minden helység megszűnt 
mint szász település24. Ott sem iskolai, sem kulturális, 

20  Benkő Béla-Adalbert: i. m. 166.
21  Ld. Molnár-Veress Pál: i. m. 27.
22  Szilágyi Zoltán: A borgóprundi antikommunista katonai felkelési 
kísérlet (1956) In: Szilágyi Zoltán: Besztercevidék a népek és a hegyek 
szorításában. Székelyudvarhely, 2006, p.297- 299. 
23  Forrás helye, Huszár Sándor: Dráma – levelekben elbeszélve. In: 
„Kortárs”, XXXV.évf. 1991/1. p.99-100. Hadházy Iván teljes levelét 
Huszár Sándor olvasta fel a Kriérion által szervezett „Barátság 
Alkotótábor ülésén 1980 jún.8-án. „A hatás – mindkét táborban – 
döbbenetes volt.”  A szárhegyi táborban jelen lévők közül tudjuk, 
hogy jelen volt Domokos Géza, Zöld Lajos, Dali Sándor, Dávid 
Gyula. A levélről, aláírása alapján, úgy tudták, hogy az Hadházy Éva 
nyugalmazott gyógyszerésznő írása.
24  Harmincnyolc falu és nagyközség az a szám, amelyre a Ritoók 
János akkoriban megjelent könyve alapján hivatkozik a levélíró. 
(Ritoók János: Kettős tükör. A magyar–szász együttélés múltjából és 
a két világháború közötti irodalmi kapcsolatok történetéből. Bukarest, 
1979.)

sem egyházi tevékenység nincs, ott egyáltalán nincsenek 
szászok.

Van ugyan egy-két aggastyán, aki makacsul itt ma-
radt, ki előbb-utóbb a lezüllött szász falusi temetők va-
lamelyikébe befekszik, és van egynehány vegyes házas, 
ki mindennek tekinthető, csak szásznak nem, és bárhová 
besorolható, csak a szászok közé nem – de hát ezek nem 
számítanak.

Itt – Besztercén – vegetál és tengődik egy maroknyi 
csoport, melynek tagjai az előbb említett kategóriákba so-
rolhatók, mindenek tehát, csak szász közösség nem!

Számomra – kinek családja sem az első, sem a má-
sodik világégéskor nem hagyta el szülőföldjét, Erdélyt – 
megmagyarázhatatlan az egész. Az elmenők itt hagynak 
egy csomó tárgyi emléket, köztük műemlékeket is, lásd 
a harinai (Harina, Beszterce-Naszód megye) Árpádkori 
templomot, mely az összedőlés előtti perceit éli. Ha nem 
láttam volna a pillanatok alatti gazdát-cserélést, el sem 
hittem volna. A templomokat építőanyagként hasznosít-
ják (állítólag), jobbik esetben veszik át más vallásfelekeze-
tek. A temetők sírkövestül, sírhelyestül csereberélődnek…

Tavalyelőtt az egyik közeli szász faluban jártunk 
(Aldorf-Unirea, Beszterce Naszód megye). A kivándorló 
házigazda – kinél ócska kézimunkát kerestünk – volt az 
utolsó szász a faluban, másnap ment be Besztercére leadni 
az egyházi épületek addig nála lévő kulcsait. Kérésünkre 
megmutatta az egyházi épületeket. Az üres paplakot 
is megnéztük, bevitt az ebédlőbe, hol szemünk-szánk 
elbámult: oda volt összehordva, begyúrva a környék 
megszűnt, felszámolt, feladott szász egyházközségeinek 
minden elmozdítható, elhordható értéke, azzal a céllal, 
hogy leltározó számbavétel után az egész anyag lekerül 
Nagyszebenbe az Evangélikus Püspökségre. Szétszedett 
orgonák és barokk oltárszobrok, templomi terítők és zász-
lók, könyvek és kupák, gyertyatartók és keresztelőmeden-
cék, festett padok és ládák tébolyító összevisszaságban…

Évekkel ezelőtt láttam, átéltem a zsidók kivándor-
lását. Láttam az összedőlt, lebontott zsinagógákat, a be-
szántott temetőket, az épületalapozáshoz felhasznált régi 
sírköveket. Átéltem itt, Besztercén a zsidók kimenetele 
utáni változást, miként most igyekszem átélni, túlélni a 
szászok kivándorlása utáni lehetetlen időszakot. Ezután 
mi következik?”

o
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Tanácskozás a NyEMRLSz történetéről

Bevezető1

Kolozsvári és nagyváradi konferenciánkkal (1994. 
szept. 2-5)2 időrendben a nyugat-európai magyar protes-
tánsok lelkigondozásának az ötödik korszakába érkez-
tünk, a hazatérés előkészítésének az időszakába.3

A nyugat-európai diaszpórákban, akárcsak a Kárpát-
medencében a kisebbségi sorsban élőket, egyházi életük-
ben döntő módon határozza meg a múltból, vagyis a ha-
zulról hozott történelmi örökség.

Immáron öt évtizede, hogy 1944-ben az egyetemes 
felelősséget hordozó Magyar Református Egyház veze-
tősége felismerte, hogy a menekülésre kényszerült, és 
így hontalanná vált4 magyarság lelki gondozásának a 
megszervezésére már a kezdetek kezdetén is megfelelő 
személyeket kell állítani. Az elhívott tisztségviselőknek a 
nyugat-európai végeken munkálkodó közössége azóta tu-
datosan vállalja ezt a megbízatást és szolgálati örökséget.

Tanácskozásaink természetesen keretszervezetünk-
nek, a NyEMRLSz-nek a működési vizsgálatára is irá-
nyulnak, hiszen a klasszikus értelemben vett egyházépítő 
munkánk végzése közepette – már a reformáció kezdete 

1  A címben foglalt előadás szerkesztett változata. Elsőként 1994 
szept. 4-én hangzott el a nyugat-európai magyar református és evan-
gélikus lelkipásztorok közös hittudományi konferenciáján, a Kolozs-
váron és Nagyváradon tartott találkozón. Hermán M. Jánosnak a 
Zwolléban és Nagysármáson írott dolgozata az első kísérlet a szükség 
szülte egyháztest történetének az összefoglalására. — Időközben 
tudomásunkra jutott 2016 nyarán, hogy a témával dr. Szathmári Judit 
is foglalkozott egy előadásban: Ember az országút szélén”. A Nyugatra 
menekült magyarság és a Nyugat-európai Protestáns Lelkigondozói 
Szolgálat 1945-1950. Elhangzott 2012-ben a Doktorok Kollégiumának 
révkomáromi ülésén. Kézirat. E helyen is elismerő tisztelettel köszönjük 
e kézirat rendelkezésünkre való bocsátását.
2 Békássy: Teológiai konferencia Kolozsvárott. Új Kéve (Stockholm) 
1994: 2 (3-4 sz.) p.14-17.
3 Komáromban, 2000 októberében alakult meg a Nyugat-Európai 
Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége, aminek következtében a 
NyMRLSZ gyülekezeteinek száma jelentősen csökkent. Az egyesülést 
nem vállalók azóta is megtartják az évi hittudományi konferenciát. 
Ezt lehetne a NyMRLSz hatodik korszakának nevezni, a hetedik pedig 
szükségszerűen az áldatlan viszonyok tisztázása és a szabályszerű 
visszatérés lenne a Magyarországi Református Egyház kebelébe. Annál 
is inkább, mert a NyMRLSz jelenlegi keretei közé három vagy négy, 
olyan református identitású gyülekezet tartozik, ahol a csatlakozás 
dolgában érdemes lenne megkérdezni a presbitériumokat, vagy azok 
hiányában a híveket.
4 A világi papság elvét kidolgozó, és annak a szellemében szolgáló 
Wass Albertet (Bajorerdő,1947) idézzük: Hontalanság hitvallása
Hontalan vagyok,/ mert vallom, hogy a gondolat szabad,/ mert hazám 
ott van a Kárpátok alatt/ és népem a magyar.
Hontalan vagyok,/ Mert hirdetem, hogy testvér minden ember,/A hogy 
egymásra kell, leljen végre egyszer
Mindenki, aki jót akar./
Hontalan vagyok/ mert hiszek jóban, igazban, szépben./ Minden 
vallásban és minden népben/ És Istenben, kié a diadal.
Hontalan vagyok/ De vallom rendületlenül, hogy Ő az út a az élet/ És 
maradok ez úton, míg csak élek
Töretlen hittel ember és magyar.

óta – alapvetően számítanak a szervezési és a szervezeti 
szempontok. A világ reformátusai számára bárhol érvé-
nyes az, amit Ravasz László mondott a szolgálatszervezés 
vonatkozásában az 1945-ös esztendőre tekintő püspöki 
jelentésében:

„Az Anyaszentegyház Krisztus teste, sok tag van 
benne, és Krisztus a feje. Ebben az élő testben az igazga-
tás nem egy külön szerv, hanem az egész testet mozga-
tó motorikus ideg- és izomrendszer. Ez hajtja végre a Fej 
akaratát és létesíti a szerves együttműködést a különböző 
tagok között. Szolgálata biztosíték arra, hogy maga a test 
életadó engedelmességgel szolgál a főnek.

Krisztus az egyházat nem azért alapította, hogy le-
gyen mit adminisztrálni, de az Isten egyházát elárulja és 
megrontja az, aki rosszul, hűtlenül, hanyagul igazgat. Az 
igazgatás nemcsak tudomány, hanem > nom művészet is. 
Mindenekfelett pedig útegyengetés a Krisztus számára, 
mert a Szentlélek hatalmasabban működik a jól igazgatott 
egyházban, mint a rosszul igazgatott egyházban.”5

A Nyugaton szolgáló evangélikus és református lel-
kipásztor-testvérek küldetéstudata és embergazdálkodása 
részben más próbáknak van alávetve, mint a tősgyökeres 
vidékeken helytállóké, s emiatt a nyugati magyar szór-
ványvilág kialakulásától kezdve égetően szükség lett vol-
na a kapcsolattartásra a szülőfölddel, úgy az utánpótlási, 
mint a gyülekezeti és az egyház-igazgatási szinten.

Mindez 45, illetve azóta is, tehát 70 éven keresztül 
csupán csak a csermelyek és búvópatakok vízrendszeré-
nek a hasonlatosságára történhetett. Ennek a képnek a 
szűk valósága mégis elég bizonyíték arra, hogy szívünk 
mélyéig hálát adjunk a Szentháromság Istennek azért, 
hogy a hitbeli és szívbéli közösség gyakorlata a kényszer 
évtizedeiben is fennállott az „ahogy lehet” esetlegességé-
nek a szintjén.

Hisszük, hogy az 1994-ben jelenlévők a sarló és az ül-
lőn csattogó kalapács ideig tartó „regnálása” idején sem 
tagadták meg egymást, mert akkor a Krisztus szenvedé-
sében való részvételüket tagadták volna meg.

Alázattal ismételjük Vályi Nagy Ervin a gyökere-
inkkel való szolidaritás folyamatos megnyilvánulását, 
amelyet vallottunk és példáztunk, igeszolgálatunkban és 
szeretetmunkánkban pedig szüntelenül hangsúlyoztuk: 
„Minden az itthon maradókért történik.”6

5 Nt. Varga Sándor nyugalmazott londoni lelkipásztor 1994. május 
23-án kelt, szíves levélbeli közléséből, amelyhez csatolta a püspöki 
jelentés gépelt kéziratát. Az idézett passzust Ravasz püspök a Benedek 
Zsolt búcsúztatása kapcsán mondotta. (Benedek Zsolt az Egyetemes 
Konventnek volt a főtanácsosa.
6  Vályi Nagy Ervin: Laudatio. Elhangzott Tőkés Lászlónak a Bethlen 
Gábor díjjal való kitüntetése alkalmával 1989. Lásd „Hitel”, 2. évf. 
24. sz. / 1989, p. 15-16. és: Vályi Nagy Ervin: Minden idők peremén. 
Válogatott írások. E.P.M.Sz. Basel-Budapest, 1993, p.283.
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A menekültek felkarolása az irgalmasság próbaköve. 
Aztán: akinek Isten a predestinációs állományban elfek-
vő negatívját kézbe veszi és előhívja, azt odaküldi, ahol 
krízis, válság és ítélet van. Küldetéstudat és válság: ezek 
belső felismerésnek a fogalmai, és  nyilvánosságra ho-
zataluk a feladataink közé tartoznak, tehát jaj nékünk, 
hogyha nem engedelmeskedünk. A karizmák listáján 
nincs ugyan megnevezve a szervezés, sem az ügyet ösz-
szefogó, következetesen végigvivő igazgatás, viszont az 
Ószövetség bőséges adalékot szolgáltat arra nézve, hogy 
az egyéni küldetéstudatot az Isten kibővítheti kollektív 
tudattal mindazok esetében, akiket üdvterve szolgálatába 
elhívott.7

A nyugat-európai diaszpóra gyülekezeteinek a ki-
alakulását, múltját és jelenét áttekintve világossá válik, 
hogy a száműzetésben akkor volt sikeresebb a helytállás, 
amikor megfelelő pásztorok kerültek a szétszóratottak 
gyámolítására. Nyugati munkaterületünkön akadályt je-
lentett a testvéri szándékú és képzett munkaerő hiánya, a 
köreinkben jelentkező belső meghasonlás, szétforgácso-
lódás, az önfeladást jelentő beolvadás, az elvilágiasodás, 
a szektásodás, az otthonról irányított kommunista diver-
zió. A hazából való kirekesztettség, a jegenyefák árnyéká-
nak a negyven évig nyújtózkodó ferde látványa: ez mind 
bénítólag hatott. 

Isten keze azonban hatalmasan cselekedett, és mond-
juk el Dániel prófétával itt, Kolozsváron, azt, amiről 1989 
előtt például csak imádságban szólhattunk, de aminek 
hallatán még így is fanatikusoknak és álmodozóknak 
számítottunk, Keleten és Nyugaton is, egyaránt: „Áldott 
legyen az Istennek neve örökkön örökké: mert övé a böl-
csesség és az erő. Ő változtatja meg az időket és az idők-
nek részeit; dönt királyokat és állít királyokat.” (Dániel 
2,20-21)

Fűzzük még ehhez az Igéhez hálaadással azt a felis-
merést, hogy hosszú távon nincs bukott szabadságharc, de 
nincs bukott történelmi emigráció sem.8 Egyházainknak 
pedig – Antall József, néhai magyar miniszterelnök is 
többször idézte – mindenütt állampótló szerepe van ott, 
ahol a magyarság államalkotó szerepe jogilag megszűnik, 
vagy ott, ahol új magyar közösségek alakulnak ki, mint a 
nyugati sziget- vagy szórványmagyarság esetében.

Emberileg minden az itthon maradókért történik... 
Az is a mi dolgunk, nem is kevés, nem is csak úgy, mel-
lékesen, hogy a nem a szülőföldjükön élő magyarokban 
ne idegenedjék el a származás emlékezete, hogy maradjon 
meg bennük az az érzelem, ami másoknál érdekeltebbé, 
érintettebbé tudja tenni őket a nemzeti egyházuk iránt, 
hogy 5 gyeljék és fontosnak tartsák azt, hogy mi történik 
annak az országnak a társadalmi, kulturális, politikai és 
egyházi életében, ahonnét eljöttek, vagy ahonnét eljött 
az ősük.9 Nem hallgathatjuk el, hogy számos esetben a 

7  Trombitás Dezső, Hollywood: Küldetéstudat és energiagazdálkodás. 
Los Angeles, 1978, p.15-16
8  Juhász László: Történelmi emigrációnk válaszkeresése a helytállás 
és a megalkuvás között. In:A Héttoronytól Kufsteinig. , München 1982. 
p.155
9  Mészöly Miklós: Egyetemes magyar felelősségtudat. Klnyt, in: „Új 
Látóhatár”, München, 1987.p.438.

családok egyesítése és a hazatérésre való felkészítés, illet-
ve a tisztes visszatelepedés dolgában is kincset érő a lelki-
pásztorok közvetítő szolgálata.

Kapcsolattartás a diaszpórában. Archívum. 

Tisztelet a Bethlen Naptár és a „Tebenned bíztunk” 

szerkesztőinek

Látni és láttatni: nemcsak a közlekedési szabályok 
alaptörvénye, az Egyházra is vonatkozik. Aki ma a nyu-
gat-európai magyar protestáns lelkigondozói szolgálatok, 
tehát az evangélikus, illetve a református lelki munka és 
gyülekezeti élet felől szeretne tájékozódni, annak a világ-
hálón való keresést ajánljuk. A múltra nézve a„Bethlen 
Naptár” köteteit kell fellapozni és a „Tebenned bíztunk” 
című kötetet kell kézbe venni. Az „Útitárs” című lapot is 
ajánlhatjuk, továbbá a „Koinónia” című lap évfolyamai-
ból, különösen az 1978. évit, ahol a 25. jubileumi szám 
címe utal a 44. Zsoltár 12-ik verse szerinti tartalomra is, 
ami így hangzik:”. „... et in gentibus dispersisti nos”.10

A nyugat-európai magyar református és evangélikus 
lelkigondozás története nemcsak adattári jelentőségű, 
hanem ide vezethető vissza a jelenlegi keretszervezetek 
„születési bizonyítványa” is. Az már más kérdés, hogy a 
híveket mennyire érdekli a jogfolytonosság kérdése, és 
hogy a nyugati országokba később érkezett lelkipász-
torok igényt tartanak-e erre a megosztó konstrukcióra 
vagy sem, illetve hogy a megváltozott világpolitikai és 
egyházpolitikai körülmények közepette mennyire fontos 
a jogfolytonosság késői kisajátítása vagy miszti5 kálása. 
A saját történelmünkhöz való ragaszkodásunk azonban 
mindnyájunkat arra kell ösztönözzön, hogy minél hama-
rább igyekezzünk közzétenni az erre vonatkozó doku-
mentumainkat. Döbbenetes, hogy már nem csak a negy-
venes és hetvenes évek közötti egyháztörténeti ismeretek 
jelentenek sötét foltot, hanem a nyolcvanas és kilencvenes 

10  A „Koinonia” első száma 1958-ban jelent meg. Az 1976-ik évi 
júniusi számban vázlatos egyháztörténeti jegyzeteket tettek közzé a 
nyugat-európai protestáns egyházközségekről. A skandináviai magyar 
gyülekezetekről Pósfay György és Koltay Rezső írt, Angliáról például 
Pátkay Róbert közölt adatokat. 
— Összefoglaló írás vagy hosszabb lélegzetű cikk az utóbbi három 
esztendőben, tudomásom szerint, nem jelent meg. Talán kéziratban 
megvan a Szathmáry László előadásának szövege, amelyet a sárospataki 
1992-es szeptemberi konferenciánkon olvasott fel a nyugat-európai 
magyar lelkigondozás történetéről. Ezt nem tudtam megszerezni, pedig 
szükség lenne rá, hiszen éveken keresztül a bázeli gyülekezetnek volt a 
lelkésze, és gyakorlatilag ismeretes volt előtte a teljes munkaterület. 
A rendelkezésünkre álló keret nem engedi meg olyan fontos és értékes 
tervezetek működésének és történetének az ismertetését, mint az 1960-
ban indult Evangéliumi Magyar IC úsági Konferencia, vagy az 1971 
óta minden tavasszal megrendezett egyhetes találkozó az Európai 
Magyar Protestáns Szabadegyetem égisze alatt. A két szervezet, főleg a 
Szabadegyetem kiadványai forrásértékűek, valóságos szellemi kincstár 
képe áll össze a köteteik látták. A Szabad Európa Rádió, a Norvég 
Egyházi Misszió magyar nyelvű adásai szintén külön tanulmányt 
igényelnek, és nem hagyhatjuk szó nélkül a Burg Kastl-i magyar 
gimnázium keretében végzett nevelői szolgálatot a protestáns diákok 
körében. E két szervezet és két rádióadó, valamint ez a gimnázium 
döntő feladatot töltöttek be a hitből fakadó nyugati magyar magatartás 
kialakításában. — Borbándi Gyula könyve: A magyar emigráció 
életrajza 1945–1985, szintén számos adattal szolgál a kutatók számára.
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évekre vonatkozó „historiadomus” is homályos az újabb 
nemzedékek, sőt még a szolgálattevők előtt is. A publiká-
ciók hiánya nemcsak zavarólag, hanem fájdalmasan hat 
a kommunizmus bukása után, hiszen az 1989-ig kötelező 
óvatosságot félretéve, most már vállalni lehetett volna a 
nyilvánosságot.11

Nyugati múltunkra vonatkozó törzsanyag azonban 
– hála Istennek – 1989 óta a Ráday levéltárban vár ren-
dezésre Budapesten. Nagy Sándor írásos végrendelete 
értelmében az áll, hogy amikor eljön az idő, ezt az anya-
got haza kell szállítani Magyarországra. Fia, Nagy Csaba 
mérnök, valamint Kovács Andor, a Magyar Protestáns 
Szabadegyetem akkori vezető tagja gondoskodott arról, 
hogy a zürichi városi levéltár pincéjéből – mivel helyszű-
ke miatt ott már nem vállalták a tárolást – ez az anyag 
hazakerüljön. A vasúton szállított másfél köbméternyi 
iratot én csomagoltam ki Budapesten, éspedig 1989 ta-
vaszán. Nagyjából hat folyóméternyi dokumentumot 
sikerült is tematika szerint leltároznunk.12 Munkámról 
írásbeli jelentést küldtem Kovács Andornak, és előter-
jesztettem a NyMRLSz Intézőbizottsági gyűlésén 1991 
márc. 23-án Bünsdor* an13. Jelezzük, hogy a Református 
Világszövetség valamint az Egyházak Világtanácsa segély-
szerveinek a levéltárában ugyancsak bőséges anyag várja 
a kutatókat, akiknek számolniuk kell azzal a ténnyel is, 
hogy nyugat-európai lelkészi szolgálatuk befejeztével szá-
mos magyar lelkész telepedett le az Egyesült Államokban, 
akiknek a hagyatékában sok „európai dokumentum” ma-
radt fenn. Ők onnan továbbra is felelősséget éreztek a 
kontinensen élőkért, amelyet hathatós tájékoztatási esz-
közükben, a Bethlen Naptárban nyilvánítottak ki azzal, 
hogy közölték az európai beszámolókat. Emlékezzünk e 
helyen Daróczy Sándor lelkipásztor összefogó, testvéri 
törődésű szolgálatára, aki 1938 óta szakadatlanul járta 
az egyházközségeket és igyekezett bemutatni a világban 
élő magyar gyülekezeteket. Hála Istennek, hogy utódai 

11 Reméljük, hogy ezeket az adósságokat mostantól fogva korlátozások 
nélkül törleszthetjük. Itt el kell mondanunk, hogy még a rendszerezett, 
a budapesti konventi levéltári anyagaink is feldolgozatlanok. Ismeretes, 
hogy a későbbi iratokból Angliában például Csűrös Lászlónak, a 
Szolgálat volt főgondnokának a hagyatékában található egy rész, 
továbbá Varga Sándornál, aki nemrégiben azt írta nekem, hogy ha az 
utódai el nem égették, akkor talán a nagykéményben található az általa 
összegyűjtött archívum a londoni parókián.
12  „A Lelkigondozói Szolgálat iratanyaga jelenleg 84 levéltári doboz-
ban elhelyezve, kb. 10 iratfolyómétert tesz ki. Az iratanyagot még 
Nagy Sándor rendezte tematikusan, lelkészek, lelkigondozók, lelkészi 
hivatalok, különböző katonai-polgári-egyházi szervekkel folytatott 
levelezések és más témák szerint, amikor az 1951-ben a Svájci-
Magyar Társaság révén a Svájci Nemzeti Könyvtárba került.” Lásd 
Szathmári Judit dolgozatát: Ember az országút szélén”. A Nyugatra 
menekült magyarság és a Nyugat-európai Protestáns Lelkigondozói 
Szolgálat 1945-1950. Elhangzott2012-ben a Doktorok Kollégiumának 
révkomáromi ülésén. Kézirat, p.1.
13  Dr. Békássy N. Albert ezután levelet írt Lundból 1991 ápr. 9-én Nagy 
Csaba mérnöknek Zürichbe, amiről engem Varga Sándor, a NyMRLSz 
lelkész elnöke értesített: „Miután megboldogult Édesapja személyében 
Szolgálatunk alapítóját tiszteljük, bizalommal fordulok most Önhöz, 
és kérem szíveskedjék értesíteni az átadott anyag tartalmáról valamint 
döntésének előzményeiről. A feltehetőleg Szolgálatunkra vonatkozó 
levéltár létezéséről és sorsáról csak most szereztem tudomást, s ezért 
tájékozódni szeretnék az ügyben.”

közül többen is folytatták ezt a segítséget. A nehéz idők-
ben a nyugat-európai magyar gyülekezetek javarészt csak 
az amerikaiak, és a szintén amerikai fenntartású Szabad 
Európa rádió segítségével nyilváníthatták ki a világ ma-
gyar reformátusságához való tartozásukat.

Míg az amerikai magyar reformátusok egyházainak 
múltjáról – igaz, hogy túlzott szociális hátterű ecsetvo-
násokkal – Komjáthy Aladár írt „Kitántorgott egyház...” 
című könyvében, addig a nyugat-európai reformátusok-
nak ezt az igényt nem sikerült megvalósítaniuk. Pedig 
1938-ban, az első magyar református világtalálkozó 
idején (1938 aug. 23.) el is határozták, hogy három kötet-
ben jelentessék meg a világon élő magyar reformátusság 
bemutatását, de a második világégés ezt a vállalkozást is 
meghiúsította. Vasady Béla azonban már akkor kidolgoz-
ta ennek a vállalkozásnak a koncepcióját.

Őszinte hálával kell szólnunk a Barcza József és 
Bütösi János által szerkesztett „Tebenned bíztunk...” című 
kötetről, amely 1991 nyarán rekordidő alatt készült el és 
egy csokorban hozta végre a nyugati magyarság pásztorá-
ciójának a történetét a második magyar református világ-
találkozó idejéig. Még mindig, a „Refo 500” évében is ez 
az egyetlen olyan körképet adó mű, amely hozzáférhető14.

14  „Tebenned bíztunk eleitől fogva…” A magyar reformátusság 
körképe. Készült a magyar reformátusok második világtalálkozójára. 
Szerkesztette Barcza József és Bütösi János. Debrecen, 1991. — Azóta 
megjelent, és dokumentum értékű a Magyar Református Egyházak 
Tanácskozó Zsinata által megjelentetett kötet, a: „Magyar reformátusok 
a nagyvilágban”, amelynek dr. Erdélyi Géza a szerkesztője. Budapest, 
2011. — Lásd még: „Magyar reformátusok a nagyvilágban”, szerk. dr. 
Erdélyi Géza, Budapest, 2011, p. 76.

E fénykép lelőhelye:  Nagy Sándor – A regáti magyarság c. 

könyvben. Szerk. Nagy Csaba. Kolozsvár-Sopron, 2000, p.3
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Úgy gondoljuk, hogy itt kell említést tennünk ar-
ról a 2010-ben szárnyra kelt hírről vagy ötletről, hogy 
„történelmi kapocsként Felsőőrön legyen a NyMRLSZ 
irattára”15. A feltételezett felsőőri támogatás üdvözlésre 

15  Lásd Bereczki András: Nyugati végvárakon. In: „Református 
Kalendárium a 2011. évre”. Kiadja a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület. Kolozsvár, Misztótfalusi Nyomda, 2010, p. 120. 
(Helyesbítésre szorul a felsőőri lelkész neve: Gúthy László és nem 
Lajos. Az előadásokat illetően erről értesülünk (egy kivételével 
vendégelőadókról van szó: „A Felsőőrön tartott NyMRLESZ 
konferencián Quo vadis keresztyén Európa címmel egyházunk égető 
kérdéseire keresték a választ a meghívott előadók és küldöttek. Dr. Tóth 
Miklós és dr. Peres Imre pozsonyi lelkész, debreceni egyetemi tanár 
a misszióval, illetve belmisszióval foglalkozott. Németh Pál budapesti 
lelkipásztor az európai mohamedánizmus terjedését ismertette, dr. 
Rémesné Köpeczyi Bócz Edit kutató a magyarországi egyházaknak a 
Kádár-rendszerbeli kiszolgáltatottságáról tartott drámai tájékoztatót. 
A jelen lévő gyülekezetek gondjairól ezt tudjuk meg: „A Lázárné Záhn 
Dalma-Enikő nürnbergi lelkész és dr.  Békássy Albert svédországi 
világi elnök vezette elnökségi üléseken rendre ismertették a jelenlévők 
a nyugati magyar református gyülekezeti életet. Záhn Dalma-Enikő a 
– hol lakás, hol / zetés nincs – gondjai közepette is fontosnak tartja a 
pásztorolást, ReményikSándor ahogy lehet szellemében. A nürnbergi 
lelkészi állás sem gondmentes, miközben Münchenben sincs magyar 
lelkész. Heddad Annamária, a párizsi gyülekezet gondnoka sérelme 
továbbra is az, hogy a 82 éve alapított gyülekezet 11 éve lelkész nélkül 
él, cserben hagyták őket az anyaországi egyházi vezetők is. A párizsiak 
nem óhajtanak a Protestáns Szövetséghez tartozni.” Bereczki András 
az erdélyi lelkészek megosztó tereléséről beszél, de az okokat nem 

méltó, de a Ráday-levéltár fogadó készsége és az ott fel-
lelhető szakértelem inkább javára lenne az ügynek. Nagy 
Sándor16 előrelátó bölcsessége példaértékű.

ismerteti: „Ismét hangot adtak ama sérelemnek, miszerint magyar 
református lelkipásztorok egy ún. Protestáns Szövetségbe terelik át a 
gyülekezeteket, minek a magyar nemzettudat és református öntudat 
vallja kárát. Érdekes, hogy éppen erdélyi lelkipásztorok feledkeztek 
meg gyökereikről. A jelenlévők élesen bírálták a Tőkés László által 
életre keltett Egyetemes Magyar Református Zsinat fokozatos 
elsorvasztását, miközben mondvacsinált módon, meglehetősen nagy 
hírverés közepette megalakították a Generális Konventet.”
16 Nagy Sándor 1896-ban született Nagyszöllősön, gépészmérnöknek 
készült, a háborúban súlyosan sebesülve, vitézi kitüntetéssel, 
főhadnagyként került haza. Két év alatt elvégezte a kolozsvári 
teológiát, 1923-ban a kalotaszegi Türe lelkipásztora lesz. Majd 1925-től 
Bukarestben szolgál, ahol lelkész-testvéreivel, többek között Horváth 
Lászlóval öt egyházközséget szerveznek, valamint iskolákat. (Irodalom: 
Új Magyar Út. V. évf., 7-8. szám, Washington, 1954, p. 258.) Vitéz Nagy 
Sándor a bécsi döntést követően hagyta el Romániát 1941-ben, amint 
erről nemrégiben nyilatkozott a Zürichben élő / a. (Lásd: Ferencz 
Zsuzsánna: Messze még a demokrácia. In: Erdélyi Napló. 1994. január 
19., Nagyvárad) Rövidesen, azaz 1941-ben a Konventnek lett az egyik 
titkára, és új küldetésében 1944. december 15-én ment Szombathelyre a 
nyugati határ szélére az országnak, hogy a menekültek között végezze a 
szervezést és pásztorolást. Németországból 1952 májusában vándorolt 
ki Amerikába, ahol az Evangéliumi Világszolgálatnak lett a levelező 
lelkipásztora. Ott hunyt el 1954. július 1-jén. – Lásd Nagy Sándor: A 
regáti magyarság. Sajtó alá rendezte Nagy Csaba. Kolozsvár-Sopron, 
2000. p.297-298.

A MORE felelősségteljes viszonyulása a nyugat-európai magyar reformátusok 
pásztorolásához a világháborúk között

Kolozsvári tanácskozás a Nyugat-Európai Magyar 

Református Lelkigondozói Szolgálat történetéről, az 1957-

es megalakulása előtti időszakról, és vázlatos áttekintés a 

nyugat-európai menekült magyarok közötti missziói-egy-

házi munka szervezéséről (Második fejezet) 

„A Magyarországi Református Egyház Istentől rendelt 
feladata idegenbe szakadt híveinek lelkigondozása min-
denütt, ahol azt a körülmények szükségessé teszik, és a 
nemzetközi viszonyok megengedik...”

Ezt a passzust a MORE korabeli, 1933-as missziói tör-
vényéből emeltük ki, és ezzel szándékszunk bevezetni a 
nyugat-európai református lelkigondozás első korszaká-
nak, vagyis a második világháborúig való áttekintését.

Amíg csak tehette, a MORE vállalta is a missziói 
törvényében vállalt kötelezettségét. Az első világhábo-
rú előtt több mint ötven USA-beli és óromániai magyar 
nyelvű református egyházközséget tartott fenn és „tar-
tott el”, tekintet nélkül az egyháztagok állampolgársá-
gára. A két világháború között már csak Belgiumban, 
Franciaországban, Bécsben, Berlinben és Brazíliában tar-
tott el missziókat.

A második világháború után Pap László 1945 decem-
berében írt jelentésének megállapítása szerint a magyar-

országi református egyházunk még ezt a szerény segítsé-
get sem tudja biztosítani.1

A nyugat-európai magyar nyelvű lelkigondozás első 
korszakának tehát a két világháború közötti időszakot 
kell tekinteni. A határokon túli egyházszervező és misz-
sziói munka megszervezését a Konvent irányítja, támo-
gatja a földművelésügyi- és a külügyminisztérium, vala-
mint a vallás- és a közoktatásügyi minisztérium.1Néhány 
adat erejéig, országonként próbáljuk összerakni az akkori 
mozaikot, itt sorolva fel az 1935-ös statisztikák szerinti 
lélekszámot2: Angliában két ezer, Ausztriában 35 ezer, 
Franciaországban harmincötezer, Olaszországban ötezer, 
Németországban pedig 8500 volt, illetve inkább szeré-
nyen, ennyire becsülték az ott élő magyarok számát.

Angliában a második világháború előtt Kovács 
Ferenc nyugalmazott kanadai lelkész tartott alkalmi is-
tentiszteleteket, de a helységek és az időpontok ismeret-
lenek voltak az ezt feljegyző Kardos István előtt.3 Biztos 

1   Pap László: Tíz év és ami utána következett 1945-1963. Adalékok 
a Magyarországi Református Egyház XX. századi történetéhez. 
Szerkesztette Bárczay Gyula. Az Európai Magyar Protestáns 
Szabadegyetem kiadása. Bern-Budapest, 1992, p. 296.
2 vitéz Nagy Iván: Öt világrész magyarsága, Kiadja a Magyar Szemle 
Társaság, Budapest, 1935
3  Ezt tanúsítja Udvarhelyi Lenke hozzánk intézett levele is, amelyben 
az angliai magyar lelkigondozás történetéről ír.

o
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adatok maradtak fenn Dobos Károly gyülekezetszervező 
szolgálatáról, 1948-ból. (Eddigi tudomásunk szerint 1728 
vagy 1729 folyamán Angliában alakult az első4, talán nem 
is olyan rövid életű magyar református egyházközség.)

Ausztriáról, Magyarországhoz való közelsége miatt 
is többet tudunk.. A trianoni békediktátum következté-
ben osztrák felségterületté vált a Várvidék (Burgenland), 
és így Felsőőr (Oberwart) magyar református gyülekezete 

4  Lásd Hermán M. János: Ficsor Adám, az első londoni magyar 
egyházközség lelkésze a XVIII-ik században.
Anglia - 1994 Pünkösdi levél, 1994. Az Angliai Magyar Református 
Egyház ünnepi körlevele, p.1-2.

„Jelenlegi országos egyházunk alapításának az éve 1948. Az ekkor 
éppen Angliában tartózkodó Dr. Dobos Károly budapesti református 
lelkész a magyarul jól beszélő Coulter Tamás skót lelkipásztor 
segítségével egybegyűjtötte a Londonban élő híveket, és Isten Lelkétől 
indítva, együttes munkával megszervezték a református gyülekezetet. 
Az indulás tényét a tavaly életbeléptetett Szabályrendeletünk is rögzíti. 
Ismeretes azonban, hogy 1848-ban a Kossuth Lajos megbízólevelével 
Londonba érkező Pulszky Ferenc nemcsak a magyar szabadságharc 
támogatását szorgalmazta Lord Palmerston révén, hanem a korábbi 
angliai tanulmányútjáról szerzett helyzetismerete alapján szükségesnek 
ítélte a magyar protestáns istentiszteletek tartását. Így ezt az időpontot 
tekinthetjük a második egyházalapító tevékenység kezdetének.

Első angliai egyházközségünket valójában több mint kétszázötven 
esztendővel ezelőtt Ficsor Adám erdélyi származású lelkész vezetésével 
alapították a Londonban élő magyarok, amikor Ficsor Adám 
harmincnégy éves korában, 1728-ban vagy 1729-ben végképpen 
letelepedett közöttük. Életútjának adatait 1719 április 19-étõl kezdve 
követhetjük, amikor a gen5  akadémia anyakönyvébe teológusként 
iratkozik be. A kiegészített névsor szerint ő a huszonkettedik magyar 
diák a gen5  egyetemen, ahol három évig tanult. A feljegyzésekből 
megtudjuk, hogy 1695-ben született Kövesden, valamint azt, hogy 
atyjának neve Gábor. Fennmaradt egy 1722 aug. 10-én tartott 
értekezése, amelyet ki is nyomtattak Gen= en. Címe: > eses > eologicae 
Miscellaneae. Geneva, 1722. A következő évben Ficsor Adám volt az 
első magyar, akit Gen= en lelkipásztorrá szenteltek. Az egyik gen5  
lelkész, Isaac le Fort végezte a felszentelési szertartást. Svájcból 1724 
aug. 25-én távozik. Londonba való első utazásához nagy segítségére 
van a négy darab, ajándékba kapott arany (Luis d’or).

London után a francia fővárost keresi fel, ahol egy angol főúr 
nevelőnek hívja a családjába. Ficsor Adám a meghívást elfogadja, és 
a szükséges hivatalos fogadtatás érdekében a hírneves Jean-Alphonse 
Turettini gen5  tanártól ajánlólevelet kér a canterbury érsekhez.

Korábbi magyar tapasztalatok alapján az érsek támogatása nélkül 
az angliai szolgálata sikertelen lett volna. (Pápai Páriz Ferenc 1716 
március 14-én, Londonban kelt leveléből tudjuk, hogy a nagyenyedi 
rombadöntött kollégium helyrehozásához kezdeményezett angliai 
gyűjtést a régi érsek nem engedélyezte, de a következő emberséges 
főpap már jó szívvel ajánlotta az erdélyi egyház ügyét az anglikán hívek 
5 gyelmébe.)

A peregrinatio további lehetőségével élve, a Londonba való 
letelepedése és gyülekezetépítő munkájának megkezdése előtt 
Hollandiába utazik, ahol 1728 nov. 9-én két másik erdélyi teológus 
társaságában „Fitsor Adám” néven, lelkészként még beiratkozik a 
leideni egyetemre.

Ficsor Adám angliai lelkészi szolgálatára nézve az adataink egyelőre 
hiányosak. Abban az időben az angliai elődeink az anglikán egyház 
kebelében leltek befogadásra, és még a vendégek is részt vehettek az 
úrvacsorai közösségben. Eddigi ismereteink alapján Ficsor Adám 
vezetésével alakult meg az első magyar református egyházközség 
Nyugat-Európában. Írta dr. Hermán M. János londoni református 
lelkész

Irodalom:
Nagy Sándor Béla: A Gen5  Akadémia magyar diákjai (1566-1772). 

In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1983/4. (LXXXVII. évf.), p. 
384-399.

Les Étudants Hongrois du Livre du Recteur. Souvenir du Jubilé de 
1909. HeIy nélkül, 2.sz.o.

G. Henk van de Graaf A németalföldi akadémiák és az erdélyi 
protestantizmus a XVIII. században 1690-1795. Kolozsvár, 1979.

is elcsatoltatott. Ez az egyházközség 1550 óta őrzi refor-
mátus hitét. A hívek lélekszáma 1968-ban kb. 1400 volt.5 A 
két háború között azonban a bécsi és más ausztriai váro-
sokban élő magyarok lelkigondozását akkor se Felsőőrből 
látták el, hanem úgy oldották meg, hogy, hogy a Konvent 
révén igehirdetőket küldtek hazulról, akik Bécsben és 
máshol is pásztori szolgálatot végeztek.

Közismert, hogy a Bécsben élő, vagy az osztrák fővá-
rosba látogató magyar reformátusok egy része az ottani 
református superintendentia német nyelvű istentisztele-
teit látogatta, és így például keresztelések alkalmával is az 
ottani szolgálatokat vették igénybe.

Az első magyar református istentiszteletet a Pozsony-
ból beszolgáló dr. Balogh Elemér tartotta Bécsben 1907-
ben, el egészen 1915-ig. Sebestyén Jenő és Csikesz Sándor 
tábori lelkészekként szolgáltak Bécsbe, ahol a sebesült 
magyar katonákat gondozták. Hosszabb időszak eltel-
tével 1928-tól kezdve a beszolgáló lelkészi munkát dr. 
Incze Gábor vallástanár vállalta Budapestről, amíg nagy-
váradi lelkipásztori állást vállalt.6 Munkájáról kimerítő 
beszámolót közöl 1941-ben.7 A debreceni iU .  dr.  Varga 
Zsigmond helytállása8 és tragikus sorsa, 1945-ös mártír 
halála Bécshez és az ottani szolgálataihoz kötődik. Ő az 
ellenállásnak és annak a teológiai gondolkozásnak a kép-
viselője, amely a korabeli lelkipásztorok legjobbjainak a 
gondolkozását példázta.

Belgiumban 1937-ben már több mint kétszáz pro-
testánst találtak a Belgiumi Magyar Szociális Bizottság 
missziós munkatársai. Feltétlenül meg kell említenünk 
Mikó Piroska és Miklós Mária nevét9. Ők a továbbiakban 
máshol is nagy részt vállaltak a szeretetszolgálati és lelki-
gondozói munkában. Többször is előfordult, hogy a fran-
ciaországi magyar lelkészek jöttek át szolgálni Belgiumba.

Franciaország: 1925-ben két erdélyi teológus, 
Csekme Ádám és Patay Lajos prédikált először magya-
rul az ország északi részében, illetve Párizsban.. Tíz év 
múlva bekapcsolódik a munkába Kulifay Imre és végzi 
ezt a szolgálatot 1934-től ötvenkét éven keresztül, 1986-
ban bekövetkezett haláláig10. Az 1926-ban alapított (Lens 

5  Az Ausztriai Református Egyház püspöke, dr. Gyenge Imre 
oberwarti lelkész közlése, in: „Élő Egyház”. IV: évf. 14. sz. 1968. május-
július, p.4. Genf. Szerk.: Krüzsely József. A felsőőri lélekszám állandó, 
1991-ben 1399 lélekről írt Gyenge Imre a „Tebenned bíztunk...” i. m. 
114. oldalán.
6  Lásd: Harsányi András: Magyar református egyházi munka 
Európában. In: Bethlen Naptár. 1958. p. 101.
7 In „Református Család”, 13 évf. 7.sz., Kolozsvár, 1941 július.
8  Dr. Fekete Károly előadása Varga Zsigmond munkásságáról és 
mártíriumáról. Felsőőr, 2017 júl. 15-én
9 Hermán M. János: Gyermekmentés Belgiumban (1923—1930). Letöltve 
2016 dec. 19-én: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00012/12k22.htm
10  „Az első világháború befejeztével indult meg Magyarországról je-
lentősebb mértékben a református családok kivándorlása, letelepedése 
Észak-Franciaországban. 1925-ben 70-80 ezerre becsülték a létszámukat. 
Csekme Ádám és Patai Lajos erdélyi származású teológiai hallgatók Pas de 
Calais és környékén lévő hívek körében tartották az első istentiszteleteket. 
Ezt támogatta a Société Centrale d’Evangélisation szervezet, így 1926-ban 
már létrehoztak a Magyar Református Missziót, mely működött Hénin-Li-
étard, majd Lens környékén is. 1927-ig a magyar reformátusok között 
szolgált Rigall János, Szeles Sándor, valamint Pénzes Sandor is. Majd 1927. 
november elsején a Konvent kinevezte Janka Károlyt párizsi lelkésznek, 
havi 400 pengő támogatás biztosításával. Innen számítják a gyülekezet hi-
vatalos létezését. 1928-tól Kiss Tihamér, Kulifay Imre, Mester János, Dóczi 
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városában) Magyar Református Missziói Egyházban a 
két háború között 12 lelkész és szociális nővér munkál-
kodott. Mester János „Emlékeztető” címmel gyüleke-
zeti havilapot indított. Ebből nőtt ki a „Párizsi Magyar 
Reformátusok Lapja”, rendkívül értékes adattára nyugati 
magyar életnek. Nemrég került közlésre egy 1938-as, im-
pozáns fénykép a prezsbitésriumról. A magyar reformá-
tus egyházi élet kezdeteiről nemrég alaposan dokumen-
tált tanulmány látott napvilágot.11

Hollandiában az 1930-as évek elején kezdte el a ma-
gyar nyelvű szolgálatok tartását a kolozsvári születésű, az 
amszterdami Vrije Universiteit ösztöndíjasa12, Horváth 
László. Főleg a limburgi magyar bányászok között szolgált, 
gyakran prédikált holland gyülekezetekben és holland és 
magyar prédikációkat tartalmazó füzetet adott ki. Őt kö-
vette a Vrije Universiteit másik ösztöndíjasa, Joó Sándor, 
aki a Konvent kérésére 1934-ben beszámolót is küldött 
Ravasz László püspök úr kezéhez a hollandiai munkálko-
dásáról. Tóth Endre segédlelkészt az 1934-1935-ös iskolai 
esztendőre bízta meg Ravasz László a Hollandiában élő 
magyar református hívek pásztorolásával.

Németországban az egykori berlini missziós központ 
és (berlini magyar kollégium) munkája mellett a hallei 
magyar egyháztörténeti központ13 is érdeklődésünkre 
tart számot. Munkáját a háborús időkben is folytatta. Így 
1940–1941-ben Harsányi András volt a vezetője és lektora 
a Halle-Wittenbergi Luther Márton Egyetemhez tartozó 
Délkelet-Európai Történeti Kutatóközpontnak.14

Svájcban az ott tanuló. magyar ösztöndíjas teológu-
sok tartottak istentiszteleteket, így például a királyhágó-
melléki Nagy István15, 1935-ben. A két világháború kö-
zött létezett egy Svájci-Magyar Társaság, amelynek Irlet 

Antal, Kiss Zoltán, Högye Mihaly lelkészek folytattak szolgálatot Lens és 
Parizs magyarjai részére. 1934. szeptember elsején a Magyar Református 
Egyház Zsinata kinevezte Kulifay Imrét a Párizsi Magyar Református 
Misszió vezető lelkészének. 1973-ban névváltozás, az új név Franciaorszá-
gi Magyar Protestáns Egyház. Kulifay Imre feleségével, valamint számos 
presbiter segítségével 1986 májusáig szolgálta a párizsi magyar híveket, 
majd halála után testvére, Kulifay Gyula vette át ideiglenesen feladatait, aki 
Németországból járt át istentiszteleteket tartani. 1987-től segédlelkészként, 
1990-től 1997-ig lelkészként Drótos Árpád szolgált. Ezalatt szolgált a Pari-
zsi St Esprit templomban még Kutasi András református lelkész. 1997-től 
napjainkig az istentiszteletek megtartásáról a Presbitérium gondoskodik 
meghívott magyar vendéglelkészek segítségével.” Forrás: http://www.ma-
gyaronline.net/ismertetok.php?iid=69, megtekintve 2017. jún. 1-én.
11  Ablonczy Balázs: A magyar református közösség kezdetei Párizs-
ban. Világhálón megtekintve 2017. jún. 3-án. http://real.mtak.hu/ 
43983/1/ABLONCZYB.pdf
12  Horváth László a Budapesti Teológiai Akadémiának volt a hallga-
tója, aki IV. éves theológiai hallgató korában 1923. október 15-én indult 
el Hollandiába, ahol hat évig folytatta tanulmányait. Forrás: Kováts 
Zoltán Naplója. Ráday Levéltár, sign. C/214, p.39. Dr. Maarten Aalders 
professzor szíves közlése. A magyar munkások közötti munkálkodásá-
ra nézve Lásd a Hongaarsche Courant 1930-1931-es évfolyamait. (O@  -
cieelorgaan van de Hongaarsche Vereeniging Fraternitas, Hungaria 
Club en van het Nederlandsch-Hongaarsch Verbond Fraternitas.)
13  Az 1938 májusában létrehívott Hallei Egyetemi Magyar és 
Délkeleteurópai Egyházi Kutatóállomás feladata nemcsak a magyar 
tudományos örökség konzerválása volt, hanem előadások tartása és a 
hallei magyar diákok lelkigondozása.
14  Lásd dr. Barát Béla: D. Dr. Harsányi András egyháztörténeti 
munkásságának ajánló biblio grá Q ája. In: Harsányi András (1914-1996) 
és alapítványa. Szerk. Barcza József, Debrecen, 1999, 17-23.
15  Nagy István a máig kiadatlan naplójában jegyezte fel a sváci 
magyar istentisztelet ezen alkalmát. Mihálka Magdolnának köszönjük 
e helyen is a naplóról készült másolatot.

Károly bádeni lelkipásztor volt az alapítója.16Pontos ada-
taink nincsenek, amennyiben viszont fennmaradt valahol 
a diákegyesület levéltára, akkor többet lehetne megtudni 
arról, hogy az áhítatokon kívül tartottak-é nyilvános is-
tentiszteletet a „Hungária” egyletbe tömörült genQ  ma-
gyar diákok.

Aki a két háború közti nyugati magyarság lelki éle-
téről bővebben kíván tájékozódni, annak ajánljuk a 
„Református Világszemle” című folyóiratot, amely 1931 és 
1944 között jelent meg17. Szerkesztője Csekes Béla18, akkor 
szapi lelkész. Vasady Béla 1938-ban írt „A világ magyar 
reformátusságának létkérdéseiről” egy, máig is aktuális 
tanulmánysorozatot, amelyet érdemes lenne újraközölni.

Átugorhattuk volna ezt a régen lezárult korszakot, 
de lelkiismeretünk kérné számon a saját népünk körében 
végzett pásztori-missziói szolgálatunkról való elfelejt-
kezést, amelyet hőslelkű elődeink önzetlenül végeztek, 
többnyire az Egyetemes Konvent megbízásából és az ak-
kori lehetőségeik mértékében. 
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Hivatalos20 jelentés Joó Sándor 1933-1934 folyamán vég-
zett hollandiai missziói szolgálatáról

Főtiszteletű és Méltóságos dr. Ravasz László püspök 
Úrnak, Budapest.

Főtiszteletű és Méltóságos Püspök Úr!
Az Egyetemes Konvent Elnöksége 1933. év október hó 

5-én kelt 5750/1933 sz. intézvényében tudomásul vette ajánla-
tomat, hogy az 1933-34. iskolai év tartamán a hollandiai ma-
gyar reformátusok lelki gon dozását szívesen válla lom.

Főtiszteletű és Méltóságos Püspök Úr 1933 okt. hó 19-én 
kelt megbízólevelében engem erre a munkára felhatalmazott 

16  Irlet Károly díszdoktori elismerést kapott Debrecenben, felesége 
magyar asszony volt, Burgert Anna, aki 1968 augusztusában hunyt 
el. Dr. Kupa László írt róluk szép megemlékezést az Élő Egyház 1968. 
októberi számában (p. 12.).
17  Lásd Czinke Zsolt: A (cseh)szlovákiai magyar református sajtó 
története a két világháború között, különös tekintettel a Református 
Világszemle szerepére. Kézirat, Kolozsvár, 2017 május 4.
18 Csekes Béla (Búcs,1881 – Szap, 1964)  1931-től 1935-ig szerkesztette 
és adta ki a Református Világszemlét, a negyedévenként megjelenő világ-
nézeti folyóiratot. Életrajzából kiemeljük azt, hogy a budapesti teológia 
első évfolyamának elvégzése után dr. Robertson kanadai superintendens 
felszólítására Kanadába ment, ahol Torontóban és Auburnban folytatta 
tanulmányait. Oklevelét 1904-ben Auburnban szerezte meg. Kanadában 
misszionárius volt a magyar telepeken, majd lelkész az Egyesült Államok-
ban. Megszervezte a bu] aloi egyházat, a Franklin Furnace egyházat, az 
Ashtabula-Connecut-Fairport-i egyházakat. Mint a Konvent utazó lelké-
sze sok helyen végzett szolgálatot. 1912-ben jött haza. A kecskeméti egy-
házmegye utazó segédlelkésze lett. Lásd Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő 
idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület 
lelkészi önéletrajzai, 1943 – A Pápai Református Gyűjtemények Kiadvá-
nyai, Forrásközlések 13. Jubileumi kötetek 2. (Pápa, 2013
19  A Zsinati Levéltár igazgatójának, Dr. Horváth Erzsébetnek és Kánási 
Szabolcs levéltárosnak köszönjük a kutatás során tanúsított segítéségét
20  A gépírásos jelentés külső védőlapján Ravasz László kézírásával 
rávezetve: „Hivatalos. Szolgálati bizonyítvány adandó ki. R.” Iktató 
szám: Dunamelléki Reformárus Püspöki Hivatal. 1934 szept. 3./2683. 
(Ez a jelentés többféle átcsoportosítás vagy irattartóba való helyezés 
átszámozását őrzi. Így kézzel, 53; gépi számozással 21 994, 5686, 5361.
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és a végzett munkáról való 
jelentéstételre felhívott. A 
Hollandiában élő magyar 
reformátusok lelkigondozá-
sa terén végzett munkássá-
gomról legyen szabad a kö-
vetkezőkben beszámolnom. 
Hivatalos megbízatásommal 
legelőször a hágai magyar 
követségre mentem, hogy 
Török Béla főkonzul úrnak 
szándékomat bejelentsem. 
Egyúttal kértem a követség 
támogatását a Hollandiában 
élő magyar reformátusok 
számának és címének a 
felkutatásában.

Munkásságomat 90%-ban Haarlem városában fejtettem 
ki. Azért éppen Haar lem ben, mert ez volt a legközelebb tar-
tózkodási helyemhez Amsterdamhoz, továbbá mert azon a 
környéken maradt még máig is a legtöbb magyar egy cso-
portban, s végül és leginkább azért, mert már évek óta mű-
ködik ott egy magyar bibliakör. Mindenekelőtt ezeket a már 
meglévő bibliaórákat igyekeztem fejleszteni. A bibliaórák 
vezetésében nagy segítségemre volt Tóth Endre s. lelkész 
barátom, akivel fölváltva végeztük hetenként Haarlemben 
az Ige szolgálatát. 1933 októbertől 1934 júniusig tartó isko-
lai év alatt 29 alkalommal gyűjtöttük össze hon+ társainkat 
az Ige köré. A bibliaórákon résztvevő tagok száma 10 és 20 
között váltakozott. 1933 dec. 26-án közköltségen templo-
mot béreltünk, s ott tartottuk karácsonyi Istentiszteletünket 
Úrvacsora osztással együtt. Ez alkalommal heten járultak 
az Úr asztalához. Húsvétkor ugyanígy templomban tartot-
tuk az istentiszteletet, mely alkalommal tizenhét lélek élt az 
Úrvacsorával.

Március 14-én nemzeti ünnepélyt rendeztünk rövid 
haza+ as és vallásos programmal ötven résztvevőjelenlété-
ben. Ez utóbbi ünnepélyünkről az egyik haarlemi napilap is 
megemlékezett.

Folyó év márciusától kezdve Zandvoort városában is 
fölkerestem az ott lakó magyar reformátusokat, mintegy 
húsz lelket, s öt alkalommal gyűjtöttem össze őket házi 
isten tiszteletre.

Isten segítségével házi látogatások formájában a lelkigon-
dozás eredményesebb formáját is művelhettem. Haarlemben, 
Amsterdamban, Zandvoortban, Groningenben, Bussumben 
és Sassenheimban összesen 45 esetben végeztem házi láto-
gatást magyar református híveknél. Áldott alkalmak voltak 
ezek a magyar hazaszeretet ébrentartására és főleg az Ige ol-
vasásában és imádságban való egészen őszinte és közvetlen 
elmélyülésre.

Az említett városokon kívül lakó több száz magyarhoz 
– sajnos, anyagi nehézségek miatt – csak rádión keresztül 
továbbíthattam a Magyar Református Anyaszentegyházunk 
üzenetét. A Holland Keresztyén Rádióegyesület jóvoltából f. 
évi május 6-án vasárnap délután a hilversumi stúdió mik-
rofonja előtt hirdettem az Igét, Máté  6,25-33 alapján ma-
gyar nyelven. A számos köszönő levelek (31) egykéből hadd 
idézzem a következő szavakat: „Milyen öröm, hogy éppen a 
Magyar Református Egyház az, aki – így, rádión keresztül – 
először lép a frontra tagjai összeterelésére.”

Az egész ország területén élő magyar reformátusok szá-
mát ma már pontosan megállapítani nem lehet. A háború 
után kiment és ott maradt gyermekek közül már nagyon so-
kan férjhez mentek, megnősültek, sőt magyarul is elfelejtet-
tek, vagy nevelőszüleik nevét vették föl. A kinti magyar kon-
zulátus sem tudja már számon tartani őket. Utánajárásom 
alapján 500, ötszáz magyar református címét sikerült ösz-
szegyűjtenem. Ez a szám azonban egészen bizonyosan alatta 
marad a valóban kint lévők számának. Nekem mindössze 
100-110 atyám+ ával volt személyes kapcsolatom.

Arról, hogy a saját költségünkön egy rendes missziói 
lelkészt fönn tudnának tartani, ez idő szerint szó sem le-
het: nem engedné anyag helyzetük. Tudomásom szerint 
Egyetemes Konventünk sincs jelenleg ebben a kedvező hely-
zetben. Viszont a megkezdett s részben már folytatott mun-
kát igen jó lenne tovább fejleszteni. Ennek egyelőre egyetlen 
útja az Amsterdamban tanuló magyar teológus megbízása. 
Maguk a haarlemi és környékbeli magyarok is számítanak 
erre, akik mostan egy ősszel rendezendő magyar kézimunka 
kiállításra és vásárra dolgoznak, melynek jövedelmét a távo-
labb élő magyar reformátusok meglátogatásával járó utazás 
költségeinek a fedezésére szánták.  Ezekben voltam bátor a 
Hollandiában szétszórt magyar reformátusok lelkigondo-
zása terén végzett munkámról szóló jelentésemet előter-
jeszteni. Munkám sok igaz örömet és boldogságot jelentett 
számomra. Hadd fejezzem ki ez úton is hálás köszönetemet 
megbízatásomért Főtiszteletű és Méltóságos Püspök Úrnak. 
De hálát adok mindenek előtt Istennek, aki gyarló munkás-
ságomat megáldotta és fölhasználta szent neve dicsőségének 
a növelésére.

Főtiszteletű és Méltóságos Püspök Úrnak maradok to-
vábbra is alázatos tisztelettel

Kecskemét, 1934 augusztus hó 29-én, szolgálatkész híve: 
Joó Sándor s. lelkész

Függelék 221

Iktatószám: 
Dunamelléki Református Püspök, 2877-1934

Főtiszteletű és Nagyméltóságú Konventi Elnökség! 
Főtiszteletű és Nagyméltóságú Elnökség 1933 október 

hó 5-én 5750. számú nagybecsű iratában kifejezett hozzá-
járulására való hivatkozással van szerencsém tisztelettel 
bejelenteni, hogy az 1934-35. iskolai esztendőre tiszteletes 
Tóth Endre református segédlelkész urat bíztam meg azzal, 
hogy a Hollandiában élő magyar református híveink lelki-
gondozását lássa el. Fogadja a Főtiszteletű és Nagyméltóságú 
Elnökség kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását.       

Budapest, 1934 szeptember hó 18.               Ravasz, püspök

Az Egyetemes Konvent22 Főtiszteletű és Nagyméltóságú 
Elnökségének, Budapest

21  Lelőhelye: Református Egyház Zsinati levéltára, Budapest, Kálvin 
Tér, 8.
22  Az Egyetemes Konvent 5367/1934 szám alatt értesíti a Külügy-
minisz tériumot a Joó Sándor hollandiai lelkigondozói munkájáról és a 
Tóth Endre megbízatásáról a magyarok közötti misszió céljával.

Dr. Joó Sándor 
(1910 febr.17 – 1970 júl.3.)
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A landshuti Magyar Protestáns Iroda és a Magyar Református Központi Iroda 

létrehozásának a derék műve

Iratmisszió, valamint a Lelkészek, Lelkigondozók meg 

Diakónusok névsora Ausztriában és Németországban az 

1950-es esztendőben. Kolozsvári tanácskozás a Nyugat-

Európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat tör-

ténetéről, az 1957-es megalakulása előtti időszakról, és 

vázlatos áttekintés a nyugat-európai menekült magyarok 

közötti missziói-egyházi munka szervezéséről. (Harmadik 

fejezet.)

A nagy menekülés 1944-gyel kezdődik, és az emberi 
próbatétel öt kemény évét öleli fel. A háború alatt nyugat-
ra kerülő, illetve különböző katonai és polgári hatósági 
parancsokra kitelepedő magyar reformátusok lelkigon-
dozásáról a Konvent, és Ravasz László püspök előrelátás-
sal gondoskodott1. 

Vitéz Nagy Sándor az ő menekültügyi szolgálatának 
kezdetéről ezt íja a 3501/1948. számú levelében: „A refor-
mátus egyetemes konvent elnöksége látta a menekülési 
folyamat és az erőltetett kiürítési rendelkezések következ-
ményeit, gondoskodni kívánt a kitelepülő polgári elem 
lelkigondozásáról. Evégből 1944. december 15-én kikül-
dötte Nagy Sándor konventi titkárt Magyarország nyu-
gati határszélére, Szombathelyre, hogy végezze a lakóhe-
lyeikről elmenekült mintegy 300 református lelkipásztor 
összefogásával a menekültek lelkigondozását, ha pedig az 
ország orosz megszállás alá kerül, úgy az országhatáron 
túljutottak között folytassa ezt a szervező és lelkigondo-
zói munkát.” Ugyanolyan, német-magyar, menlevélnek is 
használható megbízólevelet kapott Kiss Gyula református 
lelkész, és feltehetőleg mások is.

A Nyugatra menekültek közötti lelki munka meg-
szervezésével valószínűleg a legalkalmasabb személyt 
bízták meg, mindjárt megemlítve a hasonló utat meg-
járt Szigethy Bélát is2. A román uralom alatti kisebbségi 

1  A budapesti Zsinati Levéltár 1944/7876 számú iratcsomójában 
olvashatunk Nagy Sándor 1944 decemberében kelt megbízásáról a 
nyugatra menekülő magyarok pásztorolására nézve. A Konvent ezt a 
megbízást 1945-ben megújítja, majd 1948 júniusában Révész Imre ezt 
táviratilag újra megerősíti. Lásd még a világhálón, megtekintve 2016 
dec. 19-én: http://nyemrlsz.newlights.info/index.php/szolgalatunk/
toertenelmi-hatter

2  A 81 éves Szigethy Béla most (1994-ben) Amerikában él, jövőre 
készül haza. Dr. Juhász Tamás szíves szóbeli közlése 1944. május 
20-án. Lásd még a svájci Welti asszony feljegyzéseit Szigethy Bélára 
nézve: „Szigethy Béla 1910 dec. 23-án született Székelyudvarhelyen, 
címe Str. Mihai Vit. 15, Odorheiu. Bázelbe érkezett 1934 okt. 21-én. 
Teológiai tanulmányai mellett egy évig konzervatóriumba is járt. 
Bukarestben 1933-34 folyamán Nagy Sándor mellett segédlelkész, 
főleg i; úsági munkát végez. Tíz gyermekcsoportja van. Négyezer lejes 
havi < zetéséből 1500 lejt költ élelemre, lakásra 100 lejt, villamosra 600 
lejt./…/ A nyári szemesztert Zürichben tölti, a „Missionsfest” alkalmára 
Geréb Pállal jött Bázelbe. Nagyon sovány. /…/ 1936 júliusában megy 
haza. Kolozsváron szénior 1937 augusztusáig. Azután missziói 
utazótitkár. 1837 aug. 21-én eljegyzi a nagyenyedi Juhász Mártát.” 
Forrás: Hermán M. János: Sass Kálmánról és a peregrinusainkat 
patronáló Welti család kapcsolatáról.  In „Teológiai Fórum” A Selye 
János Egyetem Református Teológiai Kara és a Calvin J. Teológiai 
Akadémia tudományos folyóirata. Komárom. VIII. évf. 2014/1 szám, 
p. 65, 116 sz. lbj.

életben (Bukarestben) mindketten bő tapasztalatokat sze-
reztek a lehetetlen helyzeteknek látszó küzdelmek meg-
vívásában. Munkaterületük és egyházi szervezési mun-
kájuk megnevezését így pontosítjuk az akkori tényállás 
és hivatalos elnevezés szerint: „Németországi Magyar 
Református Lelkigondozó Szolgálat”. Egy idő után ennek 
Landshut lett a központja.

Ismét a 3501/1948. számú levélből idézek: „A lelki-
gondozói munka 1945 tavaszától Németország és 
Ausztria angol-amerikai és francia megszállás alá jutott 
részeibe helyeződött át. Az első félévben a konventi ki-
küldött vezetése alatt egyesültek nemcsak a református 
polgári lelkészek, hanem csatlakoztak a felbomló magyar 
katonai alakulatok protestáns tábori lelkészei, köztük az 
evangélikusok és az unitáriusok is, úgyhogy a lelkigon-
dozói munka kezdettől fogva protestáns jelleget vett fel.”

A fegyverszünet után (1945 májusa), bár Nagy Sándor 
vezetőlelkészi fennhatósága alatt, de külön szervezkedett 
az Ausztriai Lelkigondozói Szolgálat. Erre Ausztria ön-
állóságának visszaállítása folytán volt szükség. Az itteni 
szervezési munkát Nagy Ernő kezdte meg, tőle vette át és 
fejezte be Harsányi András.3

A németországi és ausztriai lelkigondozó szolgálatok 
eleinte egyformán magukba foglalták a reformátusokat és 
a lutheránusokat. Az evangélikusok még 1950 előtt kü-
lön szervezkedtek Németországban, Egyed Aladár veze-
tésével4. Ennek jelentős oka volt, azt írta Harsányi, hogy 
a Lutheránus Világszövetség külön támogatásban része-
sítette az evangélikus lelkipásztorokat, és e szervezettől 
gyülekezetszervezés tekintetében is több segítséget kap-
tak az evangélikusok, mint a reformátusok az Egyházak 
Világtanácsától. Ettől eltekintve a kapcsolat az evangéli-
kusokkal kitűnő volt.

Anyagi támogatás tekintetében e református misz-
sziói alakulatokat az Egyházak Világtanácsa, az ang-
liai Interchurch Aid, és a svájci HEKS (Hilfswerk der 
Evangelische Kirchen der Schweiz). A HEKS központja 
mellett ennek a St. Gallen-i osztálya tett sokat a magyar 
lelkigondozói munka érdekében.

Varga Sándor nyugalmazott londoni lelkipásztor le-
veléből idézem: „1944-től, éveken át, a szolgálatban álló 
lelkészek kegydíja körülbelül 150 márka volt, és a költsé-
geiket is abból kellett < zetniök. Egyesek annyit gyalogol-
tak, hogy leszakadt a lábukról a cipő.”

A magyar lelkészek levelezéséből és a fennmaradt 
emlékiratokból döbbenetes képek tárulnak elénk a ma-
gyar menekültek sínylődéséről, a velük való bánásmód-
ról, az évekig tartó kilátástalanságról. Nagy Sándor így 
válaszol egy amerikai magyar lelkész jóindulatú felaján-
lására 1949 okt. 20-án: „A mi híveink itt Németországban 

3  Dr. Harsányi András, a munka egészéről tömör összefoglalót írt az 
1958-as Bethlen Naptárban. (p. 101-106.) Címe: Magyar református 
egyházi munka Európában.

4 Gémes István szíves közlése, telefonbeszélgetésünk időpontja 1994. 
május 23.
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ötödik esztendeje olyanok, mint a kigyomlált és út szélére 
vetett gyom.—. Dolgozni és keresni nem engedik hívein-
ket, emberi ellátásban nem részesítik, hanem rongyosan 
és éhesen és betegen a bűn minden kísértésének kiszol-
gáltatják. A mi köztük való papi szolgálatunkat pedig 
döbbenetes fösvénységgel és felháborító nagyképűséggel 
bénítják. Nem Te írod le először a fent idézett mondatot, 
hanem két esztendeje minden kivándoroltatási akció sze-
rény, alázatos és dolgos angyalokat keres itt…”5

Nyugaton a magyar menekültek száma 1944-45-ben 
mintegy másfél millió volt. Köztük az első időkben kb. 
172 magyar református lelkipásztor szolgált. Többségük 
1948-ig hazatért Magyarországra vagy Erdélybe, vagy 
óriási elszántsággal kivándorolt a tengerentúlra. Feltűnő, 
de egyben érthető is, hogy a lelkészek között sok volt a 
tábori pap. Például Borbás Antal tábori főesperes, később 
San Francisco-i lelkipásztor, vagy dr. Polonkay Tivadar, 
volt erdélyi esperes, aki tábori főfelügyelő lelkészként 
szolgált.

A Németországi és Ausztriai Magyar Református és 
Evangélikus Lelkigondozói Szolgálatok sorsában jelentős 
az 1948. július 15-én, Landshutban tartott vezetőbizottsá-
gi ülés, amikor az új helyzetnek megfelelően lényeges át-
szervezésekben egyeztek meg. Lemásoltam az 1948/2059. 
levéltári számú jegyzőkönyvből a következő három évre 
meghatározónak tűnő tagozódásokat. Ezen az ülésen 
tanácsadóként dr. Dienes Barna egyetemi tanár is jelen 
volt, mint az amerikai magyar reformátusok megbízott-
ja.6 Dienes lelkész Gen+ en az Egyetemes Egyháztanács 
Menekültügyi Bizottságának a keretében a magyar re-
formátusok lelkigondozási ügyeit intézte és erre nézve a 
Budapesti Egyetemes Konvent is felhatalmazta.

Ezen a gyűlésen Nagy Sándor ismertette az alábbi 
változásokat, illetve egyezményeket. Működjön önállóan 
az evangélikus, a református és az unitárius misszió.

1. A Németországi Magyar Evangélikus Missziói 
Gyülekezet, amelynek vezetőlelkésze Asbóth Gyula evan-
gélikus alesperes. Az Evangélikus Segélybizottság, veze-
tője Egyed Aladár, evangélikus főesperes. Ez a szervezet a 
munkáját nyolc lelkésszel és lelkigondozóval végzi.

2. Németországi és Ausztriai Magyar Református 
Lelkigondozói Szolgálat, vezetői Nagy Sándor refor-
mátus lelkész. és Borbás Antal református főesperes. A 
Németországi Református Segélybizottság vezetője Csiha 
Kálmán lelkész. Ez a szervezet Németországban huszony-
nyolc lelkésszel és lelkigondozóval végzi a munkáját.

3. Németországi Magyar Unitárius Misszió és ennek 
segélybizottsága. Vezeti Nagy Zoltán unitárius lelkész. 
Ő az egyedüli unitárius teológus a menekült lelkészek 
társaságában.7

5 Dr. Szathmári Judit: Ember az országút szélén. A Nyugatra 
menekült magyarság és a Nyugat-európai Protestáns Lelkigondozói 
Szolgálat 1945-1950. Elhangzott 2012-ben a Doktorok Kollégiumának 
révkomáromi ülésén. Kézirat. Levélrészlet, p.6-7.
6 Dienes Barna (1895 Debrecen – 1950 Buenos Aires) az Egyházak 
Világtanácsának megbízottjaként sokat tett a menekült magyarságért, 
a dél-amerikai kivándorlás előkészítéséért, épp e munka közben érte a 
halál 1950-ben Buenos Airesben. Lásd Szathmári Judit i.m.p.5
7  Tudomásunk szerint a teológiában is otthonosan mozgó dr. Kozma 
Ferenc vezérkari százados, aki Liege-ben telepedett le, unitáriusként 

Ez a három önálló egyházi szervezet, konfesszioná-
lis munkájukhoz való jogaik minden irányú fenntartása 
mellett, szerződésileg, egységre lépett. Egymás híveinek 
kölcsönös lelkigondozásában nyilvánuló együttmunkál-
kodásukra nézve vállaltak kötelezettséget, úgy amint azt 
kezdettől fogva végezték. Részint az így megkötött szer-
ződések felügyelete és foganatosítása végett, részint pedig 
a korábbi szoros szervezeti egységben végzett munkák 
egy részének további együttes irányítása végett, a három 
egyházi szervezet egy közös szervet is fenntartott. Ez volt 
a Magyar Protestáns Iroda.

A Magyar Protestáns Irodát a fenti három konfesszi-
onális szervezet 3-3 kiküldöttje alkotja. Az Iroda folya-
matos munkáit egy négytagú vezetőbizottság irányítja, 
amelynek tagjai Nagy Sándor, Borbás Antal református, 
Asboth Gyula evangélikus, és Nagy Zoltán unitárius lel-
készek. Ezen szerv munkakörébe tartozó ügyek közül 
említésére méltóbbak: a németországi egyetemes magyar 
iskolai és főiskolai diáksegélyezés, továbbá a magyar társa-
dalmi és kulturális ügyeknek a megfelelő szervezetekben 
való közös protestáns képviselete. Egy közös egyfokozatú 
és felekezetközi protestáns fegyelmi és közigazgatási bíró-
ság létrehozása. Sajtóügyek terén pedig: „Üzenet” címen 
egy lelkigondozói és igehirdetői folyóirat megjelentetését 
határozták el, továbbá traktátusok és könyvek kiadását.

A Magyar Protestáns Iroda irányítása és felügyele-
te alá tartoznak még az alábbi szervek: a Németországi 
Magyar Protestánsok Segélybizottsága és az Ausztriai Ma-
gyar Református és Evangélikus Lelkigondozói Szolgálat.

A Németországi Magyar Protestánsok Segélybizott-
sága a Hilfswerk der E.K.D.-ba betagolt ’Magyar Hilfs-
komittee’-vel azonos. Funkcióját tekintve ez egy központi 
elosztó szerv, amely a Hilfswerk-től, az ökumenikus se-
gélyszervektől, és amerikai magyar egyházaktól érkező 
adományokat azok konfesszionális és területi rendelte-
tésének megfelelően osztotta el a három segélybizottság 
között, a mindenkori lélekszámarányában. Ellenőrzi és 
irányítja az egész kreatív munkát, rendezi és fenntartja az 
átképző tanfolyamokat. Intézi az áttelepülési és kivándor-
lási, regisztrálási ügyeknek az ökumenikus szervek által 
reábízott munkáit. Ennek a bizottságnak az elnöke Nagy 
Sándor vezetőlelkész, ügyvezetője dr. Szilágyi Olivér.

Az Ausztriai Magyar Református és Evangélikus Lel-
ki gondozói Szolgálat vezetője dr. Harsányi András refor-
mátus lelkész, székhelye Linz. Ebben a régi formájú kö-
zös szervükben öt református és két evangélikus egység 
munkálkodik.

Magyar Református Központi Iroda

Vezetője Nagy Sándor vezetőlelkész. Ez az iroda ma-
gában foglalja és személyzetével végzi a Magyar Protes-
táns Iroda és a németországi Magyar Protestánsok 
Segély bizottságának minden munkáját. Munkakörébe 
tartozik továbbá a németországi és ausztriai Magyar 
Református Lelkigondozói Szolgálatoknak a felügyelete. 
Feladatuk az, hogy koordinálják az egyházi szerveknek az 

bibliaórákat tartott és összegyűjtötte a környék protestáns híveit. 
(Dobai Sándor belgiumi római katolikus főlelkész szóbeli közlése.)
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adminisztratív és irányító munkáját, a külföldi egyházi 
hatóságok, valamint a belföldi egyházi, polgári és kato-
nai hatóságok előtti képviseletet. Feladatuk a református 
könyv és iratterjesztés, valamint a „Harangszó”8 című 
igehirdetői és tájékoztató, 4000 példányban, havonta két-
szer megjelenő gyülekezeti lapnak a kiadása. A Szigethy 
Béla vezetése alatt álló szerkesztői és kiadói hivatalt szin-
tén ez a Központi Iroda tartja fenn..

A németországi és ausztriai Magyar Református 
Lelkigondozó Szolgálatoknak, mint tisztán református 
egyházi szerveknek a kiváltképpeni igehirdetői- és pasz-
toratív munkai ágát a Németországi Magyar Református 
Lelkészek és Lelkigondozók Egyesülete végzi, amelynek 
elnöke: Borbás Antal református főesperes. A református 
egyházi munka egészének legfőbb irányítását és felügye-
letét az „Elnökség” gyakorolja, amelynek tagjai: Nagy 
Sándor vezetőlelkész, Borbás Antal tábori főesperes a ve-
zetőlelkész helyettese és Koszorús Ferenc főgondnok, aki 
korábban Horthy Miklós kormányzó pártján álló, vezér-
kari ezredes volt.

A vezetőbizottság Nagy Sándor lelkész és a lelkigon-
dozói értekezlet határozatával egyetértve a javaslatot tel-
jes egészben elfogadta és határozattá emelte.

Az 1948, júl. 15-i gyűlés 27. jkv-i pontjában a fenti 
határozat elfogadása után az elnök megállapítja, hogy az 
a Vezetőbizottság, amely több mint két éven keresztül a 
németországi és ausztriai protestáns lelkigondozói mun-
kát vezette, megszűntnek kell magát tekintenie, mert a 26. 
számú határozat szerint mind azokban az ügyekben, az 
illetékesség és jogosultság, amelyekben eddig intézkedett, 
azokat részben a felekezetközi bizottság, részben a kon-
fesszionális alapon szervezett református, evangélikus és 
unitárius egyházak vezetőszervi hatáskörébe utalták.

„Vezetőbizottság a konfesszionális szervek és a fele-
kezetközi bizottság magalakítása következtében magát 
automatikusan megszűntnek nyilvánítja ki.”

A július 15-én kelt, 28/1948-as jkv. szám alatt- Nagy 
Sándor, aki a VB-nek két éven keresztül volt elnöke, me-
leg szavakkal köszöni meg a tagok áldozatos és odaadó 
munkáját, amellyel a lelkigondozók két éven keresztül 
minden nehézségek és támadások közepette a hívek és 
egyházi főhatóságok megelégedésére dolgoztak. További, 
a hitéletünk támogatására irányuló munkájukra Isten ál-
dását kéri. Javasolja, hogy működésének és fennállásának 
emlékére a Szolgálat készíttessen a tagok részére egy-egy 
emléklapot.

Ennek a nevezetes gyűlésnek a jegyzőkönyvét 
Asboth Gyula vezette, Nagy Sán dor volt a gyűlés elnöke, 
a jegyzőkönyvet pedig Kur Géza és dr. Polonkay Tivadar 
hitelesí tette. 

Hosszabb időt igényelne a jegyzőkönyv egyházjogi 
elemzése. Mindenesetre kiviláglik, hogy a missziói és dia-
kóniai szolgálaton túlmenően gondolni kell a magyar me-
nekültek egyházközségeinek a szervezésére, amelyeknek 
előbb-utóbb szervezetileg az óhazai egyházszervezettől 
való önállóságukra lesz szükség.

8 A Harangszó 1946-ban indult és 1951-ben egyesült a „Jöjjetek” című 
egyházi újsággal.

Kezembe került és őrzöm a Konvent sajtóosztályá-
nak azt a kiadványát, amely a Nagy Sándorékéhoz ha-
sonló munkát kellett volna szolgálja Magyarországon. Az 
Országos Református Missziói Munkaközösség megbízá-
sából kiadott, „Az Ige Egyházának szolgálata a világban” 
című füzet9szerzője Kádár Imre, akinek a szándékában 
nyilvánvaló a diverzió a nyugaton élőkre és az arrafelé 
menekülőkre nézve. Ennél meghökkentőbb, hogy a hábo-
rú után Karl Barth, akinek nem is volt orosz felszabadítá-
si tapasztalata, eleinte még komolyan hihette is azt, mint 
ahogyan le is írta, hogy az orosz szuronyok az evangéliu-
mot viszik Nyugat felé.10

A háborús borzalmakat túlélő magyarok és lelkészeik 
mire is várhattak volna 1948 nyarán, amikor június 16-
án a magyar országgyűlés államosította az iskolákat és 
1948 áprilisától kezdve beindították a gépezetet a Ravasz 
László lemondatása érdekében. A menekült magyarok fe-
jében megfordult a Ravasz László nyugatra való meghívá-
sának a gondolata.11

9 „Az Ige Egyházának szolgálata a világában” című füzetet 1949 no-
vemberében jelentették meg, írták Pákozdy László, Farkas József és 
Kádár Imre. Utóbbi ilyeneket ír a 28-ik oldalon:” A háborús propa-
ganda fenyegetéseivel szemben külön feladat jut azoknak az egyházi 
munkásoknak, akik szolgálatuknál fogva nyugati testvéregyházakkal 
kapcsolatban állnak. Nyugaton még ma is elhiszik azokat a rémhíreket, 
amelyeket sajnos mi is elhittünk a múltban: elhiszik, hogy a Szovjet-
unióban és a népi demokráciában tűzzel-vassal üldözik az evangéliumi 
hitet. Mi tartozunk bátran bizonyságot tenni a mi tapasztalatainkról 
sok tekintetben éppen az ellenkezője történt, mint amit a szovjet győ-
zelem esetére jósolgattak; sok helyütt szovjet csapatok siettették és se-
gítették templomaink és iskoláink megnyitását annyira, hogy még az 
ostromló csapatok között is háborítatlan jártak-keltek palástot öltött 
papjaink. Tartozunk megvallani, hogy egyházunknak a népi demok-
ráciában megvan a szabadsága minden valóban evangéliumi szol-
gálatának elvégzésére. Külföldi hittestvéreinket * gyelmeztetni kell 
arra, hogy az egyház menthetetlenül ítélet alá kerül, ha fajok, népek, 
osztályok és egyének elnyomását és kizsákmányolását tétlenül nézi, s 
kérnünk kell őket, hogy inkább próbáljanak tanulni a mi esetünkből, 
semmint megismételjék a mi bűneinket. Nekünk viszont nagyon kell 
ügyelnünk arra, hogyha Istennek rajtunk keresztül a nyugati keresz-
tyénség számára van mondanivalója, az ne rekedjen meg a mi habozó, 
tétova, önigazolva védekező magatartásunkon.” stb. Kádár Imre még 
ezt is papírra merte vetni: „végül nyomatékosan kérjük szolgatársain-
kat, hogy igehirdetésükben kerüljenek mindent, ami kétértelműség-
nek, vagy rejtett célozgatásnak látszhatik, legyen beszédük igen-igen 
és nem-nem. Ügyeljenek arra is, hogy magánbeszélgetéseik legyenek 
becsületes összhangban azzal, amit excathedra hirdetnek. Ne feledjék 
el, hogy magatartásuk az egyház egészére visszahat, hogy egy minden-
kiért és mindenki egyért felel.” Stb.
10 Lásd „Confessio, 1992/3, p. 121., és Ravasz László: Emlékezéseim. 
Budapest, Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1992, p 302.
11  Szathmári Judit előadásból, i.m. a p. 5-6. idézzük: „Érdekes momen-
tum, néhány levélből kiviláglik az a terv, hogy egyesek szerették volna 
rávenni Ravasz László püspököt 1948 nyári svájci útja alkalmával, 
maradjon odakint, hogy „a magyar szellemnek végre legyen a szabad 
külföldön egy kritika és fenntartás nélkül elfogadott hangja.” (Izsák-
Gyarmathy László levele, Bregenz, 1948. jún. 8.) A Lelkigondozói 
Szolgálat távol tartotta magát minden politikai megnyilvánulástól, a 
menekültek közötti többféle irányzat ténykedését nem engedték be az 
egyházba. A Ravasszal kapcsolatos tervre jegyezte meg Harsányi László, 
ausztriai vezető lelkész, hogy a református egyház kettészakadásához 
vezethetne, Bereczky és Ravasz követőkre.(Harsány András 1948. máj. 
30.) Ravasz László éppen Soós Gézán keresztül üzente, hogy „csináljuk 
tovább a munkát, reá azonban lehetőleg ne hivatkozzunk. Muraközy is 
üzent közvetve, hasonló értelemben, többjök üdvözletét és helyeslését 
tolmácsolva. Megnyugvás ez számunkra.” (Koppándy János levele 
Schwarzach, 1948. okt. 8.)”
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Egyéb jelek is fenyegetőleg hatottak. A volt náci 
Németországban hozzávetőlegesen 25 személyt ítéltek 
halálra, míg Magyarországon 625 háborús bűnöst vé-
geztek ki hivatalosan. Méltányos politikai rendezésre 
sem mutatkozott kilátás, és 1950-re kialakult az addig 
Nyugatra menekülteknek a világba való szétszóratása, 
amit hivatalosan elosztásnak neveztek.12 Nyilvánvalóvá 
vált az is, hogy a vasfüggöny mögötti hazai református 
egyház a missziói törvényben lefektetett kötelezettségét 
többé nem képes vállalni és teljesíteni; az akkori hangu-
latot, mondjuk ki, lelki fájdalmat, mi sem érzékelteti job-
ban, mint a Landshut-ban 1949 júliusában a kivándorlók 
részére szerkesztett füzet13, amelyet a Németországi és 
Ausztriai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat 
adott ki. „Ezzel a könyvvel és utána következő testvéreivel 
szeretnénk odasimulni a szétszóródott magyarok hithű-
ségben való megtartásának és majdan hazavezérlésének 
Világszolgálatához. Ezért szeretnénk új kutakat ásni né-
pünk lelkébe és új fényre hozni fel belőle Isten velünk való 
céljait, hogy ennek megértéséhez képest kialakulhasson a 
szórványmagyarság megtartásának és fejlesztésének a tu-
dománya.” A himnuszt követően az első írás: Búcsú tőled, 
írta Wass Albert: „Ez az én utolsó kézszorításom, Testvér, 
mielőtt elindulna Veled a hajó és elnyelne egy ismeretlen 
élet ezernyi gondjának iszapja. A búcsú kézszorítása ez. 
Mégy, mert menned kell. Mert űz a szél, űz a szél mind-
annyiunkat. Mert magyarok vagyunk és emberek, és va-
lahol élni kell nekünk is. És bár tele van a világ pompázó 
jelszavakkal, tanácskozó termek asztalai mellett ünne-
pélyes beszédeket tartanak az emberi jogokról: nekünk 
nincsenek emberi jogaink, csupán emberi keserűségünk, 
amelynek súlyát átvinni a boldogabb partokra nem len-
ne elég a világ nagyhatalmainak valamennyi hajója és 
repülőgépe.” 

Szólnunk kell e helyen a magyar református ellenállás 
és az egyházias gondolkozás egyik prominens személyisé-
géről, Soós Gézáról, akinek különleges helye van az akkori 
idők nagy és erőslelkű szereplői között. Az Olaszországba 
repült, a magyar katonai kiugrást előkészítő Soós Géza 

12  A nyugatról és a keleti táborokból való hazatérés irodalmi emlékeit 
sorolja fel Szathmári Judit, im. p.: Nagy Csaba: A magyar emigráns 
irodalom lexikona. 2. jav. bőv. Kiadás Bp. 2000. — Szabó Andor: 
Feltámadásaim. Egy református lelkész élettörténete. Református 
Missziói Központ Kiadó. 2007. — Kálmánchey Antal: Hazától hazáig. 
Memoár a XX. századból. Budapest. 2000. — Wass Albert: Ember az 
országút szélén. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000
13 Nem tehetem, hogy ne említsem meg e füzet további tartalom-
jegyzékét: Üzenet – vers, írta Ács Ernő. – Gyarapodjatok odakint. 
Bib liai elmélkedés – írta Szigethy Béla. – Dsida Jenő: Psalmus Hun-
ga ricus. – Magyarok idegen földön – írta Nagy Sándor. (Adatok a 
szórványmissziói munka kézikönyvéhez.) Fejezetei: 1. A magyar 
szétszóródás történelmi áttekintése. 2. A szórványmagyarság sorsa. 
3. A megtartásukra irányuló kísérletek és küzdelmek. 4. A „régi – és 
az „új magyarok”. 5. Az elidegenedés okai. 6. Az elidegenedés lényege, 
minősítése és a megmaradás lehetősége. 7. Az elidegenedés folyamata. 
8. A hűséges megmaradás szabályai (tíz, máig érvényes pontban). Ezt 
követi Ady Endrétől a Bujdosó Kuruc rigmusa; Szigethy Bélától egy 
fohász: Menekült magyar imája; Wass Alberttől: A bujdosó magyar 
imája; Padányi Gulyás Jenőtől: Egy világ; Wass Alberttől: Dalol a 
honvágy (vers); A nemzeti élet törvénye – Jeremiás 18,7-11 alapján 
bibliamagyarázat, írta Nagy Sándor; aztán a 79. zsoltár következik 
Szenczi Molnár Albert szerint; végül Vörösmarty Mihálytól a Szózat.

1945. május 13-tól egy mozi-helyiségben minden vasár-
nap istentiszteletet tartott Rómában, ahol egy 23 lélekből 
álló gyülekezetet alapított. Akkor ott egyetlen református 
lelkész sem volt, írja döbbenten Soós Géza14, akinek ek-
kor már úrvacsorát is kellett osztani. Bibliakört is alakít 
Rómában.

Soós Géza 1946 őszén beiratkozott a gen>  teológiára. 
36 éves korában, 1948 október végén leteszi a véglegesí-
tő vizsgát, 1950. július 8-án szentelték lelkésszé Gen? en. 
Máris utazik Németországba, az amerikai zónában lesz 
a protestánsok lelkigondozója.15. A magyarokon kívül ő 
gondozta a cseh, ukrán, lengyel és lett protestánsokat is.

Felesége közli, hogy Soós Géza 1949. augusztus 16-
28. között presbiteri konferenciákat szervezett Prien-ben. 
Fennmaradt egy szép éles fénykép, amelyen nagyjából 
40 személy látható. Alulirata: Prien, Németország, 1949. 
Magyar Protestáns lelkészi és lelkigondozói értekezlet.16 
1949 augusztusában húsz aláírással ellátott díszes ok-
mányszerű lapot vehetett át, amelynek a felirata: „Te azért 
a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó 
vitéze” (2Tim 2).

Iratmisszió dolgában többször is hallottuk Szigethy 
Béla nevét, akit 1948 nyarán a sajtóügyekkel bíztak meg. 
Ő is kivándorol Észak-Amerikába 1949-ben, de előtte úgy 
az Üzenet, mint a Harangszó kiadásában komoly munkát 
végzett. Magyar Evangéliumi Világszolgálat címen 1950-
ben. havi lapot adott ki több mint öt éven keresztül, ha-
vonta négy, olykor négy és fél ezer példányban.17

A Magyar Evangéliumi Világszolgálat immáron 
Amerikából közvetíti, illetve Münchenben adatja ki a 
közismert, az úgynevezett Sipos Géza féle, pontosabban, 
az általa összeállított „Biblia-Melléklet” című, máig is 
hasznos lelkészi-presbiteri kézikönyvet, amelyet ágendás-
könyvként is használhattak.

Kezünkbe került a Székely János által Kolozsváron 
1940-ben kiadott, „A Keresztyén Egyház története” című 
valláskönyv, amely szintén hasonmáskiadásban látott 
napvilágot Münchenben, 1951-ben. Szigethy Béla bizo-
nyára még más alapvető, gyakorlati műveket is megjelen-
tetett gyülekezeti használatra, presbiterek, kisebb csopor-
tok és családok építésére. Közös kereséssel talán találunk 
még példányokat ezekből a művekből.

Csak példaként említem, hogy mekkora volt a könyv-
hiány. Cs.  Szabó László 1950-ben az emigrációban egy 
magyar versgyűjteményt akart kiadni az utolsó száz év 
magyar költészetéből. Két és fél évig dolgozott rajta, amíg 

14 Soós Gézáné, Tüdős Ilona: Mint a Jézus Krisztus jó vitéze. 
Emlékezés Soós Gézára. Bpest, 1989. p.351-353
15  Soós Gézáné, Tüdős Ilona: Mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Emlékezés 
Soós Gézára. Budapest, 1989 p. 47-55.
16 Soós Gézáné, Tüdős Ilona : Mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Emlékezés 
Soós Gézára. Budapest, 1989,  p. 365.:
17  Az „Evangéliumi Világszolgálat” már a fejlécen közli, hogy írott 
istentiszteletekkel szolgálja a híveket. Többnyire Ravasz László prédiká-
cióit közlik, imádságokat és énekeket. Belgiumi régi református egyház-
tagok ereklyeként őriztek egy-egy példányt ebből a missziós újságból.
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1953-ban, Londonban kiadta a nagyszerű kötetet. Ahhoz, 
hogy válogatását elvégezhesse, óriási erőfeszítéssel öt vi-
lágrészből kellett kölcsönöznie a könyveket. Ez is bizo-
nyítja, hogy mekkora hiányokkal küszködött a bujdosók 
nemzedéke a háború után.

Énekeskönyv-gyűjteményünk e korból való, két do-
kumentumértékű példánya a Vajta Vilmos által 1946-
ban, Lundban kiadott 23 ének, amely a „Keresztyén hité-
let” című könyvecske függelékében jelent meg. A magyar 
nyelvű áhítatos irodalom teljes hiányában írta ezt a mű-
vet az 1945-ben Svédországba érkezett, sokszáz magyar 
menekült számára. Valójában egy magyarázatos kátéról 
van szó. Az előszó szerint korábban egy imádságos füze-
tet, majd pedig egy imádságokat és bibliai szemelvénye-
ket tartalmazó füzetet is sokszorosított. Vajta Vilmos a 
„Keresztyén hitélet” című munkáját úgy szerkesztette, 
hogy az segédeszköz lehessen a magyarországi szórvá-
nyokban való használatra és az evangélikus kon+ rmációi 
oktatásra.

Landshutban, majd Svédországban is, fogékonyak 
voltak a menekültek lelkigondozásához szükséges alap-
vető kiadványok megjelentetéséhez, és már 1946-ban 
Magyar Református és Evangélikus Énekeskönyvet adtak 
ki, amelynek szintén Landshutban jelent meg a harmadik 
kiadása. Kilencvennyolc éneket választottak ki. „A mene-
kült és kényszerűen kitelepített sorsban élő híveink sok 
száz gyülekezetéből egyértelműen hangzó kérésnek és 
egyik legnagyobb lelki szükségünknek kívánunk eleget 
tenni – olvassuk az előszóban –, mikor a magyar refor-
mátus és evangélikus énekeskönyvet protestáns hittestvé-
reinknek kiadjuk.”

A Nyugatra került gyermekek és i/ ak tanítására 
gondolva 1948 karácsonyán a már említett bajororszá-
gi Landshutban újra kiadták a Takáts Károly által írt 
Valláskönyvet, amelyet az elemi és alsó középiskolák re-
formátus tanulói számára adott ki annakidején a buda-
pesti Konvent 1930-ban.

A következő „Függelék”-et csatolták a 18 évvel ké-
sőbbi kiadáshoz, amely egyúttal a gyors helyzetfelisme-
résüket bizonyítja: „1938-tól kezdve a Felvidék, Délvidék 
és Erdély reformátusainak nagy része egyesülhetett újból 
a magyarországi református egyházzal. 1945-ben megint 
szétszakadtak a református egyházak. Így olyan területek 
nagy magyar tömegei is kénytelenek magukra maradva 
megharcolni a hit nemes harcát, mint Erdély, melynek 
református fejedelmei a vallásszabadság világhírű hősei 
és más nemzetek számára is kiküzdői voltak. Újabban az 
erdélyi református egyház összes iskoláit – a magyaror-
szági egyháznak a budapesti, debreceni, sárospataki és 
pápai, hat + ú- és leánygimnáziumán kívül – államosítot-
ták. Egyházunk azonban hangsúlyozta teljes iskolafenn-
tartói jogát, és csak a helyzet kényszerének engedve adta 
át iskoláit, tudva azt, hogy «a felséges Isten uralkodik az 
emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja» 
(Dániel 4,22). 

Most otthoni egyházaink Isten parancsának a bel-
ső, lelki megújulás és megerősödés nagy feladatát látják 
a maguk számára, mely kellő időben megtermi a külső 
gyümölcsöket. A szétszórt magyar reformátusok gond-
ját az Egyetemes Egyháztanács vette fel. Ennek kereté-
be tartozik a 40 millió lelket számláló Presbiteriánus 
Világszövetség. Mindkettőnek tagja a magyar református 
egyház.

Ma már a világ sok részén élnek magyar reformá-
tusok. Mindenütt az a feladatuk, hogy megőrizzék atyá-
ik hitét és nyelvét, mert csak akkor lehetnek hű követői 
Istenünknek és Krisztusunknak, ha a kevesen hívek tud-
nak lenni. Az egyházához és nemzetéhez hűtlen ember-
rel egyik egyház és nemzet sem nyer értéket. De aki hű 
marad, az a világon mindenütt Isten dicsőségét szolgálja. 
Egyedül Istené a dicsőség!”

Nemcsak ez a Takács Károly valláskönyvéhez csatolt 
„Függelék”, hanem Nagy Sándor 1948. december 3-án 
történt kiértékelése is érzékelteti azt, hogy immáron po-
litikai szakadék keletkezett, és hosszú távon kell gondol-
kodni a Nyugatra került magyar protestánsok lelkigon-
dozását illetően.

A 3501/1948-as számú jelentéséből idézünk: „Az 
1948-ik év nyaráig a magyar protestáns hívek száma 
Németország és Ausztria egész területén teljes szétszórt-
ságban mintegy 18 ezerre, a lelkészek és lelkigondozók 
száma pedig 50-re apadt le. Ez a szám nagyjában válto-
zatlan maradt, minthogy a hazaszállítások egy év óta szü-
netelnek, a híveknek pedig a nagyvilágban való szétpor-
ladása és a hazulról folyó újabb kimenekülők nagyjából 
egyensúlyt tartottak fenn.

Az 1948. év szeptember hava óta – bár inkább csak 
formailag – jelentős változások történtek szolgálatunk-
ban, amelyek nagyjában két mozzanatban állottak: a lu-
theránusok kezdeményezése folytán konfesszionálisan 
elkülönülve, önálló egyházi szervekbe rendeződött mind 
a református, mind a lutheránus, és unitárius egyházi 
munka... (...) Ezzel az átalakulással egyidejűleg történt, 
hogy a gyakorlati elszakadást nyomon követte az ottho-
ni egyházaktól való formai elszakadás is, amennyiben a 
református ágazat felett az Ökumenikus Egyháztanács, a 
lutheránus felett pedig a Lutheránus Világszövetség vet-
te át a felügyeletet.” (Megjegyezzük, hogy a Református 
Egyházak Világszövetsége többek között azért nem vál-
lalta a patronálást, mert nem volt Segély- és Menekültügyi 
Osztálya.)

Lelkészek és munkatársaik névsora                       
1950 fordulóján

Találtunk egy lelkészi névsort is a maradékról, ér-
demes átolvasni, hogy az 1950-es évben a januári és 
márciusi beosztások szerint még hányan szolgáltak 
Németországban és Ausztriában.

Bajorországban: Asboth Gyula evangélikus lelkész, 
tábori esperes; Kállay Kálmán evangélikus lelkész, Kur 



127A landshuti Magyar Protestáns Iroda és a Magyar Református Központi Iroda létrehozása

Géza református lelkész, Nagy Balázs Dezső református 
lelkész, vallástanár, Nagy Sándor református vezetőlel-
kész, Nagy Zoltán unitárius tábori főlelkész, dr. Polonkay 
Tivadar református lelkész. Szikszai István református 
lelkész.

Bajorországi lelkigondozók: Bernhardt Béla evangé-
likus igehirdető, diakónus, S. Kovács László református 
lelkigondozó, diakónus; Kováts Margit református kán-
tortanító-lelkigondozó, Szentmiklóssy Zoltán református 
kántortanító-lelkigondozó, Zayzon Sándor református 
lelkigondozó, diakónus, tanügyi főtanácsos; Ecsedy Irén 
kántortanítónő.

Württemberg, Baden, Hessen: Kóts Lajos evangéli-
kus lelkész, Szekeres László református lelkész, Nánássy 
János református teológus, lelkigondozó.

Francia zóna: Borbás Antal tábori főesperes, dr. Kun 
Adalbert református lelkész, Toókos Károly református 
lelkész, Tőrös Sándor református lelkész. Lelkigondozó: 
Adorján Ferenc lelkigondozó, tanító.

Angol zóna: Kardos Lajos református lelkész, Lőcsei 
László evangélikus lelkész, dr. Tunyogi Csapó András re-
formátus lelkész.

Berlin: Balázs József református lelkész.

Diakónusok 1950 januárjában: Ács Ernő, dr. Bakó 
Elemér, Borbás Árpád, Nagy Balázs Dezsőné, Pantó Béla, 
Sallay József, Soós József, Szabó Zoltán, dr. Szász Béla, 
Uray Gyula, gróf Wass Albert18,Zayzon Sándor, Zoltai 
János, Zoltán János.

Ausztria
1950 januárjában Ausztriában a következő lelkészek 

szolgáltak: dr. Harsányi András és dr. Janka Géza re-
formátus lelkészek. Nagy Ernő református, Nagy József 
evangélikus, Kibédy Péter* y Kálmán református lelkész, 
Varga László evangélikus lelkész. 

18  Lásd Szabó T. Ádám interjúját Wass Albert nejével a Károlyi 
Gáspár Egyetem Studie Wass, Budapest, 1991. első számában. Wass 
Albert is 1951-ben vándorolt ki Amerikába.

Ausztriával kapcsolatban feltétlenül meg kell említe-
nünk, hogy 1948-ban Harsányi András és Koppándy János 
„Jöjjetek” címen havonként megjelenő lapot adott ki.19

Sajnos nem áll módunkban napra pontosan rögzíteni 
a Németországi Református Lelkigondozói és az Ausztriai 
Magyar Református Lelkigondozói Szolgálatok gyakor-
lati – megszűntét20, ugyanis ezzel a dátummal jelezhet-
jük a második korszak végét. Pillanatnyilag vagy 1951 
júniusára tesszük ezt az időpontot vagy 1952 májusára, 
mikor Nagy Sándor Amerikába ment. Szépfalusi István 
„Lássátok, halljátok egymást” című egyedülálló műve 
nem öleli fel ezt a korszakot, de kikutatta az Ausztriában 
1945 után letelepedett magyarok és Ausztriából repatri-
ált vagy továbbmenő magyarok számát. 1949-ben például 
a menekült magyarok közül 5000 lélek még osztrák tá-
borban élt.21 Soós Géza feleségének a visszaemlékezése 
szerint Németországban 1947 után körülbelül 40.000 ma-
gyar menekült élt, egyharmaduk protestáns volt.

A kezünkbe került SZEMRE tudósítás (Szétszórt-
ságban élő Magyar Reformátusok Egyháza) utolsó gen<  
gyűlésén, 1957 júliusában jelentették a jelenlévők a beszá-
molóik során, hogy megszűnt az ausztriai szolgálat. Az 
Ausztriai Református Lelkigondozói Szolgálatnak a meg-
szűntét 1957. február 12-én az Egy házak Világtanácsa, 
valamint az osztrák és svájci egyházi hatóságok „végle-
gesen megszűntnek” tekintették, de már korábban, 1956 
novemberében megvonták bizalmukat az akkor ott dol-
gozó magyar lelkipásztoroktól. A lelkészek ezt sérelmes-
nek találták. Joggal! Ez a semmilyen szempontból sem 
korrekt eljárás megérne egy szembesítő tanulmányt. (Az 
Egyházak Világtanácsának ez a nyilvános kézmosása azt 
hívatott igazolni, hogy elhatárolódnak a magyar emigrá-
ciótól, hogy a magyarországi hivatalos egyházzal tarthas-
sanak fenn partneri kapcsolatot.)

19  Az ausztriai „Jöjjetek-Harangszó” megszűnte után „Jöjjetek” 
címmel 1957-ben indult Hollandiában egy református újság. Négy 
évfolyama jelent meg emlékezetünk szerint. Igen-igen jó újság volt. 
A nyomdában előállított lapot i? . Kibédi Varga Sándor, Tóth Miklós, 
Tüski István Lajos és Végh József szerkesztette megszűntéig.
20  Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat 1951 
körüli megszűntének vagy kontinui tásának a történetét illetően nem 
állt módunkban a levéltári anyag tanulmányozása. 
21 Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást! Mai magyarok 
Ausztriában. Magvető Kiadó, Budapest, 1992, p. 56-63.

o
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Hatvan éve alakult a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat

(1957-2017)

Kolozsvári tanácskozás a Nyugat-Európai Magyar 
Református Lelkigondozói Szolgálat történetéről, az 1957-
es megalakulása előtti időszakról, és vázlatos áttekintés a 
nyugat-európai menekült magyarok közötti missziói-egy-
házi munka szervezéséről. (Negyedik fejezet)

A megalakulás pontos ideje 1957. június 27-ike, a ki-
váltó okok közé tartozik az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc nyomán menekült magyarok pásztorolása 
és az EMRE, illetve a SZEMRE átnevezése, illetve újjá-
szervezése a megváltozott körülmények között.

Dr. Harsányi András szerint a németországi lel-
kigondozói szolgálat vezetői, más európai református 
lelkészek és presbiterek 1951 júniusában elhatározták a 
Szórványban (Szétszórtságban)1 Élő Magyar Református 
Egyház megalakítását2. Ezt az elhatározást két éves előké-
szület után valósították meg Detroit-ban, 1953 júliusában. 
Nagy Sándor lelkész is ott van a SZEMRE alapítói között, 
és úgy tudjuk, Lindenbergben az ő javaslatára alakult meg 
a SZEMRE3. Ennek első konzisztóriumi titkára dr. Soós 
Géza volt, kezdettől fogva lelki motorja, aki ezután rövid-
del tragikusan elhunyt.4

A SZEMRE nevét az 1Péter 1,1 értelmezéséből vezet-
ték le: „Szétszórtságban élő jövevények”5.

1  Az 1951-es keltezésű pecséten angolul ez áll: Hungarian (Presbiterian) 
Churchin Diaspora. Körülötte magyarul: Szétszórtságban Élő Magyar 
Református Egyház.
2  Harsányi András: Magyar református egyházi munka Európában. 
In: Bethlen Naptár. 1958. p. 104.
3  Nagy Sándor: A regáti magyarság. Sajtó alá rendezte Nagy Csaba. 
Kolozsvár-Sopron, 2000, p.298
4  Soós Géza 1912. október 13-án született. 1953. szeptember 5-én, au-
tószerencsétlenség következtében halt meg a Pittsburghbe vezető úton. 
Útitársa Koszorús Ferenc. Soós Géza vezette az autót, sűrű köd volt és 
nagy vihar. Soós Géza sírja Ligonierben van. —  Soós Géza 1950-ben 
az emigrációban az UMU-t (Új Magyar Utat) indítja újra. Első száma 
1950 januárja. Az Evangéliumi Világszolgálathoz hasonló, de részben 
más célokat kitűző sajtótermék. Világnézeti irányítást kívánt nyújtani. 
Ezt a lapot, a régit, Soós Géza így jellemezte: „A Magyar Út 1932-től a 
magyar protestáns értelmiség havilapja, szellemi szócsöve volt, a ro-
mán-magyar barátkozás első úttörője. Állandóan igyekezett a szom-
szédos népekkel való kulturális kapcsolatokat elmélyíteni. A 40-es évek 
elején elhagyta a protestáns vonatkozásokat és egészen nemzeti irányba 
fordult.” A Soós Géza által újraindított lap szervező bizottságát Magyar 
Szellemi Munkaközösség néven ismerték. Ebben minden nemzeti és 
nemzetközi problémát az Evangélium szemszögéből igyekeztek megvi-
lágítani. A Magyar Szellemi Munkaközösség megalakulását bejelentő 
nyilatkozat 1949 decemberében kelt. (Lásd. Új Magyar Út, 5. évf., 9-10. 
szám, p. 328) — Fénykép maradt fenn, amelyen Soós Géza ügyvezető, 
Wass Albert elnök és Bakó Elemér szerkesztő látható, készült a Magyar 
Szellemi Munkaközösség 1950. június 9-11-i értekezletén Prienben.)
Dobos Károly lelkész emlékezése: „Ha Gézára gondolok, az jut 
eszembe, hogy az Ótestamentumban mielőtt Illés próféta elragadtatott, 
Istentől kijelölt utódja, Elizeus azt kérte tőle, hogy kaphassa az Illésben 
lévő lelket kettős mértékben, s ez meg is történt. Gézában Töltéssy 
Zoltán folytatódott, Töltéssy Zoltán tüzes lelke. Jobban mondva kettős 
mértékben Isten Szent Lelke.” Lásd Soós Gézáné Tüdős Klára: Mint a 
Jézus Krisztus jó vitéze, i.m. p. 99.:
5  Lásd: Tebenned bíztunk, p. 134. Soós Géza az Inter Church Aid 
and Refugee Service müncheni kirendeltségében a protestáns alosztály 
vezetője volt –Varga Sándor leveléből.

A SZEMRE szervezeti szabályrendeletét Harsányi, 
Soós és Nagy Sándor „köre” fogalmazta meg, a csatla-
kozásra felhívó leveleket és a bejelentkezési űrlapokat 
is ők küldték ki és ők dolgozták fel. Első lelkészi elnöke 
Harsányi volt, első titkára Soós Géza.

A SZEMRE születésének a történetéhez tartozik, 
hogy mielőtt Soós Géza 1952 márciusában elindult vol-
na Amerikába, előtte még a Genf melletti Presinge-ben 
találkozott a jeles magyar egyházszervezőkkel, oda gyűl-
tek egybe az európai küldöttek. Nagy Sándor képviselte 
a németországiakat. „Konzisztórium” néven megalakítot-
ták az európai osztályt. A Konzisztórium ügyvezetőjévé 
Varga Sándort választották meg.6

Idézzük azt a dokumentumot, amely Lindenbergben 
kelt, ahol az EMRE megalakításáról döntenek, de a do-
kumentum fejlécén – valószínűleg a jegyzőkönyvi má-
solat készültekor – már odaírták ? gyelmeztetésnek az 
NB-t, Nota Benne, jegyezd meg jól, hogy: Az Egyház neve 
időközben „Szétszórtságban-élő Magyar Reformátusok 
Egyháza” névre változott.

„A Magyarországi Református Egyház Istentől ren-
delt feladata idegenbe szakadt híveink gondozása min-
denütt, ahol azt a körülmények szükségessé teszik és a 
nemzetközi viszonyok megengedik…” – így rendelkezik 
a Magyarországi Református Egyház 1933. évi III. t. c. 
9. paragrafusa. A törvény 10. paragrafusa pedig a világ 
evangéliumi egyházainak külmissziói munkájában való 
részvételi kötelességéről szól. – Az 1933. évi I. t.c. 154. 
paragrafusának i/ pontja ezt a munkát az Egyetemes 
Konvent hatáskörébe utalja.

Az Egyetemes Konvent immár hosszú évek óta nem 
tudja teljesíteni eme törvényes kötelességét, és még 1948 
tavaszán az Egyházak Világtanácsának kiküldetésében 
otthon járt Dr. Dienes Barna teológiai professzor előtt az 
akkori konventi elnökség kifejezte, hogy ezt a gondosko-
dást belátható időn belül nem láthatja el.

„Ugyanakkor a világban szétszórt magyar refor-
mátus hívek lelkigondozása napról-napra parancsolóbb 
szükségként jelentkezik. Számos hívünk szétszórva, min-
den lelkigondozás nélkül, még keservesebben vészeli át a 
hontalanság, illetve az új otthonalapítás nehézségeit. Az 
egyház szolgálatára kész ? atal lelkipásztorok és teológu-
sok pedig éppen a szétszakadozottság és egymásról való 
nemtudás következtében missziói munka és életlehetőség 
nélkül maradnak. Idegenbe szakadt magyar református-
ságunknak számos esetben némán kell eltűrnie a legkü-
lönfélébb hátrányokat és támadásokat.

Mindezen indokok alapján, Jézus Krisztus szerete-
tétől, szétszórt híveinkért való aggódástól és felelősség-
tudattól szorongattatva, szükségesnek tartjuk idegenbe 

6  Olyan iratokkal is találkoztam, ahol a „Konzisztórium helyett „Kollé-
gium” áll. Ennek a kérdésnek, de főképpen a SZEMRE célkitűzésének a 
felelevenítésére e helyen is közöljük a nevezetes „Deklaráció” lelőhelyét 
a világhálón, megtekintés dátuma 2016. dec. 19: http://nyemrlsz.
newlights.info/images/tortenelmi_hatter/1951-06-09_Deklaracio-
SzEMRE.pdf
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szakadt híveink fokozott és intézményes gondozása érde-
kében, Isten parancsának engedelmeskedve, az Emigrá-
ciós Magyar Református Egyház (EMRE) életre hívását, 
s ennek intézőszerveként a Konzisztórium megalakítását. 
A szervezeti szabályokat elfogadjuk, és azok értelmében a 
Konzisztórium tagjait minél előbb kijelöljük.

Isten Szent Lelkét hívjuk segítségül, hogy alázatos és 

engedelmes gyermekeiként szolgálhassunk neki és árva 
nyájunknak.” Kelt Lindenbergben, 1951. június 9-én.

A Szervezeti Szabály 13-ik paragrafusában az áll, 
hogy: ...az EMRE addig működik, míg a Magyarországi 
Református Egyház teljes cselekvési szabadságát visz-
sza nem nyeri és gondoskodását a nyugati világba sza-
kadt magyar református hívekre szabadon ismét ki nem 
terjesztheti.”

Megállapíthatjuk, hogy óriási terhet és felelősséget 
hordoztak a menekült gyülekezeteink elöljárói, akik az 
evangéliumi igazság és az egyházjog feszültségében ke-
resték a gyakorlati megoldást.

Valódi céljuk az volt, mondja Harsányi, hogy azo-
kat a gyülekezeteket és missziói csoportokat, amelyek 
nem tagozódtak még be valamely egyháztestbe, mint 
Észak-Amerikában vagy Kanadában, azokat egy világra 
kiterjedő egyházi keretbe kellene összefogni, és így dön-
töttek a SzEMRE mellett. (A SzEMRE Európában először 
Bázelben tartott ülést 1954-ben, a Bázeli Misszió székhá-
zában, június hónap folyamán. Második és utolsó ülésü-
ket: 1957. június végén tartották Gen/ en. Varga Sándor 
volt londoni lelkész emlékezése szerint általában levelezés 
útján működtek.)

A hivatalos megalakulás kezdetén Soós Géza 1953 
nyarán, július 7-én Detroitba utazott, ahol a SZEMRE 
első rendes gyűlését tartotta. Ez a gyűlés igen fontos mun-
kát végzett. Kimondta a Szabad Magyar Reformátusok 
Világszövetsége megalakulását, amely egybefoglalta az 
Egyesült Államokban és Kanadában élő összes magyar 
református egyházat, azonkívül a SZEMRE tagegyházait.

Soós Gézáné, született Tüdős Ilona az ausztriai „Jöj-
jetek” 1953. évi szeptemberi számából idézi a detroiti gyű-
lésnek a lényegét: „A két év óta fennálló szórványegyház 
tagjai közé számlálja a Németországban és Ausztriában 
megszakítás nélkül működő Lelkigondozói Szolgálat 
gyülekezeteit, az Angliában, Hollandiában, Svájcban, 
Dél-Amerikában és Ausztráliában csatlakozott egyhá-
zakat, valamint a világ 44 országában elszórtan élő, és 
a Magyar Református Evangéliumi Világszolgálat útján 
gondozott híveket.”

„A SZEMRE azt vallja, hogy ha el tudjuk érni azt, 
hogy a szétszóródott magyar reformátusok letelepedé-
si helyükön hű egyháztagokká váljanak, de ugyanakkor 
megőrizzék magyarság-tudatukat – akkor Krisztus pa-
rancsa szerint járunk el.”7

7 Soós Gézáné, Tüdős Ilona könyvéből: Mint a Jézus Krisztus jó vitéze. 
Emlékezés Soós Gézára. Budapest, 1989. p. 89.

Második, vagyis az 1954-es bázeli ülésén teljesen kör-
vonalazódik a SZEMRE hívatása és európai struktúrája. 
A hitelesség kedvéért a sajtóban közölt híradást idézzük 
ennek az óriási jelentőséggel bíró alapító és szervező „zsi-
natnak” a végzéséről. Az 1954/6-7 számú, Bregenz-ben 
nyomtatott „Jöjjetek” és „Harangszó” közös számának cí-
moldalán közlik a beszámolót ilyen címmel: „A SZ. E. M. 
R. E Konzisztórium alakuló ülése Baselben”. A korabeli 
nagybetűs kiemelést megtartottuk, a közleménynek ez a 
teljes szövege:

„Bázelben tartotta június 15-től június 17-ig a 
Szórványban élő magyar ref. egyház kollégiumi illetve 
konzisztóriumi ülését. Minden európai országból, ahol 
már van SZEMRE gyülekezet, illetve alakulóban van-
nak, jelent meg képviselő. Az amerikai és tengerentúli 
testvéreket dr. Harsányi András ref. lelkész, a SZEMRE 
konzisztóriumának lelkészelnöke képviselte. Ugyancsak 
képviseltette magát a franciaországi-belgiumi magyar ref. 
egyház is.

A kollégiumnak Konzisztóriummá történt átalakulá-
sa után a plenáris ülés az elmúlt évben elhunyt dr. Soós 
Gézáról emlékezett meg.

A konzisztórium a hollandiai lelkész8 jelentéséből 
köszönettel értesült a különböző németalföldi egyhá-
zak vezető személyiségeiből megalakult „Comité voor 
Hongaarse Lectuur” (magyar kiadványokat támogató bi-
zottság) munkásságáról, mely bizottság a közelmúltban 
gondoskodott arról, hogy a Heidelbergi Káté tizennégy-
ezer példányban megjelenhessék. A konzisztórium tár-
gyalta egy magyar református énekeskönyvnek a megje-
lentetését a fentemlített hollandiai bizottságsegítségével.

Ugyancsak szóba került más kiadványok esetleges 
megjelentetése is. Természetesen ez attól függ, amennyire 
a magyar sajtó támogatására megalakult hollandiai bi-
zottság anyagi lehetőségei azt megengedik.

A konzisztórium érdemben elfogadta a hollandiai ref. 
lelkésznek azt a javaslatát is, hogy a SZEMRE gyülekeze-
tek életéről és munkásságáról évenként egy vagy két angol 
és német nyelvű beszámoló adassék ki. A külföldi és ma-
gyar egyházi sajtó = gyelésével a különböző országokban 
élő teológus atyánk= ai bízatnak meg.

A SZEMRE szervezetében is jelentős változás tör-
tént az európai kollégium megszűntével. A református 
világszövetség (Presbyterian World Alliance) mintájára 
a SZEMRE is két részre: illetve két osztályra, európaira 
és tengeren túlira oszlik. Az európai titkárság ügyeinek 
vezetésével dr. Kupa László lelkész, minta SZEMRE gen=  
megbízottja elnöki jogkörrel, nt. Varga Sándor angliai lel-
kész mint titkár bízattak meg.

Az egyes országokban élő gyülekezetek működéséről 
szóló lelkészi jelentéseket a Konzisztórium örömmel vette 
tudomásul. Angliában már megalakult az önálló presbité-
rium, Németországban és Svájcban alakulóban van. Ezzel 
kapcsolatosan elhatározta az ülés azt is, hogy a SZEMRE 
gyülekezetek lelkészei a jövőben gondoskodnak arról, 

8  Nem írták ki a nevét, de minden bizonnyal Tüski Istvánról van szó, 
aki az énekeskönyvet is megjelentette!
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hogy gyülekezetük életének legfontosabb eseményeiről a 
Jőjjetek-be rendszeres beszámolókat küldenek.

Nagy megnyugvással vette a Konzisztórium tudomá-
sul, hogy a Szabad Magyar Reformátusok Világszövetsége 
megalakulásával immár a SZEMRE is, mint e szövetség 
tagja, nagyobb súllyal folytathatja a gyülekezetek lelki 
és ( zikai szükségeként megkezdett munkáját. A szabad 
magyar reformátusok összetartásának bázeli bensősé-
ges megnyilatkozásáért és a krisztusi szeretet diadaláért 
mondott ima után a SZEMRE konzisztóriumának máso-
dik európai konferenciáját dr Harsányi András lelkészel-
nök igehirdetése zárta be.”9

A SZEMRE történetéről és újabb útkeresésről, az egy-
házszervezeti hatékonyság felismeréséről később ezt írja 
Harsányi András:10: „A SZEMRE-nek nem volt anyagi 
alapja, s így egységes egyházi munka irányítása lehetet-
len. Helyébe s az illetékesek, a gyülekezet, illetve a világon 
szétszórt magyarok olyan társulását kell állítani, amely 
szabadon hagyja azoknak a helyi egyházi keretekbe való 
bekapcsolódását, de egyúttal megőrzi a nyugati világ ma-
gyar reformátusainak lelki szövetségét.”

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc vi-
lágtörténeti hatását követően 1957 június végén Gen* en 
gyűlést tartanak, és a SZEMRE feloszlatta önmagát. 
Megalapítják a Nyugat-Európai Magyar Református 
Lelkigondozói Szolgálatot.

Ennek irányítására Központi Tanács alakul. Lelkészi 
elnöke Varga Sándor londoni lelkipásztor; világi elnöke a 
Münchenben élő Kibédi Varga Sándor egyetemi tanár; fő-
titkára az Utrechtben élő Tüski István11, titkára Segesváry 

9  Világhálón megtekintve 2016 dec. 19-én: http://www.epa.hu/00900/ 
00935/00046/pdf/ 00046.pdf
10 Harsányi András az 1958-as Bethlen Naptárban. i.m.
11  Hollandiából már 1951 óta a SzEMRE tagjai voltak: Göndöcz 
Kálmán, Komjáthy Aladár, Tüski István, Tóth Miklós és Záborszky 
János. Lásd a Münchenben 1951. szept. 1-én kelt levél hasonmását a 
világhálón, megtekintve 2016 dec. 19-én: http://nyemrlsz.newlights.info/
images/tortenelmi_hatter/1951-09-01_SzEMRE.pdf
— Göndöcz Kálmán 1948-ban iratkozott be az utrechti teológiára, az 
ötvenes évek elején Németországban a Szabad Európa rádió református 
istentiszteleteit látta el Jádi András néven, azután Windsorban 
(Ontario-Kanada) Borbás Antal lelkész utóda, később Calgary magyar 
gyülekezetének a lelkipásztora. Lásd Kozma Ferenc: Mozaikok a II 
Református Világtalálkozóról. In: Új Dunántúli Napló, 1991 jún. 29-i 
szám, p. 11.
— Záborszky János Andor István 1894-ben született Budapesten, 
utrechti ösztöndíjas 1925-1927 között (Stipendium Bernardinum), segít 
a Sebestyén Jenő által kiadott Hongaarsche Heraut szerkesztésében, 
hazatérve budapesti gyülekezetekben szolgál, Hollandiában házasodik. 
Paks lelkipásztora volt, 1949-ben a családjával elmenekül, a hollandiai 
Gereformeerde Kerken lelkipásztoraként Sneek városában kezdte a 
szolgálatát segédlelkészként, 1950 júniusában. Azután Bellingwolde 
lelkésze 1955 nov. 30-ig, amikor nyugdíjazzák. A Gereformeerde Kerk 
megbízásából a magyarok között is végez lelkigondozói szolgálatot. 
Emlékezetesek voltak az NCRV, a holland református rádió hilversumi 
adásainak a hétfő esti magyar bibliamagyarázatai. De Bilt helységben 
hunyt el 78 éves korában 1972 jan. 21-én. Forrás megt. 2016. dec. 
19-én: www.digibron.nl/search/detail/012ea78f8160b0f64bc26c0b/
ds-j-a-i. Fennmaradt, hogy 1961 júniusában még előadást tartott az 
Amszterdami Magyar Református Bibliakör és I? úsági Kör júniusi 
konferenciáján. Lásd: a hollandiai „Jöjjetek” 1961-es szept.-okt. 
számát, (14. évf. 5. szám) p.5. Világhálón 2016 dec. 19-én: http://epa.
oszk.hu/00900/00935/00079/pdf/00079.pdf
— Komjáthy Aladár: szül. Ózd, 1931. február 24. – megh. Pittsburgh/
AEÁ/, 1998. február 6.): refor mátus lelkész, teológus, számos könyv 

Viktor. Jelentős eredmény, hogy 1957. június 27-én jóvá-
hagyták a Szervezeti Szabályzatot.12

A meglévő munka ellátásán kívül az egyik cél: 
minden nagyobb magyar központban magyar refor-
mátus gyülekezeti otthon felállítása, továbbá, hogy az 
Olaszországban rekedt ezer magyar református lelkigon-
dozásához egy lelkészt találjanak. Meg szerették volna ol-
dani a Skandináviába került kétezer magyar református 
lelkigondozását is.

Ezen a találkozón Kibédi Varga Sándor professzor 
előadást tartott.13 Valószínű, hogy június 25-én ez volt a 
bevezető előadás, ebből idézünk: „Abban az 1945 utáni 
általános összeomlásban, amelyben az emigráns számára 
megszűntek a korábbi életének összes társadalmi és álla-
mi hatalmai, csak egy fény maradt meg, amely változat-
lan erővel világított a sötétségben, és amely vigasztalást 
ajándékozott a megrázkódtatott és kételkedő lelkeknek. 
Ez volt az Egyház fénye.”

A Bethlen Naptár14 értesít arról, hogy 1965. július 
28-29. napjain Antwerpenben tanácsülést tartottak a je-
lenlévők. Nem éltek választójogukkal, hanem új tisztikart 
jelöltek: lelkészi elnöknek dr. Krüzsely Józsefet, világi el-
nöknek dr. Szekeres Attilát15, főtitkárnak dr. Juhász Pál 
müncheni gondnokot, i? úsági missziói lelkésznek Pándy 
Andrást Brüsszelből, pénztárosnak Lemesi József lelkészt 
Baselből, Hollandiából sajtókiadványok adminisztratív 
kezelésére Tüski István lelkészt, jogi tanácsosnak dr. Tóth 
Miklós jelölték.

Az Egyház fénykörébe tartozó Lelkigondozói Szolgálat 
történetének hatvan éves áttekintéséhez a továbbiakban 
országonkénti, minél részletesebb összefoglalókra lenne 

szerzője. Kampenben ösztöndíjas, ott tartózkodik 1953-ban is, ahol a dr. 
Harsányi András által Amerikában szerkesztett „Jöjjetek, a Harangszó 
csat lako zásával a Szórványban Élő Magyar Református Egyház Lapjá”-
nak a hollandiai terjesztését is végzi. Forrás a világhálón, megtekintve 
2016 dec. 19-én: http://www.epa.hu/00900/00935/00039/pdf/00039.pdf
— Tüski István Lajos szül. Budapest, 1924 június 2 – elhunyt 
Utrecht, 2010 július 27-én. A Hollandiában 1947-től kezdődő jelentős 
szolgálatára nézve lásd a világhálón, 2016 dec. 19. megtekintve: http://
www.parokia.hu/v/elhunyt-tuski-istvan/
—Dr.  Tóth Miklós jogász és teológus, 1925 aug. 6-án született 
Szekszárdon, teológiai tanulmányait Budapesten végezte, 1949 óta él 
Hollandiában, ahol jelenleg magyar istentiszteleteket is tart évente 
egy pár alkalommal Hágában. Fontos közegyházi tisztségeire és 
munkásságára nézve lásd: „Magyar reformátusok a nagyvilágban”, 
szerk. dr. Erdélyi Géza, Budapest, 2011, p. 76.
12  Módosították 1960-ban Utrechtben, majd 1972-ben Ansbach-ben.
13 Kibédi Varga Sándor előadása nincs rögzítve, sem említve a 
jegyzőkönyvben. A kiadott előadás 16. lapján ez áll: „25. Juni in Genf 
auf der Konferenz der ungarischen Reformierten West-Europas” Az 
előadás címe: Wesen und Schicksalsfragen des Emigrantentums. Prof. 
Dr. Alexander Varga von Kibéd. In: Magyar Szakemberek Írásai: 46. 
Új reneszánsz – Amerikai Magyar Kiadó, Köln, 1958.— Egy mondatát 
idézzük: „In dem allgemeinen Zusammenbruch in dem sich der 
Emigrant nach dem zweiten Weltkrieg 1945 befand, wo alle staatliche 
und geseellscha\ lichen Mächte seines früheren Lebens verschwanden, 
ist nur ein Licht geblieben, das in der Dunkelheit mit unverändlicher 
Kra\  leuchtete und den erschütterten und verzweifelten Seelen Trost 
spendete. Esvar das Licht der Kirche.”
14 Lásd: Bethlen Naptár 1966, p. 105-106.
15 Szekeres Attila 1923. április 13-án született Sarkadon, 50 éves 
korában hunyt el, 1974. március 12-én, Debrecenben. (– 1948-ban 
jön Hollandiába, Utrechtben doktorál 1952. február 7-én.– 1954-től 
Brüsszelben tanít a Protestáns Teológiai Fakultáson, 1970-ben dékán.)
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szükség. Híveink mellett erre igényt tart a magyar pro-
testáns egyháztörténeti kutatás. A misszió egyetemes 
történetének az írásba való foglalása kötelességünk16, bár 
időhiány miatt sokszor elmarad. A még élő tanúk száma 
pedig évente gyérül, tehát sürget az idő.

Varga Sándor lelkésznek17, 1992 óta a NyMRLSz örö-
kös tiszteletbeli elnökének a szavaival zárjuk a nyugati 
végeken élő magyar reformátusok pásztorációjának kez-
deti megszervezéséről szóló előadásunkat.18 „Meghátrálni 
csak emberi döntések végrehajtásában lehet.”Tehát az 
Isten készítette úton az elhívott tisztségviselőknek min-
dig elől kell járni, amíg arra igény van az idők változásai 
közepette. Az újraegyesítés munkálása régóta esedékes. A 
NyMRLSz alakulása 1957 júl. 27-re esett, hatvan év után 
az egykori vezetőségből már csak a kilencvenedik életévét 
betöltött dr. Tóth Miklós személyét tudjuk magunk kö-
zött. Elképzelhető, hogy a mai vezetőség vagy vezetősé-
gek a nyilvánosság előtt folytatott tárgyalás után őszinte 
számvetést készítenek a munkásságukról és felmentést 
kérnek a rendelt időben megfogalmazott feladatok terhe 
alól. Sajtóban megjelent lelkészi jelentésekhez – Nyugat 
Európában – sem 1990 előtt, sem azóta nincsen szabá-
lyozott hozzáférési lehetőség, kivéve Molnár Veress Pál 
svédországi lelkipásztor irodáját és a londoni református 
egyházközség maradék archívumát. Esetleges módon 
azonban a magánkönyvtárakban még lehet találni ira-
tokat. Az a rend és rendszeresség, amelyet Nagy Sándor 
tartott fenn, utódaira már nem öröklődött, vagy még nem 

16  A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017 május 4-én 28 előadó 
részvételével egyház történeti konferenciát szervezett dr. Kolumbán 
Vilmos József professzor szervezésében, címe: „A reformáció öröksége”. 
Csupán ekkor szereztem tudomást dr. Andreas Glatz testvérünk szíves 
értesítése nyomán, hogy Kanadában nemrég megjelent dr. Dreisziger 
Nándor történész 504 oldalt kitevő műve: Church and Society in 
Hungary and in the Hungarian Diaspora. University of Toronto Press, 
2016. Tartalomjegyzéke: Hungarians and Hungary through the Ages; 
Hungarians and Christianity to the Early Sixteenth Century  From 
Reformation to Counter Reformation; + e Churches in an Independent 
Hungary 1918-1944; + e Churches under Nazi and Soviet Rule 1944-
1989; + e Churches of Minority Hungarians in Romania 1918-1990; 
+ e Churches of the Hungarian Minorities in Serbia Slovakia and 
Ukraine;+ e Religious Life of Hungarian Émigré Communities in 
Western Europe; + e Churches of Hungarian Immigrants in the United 
States 1850-2000; + e Churches of Hungarian Immigrants to Canada 
in the Twentieth Century; Hungarian Religious Life in Latin America; 
Australia and SouthAfrica; + e Churches of the Hungarians at the 
Turn of the TwentyFirst Century; Conclusions; Notes; Bibliography; 
Index
17  Varga Sándor 1924. március 15-én született Alberti községben. 
Tamásfalváról származó székely családból származik. A Budapesti 
Teológiai Akadémia hallgatója volt 1942-1947 között, ösztöndíjas 
Utrechtben 1947-1951 között, azután angliai lelkész.. Londonban 
hunyt el 2010. dec. 25-én. (Felesége az 1936. november 1-én született 
Kostenbader Margot Rosemarie, akivel 1970-ben kötöttek házasságot, 
jelenleg Németországban él.)
18  Elhangzott a Joób Olivér bázeli beiktatóján. Lásd Gál Mária: 
Interview Joób Olivérrel: Beletanultunk a kisebbségi létbe: „Egyház és 
Világ”, 1994: 5 (9-10 sz., szept.- okt.) 34-35 old.

tudunk róla. Annak is eljött az ideje, hogy a befogadó 
országok egyházi hivatalai megnyissák19 a kutatók előtt 
a levéltáraikat, hogy vizsgálat tárgyává lehessen tenni a 
magyar menekültek egyházi gondozásának a módját. A 
gyülekezetek és a vasfüggöny idejéből megmaradt hívek 
azonban az újabban érkezettekkel együtt bármikor, jó 
lelkiismerettel térhetnek vissza a magyarországi egyhá-
zaink kebelébe, mert onnan kiközösítésben nincs részük. 
Véleményünk szerint a Magyarországi Református- és 
Lutheránus Egyház visszanyerte szabadságát, cselekvési 
képességét, és el tudja látni a Nyugaton élő magyar pro-
testánsok megfelelő pásztorolását.

A hatvan éves megemlékezéshez számos kérdés páro-
sul. A válasz és a megoldás keresése kézenfekvő. Tény, hogy 
a Nyugat Európai Protestáns Gyülekezetek Szövetségét 
2000. október 12-én hozták létre a Révkomáromban tar-
tott alakuló közgyűlésükön az akkori nyugat-európai 
magyar református és evangélikus gyülekezetek. Ennek 
is rendelt ideje volt!

Varga Sándor

19  Dr. Karvansky Mónika bécsi református lelkésznek is voltak olyan 
tapasztalatai, hogy az Ausztriai Református Egyház archívumában 
(az Oberkirchenrat kezelésében) többszöri kérvényezésre sem 
engedélyezték a kutatást. Lásd Mgr.  Karvansky Mónika: Magyar 
református egyházi szolgálatok Ausztriában 1956 és 1990 között. 
A Komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karára 
benyújtott doktori értekezés. 2017, p. 51; 113. lbj.

o
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Refl exiók az egyházi szolgálat buktatóinak a témájához

Referátum a protestáns egyházakban honos tisztségek 
szerepének vizsgálatához .

Jézus Krisztus elhívottaiként a hívek tisztségét viselők 
seregébe tartozunk. Gyülekezeti fő tisztségünk, vagy ha 
úgy tetszik, alaptisztségünk, egy és ugyanaz: a hívek tiszt-
sége.1 Különleges egyházi tisztségeink valójában egy-egy 
kihangsúlyozott részét képezik az eredeti personalis-uni-
verzalis tisztségünknek a karizmák és a szakértelem alap-
ján, valamint a belső és külső elhívás jellemzőinek a nyil-
vánvalóvá létele nyomán. A különleges munkaterületű 
tisztségviselőket a gyülekezet választja, ők pedig a gyüle-
kezet megbízása alapján végzik és irányítják a gyülekezet 
tagjainak rendes tisztével járó feladatokat a Szentírás, a 
Hitvallás és az Egyházi rendtartás (Statútum) szellemé-
nek megfelelően. Az ószövetségi vének és az újszövetségi 
presbiterek feladatkörét látjuk egyből magunk előtt. Az 
erdélyi református ágendáskönyvből idézzük a választott 
tisztségviselő által vállalt eskü szövegét:

„Én N.N. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, 
Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten, hogy 
(presbiteri/gondnoki) tisztemben, melyre Isten akaratából 
e gyülekezet elválasztott, a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
hűséges szolgája leszek. A fennálló egyházi törvényeknek 
és törvényes rendeleteknek minden teendőimben kész 
szívvel engedelmeskedem. Lelkipásztort és egyházunk 
munkásait egyházvédő és építő munkájukban minden 
erőmből támogatni, szent kötelességemnek ismerem.

Ha emberi gyarlóságból akár az egyházi törvények, 
akár törvényes felsőbbségem ellen valamiben vétenék, az 
egyházi fenyítéket alázatosan felveszem.

Az általam igaznak ismert református vallást sem fé-
lelemből, sem adományért, sem más egyéb tekintetért meg 
nem tagadom. Beszédemmel, minden munkásságommal, 
jó példámmal és egész életemmel Anya szent egyházunk 
építésére és Isten országa terjesztésére törekszem, na-
ponként igyekezvén magam is, és hívogatván másokat is 
követni azt, aki a Fő, a mi Urunk Jézus Krisztust. Isten 
engem úgy segéljen! Ámen.”

Az eskü halálos komolysága mellett pojmenikai vo-
natkozásban ez azt jelenti, hogy az istenszolgálat részét 
képező pásztorációs munkában nemcsak a különleges 
tisztséget viselő lelkipásztor, presbiter vagy esetleg diakó-
nus kötelessége a lelkigondozás, hanem, és ezt nem lehet 
eléggé hangsúlyozni: a gyülekezet összes tagjainak meg-
bízása van az egymásra való, az evangélium szerinti köl-
csönös vigyázásra. „Hogy ne legyen hasonlás a testben, 
hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És 
akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; 
akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a 
tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész 
szerint” (1Kor 12,12-27).

1  Heinrich Brunner: Kirche ohne Illisionen. Experimenteller Report 
aus der Zeit nach dem 7. Juli 1983. Zwingli Verlag. Zürich-Stuttgart, 3. 
Au< age, 1970, p. 63.

Amennyiben akár a pásztorációs, akár más istenszol-
gálati téren a gyülekezet közönye miatt a gyakorlat és a 
felelősség hordozása csakis a különleges tisztségviselők-
re korlátozódna, úgy ennek következtében a Krisztus-
reprezentatio homályosul el, vagyis kárt szenved2. 
Szüntelenül visszatérő generális buktató az egyházban a 
kulcsok hatalmával és a szolgálat tekintélyével való vissza-
élés. Az is keserű tapasztalat, amikor a presbiteri tisztség-
nek az emléke a magyarok között éppen egy olyan pres-
biteri hagyománnyal rendelkező országban vész el, mint 
Hollandia, jóllehet már lelkipásztorokból vagy teológiát 
végzett magyar személyekből is felállhatna egy presbité-
rium. Egy magyar presbitérium testületének a hiányáért 
a hollandiai református egyházak közösségét is hibáztat-
juk, amiért efölött szemet hunytak.

Visszalépve az időkbe, a Krisztus utáni első két szá-
zadban általában nem volt primér szerepe a későbbi hi-
erarchikus struktúrának, amely már kezdetben válaszfa-
lat emelhetett volna a hívek és a tisztségviselők között a 
szolgálati funkciókból eredő tekintély alapján. Ehelyett 
a missziói parancsnak és a teljes keresztyén életnek a 
bizonyságtétel-jellegén volt a hangsúly. Bizonyítja ezt I. 
Kelemen pápa, azaz római apostoli atya első század végi 
két levele, ahol az áll, hogy csakis a jó rend, vagyis a li-
turgiai és diakóniai szolgálati rend végett gondoskodtak 
alkalmas diakónusokról, presbiterekről és püspökökről. 
Ők az alkalmas helyen és alkalmas időben végezték az 
imádkozást, hálaadást, alamizsnaosztást, az Istennek fel-
ajánlott javak összegyűjtését, és ők áldották meg az isten-
tiszteleteken jelenlévőket. Hangsúlyozom, hogy az alkal-
matossági jelző, ellogimoi és a a püspökök többes számú 
jelzése eredetileg is így fordul elő I. Kelemen levelében3. 

Néhány évtizeddel később Antiochiai Ignatius püs-
pök a hét levelében már azt kéri a címzettektől, hogy a 
püspök vagy presbiter és diakónus tisztséget viselőknek 
vesse alá magát mindenki. A legfontosabb tisztség a püs-
pöké, akinek, vagy a megbízottjának a jelenléte nélkül 
nem érvényes a szakramentum, a házasságkötés stb. De 
uralkodásról, a tisztségek közötti hatalmi vetélkedésről 
nem beszélhetünk. Viszont kétségbe vonható annak a 
tanításnak az analógiája, amellyel a monarchikus episz-
kopátust kívánták igazolni a hitéért mártíriumot vállaló 
teológusra, Ignatiusra hivatkozva: „Úgy amint Krisztus 
állott az apostolok körében, úgy áll a püspök is a presbi-
terek között.” Ignatius fennmaradt írásaiban nem találjuk 
meg I. Kelemen indoklását, aki az újszövetségi tisztségvi-
selőkkel az ószövetségi főpap, pap és lévita szolgálati körét 
kívánja betöltetni4. A milánói ediktum utáni korszakban 
megadatott a lehetőség az egyház intézményesüléséhez, 

2  Wat is er aan de hand met het ambt?; studierapport over het 
ambt  Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, etc. 
Boekencentrum,s’ – Gravenhage, 1971. p. 52-72.
3  C.K. Barrett: Kerk, ambt en sacramenten in het Nieuwe Testament. 
Boekencentrum B. V. s’-Gravenhage, 1988. p. 92-95.
4  R. G. G. Dritte Au< age, Tübingen, 1959. Dritter Band, col. 665-667.
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amit követőleg az egyház nemcsak a teljes földi lét normá-
it szabta meg az akkor ismert világban, hanem kézbe vette 
az örök élet szabályozását is, ami által a klérus napjainkig 
páratlan lelki-hatalmi pozícióhoz jutott, s amelynek egyik 
triumfális szakaszából ijesztően mered vissza az egyház-
védelem érdekében létrehozott inkvizíció. Ezen a vonalon 
az erőszakos eretneküldözést először Augustinus egyház-
atya hagyta jóvá a donatistákkal való küzdelem idején.

A koraközépkori egyház felépítését és számos vo-
natkozásban a gondolkozását illetően is az történt, hogy 
lemásolták a római birodalom központosító adminisztrá-
cióját. A legrangosabb tisztség vonatkozásában pedig nem 
is egyszer hangzott el és történt kísérlet a főpapi-császári 
hivatal egybekapcsolására: „hiereüs kai basileüs eimi”.

Az I. Vaticani Zsinat illető kánonjából azért idézzük 
a „péteri tisztség” tekintélyének a megfogalmazását, mert 
éppen az anatéma kimutatásának szupremációs jogot 
védő lehetősége mutatja meg visszamenőleg azt a ma is 
aktuális veszélyt, amely a más véleményen lévőket és kri-
tikát gyakorlókat érheti például a totalitárius államokban 
élő protestáns egyházakban. Nyílt titok, hogy aki bírálni 
meri a kommunista államokban működő egyházi hiva-
talokat, azokat az állam „kiiktatja”, büntetésekkel sújtja, 
cserébe pedig elvárja az egyházi vezetők hódolatát.

„Aki tehát azt mondja, hogy Róma püspökének csu-
pán a felvigyázásra és vezetésre szóló tisztsége van és nem 
az egész egyház fölötti jurisdictio teljes és legfőbb hatal-
ma, s nemcsak a hit és az erkölcs dolgában, hanem az egész 
világon jelenlévő egyház kormányzásának és fegyelmezé-
sének dolgában; vagy hogyha azt mondják, hogy csupán 
egy jelentős részét, de nem az egész teljességét bírja ennek 
a legfelsőbb hatalomnak; vagy hogyha valaki azt mondja, 
hogy ez a hatalom nem a szokásos és jog szerinti hatalom 
az összes egyházak felett és külön-külön az egyházak fe-
lett, akárcsak az összes pásztorok és hívek felett, de kü-
lön-külön is a pásztorok és a hívek fölött: anathema sit.”5 

Magyar református egyházunkban a supra loca-
lis püspöki tisztség irányában általános a hitünk hőseit 
övező hagyományból táplálkozó, érzelmi telítettségű 
viszonyulás. Anélkül, hogy e helyen egyháztörténeti 
kitekintéssel közelebbről vizsgálnánk e tisztség protes-
táns eredetét, csak arra szeretnénk rámutatni, hogy ma, 
népegyházi szinten, a református-lutheránus-unitárius 
püspökök személyét illetően, legalábbis Erdélyben, még 
mindig a görög-keleti és a római katolikus püspökök fő-
pásztori, oldó és kötő képességének a bűvölete kísért a nép 
körében. Valahogy így: egy esperes, egy közlelkész és egy 
presbiter igehirdetési-pásztorációs szolgálatához képest a 
püspöké magától értetődően hatásosabb. Ez a szemlélet a 
tévhitek világához tartozik, de sajnos ma még lépten-nyo-
mon találkozunk vele. Lelkész-szentelések alkalmával 
rendszerint a püspök szolgál igehirdetéssel és kézráté-
tellel, és a hagyomány szerinti jelenléte azt a benyomást 
kelti, mintha az apostoli succesio protestáns változatáról6 

5  Denzinger-Schönmetzer: Enchiridion Symbolorum, ed. 32. nr. 
3064. Fentiekhez feltétlenül hozzátartozik az 1Kor 3,18–4,15 verseinek 
az elolvasása.
6  Kálvin valósággal irtózott és elzárkózott a kézrátétel gyakorlásának 
mindenféle formájától.

lenne szó. Templom, harang, orgona stb. szentelések al-
kalmával szintén nyomon követhető az a hajlam, hogy 
az ünnepélyesség fokozása végett, de az egyház tekinté-
lyének a demonstrálása céljából is valakinek a hierarchia 
magasabb fokáról kell jelen lennie.

Bizonyára szülőföldünkön is teológiai megfontolás 
tárgyává válik egykoron, hogy lelkész- és presbiterszen-
telés, illetve kon+ rmációi fogadalomtétel alkalmával lo-
kális tisztséget viselő gyülekezeti szolgatársaink is részt 
vehetnek a kézrátétel aktusában, mint ahogyan ezt itt 
Hollandiában gyakorolják. Ez a gondolat szülőföldünkön 
sok helyen ma még szektásnak minősülne, de a tradíció 
beidegződéseinek revideálása felszabadítólag hatna, leg-
alábbis az ájtatos klerikális elkülönülést illetően. Mert 
jóllehet nincs kifogásunk az ellen, hogy egy püspök vagy 
a helyettese olykor ne képviselje egyházát a különféle ta-
nácskozásokon, de annak még csak a látszatával sem ért-
hetünk egyet, hogy speciális tisztségével járó, Krisztust 
különbül reprezentáló tulajdonsággal lenne felruházva. 
Cselekvő erők ébredése származna az 1Kor  3-beli mél-
tóságunk tudatosítása nyomán, miszerint valamennyien 
Isten munkatársai vagyunk, és így nem szabható reánk 
a függőleges, a mennyekhez közelebb álló rangsorolás. 
Ennélfogva például helytelennek találjuk a püspöki hiva-
tal életfogytiglani viselését, és a statútumok paragrafusai-
nak olyan értelmezését, amely ezt lehetővé teszi.

A megmerevedett protestáns hierarchikus struktú-
rák képviselőinek arra is futotta az idejéből (a szolgálat 
rovására), hogy maguknak emlékművet állítsanak, s ha 
lehetséges, akkor az élet több területén is babért szeretné-
nek aratni. Így a politikai porondon sem akarnak a hát-
térben maradni, nyakra-főre dicsérik a csauseszkánus or-
szágvezetés vallásszabadságát, miközben mindenki tudja, 
hogy a vallásügyi inspektorokon keresztül a párt és az ál-
lam hagyja jóvá a presbiteri tisztségekre jelöltek névsorát. 
Tisztelet a kivételnek és a józanul mérlegelőknek.

Tény, hogy a kelet-európai kormányok mind a mai 
napig igyekeztek kihasználni a vezető tisztségű egyházi 
személyek munkálkodását a saját ideológiai programjuk 
valóra váltása érdekében. Még rendkívüli éleslátást sem 
igényel annak a felfedezése, hogy egyes püspökök, ta-
nácsosok, esperesek, lelkészek és professzorok egymást 
túllicitálva keresik a kimondottan egyház- és hitellenes 
hatalommal való kiegyezést, hogy így megszilárdíthassák 
állásukat, hogy élvezhessék a nem csekély jövedelmüket. 
Közülük sokan kettős magatartást tanúsítanak, hogy akár 
színből vagy szívből, de mégiscsak biztosíthassák az is-
tenszolgálat folyamatosságát a rendkívüli helyzetekben.

A második világháborút követően, a hitvallók kiha-
lása és félreállítása után a zsinat-presbiteri elv és gyakorlat 
többnyire csak kiakasztott cégérré vált. Tragikomikus volt 
annak a szemlélése, amint a diktatórikus államok a val-
lásoktatást, a családlátogatást és a katekizációt éppen az 
egyházi „főhatóságokkal” tiltatták be, tudván, hogy a por-
hintés „szentesítésében” az egyházi vezetők aláírása a leg-
hatásosabb. A józan és szent egyszerűségben élők tömegei 
azonban órákon belül kiismerték a pártállamok üdv-ígé-
retekkel tarkított hitegetéseit, sőt, azt a  képtelenségeket 
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is, hogy a reájuk kényszerített vezetők kimagaslóbb al-
ternatívát képviselnének „a demokratikus megoldásokra 
nézve”, mint ahogy azt évszázadokon keresztül egy falusi 
presbitériumban vagy istenfélő városi tanácsban intézték, 
közmegelégedésre.

Kezdetben a moszkvai típusú állami-egyházügyi 
hivatalok nemcsak a ius circa sacra, hanem még a ius in 
sacris gyakorlatát is maguknak sajátították ki a rejtett 
falak mögött. „Rózsaszínű állvány alatt/építjük a bör-
tönfalat”: ez Majtényi Eriknek a romániai állapotokat 
jellemző bökverse. Közben megértük, hogy 1989 őszére 
Magyarországon és Lengyelországban megtörtént ezek-
nek a „lélek- és gondolatvizsgáló” meg* gyelőállásoknak a 
felszámolása, átkeresztelése, az egyházak hosszabb póráz-
ra eresztésének a kísérlete. Ma még Isten tudja, hogy mi-
nek nevezzük ezt a változást, mint ahogy őseink sem tud-
hatták egyik napról a másikra felmérni a Mária Terézia 
utáni korszakban a II. József alatti fordulatok jelentőségét.

A zsinat-presbiteri elv szerinti működés helyenkénti 
mellőzését a nyugat-európai magyar protestáns keretek-
ben is értetlenül szemléljük. Ha valahol sikerült elérni a 
tisztség és a rend emlékének a zárolását, kikerülni a gyü-
lekezeti megbízást, és ahol úgy a nagy, mint a kis dolgokat 
illetően alkalomról alkalomra elodázzák a hívek meg-
kérdezését, ott vétkes az, aki néma. Így a volt belgiumi 
gyülekezetek romjain már szinte lehetetlen érzékelni az 
1Kor 12-beli tanítást, amely szerint az Ige és a Szentlélek 
munkája nyomán egybegyűjtött személyek a test tagjai-
nak analógiájára válnak egyénenként a Krisztus testének 
tagjaivá, és kegyelmi ajándékaik alapján lesznek képessé 
az egymásra való kölcsönös vigyázásra.

A Nyugaton élő magyar lutheránusok és reformátu-
sok szinte kivétel nélkül zsinat-presbiteri rendszerű egy-
házalkotmány alapján szervezett egyházak gyülekeze-
teiből származnak, és a befogadó országokban általában 
az ezen elv alapján szervezett egyházközségekhez csatla-
koztak. Bizonyos, hogy nemcsak külsőségek alapján dön-
tenek, hanem a teológiai alapvetés szerinti döntésről van 
szó. Többek között ez az egyik oka a nyugati kudarcaink-
nak, hogy a zsinat-presbiteri elv kiiktatásával kísérletező 
modellt kínáljuk a klasszikus szemléletű és a hívek tisztsé-
gének tudatos megélését kívánó atyánk* ainak.

Bebizonyosodott – a jelenlegi állapotunk szomorúan 
tükrözi –, hogy a bevált és életképes zsinat-presbiteri egy-
házszervezési gyakorlatot lehetetlen károsodás nélkül he-
lyettesíteni lelkigondozói szolgálatokkal és alapítványok-
kal, és még az a hivatkozás sem adhat mentelmet, hogy a 
múltban állítólag a befogadó országok a magyar lelkészek 
javadalmazása fejében „elvárták volna” azt, hogy ne hoz-
zanak létre önálló nemzeti egyházat vagy gyülekezete-
ket. Még ha le is merték volna ezt írni angolul, franciául, 
hollandul vagy németül, véleményünk szerint még akkor 
sem kellene vagy kellett volna engedelmeskedni az ilyen 
feltételeknek…

A tengeri kígyó hosszával arányos történetekkel le-
hetne illusztrálni, hogy országonként mennyi kár szár-
mazott abból, hogy a presbitériumok határozatának, illet-
ve bibliai-teológiai kanonikus tekintélyének a * gyelembe 

vétele nélkül miként kerestek egyéni érdekeik védelmé-
re jogi fedezéket a gyülekezetek élére került elöljárók. 
Minimális felügyelet és egyházfegyelem nélkül az Ige és 
a szakramentumok kiszolgálása közprédává válhat. Az 
is botránykőnek számít, ha nincsenek presbitériumok, 
vagy ahol vannak, szinte csak papírforma szerint létez-
nek. Tisztelete a kivételnek, mert öntudatos és élő nyugati 
magyar presbitériumokról is tudunk.

A presbitériumok közös, zsinati feladata lenne Európa 
szerte a magyar vasárnapi iskolai vezetők, a katekétikai 
és pasztorális asszisztensek beállítása. Aztán a diakóniai 
tisztség mibenlétének az új meghatározása is várat magá-
ra, jóllehet a két világháború között és a második világ-
háború után ezt a tisztséget még ismerték a magyar lel-
kigondozói szolgálatok. Nyugat-európai szórványmissziói 
munkaprogramunk sincs. Az elkötelezett presbiterek és 
lelkipásztorok egyszemélyes intézményekként kell hor-
dozzák a közösség gondját, és munkatársak hiányában 
szinte beleroppannak a tennivalók dandárjába.7

Ezen a ponton szólunk arról, hogy a messianizmus 
szindrómája felé való sodródás veszélye akkor áll fenn, 
amikor egyes (önjelölt) elöljárók kisajátítják maguknak 
a szolgálatokat, a magyar református egyházban honos 
teológiai végzettség, felszentelés és hivatalos megbízás 
hiányában. A belterjességet és a szégyent félretéve, még 
a lehetséges munkatársakat is távol tartják, és semmi-
lyen ellenőrzést vagy betekintést nem engednek a ma-
guknak kisajátított országos szolgálatok területén folyó 
tevékenységükre.

Végül: ki és mi akadályozhatja meg az emigráció-
ban élő magyarságot a szabad Európában a reformáció 
örökségének, a hívek tisztségének a helyreállításában? 
Öntudatos egyháztagok nevelése a cél. Ennek hiányában 
űr keletkezik, amelyet miszti* kált és jogfolytonosságra 
hivatkozó klerikális tartással ugyan hajlamosak vagyunk 
helyettesíteni, de még azt is csak ideig-óráig, a közszerep-
lések idejére.

Végül ismét az egy szükséges dologra utalunk a tár-
gyunk tekintetében: a hívek tisztsége és a különleges 
tisztségeket viselők egyetlen és hatalmi tagozódás nélküli 
nagy hivatása nem más, mint a Krisztus-reprezentáció. 
Füle Lajos lelkipásztor ezt így fogalmazta meg az egyik 
versében: 

Presbiterek

Kinek a lelke vágyik a fényre,
kinek kenyere az Úr Igéje,
és kenyeréből másnak is szel: az presbiter.

Kinek van szeme a más bajára,
kinek van füle a más jajára,
s tennivalóit így méri fel: az presbiter.

7  Hollandiában elérhető magyar lelkipásztorok 1989 folyamán: 
Tüski István, Tüski Istvánné, Czíria János, Hermán M. János, Kardos 
Eszter, Kovács Sebestyén Vera, Kovács Gyöngyi, Nagy Gyula, Szabó 
Júlia, Paksy János, Végh József, ösztöndíjas magyar teológusok és 
lelkipásztorok, vagy teológiát végzettek, mint Kövy Attila vagy dr. Tóth 
Miklós.
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Ki másnak vermét sohasem ássa,
aki keresztjét nem teszi másra,
s a mások terhét így veszi fel: az presbiter.

Ki könyörögni sohase restell,
Ki úgy van ott, a gyülekezetben,
mint aki szolgál, mert van mivel: az presbiter.

Kinek a templom kegyelem háza,
s otthon van benne maga, családja,
bár mindenütt az Úrra ( gyel: az presbiter.
Aki hitét meg örömmel vallja,
mind presbiter, bár nem az a rangja,
de kedves élet Isten előtt:
megáldja és megszenteli őt.

Eszményi gyülekezetvezetésről ritkábban beszélünk, 
de aki dicsekedhet, az az Úrban dicsekedjék. Gyarlóságok 
láttán pedig vigasztaljon, hogy még az olyan esetekben 
is, amikor látszólag emberileg minden cselekvési képes-
ségünktől megfosztatunk, még az ilyen mélységekben, az 

önkényuralmi és a jogi rabulisztikákkal körülbástyázott 
helyzetekben is elér az Úr szava az Egyház népéhez. Ne 
feledjük, hogy velünk, az evangélium munkásaival van az 
Úr vesszeje és botja (23. Zsolt). Vigasztaljon, hogy még a 
testünkben hordozott tövis is áldássá szelídül. Vajon el-
fogadjuk, hogy hatalom nélkül, nemcsak keleten, hanem 
nyugaton is elég nékünk az Úr kegyelme? Ahol véget ér a 
fondorlatos tekintély és a mesterkélt emberi erő, ott mu-
tatkozik meg az Úr Krisztus ereje, és alkalmas időben ott 
tisztul a helyzet és teljesedik ki az uralma.

Összefoglalva: a hívek tisztségéből fakadó minden-
némű vitézkedés, minden győzelem vagy eredmény vagy 
sikeres egyházkormányzás a Jézus Krisztus hármas tisz-
tében gyökerezik. Emlékeztessünk végül a számunkra 
biztos iránytűnek számító Heidelbergi Káté 31-ik kérdé-
sének és feleletének a tanítására, ami itt azért releváns, 
mert a prófétai tisztségnek a lelkipásztor, a papi tisztség-
nek a diakónus, a királyi tisztségnek pedig a presbitérium 
az örököse.

Utrecht, 1989 október 7-én

o

A közeljövő feladata: a változásokra való felkészülés Romániában

Az Erdélyi Református Egyház helyzetéről. Előadás1 a 
Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozói Szol gálat 
1988. október 4-6 között tartott konferenciáján Bázelben.2

Románia hozzávetőleges statisztikai adataiból

A nagyjából kilencszázezer magyar református lelket 
számláló egyház tagjai főként a 99.600 négyzetkilométer-
nyi területű Erdélyben élnek, ahol az összlakosság létszá-
ma körülbelül nyolc millió. A régi román királyság terü-
letén lévő nagy református egyházközségek Bákó, Galac, 
Ploiesti és Bukarest3 városaiban vannak.

A mai 237  000 km² területű Romániának a 23-24 
millió lakosából az 1977-es népszámlálás csupán 1,7 
millió magyart tüntet föl, ezt azonban már világszerte 
kétségbevonják. Joggal, hiszen gondoljunk csak az 1948 

1  Közölve a NyMRLSz elnöksége által. In: A Nyugat-európai Magyar 
Református Lelkigondozói Szolgálat konferenciája. Bázel, 1988. 
október 4-6. London-Lund, 1989, p. 15-17. (A4-es formátumú, zöld 
fedelű sokszorosított füzet, amelyet tudomásunk szerint dr.  Tóth 
Miklós jelentetett meg.)
2  A bázeli konferencián hangzott el Urbán Károly felvidéki lelkész 
beszámolója, amelyet ( a, Urbán Ákos mérnök olvasott fel. Újraközölve: 
Kettős kisebbségben 1915-2015: Emlékkönyv Urbán Károly református 
lelkész születésének századik évfordulójára. Nagyvárad: Partium 
Kiadó, 2015. 94-104 p. ISBN: 978-606-8156-68-2
3  Bukarestben a második világháborút követően még öt lelkészi állás 
volt, jelenleg kettő van. A nyilvántartott lelkek száma tízezer körül 
mozog, a valóságban azonban a negyvenezret is meghaladhatja, hiszen 
a román fővárosba szakadatlanul áramlanak a megélhetést kereső 
erdélyi magyarok. Számukat Bukarestben a két világháború között bő 
kétszázezerre becsülték.

márciusában közölt adatokra, a Román-Magyar Folyóirat 
egyetlen és utolsó számában közölt áttekintésre, amelyet 
Takács Lajos nemzetiségi miniszter készített Bukarestben. 
Az akkori 16,1 milliós romániai lakosságból 3,35 millió 
volt a nemzetiségek nagyságrendje, s a magyarság mel-
lett csak a 400 000-re becsült szász-sváb-német lakosság 
jelentett számottevő kisebbséget, kiknek létszáma az első 
világháborút követő szinthez képest több mint 300 000-
rel csökkent. (Kétszázezernél több zsidó vándorolt ki 
Izraelbe és csak húszezer maradt Romániában). 

Becslések szerint jelenleg 230 000 német lutheránus, 
30 000 magyar lutheránus, 90 000 magyar unitárius, 1,5 
millió magyar római katolikus, 2 millió román római 
katolikus, 18 millió román görögkeleti vallású személy él 
Romániában. (A görögkeleti ortodoxok állami parancsra 
1948-ban erőszakkal kebelezték be a román unitus azaz 
görög katolikus egyházat Ennek az Erdélyben, 1700-ban 
létrejött uniós egyháznak másfél millió tagja volt, és az 
ezerötszázat kitevő klérusból rengetegen vesztették életü-
ket börtönben). A magyar határ mentén tízezer magyar 
nemzetiségű ortodoxról is tudunk, erről azonban soha-
sem történik említés Romániában. Nekik is, akárcsak a 
80-100 000-es létszámot kitevő moldvai csángóknak a be-
olvadás lenne a haza( as kötelességük... 

A neoprotestáns felekezetek körülbelül egy milliós 
tömeget tesznek ki és több tízezres a magyar anyanyel-
vű baptisták, pünkösdisták, hetednapos adventisták és 
szabadegyháziak száma. Pontos adatokat nem írhatunk 
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egyetlen felekezet esetében sem, mert Romániában min-
dennemű egyházi statisztika közlése tilos. Állam ti tok4. 
Ami egyben azt is jelenti, hogy mindenféle kimutatás 
birtoklása a pártállam monopóliuma és statisztikai önis-
meret hiányában a 14 elismert vallásfelekezet érdekképvi-
selete önkényesen manipulálható. 

A református hierarchia kihasznált szerepe

A Nagyváradi Református Egyházkerület cca. 250 
gyülekezetében kb. 300 000 lelket találhatunk, a kb. 600-
700 gyülekezetet felölelő Kolozsvári Egyházkerületben 
pedig fél milliónál jóval több reformátust. Rendkívül fáj-
dalmas, hogy még a gyülekezetek (anyaegyházak, leány-
egyházak, szórványok) számát sem lehet pontosan meg-
mondani és hogy ezekre nézve még mindig az 1938-as 
Kolozsvári Református Könyvnaptár kimutatása az egyet-
len hozzáférhető forrás.

Átkos jelenség a kelet-európai kommunista valláspoliti-
ka által diktált folyamat, az úgynevezett „bokrosítás”, amely-
nek következtében öt-hat korábbi egyházközséget vontak 
egy, szinte kezelhetetlen egységbe, és ezáltal látszatmegoldá-
sokat produkáltattak a megalkuvó egyházi vezetőkkel.

A jelenlegi, a szélrózsa minden irányát követő emigrá-
ció még inkább megnehezíti a gyülekezetenkénti felmérés 
lehetőségét. A menekülés ellen ezidáig csak az evangélikus, 
a nagyszebeni Klein püspök szólalt fel több ízben is külföl-
di fórumokon. A református püspökök a külföldi közvé-
lemény számára a bukaresti kormány véleményét tálalják. 

Nem merik feltárni a valós helyzetet

Szakértők véleménye szerint a romániai egyházügyi 
hatóságok a közeljövőben a két kiöregedett püspök helyé-
be nem állítanak tisztségviselőket, hanem majd egy püs-
pökséggé egyesítik a két kerületet egy Bukarestben széke-
lő központtal. (Emez eljövendő erőszakos cselekedetre a 
gyulafehérvári római katolikus püspökség esete statuálja 
a példát: a püspöki helynök elhunytát még megvárják, az-
tán már kimondatott, hogy a bukaresti római katolikus 
román érsekség veszi át az ott megszűnő funkciókat. Ezt 
az érsekséget néhány éve kreálták.) 

A törvénytelenségek gyakorlásában maguk az egy-
házi tisztségviselők járnak elől a legtöbbször, ami mégin-
kább marja az ateista állam által ejtett sebeket. Az Egyház 
tekintélyének a fenntartását illetően azonban enyhítőleg 
hat az a közismert körülmény, hogy számos egyházi hiva-
talnok a sztálinista sémák szerinti negatív szelekció ered-
ményeként jutott álláshoz.

A visszaélések megszámlálhatatlan esete közül még 
ma is fájdalmasan él Tőkés István és Juhász István pro-
minens vezető teológusok eltávolításának az ügye. Ez öt 
esztendővel ezelőtt történt akkor, amikor ezt az átlátszó 

4  Vekov Károly történész révén tudomásunkra jutott, hogy az 
erdélyi szászok egyik kivándorolt történésze kiadott egy statisztikai 
kézikönyvet és azt  megvásároltuk, 125 DM. volt az ára. Az 1988-as 
dolgozatunk írásakor innen (is) merítettük adatainkat. Lásd Ernst 
Wagner: Historisch-statistisches Ortsnamenbuch für Siebenbürgen. 
Mit einer Einführung in die historische Statistik des Landes. Böhlau 
Verlag Köln Wien, 1977.

indokot „életkorukra való tekintettel”, kimondó aggas-
tyánok5 életkora jóval meghaladta az említett személyekét.

Jóllehet a püspökök, esperesek (tisztelete a kivétel-
nek) egyházvédő szolgálatra tettek esküt, szinte naponta 
lehet tapasztalni az ellenséges intézkedések végrehajtásá-
ban tanúsított „lojalitásukat”. A kirakatszerű ökumeni-
kus dísztalálkozók és az azt követő vacsorák alkalmával 
pedig unalomig ismétlik hogy: „hála hazánk első < ának, 
a szabad államban szabadon élhet az egyház...” stb. 

A szellemi-lelki vezetők tűzzel-vassal való irtása

A csauseszkánus ideológusok szerint a nemzetiségek 
felszámolására joguk van, mert, úgymond: ezer év óta áll-
nak a román nép fejlődésének az útjában. Szerintük most 
érkezett el az alkalom a leszámolásra. Ezért semmiféle 
lagymatag magatartást nem engednek meg. Szellemi, lel-
ki síkon tilossá vált a humánum, a barátság hirdetése és a 
szeretet gyakorlása. Ungaro< l vagy germano< l pejoratív 
jelzőkkel illetik azt a románt, aki megértést tanúsít és em-
berként kezeli a más nemzetiségűt.

Mivel a kisebbségek egyházai természetszerűen és is-
teni jogon egy másféle egzisztenciát propagálnak, ezért az 
„igazságot” szolgáltató türelmetlen hatalom nem tűri el a 
céljait potenciálisan gátló mennyei alternatívát. Valójában 
arról van szó, hogy úgy szeretnék biztosítani Erdély beke-
belezését, hogy örökre elrománosítják. 

Ezért üldözik a nemzetiségi intelligenciát és az ösz-
szes öröklött kulturális intézményt megsemmisítik, ke-
gyetlenül elutasítva a nemzetiségek hajlandóságát a békés 
együttélésre és a föderációra. Ezen az alapon a református 
lelkészek sem kivételek. Zaklatásaik miatt az utóbbi négy 
évtizedben 19 követett el öngyilkosságot (de lehet, hogy 
több is), börtönben pusztult el 7, nyugatra menekült 26, 
Magyarországra 32. Számosan járták meg a munkatábo-
rokat és a tömlöcöket, ahol megfélemlítésben és < zikai 
fenyítésben volt részük. Pillanatnyilag kétszáz szolgálat-
tevő református lelkipásztorra lenne szükség. Idén a szo-
kásostól eltérően többet, 13 teológiai hallgatót vettek fel 
Kolozsváron, mivel az esztendő folyamán öt teológus tá-
vozott Magyarországra. Amennyiben egy gonosz napon 
a hatvanötödik év fölötti, azaz a nyugdíjkorhatár fölött 
szolgálókat a vallásügyi államtitkárság rendelete nyomán 
elbocsátják, katasztrofális helyzet állhat elő! (Valószínűleg 
újabb száz gyülekezet marad lelkész nélkül). 

A falurendezés: fasiszta-militarista stratégia része 

A tervezett hét-nyolcezer falu lerombolása minden 
fantáziát meghaladó pusztítást jelent az Erdélyi Refor-
mátus Egyház és mindenik egyház számára. Református 
részről eddig nyílt tiltakozás csak az aradi egyházmegyé-
ben  történt, ahol az ,,Ellenpontok” című volt szamizdat 

5  Nagy Gyula és Papp László püspökökről van szó. Lásd Hermán M. 
János: Papp László királyhágómelléki püspök (Gencs, 1915. május 19. 
– Pécs, 1998. febr. 27.) In: Pál<  József: Orth Imre, a lelkiismeret-vallás 
híve. Nagyvárad: Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem, 2014. p.  239-241.  (ISBN: 
978-963-8429-79-7)



137A közeljövõ feladata: a változásokra való felkészülés Romániában

közismert munkatársai: Molnár János és Tókés László 
református lelkészek kérték fel szavazásra a kollégáikat s 
akik közül csupán négyen tartózkodtak, a többiek elutasí-
tották a falurendezési akciót.

Szerintünk a felszín alatt valójában ez jellemzi az 
országos véleményt (is) a keresztyén lakosság soraiban. 
Valószínűleg még a három milliónyi párttag sem ért egyet 
a falurendezésnek inszcenált evakuálással azzal, hogy 
békekorszaknak deklará1t periódusban modell-háborút 
vív a bukaresti kormány a saját lakossága ellen, primitív 
„eszmék”, eszelősségek érdekében. E rémes tervek hetente 
változnak, de az alapos véghezvitel akaratát illetően nincs 
okunk kételkedni, mert a fővárosi ,,átépítési” főpróba 
„pompásan” sikerült…

A homogén, azaz a tiszta román lakosság kitenyész-
tése nem lehetne elérhető pusztán az iskolák megszünte-
tésével (1948 óta kétezernél több alsó és felsőfokú magyar 
tannyelvű iskolát zárattak be), a helységek és személyne-
vek parancsszóra történő románizálásával. A nyúlketre-
ceknek csúfolt kényszerlakhelyeken a lakosság a követke-
ző két nemzedékben a vegyes házasság stimulálásával a 
gyakorolt kultúrimperializmus hatására teljesen elromá-
nosodik. A gulágok kialakuló román variánsa a kollektív 
jogok és néphagyományok emlékét is szétoszlatja, miköz-
ben tökéletessé teszi a hatékony rendőrségi ellenőrzést. 

Továbbá megelőzhetik a parasztfelkelések kitörését, s 
így nem kényszerülnek ezresével halomba lövetni nehéz 
tüzérséggel a parasztokat, amint azt 1907-ben tették a ki-
rályi Romániában.

Ismeretes, hogy 1987. nov. 15-én Brassóban mun-
kásmegmozdulás volt, amit a rendőrségi túlerő azonnal 
felszámolt és százak tűntek el nyomtalanul a börtönök 
mélyén. A csauseszkánus hatalmi struktúra ilyen-olyan 
működését csakis a katonai diktatúra biztosítja, ami ren-
geteg pénzbe kerül és ami a társadalmi morál (ha egyálta-
lán volt ilyen) kiiktatásához vezetett. 

Törvényt hoztak a kötelező besúgásra, önfeljelentés-
re6. A rendőrség vallásügyi osztagai előszeretettel verbu-
válják az egyháztagokat és a papokat a spicli-tevékeny-
ségre, hiszen a gyónás és a családlátogatások révén sok 

6  Romániában 1974 decemberében olyan rendeletet hoztak, hogy 
külföldiek nem szállhattak meg magánszemélyek otthonában, kivéve 
az elsőfokú rokonsági kapcsolatban állókat.

mindenről van tudomásuk a lelkészeknek. Legújabban az 
úgynevezett szektás neveltetésű i/ ak korrigálására bün-
tetőszázadokat hoztak létre, ahova a református, római 
katolikus, stb. családokból származóak automatikusan 
kerülnek be. Céljuk a lélek megöldöklése. 

Semmi iránt nincs respektus, a szakmunkások 2 ze-
tésének négyszeresét kapó rendőrök nagy része az irányí-
tott korrupció dresszúrájában a halottakat sem kíméli: 
éjszakánként ők vezérlik az alvilág elemeit a márványsír-
kövek lopásában, amelyeket Bukarestbe szállítanak az 
elnöki palota díszítésére „feldolgozás”, azaz a felíratok 
megsemmisítése után. És végtelenségig lehetne sorolni a 
sérelmeket, a terror áldozatainak a névsorait. 

A közeljövő változásaira való felkészülés

A második világháborút követően most, a nyolcva-
nas években, a nyílt elnyomás idején bizonyosodott be or-
szág-világ szemeláttára az ateizmus csődje Romániában. 
A megtartás és vigasztalás evangéliumát nyújtó egyház-
nak a küszöbön álló post-csauseszkánus érában ismét 
emberileg viselkedni és etikára kell tanítani egy lezüllesz-
tett népet. A lakosság bizalmának és életkedvének vissza-
adásában az egyházakra pótolhatatlan feladat hárul. 

A romániai egyházak továbbra is külföldi megsegítés-
ben kell részesüljenek az alapvető hitépítő nyomtatványo-
kat illetően (Biblia7, énekeskönyv, hitvallásos irodalom) 
és számítanak az eddig is óriási szolgálatokat tévő Szabad 
Európa Rádió és a BBC magyar adásainak szolidaritást és 
publicitást biztosító híradásaira.

Élelmiszercsomagjaink, pénzünk, az orvosság és 
ruhanemű, szeretetünk jelei és imádságaink a reményt 
táplálják testvéreinkben, akiket ugyan az önkény emberi 
méltóságuktól igyekszik megfosztani, de akiket még ha-
lálukban sem tudnak eltántorítani a Krisztusban lévő hit 
ígéretétől. Egyetlen alkalommal se mulasszuk el jelezni és 
megvallani, hogy Isten országának minden értelmet fe-
lülmúló dimenziói szerint ott és itt, most és a jövendőben 
egy Lélek által vagyunk betöltve és egy táborba tartozunk.

7  A Holland Bibliatársulat haarlemi múzeumában őriznek egy 
Romániából származó WC-papírtekercset, amelyet a bezúzott 
bibliákból gyártottak a romániai gyárakban az elkobzott vagy az 
egyházak által ajándékozott példányokból.

o
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A Pándy-ügy margójára

Újságok, rádió- és televízió-műsorok adták hírül: tör-
vény előtt Pándy András magyar-belga állampolgár, refor-
mátus-protestáns lelkész, vallástanár – gyilkos.

A mai belgiumi magyar protestáns gyülekezetben hár-
man is vannak, akik ismerték. Ha valaki az elmúlt tíz év so-
rán a gyülekezetben kiejtette nevét, a jelenlévők közé ólom-
súlyú csend szakadt. Akik nem ismerték, csodálkoztak, de 
tudomásul vették a tabut, hogy sohasem fogják megtudni az 
1998 előtti évek egyházi üresjáratának okait. Pedig nem vé-
letlen, hogy a régiek közül abban az időben senki sem akart 
hallani Istenről, egyházról, istentiszteletről, papról vagy csa-
ládlátogatásról. Az elidegenedés hátteréről a Nyugat-Európai 
Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) 
sem nyilatkozott soha, és a nyolcvanas évek közepén, ami-
kor Belgium felől érdeklődtünk, valaki kurtán-furcsán csak 
azt hajtogatta: tartjuk a kapcsolatot, tartjuk a kapcsolatot. 
Belgiumban azonban tudták, hogy ez mellébeszélés, mert 
semmiféle kapcsolattartás nem létezett, s a belgiumi magyar 
egyházi élet akkor már régen megszűnt vagy elszektásodott. 
Ebben az elmocsarasodott korszakban a NyEMRLSz sem 
ülésezett, több mint tíz éven át. Nyugati református gyüleke-
zeteink gyakorlatilag teljesen felügyelet nélkül álltak, s ez a 
helyzet megbosszulta magát. Úgy véljük e helyzetre is találó 
Ezékiel könyve 34. fejezetének néhány sora.

Döbbenetes arra gondolni, hogy az 1927-ben született 
Pándy András1 közel húsz évig működött a belgiumi magyar 
protestáns gyülekezetek lelké sze ként. Pontosabban: a bel-
giumi országos 0 amandnyelvű egyházszervezet kere té ben 
működött, s az ennek kötelékében élő magyar gyülekezetben 
szol gált. Miután szétzüllesztette a nyájat, 0 amand nyelvű is-
kolákban vallástanár kodott egy darabig.

Lelkészi tisztségéről Pándy András már 1978-ban le-
mondott, amint arról dr. Barcza József: Tudósítás a belgiumi 
magyar protestánsokról című írásában beszámol (Tebenned 
bíztunk eleitől fogva / A magyar reformátusság körképe. 
Debrecen, 1991). Ennek ellenére az amerikai Bethlen Naptár, 
de A Magyar országi Református Egyház és a Magyar 
Reformátusok Világszövetsége Tagegyházainak Címtára 
(1993), sőt a Kolozsváron megjelent Útjelző (1996) lel készi 
névsorában is úgy említik Pándy Andrást, mintha ő volna 
a belgiumi magyar református lelkész. Az utóbbi kiadvány 
alultájékozottságát azzal tetézi, hogy hét olyan nyugat-euró-
pai lelkész nevét is közli, akik már rég elhunytak.

Jogos a kérdés, hogy amennyiben a mostani, szinte kor-
látlan tájékozódási viszonyok között is előállhatott ez a hely-
zet, hogyan tudta volna kivédeni egy palástba burkolt hét-
próbás fellépését Nyugaton a hajdani vasfüggöny zárlatá ban 
élő otthoni református egyház, akár az országos belga egy-
ház, a belgiumi magyar ság vagy a NyEMRLSz? Válaszunk 
ez: aligha!

Az elmúlt évtizedekben nem ő volt az egyetlen, aki va-
lamelyes teológiai tanulmányozás után, de lelkészképesítő 
vizsga, segédlelkészi gyakorlat és felszentelés nélkül mégis 
lelkészi hivatalt kapott Nyugaton. Az igaz, hogy nagy volt a 
lelkészhiány, s hogy 1956 sodrásában nem mindenki hozhat-
ta magával okiratait, így Pándy sem. Ő viszont ajánlólevéllel, 
méghozzá száza dunk leghíresebb protestáns teológusának, 
Karl Barth professzornak ajánló levelével érkezett Svájcon 

1  Pándy András: Csap (Annakidején Csehszlovákia, ma Ukrajna), 
1927. június 1. – Brugge (Belgium), 2013. december 23.

keresztül Brüsszelbe. Nem tett mást, minthogy kihasználta a 
magyar forradalommal rokonszervezőket arra, hogy legali-
zálja magát. Mániákus akarnoksága túl későn lepleződött le, 
s ha későn is, de szeretnénk elérni, hogy Pándy Andrást nyil-
vánosan ne nevezzék magyar lelkésznek, mert nem volt az, 
csak annak csapott fel, ellenőrzés hiányában! Báránybőrbe 
bújtan húsz éven át ál-lelkészeskedett, s csak a ködösítést 
szolgálta az a tény, hogy „egy maradék csoport” az utolsó 
„összevont presbiteri gyűlésen” ún. „örökös tiszteletbeli lel-
kipásztorává” nyilvánította (Bethlen Naptár, 1982).

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának el-
nöke, dr. Bölcskey Gusztáv püspök úr nemrégiben megál-
lapította, hogy Pándy András elvégezte ugyan a teológiát, 
de sohasem avatták lelkésszé. Pándy András bűntényeinek 
nyil vánosságra kerülésével egy időben a belga egyház zsina-
ta teljesen elhatárolta magát tőle, s mivel a legutóbbi időkig – 
vallástanárként – még mindig tisztségviselőjeként szerepelt, 
1997 novemberében kizárta soraiból. A döntést kö zölték a 
sajtóval, s ezután Pándyt már csak mint „magyar lelkészt” 
említették.

A tömegtájékoztató eszközök ferdítését csak részben 
menti az a tény, hogy ennek felelősei egyházi ügyekben egy-
általán nem, vagy csak alig tájékozottak. Ha vették volna a 
fáradtságot, megtudhatták volna, hogy felszen telés és hiva-
talos kinevezés, illetve bekebelezés nélkül senki sem lehet 
lelkész egy törvényesen elismert történelmi egyházban, sem 
Keleten, sem Nyugaton.

Tizenhárom évi lelkészi szolgálat állt mögöttem, ami kor 
családommal Hollandiába menekültem. Miután Ouwster-
haule és Scharsterburg presbitériu ma lelkészi szolgálatra 
kért fel, megkeresésüket azonnal továbbítottam a Ko lozsvári 
püspöki hivatalba. A hollandiai református egyház azonban 
nem honosította hivatalból okmányaimat, hanem az itteni 
lelkész oklevél megszer zésére kötelezett, aminek esztendő 
múlva eleget is tettem. Ezután pedig elvégeztem a hollandiai 
segédlelkészséghez kapcsolt kétévi szemináriumi gyakorla-
tot, s csak ezt követően iktattak hivatalosan szolgálatba.

Hasonló eljárást kellett volna folytasson a belga protes-
táns egyház is, de nem tette. Azután sem, hogy a kettésza-
kadt magyar egyházi közösség kisebbik része Pándy András 
vezetésével 1975-78 között a belga egyházba integrálódott. 
(A beolvadási kísérletre azért került sor, mert 1975-ben az 
Egyházak Világtanácsának gen@  segélyszervezete megvon-
ta az anyagi támogatást a belgiumi magyar gyülekezeti kö-
zösségtől, annak ellenére, hogy az a hatvanas években még 
kb. 3500 lelket számlált, s az istentiszteleteket 17 helyen 
tartották.) Ha valódi lelkész is lett volna Pándy András, 
Belgiumban hivatalosan csak a belga protestáns egyház ke-
retében juthatott volna törvényes elismerésre.

Tapasztalatom szerint az ilyen „papi státusban” rejtőz-
ködő személyekre jellemző, hogy az egyetemes papság elvét 
félreértelmezve, úgy próbálják a bibliai eredetű normatív 
tisztségeket kikerülni, hogy szektás megvetéssel viszonyul-
nak az egyházi kánonokhoz, hangoztatva, hogy „mindenki 
lehet pap, mindenki lehet próféta”, stb.

Kolozsváron jártomban hallottam, hogy miután 
Pándy András 1978-ban lemondott a belgiumi állásáról, 
Romániában szeretett volna elhelyezkedni, és ez irányú le-
velezést is folytatott az ottani püspöki hivatallal. Talán úgy 
gon dolta, hogy egy egyházellenes rendszerben könnyebben 
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eltűnhet a felelősség re vonás alól? Miután a püspökség 
Pándytól iratainak és lelkészi oklevelének bemutatását kérte, 
tervétől elállt. Erdélyben ugyanis még a kollaboránsok legsö-
tétebbike sem tudta félreállítani a presbitériumokat. Ott egy 
lelkipásztor akkor is, most is vizsgázásnak, felszentelésnek, 
beiktatásnak kell eleget tegyen, s alá kell vetnie magát felet-
tesei vizitációjának, egyházjogi ellenőrzé sének, akárcsak a 
presbitérium és az egész gyülekezet.

Álszemérem helyett ki érez felelősséget a hívekért és 
egy törvényes, magyar reformátusok vagy protestánsok által 
egyetemesen elismert gyüleke zet vagy egyházközség létre-
hozásáért? Nem Belgiumról van szó, mert ott a lélekgyil-
kolás a hetvenes években tarolt utoljára egyházi mezben. 
Az egyházi rend tisztelete és az Írás szerinti tanítás alapján 
most már felébredhettek a nyugat-európai lelkésztársaim és 
a presbitériumok. Oda kéne hatniuk, hogy botrány nélkül, 
és új botrány megelőzése végett segítsenek tiszta helyzetet 
teremteni egyházi közösségeinkben. Avagy nem volt elég 
Pándy András esete / gyelmeztetésnek?2

A NyEMRLSz, amelynek tagja vagyok, Pándy András 
ügyében eddig nem nyilatkozott. Kár, pedig többen is élnek 
még abból a vezetőségből, mely nek idején Pándy András 
a NyEMRLSz i0 úsági lelkészeként tartott előadást (1966). 
Szolgálatunk hitelének védelmében szükség lett volna, és ma 
is fontos len ne, hogy a lelkészi szolgálatot végzők mutassák 
be okmányaikat, és ne csak a világ ítélkező vagy kárörvendő 
vélekedése miatt kényszerüljünk tisz tába tenni házunk táját. 
Jó lenne megtudni például a belgiumi hívektől, hogy mi lett 
egykori egyházi közösségük irattárával. Pándynál marad-
tak-e az iratok vagy ebek harmincadjára kerültek? Vagy mi 
lett annak a vaskos dossziénak a sorsa, amelyet még a het-
venes években terjesztettek a NyEMRLSz jogtaná csosa elé 
Pándy pénzügyi téren viselt dolgairól? Mert Pándy házakat 
íratott saját nevére, de olyan esetről is tudunk, hogy 1977-
ben hatszázezernél is több belga frankot csalt ki egy özve-
gyasszonytól. A magyar protestánsoknak mind Liégeben, 
mind Brüsszelben saját istentiszteleti helyeik voltak, de ma 
senki sem beszél arról, hogy miként kerültek ezek Pándy 
tulajdonába. Az akkori belgiumi magyar hívek becsületére 
legyen mondva3, hamis iratok és nyugták kiállításáért, ki-
játszásáért és becsületsértésért feljelentették Pándyt a liégei 
tör vényszéken. Erről tanúskodik egy 1977-es, J. Perignon 
„inspecteur principal” által aláírt dokumentum, mely sze-
rint a jelzett iratok eljutottak a törvényszék elnökéhez, de 
hogy mi lett ezeknek további sorsa, hogy az ügyet talán „ad 
acta” elfektették volna, arról csak találgatások vannak. 

Aztán a hollandiai egyházak is meg kellene szólaljanak, 
mert egy 1969-es jegyzőkönyvben (melyet csupán 1973-ban 
hitelesítenek…!) a következő passzus olvasható: „Az ingatlan 
megvételét (Petit Chateau, rue de Hesbaye 205, Liége) meg-
könnyíti számunkra az az örvendetes tény, hogy a hollandiai 
református testvéregyházak tagjai ígéretet tettek a kezdeti 
nehézségek leküzdésében, hogy pénzügyileg 66 %-os része-
sedést vállalnak. Eme nemes akciónkban azért támogatnak 
minket, mert lelkipásztorunk a holland egyhá zak vezetőinek 

2  Nyugat-Európában szolgáló magyar lelkészekként évek óta zörgetünk, 
és mindeddig csupán magunk között tárgyalunk arról, hogy a Benelux 
államokban miképpen létezhetett és állhat fenn ma is az a hatástalan 
modell, hogy nincsen presbitérium, nincs választás, a híveknek nin-
csenek kötelezettségeik, de a lelkészüknek sem, mert „alapítvány” 
keretében tevékenykednek, nincs szolgálati szabályzatuk, de azért a 
Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának alapító tagjai!
3  Dr. Kozma Ferenc vezérkari százados özvegye, Szigethy Éva asszony 
irattartóval igazolta ezeket a küzdelmeket.

teljes bizalmát élvezi.” Mi, a maiak, ezekről az ügyekről soha-
sem hallottunk, és sajnáljuk, hogy csak egy ilyen felkavarás 
révén kezd sejtel münk támadni arról, hogy több ezer egy-
háztag mit szenvedett egy ál-lelkész manipulációi miatt. Az 
okok-okozatok gyászos összefüggéseit immáron a sötét pin-
céken kívül is sejtjük. Egy R.A. nevű riporter Brüsszelbe uta-
zott és interjút készített a lelkésszel és a hívekkel. Kiemeljük 
ebből azt a kérdést, amely nemcsak a látogató fejében kellett 
volna szöget üssön: „A templomba nyíló ajtó fölött a hallban 
van egy kép. Ábrahámot ábrázolja késsel a kezében, / a, Izsák, 
összekötözött karral és lábbal az oltáron fekszik. Tudom, 
hogy ez egy bibliai kép, de nem tartja borzalmasnak? Nem 
ijeszti el a látogatókat a templomból?” (Bethlen Naptár, 1971, 
156. old.) Elijesztette. Az akkori nyáj szétzüllött, kihalt, 
arányban csak egy-két százaléka kapcsolódott be az 1988 óta 
szervezett egyházi közösségünkbe. A szint már nem is zu-
hanhatott alább, és meggyőződésem, hogy a felszínre került 
rémes hordalék tisztítólag és az együttérzés hullámhosszán 
fog hatni a régi belgiumi hívekre, akiknek végre elismerik 
sérelmeiket, fájdalmaikat, magukra hagyatottsá gukat4. Saját 
gyüle kezeti életünk történelmi hátteréről szólva mindaz 
beigazo lódott, amit az 1992-es Bethlen Naptárban írtam a 
méltatlan szolgáról (272-276. old). Az újonnan bekapcso-
lódó híveink számára végül megjegyez zük, hogy teljes tíz, 
vagy több mint tizennégy évi temetői csend után kezdünk 
egyház alapításhoz Belgiumban, 1988-ban. 1992 őszétől 1994 
őszéig Husztiné Szabó Julianna szolgált Belgiumban, s azt is 
érdemes megjegyezni, hogy 1945-1957 között Kulifay Imre 
párizsi lelkész volt a belgiumi magyar protestánsok lelki-
gon dozója az Egyházak Világtanácsának anyagi segítségével 
(Confessio, 1986). Szomorúan tekintünk vissza. Az áldoza-
tok hozzátartozóinak vigasztalást kívánunk. A történteket 
még kimondani is nehéz. Isten legyen irgalmas hozzánk! 
Leírni is irtózatos5, de egyszer minden, még egy ilyen rattar-
tó lezárul. Pándy András 2013-ban, egy belgiumi börtönben6 
halt meg nyolcvan hat éves korában7.

Eredeti megjelenési helye: Hermán Mostert János: A 
Pándy-ügy margójára. Új kéve. Svédországi Magyar Protestáns 
Gyülekezetek lapja. Az északi országokban élő magyarok ökume-
nikus fóruma. (ISSN: 1400-8998) VI.: (1998/1) pp. 16-17. (1998)

4   Lásd Gazsó L. Ferenc írását: Nászút az ördöggel. In Korunk, 
1998, Világhálón megtekintve 2017 jan. 23-án: http://epa.oszk.
hu/00400/00458/00012/12k01.htm  
5  Pándy András rémtörténetét, nagyjából pontos adatokkal megírta 
Faragó Ottó a „Magyar sorozatgyilkosok (1900-2012)” című könyvének 
az egyik fejezetében (Nászút az ördöggel.) Oriold és Társai Kiadó, 
Budapest,2012.
6  „Amióta többször megtámadták Pándyt a rabtársai, színes tévés, 
internetes magáncellában tartják a leuveni fegyházban. Ez napi 300 
euróba kerül, míg egy idősek otthonában az összeg tizedéért gondoznák” 
– mondta el a Blikknek SteX ek István belgiumi börtönlelkész, aki azóta 
ismeri Pándyt, hogy az az 1950-es években Belgiumba érkezett.
„Eddig már hat otthon utasította vissza, hogy befogadják, hiszen 
tartanak tőle. Ráadásul Pándy nem akar szabadulni. Azt mondogatja, 
hogy mihez kezdene ő a szabadsággal, s mindig hozzá teszi, hogy 
ártatlanul ítélték el, hiszen a családtagjai élnek.” SteX ek István azt is 
elárulta, hogy „a már szabadult Ágnes a brugge-i apácazárdában él 
és dolgozik. Egy könyvtárban katalo gi zálja, rendezi a könyveket. Az 
olvasni vágyóknak nem kell tartani tőle, hiszen jámbor, ráadásul csak 
nyitás előtt van a könyvtárban” – mondta SteX ek István. Lásd: Heti 
Világgazdaság (HVG) Megtekintve 2017 jan. 23-án: http://hvg.hu/
itthon/20110530_pandy_andrast_oregotthon
7  Sajtóértesülések szerint Pándy András 2013. dec. 23-án hunyt el. Hat 
családtagjának meg gyilkolása miatt 2002-ben végre életfogytiglani 
börtönbüntetésre ítélték. 
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A volgai németek szétszóratása1

1Oroszország nagy népszámlálása idején, 1897-ben, 
több mint 1,7 millió németet írtak össze a birodalomban. 
Németnek születni akkor még nem jelentett sem szé-
gyent, sem büntetést.

Az oroszországi németetek főleg Volga-parti telepü-
léseken, Odessza környékén és a Fekete-tenger vidékén 
éltek. Lélekszámuk a birodalom lakóinak 1,4 százalékát 
jelentette. A rendelkezésünkre álló részletes, 1883-as sta-
tisztika szerint Oroszország összlakosságának a száma 
109 millió volt. Ebből 75,5 millió tartozott a tulajdon-
képpeni Oroszország népességéhez, míg a hatalmilag 
„bekebelezett” területeken, úgy mint Lengyelországban 
– ahol 7,2 millió –, Finnországban – ahol 2 millió –, a 
Kaukázusban, Szibériában és Közép-Ázsiában pedig jó 15 
millió volt a nem orosz nemzetiségű alattvalók lélekszá-
ma. Az országos népszaporulat magas arányát tekintve az 
oroszországi németek összlétszáma 1910-ben elméletileg 
egyenlő volt a történelmi Magyarország területén élő né-
metek, 1,9 milliós lélekszámával. A mai Oroszországban 
a lakosság létszáma évi egymillióval csökken, míg 1870 és 
1883 között 14,5 milliós népszaporulatot jegyeztek, vagy-
is évi egymilliós növekedésben voltak. 

Olvasóink bizonyára tisztában vannak azzal, hogy a 
Volga menti németek nagymérvű pusztulása és elfogyá-
sa semmiképpen sem a természetes asszimiláció követ-
kezménye. A volt Szovjetunió népolvasztó kemencéinek 
áldozatául esett nemzetiségekért senki sem vállalja a 
felelősséget, ami füsttel takarja el a még létező nemzeti 
kisebbségek jövőképét a Volgától keletre és nyugatra egy-
aránt. Az erőszakosan befejezett kisebbségi lét értelméről 
szorongató következtetéseket lehet levonni…

Még mielőtt összefoglalnánk a Volga menti németek 
két és félszázados történetét, a helyzet adottsága folytán 
tekintsük át az erdélyi szászok és németek elenyészésének 
a nyolcvanéves útját. Önfeladásuk a szemünk előtt ment 
végbe, nyolcszáz éves történelmi sorsközösség mállott 
szét. Protestánsként hitsorsaink voltak és most a volgai 
németek maradékaival visszasodródtak Németország 
területére. 

Árván maradtak az erdélyi szász templomok

Nagy-Románia népessége 1920-ban 16 millióra nö-
vekedett, mivel Bukovina, Besszarábia, Erdély, a Partium 
és fentebb említett vármegyék lakosságával, Szilágy vár-
megyét is beleértve, több mint nyolcmillió lélek került a 

1 In: Református Kalendárium a 2003. évre pp. 154-160. – A másolatot 
és a beírást Kisné Petkes Csilla Ilonka és Kra/ sik Mária végezte. E 
helyen is tisztelettel köszönöm a segítségüket.

fennhatósága alá. Nemzetiségi megoszlás alapján Nagy-
Romániában 71,9 százaléka volt a románok aránya, a ma-
gyar lakosság 9,1 százalékot tett ki vagy valamivel többet, 
ukránok, oroszok 4,2 százalékban képviseltettek, a néme-
tek és szászok 2,2 százalékban, s törökök és tatárok 1,4 
százalékban, a cigányok pedig 0,8 százalék arányban vol-
tak részesei az összlakosságnak.  

1930-as népességi számadatokat tekintve 760 ezer 
német nemzetiségű román állampolgárt tartanak nyilván 
a második bécsi döntésig (1940. augusztus 30.). Az 1940-
es román fennhatóságú Dél-Erdély és a Bánatban 489.576 
németet számolnak valamint 362.781 magyart. 

Erdélyben 45.645 szászról és németről tud a 
statisztika. 

Említeni kell, hogy az 1939. augusztus 23-i né-
met-szovjet paktum ún. területrendezései következtében 
Besszarábiából 88 ezer román állampolgárságú német, 
Bukovinából pedig 24 ezer német lakos telepedett át a né-
met birodalom keleti részeibe. 

Romániában egy 1941 februárjában végzett fel-
mérés szerint 550 ezer volt a németek száma az alábbi 
megoszlás szerint: a Bánátban 310.509, Dél-Erdélyben 
219.722 lélek, a fennmaradó 20 ezer pedig szétszórtan 
élt Dél-Bukovinában, Észak-Dodrudzsa és az Ókirályság 
területén. 

A román kapituláció után (1944. augusztus 23.) az 
előretörő szovjet és román csapatok elől körülbelül 125 
ezer magyar és 50 ezer német menekült el Dél-Erdélyből. 

A második világháborút követően Romániában a né-
metek létszáma kereken 200 ezerrel csökkent. Százezernél 
is több német vagy német származású személyt hurcoltak 
el 1945 és 1951 között a Szovjetunióba a jóvátételi mun-
ka indoklásával. Húsz százalékuk elpusztult a lágerekben, 
az életben maradottaknak a fele pedig vagy Ausztriába 
vagy a nyugatnémet területre kérte a letelepedését, mivel 
nem akartak visszatérni Romániába. Otthon feltehetően 
kényszerlakhely várta volna őket. A büntető példa statu-
álása kézenfekvő volt. A bánati sváb lakosság egy részét, 
mintegy 40 ezer személyt a Bărăganba száműzték, ahol 
embertelen körülmények között tengődtek.

A Németországba való hivatalos áttelepedés már 
1945 és 1947 között beindult és egy akkori adat 15 ezer 
romániai német visszatelepülőt említ. Ismeretes, hogy 
1950 és 1980 között 105 ezer németajkú román állampol-
gár telepedett Németországba, akiknek a java részéért a 
német állam fejpénzt @ zetett Romániának. Egy töredék 
valamilyen módon kimenekült az országból, vállalva azt, 
hogy a háza és a teljes vagyona elenyészik. Otthonmaradt 
rokonaikat aztán családegyesítés címén valahogyan 
kivásárolták. 
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Az 1977. január 5-én megejtett népszámlálás adatai 
alapján összesen 358.732 német és szász élt még 25 év-
vel ezelőtt Romániában… Számarányuk azonban évente 
ezrekkel csökkent a kényszerített vagy támogatott kiván-
dorlás miatt. A zsidóság sajnálatos pusztulása és távozá-
sa után még egy kisebbséggel szegényedett az ország. Ha 
egyáltalán idő maradt rá, a helyben maradottak fájdalom-
mal búcsúztatták a kiszakadó zsidókat és németeket, de 
valójában még ez is tilossá vált. Neveiket csak suttogva 
lehetett említeni, olykor még visszamenőleg is törölték 
őket a régi névsorokból, fényképekről. A kisebbségek el-
hagyott temetőit és templomait sem kímélték. 

A Szabad Európa rádió és a világ akkor felületesen 
igazat adott az elmenekülőknek abban, hogy nem akartak 
azonosulni a Román Kommunista Párt célkitűzéseivel.

Napjainkban a népszámlálók már csak 60–65 ezer 
németet mutattak ki ami azt jelenti, hogy Románia 
21.698.181 személyt kitevő lakosságából csupán 0,3 szá-
zalékot tesz ki a számarányuk. Visszatekintve a 80 évvel 
ezelőtti jelenlétükre megállapítható, hogy négy emberöltő 
alatt 700 ezerrel csökkent a romániai németség létszáma. 
Ez az „eredmény” sokkoló hatású és elgondolkodtató, 
akárcsak a romániai magyarság 200 ezerrel való hivatalos 
apadása az elmúlt tíz év alatt.

Az oroszországi vagy a romániai németek esetében 
olyan nemzeti kisebbségről van szó, amelynek nagyon 
erős volt a hátországi kapcsolatrendszere, de a koldusz-
szegénységre juttató nacionálkommunizmussal szemben 
egyik országban sem tudtak megmaradni. Egy jogfosz-
tott és elszegényedett nemzeti kisebbség – példák vannak 
reá – hosszú távon el tudja viselni a másodrendű állam-
polgári szerepet. A rájuk oktrojált kollektív bűnösség 
tudata viszont elveszi az életkedvüket, megkérdőjelezi a 
létjogosultságukat. 

A német kisebbség esetében nyilvánvaló, hogy pusz-
tulásukhoz hozzájárult a két világháború kirobbantásá-
ért felelősnek tartott anyaországi ideológia. Döbbenetes 
viszont, hogy a háborúk következményeiért a messzire 
szakadt kisebbségek szenvedtek a legtöbbet. Azt éreztet-
ték velük, hogy túszok, és hogy valójában csak mutató-
ban van szükség rájuk, illetve jobb ha beolvadnak. Míg 
évszázadokkal korábban autonómiára és kiváltságokra 
számítottak, a 20. században az elvándorlást választották, 
ha erre egyáltalán módjuk volt. Megbélyegzett identitá-
sukhoz, életvitelükhöz a hatóság ellenségesen viszonyult, 
s ha csak tehette, szétszórta, vagy kivándoroltatta őket. 

A Volga mentén 1765-ben az ígéret földje

A Volga menti németek hitélete és sorshelyzete sok 
mindenben hasonlít a romániai németek tragikus útjá-
hoz. A németek keleti, népek közötti megjelenése, hit-
vallásos szolgálata mára szinte lezárultnak tekinthető. 
Hajdani egyházközpontú kisugárzásuk azonban még újjá 
éledhet úgy, mint a gyertyafény vagy a megízesítő só utá-
ni vágyakozás. A német származású II. Katalin, aki a pra-
voszláv hitre való áttérése után az Alexajevna nevet kapta, 

1762-ben vette át a hatalmat és lett Oroszország uralko-
dója. A felvilágosodás híveként Nagy Péter cár nyom-
dokába lépett és erős ütemben igyekezett korszerűsíteni 
az országot. Külföldre küldte tanulni az orosz i+ úságot, 
az országba pedig mesterembereket, bojárokat és föld-
művelőket telepített. A német telepesek Bajorországból, 
Hessen és Pfaltz tartományokból érkeztek mintegy 30 
ezren, és a Volga mentén 340 km területen telepedtek le 
mindkét parton, úgy 50–50 km-s hátországi mélységben. 
Vallási megoszlás szempontjából 70 százalékuk protes-
táns volt, 30 százalékuk pedig katolikus. Településeiket 
saját maguk szervezték meg, házaikat is maguk építették. 
Önkormányzattal rendelkeztek. Az orosz állam kezdet-
ben igás lovakkal és pénzek kiutalásával segítette őket vá-
sártartáskor nem vettek tőlük vámot és 30 évig adómen-
tességet élveztek. 

A megígért kedvezmények ellenére a szokásos kez-
deti nehézségeket csak tetézte a Pugacsov vezette 1774-es 
parasztfelkelés, amely tetemes pusztulást okozott a Volga 
mentén. Ezt követően mégis virágzásnak indultak a tele-
pek és valóságos oázisoknak számítottak a nyomorúságos 
környezetben. Az orosz lakossággal nem igen keveredtek, 
egyházközségeikben és iskoláikban a német nyelvet hasz-
nálták, ápolták a német kultúrát és szabad kapcsolattartá-
suk volt a német államokkal. A Volga menti németek sza-
porodása és jóléti állapota a 19. században 1871-ig tartott, 
amikor II. Sándor cár eltörölte kiváltságaikat. Kötelezővé 
tette az orosz nyelv használatát, a katonai szolgálatot és 
az általános norma szerinti adózást.  Az oroszosítás elle-
ni tiltakozásuk jeléül sokan vándoroltak ki Argentínába 
és az Egyesült Államokba, míg az Odessza környéki né-
metek Szibériába telepedtek át a cári diktátumok miatt. 
Mindezek ellenére 1897-ben 1,7 millió volt a németek lé-
lekszáma Oroszországban. 

A környező népek, tatárok, azerbajdzsánok és kirgi-
zek általában irigyelték a németek életszintjét, az orosz 
politika pedig a német Poroszország megerősödése miatt 
kezelte gyanúsan őket. Ezen pillanattól kezdve a német 
telepesek sorsa folyamatosan rosszabbodott. A nyomorú-
ság két fő oka nem más, mint a német birodalmi befolyás 
és az oroszosítás. 

Háborúk, programok, deportálások: 1914–1945

Az első világháború kitörése után a németeket 
Oroszországban az ötödik hadoszlopnak tekintették. 
Moszkvában 1915 májusában 700 német lakást és válla-
latot fosztottak ki. Az úgynevezett likvidációs törvénnyel 
150 ezer németet hurcoltak a Volga vidékéről a szibériai 
munkatelepekre. Az otthon maradottakat úgy kezelték, 
mint lehetséges ellenségeket. 

Egészen furcsa, hogy pozitív változást maga az orosz 
forradalom hozott az életükben. A Volga menti némete-
ket a Szovjetunió közösségébe egy autonóm szocialista 
köztársaság címén fedték be. Ettől kezdve ismét használ-
hatták a nyelvűket a templomaikban és az iskoláikban. 



142 AZ EMLÉKEZ(TET)ÉS SZOLGÁLATA

Ezt a rövid időszakra terjedő megkönnyebbülést az 
1920–21-beli polgárháború és a szörnyű éhség váltotta 
fel. A maradék német lakosságnak ekkor egyharmada 
pusztult el és nem is lehet tudni, hogy hányat hurcoltak 
el ismét Szibériába a büntetőlágerekbe. Mindez a vallásel-
lenes kampány jegyében történt, amelynek a következté-
ben a német közösségek vezetőit, lelkészeit, tanítóit mind 
elhurcolták. 

Sztálin parancsára 1928-ban elkezdték a kollektivizá-
lást.  A Volga menti németek, akárcsak az orosz paraszt-
ság többsége, nem akart belépni a szovhozokba és kolho-
zokba. Ellenkezésük szörnyű következményekkel járt. 
1936-ig összesen 136 ezer németet öltek meg békeidőben 
és 23 ezer tanyát pusztítottak el. Az életben maradottak 
közül 450 ezret kolhozmunkára fogtak be. 

A második világháborúban Németország 1941. júni-
us 22-én megtámadta a Szovjetuniót és ennek nyomán a 
Volga menti németséget teljes egészében Kazahsztánba és 
Szibériába deportálták. Politikai jogaiktól megfosztották 
őket, javaikat elkobozták, a lágerekben pedig elkülönítet-
ték a családjaiktól a fér* akat. Az asszonyokat és a gyer-
mekeket más táborokba vitték. Előfordult, hogy hat hó-
napig tartott az utaztatás…

Azonban, csodálatos módon, nem egy kazahsztáni 
faluban fordult elő, hogy az odakerült németek ebben az 
állapotban is annyira vitték, hogy idővel templomokat 
építettek. 

A második világháború után napjainkig

Hihető és szinte hihetetlen: a népszámlálás alkalmá-
val azt mutatták ki 1949-ben, hogy egymillió német él a 
Szovjetunióban, éspedig Szibériában és Kazahsztán terü-
letén. Hazaárulás vádja miatt törvénybe iktatta a szovjet 
állam, hogy a németek sohasem térhetnek vissza a Volga 
vidékére, de a balti államokba sem telepedhetnek. 

Konrád Adenauer, német szövetségi kancellár 1955-
ös látogatása után elérték, hogy az Oroszországi népi 
németek bizonyos fokú kulturális tevékenységet folytat-
hassanak, Volga menti házaik visszaszerzésének a kérdése 
azonban szóba se jöhetett… 

Gorbacsov elnök alatt számukra is változott a világ: 
a németek visszatérhettek a Volga vidékére, rajoni közös-
ségeket szervezhettek, kulturális életüket törvényekkel 
immáron nem korlátozták. Jelcin ellenezte azt, hogy a 
Volga mentét autonóm területté nyilvánítsák. Ettől kedve 
Németországba is kivándorolhattak, és lélekszámuk ez-
után napról napra csökkent. Még az idősek sem akartak 
Oroszországban maradni.

A nyolcvanéves Mária asszony ma Schwerinben él

Mária asszony Orlo+  faluban született, ahol an-
nak idején kórház, gyógyszertár, öregotthon és iskola 
létezett, a főtéren pedig egy mennonita templom állott. 
Szülei gazdálkodásból éltek. Zöldséget és gyümölcsöt 

termesztettek. Ebben a munkában és az aszalásban a 
gyermekek is segédkeztek. 

Amikor 1929-ben őket is bekényszerítették a kol-
hozba, nehezebb lett az életük, főleg miután 1931-ben az 
édesapját három évi börtönre ítélték és a családot kizárták 
a kolhozból… Ekkor bútoraikat is elvitték, kilakoltatták 
őket, édesanyjuk egyedül nevelte a négy gyermeket és egy 
másik családhoz költöztették őket. Édesapjuk már bete-
gen jött haza a tömlöcből és nemsokára meg is halt. Ettől 
kezdve édesanyjuk napszámos munkát végzett a nagyob-
bik leánytestvér takarítónő lett az iskolában, a * útestvére 
pedig a kórház állatait gondozta. Így éltek 1935-ig, amikor 
Melitopolba, a tartomány fővárosába költöztek. Itt szava-
zati jogot kaptak és német iskolába járhattak, de 1938-ban 
Oroszországban az összes német iskolát bezárták. 

Mária asszony hét osztályt végzett és a háború kez-
detéig egy élelmiszerüzletben dolgozott. Családjukat 
1941 szeptemberében Novoszibirszkbe evakuálták egy 
állatszállító vagonnal másik 33 személy társaságában. 
Természetesen csak kevés holmit vihettek magukkal. Egy 
hónapig nem mosdottak és csak néha adtak be valami 
meleg ételt. Szibériába érkezve kollektív gazdagságokban 
dolgoztatták őket és idegen családoknál laktak egy szoba 
sarkában. Tomszk környékére a Don mellé 1942-ben vit-
ték őket, hogy egy konzervgyárban dolgozzanak. Mivel a 
gyár még nem épült fel, ismét kollektívekben dolgoztak, 
télen pedig 100 km távolságra is elvitték őket az erdők-
be fát vágni, méteres hóban. Öltözékük, lábbelijük siral-
mas volt, ennivalójuk fagyott zöldségből készült a munka 
eredményének függvényében pedig néha egy-egy darab 
kenyeret is kaptak. A konzervgyár 1943 tavaszára végre 
elkészült és ők evezve vasdereglyékkel messziről hozták 
a halakat. A munkások a gyárban laktak, télen minden 
megfagyott és sokan haltak meg az éhség miatt. Meghalt 
az édesanyjuk is, a három gyermek pedig 1944 tavaszán 
egy folyó menti falucskában egy négyszer három méteres 
faházikót épített magának. 

A háború végén a nagyobbik * útestvérük hazatért a 
munkaszolgálatos katonaságból, megházasodott. A ki-
sebbik * útestvérük is megnősült. Mária asszony 1948-ban 
ment férjhez, a húga náluk lakott. A parancsnok 1951-ben 
hosszú-hosszú kérelmezés után megengedte, hogy a vá-
rosba költözzenek. Lakást nem utaltak ki nekik, így a kis 
faházukat levontatták 40 km-rel tovább és a város szélén 
felépítették. A férje fahordókat készített a halak sózásá-
hoz, a halak füstölése pedig nyáron az asszonyi munká-
hoz tartozott. Télen az asszonyok a 40-50 fokos hidegben 
egyszerű szerszámokkal jegyet vágtak a folyón, hogy a 
nyár folyamán jegelhessék a kifogott halakat. 

Végre elérkezett az az idő, amikor úgymond kény-
szerlakhelyüket szabad volt elhagyni és Mária a férjével 
és három gyermekükkel meg a húgával Kazahsztánba 
költözött. Itt egy házacskát vásároltak, azután istállót 
építettek, állatokat tartottak. A férje ácsként dolgozott 
és három hónappal nyugdíjazása előtt, 1984-ben meg-
halt. Máriát 1977-ben nyugdíjazták, 21 évig dolgozott egy 
élelmiszerüzletben.  
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Férje halála után a húgával együtt elhatározták, hogy 
Németországba telepednek. Mire 1992-re elkészültek az 
iratok, meghalt a húga és újra elölről kellett kezdeni min-
dent, de 1993 februárjában az idősebb ' ával eltávozhatott 
Kazahsztánból. 

Két év múlva a másik két ' a is bevándorolhatott 
Németországba. Mária asszonynak van szociális nyugdí-
ja, lakást is kapott, az idősebbik ' ával közös háztartásban 
élnek. Sorstörténetük tipikus! Schwerinben buzgó egy-
háztagok. A volt NDK területén a honvágyukról beszél-
nek… Élnek. 

A drága Volgát már csak a híradókból látják, egyelőre 
még nem tanácsos látogatóba menniük. 

A Volga menti bevándorlók között sok a munka-
nélküli, csoportos nevük pedig késői kitelepülök, késői 
áttelepedők… 

Jövőre új adatok várhatók

Oroszországban a kommunizmus bukása óta nem 
volt népszámlálás. A lakosság létszámát jelenleg 143,6 mil-
lióra becsülik, természetes szaporulat nincs és a háborúk 

meg a bevándorlás következtében évente körülbelül egy-
millióval csökken a lakosság száma. Legközelebb 2002 
októberében kezdik meg az átfogó statisztikai felmérést és 
a népszámlását, az eredmények pedig 2003 nyarára vár-
hatók. Ezt a munkát 600 ezer népszámlálási biztos végzi, 
akit 200 ezer rendőr fog segíteni a munkában. 

A népvándorlásnak igen sok az ellenzője, főleg azok, 
akik engedély nélkül élnek a városokban, vagy illegálisan 
tartózkodnak az országban a határok mentén. Valójában 
a mindenkori adatgyűjtők ellen irányul az országos bi-
zalmatlanság, amely egyidős a titkosszolgálati intézmé-
nyekkel. Ha valakit különösen érdekel az oroszországi 
protestánsok, közöttük a német ajkú lutheránusok és re-
formátusok létszáma, akkor azt leginkább a németországi 
egyházi Partnerhilfe akció keretében készült kimutatá-
sokból lehet megtudni, de még ezek a számadatok sem 
fedik a valóságot. Ráadásul az idei népszámlálás kérdő-
ívében már nem is szerepel a népi hovatartozás kulcsa. A 
németországi bevándorlási hivatal adatai azonban ponto-
sak: 1990 januárjától 2002 augusztusáig 2,4 millió német 
származású érkezett Németországba a balti államokból, 
Lengyelországból, Romániából és a Volga mentéről.

o
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„Ma élni, írni, szólni kötelesség!” (Zas Lóránt)

Egyházaink gyümölcsösének irtása úgy kezdődött, 
hogy kitűzték a célt: Magyarországon húsz év alatt fel 
fogják számolni a vallásosságot! 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 egyház-
történeti rétegeket a Tiszáninnen területén a második 
világháború befejezéséig, a ködös diktatúraváltásig, az 
emberhullás újabb folyamatának a kezdetéig. Amit a 
sztálinisták ott vittek véghez a felszámolt egyházkerület-
ben a békepapok közreműködésével, arról, csak halkan, 
a Nagysármásra hazalátogató rokonok, majd 1966-tól 
kezdve Balogh Zoltán, dr. Bartha Árpád, Bojtor István, 
Irlanda Sándor, Sólyom Ferenc és Szabó Dániel révén hal-
lottunk. Ritkán a Szabad Európa Rádió adásaiban is emle-
gették 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 kereté-
ben, levéltári források, első kézből származó feljegyzések 
és személyes beszélgetések nyomán érzékelteti a korabeli 

állam egyházpolitikai „fogásait”. Esetenként felismerjük 
a „beszervezett”, de lehet hogy „csupán” nagyravágyó, 
magánszorgalmú és megélhetési szempontból zsarolható 
egyházi vezetők kiszolgáló módszereit. Erről, az inceszt 
kategóriájába tartozó teherről mondotta Németh Géza 
is azt, hogy: „…a belső árulás többet ártott a református 
egyháznak, mint a külső üldözés.”

A magyarul beszélő moszkoviták kezdetben szov-
jet forgatókönyv szerint, a palástos árulók és hóhér-
ok tudatos szerepeltetésével kísérelték meg lejáratni az 
Anyaszentegyház tekintélyét, olyan egyházi vezetőkkel, 
akik cinikusságukban olykor alig leplezték, hogy egy 
erőszakszervezet a megbízójuk, és hogy a hamis társada-
lomboldogítási tanítást csak mímelik vagy még maguk 
között sem hiszik. Rákosit idézzük: „És ha az elvtársak 
azt veszik észre, hogy a hallgatók nagyon vallásosak, az 
elvtársak ne tartózkodjanak Istennel spékelt jelszavaktól 
sem… Lássa a falusi ember, aki meg van győződve arról, 
hogy ha szarva nincs is a kommunistának, 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 táma-
dunk.” Az ellenállók azonban, akiket „Ávóval vert a sors 
keze”, ennek ellenére sem azonosultak a kétszínű ateista 
rendszerrel és annak a békekonferenciákon gyártott teo-
lógiai kellékeivel.
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Ártó szándékkal az állami és egyházügyi hivatal ügy-
ködése nyomán a megrontók az anyagiakból is igyekeztek 
mézesmadzagot fonni, hogy a diktatúra ezáltal is háttérbe 
szorítsa a lelkészi munkát. Felállították a bejegyzett egy-
házak és az el nem ismert vallási csoportosulások kategó-
riáit, kongruát is aszerint adtak. Ravasz László 1948-ban 
nyomatékosan ) gyelmeztetett arra, hogy az egyháznak 
az államtól való anyagi függősége veszélyes kiszolgál-
tatottságot eredményez. Továbbá az iskola és az oktatás 
kisajátításával űrt akartak és tudtak támasztani a nem-
zedékek kultúrája meg az atyák és a ) ak, a lelkészek és az 
i/ úság között, és még hosszasan lehetne sorolni az ébre-
dés, a keresztyén polgárság megtörésének a módozatait, 
a magyarság-tudat internacionalista üstben való „puhí-
tását”. 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 za-
varták a hitbeli tudás és az erkölcsi értékek átadásának 
a folyamatát. Az emberek történelemlátását szakosított 
„kampányokkal” befolyásolták, az emlékét is ki akarták 
radírozni a régi világnak, sőt átírták. Annak pedig az 
írmagját sem hagyták volna kicsírázni, hogy a kommu-
nista üdvállamok berendezkedése megdőlhet, és hogy a 
„rózsaszínű állványok alatt” valaha is megszűnik a hall-
gatás és a hazugságok börtönfalainak az építése. Annál is 
inkább, mert a világkeresztyénséggel hivatalosan csak a 
kitenyésztett, szűk egyházi klikk érintkezhetett.

Összehasonlítva az anyaországban és a leszakított 
országrészekben történteket, első látásra fény derül arra, 
hogy mindenütt azzal kezdték, hogy áltörvényes közigaz-
gatási rendelkezésekkel rombolták a református egyház 
hagyományos felépítésű struktúráját. A hívek nyájának 
megfélemlítését pedig többnyire a pásztorok szószerinti, 
nyilvános és „éjszakai” jellegű „megverésével” kezdték el, 
nyomokat és tanukat eltüntetve. Vajon az Egyház negy-
ven éves pusztai vándorlásának a megértéséhez, ennek 
a történetnek a feldolgozásához most képletesen ismét 
negyven esztendőre van szükség? Véleményünk szerint 
valamilyen hamis szerénység folytán ijesztően kevés a 
száma az eddig megjelent egyházi kórkép-ábrázolások-
nak. A többé-kevésbé érthető okok miatt Romániában is 
nagy adóssága van ennek az életünk megértését szolgá-
ló emlékgyűjtésnek, az igazság szeretetben való keresé-
sének 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 kö-
zül elsődlegesen ezt a számottevő adattal szolgáló művét 
ajánljuk: A Nagyváradi (Királyhágómelléki) Református 
Egyházkerület története 1944-1989. A kiszolgáltatottság 
magyarországi és romániai párhuzamainak érzékelteté-
séhez az 1990 előtti napi sajtó szóhasználatára hívjuk fel a 
) gyelmet: arra, hogy az újságok vezércikkeit teletűzdelték 
bibliai fogalmakkal és kifejezésekkel, tehát még a nyelvet 
is fonákosították, nem is beszélve arról, hogy a cenzúrá-
zott egyházi sajtóban a püspökök által propagált „keskeny 

útnak” semmi köze nem volt a Jézus által hirdetett kes-
keny úthoz. Más forrásokban olvastuk, de itt a helye, 
hogy egy mondat erejéig megemlítsük, hogy a magyar és 
román politikai rendőrség, az ÁVÓ-AVH és a Securitate 
ügynökei rendszeresen cseréltek adatokat a reakciósnak 
nyilvánított református lelkészek bemérésére, de való-
színű, hogy így volt ez a „csehszlovák” és a „jugoszláv” 
titkosrendőrségi kapcsolatrendszerben is.

Másrészt az a döbbenetes, hogy a posztkommuniz-
mus korának visszahúzó erői állami, de a folytatólagos 
egyházi vonalon is gyakran lebecsülik a kutatást és nem 
akarják, nem merik leleplezni a volt ügynököket, gyakran 
bibliai textusokra és a rokoni kapcsolatokra hivatkozva. 
A romániai ortodox egyház elesetteinek és fertelmeseinek 
az adataira eddig csak az újságírók tekinthettek rá a füg-
gönyök mögött, ami rendkívül elszomorító. Máig sincs 
egyértelmű válasz arra, hogy emberileg miként történ-
hetett meg az egyházi tisztségviselők szerfölötti arányú 
megbecstelenítése, és hogy 1989 után miért sekélyesedett 
el a megtisztulás folyamata. Jézusnak az egyháziak általi 
megtagadását 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 ha-
sonló dolgozatok köteleznek a bűnbánat számonkérésé-
re, a maradék keresztyéni méltóság védelmére, ugyanis 
számos hűséges munkás már meg sem szólalhat, és így 
helyettük is ez kell elmondja, vagy remélhetőleg egy má-
sik dolgozat, hogy Jézus Krisztus hűséges szolgája volt az 
annakidején megbélyegzett egyházi munkás. Az áldoza-
tok neveinek összegyűjtése az emlékezők további feladata, 
akárcsak az erkölcsi 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 szerencsénkre az árral szemben úszók 
képviseletében tudott megszólalni ennek a kötetnek az 
egyharmad részében. A hivalkodást kerülő „rendszer-
váltót” Zas (Szász) Lóránt már korán meglátta a bizony-
ságtevő Török Istvánban – iskolatársak voltak 1958-1959 
folyamán a piliscsabai szakiskolában –, szóval akkor, 
amikor erkölcsileg nagy szükség volt (és van!) a nemzet 
áldott, és áldani kész felrázóira. Mert, tesszük hozzá a 
saját tapasztalatunkat, a láncos toronyórák igézetének a 
hatására, meg azokra hallgatva, akik csak könyvekből ta-
nulták a leckét, a szavazók hamar elfelejtik az igazságot.

Az igazságtalanságok sorozatának jóvátételéhez 
egyetlen felekezetnek sincsenek meg az eszközei, de az 
Egyháznak vigasztalással és szüntelen tanúságtétellel 
kell hozzájárulnia ahhoz, hogy ne ismétlődhessen meg a 
tengernyi szenvedés, az olyan embertelen ideológiák el-
terjedése, mint a fasizmus és a nemzeti-kommunizmus és 
azoknak a gyűlöletre alapított uralma. Hány családnak és 
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gyülekezetnek törték ketté az életét az úgynevezett „osz-
tályharc” vagy az „ellenforradalom” jegyében úgy, hogy 
az ártatlanok sorsa fölött bérencek döntöttek? Itt, elöljá-
róban, elég, ha most csak szemelvényesen említjük meg a 
kötetben leírt eseteket, jelezve, hogy javarészt nem ismert, 
és a személyekhez fűződő, eddig publikálatlan dokumen-
tumokkal találkozunk, mint például egy, az alkoholiz-
must elítélő temetési prédikációval. Meggyőződésünk, 
hogy a lakosság mesterséges aljasítására a rendszer urai 
valósággal ösztönözték a szeszes ital fogyasztását, mert 
az akaratilag legyengített személyekkel könnyebben bán-
hattak el. Magam sem tudtam eddig, hogy a Református 
Egyház Megújulási Mozgalmának a Hitvalló Nyilatkozata 
például nem 1956-ban, hanem már 1955-ben megszü-
letett. Újként hat, hogy a zűrzavaros állapotok ellenére 
1956-ban 900 presbitérium válaszolt az 1200-ból igennel 
arra, hogy támogatja a hitvalló egyházmodellt. Először 
olvastam arról, hogy komoly következményei voltak an-
nak, ha valaki a 32 évig tartó kádári vezetés idején lel-
készt fogadott otthonában. Hogy Éliás Józsefet az ellen-
állási mozgalomba Soós Géza szervezte be. Sorolhatnám 
még a Kocsis Elemér pálfordulásait, vagy a református 
Sztalinnak, Bartha Tibornak a főpapizmusát. Az Éliás-
ügy miatt Barthát az amerikai magyarság elzavarta, meg 
kellett szakítania az Egyesült Államokban elkezdett útját. 
Feltételezem, hogy Éliás József erkölcsi rehabilitációjának 
a történetéhez Sipos Tibor emigrációban szolgáló lelkész 
levéltárában is bőséges anyag található. (Sipos Tibor 2014 
nov. 8-án az Erdélyi Gyülekezetben a németországi Éliás 

József Baráti Kör tagjaként ismertette Éliás József teológi-
ai, szépírói és irodalmi munkásságát.) Továbbá bizonyo-
sak vagyunk abban, hogy az Enyedy Andor Lelkészkör 
levelesládájában is jócskán akad még közlésre érdemes 
egyháztörténeti dokumentum.

Közben, Nemes Csabának köszönhetően megismer-
kedhettem a szintén tusoni Török Istvánnal, ami részem-
ről és e könyv kiadása szempontjából nem kis jelentőséggel 
bír. Tőkés László EP-képviselőnek, a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület volt püspökének, aki maga is 
szenvedő alanya volt az egyházüldözésnek, a kiadáshoz 
nyújtott anyagi támogatásáért mondunk hálás köszöne-
tet. E korszak története iránt rendkívüli érdeklődést ta-
núsító lelkipásztorként, mindenkinek a szíves ; gyelmébe 
ajánlom ezt a keresztet hordozó elődeinkről szóló, jól do-
kumentált, tudományos és olvasmányos művet, amelynek 
szerzője és címe: Misák Marianna, Egyházpolitika a szo-
cializmusban. Amiről szólnak a könyvek és amiről nem. 
Partium Kiadó, Nagyvárad, 2015.

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

o

A szégyentelenül megszállott könyvtár

Paizs Tibor jó barátom,1 immáron a csillagok fölül 
visszanéző Peregrinus, az utolsó beszélgetésünk alkal-
mával elmondta, hogy 1988-ban duplafenekű szekrény-
ben mentette ki a kéziratait a román határon. Búcsúzóul 
pedig meghagyta: írjál valamit a szeretett Könyvtárunk 
történetéről, hiszen egyszer te is könyvtáros szeret-
tél volna lenni.2 (Valaki, talán felebaráti féltésből? – ezt 
megakadályozta.).

I. A könyveket gyűlölő rendszerek

A lengyel származású amerikai ; lozófus és jogász, 
Raphael Lemkin írta le a második világháborút köve-
tően azt a népirtásokra jellemző képletet, amelynek az 
egyik, bűncselekmény számba menő, „előkészítő” ösz-
szetevője a szülőföldtől való elidegenítés, többek között 
a könyvtárak (fokozatos vagy rögtöni) felszámolása által. 
Általában a könyvek égetése előzte meg az emberek terve-
zett pusztítását…

1  2014 dec. 17-én hunyt el.
2  Beszélgető- és levelezőtársaim voltak: Klaas Eldering, Magda van 
der Ende, Juhász Tamás és Sógor Géza

Gyermekkoromban még ismertem azt a vasgárdis-
tából jegyzővé vedlettet, aki két napig égettette a pusz-
takamarási Kemény-féle könyvtárat. A füstölgő könyvek 
védték egymást, egyszer záporeső oltotta ki a máglyát a 
szemtanúk szerint, és akkor a későbbi tovarasu Muresan 
párttitkár két hordó petróleumot hozatott Mezőzáhról 
a maradék könyvek holocaustjához. A kastélyt pár éve 
tervszerűen omlasztották össze. Báró Kemény Zsigmond 
sírkövét minden évben ledöntik, a magyarok visszaállít-
ják, és a helybeliek arról is beszélnek, hogy már egyszer 
azt is megkísérelték, hogy elvigyék, csak: amikor aznap 
egy gazda történetesen visszakövetelte az ellopott takar-
mányát, a sarjú alatt megtalálták a szekér derekában a 
síremléket.3

Szólaljon most meg a Mezőség egyik nagy szülöttje, 
Sütő András, a pusztakamarási tanú: „Emlékeimből azt 
idézem föl, amit 1944 őszén láthattam Kemény Zsigmond 
(illetve az akkor még élő báró Kemény Béla) könyvtá-
rának máglyatüzénél 1944 őszén. Tűzre kerültek akkor 
Kemény Zsigmond személyes tulajdonából való könyvei, 

3  Oroszhegyi Attila szóbeli közlése 2015 aug. 20-án Pusztakamaráson.
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iratai, levelei. Erdélyben olyan könyvtárpusztítás folyt 
akkor, amihez hasonló még soha nem történt a múltban. 
Borzalmas volt 1848–49-ben Nagyenyed és a kollégiumi 
könyvtár fölégetése, a lakosság tetemes részének lemé-
szárlása, ám akkoron a vidéki magyar kastélyok egy része 
– könyvtáraikkal együtt – mégis megmenekült. – 1944 
őszén Erdélyben – a magyar arisztokrácia elűzetése, a 
földbirtokosok teljes kifosztása alkalmával – elpusztítot-
ták a könyvtárakat is. Ekkor szellemiekben is olyan hatal-
mas veszteségeink támadtak, melyeket azóta sem tudtunk 
pótolni. Borzalmas napok voltak azok, s nem csupán az 
emberi életre nézve, hanem a magyar kultúra sorsában 
is. Amikor a juhász – forradalomnak nézvén a rablást – 
nem érezte jól magát, ha juhainak fejésekor nem valamely 
inkunábulumot, ősnyomtatványt használt fejőszéknek.”4

Sok jót a kolozsvári Protestáns Teológia könyvtá-
ra sem várhatott. Édesapám, aki szénior és könyvtáros 
is volt 1940-ben5, többször is elmondta nekünk, hogy az 
orosz katonák az 1944-es kolozsvári zábráláskor a könyv-
tárat sem kímélték, kihordták a székeket, díványokat, a 
tanácsterem bútorzatát, és az épület előtti járdán árulták 
a járókelőknek. Nemigen kelt el, apám visszakönyörögte, 
a református pópák tulajdonára hivatkozott egy szótárral, 
amiért arcára sújtott egy tisztféle a korbáccsal, és ezt kö-
vetően Krizsovánszki Jenővel visszahurcolhatták a ma is 
meglévő bútordarabokat.

Otthoni, asztal mellett felcsipegetett könyvtári tör-
téneteink visszatérő témája volt Horváth László6 szász-
régeni lelkipásztor, Margitka húgom keresztapja, aki 
számos alkalommal látogatta meg a Teológiát az 1950-es 
években. Amikor szülővárosába, Kolozsvárra utazott, 
zsákszámmal hozott elemózsiát és könyveket, bevonult a 
Teológia könyvtárába, naphosszat olvasott és ott találko-
zott az i+ úsággal meg a tanárok egy részével, ami a hivata-
losok ellenszenvét váltotta ki. Ezekről a nevezetes beszél-
getésekről a légátusok is híreket hoztak Nagysármásra. 
Kortársai úgy jellemezték, hogy ő az erdélyi „aranyszá-
jú szónok” Vesszőparipája volt a lelkészi továbbképzés, 
de Vásárhelyi János püspök főleg azt rosszallotta, hogy 
antiepiszkopális szellemi műhellyé alakítja a könyvtá-
rat és 1954-ben például a tiltó rendelkezések ellenére is, 
úton-útfélen terjeszti a saját műveit7. Amikor az egyházi 

4  Sütő András: Könyvtárak gyásza és dicsérete. Elhangzott 2003. 
január 12-én a marosvásárhelyi Vártemplomban, ahol Sütő András 
jelképesen átadta megőrzésre-gondozásra a Református Kántor-
Tanítóképző Főiskolának az egykori Új Élet című, marosvásárhelyi 
képeslap 3800 kötetes könyvtárát. — Új Kezdet – református egyházi 
folyóirat, 2003. február. Forrás: http://pim.hu/object.39BD476D-8703-
4EDC-A180-0F2B73B0CC35.ivy — 2014. dec. 28-iki állapot 
5  Molnár Dezső írja az önéletrajzi visszatekintésében: „Másodéves 
koromban az a szerencse és kedvezmény ér, hogy a tanári kar kinevezett 
a Teológia 40 000 kötetes, nagyon értékes és gazdag könyvtárának 
egyik titkárává. Herman Jánossal és Sántha Palival egyike lettem 
annak a három szerencsés hallgatónak, aki a könyvtárhoz kulcsot, 
vagyis szabad bejárást kapott, hogy ott az ügymeneti és rendfenntartó 
szolgálatot ellássa. Négy éven át szabad időm nagy részét így a 
könyvtárban tölthettem, tanulhattam. Könyvtári szolgálataimért 
ötven százalékos bentlakási és étkezési kedvezményt kaptam.” Lásd 
Molnár Dezső: Mintha repülnénk. Kolozsvár, 2013, p.32. 
6  Papp Vilmos: 50 éve halt mártírhalált Dr. Horváth László lelki pász tor 
(1901-1961). In. „Lelkészegyesület”, 2012. 58. évf. új folyam 3. sz. p11-.12.
7  „A Kolozsvári Református püspökség elrendelte továbbá, hogy 
Szőcs esperes állítsa le Horváth írásainak terjesztését és árusítását. 

felsőbbség számára kellemetlen megjegyzéseket tett és 
azt besúgták, Vásárhelyi János püspök így könyvelte el: 
„Görgény felől fúj az a szél… Ősz a haja, de az esze zöld.” 
Fennmaradt az is, hogy Horváth László állítólag „episz-
kopálista glori@ kációs instrumentum”-nak nevezte a 
Református Szemlét8.

„Egyházellenes” (sic!) szervezkedés9, vádjával letar-
tóztatták10 könyvtára és kéziratai nagy részét elkobozták, 
még a holland könyveinek sem kegyelmeztek. A maradé-
kot aztán az özvegye felajánlotta a teológiai könyvtárnak. 
Gálfy Zoltán kiválogatta és elvitte a javát a marosszent-
királyi házból.11 Könyvei maradékának a maradékát én 
vásároltam meg ezer lejért 1977-ben. Akkor mesélte el 
nékünk Balázs Vilmos marosvásárhelyi közjegyző, hogy 
ő úgy mentette meg a kritikus években a tízezres példány-
számú családi könyvtárukat, hogy megfelelő burkolásban 
mindet elásta a kertben.

Amikor megtanultunk olvasni, Rózsika húgommal 
valósággal faltuk a könyveket a Sófalvi Margit tanítónő, 
Lakatos Mariska nagynénénk és a Szilágyi Rózsika kis-
birtokos asszony padlásain, mert félelmében mindenki 
elrejtette a máról holnapra rendszerellenesnek minősít-
hető irodalmat. Ki emlékszik ma már arra, hogy Török 
Lőrinc dédnagyapám idejében az immáron felszántott 
helyű parókia és iskola épületében kapott helyet Tuson 
Község Népkönyvtára az első világháborút megelőző 
időkben? Olykor még az istállók jászolában is találtunk 
könyveket a tusoni vakációink idején.

Hét év alatt megfordult a kezemen a besztercei iskolai 
és városi könyvtár szinte valamennyi magyar kötete és a 
környezetünk meg az előregyártott látszat „megértéséhez” 

Ezt a részt Szőcs esperes végre is hajtotta, következésképpen Horváth 
többé nem fogja sokszorosítani és terjeszteni írásait.” Lásd Sógor 
Csaba kéziratban lévő kitűnő dolgozatát: A kisebbségi lét dimenziói 
egy református lelkész esetében: Horváth László (1901-1961) „Babeș-
Bolyai” Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar, Kolozsvár, 
2009, p. 13, 42. lbj. — Szőcs Endre későbbi teológiai tanár szekuritátés 
fedőneve: „Zöldi”.
8  Teológiai és egyházi szakszótár – Szerkesztette dr. Péter Miklós (1939-
2008). In: „Héttorony”, 2007. december 16.-iki szám. Irodalmi Magazin. 
Világháló: http://www.7torony.hu/blog.php?u=939
9  Molnár János: Az 1962-es kolozsvári püspökválasztás és a szekuritá-
té. Világhálón: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/molnar-
janos-kolozsvar.htm Állapot: 2014 dec. 29 „Nem volt szerencsés Dávid 
Gyula szempontjából, hogy ugyanebben az évben tartóztatták le Hor-
váth László széki lelkészt, akinek ügyét a katonai ügyészség vizsgálta. 
A Fényes Ferenc százados, vizsgálótiszt és Nagy Károly főhadnagy, 
katonai ügyész jelenlétében felvett vizsgálati jegyzőkönyv szerint a tár-
sadalmi rend felforgatásával vádolták. Ez  az általa elismert vád abban 
a tényállásban valósult meg, hogy főleg Kuyper Abrahamtól fordított 
műveket, s azok előszavában nem általában a református egyházra, 
hanem a „magyar református egyházra” utalt, amivel beismerte, hogy 
úgymond „nacionalista-soviniszta eszmét propagált”. Azt is beismerte, 
hogy mivel Kuyper nyomán ő bírálta a püspöki rendszert, lényegében 
a román államrendet megsértette, mert az püspöki rendszerben élő re-
formátus egyházat ismert el.”
10  1956 Erdélyben. Politikai elítéltek életrajzi adattára 1956-1965. 
Szerkesztette Dávid Gyula. Polis Könyvkiadó. Erdélyi Múzeum-
Egyesület. Kolozsvár, 2006. p. 182
11  Özv. Horváth Lászlóné, Bartos Olga közlése szerint a férje 
könyvtárának alapos átvizsgálását és az úgynevezett értékes anyagok 
elszállítását Gálfy Zoltán volt püspöki titkár végezte el és fontos lenne 
a Gálfy beszámolójának az ismertetése vagy annak a megállapítása, 
hogyha valamilyen oknál fogva ez esetben nem jelentett volna.
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bizony jól fogott, hogy a román gimnazista társaim a ke-
zembe adták Franz Ka# a románra fordított regényeit. A 
kölcsönkért könyveket nem mertük a könyves( ókba ten-
ni, mert az internátusban gyakran volt szekrénykutatás, 
így állandóan magunkkal hordtuk a tornafelszerelésbe 
csavarva.

Életem első nagy és egyben egyik legfontosabb 
könyvtára a kolozsvári Teológiai Teológiai Intézet gyűjte-
ménye volt, amelyet 1966 óta a sajátomnak érzek és szíven 
ütött, amikor 1972 táján az a hír járta, hogy a Securitate 
több mint ezer könyvet hurcolt el. Féltek az írott szótól,  
tehát gyűlölték a könyveket és az írástudókat, szinte min-
denkit, hogyha tolluk nem az elrománosítást szolgálta. Ez 
volt az az időszak, mikor már vagy harmadszor csaptak 
le a „szervek” az egyházi könyvtárakra és levéltárakra, és 
szedtek össze mindent, ami az erdélyi ősiségre, magyar 
tősgyökerességre, történelemre és az egyházi intézmé-
nyek létesítésére vonatkozott.  

Ma is alig tudom ép ésszel felfogni, hogy honnan me-
rítette Juhász István professzor úr azt a bátorságot, hogy 
kulcsokat kerítve, az 1971-es húsvéti vakációban az én 
segítségemmel haza, vagyis a lakására vitette a Tavaszy 
Sándor könyveit és szép üveges szekrényét a könyvtárból. 
Ott láttam többek között a Heidelbergi Káté fordításá-
nak a Tavaszy-féle kéziratát és a kiadáshoz kapcsolódó 
elszámolásokat.

II. A Szentlélek munkája politikailag úgyis 
megfoghatatlan

Ezzel a gondolattal bátorította magát a hollandiai 
Magda van der Ende, amikor a doktorjelölti vizsgái egyi-
kén a latin-amerikai felszabadítási teológiáról értekezett 
egy kilences erejéig. A professzorok között feszültség, düh 
és ijedelem támadt. Végül is, az összpontosított mester-
kedések ellenére, 1983 június 22-én csak doktorálhatott a 
Kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai 
Intézetben, a disszertációjának a címe pedig: „Imre Lajos 
élete és teológiai munkássága.”

Magda és férje, Teun van Rheede 1970 szeptem-
berében érkezett Erdélybe az utrechti Teológiáról.12 
Peregrinatiójuk támogatója két jeles személyiség volt: a 
közelmúltban elhunyt Hebe Kohlbrugge13 és dr. Juhász 
István professzor14. Hon( társaikat váltották: Henk van 
de Graaf és felesége Sally van de Graaf-Leentfaar voltak 
az elődeik, akik 1968-ban érkeztek Erdély fővárosába és 
szintén két évig folytattak teológiai tanulmányokat.15

Erdély hívő népe hálásan vette tudomásul, hogy any-
nyi történelmet befolyásoló támogatás után végre – mégha 

12  Magda van der Ende: Életrajzi vallomások. In: Dr.  Juhász István 
(1915-1984), teológiai tanár, egyházi diplomata, emberfaragó, jó barát. 
Szerk. Magda van der Ende és Klaas Eldering. Prof. Juhász István 
Alapítvány kiadása, Kolozsvár, 2002, p.71.
13  Hebe Charlotte Kohlbrugge (Utrecht, 1914 ápr. 8- Utrecht, 2016. 
dec.13)
14  Juhász István (Nagyenyed, 1915. ápr. 16. - 1984. szept. 13. Kolozsvár)
15  Lásd  G. Henk van de Graaf: Dávid Gyula, a mi rektorunk. In: 
Református Szemle, XCV. évf. 2002. november–december. 6. szám, 
544–549

látszólag szűk mozgástérre korlátozva - de a gondviselés-
nek köszönhetően kétoldalúvá válhattak a holland-ma-
gyar egyházi kapcsolatok.

Az állami és a nékik behódolt egyházvezetők azonban 
– szintén – fonákul viselkedtek: A bukarestiek megbánták 
azt a résnyi, 1968-as fogantatású nyitást, és igyekeztek el-
riasztani a református magyarsággal rokonszervező hol-
landiai református egyházak i> ú képviselőit.

A csauseszkánus korszakban a vallási ügyeket illető-
leg a kijelöltek azt szajkózták, hogy Romániában szabad 
egyház van szabad államban és elvárták, hogy a lelkészi 
kar külföldre kieresztett tagjai is ezt az állítást terjesszék. 
Elkobozták a bibliákat, vécépapírt gyártottak a beőrölt 
anyagból, gátolták a teológia művelését és a teológiai iro-
dalom terjesztését. A holland diákjelenlétet azonban 18 
évig azért tűrték el, hogy előttük egy haladó társadalmi 
rendszer vonásait mímeljék. Magda azonban jól fogalma-
zott: a Szentlélek munkája politikailag megfoghatatlan.

Otthonról mi jellembeli ismeretekkel felvértezve és 
persze előítéletekkel is kibélelve érkeztünk Kolozsvárra. 
Édesapám egy-két évente felkereste az öreg professzorait, 
és számukra szeretetcsomagokat állítottunk össze a sa-
ját magunk által termelt élelmiszerekből. Baráti viszonyt 
ápolt Borbáth Dániel, Dávid Gyula, Geréb Pál, Juhász 
István és Mózes András professzorokkal, Horváth Istvánt 
is kedvelte, akivel a régi daróci-bogártelki konferenciákról 
beszélgettek. Horváth Jenő tisztelete és Nagy József sze-
mélye a megpróbáltatásokat hordozó nagyenyedi teológia 
emlékével párosult, a többieket pedig messze elkerülte a 
tanulatlanságuk vagy politikai fertelmességeik miatt. Dr. 
Dobri János rokonunk a Securitate tanár-ügynökei kö-
zül hármat stricinek nevezett, egyet szégyentelen ateis-
ta-kommunistának, egyet pedig veszélyes köpönyegforga-
tónak. A jó és rossz tanárok között fele fele volt az arány, 
de a mérleg nyelve sohasem állt meg középen, titokzatosan 
ingott, miközben a besúgó gépezet 1956 után (is) folyama-
tosan gyártotta az „ellenséges gondolkozású” teológu-
sokról szóló jelentéseket. Valójában az 1966-1973 közötti 
hét évről beszélek, amikor Kolozsváron, Nagyszebenben 
és Bukarestben tanultam. Aki a gonoszok közül végig a 
sarkam nyomán sertepertélt, az Izsák Vilmos teológiai 
főtitkár volt. Országos besúgó, aki beteges perverzitással 
kereste a politikai rendőrség kegyeit. 

A főtitkárok16 helyzete a szekus világban nem volt 
irigylésre méltó, de ez az unitárius egyházból félhivatalo-
san kiközösített személy ráadásul szenvedélyesen hallga-
tózott, leskelődött, minden levelet felbontott, a folyósókat 
ellenőrizte, de a barátságokat, a közbeszédet és a könyv-
tárba érkező postát is. A külföldi kapcsolatok szerfölött 
izgatták, naponta megjelent a szobája előtt dél tájban egy 
csak románul tudó göndör hajú szekus, aki az i> úságot 
( gyelte a szünetekben és becsengetés után rendszerint be-
zárkóztak a főtitkár szobájába.. Talán csak kezdő szekus 
lehetett ez a szolgálatos összekötő, aki a közeli buszállo-
máson várakozók között szokott elvegyülni a régi sza-
badkőműves páholy bejárata előtt? Mert onnan követte a 

16  A főtitkári állásban Izsák Vilmos után következett Kováts Gyula, 
Balon József, Molnár János és Balogh Béla.
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kiszemelteket, és egyszer az utcán nekem rontott és meg-
fenyegetett, hogy többé ne kérdezzem meg tőle, hogy mit 
keres az Intézet folyosóján.

Ez a gátlástalan Izsák olyan eszköze volt a Securitate-
nak, mint a méregkeverőknek a tölcsére. Sokakat juttatott 
börtönbe17, acsarkodott a holland diákokra. Frans Bos 
mesélte nékem egyszer, hogy az ő idejében valakik kék-
re verték és egy darabig csak fekete szemüveggel közle-
kedett. Az i' úság ekkor sorra kopogtatott be valamilyen 
ürüggyel a szobájába és elégtétellel konstatálták a főtitkár 
elagyabugyált állapotát.

Végzős évfolyamunk 1970-ben nem hívta meg az ün-
nepi ebédre, amiből politikai ügyet kreált. Vádaskodásai 
elutasítva, olyan levelet írtam a rektornak, amelyet alá-
írtak az évfolyamtársaim is. Kijelentettük, hogy megelé-
geltük a kötekedéseit. Nem volt egeket rázó hőstett, de a 
bennünket védő rektor mégsem iktatta a levelet, hanem 
hazavitte, így nem lehetett összeesküvést fabrikálni és így 
maradt meg ez a több mint védekező hangú írás18. Egy ma-
gánszorgalmú besúgó, egy idomított megrontó, egy vallási 
bűnöző viselkedése ellen tiltakoztunk szerényen, és ekkor 
a gazdái jobbnak látták elhallgatni az ügyet.

Szabad lelkű diákként Gálfy Zoltánt eleinte szinte 
díjaztuk, ámbár ő sokkal jobban palástolta magát, mint 
Izsák Vilmos. Könyveim közé temetkezve mégis feltűnt, 
hogy a nap leglehetetlenebb óráiban Gálfy Zoltán kioson 
a könyvtárból. Egy idő után már zajtalanul követtem: 
félrenézve suhant a lépcsőkön, többnyire a felső emeletre 

17  Izsák jelentései alapján tartóztatták le 1959-ben dr. Lőrinczi 
Mihályt, dr. Simén Dániel és dr. Erdő János teológiai tanárokat. 
Dr.  Lőrinczi Mihályt 1959. január 23-án tartóztatták le, a kolozsvári 
Katonai Bíróság államellenes szervezkedés és tiltott iratok terjesztése 
vádjával 7 év börtönre ítélte. 1963. február 9-én szabadult. dr. Erdő Já-
nost 1959. április 24-én tartóztatták le, a kolozsvári Katonai Bíróság 
rendszer elleni tevékenység vádjával 4 évre ítélte, 1963. január 1-én 
szabadult. dr.  Simén Dánielt 1959-ben tartóztatták le, 7 évre ítélték, 
1964-ben szabadult. Lásd Oláh Sándor: Egy „demokratikus magatar-
tású pap” az ügynökhálózatban (II. rész) In „Székelyföld” Kulturális 
folyóirat, Hargita Kiadó, 2013 május. Világhálón 2014 dec. 30. állapot: 
http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MTkzMg== 
18  Dávid Gyula irodalomtörténésznek köszönöm ezen levélnek a 
másolatát, amelyet néhai dr. Dávid Gyula rektor levéltárából 2012 de-
cemberében juttatott el hozzám: „Nagytiszteletű Rektor Úr!  Alulírott 
Hermán János tisztelettel jelentem a következőket: ma, 1970. június 29-
én délben a Nagytiszteletű Rekror Úr előtt Izsák Vilmos főtitkár úr azt 
vetette fel, hogy politikai okból történt az, hogy nem hívta meg őt a IV. 
évfolyam az Intézet által rendezett közebédre. A válasz erre írásban is 
csak az, amit a Nagytiszteletű Rektor úr előtt kijelentettem: azért nem 
hívtuk meg a Főtitkár Urat, mert nem szeretjük! Négy éven keresztüli 
sokszori pletykálkodásaival és pornográf jellegű gyanúsításokkal zak-
latott bennünket. Személyesen is leírom az engem bántó kérdéseit: mit 
ittál, újra ittál, jársz a nőkhöz Herman? Mennyit látott rajtad az a nad-
rág? Stb. 
Az ebéden elöljáróink, professzoraink, kedveseink, szüleink voltak je-
len, s ha a Főtitkár Urat, akit tetszés szerint éppen úgy meg is hívhat-
tunk mint nem, bántó magatartásáért közös megegyezéssel nem hívtuk 
meg, hogy ne keserítse meg ezt a szép alkalmat. „Politikai ok” nem áll 
fenn, s ha a jövőre nézve meg akarja magát hívattatni ilyen alkalmak-
ra, igyekezzék tisztességesen viselkedni, azt kiérdemelni, s nem csak a 
protokoll kedvéért lenni jelen.
A Nagytiszteletű Rektor úr, aki mindnyájunk előtt az emberi viselke-
dés példaképe, legyen szíves odahatni ez irányban, a jövőre nézve, hogy 
a Főtitkár Úr viselkedése változzék meg az i' úság irányában. 
     Kolozsvár, 1970. június 29.           Mély tisztelettel: Hermán János
A fentiekkel egyetértünk: Antal Géza, Bak Áron, Balla Árpád, Raduch 
Zsolt, Bartalis Pál, Gábri Sándor, Pályi Béla, Rozsnyai István, Nagy Levente.

beköltözött pedagógiai intézet folyosójára, ahol néha órák 
hosszat ólálkodott. Beleshetett a könyvtár ablakain és fe-
szülten Q gyelte, hogy mit csinál Horváth István segéd 
könyvtáros. Merre járnak a látogatók, netán az indexre 
tett művekhez nyúlnak? Viselkedése számomra annyi-
ra abszurd volt, hogy végül szinte sportból Q gyeltem, és 
igyekeztem magamnak megfejteni a leskelődési rituáléját. 
Ma már százak előtt nyilvánvaló, hogy „Bibliotécárul” ál-
néven sorra jelentette a diákjait és a kollégáit írásban, de 
szóban is, mert a magyar Ungvári Iosif szekus tiszt egye-
nesen a számára berendezett könyvtári szobában tanyá-
zott, sőt a diákokat is oda hívatta Izsák Vilmos, Péntek 
Árpád és Gálfy Zoltán által. 

Gálfy Zoltán 1983-ig(?) töltötte be a főkönyvtárosi ál-
lást, 1988-ig hátrahagyva a Hoinerescu által beejtőernyő-
zött Botos (Schindler) Erzsébetet, aki valósággal szabotál-
ta a könyvtár működését. Tény, hogy az 1989-es romániai 
fordulatot követően tudomásunk szerint Gálfy Zoltán19 
sem kért bocsánatot azoktól, akiket galádul feljelentett, 
sőt egy ideig még fontos tisztségeket töltött be az egyház-
kerületben és az egyetemi oktatásban.20 

.
Jelenleg nem áll módunkban a pontos behatárolása 

annak a dátumnak, amikor a könyvtárban teljes zárlatot 
rendeltek el a külföldiek számára, de ez még a Horváth 
István professzor úr életében, tehát 1972 májusáig történt.21

Vagy Péntek Árpád22, vagy a hamvas álarcát ekkor le-
vető Gálfy Zoltán állott Magda van Rheede elé és közölte 
a bukaresti parancsot: külföldiek nem használhatják töb-
bé a könyvtárat!

A döbbenet múltával Magda kivárta az alkalmas pil-
lanatot és bement a Horváth István dolgozószobájába, 
hogy gyorsan elkérje az előző napon benyújtott könyv-
jegyzékben felsorolt műveket. A két világháború közötti 
erdélyi magyar teológusok műveit kívánta jegyzetelni. A 
mindenkori úriember, a kedves Horváth Pista bácsi ekkor 
kétségbeesetten jelenetezett: ilyen műveket nem talált és 
lehet, hogy minden máshol van és újabban minden más-
képpen van....

Este csendesen kopogtatott valaki a vendégszoba aj-
taján, Horváth professzor úr pisszet intett és beadta az 
újságpapírba csomagolt, várva-várt könyveket.

Ment is ez így egy pár hétig, azon napig, amikor 
Magda van der Ende teára volt hivatalos Imre Magdához. 
A röpke fél óra alatt valaki behatolt a szobájába, össze-
hányta a könyveket és jegyzeteket, széttépte a fehérne-
műjét, a szőnyegre piszkított és az ablakon át távozott. A 
szekrényben őrzött pénztárcát és az útlevelet nem vitte el, 

19  Arra azonban volt gondja, hogy amikor 1989 utolsó napjaiban 
megjelent Nagyváradon a prédikációs kötete, akkor az összes 
példányokból kivágatta a bukott Papp László püspök által írott előszót. 
20  Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára, Kolozsvár: Erdélyi 
Református Egyházkerület, 2005
21  Lásd Hermán M. János: Száz esztendős lenne dr. Horváth István 
teológiai magántanár (1913 nov. 27-1972. május 26) In: „Református 
Kalendárium a 2014. évre” Szerk. Bereczki András. Kiadja a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület. p.158-161
22  Péntek Árpád 1972 februárjától óraadó, 1973-tól teljes állású tanár, 
a rektorságban Erdő Jánost követte 1982-ben. A második ciklust nem 
töltötte ki, mert 1990 tavaszán megsértődött és lemondott.
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csak azt a Kent cigarettát rakta zsebre, ami eredetileg a 
vízum hosszabbításához szükségeltetett.

A megfélemlítő „látogatás” a könyveknek és a disz-
szertáció témájának szólt. Imre Lajos életműve szálka 
volt az ateista nácionál-kommunisták szemében. Csodák 
azonban vannak, és Magda van der Ende 1986-ban nyil-
vánosan is átvehette a doktori diplomáját, pedig Péntek 
Árpád rektor többször is le akarta beszélni arról, hogy 
Juhász Andrásra és Juhász Tamásra várjon.

Magda 1987-ben nékem ajándékozta „Az Út” szinte 
összes példányszámait. Ennek is nagy története van: hol-
land diplomáciai postával jutott ki Amersfoortba az Imre 
Lajos által szerkesztett hajdani folyóirat.23 Ahogy a példá-
nyokat nézegetem, azok nagy része a Bitay Zoárd személyi 
tulajdona volt valamikor.24  A teljes anyagot hazahoztuk 
Nagyváradra, jelenleg a sorozat a nagyváradi KREDOK 
állagát gazdagítja.

Apropo KREDOK: elődje a második világháború 
végéig a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Könyvtára volt, amelynek állagában több mint három ezer 
kötetet tartottak nyilván az emlékezők szerint. Elvitték, 
eldugták, és: megsemmisítették? Kiss Jenő sepsiszent-
györgyi könyvtárigazgató a Román Nemzeti Könyvtár 
pincéjében látott a hajdani pecsétes példányainkból, de 
a többszöri levélbeli megkeresésünket a bukarestiek egy-
szer sem méltatták válaszra. 

Ez azonban nem jelentheti azt, hogy belenyugszunk 
az eltűnt magyar ősnyomtatványok, vagy az elkobzott 
könyveink hűlt helyének a szemlélésébe. Legyen végre 

23  Miután Makkai Sándor 1936-ban Magyarországra távozott, Imre 
Lajos lett az „Az Út” szerkesztője.
24  Juhász Tamás 2015 jan. 4-iki keltű levele szerint „....ha Az Út 
példányaiban Bitay Zoárd bácsi neve szerepel, akkor azt Édesapám 
közvetítette Magdának. Bitay Zoárd egész, vagy majdnem egész 
könyvtárát Málnásfürdő számára megszerezte. Nyaranta sokszor 
élvezettel olvastunk olyan egyházi hungaricákat és transylvanicákat, 
amelyek még Édesapámnak sem voltak meg. Ezért valószínű, hogy Az 
Út is odakerült.”

ideje a hóhérok pirongatásának és legyen rendkívüli ideje 
a könyvek összehordásának és szaporgatásának meg a zá-
rolt osztályok kinyitásának. Ezért már 1989 szabadító ka-
rácsonyán is térdre hullva imádkoztunk! Miközben a szi-
gorúan zárolt könyvtáraknak még a fogalmától is távol, 
a disznószerződésekre kényszerített kuporodók évtizede-
kig csak azt nyögték, hogy még, rosszabb ne is legyen... A 
ketrecek urai, a könyvtárak esküdt ellenségei, szándéko-
san tartották tudatlanságban az ország népét, miközben a 
gondolatvizsgáló készülék kifejlesztésével ijesztgettek. A 
kilopott cementet hiányoló betonfalaik azonban nem ér-
hettek az égig... Amint feloldódott a könyvtári karantén, 
Bak Áron barátom többek között könyvtári segédeszkö-
zöket kért, mi pedig a hollandiai gyárakból többször is 
összeszedtük és elhoztuk a maradék vászontekercseket, 
amelyeknek az anyagával a könyvkötők végre gyógyíthat-
ták a széteső köteteket.

Magda van der Ende disszertációját a diktatúrák bu-
kása után 1990-ben adták ki Budapesten25 és mi úgy lát-
juk, hogy az elpusztított, vagy a szigorúan zárolt könyv-
tárak lehetetlenségei ellenében a Szentlélek munkáját a 
könyvek útja is jelezte26 és ezután is mutatni fogja.

Zwolle, 2014. dec. 31-én

25  Magda van der Ende: Imre Lajos élete és teológiai munkássága. 
Ráday College Press, Budapest 1990. 232 lap.
26  Magda van der Ende leveléből, kelt 2015 jan. 11-én: „/…/ Feljönnek 
– a munkádat olvasván – a könnyeim. Azért, mert írtad, és azért, mert 
mi mindenen kellett átmenjek azért, hogy a Szent Lélek munkálkodása 
által képessé váljak az írásra és az írásért való harcolásra.
Itt és ott szeretném egy kicsit javítani a szövegedet. Például: biztos vagyok 
abban, hogy Péntek Ár pád jött be a könyvtár belső szobájába és mondott, 
amit mondott. Még most is hallom: „Mától fogva…”
   Éppen a securitates fenyegetés, az, hogy nem vehetek ki könyveket 
a könyvtárból, az döntötte el az én életemben, hogy tényleg írni fogok 
Imre Lajosról. Pedig már nem is akartam folytatni, annyi évig tartó 
Erdély és Hollandia járás, oda és vissza menés után. Mikor István bácsi 
azt üzente, hogy veszély áll fenn a könyvtár miatt, rögtön döntöttem: 
írok és megint megyek!”
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Nagysármási, kissármási és nagycégi légáció 1971 karácsonyán

Ünnep első napján, késő délután vagy este, megjelent 
egy faluszéli család, és a komáik támogatásával váltig ra-
gaszkodtak ahhoz, hogy a holland légátus keresztelje meg 
a gyermeküket. Délelőtt ugyanis Teun van Rheede prédi-
kált Nagysármáson.

Teun a helybéli szokásokat nem ismerhette, továbbá 
az ünnepi légkörben nem is volt annyira feltűnő, hogy 
miért válik egyből sürgőssé a keresztelés.

Harminc év után az amersfoorti alapítványi hajlé-
kukban idéztük fel a hajdani légációinkat. Magda van der 
Ende 2010 júl. 27-iki visszaemlékezése szerint az akkori 
meglepetésszerű felkérésre először a parókia irodájában 
tanácskoztak a testvéreimmel, ahol gyors megoldás ter-
ve született. Ám legyen, de miért is kellene az irodában 
keresztelni?

A kulcsokat a konyhai nagyszögről leakasztva, ki-
nyitották a templomot, ahová bevitték a nagyszobából a 
keresztelő kancsót és a hozzá tartozó tányért.

Valaki áthívta a kurátort, Pista kántori feladatot vég-
zett, a harmóniumon játszott, felolvasta a kérdéseket és 
megmutatta Teunnek, hogy miként kell a gyermek fejére 
önteni a keresztvizet. Ez volt a Teun első keresztelése. Ez 
a szolgálat megörökíttetett a nagysármási anyakönyvben.

Magda aznap reggel Kissármáson prédikált és osztott 
úrvacsorát az apánk által 1951-ben építtetett, vályogból 
vert templomban. Rózsika húgom kísérte, aki német-ma-
gyar szakos diák volt. Onnan Nagycégre kellett volna vi-
gye őket egy szekér, de az nem jelentkezett és így elindul-
tak gyalog a vasút mentén, mert az úton nagy volt a sár.

Nagycégen a jóravaló ünneplők valósággal megköp-
dösték Magdát, ami nemcsak a megtisztelő csodálkozást 
fejezi ki, hanem védelmet nyújt a fejfá jást okozó megigé-
zés ellen. Közülük sokan nem is láttak életükben női lel-
készt és addig senki sem találkozott magyarul beszélő 
holland teológussal. Nagy cégen a harangozás is a lelkész 
teendője volt, de akkor szerencsére eljött Fórizs Ferike és 
amikor kellett, egyből behúzta. Aztán áhítattal hallgatták 
a párat lanul lelkes légátust, aki a hívekre való hosszas vá-
rakozás idején írta a prédi kációját1 a korhadó padok egyi-

1  Magda van der Ende 2015. jan.. 7-én kelt leveléből: „A 
predicatiorol amit Cégen írtam és tartottam, azt akarom 
megjegyezni, hogy oda kellett adjam Dávid Gyulának hogy 
lássa, mert ő volt felelős értünk és a mi szavainkért Bukarest felé. 
(Azt mondta, be kellet adni a szöveget Bukarestbe.) Elolvasta és 
meghívott a lakására.
     Azt mondta, hogy kihúzta egy párszor a ‹pásztor› szót. Mert 
attól felt, hogy a románok azt hittek, hogy róluk lenne szó, mert 
nagyon érzékenyek. Azt válaszoltam, hogy én ezt nem értem, 
mert a pásztorok ugye részt vettek egy csodálatos eseményben. 
David Gyula: ők csak azt olvassák, hogy ‹pásztorok› és akkor 
már rögtön magukra, mit alacsonyakra gondolnak. Hadd, 
mondjon azért pásztort, de nem túl gyakran, és kihúzta egy 
párszor a veszedelmes szót. En pedig nem is olvastam fel a 
prédikációmat, hanem néztem Cégen az emberekre és nekik 
beszéltem, szabadon, szöveg nélkül, szívemből jöttek a szavak. 
Mikor aztán az idős bácsi szelíden rákoppintott a homlokomra, 
féltem hogy valahogyan tudta hogy nem olvastam fel betű 
szerint. Ik was goed ingeburgerd.....”

kén. Azt a szintén agyagfalu templo mocs kát a két világhá-
ború között a mezőújlaki Földes Károly szórványlelkész 
törő désével építették.

Késő estére, a gumicsizmákat levetve, mindenki 
begyült a sármási paró kiá ra, ahol István napot köszöntöt-
tek. Teun szorgalmasan sodorta Pistának a ciga rettákat, 
amit ő aztán egyből megtanult. A légátusok és a helybéli 
ven dégek az édesapánk történeteit hallgatták, aki nehezen 
viselte el, hogy a keresz telős szülők megkerülték a hagyo-
mányos rendet, direkt kifürkészve, hogy mikor hiányzik 
a Lárgában és a Mórúczban úrvacsorát osztó parókus lel-
kész. Magda és Teun az úgynevezett kicsi szobában alud-
tak akárcsak októ berben, amikor szüretelni jártak nálunk 
egy hét végén és amikor nem jelen tettük őket a sármási 
rendőrségen. A kilétük felől való kíváncsiskodóknak ak-
kor az volt az egyezményes válaszunk, hogy a szakadozott 
szvetterű sző lő szedők a mi szegény unokatestvéreink.

Mostani sármási útjuk előtt addig jártam a kolozsvári 
püspöki hivatalt, amíg a kezembe adták az engedélyt, azt 
a bizonyos „delegációt”, ami nélkül a külföldiek nem szol-
gálhattak a romániai egyházakban.

A karácsonyi légátum része volt a házikenyér, házi-
bor, a háziszappan, ka lács, egy üveg pálinka, tábla sza-
lonna, tészta és kadócosan sütött hús. Meg aján dékozták 
a légátusokat üvegkosárral és színes üveghalakkal, ame-
lyeket a Pocó úr vezette „üveggyárból” mentettek ki az 
ügyeskedők. Mindezek a szere tet elismerő jelei voltak egy 
olyan világban, ahol hatósági szinten csak alig leplezve 
gyűlölték a külföldieket.

Meghatottan búcsúzott a családunk az i4 ú hollandiai 
házaspártól, akik más kor is megkóstolhatták az ősterme-
lők kertjéből származó mezőségi zöld ségeket vagy a bú-
boskemencénkben sült ki6 it és hájastésztát. Koromsötét 
hajnal ban indultunk vissza a fűtetlen autóbuszon 
Kolozsvárra, miközben a falusi füles gondosan felírta a 
hídon, hogy kik az utasok.

Amikor elemózsiát küldtek a szüleink, akkor külön, 
egy virágos tarisznyá ban a holland légátusoknak is ked-
veskedtek: „Szeretettel csomagolta Rózsika néni és János 
bácsi”, állt a kísérő levélben.

A máig nevezetes sármási légációra azonban a 
Szekuritáté is kíváncsi volt, ezt bizonyítják a Gálfy Zoltán 
jelentései. Gálfy tanár úr „hivatalból” tanította magyarra 
a holland barátainkat a könyvtárban, miközben „Bibliote-
ca rul”, azaz „Könyvtáros” fedőnéven sorozatosan írt je-
lentéseket a hallgatók ról a politikai rendőrségnek. Egyéb 
provokatív feladatokat is ellátott a könyvtárban, ezek csak 
mostanában kezdenek kiderülni. 

„Nota Informativa”-t, azaz tájékoztató jegyzéket írt 
Onac Ioan nevű sze ku ri tá tés őrnagynak, természetesen 
románul, amelyet mi most higgadtan lefordítunk:

„Tájékoztató jegyzék 8 eun van Rheede és Magda 
van der Ende holland diákok Sármáson, 1971 karácso-
nyában történt utazásáról. 

Idős Hermán János hívta meg őket. A ; atal is otthon 
volt. A hollandok magyar nyelven tartottak istentisztele-
teket. Az előre elkészített szövegeket olvasták fel.
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Sármás községéről nincsenek negatív észrevételeik, 
de az ottani sárról irtózattal beszéltek.

Olyan templomi istentiszteleten vettek részt, ahol 
számtalan szavalattal szerepeltek a gyermekek. A fent-
nevezett hölgy szerint az ünnepély olyan hosszú ide-
ig tartott, ami egy holland számára elképzelhetetlen. 
Lehetetlen az, hogy egy fűtetlen templomban négy órát 
tartson egy ünnepély.

Karácsony után visszatértek Kolozsvárra, innen pe-
dig a Bánát felé indultak.

Kolozsvár, 1972. január 25-én            Bibliotecarul
Intézkedési utalás: Jegyzék elküldendő a Maros 

Megyei Szekuritáté Felügyelőségére
                                                                  Mr. Onac Ioan ”
/A Gálfy Zoltán jelentésének lap feletti jelzete:
Sursa „Bibliotecarul” 104/OI/27.I.1972.
A lap alján: 
359/220
M.G. 2 ex.
- 1 ex. la I.S.J. Mures; 
- 1 ex. la Dos. Susnumitilor.
A jelentés román szövegét 2009. okt. 19-én másolták 

le a kérésemre Buka restben a C.N.S.A.S központi levél-
tárában. Én olyan alanyi alapon juthattam ehhez az irat-
hoz, hogy „szerencsére” az én nevemre is utalt az egyházi 
besúgó.2 

Mennyire óvakodtak Gálfy Zoltántól a kortársai? Az 
éles szemű i+ úság a háta mögött őt csak „hamvasgál6 -
nak” aposztrofálta, a régiek főleg „zuluz tak”, mások pedig 
másként jelezték az elhatárolódásukat: modoros megron-
tónak hívták. A szerepe, jó és rossz, még feltérképezetlen.

Gálfy Zoltán, másokkal együtt, engem is feljelentett 
a húsvéti légációmért, mert megtudta, hogy a dr. Bíró 
Mózes hidelvei, és a dr. Dobri János kerek dombi gyüleke-
zetében szolgáltam, persze püspöki jóváhagyás nélkül. Fél 
év múlva ezért a Hoinerescu Horia Tepes és az Alexa nevű 
inspektorok városházi irodájába rendeltek Juhász Tamás 
és Dobai Erzsébet esküvőjének a napján Bíró Ádám gaz-
dasági mindenes, és egy Izsák Vilmos nevű főtitkár által. 
Onac (akit úgy büntettünk, hogy „fonák elvtársnak” titu-
láltuk, és más szekusok vártak, akik egy lajstrom szerint 
vallattak az i+ úságot felbujtó tevékenységemről. Súlyos 
bűnnek tartották többek között az illegális legációimat. 
Tőlük hallottam először ezt az alliteráló kifejezést, hogy: 
„legație ilegală”.

Közismert volt, hogy Gálfy Zoltán szobát rendezett be 
az Egyetemi Fokú Egy séges Protestáns Teológiai Intézet 
könyvtárában, ahol a szekusokat fo gad ta és ahova alka-
lomadtán a diákokat is behívatták. Pistáról, Magdáról és 

2  Gálfy Zoltánnak szerencsére nem volt tudomása arról, hogy 
én csak az ünnep végére érkeztem haza Mérából, ahol Bóné 
Lajos volt a lelkipásztor és őt helyettesítettem lábtörése miatt. 
Termé szetesen engedély nélkül szolgáltam, amiből tényleg baj 
támadt volna ha rögtön kiderül.

Teun ről még jócskán akadunk „adatokra” a Gálfy-féle 
jelentésekben, de a taná rok és a kollégák közül mások is 
buzgólkodtak a muszkavezetés műfajában.

Az ország több-arcúságának és az orcátlanságának a 
következményeit mi már az óvodából ismertük. A belső 
használatú hitelét vesztett Románia arcu la tá nak a meglát-
tatására (vagy elkendőzésére) az ideológia végrehajtásáért 
fele lős hatóságok tervezni vagy akadályozni kezdték a lé-
gációs helyek választá sát.

Így a húsvéti légációjuk alkalmával a kolozsvári püs-
pökség az aszfaltozott és kikövezett utcájú Nagyszebenbe 
száműzte a holland barátainkat, ahol az egyetlen délelőtti 
prédikálás után a református pap hívta őket ebédre, de 
azt nem élvezhették, mert ridegül viszonyultak hozzájuk.

Azután sem hívta meg őket a református gyülekezet-
ből. A szászok lutheránus professzora Hermann Binder 
dékán és neje, Roze asszony karolta fel őket az elhagyott 
és kihűlt bentlakásban. Az ő emlékük is legyen áldott !

Mennybemenetelkor a légátus házaspár 
Aranyosgerenden szolgált volna, de szombat este „letele-
fonáltattak” a püspöki titkárral, hogy nem hirdethetik az 
Igét. Idős Gudor Lajos az istentisztelet végeztével azonban 
hadicsellel élt: a templom előtt a hívek sűrű gyűrűjében 
megkérte a két holland teológust, hogy üdvözöljék a gyü-
lekezetet és foglalják össze a szívükben forgatott prédi-
ká ció juk üzenetét. Úgy is lett és ezáltal még az Ige szol-
gáinak a méltóságán sem esett nagyobb csorba, hiszen 
inkább az Istennek és a belső hangnak enge del meskedtek, 
mint a hatalmaskodók szégyentelen túlkapásán.

Ahány légáció, annyi civil kurázsival párosuló erdélyi 
történet száll szájról szájra. Ezeknek köréből esetenként 
sikeresen feltérképezhető a hol land-magyar-német és 
svájci családi „összeesküvések” erdélyi nyomvonala. Bár 
koronként tiltották a légációt3, kezdve a XVIII. századi 
próbálkozásokkal, de hiába. Az egyháztörténetből régóta 
ismeretes, hogy az Egyház üllőjén sok kalapács elkopott. 
Állhatatos tanítómestereinkre úgy emlékezünk, hogy ők 
nemcsak bizalmasan oktatták, hanem példázták is, hogy 
a hosszú távú meg szállás esetén még inkább kell bízni az 
Evangélium megtartó erejében.

A militáns ateisták azt tiltották leginkább, ami a lé-
gáció lényege: az örömhír vitelét és az egyetlen vigasztalás 
hirdetését ott, ahol sötétség volt délben. Attól féltek hogy 
az emberek szeretni fogják egymást és az Igazságot. A 
sorrend itt már nem fontos, a lényeg az, nagy és idők fe-
letti a Jézust-kiáltó légátusok jutalma.

Zwolle, 2015

3  Hermán M. János: A légáció élő ereje és időszerűsége. In: 
Trianon utáni változások a partiumi protestáns egyházak 
életében: 2011. április 15-16 között Nagyváradon megrendezett 
tudományos konferencia iratai.  Konferencia helye, ideje: 
Nagyvárad, Románia, 2011.04.15-2011.04.16. Nagyvárad: 
Partium Kiadó, 2011. pp. 189-214.
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Az „emberfaragó” professzor

Írhatnék faragómestert, vagy akár a „Professzor és 
Mester” címet is adhat nám ennek a lelkemből fakadó 
visszatekintésnek. Már elöljáróban jelzem, hogy hálá-
san gondolok D. dr. Juhász István professzor életművére. 
Mindarra, amit az elismert tudós neve jelent Európában, 
és amit a biblio grá ) ai fel so ro láson túl az „arte et marte 
dimicandum” erdélyi valósága hordoz magában a szív el-
rejtett emberei számára. Nejével, Tavaszy Máriával, ko-
rán elhunyt gyer mekeikkel (Máté, András) együtt, azok-
nak az emlékével él bennem, aki ket szeretve tisztelünk. 
Meglett korban is felnézünk rájuk és általuk is formált 
sorsunk vállalásával, mintegy íratlan fogadalommal je-
lezzük szüntelenül, hogy az elkötelezettségben tanítvá-
nyaik maradtunk.

I.
Baráti körünkben annak idején azért neveztük őt mes-

ternek az eckharti példa 14. századi fogalmának a szellemé-
ben, hogy érzékeltessük a diákközös ség gel való minőségi, 
bizalmi kapcsolatunkat, valamint a mester pro fesszo runk 
körüli csoportosulással járó veszélyt.

Juhász István tanár úr évfolyamvezetőként a harmad 
év elején, 1968 őszén karolt fel hivatalosan is minket, ami 
valóságos eseményszámba ment a Teológiai Intézetben. 
Erre a váltásra nem csak a rokonságunk, hanem még a 
fakultás sorsát csendesen ) gyelő egyházi intelligencia is 
megkönnyebbülten reagált. Tudták rögtön, hogy az i3 ú-
ság ezáltal több védelemre számíthat a szekuritátés hatal-
mat kiszolgáló kreatúrák ellenében.

A túlélés érdekében a „bűnös múltú” magyarság és 
szászság egy hősies, de egyenlőtlen küzdelmet vívott a 
berendezkedett zsarnoksággal. A több ség gel szembeni ki-
tartásukhoz a keresztyén hitük szolgált láthatatlan erő for-
rásként, ami felett a mindent kisajátító diktatúrának nem 
volt hatalma, és a vég rehajtók éppen ezért szemmel lát-
hatóan értetlenkedtek. A román nacionál kom munizmus 
éppen a hetvenes évek elejére érte el „szalonképes fázisát”, 
csak mi ezt még a Szabad Európa rádió müncheni adása-
iból sem tudhattuk. Erre még a szabad világ politikusai-
nak sem volt rálátása, és még mindig nem ismerjük eléggé 
azoknak a disszidens íróknak, művészeknek, katonák-
nak, teológusoknak, tudósoknak és diákoknak a nevét, 
akik jóval 1989 előtt meg előlegezték a kommunizmus vi-
láguralmi kísérletének bukását.

Attól kezdve viszont, hogy annak idején az Egyetemi 
Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet nagykapuján 
beléptünk, a bőrünkön éreztük a csauseszkánus spicli-
rendszer karmait. Az elrettentésnek nem kisebb célja volt, 
mint a kisebbségi egyházak módszeres lejáratása és végső 
felszámolásig való kordában tartása.

Aki a tisztánlátásnak vagy a vakmerő másképpen 
látásnak és az elnyomot takkal való szolidaritásnak a 
kenyérmegosztó kockázatát nem hozta magával, ar ra 
sokkal több csapda leselkedett az intézetben. Ráadásul a 
református, unitá rius vagy evangélikus címerek mögött 
olykor egymással teljesen ellen tétes érdekek húzódtak 
meg, különültek el, vagy ütköztek össze. A kívül állók nak 

persze nem lehetett elmondani a valót, a házon belüli 
személyeskedést és meghasonlást, a sajtót pedig orszá-
gosan akadályozták abban, hogy tudósítson az egyházi 
intézmények politikai fogságáról. Egyházi vezetőinktől 
az állam elvárta, sőt kényszerítette is őket, hogy reklá-
mozzák a vallásszabadságot. Az em beri jogok korláto-
zásáról egyetlen szót sem volt szabad szólni, a rendszer 
kiszolgálásához nem gerinces tanárokra és szabadlelkű 
diákokra, hanem rabokra és szolgalelkűekre volt szüksé-
ge a hatalomnak. A népünk evan gé liumi pasztorálására 
elhívott i3 úság java ezzel az állapottal szembesült 17-18 
éves korában Kolozsváron és Nagyszebenben, vagy akár 
Gyulafehérváron, ahol magyar anyanyelvű papképzése 
folyt a római katolikus egyháznak.

II.
Gyérült nemzedékemet és saját életutamat szem-

lélve úgy látom, hogy a Juhász István köréhez való tar-
tozásunk előkészítette a magyarországi és a nyugat-eu-
rópai teológusokkal való találkozásainkat. Tanáraink 
közül Juhász István szinte egyedülállóan vértezett fel 
az egyház ellenségeivel való küz de lemre és bátorított az 
Egyetemes Anyaszentegyház szolgálatában való rész vé-
telre. I3 úságnevelő többletmunkája és a negatív állami 
szelekció leleplezése miatt Juhász István nemegyszer hív-
ta ki maga ellen az egyházi és világi hatóságok haragját.

Illik tehát, hogy a szemtanú hitelességével szóljak a 
professzor úr kör nyezetében töltött időszakról, az 1966-
1973 közötti hét esztendő harci tapasz talatairól. Múltbeli 
feljegyzéseim alapján közvetítek a pályafutás akadályairól 
és szólok röviden a transzszilvanizmusban gyökerező, úz-
bencés eszünk európai szellemben való pallérozásának a 
folyamatáról. Az ítéletes dolgokkal kezdem, a nem szere-
tem történetekkel és időkkel, amelyeknek az elmúlásáról 
annak idején csak titkos prófétai reménység élt bennünk.

A felvételizés kálváriája

A teológiai intézet első évfolyamára történő felvéte-
lizés mindig szep tem ber elejére esett, mert akkorra más 
egyetemeken már mindenki kipróbálhatta a szerencséjét. 
Jelentkeztek ilyenkor a máshol nem kopogtatók és való-
ban a lelkészi szolgálatra vágyók, a becsületes kíváncsiak, 
a katonaság elől meg hú zódók, kalandorok és mint bár-
melyik egyetemen, természetesen a Szekuritáté küldöttei 
is jelen voltak. Utóbbiak származási helyéről idővel még-
iscsak kiszivárgott, hogy katonai vagy szekus főiskolára 
készültek, hogy ott vizs gáz tak, de aztán hirtelen a teoló-
gián bukkantak fel, és: bejutottak. Az ilyeneknek kijáró 
háttéri felderítés sajnos túl későn vált ismertté, addig már 
bizonyítottak a kártékonykodásukkal. Ez a fajta beépítés 
az 1956-os magyarországi forra da lom eltiprása után az 
erőszakszervek cselekedeteinek az igazolására szolgált. 

A Teológiai Intézetet szó szerint is „szétverték” 1957-
1958 folyamán. Miután az erdélyi magyar ) atalok eme 
különleges bástyájának a szerepét felismerték, ellenséges 
intézménynek akarták feltüntetni, a hitelét zülleszteni. 
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Tíz esztendőnek és időközben az 1964-es amnesztiának 
kellett eltelnie ahhoz, hogy az i& ak ismét kellő számban 
jelentkezzenek a felvételi vizsgára.

Besztercéről jövet, 1966 őszén én is vizsgára álltam. 
Egy helyre ekkor már ketten felvételiztünk. Első alkalom-
mal fordult elő a nagyszámú jelent kezés. Amíg az iratokat 
összeszedtük, amíg az orvosi vizsgálatokat eljártuk, való-
ságos lebeszélő hadjárat indult a diákság ellen. Hirtelen 
mindegyik foga dat lan jóakaró tudott egy üres helyet va-
lamelyik egyetemen és kórházi együtt ér zéssel néztek a 
bejutókra. Ezt a feladatot legtöbbször a már középiskolai 
be szer vezettségű, volt osztálytársakkal végeztették el. 
Bukott lelkészeket is küld tek be elriasztónak. Ők bámu-
latos pontossággal sorolták fel a börtönviselt lel ké szek 
névsorát, a munkaszolgálatba gebedt teológusok listáját. 
A falusi paró kiák unalmáról, a boldogtalan meghasonlot-
takról és az alkoholistákról megállás nélkül fújták a leckét.

Gimnáziumi tanáraink mondták el, hogy őket is 
számon kérték, azért, hogy csődöt mondott az ideológi-
ai nevelésük és tulajdonképpen azért iratkoz tak a tanít-
ványaik a teológiára, mert nem áradt belőlük az ateista 
meggyő ző dés. A Besztercén érettségizettek közül har-
minc év alatt több mint tízen lettek lelkészek. Egynek 
a nevét, aki évfolyamtársam és barátom volt, meg kell 
említenem. Hatházy Ivánról van szó, akit véleményünk 
szerint a hatóság meg szervezett közlekedési balesettel tett 
félre az útból. Halálával példát akartak statuálni azoknak, 
akik olyan rebellis módon írtak és tudósítottak, mint ő. 
Temetésén dr. Erdő János professzor prédikált, aki maga 
is szenvedett a tömlöcökben, és aki tanúja volt az unitári-
us püspökségen, hogy Hatházy Iván megtagadta a szeku-
ritáténak való engedelmességet. 

Ha egy i& ú származása vagy magatartása már előre 
felkeltette a Szeku ritáté 0 gyelmét, akkor a szóban forgó 
gimnázium titkársága már az érettségi diploma kiadá-
sakor kötelezően értesítette a biztonsági szerveket, hogy 
melyik fakultásra felvételizik az illető.

Számomra a felvételi vizsgán egyelőre csak az volt fel-
tűnő, hogy Juhász professzor úr végigülte még a román 
nyelv- és irodalom vizsgát is. A tanári karból már csak 
ő maradt bent Onisie Moraru ortodox (volt görög kato-
likus) paptanár mellett. Immáron biztos vagyok benne, 
hogy ő a legelső körben akarta szemrevételezni a bekerülő 
i& ak tudásszintjét és rátermettségét.

Sikeres vizsgázás után, ami beilleszkedett az állam 
által évente egyre szűkebbre szabott létszámkeretbe, az 
i& akat behívták a rektori hivatalba. Dr. Dávid Gyula volt 
éppen az új rektor, nékem a Lukács 9,62-ben található igét 
mondta el kézfogás után, azt, hogy aki az eke szarvára veti 
a kezét, ne nézzen hátra. Őt is azokban a napokban nevez-
ték ki rektornak, Juhász István helyébe. Jellemző volt a bu-
karesti eljárásra, hogy Dávid Gyulát egy oda telefo nálással 
bízták meg a rektorsággal, de ezt írásban sohasem erősí-
tették meg. A vallásügyi államtitkárság fenntartotta tehát 
a gyors lecserélési lehetőséget, amire szerencsére nem ke-
rült sor az én időmben. Nyílt titok volt, hogy Juhász István 
támogatta munkájában a jóindulatú és tiszteletre méltó 
magántanárt, az új rektort. Ahogy lehetett, többnyire ők 
kormányozták kettesben a teológiai intézet hajóját.

Az egy hétig tartó felvételi vizsgáztatás idején hallot-
tuk a pótvizsgázó diákoktól, hogy 1966 tavaszán Juhász 
Istvánt hazug feljelentések alapján állították félre. Irigy 
feljelentőket toboroztak, ráadásul olyanokat, akikkel jót 
tett. Két akkori férges véndiákot még most is látok magam 
előtt. Az egyik azzal dicsekedett, hogy ellátta ő Juhásznak 
a baját… A másik pedig egy őszin tének tűnő pillanatá-
ban elmesélte, hogy berendelték és akkor ő kénytelen volt 
jelenteni a professzor úrról, hogy valamikor megajándé-
kozta őt egy pár könyvvel, fehér inggel és nyakkendővel…

Felvételi után a főtitkár sejtelmesen egy főtéri épület-
be küldött, ahol kilenc személy mustrálgatta a frissen be-
jutott hallgatókat. Egyes egyenként igyekeztek mindenkit 
lebeszélni a teológia tanulmányozásáról. Főleg az érdekel-
te őket, hogy milyen indok vezetett valakit erre a korsze-
rűtlen elhatározásra, és munkahelyet ígértek annak, aki 
netán meggondolatlanságból, vagy szülői kényszer alatt 
lépett erre az útra. Olykor viccelődtek is, minden kinek 
végigkérdezték a családi helyzetét. Közülük azonban sen-
ki sem mutat kozott be. Egyikre-másikra csak évek múl-
tán ismertünk rá, és amikor szekuri tá tésként, valamilyen 
rang viselőjeként vallatott.

Egy új teológiai hallgató lekáderezésére fél óránál is 
többet szántak, míg a kellő keresztkérdéses kifárasztás után 
valamelyik atyáskodó szigorúan fel pattant. Felszólította 
a diákot, hogy amennyiben az intézetben töltött napok, 
vagy hetek alatt valamilyen államellenes cselekedetet vagy 
beszédet látott, illetve hallott, azt nékik jelentse. Mert, 
úgymond, nincsen erdő szárazság nélkül. (Ez a román 
közmondás a szekusok által kezdeményezett beszélgetés 
sablonos kezdőmondata volt az elmúlt évtizedekben.)

Végül, aki az i& ú kommunista szervezet tagja volt, 
attól elvették a tagsági igazolványát, aki pedig nem volt 
KISZ-tag, arra egy kérdésözön várt, hogy mi okból is ma-
radt ki az élvonalból.

A felvételit követő átfésülés a katonasági rekrutáló 
központban folyta tó dott egy egész nap, de ezt más al-
kalommal írom le kimerítően. Lényeges, hogy az oda-
való behívásunkat szintén a főtitkár által irányították, 
ugyanis a megfélemlítés és a beszervezés volt a háttérben. 
Meztelenre vetkőztetve hiába próbáltam magam szabad 
embernek érezni a sorban, törvényesnek tekinteni ezt az 
órák hosszat tartó megalázó várakozást, csakis az utálat 
hatalmasodott el rajtam.

Egyik társunk, aki még diákkorában disszidált, meg-
mutatta nekem a verses füzetét a sorozás után. Benyo-
másairól ezt írta: 

„Verd meg őket Uram Isten! Üldözőinket veretlenül 
ne hagyjad!”

Főtitkári meg� gyelés

Egy lázadónak számító intézet naponkénti ellenőr-
zésére nincs alkalma sabb leshely, mint a főtitkári iro-
da. Elkeseredésemben egyszer azzal foglal koztam, hogy 
megkérdeztem azokat, akikben bíztam: mi a véleményük 
a főtitkárról? Néhány választ idézek: tisztátalan, hitetlen, 
maga a kísértő, szerencsétlen, beteg.

Valósággal megsajnáltam, magamban foglalkoztam 
vele és matematikai behelyettesítéssel, a kárhozatra való 
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predestináció valószínűségének képletét láttam kibonta-
kozni a jellemrajzából. Mindezt meg is beszéltem Geréb 
Pál professzor úrral, aki a főtitkárt egy hárombetűs alak-
nak tartotta, és ( gyel meztetett, hogy nem csak az iroda, 
hanem a folyosók és a porta is a főtitkári felügyelet alá 
tartoznak. Amíg erre a diákok rájöttek, ez a főtitkár any-
nyi rosszat tett egy teljes nemzedék megrontásában, hogy 
az egy vaskos kötetbe sem férne bele. Felbontott, elkob-
zott, kijegyzetelt leveleinket két évtizeden keresztül a déli 
órákban átadta egy bejáró, magyarul nem is beszélő sze-
kusnak. Ez egy sportosan öltözködő, fekete, göndör hajú 
személy volt. Nem, nem Fényes, nem a két ikertestvér sze-
kus egyike, nem Onac és nem Ungvári. Úgy tűnt sokszor, 
hogy a főtitkár még ( togtatta is a hatalmát, és a ferde-
ségeit. Szimatolásban magánszorgalmú volt, a kiszemelt 
áldozat kézre kerítésében pedig gátlástalan.

Az évzárónkat követő ebédre a ( úk nem is hívták 
meg, amiért két nap múlva engem behívatott a szekura. 
Vakációimat is zavarta. Általában Zsóka húgomnak te-
lefonált a nagysármási patikába, hogy valamiért jelent-
kezzek Kolozsváron, aztán érkezéskor reám a Szekuritáté 
várt. Volt úgy, hogy meg kér tem Pista öcsémet, kísérjen tá-
volról az utcán, amíg csak lehet, hogy lássa, hova visznek.

Ez a főtitkár egy házon belüli hatékony besúgórend-
szert is üzemeltetett. Általuk követte és térképezte fel a 
baráti társaságokat. Engemet személyesen szólított fel, 
hogy ne járjak Juhász István bibliaóráira és hogy ne leve-
lezzek külföldiekkel.

Előfordult, hogy a főtitkár annyira bosszantott, hogy 
muszáj volt valami borsot törnünk az orra alá. Rájöttünk, 
hogy ( nnyás volt, és ezért minden használati tárgyát be-
fokhagymáztuk, mintha exorcisták lettünk volna.

A főtitkár egyszer szobafogságra ítéltette a portai 
névbeírás alapján azokat, akik október 31-én kiléptek 
az intézetből. Ez a nap iszonyatos emléket hordozott. 
Kolozsváron ezen a napon 1956-ban tüntetett a magyar 
egyetem diák sága, és a teológiai hallgatók is csatlakoztak 
a kivonulókhoz. Velük együtt mentek énekelni és ko-
szorúzni a Házsongárdi temetőbe a világítás dél utánján. 
Szomorú vége lett, akárcsak a forradalomnak. A megtor-
lás hónap jaiban a tanárokat és diákokat meghurcolták, 
összeverték, kicsapták, elvitték.

Megtehettük volna, hogy tíz év múltával még annyira 
sem vállaljuk az ötvenhatos örökséget, hogy a temetőbe se 
merészkedjünk ki? Magamban a vilá gítást egy apokalipti-
kus jellegű, néma rendszerellenes tüntetésnek tartot tam, 
hiszen országszerte még a halálnak is több mondanivalója 
volt, mint a kommunizmusnak, amelyet a megdönthetet-
lennek vélt párt hirdetett.

Szóval kétheti szobafogsággal sújtottak és a neve-
inket két hasábban ki is függesztették a hirdetőtáblára. 
Bántotta az önérzetemet ez az eljárás, ami a szoldateszka 
korára emlékeztetett. Benzines gyutaccsal elégettem a lis-
tákat, és a két megpörkölt tekercs egész vasárnap jó ha-
tással volt az i0 úság visszavágó kedvére. Emiatt többeket 
is gyanúsítottak és volt akit ezért és egyebekért két hétre 
kicsaptak. Szegény Gavrucza Tibor a megmondhatója, 
akinek a kalap járól Paizs Tibor írt verset.
Ugyanazon időben történt mindez, amikor Nemes Öcsit 

egy halk oda mon dásért távolítottak el örökre a teológiá-
ról. Nemes a hátsó padban az egyház jogi órán megjegyez-
te, hogy a kultuszdepartamenti iroda a gestapóhoz ha son-
lít. Akik még szóba mertek állni az exmatrikulált diákkal, 
azok hallhatták, hogy a feljelentő tanárt és a főtitkárt „mo-
rál insanity” és „strici” jelzőkkel illette a kávézóban. 

Állítólag valamikor a hetvenes évek végén a főtitkár 
fejére zsákot húztak a Farkas utcában és összeverték. Ezt 
a történetet már Hollandiában hallottam, és hogy igaz-e, 
vagy csak a diákok igazságérzete nyomán keletkezett 
legen dáról van szó, még nem tudtam megállapítani. De 
egy biztos: ötvenhat után a főtitkárok sorban a hatalom 
kiszolgálói voltak. Bizalmi állást töltöttek be „jóváhagyás-
sal”,  amiben az a szomorú, hogy bizonyos esetektől elte-
kintve úgy is viselkedtek, mintha ez természetes lett volna.

Az „indexre tett” nyomda és könyvtár

A magyar forradalom leverése után Kelemen István 
lelkészt, a nyomda vezetőjét, aki titkár is volt, börtönbe 
zárták. Vele együtt vitték el dr. Dobri János teológiai ta-
nárt, aki egy időben könyvtárfelelős is volt. A sokszo ro-
sítógépek lakat alá kerültek, miután a felszerelésből el is 
hordtak annyit, hogy még véletlenül se lehessen használni 
a berendezést. Mi még a nyomda tájékára se mehettünk, a 
szekusok rendszeresen ellenőrizték a pincét.

Az úgynevezett kurzusokat, vagyis a tananyagot egy 
ősrégi írógéppel sok szo rosították a gépelni tudó diákok, 
miután a gépet kikölcsönözték a főtit kár tól, akinek írás-
ban kellett megfogadni, hogy másra, mint a hivatalos 
kur zusok gépelésére nem használják az írógépet. A be-
tűminták vétele és a gé pek hivatalos ellenőrzésével járó 
cirkusz szintén a főtitkári hatáskörbe tartozott.

Juhász professzor úréknál láttam, hogy három író-
gépük volt, amelyek közül az egyiket nem jelentették be 
soha. A családban „nem gépem” volt a neve ennek az író-
gépnek, amelyet csak rendkívüli esetekben használtak.

A sokszorosított tananyag tárolása a könyvtárban 
történt, minekutána hatóságilag ellenőrizték és engedé-
lyezték a szövegeket. A főtitkári iktatószám mellett az 
illetékes tanár aláírása is kellett szerepeljen a kurzuson.

Maga a könyvtár is egy különösen ellenőrzött terü-
let volt. Bámulatos tu dású professzorunk, Horváth István 
volt a segédkönyvtáros. Főkönyvtá rosként és kedvenc 
lektorként működött a társa, akiről rebesgették a nyug-
díjas pro fesszo rok az udvaron, hogy ennél többről van 
szó. Valóságos szimbiózisról, ami végül oda fajult, hogy 
Ungvári Iosif nevű renegát szekuskapitánynak még iro-
dát is nyitott valaki a könyvtár bütüjében.

Könyvtárunk hatvanezer kötetet őrzött, közötte tilos 
irodalmat is tartal ma zott, amit nem volt szabad kiadni és 
még kikérni sem volt tanácsos.

A főkönyvtáros atya(  magát Horváth Istvánt is ( -
gyelte, meg azokat, aki ket Pista bácsi még dacból is be-
eresztett a könyvtárba. Praktikája a következő hamvas 
átejtéssel párosult. Bejelentette, hogy eltávozik, aztán a 
kapusszoba mellett felosont az első emeletre, sietve el-
vonult a tantermek előtti folyósón és felment a lefoglalt 
második vagy harmadik emeletre. Az állam ezeken az 
emeleteken tanárképző intézetet rendezett be.
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Szemközti magassági lesállásból a főkönyvtáros fe-
szülten & gyelte, hogy tá vozta után mi történik a könyv-
tárban. Kik azok, akik az ő távollétében jár nak be, és hogy 
a könyvtár melyik részlegén kutatnak. Leselkedő útjaira 
nem egy szer követtük óvatosan a főkönyvtárost, bele sze-
rettünk volna látni a kártyáiba.

Hiányzó könyvtári anyagunk sorsára is fény kell 
derüljön egyszer, akár csak a titkosszolgálati könyvtári 
jelentésekre.

Gesztenyevirágzás idején, 1971 májusában egy teljes 
délelőtt cipeltük Juhász professzor úrral Tavaszy Sándor 
személyes hagyatékát. Horváth Istvánnal megbeszélték, 
hogy az ellenőr vidéki tartózkodása idején a szép üve-
ges szekrény tartalmát elvihetjük a könyvtárból. Tavaszy 
Sándor kéziratai között láttam a Heidelbergi Káté fordítá-
sát és még a kiadások adminiszt rációjának az irattartóira 
is emlékszem.

Horváth Pista bácsi temetésén Juhász professzor úr 
prédikált, kifejezésre juttatva, hogy a Partium és Erdély 
lelkészi kara becsülte ezt a segéd könyv tárosként és óra-
adóként alkalmazott tudósunkat. Jobb sorsra volt érde-
mes, aki önmagát fáklyaként égette a könyvtár fenntartá-
sában, a tanításban és a hűsé ges prédikálásban, mind az 
alkalmas, mind az alkalmatlan időkben.

A püspöki palota rekeszei

Teológiai hallgatókként a püspöki palotában találha-
tó hivatalokban is meg fordultunk, mert bibliára énekes-
könyvre, kátéra és ágendáskönyvre volt szükségünk. Sok 
kilincselés és kérvényezés után aztán szerezhettünk egy-
egy példányt. Országosan hiányzott a fundamentális hi-
tépítő irodalom, mindent Magyarországról és Nyugatról 
kellett becsempészni.

A nagyszebeni német lutheránus ágazaton – mert ők 
is a kolozsvári Teoló giai Intézethez tartoztak, annak egyik 
szárnyaként – bőséges volt a hitvallási iratokkal való ellá-
tottság. A mi egyházunk kolozsvári iratterjesztését ehhez 
képest egy üres bolthoz lehetett hasonlítani. Szebenben 
a német bibliákat meg& zethető áron vásároltuk és bő-
röndszámra hordtuk a kolozsvári német szakos egyete-
mistáknak, egyházi műveltségre vágyó barátainknak. 
Miután az édesapámtól kapott bibliámat ellopták, miután 
az iratterjesztésen vásárolt bibliám is eltűnt és másodikat 
nem adtak, végül Czira Bálint nagyapám bibliáját kaptam 
kölcsön. Eközben a határon elkobzott bibliákat, vagy az 
Egyesült Államokból ajándékba érkezett bibliaszállítmá-
nyokat a román állam bezúzatta és többek között vécépa-
pírt gyártatott belőlük Borgóprundon. Kolozsváron csak 
egyszer próbálták ki a beőrlést, de itt nem volt zavarta-
lan a megsemmisítés, mint a magyarul nem tudó román 
munkások között a hava sokban. A magyar nyomdai dol-
gozók százával mentették meg a könyvek köny vét a bezú-
zástól, ami azonban a szeku tudomására jutott. 

Görög, héber és latin bibliákat Juhász professzor úr 
révén kaptunk ajándékba, Dobri Janó bácsi pedig kül-
földön utánnyomott falinaptárt, kátét és énekeskönyvet 
adott. Hazaérkezéskor mindent elrejtettünk, hiszen több 

esetről is hallomásunk volt, hogy követték és letartóztat-
ták a tiltott könyvek ter jesztőit, vagy a tilos úton szerzett 
irodalom tárolóit. A Farkas utca 29 alatti pro fesszori há-
zat sokszor váltásban & gyelték, úgy kezelték, mintha tit-
kos rak tár vagy összeesküvő központ lett volna. Állami és 
egyházi hatóság egyfor mán tudta, hogy a nevezetes sárga 
házban a református egyház szellemi vezetői laktak.

A püspökség épületében szintén voltak szövetsége-
seink. Ott dolgozott Kri zsovánszky Jenő, dr. Nagy Géza, 
Tavaszy Ilona, dr. Tőkés István és dr. Vásár helyi Jánosné. 
Ők is i0 úságpártiak voltak és segítettek, amiben csak tud-
tak. Irodáikat nekik is lehallgatták, ezt & atal Nagy Géza 
professzortól hallottam.

Az akkori püspök 1970 nyarán behívatott a dolgo-
zószobájába, és arra próbált engem rábeszélni, hogy ne 
felvételizzek a magisteri, vagyis a teológiai doktorképző 
tanfolyamra. Tanuljak enni a saját kanalammal, ne gon-
dolkozzak a Juhász professzor fejével, és ne zavarjam elő-
haladásában Z. Albu Zoltán lelkészt, aki szintén felvéte-
lizni készült.

Nemegyszer fordult elő, hogy a szeku kemény bepa-
rancsolása ellenére sem jöttem be Kolozsvárra. Ekkor ők 
változatos cselhez folyamodtak. A püs pök ség szemfülese 
által hívattak be Kolozsvárra és innen küldtek tovább a 
Hoinerescu irodájába. Ezt a fajta, hivatalokkal is tarkított 
cselt mi „zsukának” neveztük, eléggé gyakran alkalmaz-
ták, mivel a kalkulusból kitűnt, hogy csakis az egyházi 
törvények iránt tanúsítunk lojalitást. De meddig és hol 
van a határ? A szenvedés szabadságáról, a passzív és az ak-
tív rezisztenciáról mindent elol vas tunk; a rendszer taposó 
és döfő viselkedését a romániai magisztrátusok részéről 
már három-négy nemzedéken át tapasztaltuk; Kálvin, 
Béza, Bocskay István És Bethlen Miklós teológiai gondol-
kozását mennyire alkalmazhatjuk a saját helyzetünkben?

Püspök urat egyszer elkeseredetten kérdeztem meg, 
hogy miért teszik velünk a hatóságok ezt a dróton való rán-
gatást, amire ő szomorúan azt felelte, hogy nem ő a felelős 
és azokat faggassam, akik bármikor felvehetik a kagylót 
és csak úgy betelefonálnak. Jellemző, hogy a szeku nevét 
még ki sem merte ejteni... Aztán egyszer csak a püspöki hi-
vatalban is megjelent Ceauşescu képe a falon, és a püspök 
is idézett egy-egy mondatot hazánk első & ának falrengető 
bölcsességtárából, amikor nyilvános helyen szólalt fel.

Valódi kollaboránsok is dolgoztak a püspökségen, 
akik közül csak egy val lott színt, a 89-es összeomláskor. 
A többiek meglapultak és a saját szem pontjukból tekint-
ve így dörzsöltnek tarthatják magukat. Az engem vallató 
féldörzsöltnek akkor még a földszinten volt az irodája. 
Valami harmadrendű ürüggyel rendelt be a püspökség-
re, hellyel kínált, és a & ókjában bekapcsolta a magnót. 
Tanulmányaimról kérdezősködött, a tanárokkal fenn-
tartott kapcsola taimról, majd reám ripakodott: miket is 
üzentem a vancouveri nagygyűlésre, hogy Romániában 
nincsen biblia, énekeskönyv, káté, és hogy még a rongyos 
falinaptár is hiányzik? Másik kérdése az volt, hogy ki 
hatalmazott fel engem arra, hogy a lelkészhiány okairól 
értekezzek a külföldieknek, és hogy mióta állok összeköt-
tetésben Illyés Gyulával?! Tiltakoztam és tagadtam, nem 
ismer tem be semmit!
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Még nem tudtam eldönteni, hogy ez a féldörzsölt vé-
letlenül vagy szán déko san láttatta meg a magnót a & ók-
ban, mintegy jelezve, hogy (esetleg) parancs ra cselekszik...

Kolozsvárra érkezésem hajnalán Dobri Jan bácsi várt, 
valami gyógyszert akart átadni. Ez csak alibi volt, mert 
őt már Tavaszy Ica néni és Nagy Géza bácsi riasztotta. 
Arról volt szó, hogy óvatlan és jámbor turisták könyvet 
és levelet hoztak nekem Illyés Gyulától. Bízva a palást 
tisztességében, ők a kül de ményt hátrahagyták a püspök-
ségen, hogy onnan továbbítsák nekem. Később a beszter-
cei Szekuritátén is kihallgattak ez ügyben, mert az Illyés 
Gyulával való ismeretség főben járó bűnnek számított. Az 
Illyés Gyula által dedikált kötetet még mindig szívesen 
venném kézhez.

Édesapám története is ide kívánkozik. Nagyritkán 
keresett fel, és amíg reám várakozott a szünidőben, Rapp 
Károly és Lengyel Lóránt professzo rok kal meg Fehér 
Lajos nevű lelkésszel beszélgetett. A bezárt mezőségi ma-
gyar iskolákról búsongott, és említette a vallásórák aka-
dályozását. Valaki erről gyorsan feljelentést írt és eljuttat-
ta a püspökségre.

Édesapámat Juhász István és Tőkés István főjegyző 
mentette meg azzal, hogy formális beszélgetésben leszögez-
ték: államellenes izgatásról nincs szó, egyházi szempontból 
kiegészítésre nincs szükség, és az ügy lezártnak tekinthető.

A püspöki palotát két-három osztály miatt egy ideig 
nem is kerültük volna el. Mellbevágó volt viszont annak 
a tudomásul vétele, hogy Márton Áron római katolikus 
püspök gyulafehérvári hivatalának tartásához képest 
Nagy Géza távozása, Tonk Emil halála, és Tőkés István 
félreállítása után még a nyo mát sem lehetett találni a 
rendszerrel való szembeszegülésnek.

Az új generáció részéről Tőkés László volt az egyetlen, aki 
leveleivel és a püspökség lépcsőjén folytatott éhségsztrájkkal 
nyíltan vívta a törvényességért folytatott harcát. 

Az egyházkormányzat abban az időben már látszó-
lagosan sem lépett fel a lelkészek és diákok védelmében.

Kultusziroda, avagy a pokol tornáca

A polgármesteri épület egyik kétszobás irodájába 
általában úgy kerültek a diákok, hogy miután a főtitkár 
felhajtotta őket, Alexa és Hoinerescu ins pek torok, illetve 
egy Ioan Onac nevű szekus őrnagy várt rájuk. Számon-
kéréssel, nyilatkozatok megíratásával lepték meg az ár-
tatlan embereket, miután kijelen tették hogy ők mindent 
tudnak. Ez a „noi stim tot”, mi mindent tudunk, már 
szálló igévé vált az intézetben. Ezópus meséihez, a farkas 
és a bárány történe téhez hasonlítottak ezek a kihallgatá-
sok. Ha valaki nem zavarta a szeku vizeit, akkor biztosan 
a nagyapja volt az elkövető. Tehát az illető biztosan mon-
dott valami rendszerelleneset, olvasott valamilyen tiltott 
könyvet, hallgatta a Szabad Európa rádiót, külföldiekkel 
találkozott vagy levelezett, valahol magyar énekeket dal-
olt, esetleg bírálta egyháza vezetőit. Lázadó barátok vagy 
család tagok léte is okot adott a behívásra. Az 1968/1969-
es tanévben éhség sztrájk volt az intézetben, és ez arra is 
okot szolgáltatott, hogy a Nagyszeben ben tanuló cseredi-
ákokat is zaklassák.

Többnyire a téli szessziók végén, vagy a nyári va-
kációk kezdetén történ tek a csoportos behívások, hogy 
szítsák a gyanakvást. Az egymástól való félelem keltése is 
a céljaik közé tartozott. Az egyének leválasztása és meg-
rágalmazása szintén a toborzás taktikájához illett. A be-
súgók folyamatos féken tartása pedig külön műsorszámot 
jelentett.

„Bűneim” hosszas felsorolása után azt kérték tőlem, 
hogy időnként jelent sem az édesapám vendégeit, meg azt, 
hogy kik járnak az egymással szom szédos Juhász és Dobri 
lakásba. Soha, sem akkor, sem máskor, életemben soha 
nem engedelmeskedtem nekik, pedig halálosan ideges 
voltam, mert fenyegettek. Akkor sem jelentettem senkit.

Legelső kihallgatásom nyolcadik osztályos koromban 
volt, ugyanezt meg-megismételték a kilencedik és a tize-
dik osztályban. Tizenötéves voltam, Moravecz Csabáék 
akkor költöztek Magyarországra és a szeku által felbon-
tott levélben az állt: „Fiúk, mindent Erdélyért!” Utolsó 
konfrontációm szintén Besz ter cén volt velük 1983. szep-
tember 7-én, amelynek a dátuma azért is érdekes, mert 
születésnapom volt.

Míg elsőéves teológusként kíváncsi voltam és vár-
tam a szekusokkal ese dékes összetűzést, 1971-re már úgy 
éreztem, hogy belefáradtam a hajszába. Pedig a haddel-
hadd csak abban az évben kezdődött el igazából.

Itt is példával szeretném illusztrálni, hogy miken tör-
ték a fejüket a vallásügyi tartományi irodán.

Juhász Tamás és Dobai Erzsébet házasságkötésének a 
napján, 1971. június 29-én, kedden délelőtt Onac a főtit-
kári vonalon keresztül behívatott a kultuszinspektori szo-
bába. Kevés mellébeszélés után rám kérdezett, hogy hiva-
talos vagyok-e az esküvőre? Mondtam hogy igen és már 
mehetnékem is van. Azzal a feltétellel szabadultam, hogy 
délután újra meg kell jelennem. Jól megvárakoztatott és 
kezdett parancsolgatni, hogy jelentsek neki mindent az 
esküvőről. Álláspontomat először higgadtan fejtettem ki, 
aztán a hangomat felemelve kitörtem, de úgy, hogy erre 
fel még a pisztolyos portás is benézett: ha apámra tanára-
imra vagy a barátaimra kíváncsiak, hívják be őket is, úgy, 
ahogy engem. Vegye tudomásul, ordítottam a szemébe, 
hogy én ezután citatie, vagyis hivatalos behívás nélkül 
nem jelentkezek többé.

Onacot és a főtitkárt aznap még sarokba is szorítot-
tam. Mindenki vár en gem az esküvőre és nekem most 
hazudni kell, hogy miért késtem el. Sohase szabad elmon-
dani, hogy a szekuritáté hívatott, pedig mindenki tudja, 
hogy engem berendeltek a kultuszirodába. Az egész udvar 
és a hazautazók mind hallották, hogy bömbölve keresett 
engem a főtitkár. Megnyúlt Onac képe és azt sziszegte, 
hogy akkor jól van, akkor valóban itt voltam és az illegális 
legációmról (legatie ilegala) tárgyaltunk. Hát valóban jár-
tam „tilosban”. Legátusi szolgálatot végeztem Bíró Mózes, 
Boné Lajos és Dobri János tiszteletesek gyülekezeteiben. 
Hoinerescu és Onac felfedezésétől nem estem kétségbe 
és valami a> élét mondtam, hogy utólag beszerezzük a 
delegációt.

A Dobai Istvánék lakásán tartott esküvői vacso-
rára mégiscsak elmentem. Élményeim összefoglalása 
után Juhász Péter tisztító albisi fertőtlenítővel kínált, és 
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máris megegyeztünk a még illegálisabb albisi imahetek 
tartásában. 

Ördögi kör láncszemeit vázoltam fel a főtitkári, 
könyvtári, püspökségi és vallásügyi hivatalok emberfogó 
módszereiről. A házkutatásokról, a kerítés és hálóba ej-
tés százféle változatáról nem feltétlenül e helyen kell tu-
dósítsunk. Hitsorsosaink viszont tömegesen kell feltárják 
– a hazai egyháztörténet-írásnak is adózva –, hogy hány 
diákélet töretett össze. Azt hogy milyen meghasonláso-
kat okoztak ezek a leshelyek, odúk, rekeszek és tornácok. 
Egyedül Istené a dicsőség, hogy a tilalomfák tömkelegé-
ben az egy szükséges dolog melletti kitartáshoz is jutott 
idő és erő.

III. Bizalom és megbízatás

Kezdetben a bizalmatlanság bádogfüggönye verte 
vissza a látást a Teo ló giai Intézetben. Egy időben kel-
lett ismerkedni, dolgozni és tanulni, a régiek kel együtt-
működni. A bizalom légköre utáni vágy a legelső naptól 
kezdve kulcsszerepet játszott sorsunk alakulásában. Mi 
sem várhattunk másoktól megoldást, és mint bárhol a 
világon, nyitni akartunk. Kézenfekvő volt, hogy egy ha-
gyományos egyházi intézményben a lelki szempontok ke-
rülnek elő tér be, és mi erdélyi, vagyis a szüleinktől tanult 
mérték szerint fogunk közeledni egymáshoz.

Sokfélék voltunk, így elsősorban tájékozódnunk kel-
lett a külső kegyesség mímelői és a közömbösség álarca 
mögé bújt társaink hovatartozása felől. Azt a bizonyos 
függönyt kívülről bádogozták, belülről pedig azt sugall-
ták a túl zottan óvatosak, hogy leginkább a szemellenző 
viselése biztosítja a védelmet. Bárhogy is élték át más év-
folyamok a nyitást, én egyet tudok: ez a kezdő év nagyon 
nehéz volt a bizonytalanságok miatt.

A felvételi vizsga utáni első megnyilatkozásainkat 
idézve mindenekelőtt a précesekre, a bibliaórákra, a le-
gációs gyakorlatainkra, a hollandiai és nagysze beni diá-
kokra, a kirándulásainkra gondolok vissza. Ezeknek a ta-
lálkozásoknak az alkalmával elméletileg őszinték voltunk 
és szabadok.

Bibliaórákra már az első hetekben feliratkoztunk, 
és csak ámultunk, hogy különböző évfolyamok diákjai-
ként otthon a professzor úr lakásán gyűltünk egybe. Ezt a 
szokatlan gyakorlatot úgy lehetett megmagyarázni, hogy 
Juhász professzor úrnak nem volt dolgozószobája az inté-
zet épületében.

Nyelvórákra hasonlóképpen iratkoztunk önkéntes 
választás alapján. Német órára Borbáth Dániel profesz-
szor úrhoz iratkoztam be, délutánonként jártunk órára. 
Kocsis István nevű tanártól kötelező módon tanultunk 
oroszul két évig, de a Miatyánk bemagolásánál nem jutot-
tunk tovább. Juhász pro fesszor úr francia nyelvre tanított. 
Reggel hét órára jött be az épületbe és aztán addig olvas-
tunk, fordítottunk, ameddig a reggeli áhítatra, vagyis a 
précesre hívott a nagycsengő.

Gyülekezeti gyakorlatainkat a nyári szünidőben kel-
lett végezni, éspedig abban a gyülekezetben, amelynek 
tagjai voltunk. Kolozsváron ez úgy alakult, hogy csalá-
di, baráti vagy professzori ajánlással bevontak minket a 

gyüviszbe. Gyüvisz, vagyis gyülekezeti villámszolgálat 
volt a neve a Dobri János, Bíró Mózes és Juhász István 
által szervezett i/ úsági körnek, amelynek keretében 
Imre Lajos, Mózes András és Horváth Jenő nyugalma-
zott professzorokkal szolgáltunk együtt. Sokan még évek 
múltával is visszakapcsolódtak ebbe a gyüviszes seregbe, 
amelynek a munkaterülete messzire meghaladta a né-
hai kincses város falait. Nagyvárad és általában az egész 
Királyhágó környéke kevésbé volt képviselve a gyüvisz 
soraiban, és mindenkitől elnézést kérek, ha csupán Orth 
István, Lugosi Mihály, Petkes György, Gavallér Lajos, 
Gellért Gyula, Virág Károly és a Varga Pál nevére emlék-
szem. A belső-erdélyi és a székelyföldi névsor így áll össze 
a megsárgult lapokon: Elekes Tibor, Elekes Levente, Hegyi 
Dániel, Hegyi Sándor, Bak Áron, Pályi Béla, Raduch 
Zsolt, Ferencz László, Jenei Tamás, Pap Géza, Kató Béla, 
Ötvös József, Bóné Barna, Gudor Lajos, Dobri András, 
Gudor András, Pásztori István Gerő, Bartalis Pál, Nagy 
Levente, Rozsnyai István, Antal Géza, Berde László, 
Kerekes Samu, Szentgyörgyi Zsombor, Bíró Samu, Deák 
László, Márk Sándor, Lukácsi Szilamér, Kádár Csongor, 
Molnár Veress Pál, Demeter József, Dezső Tibor, Dezső 
András és még sokan mások.

A diákhálózat tagjai templomok udvarát és padlása-
it takarították, temetők ben irtották a gazt, a kerekdombi 
templom építésén és a parókiák javításán fára doztak, föld 
alatti úton bejutott teológiai irodalmat hordtak szét.

Kutyfalván, Ludason és Medgyesen az árvíz pusz-
tította házak helyre állí tá sán dolgoztak két csoportban. 
A diákok útiköltséget Juhász professzor úr a sa ját pénz-
tárcájából 2 zette, a diákok ellátásáról a helyi lelkészek 
gondos kod tak.

Krumplit, élelmiszert gyűjtöttek ösztöndíjalapra 
1971 nyarán. Árus Lajos, Czira László, Adorján Kálmán, 
gróf Bethlen Béla, id. Hermán János, Láposi József, id. és 
i/ . Varga László és sáromberki Nagy Géza neveire emlék-
szem, ők látták el adományokkal.

Semmilyen tevékenységünkhöz nem kértünk „dele-
gációt”, vagyis szolgá lati engedélyt, mert úgysem adtak 
volna. Csodálkozásra viszont volt okunk, éspedig azokon 
a félénk lelkészeken, akik az előre megbeszélt szolgála-
tot az utolsó percben visszamondták, vagy szállásra sem 
mertek fogadni. Bíró Ádám háznagy ellenben sok jóindu-
lattal, Juhász András pedig autóval, jó taná csokkal segí-
tette az önszerveződő i/ úságot.

Előadások tartására is vállalkoztunk, annak minden 
kockázatával. Refor máció nagyhetén, 1969 októberében 
az írásainkat mégsem olvashattuk fel Hídelvén, mert a fő-
titkári feljelentés nyomán a vezérinspektor megtiltotta a 
szereplésünket. Tilos volt az önképző, vagyis az ellenőri-
zetlen tevékenység. Okos atyáink azonban mégis kitalál-
ták a Bethlen-bástyára néző szobában, hogy miképpen 
menthető meg a helyzet. Úgy, hogy a dolgozatainkat maga 
Imre Lajos professzor úr mutatta be a gyülekezetnek a 
bűnbánati isten tiszteleteket követően. A nyugdíjas Imre 
Lajos professzor urat nem kérhették számon, és ráadásul 
ő hidelvei presbiter volt.

Végezetül tartozom azzal a vallomással, hogy miként 
ismertem fel Juhász István professzor úrban a lelki ember.
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Egyetemi színvonalú előadásait hallgatva hétről hét-
re bizonyosodott be, hogy fundamentumos professzor áll 
előttünk. Az általa leadott tananyagban a tudományos 
igényesség szembetűnő volt, utólag pedig állíthatom, hogy 
bár melyik európai egyetem katedráján taníthatott volna. 
Előadásai közben a hall gatóságát megbecsülte, hitetlenség 
az ajkáról el nem hangzott. Visel kedésében és öltözködésé-
ben úriember volt. Műveltségével, tudomá nyával emberfa-
ragó pe dagógus voltával magyarságával és szolgálatkész-
ségével sohasem kér ke dett. Vendégszerető otthonában 
tisztelettel ültetett asztalhoz. Fontosnak tar totta, hogy 
olyan mentorokat válasszunk, mint Jakab Zsigmond, 
Makkai Endre, Hegyi István, Nagy Géza, Benkő Samu, 
vagy az i* abb nemzedék részé ről Kozma Zsolt, akihez 
egy időben továbbképzésre is jártunk a hetvenes évek vé-
gén. A nevelésben szigorú volt és hatásos. Kisugárzásában 
Nagyenyed szel leme élt tovább, hasonlóan az atyáink puri-
tánságához, szorgalmas kitar tásához. Ezért is történhetett 
meg, hogy reánk szólt a vizsgarend függönye mögül.

Hatost kaptam az egyháztörténet vizsgán, 1967 tava-
szán. Mentségemre még az sem szolgálhat igazán, hogy 
huszonhárman laktunk egy szobában.

Pincébe süllyedtem szégyenemben, amikor a profesz-
szor úr ezután még teára is meghívott, és mi pironkodva 
csengettünk be Nagy Leventével. Juhász Tamás is bejött, 
a tanulási módszereinkről beszélgettünk.

Azóta vizsgára készületlenül sohasem jelentkeztem. 
Egyháztörténetből dok toráltam és professzoromnak 
ajánlottam a Johannes á Lascoról írott disszer tációmat. 
Rajtolásom, a nagy fordulópont tehát a pásztori beszél-
ge tés sel kezdődött, ahol Juhász professzor úr kimondta, 
hogy nem tűri a hanyag ságot. Évfolyamvezetői és asztali 
beszélgetéseink alkalmával is állandó téma volt a munka-
módszer a színvonalas teljesítmény és az elődeink példá-
jához méltó járás vállalása.

Belföldi peregrinációra is ezért indultunk, úgymint 
Nagyszebenbe és Bukarestbe. Ezeknek a teológiai tan-
műhelyeknek a jelentőségét alábecsülni nem szabad. Az 
evangélikusok, a maradék németség és szászság kisebbsé-
gi sorsában és egyházi gondjaiban való osztozásunk maga 
az erdélyi kötelesség, másként pedig európai feladat.

A többségi ortodox egyház belső megismerése nélkül 
nem csak az államismeretünk szegényebb, hanem képte-
lenek vagyunk megérteni azt új keletű nacionalizmust és 
esetlenné válik a tájékozódásunk az ökumenikus moz-
galom területén. Román barátaink felé, részünkről pedig 
mifelénk, a jelen legi európai légkörben az igazságosság és 
az Írás szerinti bé kes ségszerzés nagy lehetőségei állnak 
nyitva. Külföldön sem tehetjük meg, hogy félvállról ke-
zeljük a román valóságot, amelyet immáron nem kény-
szerülünk parancsszóra dicsőíteni.

Egyházunkban Juhász professzor úr számított az or-
todoxia legalaposabb ismerőjének, az erdélyi románok 
közötti reformációról írott doktori dolgozata pedig ma is 
nélkülözhetetlen kézikönyv, jóllehet sokáig még az emlí-
tése is tilos volt. A stafétát ezen a téren is átvettük akár-
csak az ezzel járó titkokat, miszerint reformációnk a ro-
mánság egységének a megvonására irányult, és ezért volt 
tilos még a kutatása is a románok közötti reformációnak.

Nemzetszolgálatunk, politikai töltetű cselekvéseink 
alapja csak a tökéletes bizalom lehetett a diktatúra idején. 
Amikor számunkra világossá vált, hogy az istenes nagy 
emberek befogadtak és maguk közé emeltek, akkor mi is 
méltóképpen igyekeztünk honorálni a megbízásaikat.

Ki gondolta volna, hogy Ferencz László a nagy kabátjába 
varrva hozza ki Tőkés István professzor úr tiltakozó leveleit?!

El sem mondhattuk senkinek, hogy mennyire dobo-
gott a szívünk, amikor a bezárt mezőségi magyar isko-
lák adatait olvasták be a Szabad Európa rádióban. Ezt a 
tanulmányt Juhász István professzor úr kérte tőlünk, és 
továb bította a rádióhoz. 

Amikor pedig 1973 nyarán – anélkül, hogy valaha is 
Svájcban jártam volna – engem kért meg az úti jelentésének 
a megírására, meghatottan vettem tu domásul a bizalmát. 
Még vázlatot sem kértem a látogatásairól és én kitün tetésnek 
éreztem, hogy a végén csak az elírásokat javította ki.

A besúgóhálózat és a gondolatvizsgáló apparátus so-
hasem derített fényt az ál-útijelentésre. Édesanyámnak 
azért elmondtam fegyverhordozói tettemet. István bácsi 
aznap rózsát vitt Mária néninek a kórházba és a rózsa-
csokrot csakis a piacon lehetett vásárolni…

Édesapám hetek múlva visszatért az esetre. Elisme-
rően jegyezte meg és úgy látta, hogy Juhász István ezáltal 
is tanítani akart arra, hogy előtte mekkora becsülete van a 
departamentnek. Akiben familiárisként ennyire megbíz-
nak, az tanulja meg félrevezetni a sergetalpúakat. A ször-
nyeteg rendszert a saját fegyverével kell legyőzni. 

Juhász István professzor úrral 1984-ben beszélgettem 
utoljára. Magyar országi gyógykezelésen tartózkodott, 
miközben még volt jártányi ereje, hogy a Bod Péterről 
készülő tanulmányához gyűjtse az anyagot. Azt mondta, 
hogy ha már nyugatra vonultunk vissza, akkor városon-
ként tartsuk a kapcsolatot a magyarság vezetőivel. 

Visszatéréssel ne kísérletezzek, nulla redemptio! 
Elvárta volna és véle is megbeszélhettük volna a menekü-
lésünket nem csak Andrással.

Meghagyta, hogy fejezzem be a tanulmányaimat, 
küldetésemhez maradjak hű, és szeressem a teológiát. 
Figyelmembe ajánlotta Ladányi Sándor és Zsindely Endre 
professzorokat, végül pedig megkért hogy soroljam el a 
gyermekeink nevét.

Harmadik gyermekünk, József születésekor a nagy-
sármási gyülekezeti teremben a kiránduló teológiai i* ú-
ságot arra buzdította, hogy a 89. zsoltárt énekeljék a csa-
ládunkkal való találkozás és a gyermekáldás örömére. Ezt 
a szép estét is felemlegettük, ez volt a búcsú. A telefonbe-
szélgetést aztán a feleségem, Hannie folytatta.

Juhász István professzor úr hagyatéka és az intelmei 
nemsokára a gyermekeinkre szállnak. Támadjon hazánk-
nak és a teológiai oktatásnak sok olyan : a és leánya, se-
rege támadjon azoknak, akik az Úrban bíznak és akikben 
megbízhatnak a gyülekezetek.

Megjelent a Dr. Juhász István (1914-1984) c. gyűjtemé-
nyes kötetben magyarul és németül. Szerkesztette Magda 
van der Ende és Klaas Eldering. Juhász István Alapítvány 
kiadása, Misztótfalusi Kis Miklós Nyomda, Kolozsvár, 
2002, p. 45-59.
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Aki az eke szarvára veti a kezét, ne nézzen hátra! 

– Így szólt hozzám dr. Dávid Gyula rektor úr 1966 ok-
tóberében az első akadémiai istentisztelet előtt, amikor 
a tanácsteremben a fogadalomtételre felsorakozott első 
éveseket fogadta. Kezet adott és hozzátette: majd olvas-
sa el a Lukács evangéliumának kilencedik fejezetéből 
a Jézus követéséről szóló verseket. Maga jó eredmény-
nyel érettségizett, és reméljük, hogy valóban lelkész akar 
lenni, és nemcsak egy esztendőre szeretne körülnézni, 
azért hogy jövőre tovább álljon… (A beiratkozást meg-
előzően ugyanis ki kellett tölteni egy kérdőívet, amelyen 
feltüntettem, hogy a galaci élelmiszeripari kémia szakra 
felvételiztem.)

Az életem során elkísérő / gyelmeztetés a Lk  9,62-
ben pontosan így hangzik: „Valaki az eke szarvára veti 
kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.” 
Magyaráznom sem kell, hogy a vesékbe látó nagy úriem-
ber mély benyomást tett reám, a félreérthetetlen jézusi ta-
nítást pedig egyfélekép pen még a nyilalló derekamban is 
éreztem, hiszen István öcsémmel mi szántottuk a családi 
kertek maradékát…

Amint Horváth István professzor úr megtanított a 
bibliai görög nyelv olvasására, rögtön memorizáltam ezt 
a textust és görögül a Róma 8,13-at is, azt, hogy senkinek 
semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egy-
mást szeressétek, mert aki szereti a felebarátját, a törvényt 
betöltötte.

Ezen prófétai-vezérigés találkozásig az új rektorun-
kat csak egyszer láttam és hallottam emberközelből, ak-
kor, amikor az úrvacsorával élő drága nagy szüleimet ke-
reste fel a Farkas utca 29. szám alatt. (Czira nagymama, 
helyhez kötöttsége ellenére szorosan tartotta a kapcsola-
tot a templomba járókkal, ő a Dávid Gyula és a László 
Dezső prédikációit szerette és hallgatta magnó felvételről, 
míg egy harmadik belvárosi lelkész-esperesre a pünkösdi 
beszéde miatt csak intett a bal kezével, mert az a Szent 
Lélekről úgy értekezett, hogy az nem szen-vics, azaz 
szendvics, ő csak így tudta kiejteni beszédhibásan, agy-
vérzés után.)

Láncszemként fűzhetném a dr. Dávid Gyulához kap-
csolódó kedves családi történeteket: Margit néném, Bözsi 
néném és Édesanyám nagy felkarolói voltak Ida nénivel 
együtt Székelyudvarhelyen. Czira Margit az 1941-1942-es 
tanévben például száz pengő segélyben részesült az aján-
lásuk nyomán. Vagy sorolhatnám a tőle hallott emlékeit 
Ravasz Lászlóról, Makkay Sándorról, Tavaszy Sándorról, 
Vásárhelyi Jánosról, Horváth Lászlóról, Orth Imréről, 
vagy éppenséggel a Czira családról. (Orth Imre bihar-
püspöki gyülekezetében is szolgált 1956 táján, erre azért 
emlékszem, mert amikor az Orth Imre szolgálati naplóját 
forgattam – családja a nagyváradi KREDOK részére aján-
dékozta –, feltűnt, hogy Orth Imre görög betűkkel írta be 
a házkutatás napján azt, hogy: szekouritate.) 

Dávid Gyula humoráról máig is regélnek, engem is 
megtréfált a szebeni tanulmányi évre való nyelvi vizs-
gán. Legalább két ezer német szó jelentését ismertem, de 

mégsem tudtam megbirkózni azzal a kérésével, hogy for-
dítsam le a kétkerekű talicskát németre. 

Kifordított helyzetekben is sziporkázott. Hollandiába 
megüzente és ezáltal megmentette azt a történetet, hogy 
amikor a csauseszkánus világban a csomagok átvételekor 
találkoztak a vámnál, Tőkés István megjegyezte, hogy 
olyan szépen összegyűltünk és annyian vagyunk, hogy 
istentiszteletet is tarthatnánk e helyen...

Teológiai kirándulások, gyülekezeti vizitációk, svájci 
és hollandiai kapcsolatok adatait szintén jegyzetelhetném. 
Könyvek és kéziratok sorsáról is írhatnék a hozzá vezető 
szálak nyomán. Talán már részletesen papírra vetette va-
laki vagy legalábbis ecsetelni fogja a közeljövőben a szí-
ves vendéglátásuk hangulatait, amikor gyakran, Klaas 
Eldering szerint inkább sokszor, az asztalukhoz hívták a 
hollandiai diákjainkat. Részemről úgy gondolom, hogy 
mégis a személyes tapasztalataimból kell merítenem, 
mert nemcsak az én időm bölcs rektoraként tartjuk szá-
mon, hanem úgy is, mint aki az i< úság pártfogója volt, 
aki nehéz helyzetekben szövetségeseket és megoldásokat 
keresett, pályafutásom kezdetén és a továbbképzésemben 
atyailag támogatott, az adott körülmények között pedig, 
ahogy lehetett, gazdaként védte Teológiai Intézetünket, 
amelyet, hangsúlyozom hogy „a mi időnkben”, az elő-
térből és háttérből együtt kormányzott Juhász Istvánnal, 
Borbáth Dániellel, Erdő Jánossal, Geréb Pállal, Mózes 
Andrással, Nagy Józse= el. 

Dávid Gyula rektor úr az atyák nemzedékének hit-
valló képviselőjeként példázta, hogy vészterhes korszak-
ban, lopva ugyan, de mégis lehetett jót cselekedni és irgal-
masságot gyakorolni.

Sátán ide lenorá!

Édesapám foglalta így össze a másnapi helyzetet a 
rektori szobában, amikor a főtitkár két-három percenként 
valamilyen ürüggyel zavarta a társalgásukat. Pitilu szige-
tén a Molnár Mária által tartott istentiszteleten Lomon 
József kiáltotta azt hogy „Sátán ide lenorá...” , arra fel, 
hogy a sátorba bekúszott egy kígyó, esetünkben a főtitkár, 
akit a sajátos humorú rektor helyben megleckéztetett. Az 
egyre hangosodó beszélgetés lendületét fokozva, lábujjhe-
gyen az ajtóhoz ment, hirtelen mozdulattal kinyitotta, és 
a majdnem bedőlő főtitkárnak azt mondta, hogy tudomá-
sa szerint ő és a vendégei semmit sem veszítettek el...

Ezzel mintegy jelezte, hogy lássuk: tisztában van az-
zal, hogy ki ellenőrzi a dolgozó szobáját, a folyosót, a tele-
font és az aktákat. Hallottuk a váratlan rektori kinevezése 
kö rüli furcsaságokat, és az idők távlatából valami olyas-
félére emlékszem, hogy a megbízólevele egyelőre egy két-
soros, telefonon közölt bukaresti felkérés volt, amelynek 
alapján nem lehetett tudni, hogy milyen periódusra szólt 
az a rendkívüli kinevezés, amelyet éppen olyan smekher-
ül vonhattak vissza. Arra viszont határozottan emlék-
szem, hogy dr.  Juhász István professzor úrnak a rektori 
tisztségről való leváltásához hazug vádak alapján néhány 
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aljas diák is hozzájárult. (Ezek közül egyik, a főtitkár ke-
gyence, a Re for mátus Szemle szerkesztőségéig vitte, egy 
másik esperesi és püspöki titkárságig, stb.) 

Szülém a látogatás végeztével a cégéres főtitkári al-
kalmazottat szándé kosan arra emlékeztette, hogy 1942-
ben magyar katonaként légvédelmi szol gá latot teljesí-
tettek a kolozsvári görög katolikus papi szeminárium 
épületének a tetején. Akkor még nem tudhattam, hogy 
mennyi rosszat követ el ez a muszkavezető atya' , akinek 
egy 2002-ben közölt írásomban (Az ember faragó profesz-
szor) intuitioból még az egyik fedőnevét, a főtitkárnak 
megfelelő secretarul-t is eltaláltam, akárcsak a főkönyv-
táros fedőnevét, a bibliotecarul-t is, pedig akkor még nem 
is láttam a szekuritátés doszárjaimat. Persze ez nem is 
volt nehéz, mert a magánszorgalmuk fölöttébb árulko-
dott. (Évek múlva kelt szárnyra az az elégtételi hír, hogy 
minden jelentések főtitkárát hajlami pákosztossága miatt 
a hozzá hasonlók úgy elagyabugyálták, hogy sokáig kéken 
vánszorgott.) 

Rektor úr még aznap délben megkérdezte, hogy meg-
gondoltam-é a postai szolgálat vállalását, miközben a zárt 
titkári ajtó felé nézett, odafordult, majd vissza fordult, elle-
nőrizte, hogy értem-é a jelbeszédet. Ugyanis a bentlakási 
hagyomány szerint mindig az első évesek legmagasabbi-
ka végezte egy évig a levelek kiosztását, lehetőleg az ebéd 
idején.

Meghagyta, hogy bármilyen rendellenesség esetén 
értesítsem, és elbocsátó kézfogásával bizalmaskodás nél-
kül jelezte, hogy megbízik bennem. Mi, a diákok, őszin-
tén tiszteltük és világosan láttuk, hogy jóllehet katedra 
nélküli, de hiteles professzor, aki a rektori és lelkipász-
tori szolgálatával valójában erdélyi anyaszentegyházunk 
egyik legfontosabb intézményének a hitéletét és tudomá-
nyos színvonalát igyekezett emelni.

Skariczázás

Másod éves korunkban dr. Dobri János keresztapasá-
gával „megalakult” a kerekdombi gyülekezethez kötődő 
„Gyüvisz”, azaz gyülekezeti villámszol gá lat. Szigorúan ' -
gyelők (kerekdombi kántornő és könyvtárosnő) azonban 
be mértek, és a hojnareszkánusi hivatal, vagyis a kolozsvá-
ri vallásügyi fő felügye lőség ügyet kreált abból, hogy va-
sárnap délután a teológiai hallgatók egy csoportja isten-
tiszteleteken és szeretetvendégségeken vesz részt.

A reformáció ünnepének nagyhetén dr. Bíró Mózes 
lelkipásztor a hidelvei szószékről előadássorozatot hir-
detett meg a magyar reformátorokról. Szak könyveket a 
főkönyvtárostól kértünk, akinek a hamvasan behízelgő 
kérdezős kö désére, hogy miért is foglalkozunk intenzíven 
ezekkel a személyiségekkel, mi örömmel újságoltuk, hogy 
i3 úsági előadóként hívtak meg bennünket. Álmunkban 
sem gondoltunk arra, hogy a 16. századi teológusok és 
esemé nyek miatt bajunk eshet, akár a megbízó lelkészek-
nek, akár a rektornak. Dévai Bíró Mátyás, Kálmáncsehi 
Sánta Márton, Szegedi Kis István, Skaricza Máté és 
Méliusz Juhász Péter munkásságáról Bak Áron, Juhász 
Tamás, Pályi Béla és Raduch Zsolt társaságában írtunk 

dolgozatokat, amelyeket a főtitkár az inspektorra hivat-
kozva bekért és mi ezt megtagadtuk. Haddelhadd helyzet 
alakult ki, amely Dávid Gyula rektor urat kész tények elé 
állította. Mózsi bácsi hiába kérte a hivataloktól az enge-
délyt, mindenünnen elutasították, a püspököt is beleértve. 
A főtitkár azt kiabálta feléje a lépcsőn, hogy már kezdet-
ben súlyos áthágást követtünk el miatta, mert nem kér-
tünk engedélyt az évfolyamfelelős tanártól és rappkárolyi 
jóváhagyás nélkül ki sem léphetünk az internátusból.

Minket ez dühített, és lesz ami lesz alapon kihallga-
tást kértünk, hiszen a szemünkben ezzel a világ legártal-
matlanabb „fellépését” tiltották meg.

Rektor úr csoportosan a tanácsterembe invitált, az aj-
tókat nyitva hagyta, előre éreztette a gyors végzést. Sorra 
meghallgatott, aztán feddés nélkül közölte, hogy miután 
több hivatalból is értesítették, hogy a diákok a tanáraik 
megkérdezése nélkül illegálisan „skariczáznak”, ezért ő 
olyan döntést hozott, amely kizárja a hősködést vagy a 
gyávaság ódiumát. Fogadjuk el, hogy itt nem a fegyelmi 
előtti bátorság a tét, és ezzel Juhász István is egyetért. Már 
beszélt is dr. Imre Lajos nyugalmazott professzor úrral, 
aki hidelvei presbiter, és aki dr. Horváth Jenővel felváltva 
olvassa fel a dolgozatainkat. 

Másokat ebbe az ügybe ne vonjunk be, a kimentésün-
ket ő megbeszéli és máskor gondoljuk meg jobban, hogy 
súlyos következményekkel járhat a még oly ártatlannak 
tűnő skaricázás is. Akinek a dolgozatán még igazítani va-
lója akad, az forduljon Imre Lajos professzor úrhoz vagy 
dr. Mózes Andráshoz. Különben az év végéig pályamun-
kákat lehet elkészíteni, amihez felajánlotta a segítségét. A 
nyitott ajtóhoz állott és rövid kézfogással szinte siettetett 
kifelé, áldást és békességet kívánt.

Így is történt, megtorlás nem esett, máig is hálás va-
gyok a hajdani diplo ma tikus intézkedésért.

Ráadásul Imre Lajos professzor úr házi könyvtárá-
ban megismerkedtünk a lányával, Imre Magda tanárnő-
vel, aki a továbbiakban forrásmunkákkal és jegyzetelési 
tanácsokkal látott el, főleg, amikor az 1744-es erdélyi 
énekes könyv ről írtam a második lelkészképesítő vizsgára 
benyújtandó dolgozatomat és Keresztesi Józsefről keres-
tem könyvészeti adatokat.

Pályamunkát is vállaltam a biblia magyar fordításai-
ról, évzárókor kéz fo gást követően vettem át a rektor kezé-
ből a jutalomkönyveket.

Hollandiai ruhaszövet és kukoricázás

Az 1968-as nyári szünidőben a teológiai hallgatók 
postán érkezett, teljes öltönyhöz való anyagot kaptak, 
amire az évfolyamvezető tanárunk olyszerű nyomozás-
ba kezdett, mintha loptuk volna. A szentírásismereti óra 
azzal telt, hogy mindenkit sorra faggatott: miért kapta a 
szövetet, ki a holland feladó és honnan ismeri, ilyen és eh-
hez hasonló keresztkérdéseket tett fel.

Amikor reám került a sor, egy kissé színesen ecsetel-
tem, hogy ez alkalommal engem elkerült a szerencse, így 
nincs miről beszámolnom, de hátha nekem is küldenek, 
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mert a szüleim az öt gyermeket alig tudják ruházni és re-
mélem, hogy az én csomagomat nem lopták el a postán, 
hiszen egyedüli vagyok, aki lemaradt, amire nem látok 
különösebb okot. Erre aztán elsötétült a szemüvege, nem 
akarta hinni a történetemet, de valahogy a nyilvánosság 
előtt megbékéltünk. Írásbeli jelentést kért, továbbá vasár-
nap délutánra meghívott teára a lakására.

Hazautaztam Sármásra, nem írtam semmiféle jelen-
tést és a teázás is elmaradt, mert szombaton és hétfőn 
is dolgoztunk a földeken. Hívattak is a titkári hivatal-
ba, ahol a prorektor várt, aki engem menten a csürhe 
szószólójának nevezett. Bizonyára nem hatódtam meg 
a bendoszi korholástól, mert előttünk nem az volt a hi-
bája hogy unitárius volt, hanem véres szája miatt féltek 
tőle, kommunista párttagként ismerte a város, akit jobb 
elkerülni.

Amikor végre a rektorunk elé kerültem, egyszerűen 
elmondtam, hogy a testvéreimmel kukoricát szedtünk, 
az évfolyamvezető tanár pedig többek között azért orról 
reám, mert nem nyilatkozok neki írásban a ruhaszövet 
ügyről...

Semmi baj, villant fel a rektor úr szeme, ha majd újra 
magával foglal kozik, megkérdezheti, hogy honnan szár-
mazik a tanár úr új ruhája, hiszen már meg is csináltatta 
divatosra és az Intézetben is bemutatta. 

– Maga pedig hol skariczázik, hol kukoricázik, most 
üljön oda a másik asztalhoz és írjon egy kérvényt, hogy 
családi ügyben a szüleinél tartózkodott és utólag enge-
délyt kér a mezőgazdasági munka befejezésére.

Az esetnek aztán híre ment, valószínűleg Sally és 
Henk van der Graaf törődött azzal, hogy nekem is küld-
jön valaki ruhaanyagot, és még bélést, cérnát és gombokat 
is csomagoltak a szövethez. Ez igazán nagy segítség volt, 
hiszen téli időben, segítség nélkül ki sem mozdulhattam 
az épületből. Otthon az Édesapánk régi nagykabátját húr-
boltuk, amíg Bojtor Istvánék felruháztak. Kolozsváron 
harangozáskor a Zsarnóczay Pál zöld nagykabátját vi-
seltük felváltva, aki viszont az én kék szvetteremmel járt 
színházba. Az új ruha különben jól foghatott a főtitkár-
nak, főkönyvtárosnak, újszövetséges, ószövetséges és két 
lutheránus tanárunknak is, akik galoppban doktoráltak. 
Színből ezekkel is kezet fogtak a mi tisztességes tanára-
ink, doktorrá fogadták őket. Janó bácsi ítéletes szavait, 
hogy ezek valóságos kerítők, mi is átvettük, mert kopók 
módjára 1956 előtt és után is lelketlenül nyomoztak és je-
lentettek a román állambiztonsági szerveknek. Azt, hogy 
például a „walter” és a „zöldi” másképpen, puhábban is 
spicliskedhetett volna, nem ezen a helyen kell tárgyal-
nunk, de azt sem tehetjük, hogy a rontásaik fölött örökre 
szemet hunyjunk, amikor annyi fájdalmat okoztak, első-
sorban a hitsorsosaiknak. 

Igazi megkönnyebbülésünkre harmad éven Juhász 
István lett az évfolyam felelős professzorunk, még most is 
igazán érdekel, hogy miként szabadultunk meg a korábbi 
atya/  kezéből, akit a bukaresti lutheránus egyházközség-
ből ejtőernyőztek az Intézetbe, és Dávid Gyulát követte a 
rektorságban, persze azután, hogy szemfényvesztésből ő 
is doktorált. 

A zárolt posta

Szénior koromban történt, talán 1970 novemberében: 
öt napig nem kaptuk ki a leveleinket. Dávid Gyula rektor 
urat a kapuban vártam, aki nem állt meg, de visszaszólt, 
hogy estére menjek a lakására egy megbízható diákkal. 
Orth Istvánt nem érhettem el, így Erdélyi Zoltán szoba-
társammal kopogtattunk a parókiális ház hatalmas ajta-
ján. I2 . Dávid Gyula engedett be, róla Dobri Janó bácsi 
mindig elismeréssel beszélt, hektárnyi hagymát ültettek 
együtt a rab mezőkön, hét év börtönbüntetésre ítélték. Ő 
is meghallgatta az aggodalmun kat. (Erdélyi Zoltán még 
hozzáfűzte, hogy nagybátyját, dr. Fazakas János sebészt 
is értesítette a diákposta zárolásáról.) Arra jutottunk, 
hogy másnap hivatalosan kérjünk segítséget az irodában 
a helyzet kezeléséhez. I2 . Dávid Gyula tegezett és felaján-
lotta, hogy az Intézetben dolgozó felesége által hozzá is 
fordulhatok tanácsért. Katika aztán többször is / gyel-
meztetett: most megint vigyázni kell a „barátainkra”.

Kétségtelen, hogy a postánk visszatartását a 
Szekuritáté rendelte el vala milyen céllal, és az is egy visz-
szajelzés volt, hogy az egykori szabadkőműves páholy 
bejárata előtti buszmegálló tömegéből nekemrontott a 
göndörhajú bőrkabátos, máskor fehérkabátos, és azzal fe-
nyegetőzött, hogy összetör. Ez az alak évekig mindig óra-
rendszerűen, déli fél egykor jelent meg a főtitkári szoba 
előtti padon és addig várt, amíg a walter behívta. Kulcsra 
zárták az ajtót és feltételezhetően együtt nézték át a postai 
küldeményeket, legalábbis a gyanúsakat. A leveleket ki-
osztó diák azután déli két órakor vehette át a paksamétát, 
már azt, amit meghagyott a két cenzor.

A tudtommal még nevenincs szekuson kívül, aki 
azt sziszegte, hogy ne foglalkozzak az ő dolgaival, és aki 
egész nap a Teológiai Intézet körül ólálkodott, egy szomo-
rú esemény valamilyen módon szintén összefügg a posta 
zárolásával.

Este kilenc óra tájban berobogott a Teológia kapuja 
alá két autó, de akkorra már mindenféle idegenek sü-
rögtek a folyósokon. Átkutatták a könyvtár feletti háló-
szobát, egy sor szekrényt is, és magukkal vitték Bende 
Árpád másodéves hallgatót. Ez a beteg marosvásárhelyi 
diák többé sohase tért vissza. Minderről későn szereztünk 
tudomást, döbbenet ült az arcokon, a portás senkit sem 
akart kiereszteni, a bejövőkkel beíratták, hogy aznap este 
hol jártak...

Rektor úr rezignáltan úgy fogalmazott másnap, hogy 
értsem az átlátszó ürü gyet, amelyet a házon belül terjesz-
tettek a szolgálatos félrevezetők: „azt hí resztelik, hogy til-
tott könyveket találtak nála...” Biztosan a Bibliáról van szó, 
morogtam csendesen és ezzel ki is merült a közölnivalónk, 
annyira gyö tört a tehetetlenség és a kiszolgáltatottság. 
Dr. Geréb Pál alaposan körülnézett a folyosón és váratla-
nul kimondta: ez az Izsák egy három betűs, egy sz…

(Hasonló megfélemlítési akciót egyszer már átéltem 
az épületben Schaser Klaus öngyilkos szebeni cserediák 
szekrényének az átkutatásakor. A „delegációt” akkor is a 
főtitkár vezette fényes nappal a folyosókon, a kegyelet leg-
csekélyebb jele nélkül.)
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A zárolt posta történetéhez tartozik, hogy nemsokára 
Bukarestbe vittem Juhász István professzor úr leveleit: az 
Orthodox % eológia egyik tanárához, Dumitru Staniloae 
professzor úrhoz, Székely Károly bukaresti lelkészhez és a 
német lutheránus parókiára. Visszaérkezésemkor habzó 
szájjal ordítozott az ebédlőben száz ember füle hallatára 
Szőcs Endre internátusi felügyelő tanár, hogy kinek az en-
gedélyével járom a fővárost stb. Pedig volt annyi eszem, 
hogy senkinek sem beszéltem erről a tértijegyes, huszon-
négy órás vona tozásról...

A doszáromban immáron megtekinthető, hogy 
Szőcs, alias zöldi, alias kulliga, feljelenti Juhász Istvánt 
és Dávid Gyulát, mint akik megakadályozták őt abban, 
hogy 1971-ben engem kicsapasson a teológiai magiszteri 
tanfolyam ról. A hollandiai diákokról is csupa rosszat je-
lentett, Magda van der Ende az egyik tanúja, hogy már a 
harmadik esztendőben fel akarták számolni ezt az anya-
giak szimbolikájánál ezerszer többet jelentő peregrinatios 
kompjáratot. Még rágondolni is rossz, hogy mi lett volna, 
hogyha Horváth Lászlónak és még annyi embernek ez az 
egyik sírásója került volna az Intézet élére.

(Horváth Lászlónak még mindig jeltelen a sírja a 
Kardos-úti rabteme tő ben, teológiai kivégzője a Szeku ri-
táté által felkért harmadik belvárosi volt, az alias „Balog 
Márton”, amint az kitűnik a Sógor Csaba kutatásaiból. 
Dávid Gyula püspökhelyettest alias „Szabó Béla” is je-
lentette, hogy miket mondott, hogy kéziratban terjesztett 
könyvet kapott ajándékba Horváth Lászlótól stb. Lásd 
Molnár János: Az 1962-es kolozsvári püspökválasztás és 
a Szekuritáté.)

Búcsú D.Dr. Dávid Gyulától

Sajgott a szívem, mert menekülésre készülődtem. 
Igen is, meg nem is. Aki átélte a kényszerű döntések ál-
tali kettészakíttatást, az tudja csak, hogy mit jelent el-
menni Erdélyből, ahol puliszka és saláta mellett boldogan 
marad hat tunk volna a gyülekezeti paradicsomunk kert-
jében. Sem Isten, sem a kenyér nem hiányzott az életünk-
ből, utolsó két újősi évünket emberileg mégis a szekuritá-
tés hajsza és a betegség pecsételte meg. A templomot azért 
„megépí tettük”, azaz tetőtől fundamentumig renovál-
tuk, könyveim javát szétosz tot tam, áldott emlékű Juhász 
András aztán el is vitte egyszer a szótárokat és kommen-
tárokat. Az utolsó években egyre több Dosztojevszkijt 
olvastam, az egyház szántóföldjének, az eke szarvának, a 
szántóvető halálos kötelessé geinek, a kálvini polgári en-
gedelmesség és engedetlenség tételeinek a napi alkalma-
zását tárgyaltam Hánniekával, a szüleimmel, Bíró József 
és Orbán János komámmal, több barátommal.

Szeretteink közül szinte mindenkit felkerestem, volt 
akivel többé sohasem talál koztam. Dávid Gyula bácsi, 
akkor már így szólíthattam, 1983 augusztu sá ban úgy irá-
nyította a sétálásunkat a bástya irányába, hogy ne kelljen 
isme rő sök kel találkozzunk. (Ilyen közös „ismerősnek” 

számított például a Refor mátus Egyházra szakosodott 
Onac Ioan nevű szekus őrnagy, akit Dávid Gyula a förtel-
mes háborgatók kategóriájába sorolt. Egyszer Gy.  Szabó 
Bélához men tünk, azt hiszem valamelyik albumából 
akartunk nagy példányszámban vásá rol ni, amikor a 
Bán4 y palota hátsó bejáratának lépcsője alól kisirült 
ez az ordas szekus, és a rektor úr kabátjának a gombján 
próbált igazítani… A lelké szi társadalom részéről Onák 
azért megérne egy tárgyalást, akár életben van, akár nem. 
Ungvárit még el is temették Kolozsváron, egyházunk 
szertartása szerint.)

Először a teológia-történeti kérdések kerültek sor-
ra, így az Eduard % urneysen-féle prédikációs kötet for-
dítójának a kiléte felől érdeklődtem. (Arról, amely az 
1950-es évek közepén került ki a Kelemen báró féle „Jó 
Reménység” nyomdából, vagyis a Teológia sokszorosító 
műhelyéből, amely nek még a tájékára sem mehettünk, 
mert a Szekuritáté lepecsételte és a bejárat melletti mé-
hész üzletet vezető szekus kapitánnyal őriztette, akinek 
„fődarázs” volt a ragadványneve.)

Aztán a székelyudvarhelyi Szabó András fordítói 
hagyatéka, a latinból fordított Kálvin szövegek sorsa fe-
lől érdeklődtem, szükségem volt a Zsidókhoz írott levél 
kommentárjának ez előszavára a Johannes á Lascoról szó-
ló disszertációm valamikori írásához.

Végül elmondtam, hogy Hollandiában találtam egy 
Bod Péterről szóló és késői utóda, Bod Etelka által dedi-
kált kötetet, ami esetünkben azért is érdekes, mert egy 
Dávid Gyula nevű kohlbruggianus teológus volt a férje és 
van-é közöttük rokoni kapcsolat? Hogyan is emlékezhet-
nék a válaszai összességére, amikor zokogott a lelkem és 
tudtam, hogy most az atyák nemzetségének lenne reánk 
nagyobb szüksége. Megmaradt emlékezetemben a kérdé-
se, az, hogy vajon István öcsém megőrizte-e a Bod Péter 
1940-es években megjelent Önéletírását, amelyet tőle va-
lamikor kölcsönkért?

Ennek most nemigen tudok utánanézni, feleltem, 
mert hollandiai család látogatásra készülünk, és való-
színűleg... Ekkor egyenesen a lelki szemeivel nézett és 
látott át, tudott a besztercei néróink meghurcoltatá-
si cirkuszairól. Most már nemcsak kezet adott, hanem 
egy mozdulattal meg is simogatott és azt mondta, hogy 
Árapatakon az a mondás járta, hogy nem az a legény aki 
üti, hanem aki állja...

Rezignált együttérzéssel búcsúzott: menjenek szósze-
rint Isten hírével, mi sokat már nem tehetünk magukért, 
de egy-egy levéllel majd támogatjuk, ott ahol lehet.

(Feleségem találta meg azt a fényképet ahol a tömött 
könyvespolcuk előtt ülnek. Valamikor felkereste a két 
drága öreget a Donáth úti lakásukban, valakinek a kérésé-
re gyógyszert vitt nekik amikor hazalátogatott 1984-ben 
vagy 1985-ben. Akkor, 1987 előtt nekem még nem volt út-
levelem.) Szívünkben őrizzük az evangéliumi erőt sugár-
zó D.Dr. Dávid Gyula jó hírét és derűs emlékét.

Kolozsvár-Zwolle, 2012 adventjében
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„Györgyfalvi Menekültek Közművelődési Egyesülete”

Csekefalvi Tamás Béláné feljegyzései

Idős Hermán János lelkész könyvtári hagyatékából 
2017-ben került elő egy „Beszámoló” a györgyfalviak 
helyzetéről a második bécsi döntést követően. A mene-
külteket felkaroló tevékenység rejtegetett dokumentu-
mának a közlését nemcsak azért tartjuk fontosnak, mert 
Édesapánk 1945 és 1950 között györgyfalvi lelkipásztor 
volt1, hanem főleg azért, mert az itt olvasható adatok 
beszédesen tanúskodnak Györgyfalva népének meg-
próbáltatásairól, túlélési küzdelméről, arról, ahogyan 
az otthonmaradottakról és a nyomorúságba esettekről 
törődtek, Kolozsváron vagy a fronton. A menekültekkel 
való foglalkozás feljegyzése a Csekefalvi Tamás Béláné2 
érdeme. Az általa alapított Egyesület tisztikarának a cím-
tára viszont másvalakinek a munkája, mert az abban ta-
lálható elírások, illetve javítások arra mutatnak, hogy a 
névsor nem az elnök műve. Cs. Tamás Béláné életének és 
nagyasszonyi szolgálatának a részletei számunkra jelen-
leg ismeretlenek3, jóllehet az általa tanúsított példaértékű 
gondoskodásról, az akkori lelkületről és a falut felkaroló 
szerepéről többet kellene tudjunk. Néprajzi munkában 
való járatosságát jelzi, hogy a menekült györgyfalviak 
művelődési egyesülete 1942-ben két, általa írott forgató-
könyv szerint adta elő „A györgyfalvi kérő”, és az „Őrizd 
meg őseid viseletét” című életképeket. Ez a beszámo-
ló arra is rámutat, hogy a lelkipásztorok és a teológiai 
hallgatok gyakran tanították és vigasztalták a menekült 
gyülekezet Kolozsváron élő részét. Szomorú helyzetkép 
nyomán, sajátos egyesületi megvilágítás keretében szem-
lélhetjük a következményeket, hogy egy kettészelt erdé-
lyi gyülekezetben miként szenvednek hitükért a helyben 
maradók és azt is hogy emberileg egyaránt bizonytalan a 
menekültek és a befogadók sorsa. Túlélés majd újrakezdés 
a cél az egyetlen vigasztalás, a végső idők igazságának a 
reményében. Nagyjából ez az erdélyi sors vetésforgója…

Beszámoló

Györgyfalva Kolozsvár határától két és fél km tá-
volságban fekszik. Mintegy 600 méterrel magasabban 
a tenger színe felett s 250 méterrel magasabban, mint 
Kolozsvár. Színmagyar lakosainak száma 3170 lélek, 

1  Id. Hermán János 1919. szept. 29-én született Magyarremetén, elhunyt 
Nagysármáson, 1999. dec. 19-én. Györgyfalvi lelkipásztor 1945 no-
vember 25-től, akkor iktatta be dr. Imre Lajos teológiai professzor. Innen 
hívták meg Nagysármásra 1950 dec. 28-án. Eltávozásához hozzá járult az 
1948 márc. 21. letartoztatása. Kolozsváron szabadult 1948 ápr. 14-én a 
rendőrség börtönéből. Lásd az „Erdélyi Figyelő” 1992. 1–4 számait.
2  Csekefalvi Tamás Béláné, született Millig Anna a „Kimutatás” 
adatai szerint 1892-ben született, feltehetőleg Budapesten, ahol 
Millig Ádám nevű édesapjának háza is volt. Édesanyja neve Sereghy 
Etelka. Házasságot kötött, valószínűleg 1910-ben Csekefalvi Tamás 
Béla okleveles mérnök, műegyetemi tanárral. Világhálón megte-
kintve 2017 dec. 6-án: https://library.hungaricana.hu/hu/view/
HetiSzemle_1910/?pg=10&layout=s 
3  Antal József ny. györgyfalvi lelkész monográ> ájában is csak annyi 
áll Cs. Tamás Bélánéról, hogy ő egy „lelkes kolozsvári úriasszony”. Lásd 
Antal József: Györgyfalva, György pásztor népe. Kolozsvár, 2005, p. 91.

területe 2518 hold. Erős, egészséges nép. 1939-ben még 
mentes volt minden népi betegségtől. Őseik viseletét hí-
ven megőrizték, mely módosítással hasonlatos a kalota-
szegiéhez. Hagyományaikhoz ragaszkodnak, ősi dalaik 
sehol feldolgozásba nincsenek. Tüzes táncaik csodásan 
szépek. Nagyon dolgos nép. Szereti a pompát, a tiszta-
ságot, a jólétet, ezért mindent elkövet, hogy meg tudja 
szerezni.

A trianoni békeszerződés után a román megszállást 
bizakodó magyar hittel szenvedték át, de a bécsi döntés 
meghozta a falu tragédiáját. A falut Romániához csatolták 
s ebbe a falu népe nem tudott belenyugodni. Tiltakozott 
ellene hűséges magyarsága, továbbá az a tény, hogy a falu 
területéből 570 hold visszakerült Magyarországhoz. Az 
elkeseredett nép zászlója alatt bejött 1940. szeptember 
11-én, hogy tiltakozását juttassa tudomására a bevonuló 
honvédeknek. Mikor ezután visszamentek, a falu határá-
ban várt rájuk a román csendőr. Elhurcolták az embereket 
Tordára és Nagyszebenbe a tömlöcbe. Aki aztán tehette, 
hogy életét mentse, átszökött Kolozsvárra. Több holdas 
módos gazdák álltak be gyári munkásnak. Siralmas volt a 
helyzete a > atalságnak, kiket a bécsi döntés Kolozsváron 
ért, mert mint szolgák és szolgáló leányok itt éltek s ezek 
teljesen támasz nélkül maradtak, mert haza nem mehet-
tek az üldözések miatt.

Ekkor jöttem arra a gondolatra, hogy úgy mint az-
előtt, künn a faluban, úgy itt Kolozsváron is foglalkozni 
fogok velük. Ugyanis 1939 óta hetenként kétszer kimen-
tem közéjük és ott egy-egy gazdánál összegyűltünk és 
tanultunk. Ebben az időben gyűjtöttem össze hagyomá-
nyaikat, meséiket, dalaikat. Ekkor gyűjtötte össze és írta 
meg hagyományaiból néhai Czakó János, györgyfalvi 
születésű teológus4, a „Györgyfalvi lakodalom” c. dara-
bot5. Elgondolásomat tett követte: 1941 augusztusában 
a belügyminiszter úr Ő Nagyméltósága engedélyt adott 
arra, hogy egyesületbe tömörítsem őket6. 

1941. augusztus 20-án megalakult a „Györgyfalvi 
Menekültek Közművelődési Egyesülete”. Az egyesület 
célja a Kolozsváron tartózkodó, jelenleg mintegy 1500 
főnyi györgyfalvi7 magyar egységbe fogása és haza> as 

4  Czakó János első éves teológiai hallgató 1939 január elején halt meg 
tragikus hirtelenséggel.
5  László Dezső: „A darabot egyedül Czakó János, györgyfalvi ille-
tőségű, földműves szülőktől származó, falujával szervesen együtt élő 
> atalember gyűjtötte össze és szerkesztette meg s nem holmi városi > -
atalemberek. A darabot nem > atalemberek, hanem egy kolozsvári úri-
asszony (Csekefalvi Tamás Béláné) egyesegyedül rendezte, mert a mel-
léje felkért, népművészettel foglalkozó teológiai hallgatók, s köztük a 
kritikus maga is, nem segítettek a rendezésben.” In: „Erdélyi Fiatalok”, 
X. évf. 1939/1, p. 13 – Világhálón, 2017 dec. 5: http://erdelyi> ataloklap-
szamok.adatbank.transindex.ro/1939/Erdelyi_Fiatalok_1939_1_lap-
szam_egyretegu.pdf 
6  (Belügyminisztériumi szám, sajnos olvashatatlan.)
7  „Például a hivatalosan 1300 lelket számláló Györgyfalváról 1942-ig 
a > atalság szinte teljesen eltávozott. A legények a katonai behívások elől 
menekültek, a > atal lányok pedig dolgozni mentek Kolozsvárra. Ha te-
hát ebben az egyházközségben vasárnaponként 300-400-an mentek el a 
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szellemben történő nevelése, illetőleg továbbképzé-
se, a magyar közösségi szellem összetartozása. A val-
lási, kulturális, gazdasági, iskolán kívüli népnevelés 
segítségével.

Dr.  Keledy Tibor8 polgármester úr, az egyesület dí-
szelnöke, évi 500 pengő városi segélyt utalt ki, s így mó-
dunk volt egy nagy termet és egy kis szobát kibérelni a 
Zápolya utca 45. szám alatt, kultúrhelyiség részére. A he-
lyiségeket 1941. szeptember 8-án Kádár Géza9 ref. esperes 
felavatta a magyar erkölcs és művelődés házának. Ezzel a 
munka megkezdődött, mely abban állott, hogy minden 
vasárnap délután egybegyűltek és ott különböző oktató 
előadásokat hallgattak. Az elképzelés, hogy szívesen fog-
ják hallgatni az előadásokat, nem vált valóra. Ugyanis az 
eddig mezőgazdasági munkával foglalkozó nép, miután 
a határon innen eső 2-3 hold földjéből megélni nem tu-
dott, kénytelen volt munkát vállalni. A népi betegségektől 
mentes izmos, erős nép vállalta a gyári munkák legnehe-
zebbjét, az asszonyok és leányok pedig beálltak szolgálni. 
Ennek a munkában lekötött életet élő embereknek nem 
szabad az egyetlen vasárnapját elvenni, mert célunk az, 
hogy a következő hetet újult erővel dolgozhassa végig. 
Tehát szórakozást kellett biztosítanom számukra. Vagyis 
úgy tanítani, művelni őket, hogy szórakozásuk is meg le-
gyen. A nép megőrizte hagyományait, s így ősi táncaik el-
táncolása nem duhajkodás, hanem hagyomány megőrzé-
se. Ezt használtam fel segítségül. Összegyűltek vasárnap 
és eleinte rövid, később hosszabb előadásokat tartottunk, 
melyre most már olyan sokan jöttek el, hogy szűknek bi-
zonyult a terem. Lassan megszokták az előadásokat, kü-
lönösképpen tetszik nekik a nemzetpolitikai, történelmi 
és a vetítettképes előadás. Ha minden előadást szemlélte-
tően lehetne megtartani, tökéletesebb eredményt lehetne 
felmutatni, mert / gyelmüket ez teljesen leköti.

Művelődésük másik sikeres előmozdítója az önkép-
zés volt. Hagyományaikból megírt Györgyfalvi lako-
dalom10 50 embert foglalkoztatott és ezáltal nem csak 
tanultak, hanem fegyelemre és pontosságra is szoktak. 
Az elmúlt télen szavalóversenyeket tartottunk, melyet 
különbözőképpen díjaztunk, 49 szavalat hangzott el, 
volt egy néhány, mely egyszerűségében is szinte művé-
szi volt. Szokásba vettem a közéneklést is, mely külön-
ben odahaza a faluban mindig és minden alkalommal 
meg is volt. Teljesen eredeti, sehol feldolgozásban nem 
levő dalaikat dúdolják (1942 márciusában Budapesten 
előadták a Györgyfalvi lakodalmat, néhány nap múlva itt 
Kolozsváron a rádióban hallottuk egy eredeti népdalukat 
dzsessz-zenére átdolgozva, nem tudjuk, ki követte el az 
eltulajdonítást). 

templomba, ez az e; ektív lélekszámnak akár a felét vagy háromnegye-
dét is jelenthette.” Lásd Nagy Alpár-Csaba: A Dél-Erdélyi Református 
Egyházkerületi Rész története 1940-1945. L’ Harmattan, 2012, p. 195.
8  Dr. Keledy Tibor (1939-ig a neve Keil, Losoncon született 1895. ok-
tóber 23-án. Elhunyt: St. George’s, Grenada, 1978. május 28-án.) 1940 
késő őszétől 1944 tavaszáig volt Kolozsvárnak háborús időkben is épít-
kező polgármestere, akit a mai napig művészetpártolóként emlegetnek.
9  Kádár Géza (1880–1945). Kolozsvár-Alsóváros lelkésze 1936-1945 
között, 1941-től esperes, elmenekült, Budapest bombázásakor halt meg.
10  Tamás Katus: Lakodalom Györgyfalván. Megjelent az Erdélyi Kárpát 
Egyesület „Erdély” című hivatalos közlönyében, az 1936. évi 4. számban.

1941. augusztus 20-tól a következő előadások hangzottak el:
1941. augusztus 20-án: Az alakuló közgyűlésen ünnepi be-

szédet tartott: László Dezső, országgyűlési képviselő.
1941. szept. 8-án: a kultúrház felavatási ünnepélyén ünnepi 

beszédet tartott Kádár Géza, ref. esperes.
1941. szept. 14-én: „Az egyesületi élet” előadó: Cs. Tamás Béláné.
1941. szept. 21-én: „Szentistváni gondolat” előadó: Botár 

Béla, teológiai hallgató.
1941. szept. 28-án: „Széchenyi emlékünnep” előadó: Cs. 

Tamás Béla, műszaki tanácsos.
1941. okt. 12-én: „Hogyan viselkedjünk” előadó: Váradi 

Mihály, tag. 
1941. nov. 2-án: „Reményik Sándor emlékünnep”, előadó: 

Cs. Tamás Béláné.
1941. nov. 9-én: „Hogy beszéljünk” előadó: Venczel Márton, 

teol. hallgató.
1941. nov. 23-án: „Mit adott a keresztyénség Romániának?” 

előadó: Kádár István teológus.
1941. nov. 30-án: „Az in@ uenzáról és hogyan védekezzünk 

ellene”, előadó: dr. Oravetz János, orvos.
1941. dec. 7-én: Főméltóságú Kormányzó Urunk névünne-

pén díszelőadás, ünnepi szónok: László Dezső, ország-
gyűlési. képviselő, továbbá szavalatok és a „Ha tár-
sorompónál” c. egyfelvonásos, előadta a népi együttes.

1941. dec. 21-én: Ady Endréről, előadó: Incze Kálmán 
bank tisztviselő.

1941. dec. 31-én: Szilveszterest a népi együttes előadása.
1942. január mind a négy vasárnapján szavalóverseny.
1942. január 18-án: „A magyarság összefogása”, előadó: 

Finta Zoltán, a Keleti Újság főszerkesztője.
1942. március 1-én: „A böjt jelentősége” előadó: Bokor János, 

ref. tiszteletes.
1942. március 15-én: „Nemzeti ünnep” az EMKE rendedzé-

sében, a népi együttes szavalókórusával.
1942. március 22-én: „A magyar népdalról”, előadó: Kádár 

István, ref. teológus.
1942. március 29-én: „Mi a kötelességünk a háborúban lévő 

Magyarországon”, előadó: Cs. Tamás Béláné.
1942. április 7-én: „Térjetek meg” előadó: Sántha Pál ref. teol.
1942. május 6-án: „A hit ereje”, előadó: Orbán Magda tanár.
1942. május 25-én: „A györgyfalvi kérő”, falusi életkép, írta: 

Cs. Tamás Béláné, előadja a népi csoport.
1942. szeptember 2-án: Az egyesület egy éves fennállásának 

megünneplése. Ünnepi szónok: vitéz Borsiczky Imre őr-
nagy. Szavalatok és „Őrizd meg őseid viseletét” (falusi 
életkép, írta Cs. Tamás Béláné), előadja a népi együttes.

1942. szept. 15-én: A népi irodalomról, előadást tart: dr. 
Ungváry Sándor, tanár.

1942. okt. 7-én: A népviselet szépsége, előadó Kovács László 
egyet. tanár.

1942. október 25-én: Olaszország, vetítettképes előadás, dr. 
Rejőd Tiborc, teológiai tanár, pápai kamarás.

1942. november 4-én: „Honvédelem”, előadó: Kovács Bálint, 
jogszigorló.

1942. november 28-: Ludas Matyi, irodalmi előadás, előadó: 
Torday Judith, egyetemi hallgató.

1942. december 6-án: A Főméltóságú Kormányzó Urunk né-
vünnepén haza/ as ünnepély, előadó: Pogány Sándor ez-
redes. Szavalatok, Horthy Miklós katonája vagyok c. egy-
felvonásos, írta Cs. Tamás Béláné, előadta a népi együttes.

1942. december 15-én: „Mátyás az igazságos”, előadó: 
Kovács Bálint, jogszigorló.
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1942. december 25-én: Karácsonyfa ünnepély, ősi betlehe-
mes játék, előadja a népi csoport.

1943. január 7-én: „Népi betegségek”, előadó: Koczka 
György, orvostan-hallgató.

1943. január 22-én: „A magyarok eredetéről”, előadó: 
Ferebczy István, tanárjelölt.

1943. febr. 7-én: „Zörgessetek és meghallgattatik”, előadó: 
Sántha Pál, teológus.

1943. március 4-én: „A modern harcászat”, előadó: vitéz 
Lányi Sándor, alezredes.

1943. április 21-én: „Erdély jövője” előadó: báró Atzél Ede.
1943. szept. 2-án: Gyermekdélután: szavalatok, ének és egy-

felvonásos, előadták a györgyfalvi gyermekek.

Ezenkívül volt még nyolc biblia-magyarázat, előadók: a 
református teológia hallgatói.

Öt nemzetpolitikai előadás: előadó: Cs. Tamás Béláné, 
nemzeti összekötő.

Három bábszínjáték előadás.
Ezek voltak azok az előadások, melyek a Zápolya utcai 

kultúrházban elhangzottak. De az egyesületnek továbbme-
nő céljai is voltak. Meg akarta ismertetni a falu népviseletét 
és művészetét, továbbá azt, hogy menekültek nincstelensé-
gében is szolgálni tudják a magyar hazát. Ezért 1941 márci-
usában színre hozták a magyar színházban a „Györgyfalvi 
lakodalmat”, melyen 50 ember szerepelt. Az előadás előtti 
megnyitót dr. Keledy Tibor polgármester tartotta és az előa-
dásnak óriási sikere volt. A tiszta jövedelmet, 1000 pengőt 
az árvízkárosultaknak juttattuk el.

1941. május 8, 9 és 10-én Budapesten, a Magyar Műve-
lődés Házában színre hoztuk a Györgyfalvi lakodalmat. Az 
előadásról a sajtó úgy számolt be, mint az igazi mesterkélet-
len népművészetről.11

1942. február 22-én a rádió látogatta meg egyesüle-
tünket helyiségében és vett viaszlemezt, melyet március 
20-án közvetített (egy vasárnap a györgyfalvi kultúrházban 
Kolozsváron c.).

1942. március 15-én a Mátyás Király Diákházban az 
EMKE rendezésében haza< as verseket adott elő a népi cso-
port szavalókórusa.

1942. május 7-én az Erdélyi Kárpát Egyesület meghívá-
sára Cs. Tamás Béláné néprajzi előadást tartott „Kirándulás 
Györgyfalvára” címmel, melyen a népi együttes bemutatta a 
népviseletét, meséit, énekeit és táncait.

1942. május 14-én Honvédelőadást tartott és előadta a 
Györgyfalvi lakodalmat honvédeink részére.

1942. június 7-én az Erdélyi Párt rendezésében „Magyar 
napon” mintegy 800 ember vonult fel színpompás népi vise-
letben. A délutáni előadáson 17 tagú népi csoport szerepelt, 
ősi dalait és táncait mutatta be.

1942. október 7-én az Erdélyi Párt rendezésében a 
„Sárga csikó” előadásán 25 tagú csoport szerepelt.

1942. dec. 17-én a református = eológia meghívására 
előadta ősi betlehemi népi játékát.

11  Jelenleg megtekinthető ez a rövid, 1941 májusában készült felvétel 
a Magyar Világhíradó 899. adásából, címe: Megjöttek a györgyfalviak: 
http://< lmhiradokonline.hu/watch.php?id=4209 A < lmben elhangzó 
szöveg: „A Kolozsvár közelében fekvő, román uralom alatt maradt 
Györgyfalvának, a visszacsatolt területre menekült lakosaiból alakult 
népi együttes, a budapesti magyar Művelődés Házában három estén át 
bemutatta a györgyfalvi lakodalmast.”

1943. február 18-án és 19-20 és 21-én a Felvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület meghívására részt vett az 
„Erdélyi esten” 17 tagú népi csoporttal utazott Beregszászra, 
Ungvárra, Munkácsra és Csapra, ahol az est keretében „A 
fonóban szól a nóta” címen bemutatta népi játékait, énekeit 
és táncait.

1943. május 7-én sebesült honvédeinknek tartottunk a 
316. sz. Vöröskereszt hadikórházban előadást, ahol szavala-
tok, ének, tánc és két egyfelvonásos „Őrizd meg őseid vise-
letét”, „A fonóban szól a nóta” c. falusi életképeket adta elő 
25 tagú népi csoport.

Ez a kulturális rész, de szociálisan is dolgozott az egyesület

Tizenhat esetben adott gyorssegélyt bemenekült több-
gyermekes családnak.

Lukács Zsuzsa bemenekült leányt, kit szívbajával a kór-
házban gyógyítottak, kijövetele után anyagilag is támogat-
tuk a teljes felgyógyulásig.

Tizenkét hőzsákot küldtünk a fronton lévő katonáknak.
Húsz darab térdmelegítőt kötöttünk a fronton lévő 

katonáknak.
Sebesült honvédeink részére 40 darab kürtőskalácsot 

juttattunk.
A 316. Vöröskereszt Hadikórház részére orvosi műsze-

reket vettünk, és egy sebesült honvédnek vízágyat, 260 pen-
gő összegben.

Huszonnyolc többgyermekes családot juttattunk Q anel 
ruhaanyaghoz.

A Wesselényi Lövészegyesület részére adtunk 100.- 
pengőt, hogy mi is hozzájárulhassunk az Egyesület célját 
szolgáló fegyverekhez. A Tordai utón felállítandó reformá-
tus napközi otthon részére 100 pengőt adtunk.

Továbbá értékes szalagokkal díszítettük fel a Wesselényi 
Lövészegyesület és a Házfelügyelők Országos Egyesületének 
zászlóját az avatási ünnepélyen.

Az előadások hallgatóinak száma kb. 120 főnyire tehe-
tő előadásonként. A jövő évadban szeretnénk több szem-
léltető előadást tartani ábrákkal, esetleg vetített képekkel. 
Kívánságunk volna egy zenekar megalakítása is, de ehhez 
szükséges felszerelést szegény egyesületünk anyagiak hiá-
nyában képtelen beszerezni.

Az elnök és főtitkár szociális munkái

– Vízi Ágoston részére iparengedélyt és önállósítási köl-
csönt szereztünk.

– Szabó Józsefnek segítségére voltunk fűszerüzletének meg-
nyitásában és a közélelmezési hivatalnál is eljártunk, 
hogy liszt- és cukorkiutalását azonnal megkapja.

– Az idegeneket ellenőrző hivatalnál 11 esetben jártunk el, 
hogy a kijelölt kényszerlakhelyet Kolozsvár lakhelyre vál-
toztassa át, minden esetben sikerrel.

– Jaskó János és Tóth Péter részére tejtermék árusításához 
kértünk engedélyt, mindkét esetben eredményesen.

– Egy nyugdíjügyben jártunk el sikeresen.
– Tóbiás Jenő györgyfalvi református lelkész letartóztatása 

ügyében12 jelentést tettünk az Erdélyi Pártnál. Eljártunk 

12  „Györgyfalván például a csendőr buzgóságában arra is képes volt, 
hogy a kon< rmációi előkészítőt tartó lelkészt a tizenéves kon< rman-
dusokkal együtt juttassa hadbíróság elé. Amikor 1942-ben a falú < a-
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dr. Sándor Jenő miniszteri tanácsos, az idegeneket ellen-
őrző hivatal főnökénél Budapesten, és kértük, hogy olyan 
györgyfalviakat, kiknek Kolozsvár határában földbirtokuk 
van, kényszerlakhelyekre ne szállíttassanak el.

– A telepítési ügyben több tárgyalást folytattunk dr. Gaál 
Elemér alispán úrral és, hogy ez nem vezetett sikerre, en-
nek nem a hatóság volt az oka.

– Nyolc esetben az iparhatóságoknál jártunk közben ipa-
rengedélyek ügyében.

– Hatvanhét esetben embereket juttattunk álláshoz.
– Tizenhét esetben a rendőrségnél intéztünk el különböző 

ügyeket (okmányok, igazolványok beszerzése stb.)
– Hat esetben a fő- és alispánnál jártunk el kérésekkel.
– Tizennégy esetben a polgármesteri hivatalban intéztünk 

különböző ügyeket.
– Hét esetben nép- és családvédelmi hivatalban jártunk el 

kérésekkel.
– Két esetben árvaszéknél törvényesítés miatt.
– Öt esetben a közjóléti szövetkezetnél jártunk el.
– Hét esetben az adóhivatalnál intéztünk ügyeket.
– Egy esetben a Földhitelintézetnél, hét esetben a Nemzeti 

Munkaközpontnál munkásügyben tárgyaltunk.
– Tizenhárom esetben a lakáshivatalt kerestük fel.
– Két esetben a hadtestparancsnokságnál betegség miatt fel-

mentés végett.
– Egy esetben a hadigondozó hivatalnál jártunk el.
– Két esetben a Dermata műveknél szabadságolás és favágá-

si ügyben tárgyaltunk.
– Két esetben az ügyészségnél jártunk el.
– Öt esetben lelkészi hivatalokban intéztünk el különböző 

ügyeket.
– Harmincnyolc esetben jártunk közben a kémelhárító hi-

vatalnál (jelentkezések és letartóztatások ügyében.)
– Három ízben a tízes szervezetnél intéztünk el ügyeket.13

– Két esetben a Magyar Nemzeti Banknál.
– Egy esetben az Állomásparancsnokságnál.
– Három esetben a postaigazgatóságnál intéztünk el kü-

lönböző ügyeket. Így 184 esetben különböző kérvényeket 
írtunk.

– Négy esetben tárgyaltunk a miniszterközi bi zott sággal.
– Tizenegy esetben közbenjárásunk volt a német- olasz tisz-

ti bizottságnál.
– A német-olasz tiszti bizottságnál nyolc györgyfalvi mene-

külttel személyes panasztételre mentünk.
– A német-olasz vegyes bizottságnál eljártunk, hogy tizen-

hét kiskorú györgyfalvi letartóztatott i5 ú ügyében Tordán 
és Nagyszebenben intézkedés történjen. Ezt jelentettük a 
IX Hadtestnél és a Külügyminisztériumban is. Munkánk 
sikerrel végződött, mert rövidesen mind a 17 i5 út szabad-
lábra helyezték.

– Az olasz. és német miniszterek kolozsvári tartózkodása 
alatt az olasz-német vegyes bizottságnál14 megjelentünk 

taljai összegyűltek megbeszélni, miként akadályozzák meg a tömeges 
szökéseket, a csendőr illegális gyülekezésért vádat emelt ellenük, és 16 
embert a nagyszebeni hadbíróságra küldött.” Nagy Alpár-Csaba, im. 
p.178. és 368.
13  A ma is 9 gyelemreméltó tízes szomszédsági szervezet létrejötte 
(1939) a Bán; y Miklós nevéhez köthető. Keledy polgármester is támo-
gatta ezeknek a Puskás Lajos vezetése alatt kíválóan műkődött egysé-
geknek a társadalmi szolgálatát, többek között az élelmiszer, ruha és 
gyógyszersegélyek elosztása dolgában.
14  A német-olasz tiszti bizottság 1942 júliusában járt Kolozsváron. 
Ennek egyházi vonatkozású adatgyűjtéséről lásd bővebben Nagy Alpár: 

kilenc emberrel, kik a határon túl lévő falu panaszait 90 
perces kihallgatásban adták elő, dr. Vladár Gábor a mi-
niszterközi bizottság elnöke Őméltósága a kihallgatás 
után kijelentette, hogy egész Dél-Erdély helyzetére nagy 
szolgálatot tettünk.

Az Egyesület működéséről tisztelettel a fentiekben szá-
molhattunk be, abban a reményben, hogy a Mindenható 
továbbra is segíteni fog munkánkban, 

Kolozsvár,         főtitkár               Pecsét                elnök.    

Aláírás: Cs. Tamás Béláné
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SZOLGÁLÓ LELKÉSZI CSALÁDOK. GYERMEKMENTÉS

Egy magyar sziget-család Hollandiában: a Penning-Nuszpl házaspár szolgálata

Nuszpl Erzsébet személye a második hollandiai gyer-
mekmentő akcióhoz, az 1953-as hollandiai árvízkárosul-
tak megsegítéséhez, majd az 1956-os magyarok felkaro-
lásához kötődik. Dömsödi szülőhelyén is hálásan ejtik 
ki a nevét, ott egy gyülekezeti ház építését támogatták. 
Erdélyben pedig lelki rokonnak számítottak a református 
lelkész házaspár, Kozma Endre és Gizella családjában1. 
Nem tehetjük, hogy ne beszéljünk arról a számtalan cso-
magról, amelyet Kárpát-medence szerte küldtek a rászo-
rulóknak Hollandiából a vasfüggöny mögé. A szerteágazó 
magyarságszolgálatban Bözsi néni – mert így ismerték - 
nem volt egyedül, férje P.J. Pennings2 református lelkész 
volt a legfőbb támogatója. Jóllehet Piet bácsi csupán né-
hány szót tanult meg magyarul, az ismerőseik őket hol-
landiai magyar családi szigetnek tartották. Amikor 1983 
decemberében Hebe Kohlbrugge asszonnyal együtt eljöt-
tek az ouwsterhaulei beiktatásomra, valójában csak hallo-
másból ismertük őket. Férje halála után, de még emlékező 
képességének romlása előtt, Nuszpl Erzsébettel a gyer-
mekkoráról3 és egész életútjáról egy mély interjút készí-
tett D. Nagy Judit, amely folytatásokban jelent meg a he-
lyi hírlapban4 és nagy szeren csénkre elérhető Dömsödön 
a helyi könyvtárban.5 Gyermekkori emlékeit fel idéz ve, a 
biztonságot nyújtó családban nagy törés állott be, nyolc 
éves korá ban édesapja elesett a fronton, édesanyjuk ne-
hezen tudta ellátni a négy gyer mekét. Az ott élő embe-
rek együtt éreztek a családdal. Úgy tűnik, hogy az özvegy 

1  Ds. Ida Eldering – Jonckers Nieboer 2016 febr. 27-iki és 2016 márc. 
6-iki, Hermán M. János hoz intézett leveleiben szól erről a kapcsolatról. 
— A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet ben tanuló holland lelkész-
házaspár Axelben és Hágában is felkereste Pennings lelkészéket, cso-
magokat továbbítottak Kozma Endre lelkészéknek és Erdélyből is 
küldeményeket továb bítottak a Penningsék címére.
2  P.J. Pennings (Pieter Jan) 1910-ben született, édesanyjának a neve: 
Maria Cornelia Schouten. Édes apja, szintén Pieter Jan Pennings, 
Egyip tomban volt misszionárius lelkész. Elhunyt 1997. szept. 1-én. Te-
me té séről megemlékeztek a Hollandiai Magyar Hírek 1/1998-as szá-
mában. Egy házi pályafutásától is sikerült adatokat szereznünk. Wamel 
egyházközségében volt lelkész, on nan távozva, Axel egyház köz ség 
lelkészi hivatalába 1947 jan. 12-én iktatták be. Axelből búcsú zott ki a 
nyugdíjazása alkalmával 1975 jún.8-án. (Axelben egy időszakban el-
lentét támadt a lelkész és az egyházi vagyonkezelők, az úgynevezett 
kerkvoogdij között és a Hervormde Kerk történetében először fordult 
elő, hogy a lelkész nem fogadott el > zetést. P.J. Pennigs szom baton és 
vasárnap elvégezte a lelkészi teendőit, hét közben pedig más munkát 
vállalt, hogy jöve delemre tegyen szert. Axelben építtettek házat, majd 
Hágába költöztek. 
3  Nuszpl Erzsébet a kies fekvésű Dömsödön született 1910. november 
16-án, és százegyedik élet évébe lépve, 2011-ben hunyt el egy hágai 
öregotthonban. Apja neve Nuszpl Balázs, édes anyja Gulyás Zsuzsánna.
4  A havi Dömsödi Hírnök hasábjain a História rovatban 1999 
áprilisitól 2001 márciusáig közöl ték az írást. 
5  Az interjú szerzője és szerkesztője: D. Nagy Judit. Címe: Életem 
története. Kluch Rózsa Nagy községi Könyvtár. 2344 Dömsöd, Béke tér 
1.- 06 24 519 711

édesanya egy dohány-
boltot nyithatott6, mint a 
hadiözvegyek általában. 
A legidősebb gyermek. 
Erzsébet, varrni tanult. 
A kortársai a vissza em-
lé kezéseikben a Csepelre 
néző Dömsödöt egy rit-
ka adottságokkal ren-
delkező, mesebeli falucs-
kának mutatják be, ahol 
a Dunán jókat lehetett 
fürdeni és megpihenni 
a Pető> -tölgyfa árnyé-
kában. Miközben az 
ár va gyermekek tanít-
tatása lehetetlenné vált, 
kapóra jött az egyház és 
a jótékony egyesületek 
által szervezett hollandiai gyermekmentő akció. Nuszpl 
Erzsébet másfél évet Hollandiában töltött7, hazatérte után 
pedig Budapesten szolgált. Visszavágyott Hollandiába és 
meg is tette a nagy lépést. Életútjára visszatekintve, úgy 
tűnik, hogy nem bánta meg ezt a, szó szerint is gyökeres 
fordulatot. Tudta magáról hogy szorgalmas, hogy szereti 
a házimunkát, hogy nagy kézügyessége van, és ismerősök 
segítségével munkához jutott, Tökéletesen megtanulta a 
holland nyelvet, elsajátította a szokásaikat. És megismerte 
azt a teológiára készülő > atalembert, akire hat évet várt, 
amíg befejezte a tanulmányait. 

A református egyházzal való kapcsolatukról keveset 
tudunk. A gyülekezet lelkésze 1920-ban Sebestyén Pál8 és 
ő a lelkész 1935-ben is, továbbá Nagy Gábor segédlelkész. 
Keresztyén I? úsági Egyesület is létezett a faluban, a KIE 
akkori vezetője Nagy Gábor volt, akiről úgy tudjuk, hogy 
helybéli földműves családból származott. A későbbi, a fa-
lúról szóló hírek közül kiemelkedik az, hogy Dömsödön 
1939 és 1945 között a magyar állam lengyel menekülttá-
bort tartott fenn. I? . Sebestyén Pál dömsödi lelkipásztor, 
aki az 1936-ban elhunyt édesapja örökébe lépett, szám-

6  Forrás megtekintve 2016. márc. 4-én: htttps://www.google.nl/sear-
ch?rls= aso&client=gmail&q=D%C3% B6ms%C3%B6d+t%C3%B6rt% 
C3%A9nete&authuser=0&gws_rd=cr&ei=NPbZVvbLF6n8ygPKi-
oLQCw# authuser=0&q=Nuszpl+csal%C3%A1d+D%C3%B6ms%C3%B6d
7  V.I.: „...aki soha nem feledte szülőföldjét” Megemlékezés Elizabeth 
Pennings-Nuszpl-ról. In: Dömsödi Hírnök, 2011. - XXI. évf, 3. szám, p. 25. 
Világhálón: http://domsod.hu/sites/ default/> les/attached/2011_03.pdf)
8  Sebestyén Pál ref. lelkész, Szücs Lajos rektortanító, László Kálmán 
kántor-tanító, Kónya Balázs ref. tanító, Barna Gábor ref. tanító, 
Kemény Zoltán ref. lelkész és Horváth Pál földbir to kos 1920-ban levelet 
ír Dömsödről a Budapesti Hírlapnak. Lásd: http://www.forrasfolyoirat.
hu/ 0707/biro.pdf Megtekintve 2016 márc.5-én
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űzetésbe kényszerült. Hollandiában a Pennings család 
karolta fel őket, majd Amerikába vándoroltak.9

Polgári házasságkötésük10 Kortgene községben volt 
1939 szept. 21-én, egy csütörtöki napon.

Öt gyermekük 1940 és 1948 között született, sorrend-
ben: Truusje, Bertje, Joul, Zsuzsó és Pierke, ahogyan az 
édesanyjuk szólította őket11.

A lelkészi család állomáshelyei: Wamel12, Axel13 és Hága.
Hollandiai munkásságukról és lelkiségükről dr. Tóth 

Miklós lelkész és Ida Eldering – Jonckers Nieboer levelei 
alapján alkothatunk képet. 

Dömsödhöz való ragaszkodásukról nt. Szabó Péter érte-
sít, erdélyi kapcsolataikról nt. Kozma András írt össze foglalót.

Pennings-Nuszpl Erzsébet hollandiai tiszteletes asz-
szonyról a dömsödi templomban így emlékeztek meg 2011 
február 13-án a vasárnapi istentisztelet keretében: „Isten 
iránti hálaadással gondoltunk életére, amely 1910. novem-
ber 16-án indult el itt Dömsödön. Mint az I. világháború 
egyik árván maradt gyermeke, kikerült Hollandiába. Egy 
holland református lelkipásztor felesége és öt gyermek 
édesanyja lett, aki soha nem feledkezett meg szülőfalujá-
ról és gyülekezetéről. Amikor az 1990-es évek elején épült 
a gyülekezeti ház, az építkezés költségeinek a harmadát az 
ő adománya biztosította. 2003 óta a gyülekezeti házban 
egy emléktábla is őrzi férje és az ő nevét, Istennek adva 
dicsőséget e hajlékért. Temetése 2011. február 11-én volt 
Hágában. Legyen az ő emlékezete áldott.”

9  Kedves János! Az egyik régi anyakönyvünkben megtalálható a Döm-
södön szolgált lelkipásztorok névsora. Néhány lelkész neve mellett kü-
lönböző adatok is szerepelnek. Így idősebb Sebestyén Pál mellett a követ-
kezők: „Sebestyén Pál 1867. május 16-án született Szerém vármegyében 
Kórógy községben. Buda pes ten végezte a teológiát. Rendes lelkésszé vá-
lasztották Drávaszabolcsba 1898-ban. 1903-ban Egyházasharaszti hívta 
meg lelkipásztornak. 1907. május 1-től Dömsöd lelkipásztora.” Eddig az 
idézet. — Amit még megtudtam róla a következő. 1936-ban halt meg, 
sírja a református teme tőnkben található. Minden évben halottak nap-
ján megkoszorúzzuk, a többi Dömsödön nyug vó egykori lelkipásztoré-
val együtt. Utána 5 a lett a lelkipásztor 1944-ig. A teológiát Buda pes ten 
végezte, de volt ösztöndíjas Hollandiában és Skóciában. 1944-ben ment 
el családjával együtt, előbb Hollandiába, majd az USA-ba. Én azt hallot-
tam, hogy azért kellett szinte elme ne külnie, mert sógora volt Csia Hü-
mér, aki Szálasi idejében vezérőrnagy volt. Amikor kezdődött a szovjet 
megszállás, ő is emigrált. A 5 a Csia Pál egy hónapja írt Amerikából Cle-
velandból, hogy felkeresik az ősi családi helyeket, és Dömsödre is jönnek 
június 26-án. Csia Pál itt a parókián született Sebestyén Pál lelkészsége 
idején.” Nt. Szabó Péter dömsödi református lelkipásztor 2016 május 
1-én kelt leveléből, amelyért e helyen is köszönetet mondok.
10  P.J.Pennings és Nuszpl Erzsébet esküvői fényképét a és az időskori 
fényképüket szintén V.I. írásában találtuk: „...aki soha nem feledte szü-
lőföldjét” Megemlékezés Elizabeth Pennings-Nuszpl-ról. In: Dömsö di 
Hírnök, 2011. - XXI. évfolyam, 3. szám, p. 25. Világhálón: http://dom-
sod.hu/sites/default/5 les/attached/2011_03.pdf)
11  Bertha Pennings és Suze Pennings 1948-as óvodai fényképét lásd 
C. van Winkelen: Axel in oude ansichten, deel 3, Axel, 1990, p. 31.
12  P.J. Pennings lelkész Hollandia németek általi megszállásának 
idején haza5 as prédikációkat tar tott, együtt működött az ellenállókkal. 
Házkutatások és letartóztatás után az arnhemi bör tön ből a felesége 
közbenjárására engedik szabadon. Fennmaradtak a lelkésznek a 
börtönben készí tett rajzai. Lásd „Wamel en de Tweede Wereldoorlog” 
Világhálón: http://www.vanvameletot wamel.nl/inhoud/wamel-en-de-
tweede-wereldoorlog/de-bezetting Megtekintve 2016 márc. 7-én
13  Stukken betre? ende het geschil tussen ds. P.J. Pennings te Axel en 
de kerkvoogdij over de hoogte van zijn tractement, 1960-1963 1 omslag 
See more at: https://www.archivesportaleurope. net/ ead-display/-/ead/
pl/aicode/NL-MdbZA/type/fa/id/312.2/unitid/312.2+-+242#sthash.
jJLXw0Gt.dpuf

Szabó Péter lelkipásztor kegyeletteljes méltatásához 
csatlakozva, még csak annyit szeretnénk elmondani, 
hogy 2013-ben a csoda folytatódott. 

A dömsödi gyülekezetnek új hollandiai támogatói 
támadtak Madocsai Enikő pszichológus és holland férje, 
Atze van der Wijk orvos személyében, akik a helybeliek-
kel együtt mentik a sérült kicsinyeket. Ismét kilátástalan 
sorsú gyermek helyzete eredményezte azt, hogy szeretetet 
hordozó lelkek összefogása nyomán egy különleges ren-
deltetésű, tizennégy gyermeket befogadó otthon épült 
Dömsödön14.

A jócselekedetben szorgalmatoskodókat Isten kézen 
fogva vezeti, monda ná erre a házra is Bözsi néni. A férje 
pedig csak ennyit szólna: Ámen!

Mellékletek

I. A Bözsi néni halálakor írott a Dömsödi Hírlapban 
V.I. szignójával írott megemlékezésből a következőket 
emeljük ki15: „11 évi távollét után, a hábo rút követően, 
1948-ban került sor arra, hogy Bözsi néni férjével, Piet-
Jan-nal, négy gyermekével (az ötödikkel állapotosan) 
hazalátogasson. Édesanyja s a rokonok nagy-nagy sze-
retettel fogadták őket. — A gyermekek nevelése mellett 
Bözsi né ni a férjének segítője, támasza volt. Asszony kört 
szervezett. Ha vonta egyszer jöttek össze és mindig hasz-
nosan töltötték el az időt, mert Bözsi néni azt tartotta: 
„Az idő sarkait is használni kell!” Sokat kézi mun káztak, 
melyekből évente egyszer bazárt rendeztek. Saját hímzé-
sit később is árusította, amiből a holland királynő is vá-
sárolt. Az 1956-os forradalom kapcsán az ő lakhelyükre, 
Axelba is telepítettek 25-30 5 atal magyar mene kültet. 
Axel a menekültek szigetévé vált. Bözsi néni először az 
unokahúgától értesült részletekbe menően a forradalom 

14  Fekete Zsuzsa: Otthonteremtők. Megjelent 2013. szeptember 11-én. 
Világhálón 2016 márc.6-án: www.parokia.hu/hir/mutat/4838/
15  V.I.: „...aki soha nem feledte szülőföldjét” Megemlékezés Elizabeth 
Pennings-Nuszpl-ról. In: Dömsödi Hír nök, 2011. - XXI. évfolyam, 3. sz, p 
25. Világhálón: http://domsod.hu/sites/ default/5 les/attached/2011_03.pdf)



169Egy magyar sziget-család Hollandiában: a Penning-Nuszpl házaspár szolgálata

eseményeiről. Az egyházközség segélycsomagokat kül-
dött Magyarországra. Ezek tartalma elsősorban ruha 
és élelmi szer volt. A csomagok nem csak Budapestre, 
hanem Ráckevére, Döm södre és Kunszentmiklósra is 
eljutottak. — A Dömsödi Református Gyüle kezet lelki-
pásztoraival mindig jó kapcsolatot ápoltak. Figyelemmel 
kísérték a gyülekezet mindennapjait, életét. Amikor vá-
ratlanul nagyobb összeghez jutottak, férjével úgy dön-
töttek, hogy Dömsödön az épülő gyülekezeti ház támo-
gatására fordítják. (Ez 10000 holland forint volt.) — Az 
új gyülekezeti ház átadását 1991. október 20-án hálaadó 
istentisztelet keretében ünnepelték meg. Erre az örömteli 
alkalomra Bözsi néni családjával együtt érkezett. Ké sőbb, 
férje halála után is ellátogatott Dömsödre. Egyik ilyen 
alkalommal merült fel benne, hogy szívesen leírná élete 
történetét. Úgy érzi, hogy a jó Isten kézen fogva vezette, és 
mind lélekben, mind testben sértetlen tudott maradni!”

II. Részletek dr.Tóth Miklós leveléből16: „A házaspárt 
1952-től ismertem. Sebestyén Ádámon17, Sebestyén Jenő 
professzor 4 án keresztül ismertem meg őket. (A Mikes 
által az amszterdami Instituut voor de Tropen nagyter-
mében az 1953-as nagy árvíz károsultjai megsegítésére 
adott estére még kaptunk a Bözsi nénitől ingeket a táncs-
csoport számára, amelyeket mint ‘az axeli papné ingeit’ 
tartottunk számon a Mikes-tánccsoportban az ötvenes 
években; még használtuk is a TV-ben volt fellépésünk al-
kalmával.) Egyszer 1952-ben náluk töltöttem néhány kel-
lemes napot Axelben, ahol a férj lelkész volt. Tudtommal 
nem volt másutt lelkész, hacsak nem Axel előtt. Ő nagyon 
bibliahű lelkész volt. A Biblia szövegét sokhelyütt fejből 
pontosan tudta. Azt hiszem, hogy a fele sége tartotta a 
kapcsolatot az emberekkel. Ő meglehetősen száraz ter-
mé szetű ember volt, míg a felesége meleg, szeretetteljes 
igazi magyar lelkész-asszony-személyi ség. Mikor nyug-
díjba ment, Axelban építtettek maguknak egy házat, de 
legnagyobb elképedésükre soha senki sem nyitotta rájuk 
az ajtót. Így Axelből Hágába költöztek s itt éltek csendesen 
kettesben a Segbroeklaanon. — Az „Oud-Eyk en Duinen” 
temetőben vannak eltemetve itt Hágában. Dömsödi volt a 
hölgy, ha jól emlékszem. Ennyit mondhatok.”

III. Kozma András kolozsvári református lelkész: 
„Bözsi néni és Piet-Jan bácsi valóban szívélyes barátságot 
ápoltak szüleimmel, illetve családunkkal. Tudtommal a 
kapcsolatuk azzal kezdődött, hogy a 70-es romániai árvi-
zet köve tően kb. 6 erdélyi lelkész családnak küldtek egy-
egy ruhás csomagot. Talán ketten köszönték meg a kapott 
küldeményt. Az egyik talán a nyárszói lelkész kollega volt 
(Ferencz Laci?)18, a másik pedig szüleim. Ebből alakult 

16  Dr. Tóth Miklósnak a Hermán M. Jánoshoz intézett leveléből, 
Hága, 2016 febr. 25-én, amelyet e helyen is hálásan köszönünk.
17  Dr. Sebestyén Ádám az utrechti teológián tanult
18  Ferencz László nyugalmazott kőrösfői esperes 2016 márc.6-án 
kelt, Hermán M. Jánoshoz intézett levelében ez áll:”Sajnos nem tudok 
semmilyen adattal szolgálni, mert en nem ismertem Penningseket. 
Nálunk nem jártak sem Nyárszon, sem Kőrösfőn. Ha jól emlékszem, 
mikor nálatok voltam egyszer Ouwsterhauleban, még Münsterből, 
1984 tavaszán, talán tőlük szereztél egy kis támogatást. Személyesen 
nem találkoztam velük.”

ki egy levelezés, aztán pedig előbb részükről történő, 
utána majd a szüleim ré széről is viszonzott látogatások. 
Kinéztem a vendégkönyvből: 1976.08.18-22, 1979.04.08., 
1982.10.10-16. években utaztak ők Erdélybe. Édesapámék 
1979-ben február 23 és április 6 között lehettek az ő ven-
dégük Hollandiában (úgy gondolom, hogy jól értelme-
zem a vendégkönyvbéli bejegyzést). Az pedig egy külön 
csoda és kuriózum, hogy szüleim miként tehették meg a 
múlt rendszer idején az akkor bizony akár gyanúsnak is 
tekinthető utazásaikat. De most nem erről szól a történet.

A használt nyelv a német volt, melyet szüleim mind-
ketten jól bírtak. Nem tudok róla, hogy Piet-Jan bácsi 
értett volna magyarul. Bözsi néniről tudom, hogy kézi-
munkázott, de hogy hozzánk is került volna a munkáiból, 
arról nincs tudomásom.

Gyermekeik közül nem emlékszem, hogy járt volna 
valaki is Erdélyben. Arra viszont emlékszem, hogy Piet-
Jan bácsi lánytestvére, Riesje, egy alka lommal elkísérte 
őket az erdélyi utazásukra. Ilyenkor egy hetet, tíz napot 
itt töltöttek. 

Jártunk velük Érmihályfalván is, egy alkalommal pe-
dig Bukarestben is. Mindkét helyen felkerestük a zsinagó-
gát is. A zsidóság kérdése számára egy lényeges téma volt. 
Néhány ajándékba kapott könyvének igen örülök: Martin 
Buber – Mózes; Dr. P.A. Elderenbosch - Hoor, Israel... I., 
Jahwe is onze God II., God is in ons midden III. Ezeket 
ő maga is elolvasta, számára fontos részeket aláhúzott, 
azokat a szövegkörnyezetből kiemelve. A Mózes-be írt is 
nekem néhány sort. Ez kedves emlék tőle.

Volt, hogy szüleim Svájcban járhattak. Piet-Jan bácsi-
ék megtették azt, hogy Svájcba utaztak, hogy találkozhas-
sanak és együtt időzzenek. Hűséges, jó barátságot ápoltak 
egymással. — Édesanyám megosztott egy kis történetet 
a svájci közös élményeikből: talán egy Männedorf-i ven-
dégházban voltak megszállva és egy olyan heves vihart 
éltek át, hogy minden recsegett-ropogott az őket elszál-
lásoló faházban. Azon az estén/éjszakán Piet-Jan bácsi és 
Bözsi néni hangosan együtt imádkoztak. Ezt Bözsi néni 
mondta el édesanyámnak, jelezve, hogy Piet-Jan bácsi ezt 
először tette így vele együtt. Ez kicsit különö sen csengett 
le bennünk. — Piet-Jan bácsi elég hamar elment. Arról 
tudok, hogy Bözsi néni aztán egy Hága-i idősgondozó ott-
honba került. Józsi bátyám, valamikor talán a 90-es évek-
ben, mintha meglátogatta őt ott. — Édesapám, Kozma 
Endre, 1977 március 1-ig, több mint 32 éven át volt Türe-i 
lelkész.”19

IV. Fekete Zsuzsa dömsödi tudósítása a szeretetott-
hon alapkövének letétele alkalmával: „Enikő és orvosként 
dolgozó férje, Atze a hollandiaiakhoz hasonló otthont 
álmodtak meg. Saját vagyonukból adakoztak, valamint 
ado má nyokból összegyűjtötték azt a 70 millió forintot, 
ami az otthon megépíté séhez szükséges. Terveik megva-
lósításához azonban szükségük volt egy meg fe lelő telekre, 
és olyan közösségre, amely ügyüket sajátjaként elvál lalja 
– foly tatja a történetet a dömsödi lelkipásztor.

19  Kozma András lelkész Hermán M. Jánoshoz 2016 márc. 6-án írott 
leveléből.
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– Így jutottak el hozzánk, a Pest megyei Dömsödre, 
egy gyülekezeti tagunk javaslatára, aki a területileg il-
letékes pszichológustól tudott a tervről és ( gyelmükbe 
ajánlotta a volt református Szőnyi iskola területét, vala-
mint a gyülekezetünket. Ezen kívül szükségük volt olyan 
szakemberekre, akik az elképzeléseiket valóságos épületté 
tudják alakítani. Rátaláltak egy keresztyén vállalkozóra, a 
Mesterünk K* -re, amelyben még a cég neve is a legfőbb 
Mesterre utal – teszi hozzá Szabó Péter. — Egy évig tartó 
egyeztetés és szervezés után a gyülekezet végül úgy ha-
tározott, hogy rendelkezésre bocsátja a volt Szőnyi iskola 
területét a lakóotthon számára. Megszületett a meg álla-
podás, elindult a tervezés, majd az építés, melynek fontos 
dátuma volt 2013. szeptember 8-a, hiszen vasárnap he-
lyezték el Dömsödön a Szőnyi Lakóotthon alapkövét. – Az 
adományozók is nagyon jó gondolatnak tartották, hogy 
az intézmény őrizze meg a „Szőnyi” nevet, hiszen Szőnyi 
Károly kántor-tanító és felesége évtizedeken át tanították 
és nevelték ezen a helyen a dömsödi gyermekeket. Sokan 

ma is jó szívvel emlékeznek rájuk, a ( atalabb nemzedék 
elé pedig példaként állítható az életük.”20

V. Az Eldering házaspár emlékezetében a következők 
maradtak fenn: „A Kozma házaspárral tartós kapcsolatot 
építettek. Nagyon sajnálta, hogy megrendült egészségük 
miatt többé nem utazhattak Kolozsvárra. Bözsi néni me-
leg, személyes hitet sugárzott és arról szívesen is beszélt, 
akárcsak a Kozma házaspár. Annak, hogy mi kétszer is 
felkerestük őket, az volt az oka, hogy évente kétszer cso-
magot hoztunk-vittünk hozzájuk Hollandiából.20

Isten valósággal élt benne, és erőt adott néki ahhoz, 
hogy sokat tehessen embertársaiért. Küldetéses asszony volt 
és törődött a felebarátaival. Piet bácsi pedig – szerette ha így 
szólították, ugyan nem beszélt magyarul, de sokat értett.”21

20  Fekete Zsuzsa: Otthonteremtők. Megjelent 2013. szeptember 11-én. 
Világhálón megtekintve 2016 márc.6-án: www.parokia.hu/hir/mutat/4838/
21  Részlet Ida Eldering – Jonckers Nieboer nyugalmazott lelkésznő 
2016 márc. 6-iki, Hermán M. Jánoshoz intézett, Velp községben kelt 
leveléből, amelyet köszönettel használunk.

Czíria János kihívásai és (istenes) döntései1

1Igazán fájdalmas, hogy múlt időben beszélünk a 
„hollandiai” Czíria Jánosról, aki Perőcsényből indulva2, 
már teológiai hallgató korában elhatá rozta, hogy misszi-
onárius akar lenni.

Diákként sem titkolta, hogy megelégelte a hatalmon 
lévők hazudozásait és nyilvános helyen is szabadon akart 
szólni az identitása szellemében. Azzal is feltűnt, hogy 
Molnár Mária és Babos Sándor nyomaiba szeretett volna 
lépni. „János testvér”, mert maguk között így szólították 
a barátai, megrendülten, de tiszta lelkiismerettel lépte át 
a határt 1964-ben3 és várta az égi jelzést, ( gyelte a csilla-
gok járását. „Disszidálását” követően Bécsben járt a ma-
gyar református istentiszteletekre és a távol keleti helyett 
ott érte a nyugati hívás, amelyről évtizedek multán így 
ír 2012-ben: „Ekkor találkoztam először az akkori bécsi 
magyar ref. lelkésszel, Soós Mihállyal, aki mellénk állt és 
főleg erkölcsileg támogatott... Az év, 1964 nyarán, megem-
lített minket G. Laernoes holland úr előtt... Találkozásunk 
alkalmával Laernoes úr felajánlott nekünk holland ösz-
töndíjat és segítséget abban, hogy Hollandia menekültként 
befogadjon. Így kerültem 1965 tavaszán Hollandiába... Így 
lettem én holland ajkú ref. lelkész 34 esztendőn keresz-

1 A Hollandiai Juhász István Alapítvány megbízásából készült előadás 
szerkesztett változata, Nagyvárad, 2016 nov. 24-én
2  Perőcsényben született és oda is temették. Adatai: Perőcsény, 1940. 
06. 16.– Bp. 2013. 09. 15.
3  Régi emlékeinkben is úgy élt, hogy Czíria János negyed éves 
teológiai hallgatóként az 1964. évi téli olimpiai játékok megtekintésére 
utazott Ausztriába. (A IX. téli olimpiai játékokat 1964. január 29. és 
február 9. között rendezték Innsbruckban.) Egy mai forrás alapján ma 
már bizto san tesszük 1964-re a menekülésének az évét. 

tül. Nyugdíjazásom után Magyarországra költöztünk. Ez 
év tavaszán sikerült 48 esztendő után ismét találkoznom 
Soós Mihály lelkésszel és kedves nejével. Annak idején, 
1964-ben többször is szolgáltam Bécsben az ő kérésére. 
Örömmel élek a lehetőséggel, hogy annyi sok esztendő után 
ismét szólhatom Isten Igéjét Bécsben az ott élő magyar ajkú 
reformátusok között.”4

Soós Mihály5 rögtön felismerte Czíria János lelkiis-
mereti fogantatású mene külésének az okát, hiszen 1956-

4  Czíria János levelének idézett részlete közölve a világhálón, megte-
kint ve 2017 jan. 11-én: http://becsi.reformatusok.com/index.php? 
option=com_content&view=article&id=49:meghivo-2012-junius-10 
&catid= :hirek&Itemid=9 
5  A Magyar Arany Érdemkereszt 2012-es adományozásakor elhang-
zott laudatio szövegéből idé zünk: „Soós Mihály 1956. október 1-én lett 
lelkész Pécsett, még ebben a hónapban meg nő sült, majd kitört a forra-
dalom. Pécsi lelkészként élte át az orosz okkupációt. Neki kellett volna 
prédikálnia azon a vasárnapon a pécsi református templomban, ami-
kor a szovjetek újra meg száll ták Magyarországot. Nem tudta elvégezni 
a szolgálatot, mert egy orosz tanknak az ágyú csö vét a be járatra irányí-
tották, és így senki nem mert bejönni a templomba. A pécsi események 
dön tötték el végső soron azt, hogy a feleségével együtt Ausztriába me-
nekültek. A frauen kircheni lágerben tudta meg, hogy Bécsben szükség 
van magyar lelkészi szolgálatra, így rövid időn belül az osztrák egyház 
megbízásából a menekült munkában kezdett el dolgozni, mint lelkész. 
A menekülttáborokban több magyar református lelkipásztorral együtt 
a magyar nyelvű igehirdetés és az úrvacsoraosztás által próbálta vigasz-
talni a reményvesztett emberek szívét. 
   Éjjel-nappal úton volt, járta egész Ausztria területén a lágereket. Se-
gített a hivatalos ügyek inté zésében, a kivándorlás papírjainak intézé-
sében, szociális segélyeket osztott a külföldről befolyt támo gatásokból. 
Ausztriában a 60-as, 70-es években alakították ki a magyar református 
szol gá lat állandó helyeit. Ekkor már csak Véghy Károllyal dolgozott 
együtt. A többi református lel kész külföldre emigrált. Soós Mihály 
„Laudatiójának” teljes szövege a világhálón olvasható, 2017. jan. 11-én 

o
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Czíria János

ban maga is úgy mentette az életét a 
pán célos zsarnokság elől. Jellemző, 
hogy a Budapesti Teológiai Akadémián 
még 1963-ban sem szenvedhették el azt, 
ha valaki számon kérte a misszió tiltá-
sát, és így volt ez a Czíria János eseté-
ben is: „A tényleges szituáció azonban 
az volt, hogy nem hallgattam el, hogy 
az egyház nem adhatja fel semmi körül-
mé nyek között Jézus missziói parancsát: 
Elmenvén azért, tegyetek tanítványok-
ká minden népet. (Máté 28,19). Így lett 
egy teológiai kérdés politikai kérdéssé a 
kommunisták szemében, és a püspöknek 
ki kellett vizsgáltatnia az ügyet…”6

Ausztriába való érkezése után egy évig Véghy 
Károllyal lelkesen végezte7 a menekültek lelkigondozá-
sát, és ezen munka során ismerte meg Laernoes úrat8, a 
hollandiai Gereformeerde Kerk megbízottját. Laernoes 
úr angyali mentő szolgálatot9 végzett az 1956-os magya-
rok között, ő az úgynevezett „szi go rú református egy-
ház” nevében járta a lágereket.10 Laernoes úr karolta fel 
Czíria Jánost, aki ráérzett arra, hogy holland diploma és 
felszentelés nélkül nehe zen boldogulna az egyházi gon-
dolkozású, és a gyülekezeti szabályokat tisz teletben tar-
tó országban11. Alapos teológiai képzés reményében az 
Amsz ter dami Vrije Universiteit hallgatójaként teológiai 
diplomát szerzett és elérte, hogy a menyasszonya is kijö-

megtekintve: http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/FBA11774-7E61-
4363-BD4F-36556F391FBA/0/So%F3sMih%E1lylaud%E1ci%F3ja.pdf 
6  Idézet helye a világhálón a Czíria János bemutatkozó leveléből, 
megtekintve 2017. jan.  11-én: http://becsi.reformatusok.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=49:meghivo-2012-
junius-10&catid= 1:hirek&Itemid=9
7  Véghy Elek Károly (1927-2013) a pápai teológiai fakultás felszámo-
lása után Budapesten szerez lelkészi diplomát és 1953-ban lelkésszé 
szen telik. Ausztriába menekült 1957-ben állott be a magyar szolgálatba, 
1982-ben nyugdíjazták. Magyarországra visszatelepszik 2004-ben. 
In: Református Újság, XXI. évf. 2014/1, p 11.
8  Teljes neve: G.M.A. Laernoes, egykori címe: Wilhelminapark,2. 
Utrecht. Forrás, megtekintve 2016. dec. 23-án: http://www.vijfeeuwen-
migratie.nl/sites/default/@ les/bronnen/1455_76.pdf 
9  Laernoes úr „deputációs” szolgálata önálló tanulmányt igényel, 
ma is sokan emlékeznek reá Ober wartban, például néhai dr. Gyenge 
Imre püspök úr családjában. Jelentős szerepe volt a hollan diai magyar 
iratmisszió kiadványainak a támogatásában és a magyar diákok 
taníttatá sá ban. Vezető szerepe volt a Gereformeerde Kerk magyar 
iH akat és a menekülteket fel ka roló bizott ságában: Deputaten voor de 
ondersteuning aan Hongaarse studenten en de geestelijke verzorging 
van de Hongaarse vluchtelingen.
10  Laernoes elnök úr többször is Tüski István hollandiai lelkész 
kíséretében, magyarokat segített továbbjutni a menekülttáborokból.
11  Sokszor emlegette Ács Zoltán barátjának, hogy az egyik magyar 
kollégája ezzel a kérdéssel fogadta a Hollandiába való érkezésekor: „Hát 
te minek jöttél ide?” — Czíria János tisztelettel adózott korán elhunyt 
tudós magyar lelkésztársa, az 1961. aug. 14-én, negyvenhárom éves 
korában elhunyt Kerekes János emléke iránt, aki Waverveen hervormd 
gyülekezetének volt a lelkipásztora. Halálának tízedik évfordulóján 
Urbán Ákos társaságában felkeresték a Kerekes János sírját a kicsiny 
waverveeni templom mögött. Akkor még mindketten úgy gondolták, 
hogy sohase térhetnek vissza a szülőföldjükre, hiszen ez volt a sorsa 
az 1948-ban a debreceni teo ló giáról érkezett Kerekes Jánosnak is, 
aki Utrechtben doktori szigorlatot tett és holland asszonnyal kötött 
házasságot 1952 szept. 8-án Utrechtben. Temetésére jönni sem az édes-
anyjának, sem a húgának nem adtak engedélyt a hatóságok. Sírjára az 
általa sokat pártolt 1956-os magyarok helyeztek koszorút.

hetett, akivel annakidején a Gyökössy 
Endre belső köréhez tartoztak12.  

Magyarok közötti munkájához13 
ka póra jött a holland állampolgárság 
meg  szerzése, ugyanis Koltai Rezső, a 
skandináviai magyar protestáns gyü le-
ke zet evangélikus lelkésze 1970 máju-
sában meghívta a hagyományos refor-
mátus vendégszolgálatra14. Az immáron 
teológus-misszionárius adatait Koltai 
az „Útitárs” skandináviai mellékleté-
ben közölte15 A Czíria János által írott 
be mutatkozó levél szövegét érdemes 
idéznünk. „Születtem 1940. június 16-án 

Perő csényben, a volt Hont megye területén. Az általános is-
kolát Perőcsény ben, a középiskolát Budapesten végeztem. 
A Biblia komolyabb tanulmányo zása folytán értettem meg, 
hogy Jézus missziói parancsa még ma is érvényes, és ezt 
a munkát az egyháznak még ma is végeznie kell. Molnár 
Mária refor mátus misszionáriusnő könyveinek („Hét év a 
kannibálok földjén” és „Mind halálig”) olvasásakor meg-
láttam a missziói parancs gyakorlati alkal ma zásának a 
lehetőségét, és a munka szükségessége még nagyobb súly-
lyal nehe zedett rám. Így kerültem a budapesti Református 
Teológiai Akadémiára, ahol négy évet végeztem, s akkor az 
egyházi felsőbbségem16 eljárást indított ellenem a misszió 
miatt. Más választásom nem maradt mint a menekülés. 
1964 februárjában Ausztriába kerültem, ahonnan a hol-
land szigorú refor mátus egyház 1965 tavaszán Hollandiába 
hozatott, és megadta a lehetőséget a teológiai tanulmányok 
befejezésére, illetve a továbbtanulásra. Sőt kilátásba helyez-
te, hogy kiküld az aktív missziói szolgálatra.”17 

Eddig tartott az intézményes képzése és tanulmá-
nyai végeztével Czíria János ismételten megfogalmazta, 
hogy a külmisszió18 területén szeretne munkál kodni. 
Háta mögött a vasfüggöny, talpa alatt szabad holland 
föld, körülötte istenfélő baráti társaság, amely arra bíz-
tatta: majd alkalmasabb időben induljon Ázsiába, és 
gondoljon Pál apostolra, akit álmában egy macedón 
fér@  hívott Európába. Közben a Vrije Universiteit misz-

12  A természetrajz-szakot végzett tanárnővel, Král Borbálával 1969 
decemberében kötöttek házasságot Amstelveen-ben. Két gyermekük 
neve: Zsolt Attila Christiaan és Mónika. (Urbán Ákosnak köszönöm 
szíves írásbeli közlését 2017 dec. 9-én.
13  Az 1960-as évek végén Czíria János nyaranta helyettesítette Tüski 
István lelkészt az amszterdami magyar bibliakör, és a havi magyar 
istentiszteletek tartásának a rendjén a Westerkerk-ben. (Urbán Ákos 
szóbeli közlése 2017 jan. 18-án.)
14  Czíria János az 1971-es skandináviai útja idején egy hétig Mal mö-
ben lakott Kátay László mérnök és neje, született Juhász Emőke gyógy-
szerész vendégeként.
15  A kőnyomatosan sokszorosított „Útitárs” 1970. április-májusi 
számáról van szó.
16  Személyesen Szamosközi István (Dunamelléki Református Egyház -
kerület püspöke 1959-1978 között) folytatott ellene fegyelmi „hadjáratot”.
17  A kéziratos levél másolatát Molnár Veres Pál svédországi lelki-
pásztornak köszönöm.
18  „A Budapesti Teológiai Akadémián Nyáry Pál volt a dékán 1962-
1966 között. Közvetlenül előtte pedig Béke@  Benő, úgy látszik az ő 
szelleme ott maradt távozása után is. Nyáry Pál is nagy szocialista volt. 
Missziói tanszék hírből sem volt ismert akkor sem Debrecenben, sem 
Budapesten.” Dr.  Csohány János professzor szíves levélbeli közlése, 
2017. jan. 16-án.
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sziológiai tanszékén19 is szó esett arról, hogy bevonják 
az oktatásba és a kutatásba.

Külön története van annak, hogy házas emberként 
miként kerestek lakást és hogyan lett Mijdrecht kandi-
dátusa, ami az ő elkötelezett esetében még jelképesnek is 
tekinthető az Izrael üdvtörténeti szerepének értelmezését 
és átélését illetően.20 Ekkor már ezerre rúgott a köny-
veinek a száma, és mire nyug díjas korában hazaköltöz-
tek Perőcsénybe, könyvtára meghaladta a tizen két ezres 
példányszámot.

Az 1971-es esztendő szabad nyarán feleségével és 
Urbán Ákos mérnök tár saságában felkeresik Krüzsely 
József magyar református lelkipásztort Bernben, majd 
Glatz József lutheránus lelkipásztort Kölnben21. Ősszel 
aztán Mijdrechtből hívja meg a presbitérium Oude és 
Niewe Wetering gyüle kezetébe 1971. december 19-én. Itt, 
élete első lelkészi állomáshelyén a szoká sos öt évig marad, 
pontosan 1976. nov. 11-ig. Innen Wieringerwerf egyház-
köz sége hívja meg lelkipásztornak, ahol majdnem hat 
esztendeig szolgál. Végül 1982. szept. 26-án iktatják be 
Rijnsburg nagy gyülekezeti közösségébe az ötödik lelkész 
állásába, és ott tevékenykedik nyugdíjba vonulásáig, 2005. 
május 31-ig. Közkedvelt lelkipásztor volt, a hívei rajongtak 
érte és az ökumenikus nyitottságának köszönhetően más 
felekezetűek is szívesen hívták prédikálni. (Legtöbbször 
az Immanuel Kerk-ben prédikált, hollandiai ösztön díjas 
koromban másfél évig laktunk Rijnsburgben és hálásan 
emlékszem az ige magyarázataira meg a családlátogatása-
ira.) Valószínű, hogy egyszer disszertáció vagy missziói 
kutatás témája lesz a Czíria János teológiai gondol ko-
zásának, gyülekezeti munkájának és írásbeli hagyatéká-
nak a kiértékelése.22

Baráti körében ismerkedtünk meg a magyarságszol-
gálatban kitűnő mun kát végző Ács Zoltánnal, Dékány 

19  Országszerte elismert, és hozzá is közel álló missziológia professzora 
volt: Johannes Verkuyl.— Már hosszabb ideje keressük az egyik művének 
a magyar fordítóját. Tóth Miklós 2016 május 13-án kelt leveléből:” 
Kedves János, Ez ugyanaz a bizottság, amelyik az énekeskönyvünket is 
kiadta. Az elnöke Prof. Severijn volt, akinél Szekeres Attila doktorált 
Utrechtben. Tudom, hogy a könyv kiadásában szervező szerepe volt 
Tüski Istvánnak, de nem ő fordította a szöveget. Halvány sejtelmem 
sincs, ki fordíthatta. Talán Kerekes János? Ilyesmit Pista szervezett meg. 
Itt találgatni kell. Akkoriban nem merték sokan a nevüket kitenni egy 
politikailag is szerepet játszható nyomdatermékre, mivel ez veszélyt 
jelenthetett a M.o.-on vagy az utódállamokban élő rokonaiknak. 
Pl. a „Jőjjetek”- ben nem olvashatod, hogy én voltam Kibédi Varga 
Sándorral együtt a főszerkesztő.” — J. Verkuyl: J A kommunizmus és a 
kapitalizmus lelke és Krisztus evangéliuma. Kiadás helye, évszáma és a 
fordító neve nélküli példánya a Gen;  Magyar Könyvtárban.
20  A XVIII. század végén Mijdrechtben élt és szolgált Christiaan 
Salomon Duytsch református lelkész, aki 1734-ben született Temes-
váron, érsekújvári zsidó rabbiból Messiás-hívő lett és Hollandiába 
menekülve teológiát tanult az utrechti egyetemen. Maradandó műveit 
ma is olvassák. Lásd Hermán M. János, Christian Salomon Duytsch 
(1734-1795): Egy temesvári születésű, egykor vágújhelyi rabbi és végül 
mijdrechti református lelkész életútjáról. In: Református Szemle (ISSN: 
0254-4458) CVI.: 2013/4 p. 397-413. 2013.
21  Urbán Ákos szóbeli közlése 2017. jan. 18-án.
22  Dr. Csohány János, az egyháztörténet professzora történetesen ál-
talunk értesült Czíria János halálhíréről. A 2017 jan. 14-én kelt levelé-
ben ezt írta: „Ismertem Cziria Jánost, de miért írsz róla múlt időben, 
csak nem hunyt el? Részt vett többször az egyháztörténeti szekcióülé-
sen, amíg én vezettem és értékesen adott elő, szólt hozzá. Levelezésben 
álltam vele, prédikációkat cseréltünk egymással, egy idő óta azonban e 
kapcsolat valahogy megszakadt.”

Károllyal, Veres Károllyal és Urbán Ákos sal. Annak is 
tanúi voltunk, hogy 1985 januárjában országos hírű Gy. 
Szabó Béla kiállítást 23szervezett Rijnsburg múzeumában, 
és arra is, hogy min den alkalmat megragadott a romániai 
diktatúra elleni nyilvános tiltakozásra.24

Amikor 1988-ban világhíre támadt a romániai fa-
lurombolás ördögi tervé nek, Czíria János az arcát vállal-
va tüntetett kétszer is a román követség előtt Hágában. 
Aztán, látva az úgynevezett „csendes diplomácia” tehe tet-
len sé gét és bírálva a nagyobb hollandiai egyházak hallga-
tását az 1989-es temesvári események kapcsán, novem-
berben nyilvános iratot szerkesztett és küldött a romániai 
egyházvezetőknek, kérve a Tőkés László üldözésének a 
megszün te tését. Ez a tiltakozó levél a maga nemében egy 
páratlan holland-német-román és magyar nyelvű doku-
mentum25, amelynek Czíria János a kezdeményezője, és 
ideje, hogy utólag is belekerüljön a korszakváltó 1989-es 
események irattartójába. A tiltakozó levél első aláírója 

23  Lásd: Unieke houtsneden in Rijnsburg. In: „Leidse Courant”, 1985, 
jan. 23-iki szám, p. 15. — Sikeres Gy. Szabó Béla kiállítást először 1952-
ben szerveztek Leiden szépművészeti múzeu má ban. Később is sor ke-
rült egy reprezentatív kiállításra a 290 éves a magyar nyelvű istentisz-
telet Utrechtben című szimpózium alkalmával 2012. december 1-én. 
A holland-magyar nyelvű meg hívó szövegét lásd a világhálón, megte-
kintve 2017 jan. 4-én: http://doczz.nl/doc/147657/ programf%C3%BCz 
24  Az akkori román ügynökségek is fel; gyeltek erre a magyar akcióra, 
és telefonon oktatták amiatt, hogy a megnyitón a Gy. Szabó Béla 
szülőhelyének említésekor csak Gyulafehérvárt mondott és egyáltalán 
ki bíztatta és heccelte fel egy ilyen magyar kisebbségi kiállítás 
szervezésére a „Genootschap Oud Rijnsburg” egyesületet.
25  Holland lelkészek 1989-es tiltakozó levele D. Papp Lászlóhoz. In: 
Egyház és Világ (ISSN: 0865-9354) II.: (1991/7) p. 23-24. „Növekvő 
aggodalommal veszünk tudomást a romániai fej lemé nyekről. 7-8 ezer 
falu van halálra ítélve. Sokban nemzeti kisebbség él. E falvak letarolásá-
val el tűnik az európai kultúra egy igen értékes darabja. Református 
templomok és gyülekezetek is el tűn nek. Ezáltal elveszíti a magyar 
nemzeti kisebbség Romániában – a legnagyobb nemzeti kisebb-
ség Európában! – azt a helyet, ahol nyelvét és kultúráját gyakorol-
hatja! Aggodalommal tölt el minket, hogy a nemzetközi tiltakozás 
eme vészt jósló terveket nem volt képes vissza vonatni, hiszen a 
kormány csak taktikát változtatott. Ezekben a halálraítélt falvakban 
az életet szisztematikusan lehetetlenné teszik az iskola, az orvos, stb. 
áthelyezésével. Fájdalmat okoz nekünk, hogy Ön, Püspök Úr, mint 
egyházi vezető, egyetért ezekkel a gyülekezeteket is eltüntető tervekkel.

Aggodalommal tölt el minket, hogy az emberek Romániában féle-
lemben élnek és nem merik szavukat felemelni az emberi jogok meg-
sértése ellen. A hallgatás fala veszi körül ezeket a vészt jósló terveket.

Hálára indít bennünket, hogy Tőkés László temesvári református 
lelkész áttörte a hallgatás falát. Bátran hangot adott annak a 
reményének, hogy Románia népei, különösen is a történelmi Erdély 
népei, békében és együttértésben egymás mellett élhessenek.

Annál nagyobb azonban az aggodalmunk, hogy Ön, a nagyváradi 
egyházkerület püspöke, politikai okokból fegyelmi eljárást indított 
Tőkés László nagytiszteletű úr és gyülekezete ellen, és őt elszakította 
gyülekezetétől. Ha Tőkés László református lelkész az Isten Országa 
evan géliumát és az Egyház Királyát, Jézus Krisztust, nyilvánosan 
megtagadta volna és Ön ezért szakította volna el gyülekezetétől, akkor 
megértenénk cselekedetét és még támogatnánk is.

Most azonban szükségét érezzük, annak, hogy az Ön eljárása ellen 
a leghatározottabban tiltakozzunk! Határozottan kérjük, hogy Tőkés 
László nagytiszteletű úr és gyülekezete ellen foganatosított fegyelmi 
eljárást azonnal vonja vissza, hogy a temesvári gyülekezet békessége 
helyreálljon! Mi, és a hollandiai református gyülekezetek, ahol szolgá-
lunk, nem értjük, hogy a Romániai Református Egyház püspöke nem a 
Főpásztor, az Úr Jézus Krisztus tetszését keresi. A keresztyének hűséges 
polgárai hazájuknak. Ugyanakkor adódnak szituációk, amikor Isten-
nek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. (ApCsel 
5,29). Tőkés nagytiszteletű úr és vele együtt mások is inkább Istennek 
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B.J.G. Roolvink, a másik öt egyházi képviselő aláírását 
még nem sikerült azonosítanunk.26 

Megjegyezzük, hogy Czíria János tudatában volt 
annak, hogy a szekuritátés kapcsolatú személyek ada-
tokat gyűjtenek róla, és az is világos volt előtte, hogy a 
hozzá járó látogatók egy része kétes tevékenységet foly-
tat, amire * gyelmeztették is Erdélyből27. Az úgynevezett 
rendszerváltást követő en, született lelkigondozóként, 
ezekkel a személyekkel tisztázó beszélge té seket folytatott. 
Készített-e erről feljegyzéseket vagy sem, ezt most nem áll 
mó dunkban megállapítani.

Romániába először 1974-ben látogatott a feleségé-
vel, Jugoszlávián ke resz tül érkeztek az országba és a saját 
naplójukba sem tudták volna részlete sebben feljegyezni 
az utazásuk részleteit, ahhoz képest, amit a szekuritátés 
jelentések tartalmaznak róluk a bukaresti levéltárban. 
Papp László püspöki tanácsosa Nagyváradon ilyeneket 
is jelentett, hogy az előző évben, 1973-ban Gálfy Zoltán 
és egy cseh mérnök28 társaságában Czíriáéknál ebédelt, 
ahol a cseh atya*  a romániai börtönökből 14 évi rabság 
után kiváltott Wurmbrand iránt érdeklődött és ő néki az 
előírások szerint válaszolt. Aztán még látott Czíriánál egy 

engedelmeskednek mint az embereknek, de ugyan akkor hűséges pol-
gárai Romániának.

Isten nevében határozottan kérjük: védje meg Tőkés nagytiszteletű 
urat és az evangélium hűséges szolgáit a Securitate intimidációja és testi 
erőszaka ellen! Ha ezt nem tudja megtenni, legyen legalább szolidáris 
vele és mindazokkal, akiket Isten az Ön pásztori gondjaira bízott, 
tudva azt, hogy Ön egyszer Istennek mindenről számot kell adjon’

A mi tiltakozásunk alapja az a testvéri kapocs, ami a reformáció óta 
fennáll a hollandiai és az erdélyi református egyházak között.

Nem lehet és nem is szabad megtörténnie, hogy a húszadik század 
vége felé egy református püspök úgy viselkedjen, mint a „Deutsche 
Christen) a második világháború előtt és alatt viselkedtek. A Krisztus 
szeretete szorongat minket (2.Kor. 5,14), amikor határozottan arra 
kérjük Önt: védje meg a Romániai Református Egyházat! Védje meg 
az evangéliumot és annak szolgáit! Védje meg a vallásszabadság jogát, 
amit a román alkotmány is biztosít. Mutassa meg tetteivel, hogy Ön 
inkább Krisztust szolgálja! Ne tegye gyalázattá a Krisztus Egyházát! 
Akkor Ön mellé állunk támogatásunkkal és önzetlen szeretetünkkel!

Azért imádkozunk Istenhez, hogy Ő adja meg Önnek a szükséges 
bölcsességet, erőt és bátorságot, hogy méltó lehessen Ahhoz, Aki nem 
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon és életét 
adja váltságul sokakért (Máté 20,28)”
26  Roolvink lelkész elnöke volt a Hollandiai Református Egyházak 
Lelkészi Egyesületének (Vereniging van Predikanten van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland). — A holland levél szöveget 
Hermán M. János fordította magyar és román nyelvre. A címzettek: 
Nagy Gyula és Papp László püspökök, Teoctist pátriárka, Jakab Antal 
és Ioan Robu katolikus püspökök, Albert Klein lutheránus püspök és 
Ioan Cumpanasu bukaresti kultuszdepartamenti igazgató.
27  Így az aradi származású Ács Zoltán révén például Toró Tibor te-
mesvári atom* zikus pro fesszor küldött üzenetet, miután „lekáderezte” 
Albu Zoltán bukaresti lelkészt és Gálfy Zoltán professzort, akik Muns-
terből jártak rijnsburgi látogatóba. Péntek Árpád professzor, aki a Vrije 
Universiteit ösztöndíjasa volt, a Czíria János tanácsára fordította le Ru-
ler professzor: Hiszek c. könyvét. Ács Zoltán egykori szóbeli közlése.
28  A „cseh mérnök” valószínűleg Samuel Kolman gyermekgyógyász, a 
szabad cseh-testvéregy ház tagja, aki négy évet töltött per nélkül a cseh 
börtönökben, egyházi adományok tisztességes gyűjtése miatt.(Urbán 
Ákos szí ves közlése 2017 jan. 18-án.). — A püspöki tanácsos, aki pár év 
múl va maga is külföldre menekült a Papp Lász ló környezetéből, még 
azt is beírta a Szeku ri táténak a jelentésbe, hogy Czíria János a ”másik 
hollandiai ma gyar lelkésszel rossz viszonyban van és Péntek Árpád 
teológiai tanár szerint a legcsendesebb * ckó egész Hol lan diában.” Lásd 
Molnár János: Szigorúan ellenőrzött evangélium. I. kötet. Kriterion, 
Kolozsvár, 2014, p. 209

Romániából menekült lelkésztől való könyvet. Későbbi 
jelenté sek ben arra * gyelnek, hogy Eszenyeiné Széles 
Mária, az ószövetség teológiai professzora „titkos” kap-
csolatban áll Czíria Jánossal.29 Gálfy Zoltánnak, akit 
1985-ben hollandiai útra menesztett a tartótisztje, Czíria 
János már kritikus kérdéseket tesz fel: hol vannak a kol-
légái, mi az oka a távolmaradásuknak?30

A román titkosszolgálat végeredményben a hollan-
diai magyar emigránsok ro mániai kapcsolatait akarta 
ellenőrzi, továbbá kiemelt helyen áll a Kolozs vá ron tanuló 
holland teológusok meg* gyelése és a támogatóik szere-
pe. Péntek Árpád azt jelenti Henk van de Graafról hogy 
úgy tudják: ő a holland királynő magyar ügyeket érintő 
tanácsadója. Szerinte a már említett Laernoes úrnak és 
Hebe Kohlbrugge kisasszonynak van is bizonyos fogalma 
Erdélyről és a nemzetiségi problémáról, de mivel antifa-
siszta ellenállók voltak, képzeletük kel a hitlerista idők-
höz mérik a kérdést.31 A magyar nemzeti érzés túlten-
gése miatt még a nekik juttatott segélyeket is leállítanák. 
„Laernoes és Kohlbrugge az igen mérsékelt Tüski féle na-
cionalizmust is utálja. A kisasszony kije len tette nemegy-
szer, hogy a hollandiai magyarok már nem fognak soha 
haza térni… Ezért mindent megakadályoz, ami a magyar 
nemzeti érzések konzerválását segítené.”32

A Szekuritáté bukaresti levéltárának a tanulmányozása 
után dr. Molnár János egyháztörténész megállapítja, hogy 
Czíria János és Szépfalusi István lelkészek mintegy 12-12 fel-
jegyzéssel vezetik a meg* gyeltek listáját, továbbá azt, hogy 
M.A. Laernoes, Hebe Kohlbrugge és Tüski István kiemelten 
állott a Szekuritaté érdeklődésének a hollandiai mezején.33 

Figyelmeztetjük hallgatóinkat, hogy a szekuritá-
tés irattartókból számos dokumentum hiányzik, aztán 
a jelentések és az észlelések szándékos ferdítést, sőt jól 
megfontolt félrevezetéseket tartalmaznak, és olykor úgy 
tűnik, hogy még az sem igaz, amit kérdeznek. Másfelől 
ijesztő az, hogy a titkosszolgálat a csápjaival miként „va-
dászik” külföldön.

Úgy tűnik, hogy Czíria János óvatosságának köszön-
hetően a kapcsolat rendszereinek a vaskos kötete mégsem 
kerülhetett az ágensek kezébe, sem az általa irányított sze-
retetszolgálat tevékenysége34, mert a romániai „szerveket” 
bizony ez is intenzíven érdekelte. Mi magunk is számos 
alkalommal továb bítot tunk listákat Rijnsburgbe, ahon-
nan segélyt küldtek35 postán vagy erre szakosodott cégek 
által, vagy éppenséggel erős idegzetű látogatók által. Tény, 
hogy Isten kegyelméből sem Czíria Jánoséknak, sem az 
általuk látogatott és segélyezett személyeknek – tudtunk-
kal – soha sem esett különösebb bán tó dá suk, jóllehet nem 
egyszer valósággal tornyosultak a veszélyek és az aka dá-

29  Molnár, i.m., I.k. p.217
30  Molnár,i.m.,II, p. 54-55. 
31  Molnár i.m .III, p.112-113
32  Molnár, i.m. III. p. 116.
33  Molnár, i.m. III., p. 135.
34  Itt csupán két nevet említünk, akiket Czíria János tanácsolt, 
és akik fáradhatatlanul járták a rászoruló családokat, úgymint az 
amszterdami Tjitske Grätz és az Amstelveenben lakó mevr. Bakker, 
akinek a munkacsoportja magyarra fordította és sokszor kiadta az 
úgynevezett Ingwersen Bibliát.
35  Stichting Werkgroep de Ruyter. Diaconale Hulporganisatie voor 
Oost Europa. Alapítva 1988-ban.



174 SZOLGÁLÓ LELKÉSZI CSALÁDOK. GYERMEKMENTÉS

lyok, el egészen a villámcsapásig. Könyvet lehet írni a dél-
vidéki, erdélyi36, felvidéki és kárpátaljai segélyezéseikről. 
Számunkra lelkileg is sokat jelentett a barátsága.37

Czíria János második „magyarországi” tevékenyégét 
az jellemezte, hogy otthon is használni akart Istennek és 
embernek. Tanított a Károli Gáspár Refor mátus Egyetem 
holland tanszékén. Hollandiában is közismertté vált, 
hogy havi rendszerességgel holland nyelvű istentisztele-
teket tartott Buda pesten a Pozsonyi úti református temp-
lomban. A Fred Stellingwerf közremű kö désével szerkesz-
tett holland nyelvű „Karpatenbekken” (Kárpát-medence) 
cí mű híradó évi négy számában pedig a holland-ma-
gyar gyülekezeti kap cso latok számontartása mellett ér-
tékes egyházi és szociográ/ ai felméréseket kö zöltek.38 

36  Az Erdélyi Református Egyházkerület részéről közvetítésünkkel 
Kovács István diakóniai tanácsos a kalotaszegi Egeresen adta át az 
elismerő okleveleket Czíria Borbála, Piet van der Kwaak és Cornelis 
van Starkenburg részére.
37  Czíria János feleségével együtt résztvett Ouwsterhaule 
egyházközségében a beiktatásunk alkal mának az istentiszteletén. 
Nagysármáson 1991 nyarán felkereste a szüleimet és az istván házi 
gyülekezetet. Sógornőnk édesanyja, mevr. v.d. Beld temetésén ő volt 
a felkért igehirdető.
38  „Karpatenbekken”: bulletin voor kerkelijke contacten met de 
Hongaarstalige kerken in Midden-Europa. Het is een uitgave van de 

Remélhetőleg nem várat magára sokáig a kutatás a teoló-
giai írásai nak, a prédikációinak és más publikációinak a 
leltározásával.

Áldott emlékű testvérünk életének kihívásai egy 
budapesti kórházban értek véget. Utólag elégséges, ha 
a Czíria Jánoshoz tartozók sorából csupán a rijnsburgi 
presbitérium részvét-táviratából emeljük ki az egyház-
községben továbbélő, a hűséges lelkészre való emléke-
zést: „Czíria nagytiszteletű úr hu szon három évig szol-
gált a gyülekezetünkben. Élete a szolgálatkészség jegyét 
hordozta. Két dolog magasan kitűnő jelentőségű volt: az 
evangélium tiszta és derekas hirdetése a mi Urunknak, 
az Úr Jézus Krisztusnak a minket Istennel kibékítő szen-
vedéséről, haláláról és feltámadásáról; aztán a pásztorá-
ció, amelynek keretében nagy felelősséget hordozott a Jó 
Pásztor nyájának a reá bízott részéért.”39

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Hongarije i.s.m. 
Kerken in Actie. Karpatenbekken
39  „De Rijnsburger” 2013 szept 26-iki számában. Jaargang 62, nr.39, 
p. 6 — Csohány János pro fesszor úr pedig ezt írta 2017 jan. 17-én, 
amikor megköszöntem adatközlő segítségét: „Lega lább jelképesen 
virágokat helyezhettem el Cziria János sírján, akinek elvesztését igen 
fáj lalom. Nagy veszteség, hogy ilyen viszonylag / atalon ment el, de az 
örök hazában Pál apos tollal cserélhet eszmét a misszióról.”

Adalékok a hollandiai magyar gyermekmentés történetéhez

Ismeretlen hollandiai adatok:
K. H. Miskotte résztvétele a magyar gyermekek felkarolásában

Régi újságokban és levelekben Miskottenek magya-
rokért írott és mondott szövegeire, illetve mondataira ta-
lálunk, olyanokra, amelyekről eddig nem tudtunk.

Kornelis Heiko Miskotte munkásságának és hatásá-
nak szerepét minden képpen érdemes tanulmányozni a 
magyar teológiai irodalomban, a köztudat ban pedig úgy 
is számon tartani, mint a világháborúkat átvészelt ma-
gyar gyer me kek egyik jeles pártfogóját.

Miskotte falusi lelkipásztorként intézkedett 1924-
ben; a második világ háborút követően pedig neves teoló-
gusként szólalt meg a magyar gyermekek felkarolásának 
és hollandiai gondozásának ügyében.

Neve és tudományos munkássága1 ma az erdélyi lel-
kipásztorok előtt egyáltalán nem ismeretlen, aktualitását 
sem kell erőltetni: „A miskottei teoló gia nagy erőssége, 
hogy úgy  leplezi le az emberi hübriszt, hogy közben a mo-
dern ember életérzését komolyan véve az élet értelmét je-

1  Boer, Dick: Ismer minket az Isten. Ford. Juhász Tamás, in: 
Református Szemle, C. évf. 2007/3, p. 537-552. Elhangzott Györgyfalván, 
2005 októberében a Romániai Országos Református Lelkészértekezleti 
Szövetség és a holland továbbképző intézet szervezésében tartott 

önkéntes továbbképzőn. Koordinátor: Ries Nieuwkoop református 
lelkész, Zwolle. 

Miskotte életrajzát és tudományos pályájának ismertetését lásd 
Ferencz Árpád tollából: A titok felé nyújtózkodva. In: Református 
Szemle, C. évf. 2007/3., p. 553-573. 

Kornelis Heiko Miskotte 1894. szeptember 23-án született 
Utrechtben, a teológiát is az ottani egyetemen végezte. A zsidó vallás 
lényegéről írt disszertációt 1932-ben (Het wezen der Joodsche Religie). 
Nagy fenomenológiai munkája, az Edda és @ óra, 1939-ben jelenik 
meg, ezt követi a Bibliai ABC 1941-ben. Leideni professzor 1945 és 
1959 között, dogmatikát és biblika teológiát tanít. Amszterdamban, 
ahol az egyház peremén élők között – elsősorban értelmiségiek között 
– lelkészként városi missziót végzett 1945-ben néhány amszterdami 
lelkésztársával együtt kiadta a Micsoda lélek lakozik bennünk? című 
röpiratot, amelyben bejelentették, hogy belépnek a szociáldemokrata 
pártba. Miskotte maga már a háború előtt tagja volt ennek a pártnak. 
Főműve: Hogyha hallgatnak az istenek. Az Ószövetség értelméről írott 
művének első változata 1956-ban jelent meg. Nyugdíjba vonulása után a 
Hervormde Kerk énekeskönyvügyi bizottságának lett az elnöke, és nagy 
eredménynek számít az 1973-ban megjelent egységes Énekeskönyv 
az Egyházak számára, vagyis a Liedboek voor de Kerken. Családi 
életéről: többgyermekes, mélyhitű református családból származik, 
1923. szeptember 23-án házasságot kötött Cornelia Johanna Cladder 
ápolónővel, öt gyermekük született, sajnos 1946 októberében felesége 
és Alma nevű leányuk ételmérgezés következtében meghalt. 1953. 

o
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lentő Krisztus-követést mutatja fel. A teológiai etika a 20. 
században felismerte ennek a lehetőségnek az erejét, de 
napjainkra mintha lanyhulni látszana hatása.”2

Miskotteval foglalkozva nem tehetjük, hogy csupán 
lábjegyzetben említsük meg azt a derék ismeretterjesztő 
vállalkozást, amely a holland református teológiai gon-
dolkozás három markáns képviselőjének rövid életrajzát 
és néhány igehirdetését közli. Miskotte, Noordmans és 
Van der Werf személyéről van szó, és sokunk számára 
ez volt a legelső alkalom a velük való megismerkedésre. 
A jó harminc évvel ezelőtti „földalatti” kiadás részletei 
talán még felderíthetők. A szálak Hebe Kohlbrügge asz-
szonyhoz vezetnek, akinek szoros kapcsolata volt a három 

november 13-án újraházasodik, egy lelkész özvegyét veszi feleségül, 
akinek a neve Janneke van Pienbroek. Elhunyt 1976. augusztus 31-én.
– A cortgenei magyar gyermekakcióra Ries Nieuwkoop lelkipásztor 
hívta fel a ) gyelmemet 2005-ben.
– Dr. Ferencz Árpádnak, a DRHE tanárának mondok hálás köszönetet 
az Élet és Jövő egyik 1948-as számáért.
– Dr. Ladányi Sándornak, a KGRE professzorának mondok e helyen is 
köszönetet a küldött anyagokért.
– Dr. Ladányi Sándorné Kozma Borbála asszonynak mondok 
köszönetet a szíves segítségért.
– Miskotte szövegeinek a fordítását átnézte Rebeka Rubinka, az 
anyaggyűjtésben segédkezett János Zsolt és Zsuzsika.
– Dr. Tóth Miklós szíves közléseiért is köszönetet mondok e helyen.
– Urbán Ákosnak és Emőkének hálásak vagyunk a hadadi családfüzet 
kiadásának támoga tásá ért és a folyóiratokért.
– A belgiumi magyar gyermekakció szempontjából fontos névsorokért 
és egykori közlemé nye kért Dobai Sándornak mondok köszönetet. A 
jelenleg Liège-i r.k. magyar főlelkész szerint a Caritas Catolica brüggei 
irodájában vagy a brüsszeli főirodájukban lehetne még szerencsésen 
kutatni. Magától értetődik, hogy a korabeli ; andriai protestáns 
gyülekezetek levéltáraiban is van anyag, főleg azok diakóniai 
bizottságainak jegyzőkönyveiben. Elismerő tisztelettel idézem < . Dobai 
Sándor 1998. augusztus 20-án kelt levelét: „Kedves János! Minden 
igyekezetem elle né re nem tudtam semmi érdemlegeset előkeríteni 
a régi könyvekből. E két részlet egy 1934-ben megjelenő Évkönyvből 
van véve. De akkor már nem tárgyalták a gyermekakciót, mely a 20-as 
évek után főleg 1924-29-ig tartott. Akkor kb. 10 000 magyar gyermek 
érkezett, rövidebb-hosszabb időre, a Caritas Catholica szervezésében 
befogadó családokhoz. Nagy része persze vissza ment. Legtöbben 
; amand vidéken, főleg nagycsaládosoknál nyertek befogadást. Most 
hal nak meg az utolsók, akik akkor gyermekként jöttek és itt maradtak. 
Nagyon sokat ismertem közü lük. Talán a Caritas főirodájában, 
Brüsszelben vagy Brüggeben találsz nyomokat. Szeretet tel köszöntelek: 
Sándor bátyád.”
– Posta Benjámin OFM brüsszeli lelkész segítőkészségéért is e helyen 
mondok köszönetet a küldött anyagért. Idézem a levele vonatkozó 
részét: „Kedves János Testvérem!... Mellékelem az eddig összegyűjteni 
sikerült anyagot a gyereksegély akcióról. Ezek mind a megjelölt szer-
ző től származnak, t.i. személyes látogatásom alkalmával kaptam 
ajándékba tőle azzal a fel ha tal ma zással, hogy szabadon használhatom. 
Négy újságcikk, közlemény. (A gépelt adattáblázat nem tudom hogy 
hol jelent meg, vagy megjelent-e egyáltalán.) Végül ezen kutatás ered-
mé nyeként készült egy ) lm, amit a holland tv is leadott. A másik 
két lapos melléklet a Gent-Ostakker-i Magyar Flamand Baráti Kör 
lapjának legutóbbi számából való. A hátlapján ott van min den adat, 
ami az esetleges kapcsolatfelvételt elősegítheti… Isten áldotta szent 
szolgálatot kíván, szeretettel paxol legkisebb testvéred az Úrban, 
Benjámin. Brüsszel, 1998. május 3.”
– Hálás vagyok dr. Borovi József professzornak, akitől a legtöbb anyagot 
kaptam, és akinek én is továbbítottam hollandiai dokumentációt 
az időközben megjelent művéhez: Magyar katolikus lelkipásztorok 
szolgálata Hollandiában. Szent István Társulat, Budapest, 2002. p. 39-44.
2  Ferencz Árpád: A titok felé nyújtózkodva. Megjegyzések K.H. Mis-
kotte teológiájának margó jára. In: Református Szemle, C. évf. 2007/3., 
p. 573. – Ugyanezen cím alatt megjelent a DRHE 2006/2007-es Orando 
et laborando c. értesítőjében is, Debrecen, 2007. Dr. Ferencz Árpád 
tanul mánya Miskotte életművének értő, kiváló magyar összefoglalása.

teológussal.3 A Holland prédikációk című kis kötetről 
van szó, ahol az És 38,19 alapján az élet szeretetről, az 
1Móz 4,15 alapján pedig a szent jegyről olvashatunk két 
magvas prédikációt Miskotte neve alatt.4 

Miskottenak a nevezetes holland-magyar gyerme-
kakciókban való rész véte le valahogyan a háttérbe szorult, 
talán csak a témával foglalkozók tudnak róla. 

Halálának évében, 1976 folyamán jelent meg az a rit-
kaságszámba menő kiadvány, amelynek a főcíme:„Mint 
aki szolgál…”, és amely nem más, mint Cortgene gyüle-
kezetének híradója, annak csonkítatlan kiadása, vagyis a 
lap összes példányai 1923 októberétől 1925 áprilisáig.5 

Jóllehet 1921-ben került első gyülekezetébe, a híradó 
szerkesztésére csak két év múltával kerülhetett sor, és azt 
beiktatási prédikációjának tanításával indította: Jézust 
szolgáló szeretettel lehet igazi gyülekezetté válni.

Megjegyezzük, hogy a lapban egyetlen előkészítő hírt 
sem találunk a magyar akcióval kapcsolatban, pedig a szá-
munkra fontos írásából kiderül, hogy komoly, befogadó 
családokat kereső szolgálatot végzett a magyar gyer me kek 
emlékezetes érkezése előtt. Azt viszont, hogy a magyar 
gyermekek érke zéséről szóló írás maradandó értékű, már 
1946-ban jelezték azok a szer kesztők, akik azt a tíz legfon-
tosabb cortgenei esszé közé sorolták.6

I. De Hongaartjes komen. Első közlés

Az első évfolyam 19. számában, pontosabban az 1924. 
március 15-i számban Jönnek a kismagyarok címmel egy 
megható jegyzetet közöl, amelyet a következő számban 
folytat. Mivel forrásjellegű, ezért az értékes miskottei szö-
veget teljes egészében idézzük magyar fordításban:

„Eleinte csak a sürgés-forgás látszott. Azután a fel-
kelő nap sugaraitól övezve, beszálltak a gátakon gyorsan 
áthajtó négy autóba. Összezsúfolódva ültek, mindnyájan 
bólintottak és kacagtak, a vezetők felé kacsintottak, inte-
gettek, mutogattak. A ( úk ablaküveghez nyomott orral 
követték, hogy a sárga autók egymást előzve miként ker-
getőznek. Eközben elfelejtették a vonaton töltött hosszú 

3  Kohlbrügge, Hebe: Twee maal twee is vijf. Kok-Kampen, 2002. H. 
Kohl brüg ge és Miskotte ismeretsége az ellenállás idején vált szoros kap-
csolattá. Lásd e könyvben a 41. és 56. oldalakon leírtakat, ahol Miskotte 
kérdéseit közvetítette Karl Barth felé, vállalva a háborús veszedelmek-
kel járó utazást Svájcba, vagy amikor Amszterdamban részt vesz Mis-
kotte igehirdetésén 1945. május 9-én, a német kapitulálás után.
4  Holland prédikációk. Stencílezett sokszorosítással készült példány. 
Kiadási hely és évszám megjelölése nélkül. Hebe Kohlbrügge asszony 
nekem ajándékozott egy példányt 1983. szeptember 25-én. – Antal 
József (postacademiai képzésen vett részt az utrechti egyetemen 1969 
december és 1970 márciusa között) szóbeli közlése nyomán írom, hogy 
a Miskotteról szóló ismertetést és a két prédikációt ő fordította Etéden, 
a másik két szerzőt más fordította. A holland nyelvű összefoglalókat 
valószínűleg Jan Schippers írta. E kötetnek példányát találjuk a 
Sárospataki Református Gimnázium Könyvtárában, jelzete: b.28.185. 
Érdekes, hogy a 93 oldalas füzet megjelenési évének a katalógusban itt 
1978 van feltüntetve.
5  Miskotte, K. H.: …als een die dient. Volledige uitgave van het 
‘Gemeen teblaadje Cortgene’ [Mint aki szol gál… A ‘Cortgene Gyüleke-
zeti Híradó’ csonkítatlan kiadása]. Ten Have/Baarn 1976. A továb-
biakban: G. C.
6  Dr. K. H. Miskotte: In de gecroonde Allemansgading. Keur uit 
het verspreide werk van prof. dr. K. H. Miskotte. Bijeengebracht door 
Willie C. Snethlage en E. A. J. Plug. Callenbach, Nijkerk, 1946, p. 53-54.
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utat és nézték a fényt, valósággal érezték a fényt, amíg a 
szemükben is fény támadt; a kislányokból valami felszaba-
dult, megtört a zárkózottság kérge.

Mindenütt emberek sietnek ki a házaikból az utcára 
és integetnek, és a meleg tekintetüket hozzák elő a fényben; 
belőlük is feltör valami «ah, mennyi re, milyen keményen 
beenyvesedtünk, halvány lehetősége sem volt annak, hogy 
természetes érzések jussanak ki szívünkből, hiszen még a 
legnagyobb meg indult ságainkat is szégyelljük».

Azt azonban látni kellett volna úgy, ahogyan azt én 
láthattam az első ülés ről: itt ott egy-egy merev kéz emel-
kedik a levegőbe, először félig, ügyetlenül, még egy kicsit 
görcsösen, aztán (miután a gyermekek valamennyien 
vissza intenek) felszabadultan, erőteljesen és meghatóan; 
könnyedén leng a bütykös ököl le és fel, könnyek tolulnak 
a szemekbe. Mi is az, az a csodálatos, ami áthatja és felka-
varja a szívünket? Csak az együttérzés lenne? Úgy hiszem, 
hogy sokkal többről van szó. Akkor mi másról?”7

Az első híradás a magyar gyermekek Cortgene köz-
ségbe való érkezéséről mintegy keresztmetszete is a 
Miskotte és a gyülekezete közötti kapcsolatnak, az egy-
mástól való távolságtartásról, az Ige megértése és elfoga-
dása körüli nagy különbségekről.

Másrészt a magyar gyermekek érkezése váratlanul 
épült érzelmi hidat is je len tett a lelkipásztor és a hívei 
között. Nemsokára ehhez hasonlítottak 1924 júniu sában 
első gyermekük, Titia születése alkalmával esett látogatá-
sok a parókián.

Nyilvánvaló, hogy Miskotte – környékbeli kollégái-
hoz hasonlóan – vezető szerepet vállalt a gyermekek foga-
dásában és elhelyezésében.

Cortgene múltjáról

Manapság Kortgene név szerepel a közigazgatási név-
jegyzékben, egyház szer vezetileg pedig Kats-Kortgene 
Protestáns gyülekezete lépett a helybéli Hervormde Kerk 
örökségébe. Történetileg a 13. századig nyúlnak vissza a 
paró kiára vonatkozó adatok, míg 1530-ban a Szent Félix 
nevű szökőár min dent elpusztított, kivéve a templomtor-
nyot, amely 150 évre a víz alá került.

Amikor 1681-ben hozzáfogtak a templom csarnoká-
nak építéséhez, a templomtornyot úgy erősítették meg, 
hogy új falat húztak köréje. A harang 900 kilós, amit 
Tromp holland tengernagy hadizsákmányként hozott egy 
francia szigetről és a községnek adományozott. Németek 
vitték el 1942-ben, de hajójuk elsüllyedt és a háború végén 
a hollandok kihalászták az 1661-ben öntött Suzanne nevű 
harangot. Az egyházközség egy monumentális orgonát 
építtetett 1905-ben a Nicolaaskerk szentélyébe.8 Cortgene 

7  G. C. i.m. p.101. A jegyzet Holland címe: De Hongaartjes komen.
Megjegyezzük, hogy 1924. március 15. egy szombati napra esett és 
Cortgene egyházközségé ben az aznapi bibliaolvasásra az ApCsel 25. 
fejezete volt a kijelölt rész. Az igehirdetés textusa 1924. március 2-án Ex 
20,27; márc. 9-én a textus: Préd 10,7; március 16-án, vasárnap Mt 6,6-11 
volt az alapige, egy hét múlva, március 23-án pedig Jn 13,30-31.
8  Az adatok a műemlékvédelmi egyesület emléktáblájáról és C. P. 
Pols: «Kortgene in oude ansichten» című albumából származnak, 
Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1974. Világhálós jelzete: http://

1413 óta városi jogokkal bír. A kisváros lakosainak száma 
1874-ben 1037 fő, 1974-ben pedig 1275 lakost írtak össze. 
A gyülekezet ma is abba a templomba jár isten tiszteletre, 
mint Miskotte idejében, de a fényképek alapján a temp-
lombelső teljesen átalakult az 1953-as katasztrófát köve-
tően, amikor az árvíz még a keresztelőmedencét is kiso-
dorta a templomból, és azt többé soha nem találták meg. 
A levéltári anyag is megsemmisült, de ami fájdalmasabb 
az az, hogy igen sokan pusztultak el a lakosok közül. 
Kortgene protestáns gyülekezetének mai lelkipásztora, 
Nico L. M. Vlaming szíves közlése szerint Miskotte volt 
a 18-ik lelkipásztor az 1689-től Cortgeneben szolgáló lel-
készek névsorában, amint arról a konzisztóriumban talál-
ható feliratos tábla tanúskodik.

A rendelkezésünkre álló gyér anyagból egy 1905-
ös ébredési-evangélizá ciós kampány leírása arról vall, 
hogy buzgóság szempontjából kicsiny volt az a gyüleke-
zeti mag, amelyik nyíltan vállalni merte a példamutató 
keresztyén életet, viszont annál több volt a közömbösök 
vagy az őket gúnyolók száma.9 Miskotte négy évig tartó 
cortgenei szolgálatára10 nézve egy korabeli tanú vissza-
emlékezései nyomán utalunk. A J. Versee által leszűrt kö-
vetkeztetések hiteleségéhez nem fér kétség.

A presbiter a volt lelkészük 75. születésnapján úgy lát-
ta, hogy Miskotte való ságos jelenségnek számított: „a sze-
retet követelményei iránt végtelenül következetes volt.” 
Szerette a sziget népét, miközben felfedezte a zeelandi 
táj szigorú szépségét. Egyházilag nézve Észak-Beveland 
legpusztább területén szolgált, ahol a lelkiséget illetően 
minden az ezékieli prófécia csontokkal teleszórt vidéké-
hez hasonlított.

Mivel kritikusan viszonyult a társadalmi kérdések-
hez, ezért sok ellen állásba ütközött. Egyesekkel életre 
szóló barátságot kötött, de amikor kibúcsú zott, akkor 
úgy tűnt, hogy a gyülekezettel való kapcsolata olyan 
volt, mint egy szerencsétlen házasságon belüli viszony. 
Gyakran nem értették meg, máskor pedig nem osztoztak 
egymás életszemléletében. Hallgatóinak és olvasóinak a 
szívében azonban elindított valamit azáltal, hogy hirdette 
„az Elrejtett iránti határtalan bizalom új vallását.”11

Hozzá kell tennünk, hogy Miskotte a naplójában 
árnyaltabban ír arról a mintegy 1350, „tág értelemben 

w w w.europese-bibl iotheek.nl/nl/boeken/Kortgene_in_oude_
ansichten/100-10663 0/artikel/1#fragment — Lásd még: Bruijns, Jan: 
Met veele voorregten begunstigd – Wandeling door de geschiedenis 
van Kortgene. Uitg. De Koperen Tuin, Goes, 1991, 142p.
9  H. J. Couvée: Over de samenkomsten te Cortgene op. 23 en 24 
oktober, 1905. In: Enige herinneringen aan de opwekking in Holland 
in 1905. Door Johannes de Heer, opnieuw uitgegeven door D. P. Baan, 
Sliedrecht.
10  K. H. Miskotte 1914 és 1920 között folytat teológiai tanulmányo-
kat az utrechti egyetemen. Miskottet 1921. február 30-án hívják meg 
Cortgenebe, május 12-én Utrechtből hajóval költözteti az édesapja a 
szigetre. Cortgenei beiktatása 1921. május 22-én volt, amikor a híres 
amszterdami lelkész, Chr. Hunningher szolgált. Kibúcsúzó istentisz-
teletének dátuma: 1925. március 29. Meppel gyülekezetébe távozik. A 
klasszikus zenét és a sportot kedvelő = atalember – Cortgenebe készül-
ve – naplójában azon töpreng, hogy talán sohasem fog többé futball-
meccset látni. Lásd: Willem van der Meiden: Om de kracht van het we-
erwoord – de aanhoudende actualiteit van K. H. Miskotte (1894–1976) 
Uitgeverij Narratio Gorinchem, 2006.
11  A. J. Klei: Dominee Miskotte in alles ongewoon… In: Trouw, 1976, 
okt. 9-i szám, p. 2. 
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vett konfesszionális egyháztagról, akik nagyjá ból jóin-
dulatúak, felületesek, kellemes-egyháziasak (vasárna-
ponként kétszer templomosak) és keresztyén-történelmi 
beállítottságúak.”12

De Hongaartjes komen. Második közlés

„Nem, nem csupán együttérzés; ez a mi vérrokonsá-
gunk vonzalma, vadul feltörő és édes felismerése annak: 
ezek a mi gyermekeink, � - és lánytestvé re ink, az emberiség 
bántalmazott rügyei, éspedig ugyanannak az emberiség-
nek, amelyből mindnyájan származunk.

Elszorul a torok, homályossá válik a látás – mert 
egyetlen villámgyors pillantással, látnoki látással láttunk 
egy másik életet, amelyben eltűnnek a válaszfalak az em-
berek és a népek között.

Hirtelen megsejtjük, hogy mennyire másként, milyen 
bensőségesen, milyen csodálatosan rendelkezett Isten az 
emberrel; egyből teljes bizonyossággal tudjuk, hogy a bol-
dogságunk másban rejlik, mint az önmagunkhoz és a tu-
lajdonunkhoz való ragaszkodásban.

Érdeklődésünk, � gyelmünk és rokonszenvünk átível a 
család és a haza határai fölött, és felismerjük, hogy rideg 
életvitelünkkel áltattuk magunkat, majdnem megfojtot-
tuk a bennünk lévő gyermeket...; lelkünk kevésbé virágzik, 
mint ahogy tehetné – ezt is most vesszük észre –, mivel túl-
ságosan hagytuk magunkat önmagunkhoz, környezetünk-
höz, gondolkodásmódunkhoz és az országunkhoz kötni.

Szívbéli hálával emlékszem a sokak arcán megjelenő 
meghatottságra. És igazából megláttam a gyülekezetem 
legjobb oldalát – oh, mennyire megörven deztetett ez engem.

És azok közül, akik segítettek – bár kezdetben nehézsé-
gekkel szembesültek –, senki sem fog sajnálkozni.

De tudjátok mit? Ebben a meghatottságban és ezáltal, 
öntudatlanul is megsemmisítő ítéletet arattunk az összes 
háborúk és a mindenféle gyűlölet fölött, hódolva a szeretet 
szuverén szépségének, amely a legnagyobb és az egyetlen az 
ég alatt lévő erők közül, és amely bennünket boldoggá tesz, 
szabaddá, ruganyossá és naggyá.”13

A cortgenei gyülekezeti lap összes számainak elolva-
sása után szinte úgy tűnik, hogy ez az egyik gyöngyszem 
Miskotte korabeli teológiai esszéi közül. Sokkal többről 
van itt szó, mint csak annak a híradásáról, hogy magyar 
gyermekek érkeztek a községbe. Valójában annak az etikai 
tartásnak a funda men tumát igyekszik felfedni, amely az 
egész gyermekakciónak és valóban a békemozgalomnak a 
nyitja, amelyet ő páratlan szárnyalással fogalmazott meg.

Ravasz Lászlónak későbbi, a gyermekakciókra em-
lékező méltatásában talá lunk hasonló emelkedettséget, 
amely valósággal rímel a miskottei gon do latok töltetével: 
„Nem tudom, hogy összesen hány gyermekvonat indult 
Nyu gatra. Nem tudom, hány gyermek mennyi időt töl-
tött Svájcban, Hollandiában, Belgiumban, de alig volt je-
lentősebb vállalkozás a két világháború között, mint ez. 

12  Verkade, Frans: Worstelende Miskotte: Hemelse beslissingen 
moeten over ons vallen. Bijna uit Meppel weggevlucht. In: http://www.
dominees.nl/publicaties/dr%20KH%20Miskotte.pdf p. 2

13  G. C., i.m. p. 105-106.

Sok-sok ezer gyermek, rosszul táplált, lerongyolódott, 
meggyöngült ellen állású vonult boldog, békés nyugati 
otthonokba. Ott módjuk volt meg sze ret tetni a magyart, 
s meg is szerettették.

Látták, milyen az értelmiségi, a kispolgári, a munkás 
és a gazda családi éle te, hétköznapja és vasárnapja, ho-
gyan dolgozik és hogyan szórakozik, mi lyen a műveltsé-
ge és az egészsége. Osztálytársakat, barátokat szereztek, 
azok kal évekig leveleztek, s mikor itt megjavultak az 
állapotok, a holland vagy a svájci „testvér” eljöhetett ide 
látogatóba. Ennek a barátságnak olyan szálai szövődtek, 
amelyek ennek a nemzedéknek élete fogytáig tartanak. 
Többet tett a nemzetek közötti megértés és jóakarat terén, 
mint száz békekongresszus és le szerelési propaganda.”14

Feltűnő, hogy a holland-magyar kapcsolatok egyik 
fő témakörében, a gyer mek mentések történetében 
Miskottenak ez a messianisztikus látomású írá sa még nem 
fordult elő. Az viszont ismert, ámbár csak szűk körben, 
hogy 1948-ban ismét hallatta hangját, és van Ruler utrechti 
professzor kollégájával együtt szervezte leideni otthonában 
a magyar gyermekek újonnan tervezett utaz tatását – de 
erre a továbbiakban még visszatérünk.

Szívünk mélyén abban reménykedtünk, hogy 
Miskotte a gyülekezeti lap ban még írni fog a magyar 
gyermekek cortgenei fogadásáról, ott tartóz ko dá suk kü-
lönlegességeiről, de be kell érnünk annyival, amit egyet-
len alkalommal, az 1924. szeptember 6-i lapszámban 
olvashatunk:

„Közlemények.
1) A legelső, magyar gyermekeket hazaszállító vonat 

október 7-én indul.
2) Sürgető levelet kaptunk, hogy mégiscsak kerítsünk 

helyet a német gyer me keknek.
Kérem önöket, mindnyájukat, akik még nem fogadtak 

a házukba kis ma gya rokat, gondolkozzanak el a (az embe-
ri) hívatásukon. Ami engem illet, én már kezdetben, teljes 
egészében úgy véltem, hogy Németországban nagyobb volt 
a szükség, mint Magyarországon.

Talán túl sok és majdnem fárasztó ezeknek a kérdések-
nek a sora, ezért naponta legyünk tudatában a mi mérhe-
tetlen kivételezettségünknek, és inkább az igazságtalanság 
miatt (annak felszámolása érdekében) fáradjunk el.”15   

Ez a pár sor is sokatmondó, kiderül, hogy fél évig 
tartott Cortgeneben a magyar gyermekek gondozása, 
felerősítése. További sorsukról e dolgozat írá sa közben is 
keve set,16 vagyis szinte semmit sem tudunk, illetve törté-
netük bele simul az országos gyermekgondozás egészébe. 

14  Ravasz László: Emlékezéseim. Kiadja a Református Egyház Zsinati 
Irodájának Sajtó osztá lya, Budapest, 1922, p. 224.

15  G.C., i.m. p. 208.

16  Nico L. M. Vlaming cortgenei lelkipásztor a magyar gyermekek 

1924-es ottlétéről nem talált írásbeli feljegyzést a levéltárukban. A 

2011. december 7-i szíves levelének adatai szerint fontosnak tartom 

megjegyezni, hogy K. H. Miskotte elődjének neve Jan Frederik Lijsen, 

aki 1913. február 9. és 1920. június 13. között szolgált a cortgenei 

egyházközségben. Utódjának a neve Annanius Marius van der Most 

van Spijk; cortgenei szolgálatának ideje az 1927–1942 közötti időszakra 

esik, onnan ment nyugdíjba 1942. október 30-án.
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Mindezt láttatni szeret nénk az országos,17 és különösen a 
zeelandi gyermekakció keretében, jelezve, hogy utóbbiról 
egy korabeli összefoglalót találtunk.18

17  Hollandia és Belgium magyar gyermekeket mentő akciójának a 
történetéhez az alábbi forrásokat ajánljuk: – Egy 200 oldalas illuszt-
rált útleírás jelent meg 1925-ben. Címe: Met de Belgische pleegouders 
naar Hongarije. Een Reisverslag. 12-22 August 1925. (Kiadó és szerző 
feltüntetése nélkül jelent meg ez az album. Magyarul: Belga nevelő-
szülőkkel Magyarországra. Útleírás.) – H. A. C. Beets-Damste: Over 
Hongaarsche Brieven en Hongaarsche Kinderen in Nederland in 1919 
en volgende jaren. In: Hongaarse Courant, VII. jaargang, 1937. 14. – De 
Hongaarsche Heraut. (A Magyar Hírnök). Szerkesztette dr. Sebestyén 
Jenő. (1922 októberétől 1927 szeptemberéig jelent meg.) – Belgiumi 
Magyar Könyv. Szerkesztette dr. Szántó Antal. Brüsszel, 1934–1935–
1936–1937. – Marcel van de Velde: Hoe Hongarije tot ons kwam... In: 
Hongaarsche Courant. O/  cieel orgaan van de Hong. Ver. Fraternitas. 
Utrecht 1943. XIII. Jaarg. 50. – Belgiumi Magyar Közlöny. Magyar 
időszaki havilap. Szerkesztette Déry Béla belgiumi magyar főlelkész. 
A lap 1945–1956(?) között jelent meg Brüsszelben. – Gergely Ferenc: 
Száz vonat aranyvetélőként jár Európa átokverte földjén. Részlet a 
holland-magyar gyermekmentő akció történetéből, 1919–1928. Con-
fessio. XI. évf., Budapest, 1987/4. – Kövi Attila: Hongaarse immigratie 
na 1956. Tijdschri<  voor Geschiedenis 100. 1987, p.446-459. – Nicolas 
Kun de Kozma: Onze siecles de rélations Belgo–Hongroises et Lu-
xembourgo–Hongroises (A belga–magyar és a luxemburgi–magyar 
kapcsolatok tizenegy évszázada). Bruxelles-Kolozsvár, Magyar Ház 
– Maison de la Hongrie kiadása, 1999, 384 p. – A Kálvinista Szemle. 
Református Egyháztársadalmi Hetilap, szerk. dr. Sebestyén Jenő, Bu-
dapest, 1925-ös évfolyama. – „Teben ned bíztunk eleitől fogva…” A 
magyar reformátusság körképe. Készült a Magyar Refor má tusok II. 
Világtalálkozójára. Szerkesztette Barcza József és Bütösi János. Deb-
recen, 1991. – Nagy Géza: Egyházunk kapcsolatai a holland reformá-
tus egyházzal. In: Református Szemle. 1991, nr. 2. p. 127-131. – Pótor 
Imre: Magyar gyermekeket mentő akció Hollandiában. In: Református 
Egyház, 49. évf. 11.sz. 1997 nov. p. 250-251. – A. Van Rijn: Treinen tus-
sen twee werelden: Hongaarse kinderen en hun pleeggezinnen, 1920-
1928. In: Nieuw in Leiden: plaats en betekenis van vreemdelingen in 
een Hollandse stad /1918–1955). Gerard van der Harst, Leo Lucassen 
és Annette van Rijn közös tanulmánykötete. Primavera Kiadó, Leiden, 
1998, p.77-92. – Lásd még: Rijn, A. S. van (1998-1), Treinen tussen twee 
werelden. Hongaarse vakantiekin de ren in Leiden, 1919–1928. Leiden, 
doctoraalscriptie geschiedenis – nem állt módomban a meg tekinteni. 
– Mezősi Kamilla: A hollandiai magyar gyermeküdültetés az 1920-as 
években. In: Honismeret 29. 2001. 2. p. 78-92.
18  A.M. Wessels Douw: Zeeland en Hongarije. In: Ons Zeeland 1927, 
nr. 3. és nr. 4.
Az alábbi adatokat a további kutatás ösztönzése érdekében soroljuk fel:
– Wissenkerke területén 60 gyermeket fogadott Verhorst polgármester, 
v.d. Linde lelkész és J. V. d. Maas gazda;
– Krabbendijke községe 40 gyermeket karolt fel W. A. Dekker lelkész 
irányításával;
– Kruiningen gyülekezetébe 24 gyermek érkezett Diederiks lelkész és 
felesége közreműködésé vel;
– Domburg helységben H. J. Hak lelkész  és hívei 16 gyermeket fogadtak;
– Wolphaartsdijk nevű faluban dr. Preuniger, orvos, több mint 30 
magyar gyermeket és tanító nőjüket szállásolták el;
– Hoek egyházközségének E. Raams nevű lelkipásztora szintén fogadott 
gyermekeket és Vlake vas úti állomásáról rendszeresen elkisérte a 
viziutakon a gyermekcsoportokat az elosztó közpon to kig;
– Ijzendijke falujában dr. I. J. Talsma orvos, a Zeeuwsch-Hongaarsche 
Comité tagja koordi nálta a gyermekek befogadását;
– Cortgene községében K. H. Miskotte lelkipásztor vezetésével 
szervezték meg a gyermek akciót. A cortgene polgármester neve Jan 
Snellen, 1918 és 1925 között viselt tisztséget;
– Goes községben Ph.Wessels Kzn. És A. L. van Melle atyaQ ak 
működtek közre a koordinálás ban;
– Cadzand falujába 1925. január 21-én érkeztek gyermekek, a lelkész 
neve: H. F. du Puy. A gyer mekek májusban és szeptemberben tértek 
haza, neveik: Bencédi Dénes, Bertók Ilona, Borsi Ferenc, Frisch 
Richard, Jeney Géza, Vámosi Nagy (Mes) Emese, Pincközy Károly, 
Bán Klára, Bodács Irén, Erős Franciska, Huszke Irén, Kálmáncsehi 
(Kalmanchely) Irén, Keresztes Lenke, Somlay Júlia, Vince Margit, 
WinhoY er Piroska. Egy Katalin nevű gyermek családnevét kifelejtették 
és bizonyára elírásokkal is találkozunk a névsorban.

A zeelandi bizottság, a Zeeuwsch-Hongaarsch 

Comité eredményes tevékenységéről

Véleményünk szerint a cortgenei gyermekek ottléte is 
ennek a koordináló csoportnak köszönhető, amelynek W. 
A. Dekker lelkipásztor (Krabbendijk) volt az elnöke, a ve-
zetőségi tagok között pedig ott találjuk H. Dronkers német 
kon zult (Middelburg). Middelburg, Vlissingen, Waarde és 
Wissenkerke köz sé geiben már 1920 után megalakultak a 
gyermekekről gondoskodó bizott ságok. Kebelükből a ma-
gyar nyelvet megtanuló Dekker19 lelkész hívta segít ségül 
dr. Kállay Kálmánt,20 aki Zeeland számos gyülekezetében 

19  Willem Abraham Dekker (1888–1975) lelkész, a Debreceni Egye-
tem díszdoktora annyira ragaszkodott a magyar református egyház-
hoz, hogy 1931. augusztus 27-én a Magyar Lelkészi Szövetség tagja lesz. 
Életéről: ‹Prof. W.A. Dekker te Breskens 50 jaar hervormd predikant›. 
In: Provinciale Zeeuwse Courant, 1966. 09. 09. Illetve: Ds. W.A. Dekker 
vij< ig jaar predikant. In: Friesch Dagblad, 1966. 09.09. Teológiai, ma-
gyarságszolgálati, ismeretterjesztő műveinek és cikkeinek jegyzékéből 
az alábbiakat emeljük ki:
– Jézus hívása a szenvedőkhöz. Budapest, 1928. – Hoe zien Hongaarsche 
theologen Karl Barth? In: Onder eigen vaandel, jg. 6., nr. 3. p. 183-200. 
Különkiadásban is.
– Hoe zien Hongaarsche theologen Karl Barth? Veenman, Wageningen 1931
– De nieuwste Hongaarsche dogmatiek. In: Onder eigen vaandel, jg 8, 
nr 4, p. 260-272. Különkiadásban is.
– De nieuwste Hongaarsche dogmatiek. Wageningen, 1933. (Az erdélyi 
teológiai gondolko zásról, Tavaszy Sándor Dogmatikájáról, Makkay 
Sándorról, Nagy Gézáról ír.) Erre nézve lásd: Csűrős József: Holland  
kritikák magyar theológiai munkákról. In: Az Út, 1933, p. 126.
– De Universiteit van Pápa. Grepen uit het verleden van vier eeuwen. 
In: Stemmen des tijds, jg 22. Külön kiadás ban is.
– De Universiteit van Pápa: grepen uit het verleden van vier eeuwen, 
Ruys, Zutphen, 1933.
– Secten in de huidige Hongaarsche Hervormde Kerk. In: Onder eigen 
vaandel, jg 10, nr 1-2. Különkiadásban is.
– Secten in de huidige Hongaarsche Hervormde Kerk, Veenman, 
Wageningen, 1935.
– Bisschoppen van Debrecen. In: Onder eigen vaandel, jg.13, nr.1, p. 
41-63. Különkiadásban is.
– Bisschoppen van Debrecen, Veenman, Wageningen, 1938.
– Hollandiában található régi magyar könyvekről ír cikket a Teológiai 
Szemlében, 1938
– De Hoogeschool van Debrecen (1538-1938. In: Stemmen des tijds, jg. 
27, nr 2, p. 130-156. Különkiadásban is.
– De Hoogeschool van Debrecen, Veenman, Wageningen,1938.
– Van godsdienst en vaderland: Hoofdlijnen uit de geschiedenis der 
Hongaarsche letterkun de.Callenbach, Nijkerk, 1939
– Het Hongaarse kerklied. In: Kerk en eredienst, jg .6, nr 1, p. 38-50. 
Különkiadásban is.
– Het Hongaarse kerklied. 1951.
– Pótor Imre úgy tudja, hogy W. A. Dekker hollandra fordította 
Forró Imre tanulmányait, amelyeket a franekeri egyetemről és az ott 
peregrináló magyar diákokról írt. (Pótor Imre: Dr. Tóth Endre, az 
egyházépítő professzor. Disszertáció. Vásárosnamény, 1996)
20  Kállay Kálmán belgiumi és hollandiai munkálkodása már régen 
megérdemelt volna egy disszertációt vagy önálló tanulmánykötetet, hi-
szen körülbelül háromezer magyar gyermek németalföldi elhelyezése 
kapcsolódik a nevéhez. Hollandiában és Belgiumban egyforma lelkese-
déssel buzgólkodott, ezért kell vele e jegyzetben kiemelkedően foglal-
koznunk, éspedig azért, hogy az ő munkássága is beépüljön a köztudat-
ba. Véleményünk szerint nélküle már feleútján abbamaradt volna a hol-
landiai gyermekmentés és az utógondozás. Irodalom: Erdős Károly: D. 
Dr. Kállay Kálmán (1890–1959). Református Egyház. 1959 és Pótor Imre: 
Kállay Kálmán prof. élete és egyházépítő szolgálata. II rész. In: Reformá-
tus Tiszántúl. 1997 (5.évf.) 2. sz. p. 17-18. – Dr. Pótor Imre egyháztör-
ténész tanulmánya örvendetes többletet hoz (Kállay Kálmán professzor 
élete és egyházépítő szolgálata. In: Tanulmányok egyházunk múltjáról. 
Vásárosnamény, 2002, p. 62-70). A kutatást Angliára is ki kell terjesz-
teni. Kállay (1890–1959) a Konventnek 1921-től 1923-ig volt a titkára. 
Utrechti teológusként, három tanulmányi év alatt 1911 és 1914 között, 
mint a Stipendium Bernardeinum diákja, anyanyelvi szinten tanult meg 
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prédikált vagy tartott vetítettképes előadást vasárnapon-
ként olykor három helyen is. Jelentős volt az adakozás 
összege is, amelyet a szervezők úgy hirdettek meg, hogy 
a zeelandiak a pénzükért saját maguk vállalják a zeelan-
di-magyar gyermekgondozást: Voor het Zeeuwsche geld, 
ook Zeeuwsch-Hongaarsche kinderen. Nemes verseny 
alakult ki a tartományban, alig volt olyan gyülekezet 
Zeelandban, ahol ne fogadták volna szívesen őket.

A gyermekeket szállító vonatokra a Rosendaal-
Vlissingen közötti szakasz állomásain várakoztak a ne-
velőszülők, más helyekről a villamosok, az autó buszok és 
a gőzhajók ingyen szállították a 8 és 14 év közötti gyer-
mekeket, akik általában három hónapig maradtak a hol-
land családoknál. Személyi igazolványuk, mely francia 
és magyar nyelvű volt , útlevélként is szolgált. A kis ma-
gyar-holland szótárt hamar megtanulták, másfél hónap 
múltával már folyékonyan beszéltek, persze zeelandi táj-
szólással… Feljegyezték, hogy azzal, aki Romániát vagy a 
románokat emlegette, szembeszálltak és nem tűrték. Arra 
is emlékeztek, hogy a magyar * úk néha hajbakaptak és a 

hollandul. Hazatérve helyettes lelkész lesz Hontfüzesgyarmaton, aztán 
1916 nyaráig hitoktató Bukarestben. Rövid ideig, 1917 elejéig tábori pap, 
azután Kórógyon lelkész. (Lásd Zoványi Jenő: Magyarországi Protestáns 
Egyháztörténeti Lexikon, Budapest, 1992, p. 224.) Onnan ismét Buka-
restbe kerül, ahol lelkész és egyúttal az óromániai egyházmegye tanfel-
ügyelő esperese is az 1918-as év októberétől. A trianoni békediktátumot 
követően ismét menekülnie kell, Pápára kényszerül távozni, ahol 1920-
tól helyettes tanár.

– A Hongaarsche Heraut az 1922-es októberi számában a 7. oldalon 
azt közli, hogy dr. Kállay Kálmán konventi titkár és a budapesti teo-
lógia magántanára, holland nyelvet és kultúrát tanít a budapesti Hol-
land Magyar Iskolában, annak a négy osztályában, ahol a Hollandiából 
visszatért gyerekekkel foglalkoznak, éspedig azért, hogy ne felejtsék el 
a nyelvet. Kállayt a holland Vredenburch báró kérésére Ravasz László 
küldte Hollandiába, azután pedig Belgiumba, és ő a feladatát a püspök 
véleménye szerint „ragyogóan oldotta meg”. „Sok gyülekezetet végig-
prédi kált, sok új helyet szerzett, s igen nagy összeget gyűjtött össze 
perselypénzekből”. (Ravasz: Emlékezéseim, p. 224.) A Hongaarsche 
Heraut (1926, p. 55.) tudomást szerzett arról, hogy Kállaynak az indi-
ai újságokban publikált cikkei hatására a gyermekakció támogatására 
Semarang keresztyén iskolájának holland igazgatója is küldött 950 gul-
dent. Ezzel a 27 millió koronát kitevő összeggel Kállay a nyíregyházi 
leánykálvineumot segélyezte.

Időrendi sorrendben a H. H. híradásai nyomán tudjuk: Kállay 1923 
januárjában Hollandiába utazik és március közepéig már 800 gyermek-
nek szerez szállást. Az Evangelisch Zondagsblad 1923. április 1-jei száma 
(jrg.47, példánya a Hágai Királyi Könyvtárban) Kállay tömegeket moz-
gató sikeréről ír leeuwardeni előadása nyomán.

Alphen a. D. Rijn egyházközségében Kállay Kálmán a Jer 9,17-21 
versei alapján ecsetelte ha zá ja szomorú állapotát. Imádkozásra és a 
szeretet gyakorlására kérte fel a hallgatókat, azután pe dig az éhező Ma-
gyarország egyházainak gyűjtöttek. (Lásd De Rijnbode, 1924 febr. 16-i 
szám, p. 2.)

Belgiumba készül 1924 februárjában, és kiküldetését 1924 szep-
temberében még egy évre meg hosszabbítják – tudósít a Hongaarsche 
Heraut. A magyar külügyminisztériumba címezve, 1924. február 24-én 
róla is elismerően ír a Magyar Gyermekvédő Liga hágai megbízottja: 
„Kötelességemnek tartom Nagyságod nagybecsű * gyelmét négy sze-
mélyre ráterelni, kiknek neveik az odaadás, fáradhatatlan munkásság, 
önfeláldozás és szeretet könyvében aranybetűkkel lesznek beírva. Ezen 
négy személy: dr. Kállay Kálmán, dr. Knebel Miklós, gróf Bissingen 
Erzsébet és Sima Klára kisasszony. Ilyen emberek sokasága indította 
és tartotta életben a mozgalmat.” (Lásd Gergely Ferenc: Száz vonat 
aranyvetélőként jár Európa átokverte földjén. Részlet a holland-ma-
gyar gyermekmentő akció történetéből, 1919–1928. Confessio. XI. évf., 
Budapest, 1987/4, p. 20.) – Horthy Miklós kormányzó a magyar gyer-
mekek érdekében végzett szolgálatáért a Magyar Vöröskereszt érdem-
keresztjével tüntette ki Kállay Kálmánt 1925-ben. (Lásd: Dunántúli 
Protestáns Lap, 37-ik évf. nr.10-11. Pápa, 1925 márc. 15, p. 39.)

számon kérés elől elillantak, gyorsan félretéve az okokat. 
Ezt maga Kállay Kálmán is tapasztalta Vlissingenben, 
amikor a Michiel de Ruyter féle emlékhelyeket láto gatta 
meg a kikötővárosban.

H. M. Wessels Douw számára, akárcsak Miskotte ese-
tében, hasonlóan élet re szóló benyomást tett a Cortgene 
szomszédságába érkező gyermek csoport, pontosabban 
a Wissenkerke gyülekezetébe vonulók serege. Mintegy 
hatvan gyermek szállt le a komphajóról Cortgene ki-
kötőjében, és látni kellett volna, hogy miként vonultak 
fogadásukra a gazdák a kocsikkal és mindenféle szál-
lítóeszközzel. Micsoda felvonulás volt az – jegyzi meg a 
szemtanú. A gyermekeket magyar tanítónő kísérte, és 
ottlétük idején meghatározott tanrend szerint folyama-
tosan oktatta őket egy erre berendezett iskolateremben, 
amelyet a wissenkerkei közigazgatás utalt ki számukra.

Említettük már, hogy Dekker lelkész megtanult ma-
gyarul, és így kerül hetett sor arra, hogy Krabbendijke 
egyházközségében az odakerült negyven gyermeknek 
magyarul tartott vallásórát, a nagyobbakat pedig kátéok-
tatásban részesítette.

A Zeelandi Magyar Bizottság vezetőségét – W. A. 
Dekker lelkészt, Ph. Wessels Kz. titkárt (Goes) és A. L. 
van Melle pénztárost (Goes) – a magyar kor mány 1927-
ben érdemkereszttel tüntette ki a sikeres gyermekakció 
zeelandi megszervezéséért.

A hollandiai gyermekmentés kezdetének rövid tör-

téneti áttekintése

Nyomorakció! 
Tábori Kornél21 hírlapíró és fényképész nyomán ne-

vezték így a túlélés és a helyreállítás szolgálatát, amely-
ben a gyermekmentés szerepelt az első helyen. A maradék 
Magyarországon húszezernél is több volt a hadi árvák 
száma, és országosan csak harminckét hely volt a három 
protestáns árvaházban.22 Ez annyira döbbenetes, hogy a 
továbbiakban olykor betűvel is kiírjuk a számokat, ne-
hogy sajtóhibának tűnjenek.

A háborús veszteségek mellett az 1919-es esztendőben 
aztán minden szinten tetőzött a nyomor, főleg a kommunis-
ta forradalom kiterjedésének és a román megszállásnak a 
veszélye miatt. Jóllehet 1919-ben a már közlekedő vöröske-

21  Tábori Kornél (Szolnok, 1879. június 27. – Auschwitz, 1944. 
július ?). Tábori 1920-ban Budapesten egy keménykötéesű fényképes 
dokumentumkötetet is készített, amelyben az 1920-as nyomorakciót 
örökítette meg: Egy halálraítélt ország borzalmaiból címmel. Angol, 
francia és olasz nyelven is megjelentették a művet Huszár Kálmán 
miniszterelnök felkérésére és az amerikai metodista püspökök 
tanácsára, akik 1920 elején látogattak Magyarországra. Tábori 
* lmet is készített, amelyet Prohászka Ottokár püspök bevezetőjével 
1920. február 17-én bemutattak az Uránia színházban. A tízezer 
korona honoráriumot Tábori más jutalmazásaival együtt be* zette a 
nyomorenyhítő alap számlájára. Vetítettképes előadást tartott számos 
helyen Svájcban, Belgiumban és Hollandiában. Valószínű, hogy Kállay 
Kálmán is használta az általa összeállított anyagot.

22  Galambos Zoltán: Hongaarsche kinderen in Nederland. In: 
Hongaarsche Heraut, Eerste jg. nr. 4. 1923 Jan. p. 25-26. – Biberauer 
Richard: Een lie= ijke Oase in de Woestijn. In: Hongaarschje Heraut, 
eerste jrg. nr. 5. 1923. febr. p. 33-34. (A felvidéki származású Galambos 
Zoltán később Komárom (Komárno) lelkipásztora lett.
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resztes vonatok gyermekeket is szállítottak az őket befoga-
dó nyugati elosztó központokba, ezeknek a megörökítéséről 
alig maradtak fenn adatok, vagy még nem kerültek elő.23

A szükség, de maga az élet példázta és vetítette elő a 
magyarok számára is azt a keresztyén gondolkozás szerinti 
megoldást, hogy szabad és kell is kopogtatni a hittestvérek 
ajtaján,24 vagy csak egyáltalán el kell indulni, mert a ka-
puikat már előre kitárták. Ilyen tudósítást találunk 1920. 
január 13-án: „Holland segélyezési akció Budapesten. 
Fledderusné a holland főkonzul fele sége, a magyar gyer-
mekek megmentéséért a holland Vöröskereszt akciójaként 
csecsemőkelengyét és gyermekruhát oszt szét 40-50 asz-
szony segítségével.”25

Szomorúan emlékezetes, hogy 1918 márciusa és 1920 
nyara között Európában ezrével szedte áldozatait a spa-
nyol nátha, és hatása gátló tényezőként befolyásolta a 
nemzetközi gyermekmentés szervezését. Európa szállító-
munkásainak a sztrájkja is bénította az akciót 1920. júni-
us 20-tól egészen augusztus 8-ig, így emiatt gyakorlatilag 
nem lehetett közlekedni. Korabeli vélemény szerint ez a 
„bojkott nem egyéb, mint az antikrisztusi szellem óriási 
szervezkedésének, a hitetlenség nemzetközileg megter-
vezett hadseregének támadása Magyarország s a keresz-
ténység ellen”.26

Önmagáért beszél, hogy a közlekedés helyreállítá-
sa után a holland lakos ság azonnal fogadta az ausztriai 
és németországi éhező gyermekek nagyszámú se re geit. 
Több helyen is olvastuk, hogy Hollandiában megközelí-
tőleg 150 000 (száz ötvenezer) gyermeket tápláltak idősza-
kosan a két világháború között. A há ború alatt a semle-
ges Hollandia a belga menekültek tízezreit fogadta be, a 
kor mány több mint tízmillió guldent költött a segélyezé-
sükre. A gyermekeket kü lön számolva, 1914-től 1922-ig 
6080 (hatezernyolcvan) belga állampol gár sá gú gyerme-
ket tápláltak Hollandiában – tehát nem kellett feltalálni 
a magyar gyer mek mentést, hanem a befogadó készségre 
alapozva, egyeztetni kellett, meg szer vezni az utaztatást 
és a családias elhelyezést. Az akció eszmei elő ké szí tői 
Hol landiában és Magyarországon: Antal Géza dunán-
túli püspök és hol land fe lesége, az erdélyi gróf Bán7 y 
Miklós, Kuyper Henriette27 és Kuyper Ka talin – a teoló-
giai professzor és volt miniszterelnök, Abraham Kuyper 
leá nyai.28 To váb bá Sebestyén Jenő budapesti teológiai 

23   Már 1920 elején volt olyan hír, hogy Róma városi tanácsa ötezer 
magyar ; úgyermeket visz nyaralni júniusban Olaszországba, de hogy 
ez megtörtént-e, arról a továbbiakban nem találtam tudósítást. In: Zalai 
Közlöny, Keresztény politikai napilap, 59. évf. 1920. március 2., p. 2.
24  Biberauer Richárd és felesége, Vischer Márta (Bethesda-Kórház, 
Filadel; a Egylet) a svájci-magyar és a holland-magyar gyermekakciót 
szervezi az első lehetséges alkalomtól kezdődően, nekik voltak a 
legjobb kapcsolataik a külföldi szeretetintézményekkel. Lásd: T. B.: 
Szeretet szolgálatunk úttörői. In: Confessio, 11985/3, p. 42.
25  In: Pesti Napló, 1920. január 13. szám.
26  In: Kálvinista Szemle, 1920. június 27-i szám, p. 1. Idézet helye: Gergely 
Ferenc, A holland-magyar gyermekmentő akció, Confessio, 1947/4, p. 6.
27  Sebestyén Jenő a magyar gyermekmentő akció édesanyjának 
nevezte Kuyper Henriette Johanna kisasszonyt a hollandiai De 
Standaard 1927. május 7-i számában
28  „A fél évig tartó hadikórházi szolgálat után Henriette és Johanna 
1916. június 29-én útra kel a Magas-Tátrába, ahol Henriette a Csorba-tó 
parti üdülőben (időközben magyarul is megtanult) holland szemmel 
összefoglalót írt a magyar történelemről. Jelesre vizsgázik, ezt a 

tanár,29 Kállay Kálmán teo ló giai ta nár, Vredenburch bá-
ró,30 Fledderus31 főkonzul, a Hollandiában ta nu ló magyar 
ösztöndíjas diákok,32 meg sokan mások a református egy-
ház hí vei közül.33 Schelvenné-Balogh Irén34, aki orvos 
férjével Haarlemben lakott, orosz lánrészt vál lalt a refor-

minősítést száz év elteltével is megérdemli, bár ezután is ilyen igényesen 
érdekelné a hollandokat a magyar történelem.
   Útjuk során Tisza István ajánlólevele volt segítségükre Kassáig a 
túlzsúfolt vonatokon meg a szállodai szoba foglalásakor. A magyar 
katonatiszt elhárította a köszönetet, hiszen felismerte, hogy ezek a 
derék ápolónők gyógyították a sebesült bajtársait. Így válaszolt: „Ha 
valamikor nehézségekbe ütközik, tessék csak energikusan felmutatni 
ezt a levelet. Ez a levél aranyat ér. Tisza gróf nevének mágikus hangzása 
van Magyarországon. Az pedig, hogy ő ezekben a terhelt napokban még 
időt is tudott szakítani egy levél átadására, ez aztán egészen különleges! 
Majd meglátja, hogy ez a levél egy varázseszköz!” Amikor Tisza 1917. 
május 23-án IV. Károly kérésére lemondott a miniszterelnökségről, 
Henriette szép, tartalmas levelet írt neki, amelynek a szövegét hollandul 
közli a könyvében. Egy jegyzetben azt írja, hogy semmi okot nem látott 
arra, hogy a levelén változtasson. Vajha előkerülhetne ez a magasztos 
hangú, Tisza Istvánhoz bizonyára németül írott levél.” Hermán M. 
János: Tisza István emlékezete Hollandiában. In: Református Szemle, 
2011/3, p. 328.
29  Sebestyén, aki 1907 és 1910 között tanult Utrechtben, 1918-ban 
részt vesz a szigorú református egyházak hágai zsinatán, hazatér 1919 
elején. Majd 1921. január 5. és február 3. között legalább húsz helyen 
tart előadást a háború utáni magyarországi egyházi életről és a közál-
lapotokról. Ez útján találkozik a már Hollandiában lévő gyermekekkel. 
Részt vesz 1923-ban a szigorú református egyházak utrechti zsinatán. 
– Sebestyén J.: Het communisme en zijn ware gedaante. Kampen, 1925. 
Bérczes Tibor: A magyar Kuyper. Sebestyén Jenő tevékenysége a ma-
gyar-holland református kapcsolatok építésében. In: Confessio 1987/
IV. – Emlékkönyv Sebestyén Jenő születésének 100. évfordulójára. 
Szerk. dr. Ladányi Sándor. Kiadja a Református Egyház Zsinati Irodá-
jának Sajtóosztálya. Budapest, 1986.
30  Willem Carel Adrien Vredenburch (1866–1948) szerkesztő, a hol-
land Országos számvevő szék tagja, 1918-tól a Christelijk-Historische 
Unie elnevezésű politikai párt titkára, a jog és az államtudományok 
doktora. Debrecenben díszdoktorátussal ismerték el közéleti tevékeny-
ségét 1925. október 7-én. Első neje (A. M. E. C. Havelaar) 1924-ben 
elhunyt, második házasság kötése alkalmával feleségül vette 1927. már-
cius 1-jén, Pozsonyban báró altorjai Apor Henriette Caroline Marie 
Josephine kisasszonyt.– Lásd kitűnő népszerűsítő művét: Hongarije en 
de Hongaren. Leiden, 1936.
31  Fledderus főkonzul emlékére helyezték el az Üllői út 4. szám alá 
a következő feliratú emlék táblát: „J. P. PH. CLINGE FLEDDERUS 
Holland Királyi Fõkonzul 1911–1946-ig e ház ban fejtette ki áldásos 
működését. A magyarság számára megmentett gyermekek és az egész 
magyar nép hálája jeléül állította: Budapest Székesfőváros Közönsége.” 
Amikor a németek megszállták Magyarországot, Fledderus konzult és 
családját egy uszályon száműzték Isztambulba.
32  Csupán Tóth Endrét emeljük ki, aki A hollandi gyermekvonatok 
című előadásában így emlékszik az utrechti állomásra a pápai Evan-
gélikus Leányegyesület magyar estjén: „A befutó vonat ablakaiban 
gyermekfejek. Sápadt, vézna arcocskák. Szegényes, vékony ruhában, a 
hosszú utazás után fázós, megriadt szemekkel tekintenek ki a peronra, 
hol kendőt lenget, meleg ’dag’ kiáltásokat hallat a várakozó publikum. 
Majd jön a vonatparancsnok, dr. Neugebauer főorvos úr, ki legalább 
százszor megtette az utat Magyarország és Hollandia között.” In: A 
Pápai Református Főiskola Értesítője 1931/32., p. 23. – Az idézetet és 
a forrást Pótor Imre tanulmányából vettem át: Magyar gyermekeket 
mentő akció Hollandiában. In: Református Egyház, 49. évf. 11. sz. 1997 
november, p. 251.
33  Például H. de Wilde államfér; , akivel 1924-ben találkozott Jakos 
Lajos és ez maradt meg emlékezetében: „...Erdélynek és Református 
Egyházunknak történetét olyan jól tudta és olyan pontosan volt 
kálvinizmusunkról tájékoztatva, hogy sok intelligens református 
magyar embernek is díszére válna”. In: Jakos Lajos: A holland szigorú 
református Egyház gyülekezeti élete és missziói munkája. Budapest, 
1942. p. 223 (Jakos Lajos művét Hajdú Zoltánék ajándékozták nekem 
1985. január 22-én, az esti imaheti szolgálatom emlékére Enyingen.)
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mátus Centraal-Comité megszervezésében. Az utrechti 
Sti pen dium Bernardinum ösztöndíjasaira 1920 és 1940 
között sajátos rész – kap cso lat tartás és lelkigondozás – ju-
tott ebben a karitatív tevé kenységben.353435

Római katolikus részről Huszár Kálmán miniszter-
elnök,36 Schrotty Pál, Tóth Tihamér és Knébel Miklós37 
lelkészek vállalták a szervezést és a vele járó felelősséget; 
a holland újságok közül főleg az Ochtenblad Maasbode38 
jeleskedett a híradásban.

A református sajtóorgánumok közül a Kálvinista Szemle 
és a Hongaar sche Heraut – mindkettő Sebestytén Jenő alapí-
tásában és szerkesz té sében – vállalta fel a gyermekek ügyét.

Fogalomalkotás céljából szükségesnek tartjuk a lé-
tező összefoglalások eredményeinek a bemutatását. A 

34  Balogh Irén férjének neve: dr.  * eodor Schelven. Ők a maguk 
idejében oly sokat tettek huma nitárius szinten a magyar gyermekekért, 
mint 1947-ben Kisjókai Szakal Erzsébet. Balogh Irént a gyermekmentési 
akció lelkének nevezi Gergely Ferenc. In: Confessio 1987/IV. p.19. 
A magyar gyermekek holland mentőakciójáról szóló írások közül a 
Gergely Ferenc – sajnos rövidített formában közölt – tanulmánya eddig 
megkerülhetetlenül fontos.  
35  Az  utrechti egyetem két világháború közötti magyar teológusai: 
1920-1921: Galambos Zoltán, Filep Gusztáv, 1921-1923: Tóth Endre, 
Zsemlye Lajos, 1921-1924: Csánky Benjámin, 1923-1925: Hegyi Sándor, 
Gál Endre, 1925-1927: Záborszky János, Derzsi András, 1926-1927: 
Ignácz László, 1927 -1928: Kuli János, 1927-1929: Fülöp Ferenc, 1927-
1930: Perpét Ferenc, Szabó Dezső, 1928: Tóth Ernő, 1928-1929: Zugor 
István, 1929-1931 Németh János, Kiss Árpád, 1929-1932: Fehér Imre, 
1930-1932 Bakos Lajos, 1930. 1934: Czeglédy István, 1931-1933: Pap 
László István, 1931-1934: Segesváry Lajos, 1932-1935: Egressy Lajos, 
1932-1936: Fáber Kovács Gyula, Forró Imre Lajos, 1934-1937: Pákozdy 
László Márton, 1936-1939: Czeglédy Károly, Kiss Sándor, Hegedűs 
Imre, 1937-1940: Szántay Ede, Pókos Ferenc, 1938-1940: Tóth Kálmán; 
1939-1940: Tóthpál Márton, Körpöly Kálmán. Lásd Pótor Imre: Dr. 
Tóth Imre, az egyházépítő professzor. Disszertáció. Vásárosnamény, 
1996. Világhálón: http://mek.niif.hu/02400/02489/02489.htm, 2011. 
dec. 4. állapot. 
36  Karl Huszár: De dictatuur van het proletariaat in Hongarije. 
Authentieke beschrijving van het bolchewistisch schrikbewind, met 
medew. van vakspecialisten [A. Turi, A. Szekacs, V. Lorx e.a.] samengest. 
door K. Huszar. Voor Nederland bew. en met toelichtingen voorz. door H. 
Schaapveld. Roermond-Romen, 1921
– Die proletarierdiktatur in Ungarn. Wahrheitsgetreue Darstellung der 
bolsschewistischen Schreckenherrscha> . Mit Beitrn von [B. Szekacs, A. 
Turi, V. Lorx u.a.] Hrsg. von K. Huszár. Regensburg : Kösel & Pustet, 
1920.
37  Hermán M. János: Gyermekmentés Belgiumban (1923–1930). 
In: Korunk, Kolozsvár, 1998/12, p. 115-118 – Borovi József: Magyar 
katolikus lelkipásztorok szolgálata Hollandiában. Szent István 
Társulat, Budapest, 2002. p. 39-44.
38  Az Ochtendblad Maasbode 1927. november 3-i számának 1-2. 
oldalán olvasható Csernoch esz tergomi hercegprímás testamentuma 
hollandul, innen idézzük azt a részt, amit a bíboros a ha lálos ágyán 
fontosnak tartott Klebelsberg Kunó lelkére kötni: „Amikor meghalok, 
arra kérem Önt, hogy temetésemkor a világ összes népeivel közölje, 
hogy Magyarország hercegprímása ezt hír deti nékik a sírból: 
egyáltalán nem igaz az, hogy abban az országban elnyomták a nemzeti 
kisebb ségeket, ahol egyszerű szlovák földművesek Y a Magyarország 
hercegprímása lehetett.” – Abbing holland történésznek is feltűnt, hogy 
az utódállamok miképpen indokolták terület szer zéseiket: „Ahhoz, 
hogy az ország felosztásához a jog látszatát keltsék, ezt a Magyarország 
határain belül élő kisebbségek elnyomásának a terhére írták. Ezt a 
vádaskodást nem szabad szó nélkül hagyni.” Lásd A. G. M. Abbing: 
Het drama van Trianon. Amsterdam, 1931, p. 28. – Abbing, akárcsak a 
magyarok jogainak visszaállításáért küzdő többi szimpatizáns, minden 
alkalmat megragadott arra nézve, hogy a holland közvélemény elé tárja 
a megcsonkított ország statisztikai adatait: a történelmi Magyarország 
elvesztett 3,5 millió magyart, területéből ötezer négyzetkilométert 
Ausztriához csatoltak, a csehekhez hatvanháromezer, a románokhoz 
százkétezer, a szerbekhez pedig hatvanháromezer négyzetkilométert.

magyarországi Országos Gyermekvédő Liga kimutatá-
sa szerint 1920 és 1930 között hatvanegyezer-négyszáz-
negyvenhét gyermek vett részt a gyermeküdültetési ak-
cióban. A fogadó országok: Anglia, Belgium, Hollandia, 
Svájc és Svédország, de mellettük más államokról is tu-
dunk, ahol magyar gyermekeket fogadtak. Hollandiában 
hivatalosan 28  053 (huszonnyolcezer-ötvenhárom), 
Belgiumban 21 542 (huszonegyezer-ötszáznegyvenket-
ten), Svájcban 10.680 (tízezer-hatszáznyolcan) fordultak 
meg, de a valóságban mindhárom országban nagyobb 
volt a számuk. A Liga budapesti irodájában hozzávetőle-
gesen ezer holland, ötszáz belga és négyszáz svájci nevelő-
szülő fordult meg.

Hollandiába 1920. február 10-én indult az első gyer-
mekvonat a magyar Liga és a hollandiai Centraal Comité 
szervezésében. A kórházvonatot a magyar hadügyminisz-
térium bocsátotta rendelkezésre, és arról is több helyen 
ol vasunk, hogy az első vonat költségeit a holland királyi 
család fedezte. A hat száz gyermeket (háromszáznegyven 
Y ú, kétszázhatvan leány) – valamennyi en hat és tizen-
négy év közöttiek – húsz ápolónő, tíz diakonissza és két 
orvos kísérte. (A genY  gyermekvédő kongresszuson 1920 
februárjában arra volt kilátás, hogy még a nyár vagy az 
esztendő folyamán harmincezer magyar gyer meket is el-
helyezhetnek külföldön.39) A protestáns gyermek vonatok 
min tájára 1920. május 26-án háromszáz főnyi katoli-
kus magyar gyermek sereget jelölt ki a Magyar-Holland 
Katholikus Gyermeksegély Bizottság. Mivel 14 és 17 kö-
zötti serdülőket választottak ki az utazásra, és mivel az 
i\ ak nehezebben alkalmazkodtak a holland életkörülmé-
nyekhez, ezért szinte elriasztották a csa ládokat a további 
vendégvárástól. Valahogyan az a hullám is szerencsésen 
lezajlott és azután a katolikus lakosság is szívesen fogadta 
a római katolikus magyar gyermekeket, főleg dr. Knébel 
Miklósnak köszönhetően.

Hálájuk kifejezésére, Y gyelemfelkeltő szervezéssel 
ötvenezer magyar gyer mek ünnepelte 1920. április 30-án 
a holland királyi pár Juliánna nevű leánygyermekének 
a születésnapját a Gellért-hegyen. Fledderus40 holland 

39  A Zalai Közlöny, Keresztény politikai napilap, 59. évf. 1920. 
március 10. p. 2-n található a kö vet kező fontos közlés: „1920 március 
– Újabb gyermekvonatok indulnak Hollandiába. Az orszá gos 
gyermekvédő liga az előre megszabott tervek szerint bonyolítja le 
hollandiai gyer mek nyaraltató akcióját. Március 14-én újabb hatszáz 
gyermek indul útnak. A liga vezetősége re mé li, hogy a hatszázas 
turnusok a jövő héttől kezdve már fennakadás nélkül továbbíthatók 
lesznek. A kővetkező négy vasárnapra a szükséges kórházvonatok 
rendelkezésre bocsátása iránt a had ügyminisztérium biztató ígéretet 
tett. Igen örvendetesen haladnak előre a tárgyalások Hol landián kívül 
Svájccal, Dániával, Olasz- és Svédországgal is és Neugebauer igazgató 
– akivel beszéltünk – a február végén Gen_ en tartott nemzetközi 
gyermekvédő-kongresszusról oly imp ressziók kal jött haza, hogy még 
van hajlandóság az említett államokban arra, hogy összesen mint-
egy huszonöt-harmincezer magyar gyermeket lássanak vendégül 
a nyáron. A Hollandiába érke zett kicsiny magyarok gondozása és 
ellátása mintaszerű. A magyar kórházvonat parancs noka, Zeilendorf 
alezredes mondja, hogy Hollandiába való megérkezése után tanúja 
volt egy magyar gyermek fogadtatásának és többnapos ottani életének, 
de – úgymond – ha édes gyereke lett volna a kis magyar, akkor is 
gondolkodóba esett volna, ne hagyja-e ott örökbe.” (Zeilendorf Dezső 
orvos, vezérőrnagy 1873–1944).  
40  Bernáth István úgy tudja, hogy Henriette Kuyper és J.P.Ph. Clinge 
Fledderus holland konzul szerve zésé ben tizenhétezer gyermek került Hol-
landiaába 1920 és 1923 között. Lásd Bernáth István: Hollandról ma gyar-
ra... (Rövid útbaigazítás a kultúrhistóriai kapcsolatok terén) In: Hol landból 
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kon zul rezidenciája előtt elvonulva énekszóval, tánccal 
köszönték meg Hol lan diának azt, hogy immáron kéte-
zernégyszáz társukat fogadták szeretettel41. 

A magyar gyermekek létszáma 1920 és 1923 között: 
Hollandiában 17.235 (tizenhétezer-kétszázharmincöt), 
Svájcban 6329, Belgiumban42 1128; Ang liá ban 52, Svéd-
országban pedig 131.43

Feltétlenül szólnunk kell a magyar katolikus vonalon 
történt gyermek mentés kimutatásairól is, hiszen csak így 
egészül ki ennek a nagy horderejű szolgálatnak az arculata.

„Egymás terhét hordozzátok”, ez volt a római kato-
likus szállást szerző bizott ságnak a jelmondata, amely-
nek a tagjai a Hongarije in nood (Szükséget szenvedő 
Magyarország) alapítvány keretében tevékenykedtek, és 
25 gyer mek vonat indításáról-fogadásáról gondoskodtak. 
Az általuk adminisztrált gyermekek száma 1920 és 1923 
között 10.578 (tízezer-ötszázhetvennyolc).44

A két azonos időszakra eső kimutatás között lénye-
ges eltérést látunk, de egy alapos feltérképezés nyomán 
majd pontosabb számokkal szolgálhatnak a kutatók. 
Schrotty Pál, aki az akció  kezdetétől teljes rálátással bírt a 
gyermek men tés folyamatára, 1923 elején írja, hogy 1922. 
október 1-jéig a hollandok „6581 (hatezer-ötszáznyolc-
vanegy) magyar katolikus gyermeket vittek ki jószívű 
emberek lakta, áldott hazájukba.”45

Ez a megbízhatónak tűnő szám is mutatja, hogy idő-
vel, felekezeti versen gés nélkül, a részekre lebontott ki-
mutatásokból rekonstruálni lehet az adatokat. Ugyancsak 
Schrotty Pál jegyzi meg csodálattal 1923 februárjában, 
hogy: „Ha ma mégis még mindig vonat vonat után indul 

magyarra… Kultúrhistoriai ta nul mányok és szemelvények. Jankovich Jó-
zsef előszavá val. Szerkesztette Bernáth István. Budapest, 1986, p. 31.
41  In: Világ (A szabadkőművesek napilapja). Budapest, 1920. 
május. 1-jei szám. A Világ cikkét újraközli Holland vendégszeretet 
a húszas években címmel Borovi József, i.m. p. 145-146. – Beszédes 
fényképanyag, in: Vasárnapi Újság. 1920 (67. évf.) nr. 9. címlapján az 
ötvenezer gyermekről a Gellérthegyen, a 99. oldalon Huszár Károly 
és Fledderus konzul, a 100. oldalon a Hollandiába utazó gyermekek 
beszállása a vonatba és egy másik képen Horthy Miklós kormányzó 
neje a búcsúztatók között a Keleti Pályaudvaron. – Lásd még: Magyar 
Nemzet, 1996. május 21-i szám, 16. oldalát.
42  Belgiumba 1923. május 1-jén érkezett az első 63 magyar gyermeket 
számláló csoport, Tilburg vasútállomásáról autóbusszal szállították őket 
Turnhoutba. Jellemző, hogy sem a belga kül ügy minisz térium, sem a he-
lyi rendőrség nem vezetett nyilvántartást a sok ezer gyermekről, úgy te-
kin tettek az ügyre, mint hosszútávú nyaraltatásra. Lásd Luc Pots írását: 
De opvang van Hon gaar se kinderen in Atomse pleeggezinnen, 1926. In: 
Mededelingen Heemkundige Kring Groot-Haaltert. Drie maandelijks 
ledenblad. (Belgium, 9450 Haaltert), 30-e jaargang, 2010/4, p. 3.
43  In: Hongaarsche Heraut, II.évf. 1924. aug.  p.86
44  Dr. I. G. Mihályi: De R. K. Huisvestingscomité voor Hongarije 
in Nood. In: Schetsen over de betrekkingen tussen Nederland en 
Hongarije. Uitgegeven door de Aalmoezenier der Hongaren in 
Nederland. Druk: Abdij van Beerne, Heeswijk, 1955, p. 49. – Mihályi 
Gilbert adatainak a forrása a következő mű: Gedenkboek Ned. R. K. 
Huisvestingscomité,1914–1924, ’s-Hertogen bosch,1924, p. 1-216.
45  Schrotty Pál: A hollandi gyermekakció. In: Egyházi Lapok. 1923. 
február 1. sz. p. 30. – Dr. Schrotty Pál (1886–1960) 1919 és 1922 között 
dolgozott ferences szerzetesként a hágai magyar követségen. Életútjára 
nézve lásd Borovi József i.m. p.26-30., és ugyanebben a kötetben 
Schrotty említett írását: A hollandi gyermekakció, újraközölve a 137-139. 
oldalakon. – Schrotty Pál a Római Katolikus Huisvesting Komité nevét 
és tevékenységének lényegét így magyarítja: családgondozó-felruházási 
komité. Ennek egyik védnöke illusztris személy volt, napi áldozó 
katolikus ember, akkor holland miniszterelnök: Charles Joseph Marie, 
Ruijs de Beerenbrouck.

Hollandiába, ez a magyar katolikus gyermekakció apos-
tolának, dr. Knébel Miklós, Esztergom-főegyházmegyei 
papnak köszönhető, ki városról-városra, faluról falura jár 
és holland nyelven beleprédikálja a fogékony holland szív-
be a Regnum Marianum szenvedéseit és gyermekeinek le-
írhatatlan nyomorát.”

Wilhelmina királynő 1923-ban ünnepelte uralkodá-
sának 23. évfordulóját, és ez alkalommal a két említett bi-
zottság hat-hat magyar gyermeket választott ki a köszön-
tésre, és két tanítónő vezetésével egy vesszőkosárnyi fehér 
rózsát vittek ajándékba a királynőnek hozzátéve, hogy a 
szívük fő helyén őrzik a királynő és az ország emlékét.

Tudunk róla, hogy a külföldön élő hollandok szövet-
sége46 is támogatta az úgynevezett „magyar ügyet”, és a 
Dordrechtben szervezett 1923-as nagy kiál lí táson magyar 
részleget is szerveztek.47

Külön színfoltot jelentett a holland nevelőszülők lá-
togatása Magyarorszá gon. Tudomásunk szerint legelső 
alkalommal 250 nevelőszülő érkezett Buda pest re 1924. 
június 30-án, ahol ünnepélyesen fogadták őket a Bethesda 
kórház kertjében: Ravasz László köszöntését Sebestyén 
Jenő fordította holland nyelvre. Másnap a Kálvin-téri 
templomban Ravasz László prédikált Jn  17,21 alapján, 
Szabó Aladár is köszöntötte hollandul az egybegyűlteket, 
végül Ra@ ay lutheránus püspök imádkozott. 48

A gyermekakciót 1927-re „hivatalosan” már lezárt-
nak tekintették, de az még 1930-ig folytatódott, főleg 
magánkezdeményezésből49 és egyházi vona lon. A visz-
szatérő vonatokban nagy mennyiségű ruhát, élelmiszert 
és hasznos ajándékokat küldtek haza a gyermekekkel. 
Ezekkel a kimutatásokkal is szük séges foglalkozni, va-
lamint a Magyarországon fenntartott holland konyhák-
kal, otthonokkal és iskolákkal.50Továbbá létezik hozzá-
vetőleges kimutatás a kül földön elhunyt,51 az örökre kint 

46  Vredenburch báró volt az elnöke a Nederland in den Vreemde 
(Hollandia Külföldön) elneve zésű egyesü letnek és tanácsukra alakul 
meg gróf Apponyi Albert elnöklete alatt a Magyar Holland Társaság 
1922-ben.
47  Dr. A. Eekhof: Hongarije. Overdruk uit het Gedenkboek van het 
Algemeen Nederlandsch Verbond 1898–1923. p. 151-171. Lásd még: 
Viski J.: De volkskunst der Zevenburger Hongaren. Haarlem, 1923. –
Westerbeek van Eerten, J. J.: Uit der Hongarenland. Amsterdam, W. 
Kirchner, 1922.—Noppen, H. J.: Eenige indrukken en beschouwingen 
over Hongarije en zijn bevolking. Den Haag, 1929.
48  A hír a Hongaarsche Heraut 1924-es II. jaargang, nr. 10, júliusi 
számának 78. oldalán olvas ható „Neder land sche pleegouders in 
Hongarije” címmel. A holland nevelőszülőknek Záborszky János 
segített a tolmácsolásban.
49  Finnországba például hatvan gyermeket vitt 1926 nyarán Pándy A. 
nevű úrhölgy, akiről Sebesytén Jenő azt írja, hogy született Q nn asszony, 
és aki a magyar gyermekek nyaraltatására holland minta szerint egy 
bizottságot hozott létre, amelynek ő az elnöke. Lásd: Hongaarsche 
Heraut, Vierde Jaargang, 1926, nr. 11, p. 88.
50  „Legyen egy olyan iskolánk, amelyben nemcsak a vallásoktatás, 
hanem minden egyes tárgy tanítása, az egész környezet, a mi református 
vallásunk szellemét leheli és erejét árasztja. Legyen egy iskola, amelyik 
a Biblia fundamentumán épül, s már a kicsinyek között is egyedül 
Isten dicsőségét szolgálja” – fogalmazott Ravasz László püspök 1926 
szeptemberében a Julianna Református Elemi Iskola megnyitóján, 
amelyen jelen volt van Colijn Henrik volt holland miniszterelnök 
és Klebelsberg Kunó magyar kultuszminiszter is. — A második 
világháborút követően Fledderus konzul éppen Joó Sándort kérte meg 
ünnepi iskolai istentisztelet tartására a királynő születésnapján.
51  Anglia, Belgium, Hollandia és Svájc területén 1920-1930 között 
egy összesítés alapján 56.620 magyar gyermek fordult meg, ezek közül 
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maradt és a Hollandiába visszatért gyer me kekről, azok 
lelkigondozásáról.52

A témára épülő irodalmi művek sokasága arról ta-
núskodik, hogy a gyer me kek iránti szeretet csodákat 
cselekedett, a kényszerű emigrációval és árva ság gal járó 
fájdalmat és örömöt egyaránt megörökítették. Cardyn 
professzor vallo mása például annak a magyarság irán-
ti páratlan érdeklődésnek a miben létéről szól, amelyet a 
gyermekek ébresztettek benne: „Ebben az évben lesz tíz 
esztendeje – mondja kifogástalan magyar kiejtéssel, mint-
ha valami magyar pro fesszor beszélne –, hogy a magya-
rokkal, helyesebben mondva magyar gyer mekekkel meg-
ismerkedtem. Addig nem is igen tudtam, hogy a magyar 
kul turális élet milyen magas fokon áll, mert nem igen ér-
deklődtem Magyar ország után. A gyermekek keltették fel 
érdeklődésemet. Rokonoknál, isme rő söknél látogatásaim 
alkalmával találkoztam velük.

Udvariasságuk, közvetlenségük megkapta a lelkemet. 
A nyelvüket nem értet tük, beszélni sem igen tudott ve-
lük senki, de velem együtt mindenki az első pillanatban 
megszerette őket. Azt gondolom, valami különös nemzeti 
varázs áradt ezekből a gyermekekből...

Ettől kezdve sokszor ott voltam a gyermekvonatok 
érkezésénél és leg többször budapesti utaimat is gyer-
mekvonattal tettem meg. Lehetetlen tollal leírni azokat a 
megható jeleneteket, amelyeknek a belga állomásokon és 
Buda pesten a gyermekvonatok érkezésekor és indulása-
kor szemtanúja voltam. A belga szülők búcsúja éppen úgy 
megható volt, mint a magyar szülőké az állomásokon…

Sokszor a belga szülők talán több könnyet hullattak a 
magyar gyermekért, mint édes szüleik…”53

Tehát a búcsúzás, az indulás és az érkezés volt az a 
momentum, amely a két költői lelkű, de különböző for-
mátumú teológust, Miskotte és Cardyn professzorokat 
egyaránt megragadta és megindította, annyira, hogy írás-
ban is fontosnak tartották annak a megörökítését, hogy 
milyen lelkület-változtatásra képes a kicsinyek ereje, aki-
ket halálos komolyan kell venni.

56-on haltak meg. — Ecsedy Zoltán nevű 14 éves * ú halt meg 1924. 
július 21-én Oosterbierum községben. Bátyja, Ecsedy Aladár teológus 
azidőtájban készült hollandiai tanulmányútra. Lásd Hongaarsche 
Heraut, II.jrg.nr.12. Sept.1924,p. 96. — Egy magyar kislány halálhíréről 
tudósít az „Ons Zeeland” 1927/4-es száma. Nevet nem közöl, csak 
azt, hogy Hoofdplaat nevű faluban rosszul lett egy nagyon kedves 
leányka, akit kórházba szállítottak. Azonnal értesítették a Budapesten 
lakó édesapját, aki egy gyerekvonattal érkezett és még életben láthatta 
gyermekét.
52  Joó Sándor (Kecskemét 1910-Veszprém 1970) ref. Lelkész 1932-
1934 között volt az amster dami Vrije Universiteit ösztöndíjasa. Fő 
művében „Diakonátus a ref. theológiában (Kecskemét, 1937) érzik a 
holland teológiai hatás. Az úgynevezett hollandiai „öreg magyarok” 
számára felejthetetlen volt a közöttük végzett igehirdetői szolgálata. 
Lásd Tüski István: Magyarok Hollandiában. In: –„Tebenned bíztunk 
eleitől fogva…” A magyar reformátusság körképe. Készült a Magyar 
Reformátusok II. Világtalálkozójára. Szerk. Barcza József és Bütösi 
János. Debrecen, 1991, p. 133.
53  In: Belgiumi Magyar Könyv, 1935, p.85-86. – Dr.Albert Cardyn 
(Antoon Albert Cardijn) az Aarschot városában lévő Sint Jozefscollege 
paptanára volt. Életéről (1892–1938. május 19.) és magyar gyermeke-
ket mentő belgiumi munkásságáról In memoriam címmel írt a magyar 
nyelvet szintén ismerő Arnold Ghesquiere a Hongaarsche Courant 
1938-as számában. – Cardyn holland nyelven ismertette a magyar iro-
dalmat, többek között Prohászka Ottokár és Tóth Tihamér műveit for-
dította holland nyelvre.

Akkor sem ők, sem a magyar egyházi vezetők nem 
gondolhattak arra, hogy az akció valamikor, valaha is 
megismétlődhet. Sajnos, hogy Európát huszonkét év után 
ismét átok verte, ezúttal egy fergetegesen pogányabb. A 
máso dik világháború után a militáns ateizmus keleten 
még a szeretet szol gálatban is veszélyt látott, korlátoz-
ni merte, esetenként még bilincsbe is verte, nem akarta 
hallani annak a jövendölésnek a beteljesülését – Miskotte 
1945. május 9-i prédikációját idézzük –, hogy Isten el-
lenségei megsemmisülnek. A kommunista ideológiának, 
akárcsak a fasizmusnak, nem volt, nincs mondanivalója 
az élet szentségéről. Rendszereik képtelenek voltak bele-
nyu godni abba, hogy az ország, a hatalom és a dicsőség 
az Istené, és az nem az üdv-elméleteket propagáló állama-
ikat illeti. Ezért indulhatott keservesen 1947–1948-ban 
csak három gyermekvonat Hollandiába – nevezetesen két 
katolikus és egy protestáns szerelvény – arról az állomás-
ról, ahol korábban, húsz éve a századikat indították.

Az élettapasztalat bőségesen tanúskodik arról, hogy 
a szeretetszolgálatot örömmel végzőket, de még az arra 
buzdítóknak a munkásságát is áldás kíséri.54 Ennek a tu-
datában mondhatta Kornelis Heiko Miskotte 1948 nya-
rán egy vele készített, magyarul publikált interjúban: „Az 
első világháború után is részt vettem az akcióban, és most 
is örömmel teszek meg mindent, ami módomban áll...”55 
Méltán emlékezünk tehát az egykori cortgenei lelkipász-
torra és a gyermekeinket fogadó gyülekezet hajdani szol-
gálatára. Emlékük legyen áldott!

Több mint huszonnyolcezer magyar gyermek került 
Hollandiába az új határok közé kényszerített nyomorgó 
Magyarországról, ami óriási eredmény. A leszakított or-
szágrészek gyermekei csak elvétve, kis létszámban jutot-
tak külföldre, még Magyarországra is alig utazhattak.

Végül, első fejezetünk záróakkordjaként: amikor 
1926. április 13-án, Budapesten a 100. szerelvényt indí-
tották, a zászlókkal és virágokkal feldíszí tett jubiláris 
gyermekvonatot katonazenekar búcsúztatta. Eljátszották 
a belga, a holland és a svájci himnuszt, majd a magyar 
Hiszekegyet.56 Ravasz László beszé dében modern ke-
reszteshadjárathoz hasonlította a nemzet kicsinyeinek 
győ zelmét, akik egyszerű gyermeki lélekkel hódították 
meg a külföld szívét: „Ez a száz vonat aranyvetélőként 
jár Európa átokverte földjén... Legyenek áldottak a ke-
zek, amelyek útrabocsájtják és fogadják!”57 És fogadták is, 
együttérző szeretettel.

54  Nem tehetjük, hogy ne utaljunk itt Babos Sándor erdélyi reformá-
tus misszionárius lelkészre, aki a szintén teológiát végzett feleségével, 
Lőrincz Máriával a Mandzsúriában és Koreában élő gyermekek fenn-
tartására és iskoláztatására rendezett gyűjtést 1934 után Romániában. 
Sándor Lajos nagyváradi lelkipásztor szóbeli közlése alapján jutott tu-
domásomra ez az adat, Sándor Lajos látott is ilyen tárgyú levelezést.
55  Szakal Erzsébet: Magyar gyermekek Hollandiában. Hét-nyolc-
gyer mekes családok vállalják a magyar gyermeket. In: Élet és Jövő, 
Budapest, 1948. június 19-i sz., p. 6. 
56  In: Az Est. 1926. április 13., kedd, p. 4. – Ez az először Svájcba indu-
ló vonat oda kétszáz gyermeket visz és ketrecben egy ajándékot. Bern 
városának állatkertjébe továbbítottak egy erdélyi barnamedvét. Belgi-
umba menet négyszáz, Hollandiába pedig kétszáz gyermeket szállított 
a századik vonat.
57  In: Kálvinista Szemle, 1926. április 17., p. 56. – Rudi Hermans: Török-
bálint messzire van. For dította: Gera Judit. Az utószót „Rög a zsebken-
dőben” címmel írta Hermán M. János. Tinta könyv kiadó, 2005. Eredeti 
címe: Terug naar Törökbálint, Standaart Uitgeverij, 1989, Antwerpen.
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Ötszázötven gyermek névsora 1948-ból

Az árva és legyengült magyar gyermekek felkarolása Hollandiában

Részlet az „Életvédelem - családvédelem: Hadadi 
tanácskozás a családvédelemről 2007 júl. 20-án” című 
kötetből. Szerk. Hermán M. János. Kiadta Wagner Erik, 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Nagyvárad, 
2015.

A második magyar gyermekmentési akció 

szükségessége

Négy évvel a második világháború befejezése után a 
Magyar Népjóléti Minisztérium sürgős anyagi támogatást 
kért az illetékes pénzügyminisztériumi osztálytól, mert 
már rongyokhoz sem jutottak, az elhagyott csecsemőket 
pelenka hiányában papírosba csomagolták. Összesítő je-
lentésükből a következő 1948-as adatok tárulnak elénk 
az akkori gyermekmenhelyek állapotáról: „Mintegy har-
mincezer anyagilag és erkölcsileg elhagyott gyermek van, 
de még körülbelül huszonötezer gyermek szorulna állami 
támogatásra, védelemre. A meglévő kilenc állami gyer-
mekmenhelyen mintegy ezerötszáz ággyal kellene ezen 
gyermekek kórházi ellátását biztosítani. Legalább 10-15 
éve nem tatarozták őket. Háborús kárt mind szenvedett, 
de nem olyan mértékűt, hogy a három éves terv keretébe 
beállítható lett volna. A fogyó anyagokat 1938 óta nem 
pótolták...”1

Országos nyomorral kellett számolni, a hívő embe-
rek találékonysága és összefogása enyhíteni akart és oly-
kor tenni is tudott az éhhalál ellen2 az újfajta ellenséges 
helyzetben. Egy Dobos Károllyal készült interjú például 
hiteles képet tár elénk a háború utáni állapotokról, ennek 
részleteiből idézünk.3

K.K.: „–Például milyen esetekről tud? Mert hallottam, 
hogy volt egy falu, ahol tízen is felakasztották magukat, 
presbiterek.”

D.K. : „–Sok volt olyan, különösen a kisgazdák kö-
zött, a földállamosítás, téeszesítés idején. Először is volt a 
beszolgáltatási rendszer mindjárt ’46 után.

Az volt a szerencse, hogy Isten 44-ben bő termést 
adott, és voltak az országnak olyan részei, ahonnét se a 
németek, se az oroszok nem vitték el sem a termést, sem 
a jószágot. De kevés ilyen hely volt. Olyan éhség volt 
Budapesten, hogy „gyerekvonatokkal” vittük le a gyere-
keket az ország különböző részeibe az éhhalál elől. Én is 
vezettem két ilyen vonatot.”

K.K.: „– Hány gyerekkel?”
D.K.: „– Volt az egyiken vagy ötszáz, a másikon is. 

Hódmezővásárhelyre, Kiskun halas ra mentünk. Úgy-
neve zett Nemzeti Segély vonatok voltak ezek.”

1  Gergely Ferenc: A magyar gyermekvédelem története (1867–1991). 
Püski, Budapest, 1997, p. 80., 65. sz. lábjegyzet.
2  A Szeretetszövetség 1945-ben ezerhétszáz árvát, aggot és rokkant 
személyt ápolt. Lásd: „Élet és Jövő”, jún. 16-iki sz. p.3.
3  Kolczonay Katalin: Interjú Dobos Károllyal. In Confessio, 1989/2, 
p. 101.

K.K.: „– És az egyházak közösen csinálták ezt?”
D.K.: „– Igen. Például Kiskunhalason a református 

egyház lelkészét ismertük. Mikor megírtuk neki, hogy mi 
a helyzet, hónapok óta kenyeret se láttunk Pesten, akkor 
azt írta, hogy ők vállalnak száz gyermeket. Vigyük le őket 
a nyár elején és ott lehetnek egész őszig, vagy akár még 
egy évig is. Nekem is két @ am ott tanult egy évig. Nyáron 
a tanyán voltak. Volt ennivalójuk, őrizték a libákat, disz-
nókat, bivalyokat.”

Az ilyen keresztyén kezdeményezéseket az ÁVO nem 
nézte jó szemmel, az egyház cselekvő hitvallóit az „ellen-
ség” ötödik hadoszlopának tekintették, Dobos Károly lel-
készt is nemsokára messzire helyezték Budapestről.

Nyugati hittestvéreinknek szintén magától értetődő 
volt, hogy segíteni kell, és Svájc elsőként indította el a 
segély-4 és gyermekakciót, aminek az volt az egyik ered-
ménye, hogy egy vonattal ki is engedtek 242 református 

4  „Másfél tonna ruhát küldtek a svájci reformátusok. Az egyházak 
világtanácsának magyarországi újjáépítési bizottsága egy különös 
raktárba hívott meg. Dr. Pap László professzor, az újjáépítési bizottság 
titkára, számokat és mindennapi közönséges neveket és egyszerű sza-
vakat sorol fel: 255 gyermekruha, 153 pulóver, 283 gyermekfehérnemű, 
213 női fehérnemű, 118 pár harisnya, 70 lepedő stb. Közben mutatja 
a kibontott, körülbelül másfél tonna súlyú ruha- és cipőküldeményt. 
Már külön vannak válogatva a cipők és télikabátok, a fehér, barna, 
kék szvetterek, a kötött- és bőrkesztyűk, a svájci csendes pasztellszínű 
ruhák és blúzok, pompás, @ nom lepedők, amelyeket sok nemzedék 
használhat még. – Mi ez? – A svájci reformátusok adománya a magyar 
református egyháznak. A Hilfswerk der Evangelischen Kirche küldte. 
Próbaküldemény, ez csak másfél tonna, nagyobb részt intézményeknek, 
árvaházaknak megy szét. Vár még vagy 27 tonna szállításra. Ezt ke-
resztyének küldték Krisztus szeretetével és azzal a meghagyással, hogy 
ha szétosztjuk, tudja meg mindenki, hogy ezt Krisztusnak a Lelkével 
adták. Érdemes meghallgatni, amit ezek a néma dolgok mondanak. 
Érdemes elképzelni mögöttük a svájci református családokat, amint 
gyűjtik, kiválogatják, összerakják ezt a sokféle ruhát. Minden ado-
mánynak van valami lelke. Van, amelyikből gőg árad, olyan, amiből 
hiúság, ezekből a dolgokból mélységes nagy testvéri szeretet. Amikor 
kibontották a csomagokat, mindegyikben találtak egy bibliát. Kiemel-
ték a zsákokból a pompás szvettereket, meleg harisnyákat, barna kesz-
tyűket, amelyeknek az ujjain egy világos csík virágmintákat ábrázolt. 
A csomagokhoz külön kis zacskókban a svájci családok tűt, cérnát, pa-
mutot, gyűszűt pakoltak. Hallották, hogy Magyarországon ez sincsen. 
Hátha elszakad a ruha hordás közben? Majd minden ruha használt, 
úgy vették ki a szekrényből. Azt adták, amire nekik is szükségük volt. 
De mindegyik elsőrangú minőségű. A cipők külön megtalpalva, erős 
talppal. Hogy jobban tartsanak, bennük kerek fényes szegek. Van olyan 
barna bőrcipő, amelyiknek prém a bélése. Van olyan ruha, amelyikhez 
foltot is küldtek. Megnézünk egy inget. Pompás, erős vászon, benne 
egy svájci cég neve keskeny fehér sávon, piros betűkkel: „Grieder et Zie, 
Zürich, Luzern”. A fal mellett felhalmozva vagy 4000 szeretetcsomag. 
Címre jött, most várnak arra, hogy szétosszák őket. Milyen különös 
hangulat van egy ilyen teremben, ahol csak élelmiszercsomagok, fekete 
cipők, kabátok, ruhák vannak halmokba rakva! Miért van melegebb 
itt? Azért, mert a dolgok jelképek, lelket hordoznak. És ezek a ruhák 
üzenetek, biztatások és vigasztalások, a Krisztusban való közösségnek 
az erőit jelentik számunkra. Nemcsak azokat melegítik át, akik kapják, 
nemcsak azok tudnak ezekkel a cipőkkel tovább menni a nehéz úton, 
akik felhúzzák, nem könyöradományok, nem a gazdagabb testvérnek a 
koldus felé dobált alamizsnái, ezek a Krisztusnak szeretetéről küldött 
jelek, Krisztus él és összekapcsolja az ő népét jóban és rosszban.” (A 
jegyzet írója  „-y”-nal szignózza a cikket. In: Élet és Jövő, 1946. március 
16, p. 2.)
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gyermeket 1947-ben. Svájci szülők 544 gyermeket ke-
resztszülőként segélyeztek, fogadott gyermekeiknek sze-
retetcsomagokat küldtek, amíg azt is meg nem tiltották. 

Dániába5 két magyar gyermekvonat indult, Belgiumba 
is kettő vagy több, a lebonyolításban nagy szerepe volt az 
Actio Catholica munkatársainak.6 Hollandiába 1947–
1948 folyamán érkezett három, magyar gyermekeket 
szállító szerelvény. Belgiumba 1946–1947 folyamán való-
színűleg kétezer gyermek jutott ki üdülésre.

Hollandia kormányának álláspontja a nemzetközi 

gyermeksegélyek tárgyában

E helyen röviden összefoglaljuk azt az intézkedést, 
amelynek nyomán 1947. november 16-án a holland temp-
lomokban (katolikus, református, lutheránus, remonst-
ráns) felolvasták azt az országos körlevelet, amely által 
nevelőszülőket és befogadó közösségeket kerestek tízezer 
olyan holland gyermeknek, akik akkor Németországban 
éltek.7 Arról volt szó, hogy a németek a háború alatt ez-
rével telepítették a holland családokat Németországba, 
ahol kényszermunkára fogták őket. Természetesen azt is 
megemlítették, hogy ez nem zárja ki azt, hogy ne gondol-
nának a szükségállapotban leledző magyar, osztrák8 és 
német állampolgárságú gyermekekre.

A felhívást követően 1947. november 27-én már meg 
is érkezett Németországból az ott élő holland gyermekek 
első százas csoportja.

A kormány értésére adta mindenkinek, hogy az or-
szág lakosságának élelmiszerrel való ellátottságát csak 
korlátozottan tudja biztosítani, és emiatt nemigen oszto-
zik az egyházak tártkeblű felajánlásaiban. Viszont egy-
behangolás és kapcsolatteremtés céljából támogatja a mi-
nisztertanács által erre a célra már korábban létrehozott 
nemzeti gyermek-elhelyezési bizottságot.9

Hollandiában máig emlékeznek arra a nemzetközi 
összefogásra, amelynek nyomán 1945-ben negyvenezer 
holland gyermeket vittek táplálási és felerősítési céllal 
Svájcba, Svédországba és más államokba.

5  Hangulatos írást olvashatunk “A magyar gyermekek dán barátja” 
címmel “Az Út” 1948 aug.15-21. számában a 4-ik old.
6  Beliczay Angéla: Külföldi kapcsolatok. In: Tanulmányok a 
magyarországi Református Egyház 1867 és 1978 közötti történetéből. 
Studia et Acta Ecclesiastica. Budapest, 1983, p. 343.
7  Wij gaan eten in Holland…  In: Utrechts Nieuwsblad, 1947, nov. 
17. p. 1.
8  „Tegen het einde van dit jaar of uiterlijk in Januari 1948 zullen 
op Initiatief van het Ned. R.K. Huisvestingscomlté 500 Oostenrijkse 
kinderen in Tilburg en omgeving worden ondergebracht. In verband 
hiermee zal Tilburg geen Nederlandse kinderen uit Duitsland opnemen. 
Ook de uitzending van Hongaarse kinderen zal ter hand worden 
genomen, doch een voorgenomen uitzending van Franse kinderen 
naar ons land zal niet doorgaan. De slechte toestanden op ‹het gebied 
der voedselvoorziening in middenen Oost-Europa hebben aanleiding 
gegeven tot deze huisvesting, terwijl tevens als motiefgegolden hee;  dat 
Nederland zoveel gepro< teerd hee;  van andere landen.” In: Limburgs 
Dagblad, 30. Jrg. nr. 276., 1947 dec. 1., p. 2.
9  Nationale Commissie tot Uitzending van Nederlandse Kinderen 
1945.

A holland-magyar katolikus kezdeményezésű szer-

vezés 1947-ben

Knébel Miklós nagy nehézségek közepette útlevelet 
szerzett és Hollandiába utazott,10 ahol a vezetése alatt mű-
ködött Amszterdamban a Hongaarse Kinderactie, vagyis 
a Magyar Gyermekelhelyezési Bizottság. Munkáját tá-
mogatta a holland katolikusok napilapja a De Maasbode, 
a belga Caritas Catholica és közös összefogásukkal az 
1947 szeptemberében induló vonat ötszáz gyermeket vitt 
üdülni Belgiumba és Hollandiába. Dr. Knébel Miklóst11 
apostoli mentőmunkája közben érte a halál 1949. április 
20-án. Őt helyettesítette e munkában dr. Vargha Damján 
professzor.12

Az Actio Catholica által indított, egyik jól fűtött kü-
lönvonat útvonalának a leírása beszédesen ábrázolja a 
szervezés logikáját és a végállomásokon uralkodó hangu-
latot, a Belgiumban és Hollandiában letelepedett magya-
rok segítőkészségét.

„Akik Belgiumban maradnak, Brüsszelben kiszáll-
nak, s amint elindulnak „szüleikkel” vendéglátó ottho-
naik felé, bámulják a kirakatokban felhalmozott olcsó 
déligyümölcsök minden fajtáját, az utcasarkokon nagy 
kosarakban illatozó rózsákat, szegfűket és mimózákat, a 
jól öltözött, nyugodt és udvarias járókelőket.

A Hollandia felé igyekvőket átveszik a Hulpactie voor 
Hongarije – Magyar Segítőakció – kiküldöttei, és a vo-
nat indul velük tovább. Estefelé – több mint háromnapi 
utazás után – háromszáz gyermektorokból hangzik fel a 
kiáltás: Hollandia! Hollandia!

A vonat befut az első holland állomásra, Roosendaalba. 
A peronon óriási sürgés-forgás, a segítőakció munkatár-
sai meleg tejjel, teával, kenyérrel, édességgel várják az ér-
kezőket, sokan a vendéglátó szülők közül is itt vannak.

A segítőakció asszonytagjai között sok a magyar. 
Könnyes szemekkel emelik magukhoz a kis vendégeket. 
– Hogyne örülnénk – mondja meghatottan egyikük –, 
hisz közülünk számosan hasonló módon kerültek ide a 
múlt világháború után, az 1920–1926 közötti években. 
Hollandia akkor is elöl járt a segítésben, huszonnyolcezer 
magyar gyermeket fogadott be. Sokan örökre itt marad-
tak, közülünk körülbelül kétezren hollanddal kötöttek 
házasságot.

A gyermekek csoportja minden állomáson kisebb 
lesz, Roosendaalon kívül leszállnak még Rotterdamban 
és Leidenben. Az utolsó száz Amszterdamig megy. A sok 
kis magyar szétszóródik a holland városok, falvak és ta-
nyák otthonaiban.”13

10  Knebel Miklós 1947. május 3-án már jelentkezik Alfrink bíborosnál 
Utrechtben. Lásd Borovi i.m. p. 50.
11  Knebel Miklóst, a budapesti Szt. Katalin templom lelkészét tíz 
évvel korábban a budapesti holland-magyar est alkalmával a holland 
nagykövet az Oranje-Nassau O?  ciers-kruis kitüntetésben részesíti a 
kormány megbízásából. Lásd: Hongaarsche Courant, 1938, p. 152.
12  Holland-magyar áhítatos művet is adott ki. – Dr. Damián Vargha 
S. O. C.: Hongarije en de Cisterciensers. Vertaald door A. G. M. Abbing. 
Nieuwkuijk, 1935. – Lásd még: I. G. Mihályi i.m. p. 51.
13  Borovi József által eszközölt újraközlés, i.m. p. 156: Újra elindult 
egy vonat. Forrása: Új Ember, 1948. február 8. nr. 6. 
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Ez a második (vagy a harmadik?), 1948. január vé-
gén (?) indított vonat is katolikus szervezés révén érkezett 
Hollandiába, ez is ötszáz gyermeket szállított, amelyből 
kétszáz Belgiumba, háromszáz pedig Hollandiába került. 
A sorrendet és az időpontot még nem sikerült azonosí-
tanunk. Ennek a kutatásáról dr. Muzslay István profesz-
szorral beszélgettünk, aki annak idején az állomáson még 
látta ezt a vonatot. Igen fontos annak az ismerete, hogy 
az Actio Catholica igazságos szempontok alapján állította 
össze a gyermekek listáját, és ezzel elejét vehették a Szabad 
Nép című baloldali lap támadásainak, miszerint volt 
csendőrök és arisztokraták gyermekeit juttatják nyaralás-
hoz. Kimutatásukban, amely nekünk is támpontul szol-
gál, 1947 novemberéig 232 gyermeket küldtek Belgiumba 
és 322 gyermeket Hollandiába. Ez összesen 554 gyer-
mek, akik származási és családi helyzet szerint a követ-
kező megjelöléssel tűnnek fel a Magyar Közlekedésügyi 
Minisztériumnak küldött táblázatban, amely valósággal 
sugallja, hogy milyen „hierarchikus” szempontok szerint 
kellett válogassanak: 196 gyermek munkáscsaládból szár-
mazik, 132 gyermek szülei tisztviselők, 33 gyermek értel-
miségi családból származik, iparos hátterű ugyancsak 33, 
földműves családból 8, özvegy szülők gyermeke 79, há-
rom árva gyermek és 16 gyermek hadirokkant családjából 
származik.

A katolikus magyar gyermekakció története ma 
még csak részleteiben ismert. Megjegyezzük, hogy az itt 
tárgyalt korszakban, a második világháború után még 
Franciaországba is jutattak ki magyar gyermekeket.14

Pap László meglátogatja az úgynevezett 

protestáns vonattal érkezett gyermekeket 

1948-ban

Az egyetlen, „református” szervezésű vonat 1948. jú-

lius 12-én indult Budapestről, erre Laudon László atyai 
barátom élesen emlékszik, mert ezzel a vonattal került 
az általunk is tisztelt Passis családhoz,15ahol a ház ura és 
asszonya őt szeretettel vette körül, és akiket ő hit szerint 
is nevelőszüleinek tekintett.16Ennek a vonatnak a törté-
netéről többen írtak, magyar és holland részről egyaránt 
maradtak feljegyzések.

Az eseményeket a napi politika függvényében vizs-
gálva arra a következtetésre jutunk, hogy ezt a gyer-
mekvonatot a rákosisták csak azért engedélyezték – rá-
adásul időzítve –, hogy az Amszterdamban sorra kerülő 
Egyházak Világtanácsának éppen gyűlésező (1948. au-
gusztus 22-23.) plénuma előtt pozitívan tüntessék föl a 

14  Lásd: Új Ember. 1946. november 10-i szám, amelyben a 
franciaországi gyermeknyaraltatás ügyét védelmezik.
15  Hajdú Zoltán enyingi református lelkész testvérünk otthonában 
találkoztunk Johan Passies úrral és nejével 1978-ban, Igarban.
16  Szetey Szabolcs: Hit és munka. In: Protestáns Téka. A Károli 
Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának diákújságja. III. 
évf. 3-4. szám, Budapest, 2008, április-május, p. 13.

rendszerüket.17 Ezzel a ragyogó intellektusú magyar egy-
házi vezetők is tisztában voltak.18

Nemsokára, az említett vonat érkezése után 
Hollandiába utazik19 a Zürichben és Utrechtben egya-
ránt ismert dr. Pap László,20 budapesti teológiai pro-
fesszor. Több gyermeket is meglátogat és levelet küld a 
magyar gyermekek szüleinek. Levelét a holland gyerme-
kakció magyarországi vezetőjeként írta, ebből idézünk: 
„Valamennyi gyermek nagyszerűen van elhelyezve és 
kifogástalanul érzi magát. Mind a gyermekek helyükkel, 
mind a szülők a gyermekekkel rendkívül meg vannak 
elégedve. Vannak gyermekek, akik már az első hetek-
ben 4-5 kg-ot gyarapodtak.” Fontos híreket is továbbít: 
„Holló Mirjam és nevelőszülői panaszolták, hogy a gyer-
mek nem kap hazulról levelet. Kérem a szülőket, írjanak. 
Kiss Katalin nevelőszülei közölték velem, hogy az édesap-
ja meghalt, s kérdezték, nem közölném-e a gyermekkel. 
Nem láttam semmi értelmét, elég ha a gyermek megtudja, 
amikor hazaérkezik. Kérem édesanyját, ezt a körülményt 
a levelezésnél vegye ; gyelembe. Végül Uhrin Hilda kéri 
szüleit, hogy írjanak, mert nem kap hírt felőlük.” „Minden 
szülő nyugodt és boldog lehet, hogy gyermeke meleg ott-
honra talált Hollandiában. Budapest, 1948. szept. 15.”21

17  Pap László emlékezik:”Időközben azért a munka a nehézségek és 
változások ellenére is tovább folyt. Még az amszterdami gyűlés előtt 
sikerült nyélbeütni az első holland gyermekvonat ügyét, amely július 
12-én elindult 500 gyermekkel. Megállapodás történt arra nézve is, 
hogy a második gyermekvonat októberben indul újabb 500 gyermekkel 
Hollandiába. Elkészült az ökuménikus tanulmányi kötet, melyben 
azonban nem jelenhetett meg nevem alatt az általam írott cikk, mivel 
nevemmel nem engedélyezte a cenzúra.” .  Lásd: Pap László: Tíz év 
és ami utána következett 1945-1963. Szerk. Bárczay Gyula. EPMSZ 
kiadása, Bern-Budapest, 1992, p.66
18  Dr. Nagy Barna sárospataki professzorra vagy dr. Dobos Károly 
budapesti lelkészre gondolunk a dátum kapcsán, akiket 1948-
ban szintén kiengedtek Hollandiába. Mindketten megfordultak 
Kampenben, ahol előadásokat is tartottak a szigorú református egyház 
teológiai egyetemén. Lásd K. A. (Kövy Attila?) írását: Száz éves a 
kampeni Teológia. In: Jöjjetek és Harangszó, A Szórványban Élő 
Magyar Református Egyház Lapja, főszerkesztő dr. Harsányi András, 
kiadás helye: Innsbruck, 7. évf. 6-7. szám, 1954 június-július, p. 6. – A 
világhálón: http://epa.oszk.hu/00900/00935/00046/pdf/00046.pdf
19  Pap László az Egyházak Világtanácsának 1948-as amszterdami 
nagygyűlésén augusztus 22. és szeptember 4. között hivatalosan vett 
részt, tulajdonképpen ezzel a céllal kapott útlevelet, akárcsak Ravasz 
László. – Az 1983-ban kiadott Studia et Acta V. kötetében az EVT-vel 
kapcsolatban meg sem említik a nevét. — Református egyházi vezetők 
közül nem kapott útlevelet Boda József, Jékely Lajos, Muraközy Gyula és 
Szabó József professzor. A gyűlésen részt vett Ravasz László, Pap László, 
Nagy Barna, Vasady Béla princetoni professzor, Bodoky Richard, Mak-
kai László,Victor János, Bereczky Albert, Pákozdy László Márton. — 
Ugyanezen időszakban járt Hollandiában – úgymond vízum ra várva, 
de véleményünk szerint inkább kémkedni, - Péter János későbbi püspök 
és külügyminiszter. A külföldi lapok ezt megtudták és azt írták, hogy a 
Tildy Zoltán leányának a hazahozására küldte ki Rákosi. Lásd .  Lásd: 
Pap László: Tíz év és ami utána következett 1945-1963. Szerk. Bárczay 
Gyula. EPMSZ kiadása, Bern-Budapest, 1992, p. 71.
20  Utrechtben, 1933-ban a holland királynő kiemelt jutalomban 
részesítette Pap László rendkívül színvonalas doktori dolgozatát. 
Életrajzi adatait lásd Zoványi: Protestáns Egyháztörténeti Lexikon, 
i.m. p. 455.
21  Kígyós Erzsébet: Gyermekvonatok. In: Protestáns Téka. III. évf. 
3-4. szám, Budapest, 2008, április-május, p. 7. Az itt fénymásolatban 
közölt Pap László féle levélben a következő gyermekneveket találjuk: 
Holló Mirjam, Debrecen–Heemstede; Kiss Katalin, Debrecen–
Heemstede; Pallay Erzsébet, Budapest–Hoofddorp; Tóth Antal, 
Budapest–Haarlem; Tóth Tamás, Tata–Aerdenhout; Uhrin Hilda, 
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Megállapítható, hogy az úgynevezett református 

gyermekvonattal is ötszáz gyermek érkezett Hollandiába. 
Az akkori utazásoknál számolni kellett a szovjet meg-
szállási zónán való átutazás nehézségeivel is, ami főleg a 
SZEB-től (Szövetségi Ellenőrző Bizottság) való engedé-
lyek beszerzése körül mutatkozott meg.

A magyar református vezetőknek azért esett a vá-
lasztása Pap Lászlóra, mert hollandiai kapcsolatai mellett 
ismert volt az Egyházak Világtanácsában (EVT), jelen 
volt az 1938-as amszterdami alakuló gyűlésen. Emellett 
1946. január 19-én az EVT újjáépítési bizottságának a 
gyűlésén22 alkalma volt beszámolni az utrechti Kraemer 
professzornak, és a szintén holland Visser’t Ho0  titkár-
nak az egyház és az ország helyzetéről. Úgy látjuk, hogy 
az ő közvetítése nyomán a holland testvéregyházak azt a 
stratégiát alkalmazták, hogy egyenesen ők ajánlották fel 
Hollandia nevében a segélyezés lehetőségét, jelezve ezt a 
Magyarok Világszövetsége felé is.23 Tehát a magyarorszá-
gi protestáns egyházakat nem vádolhatta koldulással a 
kommunista párt és a kormány.

Ekkor kezd feltűnni Van Ruler és Miskotte24 pro-
fesszorok neve, a történelmi református egyház részéről ők 

Rákospalota–Haarlem; Horváth Ilona, Bicske–Utrecht; Jezernitzky 
Anna, Pestszentlőrinc–Utrecht; Lévay Zsuzsanna, Budapest–Utrecht; 
Cseke (Beke?) Béla, Debrecen–Utrecht; Kistelegdy Ernő, Miskolc–
Utrecht; Sípos Álmos, Kisújszállás–Utrecht; Fehér Margit, Bicske–
Utrecht; György Eszter, Miskolc–Utrecht.
22  Az ökumenikus jellegű szervezet pontos neve: Egyházak 
Világtanácsának Újjáépítési Bizottsága. Ennek keretében Pap László 
működését árgus szemekkel = gyelték: „Az egyik ilyen protestáns egyházi 
szál, amely a köztársaság elleni összeesküvés perének előkészítésekor 
nyilvánosságot is kapott, az a Pap László teológiai professzor vezette 
Ökumenikus Újjáépítési Irodavolt, amelyet az ÁVÓ a Magyar 
Közösség egyik fedőszerveként, a Közösség gazdasági hátterének 
megteremtőjeként tartott nyilván. Az ÁVÓ nyilvántartásában a 
titkos társaság vezetőjeként, vagy tagjaként tartottak nyilván az iroda 
nyolc alosztályának vezetője közül négyet, s magának Pap Lászlónak 
a közösségi tagságáról is több – utólag nehezen ellenőrizhető – adat 
gyűlt össze 1946–47 folyamán az ÁVÓ irattárában.” Idézet Kiss Réka 
tanulmányából: Az Európai Unió elnevezésű illegális szervezkedés 
története. FIGYELŐ – Magyarországi Református Egyház www.
reformatus.hu/confessio/2004/.../6= gyel1.p 102.
– Pap László a háború idején Magyarországon holland menekülteket 
rejtegetett vagy segített továbbjutni., például Johann Adolf Bentinck 
hadnagyot, aki dr. Soós Géza társaságában repülővel menekült 
Olaszországba. Bentinck báró úgy tudta Pap Lászlótól, hogy az 
Egyházak Világtanácsának elnökéhez, a holland dr. Visser’t HooX -hoz 
akarnak eljutni és jelentést tenni. – Macskásy Pál: A sötétség tenger árja 
ellen... Holland menekültek Magyarországon a második világháború 
alatt. In: Hollandból magyarra. Kultúrhistóriai tanulmányok és 
szemelvények. Szerkesztette Bernáth István. Budapest, 1986. p. 212-214. 
23  Kitűnik ez Ravasz Lászlónak a 722/1947 számú, Ács Tivadarhoz 
intézett leveléből, aki a Magyarok Világszövetségének volt az alelnöke. 
A püspök azt írja, hogy a holland nép ajánlatát inkább nem fogadják 
el, hiszen ők is nehéz helyzetben élnek. Lásd: Borovi József, Magyar 
katolikus lelkipásztorok szolgálata Hollandiában, i.m. p. 48.
24  Pettinga lelkész ma Hollandiában Miskotte munkásságának 
egyik legjobb ismerője, hozzám intézett 2011. december 21. keltezésű 
levelében jelzi, hogy nemcsak ő, de Miskotte = a sem tud Miskotte 
szerepéről az 1948-as gyermekakciót illetően. „Beste János, dat 
Miskotte zich in zijn eerste gemeente Cortgene t.b.v. Hongaarse 
kinderen heeX  ingespannen, is bekend. Hij schreef er zelf over in zijn 
Gemeenteblaadje in maart 1924: „de Hongaartjes komen”. Dit is te 
vinden in K. H. Miskotte, „…als een die dient”, volledige uitgave van 
het Gemeenteblaadje, Baarn 1976, blz.101 e.v.; eerder reeds opgenomen 
in de bundel „In de gecroonde Allemansgading”, Nijkerk 1946, blz. 53 
e.v. Van een dergelijke activiteit na de Tweede Wereldoorlog is mij niets 

álltak a hollandiai gyermekakció élére. (Kiegészítésként 
még megjegyezzük, hogy Miskotte az egyik amszterdami 
lelkésztársával együtt 1939 márciusában tagja lett a span-
yol gyermekeket mentő bizottságnak is.)25

Becsületesen ítéli meg a helyzetet Ravasz László a 
Konvent döntése után, amelynek értelmében mégisc-
sak elfogadják a holland református egyház ajánlatát: 
„A hollandiai gyermeknyaraltatási akcióról egyházunk 
vezetősége már akkor folytatott eszmecserét, amidőn 
a katolikus akció megindult, és a holland reformátusok 
nagy lelkesedéssel ajánlották fel szolgálataikat a mag-
yar protestáns gyermekek nyaraltatására. Akkor azt 
a határozatot hoztuk, hogy egy ilyen szolgálatot nem 
szabad elfogadnunk... A holland gyerekek nagyobb 
nélkülözéseknek vannak kitéve, mint a magyar gyerekek. 
Erkölcsi kötelességünk tehát az volna, hogy mi szervez-
zük meg a holland gyerekek magyarországi üdültetését.”26

Véleményünk szerint a magyar egyházi vezetők 
ezt meg is tették volna, ha szabadabb mozgástérrel ren-
delkeznek. Számos példával tudunk szolgálni arra nézve, 
hogy a háború idején valósággal keresték az alkalmat a 
holland nép iránti hálájuk kifejezésére.27

Pap László hollandiai és magyarországi szervező 
szolgálatára nézve az említett levélen kívül jelenleg nem 
áll módunkban más forrásoknak a kutatása. Bizonyosan 
léteznek erre vonatkozó dokumentumok, beleértve az 
AVH levéltárát is, hiszen a hatóságok már 1946 óta el-
lenségként kezelték és = gyelték az ószövetségi tudomán-
yok nemzetközileg elismert teológusát.

A magyarországi szervezőmunkába a magyarul 
kitűnően beszélő Kuyper Katalin28 is bekapcsolódik, 

bekend. Ook Prof. Dr H.H.Miskotte, de zoon van K.H.M., kan zich hier 
niets van herinneren. Het oude krantenartikel zal vermoedelijk op een 
misverstand berusten. Ook de naam László Pap i.v.m. K.H.Miskotte is 
mij onbekend. Het spijt me, maar meer kan ik er niet van zeggen. Met 
vriendelijke groeten, Paul Pettinga.”
25  Lásd in: „Algemeen Dagblad”, 1939, 03.04. (Ochtend,112. 236676) 
p. 3. Centraal Comiteé voor Hulpverleening kinderen in Spanje
26  Beliczay Angéla: Holland-magyar kapcsolatok a II. világháború 
után. In: Confessio, Budapest, 1987. 4. sz., p. 23.
27  Például 1943 tavaszán, amikor „egy csoport magyar vöröskeresztes 
nővér jelent meg a stanislaui tábor kapujánál és egy nagy küldemény 
szeretetcsomagot nyújtott át a tiszteknek, az első világháború után 
Hollandiában vendégül látott magyarok nevében. Képzelhető, 
mennyire meglepte és meghatotta a foglyokat a hálának ilyen 
kézzelfogható megnyilatkozása.” Továbbá a Magyarországra menekült 
holland katonákat is bújtatták. Lásd: Erdélyi István: Hogyan segítették 
a magyarok a holland hadifoglyokat a II. világháború alatt? In: 
Mikes International 2001–2006, VI. évf, 1. sz., p. 90. – (Stanislau 
városa a Dnyeszter partján fekszik Galíciában. A holland foglyok 
felkutatásához és segélyezéséhez a magyar Vöröskereszt felé Ravasz 
László ésSzabó Imre esperes továbbította Csűrős István vallástanár 
révén azt a levelet, amelyet Csűrős lánya írt, és amely tartalmazta a 
férje, egy holland katonatiszt címét. A nővérek van den Bos ezredes 
nyomában és Csűrős Piroska híradásának nyomán fedezték fel a 
stanislaui tábort, ahova ezer csomagot vittek. – H.M.J.) – Macskásy Pál: 
...A sötétség tenger árja ellen... Holland menekültek Magyarországon a 
második világháború alatt. In: Hollandból magyarra. Kultúrhistóriai 
tanulmányok és szemelvények. Szerkesztette Bernáth István. Budapest, 
1986. p. 199-222. 
28  Idézzük Hollandia egyik legnagyobb napilapjából, a De Trouw-ból 
1950. június 7-én a Sebestyén Jenő haláláról megjelent nekrológ egyik 
passzusát a két világháború közötti hathatós szolgálatról: „Kuyper 
Ábrahám egyik leányával, Kuyper Katalinnal együtt sokat tehetett 
Sebestyén professzor az evangélium terjesztéséért Budapesten. Miután 
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akinek az első világháború utáni gyermekakcióban szer-
zett tapasztalatai ismét kamatoznak Budapesten. Magyar 
hálózati kapcsolatairól, a toborzás és az engedélyszerzés 
részleteiről semmit sem árul el az az 1947 decemberé-
ben vele készült interjú, amelyben édesapjáról, Kuyper 
Ábrahámról, az ellenállásról és a holland háborús vesz-
teségekről beszél.29 Kuyper Katalinnak tehát, legaláb-
bis részünkről, a második gyermekakcióban kifejtett 
erőfeszítésének a mibenléte még további kutatásra vár.

Szervező személyiségek találkozása. Helyzetképek 

a holland összefogásról. 

A magyar és holland protestáns vonalon Kisjókai 
Szakal Erzsébet, KornelisHeiko Miskotte és A. A. van 
Rulerneve fémjelzi az akciót. Az Országos Refor má-
tus Szociális Szolgálat által kiválasztott gyermeke-
ket Budapestről módszeresen és egy bevált menet 
sze rint indították, illetve fogadták őket a hollandiai 
elosztó állomásokon.

Első nyomunk a Hollandiában élő Kisjókai Szakal 

Erzsébet által szervezett estélyhez vezet, amelyről 
Budapesten egy rövidke beszámolót közöltek 1947. ok-
tóber 11-én, de annak számunkra rendkívüli hírértéke 
van:30 „Mivel most már protestáns vonalon is megindul 
Hollandiában a magyar gyermekakció szervezése, pro-
paganda estékkel kezdődik a részvételre való felhívás és 
buzdítás. Az akció szervezője Kisjókai Szakal Erzsébet az 
elmúlt héten rendezte meg az első magyar estet, amelynek 
sikeréről lelkesen írt minden újság. „Egy darab magyar 
puszta Hilversumben” címmel ismertették az est ügyesen 
összeállított programját, melyben kitűnő zeneszámokkal 
szerepelt Pataky Lilly, akinek hegedűn előadott Hubay-
csárdajelenete és Kodály Adagio-ja méltán aratott fényes 
sikert, valamint van den Bosné Csürös Piroska, aki 
magyar dalaival, amelyek szívbemarkolóan szólaltak 
meg a billentyűkön ujjai alatt, közelebb hozta népünket 
a hollandus néphez. Kislánya, a 11 éves Winkie, mag-
yar ruhában énekelt el a dalok közül néhányat, melyre 
dübörgő taps jött válaszul. Az Utrechtben tanuló teoló-
gusok a magyar himnuszt énekelték, s a bevezető beszéd 
után Szakal Erzsébet adta elő megrázóan az elpusztított 
Budapestről írt költeményét: A halott várost.

Kuyper kiasasszony öt éven át ereje javát adta 1600 magyar gyermek 
táplálására, arra kérte őt Sebestyén professzor, hogy ezt a művet 
koronázza meg azzal, hogy a magyar i+ úságot lelki táplálékhoz is 
juttassa, és alapítsa meg Budapesten a református elemi iskolát. Így jött 
létre a Kuyper nővérek támogatásával, Sebestyén professzor hatékony 
közreműködésével a Julianna iskola a Vilma királynő úton, melyet 
jelenleg az állam vett igénybe.” Id. Hörömpő Gergely fordítása. In: 
Sebestyén Jenő Emlékkönyv, szerk. Ladányi Sándor, Budapest, 1986, 
p. 247. – A Julianna iskolát 1948-ban államosították, újraindult 1992-
ben. Lásd: Hanthy Kinga riportját: Holland ajándék. Nyolcvanéves a 
fasori Julianna Református Általános Iskola. In Magyar Nemzet. 2006. 
október 14. 
29  In: Élet és Jövő, 1947. december 13-i szám, a cikket , amelyet 
nem szignál a szerző. Címe: Parasztasszony tanította hitre tudós 
papját, a holland miniszterelnököt. Az interjú alcíme: Kuyper Katalin 
Budapesten gyermekvonatot szervez.
30  Magyar gyermekek útja Hollandia felé. (Szerkesztőségi hír.) In: Élet 
és Jövő, 1947. október 11., p. 3.

Két kis színdarab tarkította a műsort. Mindkettőt 
Szakal Erzsébet írta, s a főszerepet is ő játszotta ben-
nük. A műsort a társaság több városban fogja bemutat-
ni. Egyébkánt a rádió felvette lemezre és közvetítette a 
protestáns adásában.”31

Tényleg annyi információt hordoz ez a szöveg, aminek 
az alapján önálló fejezetet lehetne írni, a korabeli kontex-
tust is elemezve. Most csak ennyit: a hollandiai magyarok 
közvetlenül az első katolikus vonat érkezése után kezdték 
szervezni a protestáns közönséget. Az Utrechtben ta-
nuló teológusok (1946: Sebestyén Pál; 1947: Kerekes 
János; Szekeres Attila, Kuhinka Ernő, Tüski István Lajos, 
Sebestyén Andor, Varga Sándor; 1948: Göndöcz Kálmán) 
pedig32 a továbbiakban is fontos szerepet töltöttek be 
a gyermekek fogadása és ügyeik íntézése dolgában. A 
költőként is jeles, Magyarországon már a negyvenes évek 
elején publikáló és a rádióban is szereplő Szakal Erzsébet 
(később már csak Kisjókai Erzsébet néven ismertük)33 
nagy beleérzéssel közelíti meg a gyermekek fogadásának 
a stratégiáját. Miközben az akció beharangozására készül, 
feladatokat oszt és kap, felméri a lehetőségek határait. 
Miskotte és van Ruler professzorokkal készít interjút, ezt 
magyarra fordítja és támogatói révén közzéteszi az Élet és 
Jövő című református újság 1948. június 19-i számában.

Ismét hangsúlyozzuk, hogy Miskotte teológiai 
jelentőségét ismerve szó szerint kívánjuk idézni ezt az in-
terjút, mint különleges becsű autentikus szöveget, amely 
Miskotte munkamódszerébe is bepillantást enged.34

31  A Kisjókai Szakal Erzsébet féle műsort (úgy véljük, hogy erről van 
szó) 1948. január 15-én este hat órakor sugározta a hilversumi rádióadó 
Poesta címmel. Lásd: Utrechtsch Nieuwsblad, 55. Jrg. 1948, január 15. 
p. 3.
32  Nevezett teológusok a Stipendium Bernardinum támogatását 
élvezték, névsorukat Forró Imre állította össze. Lásd Pótor Imre 
disszertációját: Dr. Tóth Endre az egyházépítő professzor – különös 
tekintettel dunántúli szolgálataira. Vásárosnamény, 1996, p. 22. — 
Véleményünk szerint ezt a névsort pontosítani kell, mivel kimaradt 
a Papp Kálmán neve, aki 1947 jan. és 1949 októbere között volt a 
Stipendium Bernardinum alumnusa. Mivel távollétében 1948 nov. 
6-án a miskolci törvényszék háborús cselekmény miatt halálra 
ítélte, a Dél-Afrikai Köztársaságba emigrált az utrechti professzorok 
segítségével, ahol haláláig lelkészi szolgálatot végzett. Hollandiából 
való elutazása előtt egy saját maga által készített holland magyar szótár 
kéziratát helyezte letétbe a Hollandiai Történelmi Református Egyház 
levéltárába, illetve egy példányát a hágai Van Goor könyvkiadónak 
is eljutatta 1949 szeptemberében.— Továbbá utrechti diák volt 
ezekben az években a jogi végzettségű dr. Sebestyén Ádám, Sebestyén 
Jenő professzor ? a, aki akkor teológiai tanulmányokat folytatott 
Utrechtben és később az Egyesült Államokba távozott. Ebben a Forró 
Imre féle névsorban Sebestyén Andort találunk, ami valószínűleg 
téves. Lásd Papp Kálmán Diederik: Die lewe en werk van ds. Kálmán 
Papp II (geb.1924), met verwysing na die Hongaarse agtergrond, die 
Nederlandse periode en die Suid-Afrikaanse periode. Disszertació, 
Pretoria, 2010, p.156 és p. 173.
33  Hilversum Noorder megnevezésű temető adminisztrációjában a 
neve így szerepel: Erzsébet Mária Szakal de Kisjoka. Született 1904. 
december 1-jén, meghalt 1988. július 17-én. – Papp Kálmán korabeli 
utrechti teológus emlékeiben úgy él, mint egy nagyon tehetséges 
özvegyasszony, akinek két leánya volt. Minden magyar ügyet 
támogatott, a diákokat sokszor meghívta az asztalukhoz. Második férje 
neve: André van Assendorp. Lásd Papp Kálmán Diederik , i.m. p. 173
34  Szakal Erzsébet: Magyar gyermekek Hollandiában. Hét-
nyolcgyermekes családok vállalják a magyar gyermekeket. In: Élet és 
Jövő, Budapest, 1948. június 19-i sz., p. 6.



189Ötszázötven gyermek névsora 1948-ból

„Bár Hollandia ma nincs olyan gazdasági helyzetben, 
mint az első világháború után, hiszen nagy területeken 
pusztított itt is a háború. Városokat és falvakat lerombol-
va, maguk is lakásínséggel küzdenek, mégis szükségesnek 
találta a holland református egyház, hogy magyar gyer-
mekeket helyezzen el családoknál, jobb táplálékot adva az 
ínségben lévő gyermekeknek, de ugyanakkor az otthon-
maradt családtagokba is lelket öntve az együttérzés és ön-
feláldozó szeretet erejével.

(E bevezetés után kiemelt betűkkel belső hasábcím 
következik. – HMJ.) 

A kiéhezett gyermekekért

A mai Hollandia két igen kiváló egyénisége, Miskotte 
és van Ruler professzorok szerepelnek a gyermekakció ve-
zetősége élén.

Miskotte professzor Leidenben fogad és szívvel-lé-
lekkel részt vesz a tervezgetésben. Felírja számomra azon 
városok és falvak neveit, ahová el kell mennem, ahol legna-
gyobb az eshetőség a gyermekek elhelyezésére. Egyik prak-
tikus tanácsot a másik után adja, melynek nagy hasznát 
veszem munkánknak. (Sic) Összeállítja a felszólító levél 
szövegét, melyet minden lelkésznek, tanárnak, gyárosnak 
s egyéb, az ipari és kereskedelmi élet fontos emberének kell 
majd elküldeni, hogy anyagilag és erkölcsileg támogassák 
az akciót.

Örömmel hallom – mondja Miskotte professzor – hogy 
Magyarországon már higgadtabbak a kedélyek és nyugod-
tabb légkörben, serényebben folyik a munka. Az első idők 
nehézségein már túl van a magyarság és az ellentétek is 
lassan úgy elsimulnak, hogy a közös cél érdekében egészen 
egymásra talál minden magyar. Természetesen tisztában 
vagyunk azzal, hogy a kis ember még jó ideig nem lesz 
olyan helyzetben, mint például itt nálunk Hollandiában.

Ezért tartjuk szükségesnek a magyar gyermekakció 
megszervezését, hogy a sok lerongyolódott, kiéhezett kis-
gyermek közül legalább néhány ezer térjen vissza hazájába 
jól táplálva, megerősödve.

Az első világháború után is részt vettem az akcióban 
és most is örömmel teszek meg mindent, ami módomban 
áll, sajnos, aktív részt inkább csak néhány hetes svájci 
utam után vállalhatok.”

Kitűnik, hogy a felszólító levél szövegét Miskotte ál-
lította össze, de azt a két mondatot, amelyet eddig a neve 
alatt ismertünk a levélből, máris újraközöljük, mert nem 
a Miskotte, hanem a van Rulerrel folytatott beszélgetésből 
emelte ki tévesen Beliczay Angéla 1983-ban. A fordítása 
azért ennek is Kisjókai Szakal Erzsébettől származik.

„El kell felejtetni velük a háború borzalmait, csaló-
dásaikat a felnőttekben és meg kell erősíteni a hitüket 
Istenben és az emberekben. Ezzel olyan útravalót adunk 
nekik, ami egész életükben kitart.”35 Ezt az idézetet 

35  Beliczay Angéla: Külföldi kapcsolatok. In: Tanulmányok a magyar-
országi Református Egyház 1867 és 1978 közötti történetéből. Studia 
et Acta Ecclesiastica. Budapest, 1983, p. 343-344. Fontos tudni, hogy 
Beliczay Angéla az Élet és Jövő 1948/25. számából idézi Miskotte felhí-
vását a Szakal Erzsébet által készített interjúból. El lehet képzelni, hogy 
az írást felületesen olvasta, azt nem értjük, hogy miért hallgatja el van 
Ruler nevét...

tehát eddig tévesen tulajdonították Miskotténak, töb-
ben is ellenőrzés nélkül vették át Beliczay Angéla idézett 
tanulmányából.

A Miskotte-féle szövegezésű levél azért létezhet, eset-
leg a magyar fordítása is, tehát a levél publikálása a továb-
bi kutatás elsőrendű feladatai közé tartozik és nem tűnik 
megoldhatatlannak. Ez vonatkozik A. A. van Ruler36 sze-
repére is, akinek a gyermekek üdültetésében végzett írói 
vagy szervezői munkájáról csak annyit tudunk, amennyit 
a közös interjúban olvasunk. Kisjókai Szakal Erzsébet a 
Hollandia legi; abb professzora címet adta a Van Rulerrel 
folytatott beszélgetésnek.37

„Van Ruler. Hilversumban lakik. A nyári délután for-
róságát gyermekei egy kertbe állított dézsában kísérlik elvi-
selni, nagy kacagások között, mikor a villa felé közeledem.

A professzor, aki rövidesen Utrechtbe költözik, szívé-
lyes mosollyal jön elém.

– Örülök, hogy ilyen lelkesedéssel fogadja mindenki a se-
gítő akciónkat. Egy pillanatra sem kételkedtem abban, hogy 
a mi népünk, mely józan és megfontolt ugyan, érzéketlenül 
hallgatja a nyomorgók megsegítésére buzdító felszólítást.

Kintről a gyermekek vidám kiáltozása hangzik fel és 
jókedvük hallatára Van Ruler arca felderül:

– Itt Hollandiában a legtöbb családban 7-8 gyermek 
van, tehát nem jelent túlságos tehertételt egy kilencedik 
gyermek ellátása. Természetesen nagy felelősséggel jár egy 
magyar gyermek gondozása, aki testileg, lelkileg egyaránt 
rászorul a táplálásra; el kell felejtetni vele a borzalmakat, 
amiket átélt, csalódásait a felnőttekben, meg kell erősíteni 
hitét Istenben és emberben egyaránt. És útravalót kell vele 
adni, mikor majd hazakészül, valamit, amit egész életé-
ben megtarthat, mint egy vándor a botját, melyre mind-
untalan szüksége lehet. Magyar gyermeket a háború után 
idehozni missziót jelent és próbatételt.

– Professzor úr véleménye szerint jobb, ha az összes 
egyházak együttesen készítik elő a gyermekakciót?

– Egyoldalú akciónak nem lenne eredménye, tehát 
nem lehet csak katolikus, vagy csak protestáns akciót csi-
nálni. Bizonyára meg> gyelte, hogy nálunk jobban kiéle-
ződött a helyzet az egyházak között, mint más államok-
ban. Amíg ez a versengés nemes marad, addig kárt nem is 
okozhat. De ha a katolikusok hirdetik meg a segítő akció 
létrejöttét, bizonyosra veheti, hogy egyetlen protestáns 
nem fog hozzájárulni a segítéshez és viszont. Tehát min-
den magyar estet, a comité minden megmozdulását közö-
sen kell megszervezni.

36  A. A. van Ruler: Hiszek. Az Apostoli hitvallás magyarázata. 
Rulernek e művét Péntek Árpád fordította le és előszóval is ellátta. 
Kolozsvár 1989. – Teljes neve: Arnold Albert van Ruler, szül. Apeldoorn, 
1908. december10-én, megh. 1970. december 15-én; a gronigeni 
egyetemen végzi el a teológiát 1933-ban, lelkész Frieslandban (Kubaard) 
1933–1940 között, Hilversumban lelkész 1940–1947 között, 1947–1970 
között dogmatikát, etikát, egyházjogot és egyháztörténetet tanít az 
utrechti egyetemen. Érdeklődésünk kiterjed az 1951 után írott egyik, 
rádióban is elhangzott, az 1Kor 15 alapján felépített elmélkedésére: Het 
communisme is burgerlijker dan het christendom. (A kommunizmus 
polgáribb, mint a keresztyénség), in: Dr.  A.  A.  van  Ruler: De dood 
wordt overwonnen. I Corinthen 15 in morgen wijdingen. Tweede druk, 
Callenbach, Nijkerk, 1972.
37  Idézett interjú második része. Szakal Erzsébet: Magyar gyermekek 
Hollandiában. Hét-nyolcgyermekes családok vállalják a magyar 
gyermekeket. In: Élet és Jövő, Budapest, 1948, június 19-i sz., p. 6.
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– Mit üzen professzor úr az otthonmaradóknak?
– A magyar népnek erősen szem előtt kell tartania, 

hogy minden népnek megvan a nemzetek közösségében 
a maga küldetése és joga. A századok folyamán sok vihar 
vonult már el földünk népei felett. Ezek mind sok változást 
eredményeztek, de a tölgy koronája és lombja csak meghaj-
lik a vihar idején, de nem törik el és nem pusztul el. A ma-
gyar nép is megkapta az élő Isten ismeretét, a biblia megér-
kezett ehhez a néphez is, és az Egyház reformációja is elért 
hozzá. A szilárd hit abban, amit Isten mond, segít minden 
terhet elviselni, utat találni a gondok és bajok rengetegében 
és küzdeni az eszményekért a nép jövője és a kultúra szol-
gálatában. Józannak kell maradni s a dolgokat olyannak 
látni, amilyenek.

Az Isten Igéjében való hit távol tart bennünket a fel-
lángolástól és a túl romantikus idealizmustól, éppen úgy, 
mint a keserűségtől és kétségbeeséstől. A világtörténelem 
nagy káoszában az élő Isten munkálkodik, hogy birodal-
mát megépítse az egyházban, az államban, az egyén életé-
ben és a közösségben.” 

Van Ruler egyetlen hízelgő szót sem ejt az új ideo-
lógiáról és magyarországi hatásáról, csak együtt érez és 
mindent az Ige mértéke alatt szemlél, éppen úgy, mint 
ahogyan hőslelkű atyáinktól hallottuk, hogy ki kell bírni, 
elviselni és túlélni ezt az egész üdvállami diktatúrát. 

Van Ruler nagy ívű megfogalmazásával be is fejez-
hetnénk itt annak elemzését, hogy milyen értékes misz-
sziót és mekkora próbatételt jelent a magyar gyermekek 
Hollandiába való hozatala, hozzátéve, hogy bizonyára 
úgy is van, mert megéltük: az istenes gyermeki hit életre 
szólóan segít, vándorbotként kísér. Végeredményben nem 
zavar, hogy ebben az interjúban Van Ruler fogalmazta 
meg a gyermekmentés lelki célját, és az sem, hogy ez ed-
dig a Miskotte neve alatt szerepelt ezzel a dátummal. Van 
Ruler szellemében azért az egy protestáns gyermekvona-
tért és a katolikus szerelvényekért is csak hálákat adha-
tunk, ez a második gyermekakció szintén történelmet írt.

További adatok a magyar protestáns vonat 

fogadásáról

Magyarországon járt 1948-ban J. C. Hoekendijk pro-
fesszor, és aprólékos jelentést írt a misszió állapotáról, 
az egyházpolitikai helyzetről, a lelkiségről.38 Bizalom és 

38  J. C. Hoekendijk 1948 decemberében írott beszámolóját lásd 
dr. Gonda László kitűnő dolgozatában a 209-219. oldalakon. THE 
SERVICE OF EVANGELISM, THE EVANGELISM OF SERVICE.
* e In+ uence of John R. Mott, Hendrik Kraemer, Willem A. Visser 
‘t Hoo/  and Johannes C. Hoekendijk on the Development of the 
Understanding of Mission in the Reformed Church in Hungary 
(1910–1968).
DE DIENST VAN EVANGELISATIE, DE EVANGELISATIE VAN DE DIENST. 
   De invloed van John R. Mott, Hendrik Kraemer, Willem A. Visser 
’t Hoo/  en Johannes C. Hoekendijk op de ontwikkeling van het 
zendingsbegrip in de Gereformeerde Kerk in Hongarije (1910–1968) 
(met een samenvatting in het Nederlands). Proefschri/  ter verkrijging 
van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht, op gezag van de 
rector magni< cus prof. dr. J.C. Stoof, ingevolge het besluit van het 
college voor promoties in het openbaar te verdedigen op maandag 15 
december 2008 des middags te 4.15 uur door László Gonda geboren 18 
januari 1971 te Gyula (Hongarije). Lásd még ezt a művet a a 20. századi 
holland-magyar missziói és ökumenikus kapcsolatok vonatkozásában.

aggodalom egyaránt tükröződik a beszámolójában, úgy 
látjuk, hogy jól tájékozódott,39 felmérte a kommunisták 
befolyásának térhódítását. Aki a jelentését elolvassa, ma-
gától is rájön, hogy a rendszer szótárából törölték a huma-
nitárius segélyakció kifejezést és az életvédelem fogalmát. 
Abból az országból 1948. augusztus 20-ától semerre nem 
indult többé gyermekvonat. (Érdekes módon, egyházi 
minta nyomán, de kommunista logikával és propaganda 
céljával 1953-ban éppen Hollandiából küldött az otta-
ni kommunista párt 71 gyermeket tábori üdülés céljával 
Magyarországra, éspedig a magyar kommunisták40 kéré-
sére a nagy holland gátszakadást követően.41)

A kéznél levő információk alapján képletesen szeret-
nénk bemutatni annak az 1948-as egyetlen protestáns vo-
natnak a szervezését, fogadtatását, és szintén egy korabeli 
újságcikkel szemléltetni a gyermekek hazatérését. 

„Július elején egy öt kocsiból álló vonattal – az utol-
só transzporttal – mentem ki Hollandiába tíz évesen. 
Rajtam kívül még vagy ötszáz gyerek is jött, akik 8-11 
évesek voltak. A vonatok kupés vagonokból álltak, amely-
ben nyolcan fértek el úgy, hogy négyen a földön, négyen 
az ülésen aludtak. Legelőször Venloba vittek bennünket 
– ez a holland-német határnál van, ahol összesen három 
napot töltöttünk, ugyanis ez volt az elosztótábor, itt dőlt 
el, hogy ki hova kerül. Ez alatt a három nap alatt próbál-
tak minket hollandul is tanítani, hogy legalább egy pár 
szót tudjunk. Amikor külön választottak minket én abba 
a csoportba kerültem, ami Haarlembe ment, onnan pedig 
Aalsmeerbe kerültem a nevelőszüleimhez.”42

A gyermekek másik csoportja 1948. július 16-án ér-
kezett Utrechtbe, ahol az utrechti Jaarbeurs épületének K 
és W termeiben az IKO fogadta a magyar gyermekeket és 
a „nevelőszüleiket”. Beliczay Angéla azt írja, hogy a kis 
magyarok cserepesvirágot vittek magukkal ajándékba az 
utrechti állomáson őket fogadók számára.43

Az IKO, az egyházak közötti koordináló szerve-
zet mellett a Vörös Kereszt is részt vett a fogadás és az 

39  Hoekendijk konventi beszámolóját lásd „Az Út” 1948 nov.28-dec.4. 
számának az első oldalán.
40  A hollandiai kommunistáknak „Az igazság” című lapjában, 
1949 oktoberében megjelent, hogy a magya rok annyira szeretik a 
rendszert, hogy a kihirdetéstől kezdve mindössze hat óra alatt hatszáz 
millió forintnyi állami kölcsönt jegyeztek, valósággal sorba álltak 
az igyekezettől... „Het duurde maar zes uur. Uit Hongarije komt het 
verheugende bericht, dat de staatslening die de Hongaarse regering 
had uitgeschreven voor de opbouw van het land, in minder dan zes 
uur voltekend was! De intekenaars stonden lange tijd in de rij voor de 
gebouwen, waar het geld gestort kon worden. De lening bedroeg 600 
millioen forinten (ongeveer 165 millioen gulden). De snelle voltekening 
toont de geestdri/  van het Hongaarse volk voor de opbouw van het 
land.” In: De Waarheid 9. évf. 1949. október 6. p. 3.
41  Ijken, K. van: De historische betrekkingen tussen Nederland en 
Hongarije. Kézirat, 1993, p. 8. – Lásd még: Lukács Gyöngyvér: 1956: 
climax zonder succes... Masterscriptie, UvA, 2011, p. 30. In: http://
igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2011-0809-200904/1956_
Climax_zonder_succes_1989-90_Anticlimax_met_succes.pdf – 2011. 
dec. 6 . állapot.
42  Laudon László már említett utazása. Lásd Szetey Szabolcs: Hit és 
munka. In: Protestáns Téka. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittud. 
Karának diákújságja. III. évf. 3-4. szám, Budapest, 2008, április-május, p. 
13-14.
43  Beliczay Angéla: Holland-magyar kapcsolatok a II. világháború után. In: 
„Confessio”, Budapest, 1987. 4. sz., p. 23.
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elhelyezés szolgálatában.44 Négy gyermek szamárköhögés 
miatt az észak-limburgi Well és America táborokban ma-
radt hátra.

A sajtó jelenlétében megtartott ünnepélyes fogadáson 
az IKB nevében beszédet mondott F. L. S. F. baron van Tuyl 
van Serooskerken. A. A. van Rhijn a kormány szociális 
osztályának vezérigazgatójaként szólt az egybegyűltek-
hez, a Hervormde Kerk nevében van Gravemeyer lelkész 
beszélt, míg van de Linden lelkipásztor a Gereformeerde 
Kerken nevében szólalt meg.

Végül arról tudósít a sajtó, hogy késéssel előkerült 
az Imre45 nevű magyar lelkész is, aki magyarul szólt a 
gyermekekhez, azután pedig elénekelték a himnuszt. Azt 
is megemlíti az újság, hogy a következő hetekben még 
két transzportot várnak, és remélik, hogy nem ütköznek 
olyan sok akadályba, amint az a múltkori R.K., vagyis ka-
tolikus vonat összeállításakor történt. A mostani vonaton 
utazó gyermekeket a magyarországi protestáns egyház 
(sic) jelölte ki az utazásra.46

Tény az, hogy a második protestáns gyermekvonat 
leendő utasait 1948 július végén már óvatosan értesítették 
is arról, hogy esetleg kilátásuk van a fél évi hollandiai tar-
tózkodásra az alábbiak szerint:

„Az Országos Református Szociális Szolgálat tájé-
koztatás céljából közli, hogy holland meghívásra egy 
második gyermekvonatra is fogadott el jelentkezéseket, 
gyülekezeti gondozók útján. A felvételek három héttel ez-
előtt lezárultak, és két héten belül ismeretessé lesz, hogy 
kik vétettek fel. Miután azonban ez a vonat ökuménikus 

44  Az amsterdami Vrije Universiteit Dokumentációs Központjában 
találtunk olyan korabeli gyermek-nyilvántartási (kinderkaart) 
kartonlapot, amelynek a kérdéseit érdemes  elolvasni.. A válaszokat a 
szülők vagy a gyámok töltötték ki.    Név:  Keresztnév:  Regisztrációs 
szám:  Szülők vagy gyámok  neve: A gyermek neme:  Vallása:  Iskola, 
osztály:  Cím: Lakóhely: Születés dátuma: Születés helye:  A szülők 
foglalkozása: Fiú és leánytestvérek száma:  Különleges körülmények:  
Egészséges-a gyermek?  Milyen betegségeken esett át? Bőrbetegségek: 
Beoltották-e? (himlő, diphteritis): Előfordult-e fertőző betegség a 
családban?  — A kartoték hátlapján található rubrikákat szintén a szülők 
és gyámok töltötték ki. Túloldali adatokat a valóságnak megfelelően 
töltöttük ki: Beleegyezem az esetleges orvosi beavatkozás elvégzésébe: 
A gyermek a teljes beleegyezésemmel utazik Hollandiába és ezért 
minden felelősséget én vállalok:  A szülők aláírása:   —-Ezt követően 
a tisztiorvos által kitöltendő adatokat találjuk.  Testsúly: Testhossz: A 
röntgenvizsgálat eredménye: Szerum-injekciót kapott-e a gyermek?  
Hogyan reagál a tuberkulózis próbára? Általános egészségi állapot: 
Kívánatos, szükséges vagy nagyon sürgős a gyermek üdültetése?  A 
vizsgálatot végző tisztiorvos neve, aláírása, Dátum: ———-A gyermek 
elutazásának időpontja:  A hazatérés időpontja:  ——— Nevelőszülők 
neve, címe, lakhelye: Személyek száma: A családfő foglalkozása:    
Vallása:    Telefonszám:  ——
45  Egyesek szerint Szász Imre is lehet – dr. Tóth Miklós a megkeresé-
semre ezt válaszolta: „Nem keverik-e össze Tarnóczy Imrével, a Hol-
landsche Sociëteit van Levensverzekeringen utrechti 2 ókja igazgatójá-
val, akinek Utrechtben sok kapcsolata volt a magyar theológusokkal?” 
— Érdeklődésünkre olyan válasz is érkezett, hogy talán Kulifay Imre 
(Aba, 1908- Párizs,1986) lelkész érkezett erre az alkalomra Hollandi-
ába a párizsi magyar református gyülekezetből. A Magyarországi Re-
formátus Egyház Konventje 1947-ig anyagilag is támogatta a franciaor-
szági magyar egyházközséget.  — Időközben kiderült, hogy a Kampen-
ben tanuló dr. Imre Ernőről van szó. 2007 – Letöltve 2017 május 1-én: 
http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=4552
46  Hongaarse kinderen gearriveerd. In: Utrechts Nieuwsblad, 56. 
jrg. 1948. július 16. péntek, nr. 63., p. 3. Említenek személy szerint két 
gyermeket is, neveik: Nagy Gábor és Budai László.

jellegű, tehát az ötszáz gyermek között előreláthatólag 
kb. 150 evangélikus és 20 baptista vallású gyermek is 
lesz, viszont református részről a jelentkezések száma a 
férőhelyek kétszeresét is meghaladja, elsősorban csak az 
egészségileg és szociálisan teljesen rászoruló gyermekek 
felvételére lehet számítani.47

A felvételre számítva egy szülő se tartsa vissza gyerme-
két a nyaralási lehetőségektől. A felvételről értesítés, vagy 
felvilágosítás nyújtása a Központnak nem áll módjában s 
ezt a szülők saját gyülekezeti lelkipásztoruktól, vagy szoci-
ális gondozójuk útján kaphatják meg.

A vonat előreláthatólag kb. augusztus végén, vagy 
szeptember elején indul hat hónapos üdültetésre.”48

Aggodalmat és bizonytalanságot tükröz ez a hirde-
tés, de legalább utólag megismerhetjük a felekezeti el-
osztás szerinti arányokat és az érdeklődés intenzitását, 
továbbá azt a naivitással párosuló jóhiszeműséget, hogy 
miközben a katolikus sajtó hírül adja július 25-én, hogy a 
Hollandiából ötszáz gyermeket hozó vonat üresen kellett 
visszatérjen, addig július 31-én a református szerkesztő-
ség még abban bízik, hogy egy hónap múlva elindulhat az 
újabb vonat...

Mi is elfogadjuk, hogy Rákosi személyes parancsára49 
hiúsították meg ennek és a további gyermekvonatoknak 
az indítását, de ennek hivatalos nyomát eddig még nem 
találtuk meg.

A kisuttogtató propaganda azzal indokolta a leállí-
tást, hogy a gyermekek és a kísérők közül többen is nyu-
gaton maradtak, továbbá, hogy a gyermekek egészségének 
a mentése és nevelése a szocializmus elsőrangú célja. Mint 
tudjuk, hogy a sztálinizmust – erőszakszervileg és kor-
mányzatilag egyaránt – lihegő diktatúrában azt szajkóz-
ták, hogy az ember a legnagyobb érték...

Végül olvassunk el egy korabeli híradást a Német-
alföldről, katolikus vonalon üdültetett gyermekek 
haza érkezéséről:50

„Háromszáz pirospozsgás gyermek szállt le a Bel-
gium ból hazatért gyermekvonatról. Háromszáz gyer-
mek szüleinek terhein könnyített, háromszáz gyermek 
életrendjét, egészségét növelte hónapokon át a keresztény 

47  „– Először is azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan is került ki 
gyermekként Hollandiába?
– 1944-ben költöztünk Óbudára, és egyből bekapcsolódtunk az 
ottani református gyülekezet életébe. Édesanyám hívő asszony volt, 
engem is mindig vitt magával gyermekistentiszteletekre. Az, hogy ki 
mehetett Hollandiába természetesen szociális alapon választották ki, 
és így esett a választás Csobai Zsoltra, a gondnok 2 ára, és rám.” In: 
Szetey Szabolcs: Hit és munka. In: Protestáns Téka. A Károli Gáspár 
Református Egyetem Hittudományi Karának diákújságja. III. évf. 3-4 
szám, Budapest, 2008. május-április, p. 13.
48  A II. Holland gyermekvonat. Ez a címe az idézett híradásnak. In: 
Élet és Jövő 1948. július 31. p. 2.
49  „Rákosi letiltotta, nehogy szegény országként gondoljanak Nyu-
gaton a szocialista Magyarországra.” Lásd Kígyós Erzsébet: Gyer-
mek vonatok. In: Protestáns Téka. III. évf. 3-4. szám, Budapest, 2008. 
április-május, p. 12. – „Az 1948–1949-es vonatok indulását Rákosi 
Mátyás parancsszóval leállította, bár minden elő volt készítve.” Borovi 
József, i.m. p. 51.
50  Idehaza a belgiumi gyermekek. In: „Új Ember”, 1948. július 25. nr. 
29. p. 1. – Itt természetesen a katolikus vonalon üdültetett gyermekek 
hazajöveteléről van szó, és ez a vonat kellet volna szállítsa a református 
szociális szolgálat által jelzett második vonat gyermekeit.
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szeretet. Belgium és Hollandia már másodszor adja ta-
nújelét egy-egy nagy háború után annak a felebaráti sze-
retetnek, amelyet az evangélium hirdetett. Nemrégiben 
ötszázan jöttek haza Hollandiából; az őket hozó vonat, 
sajnos, üresen ment vissza, bár kísérők, felszerelés és út-
ravaló élelmiszer várta a vonaton az újabb magyar gyer-
mekcsoportot. A mostani belga vonat is hozott magával 
egy hosszú listát, azoknak a gyermekeknek névsorát, 
akiket szeretettel várnak a belga nevelőszülők. Talán nem 
várnak hiába, hogy segíthessenek.

Mert szívesen teszik. Legutóbb Hollandiában ren-
dőröknek kellett összeszedni egész sor magyar gyerme-
ket, mert a nevelőszülők elrejtették őket, hogy vissza ne 
kelljen adni.”

Az úgynevezett református vagy protestáns gyer-
mekvonat 1949 januárjában vitte vissza Budapestre a ser-
dülő i) úságot. Közülük egy sem maradt Hollandiában, 
míg a katolikusok csoportjából ötvenen nem tértek vissza 
Magyarországra és állítólag ez volt a főbenjáró ok az ak-
ció felszámolására.51 Laudon László visszaemlékezése sze-
rint „1949. január 19-én indult vissza a vonat Budapestre. 
Emlékszem, hogy mikor megérkeztünk a pályaudvarra, 
rengetegen voltak. Voltak olyan gyerekek, akik teljesen 
elfelejtettek magyarul, és nekünk kellett fordítanunk a 
szüleiknek, hogy mit is mond a saját gyermekük.”52

Laudon László hollandul sem felejtett el, ápolta a 
kapcsolatokat; feleségével, Edit asszonnyal együtt segí-
tettek gyülekezeteken, menekülteken. Emlékeiben az-
óta is őrzi azt az életre szólóan meghatározó hollandiai 
félesztendőt.53

51  Beliczay Angéla: Holland-magyar kapcsolatok a II. világháború 
után. In: „Confessio”, Budapest, 1987. 4. sz., p. 23.
52  A Laudon Lászlóval készített interjút lásd: Szetey Szabolcs: Hit és 
munka. In: Protestáns Téka. A Károli Gáspár Református Egyetem 
Hittudományi Karának diákújságja. III. évf. 3-4. szám, Budapest, 
2008-május-április, p. 14.
53  „– Milyen emberek voltak a nevelőszülei és hogyan fogadták önt?
– Amikor megérkeztem a nevelőszüleim sajnos nem tudtak elém jönni, 
mivel a Papa dolgozott, de egyébként nagyon kedvesen fogadtak. Fiatal 
házasok voltak, a Mama Ger Passies-Middelkoop 27 éves, a Papa 
Johann Passies pedig 30 éves. A Mama háztartásbeli volt, a Papának 
pedig szállító cége volt 3 autóval. Gyermekük nem volt, csak később 
fogadtak örökbe egy 6 éves majd később egy 2 hónapos gyereket. A 
család egyébként nem tartozott a módosabbak közé, mivel a Papa egy 
7 gyermekes földmíves család negyedik gyermeke volt. A mai napig 
emlékszem a Papa kezére, hogy mennyire kérges volt, és a kérgek 
között tele volt földdel. Rendkívül tetszett az, hogy nagyon komoly 
hívő emberek voltak.
– Milyen volt gyermekként egy idegen országba, idegen emberek közé 
kerülni? Hogyan teltek az első napok, hetek?
– Az első napokban kézzel-lábbal próbáltuk egymást megérteni 
a nevelőszüleimmel, ám viszonylag – mivel gyerekként az ember 
könnyebben tanul – hamar megtanultam hollandul és egy hónap után 
nem volt probléma a kommunikációval. Szokatlan volt számomra az 
a másfajta gondolkodás, ami Hollandiára jellemző volt, pl. mindent 
jegyre lehetett kapni, de elsősorban nem élelmiszerre gondolok, hanem 
előfordult olyan, hogy egy pár zoknit is csak jegyre adtak ki. Én is, 
mint a család tagja, rendelkeztem ilyen jegyekkel. Nagyon szigorú 
rend szerint éltek, külön volt hétköznapi és külön vasárnapi ruha. Én 
is kaptam odakerülésemkor egy fa klumpát, amiben az első napokban 
állandóan el akartam esni, de aztán idővel megszoktam, viszont a 
klumpához való bőr klumpazoknit nagyon szerettem. A másik, amit 
nagyon nehezen szoktam meg az az étkezés. Igen egyszerűen étkeztek, 
általában főtt krumpli volt és valami zöldség hozzá. Leves csak egy 
héten egyszer volt, vasárnap, és ez nekem nagyon hiányzott, arról nem 

A Laudon Lászlóéhoz hasonló emlékezések össze-
gyűjtése és publikálása részben pótolhatja egyháztörté-
net-írásunk adósságát, ugyanis a második világháború 
utáni magyar gyermekmentési akciókról eddig csak töre-
dékes ismeretekkel rendelkezünk.

Következtetéseink a hollandiai gyermekmentés 

történetének jelenlegi áttekinthetőségéről

Tanulmányunk írása közben megbizonyosodtam 
afelől, hogy európai összefüggésben kell vizsgálni ezt 
az amúgy is nemzetközi vonásokat hordozó gyermek-
mentést. Elsősorban a belgiumi és a hollandiai háttérre 

is beszélve, hogy a levest birkahúsból készítették, amit szintén nagyon 
nehéz volt megszoknom, viszont minden étkezés után pudingot 
ettünk. Nevelőszüleim beírattak iskolába, ahova kb. egy hónapig 
jártam. A következő református iskola a másik faluban, Hoofddorp-
ban volt. Kaptam egy viszonylag elég egyszerű biciklit, és minden nap 
azzal kellett átjárnom. Egyszer azonban elbámészkodtam (néztem a 
repülőket) és beletekertem a vizes árokba, ahonnan az osztálytársaim 
húztak ki. Elmentünk az iskolába, de a tanítónő, amikor meglátott, 
hívta a szüleimet és onnantól kezdve befejeződött az iskolába járásom, 
de kezdődött számomra egy új élet. 
– Mit takar pontosan ez az új élet?
– Azt jelentette, hogy a Papának segítettem dolgozni, rengeteget 
szállítottunk (Chevrolet Dodge autókkal), sokfelé jártunk. Minden 
pénteken Haarlembe mentünk sajtot eladni. A Mama közben persze 
otthon volt, de abban az időben nagyon kevés nő dolgozott.
– Tudna esetleg valamilyen érdekes történetet mesélni, ami nagyon 
emlékezetes volt a számára?
– Nagyon sok ilyen történet van, pl. az egyik ilyen, hogy egyszer 
elmentem megnézni, hogy hogyan hordják a cukorrépát a földekről az 
uszályokra, ez azért volt érdekes, mert már akkor olyan komoly gépeik 
voltak, amik Magyarországon csak jóval később jelentek meg. Amíg 
bámészkodtam, az egyik sofőr elhívott kocsikázni, de az autó beragadt 
a sárba. Élmény volt nézni, ahogyan kiszabadították, viszont emiatt 
későn értem haza, és büntetést kaptam érte. Mint már említettem 
sokfelé jártunk, és a család is szívesen kirándult, így esett meg, hogy 
egyszer elmentünk megnézni a királynő aranyhintóját, ill. a tengerhez 
is eljutottunk. Többen voltunk gyerekek, akik azonnal levettük a 
ruhánkat és futottunk be a vízbe, míg a felnőttek csak a nadrágjuk 
szárát húzták fel, és csak úgy mentek be a vízbe. Emlékszem rá, hogy 
később, amikor 1964-ben kimentem, már egészen más volt e téren is 
a helyzet. Még egy érdekes dolgot akarok elmesélni. Nekem minden 
este 8 órakor le kellett feküdnöm, és ez különösen akkor volt rossz, 
amikor a Mama születésnapját tartottuk, ami november 22-én volt. 
Még szilveszterkor is ez volt a rend, de ott éjfélkor felkeltettek a szülők, 
és nagy süteményevést tartottunk.
– Voltak-e barátai, esetleg más magyar gyerekek a közelben?
– Sajnos nem volt egyetlen magyar gyerek sem a közelemben, viszont 
a szomszéd kislánnyal rengeteget játszottam. Volt neki egy rollerje, és 
azzal gurultunk le a közeli lejtőn, egyszer ő, egyszer én. Vele azóta is 
tartom a kapcsolatot.
– Milyen volt az egyházi élet akkor?
– A holland emberek nagyon komolyan vették hitüket, és jártak 
rendszeresen templomba. Minden vasárnap kétszer mentünk 
istentiszteletre, délelőtt 10-re és délután 5 órára. Ilyenkor a Papa 
a teherautójával szállította az embereket a templomba, mivel az is 
Hoofddorpban volt, mint ahova iskolába is jártam.
– Gondolom, hogy a kapcsolat nem szakadt meg?
Így van. Rengeteget leveleztem a nevelőszüleimmel, és később 1964-
ben 75 dollárral a zsebemben kimentem hozzájuk, mint turista három 
hétre. A nevelőszüleim 1965-ben viszonozták a látogatást, és nagyon 
jó kapcsolat alakult ki köztük és a szüleim között. A Papa látva az 
itteni helyzetet igyekezett nagyon sokat segíteni.” Szetey Szabolcs: Hit 
és munka. In: Protestáns Téka. A Károli Gáspár Református Egyetem 
Hittudományi Karának diákújságja. III. évf. 3-4. szám, Budapest, 
2008. május-április, p. 14.
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gondolunk,54 és a két ország vonatkozásában lehetőség 
szerint egyszerre, vagyis párhuzamosan kell tárgyalni 
az akciót.

A hollandiai feltárás még részleteiben sem történt 
meg, pedig a korabeli újságok hozzáférhetőek. Új holland 
levéltári anyag sem került publikálásra,55 legalábbis nem 
találkoztunk ilyen jellegű munkával.56 Néhány komoly 
tanulmányon kívül magyar összefoglaló mű sem szüle-
tett. Pedig szeretetintézményeink történetére nézve is jó 
lenne tudni a svájci vagy a hollandiai gyűjtések adatait, 
esetünkben például azt, hogy a mátraházi református 
gyermeküdülő újjáépítéséhez Pap László miként hasz-
nálta fel a holland fél hozzájárulásával azt az adományt, 
amelyet tulajdonképpen a gyermekek üdültetésére szán-
tak, amennyiben 1948 októberében elindulhatott volna 
Hollandiába a második református szerelvény.57

Holland részről Miskotte, van Ruler és Kisjókai 
Erzsébet szerepe eddig teljesen hiányzott, jelen dolgozat-
ban új nyomvonalakat sikerült feltárnunk. Máris kijelöl-
tük a további kutatás teendőit, többek között egy szövegy-
gyűjtemény összeállítását.58 Egy átfogó műmegírását a 

54  Alapos háttér – és teológiai fundamentum-feltáró műnek 
számít dr.  Ladányi Sándor dolgozata: A hollandiai neo-kálvinizmus 
(„kuyperianizmus”) hatása a magyarországi református egyházban - 
magyar diákok az amsterdami SzabadEgyetemen, Budapest, 1998.
55  Feltétlen megtekintésre vár az amsterdami  Városi Levéltár 
(Stadsarchief) következő jelzetű anyagának a vizsgálata: 1144: Archief 
van de Stichting Landelijke Unie van Vrijwilligers 267 Correspondentie 
over het opnemen van Hongaarsekinderen vervolgens over hulp 
aan Hongaarse  vluchtelingen en correspondentie met het Nationaal 
Comité Hulpverlening Hongaarse volk.1947-1948, 1956-1957
56  Szükségesnek tartjuk megemlíteni azt a szintén Bernáth 
Istvántól származó híradást, hogy Beliczay Angéla szerkesztésében 
egy összefoglaló jellegű könyv- és levélgyűjtemény állott megjelenés 
előtt a hollandiai magyar gyermekakció történetére nézve.  Bernáth 
István: Hollandról magyarra... (Rövid útbaigazítás a kultúrhistóriai 
kapcsolatok terén) In: „Hollandból magyarra...” Kultúrhistóriai 
tanulmányok és szemelvények. Jankovich József előszavával. 
Szerkesztette Bernáth István. Budapest, 1986, p. 31. / Beliczay Angéla 
gyermekként szintén megjárta Hollandiát, református lelkész, 
vallástanár, könyvtáros. 1994-ben bekövetkezett haláláig a Ráday 
Könyvtár főmunkatársa. Újvidéken született 1909-ben, a Bp-i 
teológiára 1928-ban iratkozott be Beliczay Angyalka néven. Iratai 
az 1980-as években folyamatosan kerültek a levéltárba. Az anyag 
főként kéziratait, könyvtári és ismeretterjesztő munkásságának 
dokumentumait, jegyzeteit tartalmazza. Jelzete: C/13. Beliczay 
Angéla (1909-1994) iratai 1920-1990. Kereken 19 doboz, nagyjából 2,5 
folyóméternyi anyagról van szó. Újságcikkek, vegyes nyomtatványok 
- holland és német nyelven. 13 db. 1926-1948. Lásd: A Dunamelléki 
Református Egyházkerület Ráday Levéltárának repertóriuma  címen 
2002-ben megjelent, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
támogatásával készült kötet tovább szerkesztett, folyamatosan bővített 
változata c. munkát. Szerkeszti: Nagy Edit. A világhálón: http://www.
radayleveltar.hu/fondj.rtf. láttuk 2011. dec. 5-én. Ennek az anyagnak a 
tanulmányozása eddig nem állott módunkban./ 
57  Beliczay Angéla: Holland-magyar kapcsolatok a II. világháború 
után. In:”Confessio”, Budapest, 1987. 4. sz., p. 23.
58  Erre vonatkozó igénynek a jelét mutatja például a P.L. szignójú 
összeállítás a budapesti „Az Út” c. folyóirat 1948 dec.19-25-iki 
számában: „Mit írnak rólunk a holland reformátusok?” (A P.L. jelentheti 
a Pap László, de inkább a Pákozdy László nevét, akit Bereczky a saját 
kezdeményezésére vitt ki Amszterdamba, hogy tudósítsa a sajtójukat.  
Lásd: Pap László: Tíz év és ami utána következett 1945-1963. Szerk. 
Bárczay Gyula. EPMSZ kiadása, Bern-Budapest, 1992, p.66)

gyermekmentési akció mentén máig élő egyházi59 és fele-
baráti kapcsolatok is szükségessé teszik,60 másrészt pedig 
kiemelten jelentős fejezetről van szó a holland-magyar 
egyházi kapcsolatok történetének a köréből.61

.
Ezt tanúsítja az alábbi névsor is, mely először kerül 

publikálásra.

Hollandiába utazók névsora 1948-ban62 

(A Laudon László által említett szerelvény)

Fiúk 240
Leányok 260
 500
Tartalék > úk   21
Tartalék leányok   29
Összesen 550

 Fiúk Leányok

Tiszántúl 1-72 242-325

Tiszáninnen 73-92 326-363

Dunántúl 94-125 364-390

Vértesalja 126-144 391-412

Pestkörnyék 145-172 413-439

Budapest 173-241 440-500

Tartalék 501-521 522-550

59  Wassenaar kisvárosának Szent József nevét viselő plébániája 
négyévente hívja meg mindazokat a hajdani vendéggyermekeket, 
hozzátartozóikat és egyházi elöljáróikat, akik valamikor odakerültek 
Görögországból, Örményországból, Ausztriából és Magyarországról. 
A wassenaari plébánia hívei 1948 után is küldtek segélyszállítmányokat 
Lengyelországba és Ukrajnába. A plébános hagyományt teremtett 
azáltal, hogy a találkozók ünnepe idején görögkatolikus istentiszteletet 
tartanak. Legutóbb a Magyar Görögkatolikus Egyház püspöke szolgált 
és a hágai magyar nagykövet is részt vett a misén. /”Bizánci hétvége” 
Hollandiában, 2012 jan. 10-iki híradás./
60  A Magyar Vöröskereszt 2009 június 18-án az első humanitarius 
magyar gyermekvonat és az azt követők szerepére hívta fel a > gyelmet. 
Idézünk a sajtóközleményből: „Közel 75.000 betegeskedő gyermek 
tölthetett el kellemes hónapokat holland, belga, svájci, svéd és angol 
családoknál. A „@ anks Nederlands!”  rendezvénysorozat ennek a 
tevékenységnek állít emléket.”
61  A Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszéke 2009 ápr. 20-án 
sikeres konferenciát és kiállítást szervezett a Hollandiát és Belgiumot 
sűrűn járó hajdani gyermekmentő vonatok indulásának 1920 febr. 
8-iki évfordulójára való tekintettel.  — Máris kijelöltük a további 
kutatás teendőit, többek között egy szöveggyűjtemény összeállítását. 
Ugyancsak kiesett a köztudatból annak a romániai vonatnak az emléke, 
amely zsidó gyermekeket hozott ki Romániából a holland családokhoz. 
Egy átfogó mű megírását a gyermekmentési akció mentén máig élő 
egyházi és felebaráti kapcsolatok is szükségessé teszik, másrészt 
pedig kiemelten jelentős fejezetről van szó a holland–magyar egyházi 
kapcsolatok történetének a köréből.
62  A gépelt névsor a Magyarországi Református Egyház Zsinatának a 
Levéltárában található. Dr. Horváth Erzsébet igazgatónak köszönjük az 
adatokat, Pap Judith könyvtárosnak pedig a beírásért vagyunk hálásak.
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1. Ajtai Béla (87) Debrecen, magyar 3111410263
 Debrecen, 1941. 1. 28. Csillag u. 94.

2. Barkóczi István (88) Debrecen magyar 3111372102
 Debrecen, 1937. 9. 27. Török B. u. 24.

3. Bán József (89) Szeged magyar menekült
 Arad, 1940. 3. 24. Körtöltés sor 36.

4. Bertalan László (91) Debrecen, magyar 3111401993
 Debrecen, 1940. 9. 3. Péter& a u. 41.

5. Bodnár Gábor (90) Nyíregyháza, magyar 2098381420
 Nyíregyháza, 1938. 11. 12. Virág u. 88.

6. Bodnár András (92) Debrecen, magyar 3111401501
 Debrecen, 1940. 7. 5. Domb u. 16.

7. Bodnár Ferenc (93) Debrecen, magyar 3006380194
 Budapest, 1938. 2. 3. Holló J. u. 19/a

8. Borsos János (94) Debrecen, magyar 3111442279
 Biarritz, 1940. Piac u. 95-47.

9. Csapos János (95) Debrecen, magyar 3111380651
 Debrecen, 1938. 3. 22. Apa* y u. 28.

10. Csáki Attila (96) Debrecen, magyar 3111370597
 Debrecen, 1938. 3. 17. Kígyó u. 38.

11. Cseke Béla (98) Debrecen, magyar 1019360315
 Hajdúszoboszló, 1936. 12. 6. Kígyó u. 45.

12. Csongrádi István (97) Debrecen, magyar 3111382090
 Debrecen, 1938. 9. 24. Emerich u. 5.

13. Dolezsán Ferenc (99) Debrecen, magyar 3111410832
 Debrecen, 1941. 3. 31. Csapó u. 45.

14. Faragó József (100)  Debrecen, magyar 3111400602
 Debrecen, 1940. 3. 15. Dobozi u. 9.

15. Farkas István (101)  Debrecen, magyar 3009411820
 Budapest, 1941. 8. 19. Nagy Pál u. 9.

16. Gaál Alpár Sándor (102)  Debrecen, magyar 1676420294
 Kiskunhalas, 1942. 5. 14. Wesselényi u. 2.

17. Gyöngyösi Sándor (103)  Debrecen, magyar 3111370101
 Debrecen, 1937. 1. 10. Wesselényi u. 2.

18. Hadházy László (104)  Debrecen, magyar 1004380251
 Hajdúhadház, 1938. 10. 8. Péter& a u. 50.

19. Harsányi Zsolt (106)  Debrecen, Homokkert magyar 3111912111
 Debrecen, 1941. 9. 8. Hegyi Mihályné u. 21.

20. Herczeg Imre Ernő (105) Szeged magyar 3281391365
 Szeged, 1939. 10. 14. Hétvezér u. 38/b

21. Jeney Csaba (107) Debrecen, magyar 0353380066
 Berettyóújfalu, 1938. 2. 6. Nádor u. 6.

22. Jobbágy László (108) Debrecen, magyar 1145420295
 Eger, 1942. 5. 31. Poroszlay u. 72.
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23. Jóga József (109) Debrecen, magyar 3011400812
 Debrecen, 1941. 3. 30. Erdei u. 29.

24. Jónás László József (110) Szeged, magyar  3281373432
 Szeged, 1937. 3. 18. Br. Jósika u. 26-28.

25. Kalmár Antal (112) Debrecen, magyar 3111381484
 Debrecen, 1938. 7. 11. Igric u. 14.

26. Kardos Béla (115) Debrecen, magyar 3111380528
 Debrecen, 1938. 3. 7. Domokos S. u. 24.

27. Kardos László (116) Debrecen, magyar 3111360051
 Debrecen, 1936. 1. 5. Miklós u. 18.

28. Katona József (117) Debrecen, magyar 3111381151
 Debrecen, 1938. 5. 22. Honvéd u. 24.

29. Kállay Ferenc (121) Debrecen, magyar 3350420184
 Ungvár, 1942. 3. 3. Miklós u. 18.

30. Kiss Attila (118) Debrecen, magyar 3111361481
 Debrecen, 1936. 7. 10. Külsővásártér 7.

31. Kovács Pál (120) Debrecen, magyar 3111391185
 Debrecen, 1939. 6. 5. Kígyó u. 33.

32. Kozma Miklós (123) Nyíregyháza, magyar menekült
 Szászrégen, 1938. 12. 15. Alsópázsit 160.

33. Lakatos László (124) Debrecen magyar 0406370089
 Bagamér, 1937. 10. 30. Faragó u. 19.

34. Lengyel József (125) Debrecen, magyar 3111400534
 Debrecen, 1940. 3. 6. Csokonai u. 54.

35. Madarász Bálint (128) Debrecen, magyar 1014390217
 Nádudvar, 1939. 10. 3. Varga u. 29.

36. Mészáros Benjámin (129) Nyíregyháza, magyar 0329390123
 Öcsöd, 1939. 8. 20. Kéz u. 20/b.

37. Mikle István (130) Szeged, magyar menekült
 Léva, 1936. 8. 9. Marx tér 9.

38. Molnár Gábor (131) Debrecen, magyar 3111382281
 Debrecen, 1938. 10. 28. Mikepércsi u. 18.

39. Mózes István (132) Debrecen, Nyilas telep magyar 3111360826
 Debrecen, 1936. 4. 18. Mező u. 17.

40. Nagy László (126) Debrecen, magyar 3111342227
 Debrecen, 1934. 9. 14. Apa+ y u. 14.

41. Nemes Zoltán (227) Nyíregyháza, magyar 2082380077
 Nyírtét, 1938. 10. 21. Keskeny u. 11.

42. Orbázi Gyula (133) Kisvárda, magyar –
 Polgár, 1936. 7. 13. Verbőczy u. 3.

43. Ökrös Zoltán (134) Debrecen, magyar 3111380896
 Debrecen, 1938. 4. 23. Legányi u. 17.
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44. Pap László (135) Debrecen, magyar 3111471951
 Debrecen, 1938. 5. 24. Böszörményi u. 152.

45. Papp László Géza (136) Debrecen, magyar 3111362344
 Debrecen, 1936. 11. 1. Teleki u. 28.

46. Pikó Dezső István (137) Debrecen, magyar 1017400284
 Hajdúböszörmény, 1940. 4. 25. Miklós u. 27.

47. Rónai Tamás (139) Debrecen, magyar 3111372140
 Debrecen, 1937. 10. 2. Miklós u. 39.

48. Sándor Attila István (140) Szeged, magyar 3321390477
 Székesfehérvár, 1939. 6. 10. Szűcs u. 12.

49. Sipos Ete Álmos (142) Kisújszállás, magyar 3014370351
 Budapest, 1937. 5. 16. Kálvin tér. 3.

50. Sipos László (143) Szeged, magyar 3281380288
 Szeged, 1938. 1. 26. Boldogasszony sugárút 20.

51. Somogyi Tihamér (144) Debrecen, magyar 3111411697
 Debrecen, 1941. 7. 21. Bakocs u. 1/b.

52. Szabó Albert (148) Debrecen-Félegyháza, magyar 3111401484
 Debrecen, 1940. 7. 4. Tamás u. 26.

53. Szabó András (149) Debrecen, magyar 3111381994
 Debrecen, 1938. 9. 15. Csonka u. 9.

54. Szabó Csaba (150) Debrecen, magyar 3111401318
 Debrecen, 1940. 6. 12. Rákóczi u. 17.

55. Szabó Miklós (151) Nyíregyháza, magyar menekült
 Őrös, 1936. 5. 16. Alsópázsit 147.

56. Szalai Gyula (152) Nyíregyháza, magyar menekült
 Réto, 1936. 4. 23. Sorház u. 5.

57. Szatmári László (145) Debrecen, magyar 1014390292
 Nádudvar, 1939. 12. 29. Méliusz tér 14.

58. Székely Károly (146) Debrecen, magyar menekült
 Brassó, 1937. 10. 16. Bajcsi Zsilinszky 36.

59. Szili Török Imre (160) Szeged, magyar 3281400376
 Szeged, 1940. 3. 2. Londoni krt. 2/b.

60. Szilva Ernő (147) Debrecen, magyar 3111381590
 Debrecen, 1938. 7. 25. Bujdosó u. 19.

61. Szotyori István (153) Újszeged, magyar 0713410054
 Tápé, 1941. 8. 20. Pozsonyi u. 6.

62. Szőke József (154) Debrecen, magyar 3111360797
 Debrecen, 1936. 4. 13. Eötvös u. 22.

63. Szűcs János (155) Debrecen, magyar 3111372365
 Debrecen, 1937. 11. 4. Nyíl u. 39.

64. ? Béla (156) Debrecen, magyar 3111392132
 Debrecen, 1939. 10. 9. Simonyi út 4.
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65. Tárkányi Zoltán (157) Nyíregyháza, magyar 3008363955
 Budapest, 1936. 7. 9. Deák Ferenc u. 47.

66. Tóth Zoltán (159) Debrecen, magyar 3111412584
 Debrecen, 1941. 10. 28. Meszena u. 7.

67. Török István (161) Debrecen, magyar 2593390064
 Pápa, 1939. 2. 22. Lugossy u. 4.

68. Valkó Miklós (162) Szeged, magyar 3281401759
 Szeged, 1940. 12. 5. Szt. László u. 16/a.

69. Vári Gyula (163) Debrecen, magyar 3111370112
 Debrecen, 1937. 1. 15. Pacsirta u. 62/b.

70. Veres László (164) Kisvárda, magyar 2029390274
 Kisvárda, 1939. 8. 10. Madács u. 15.

71. Vida Miklós (165) Nyíregyháza, magyar 2098380160
 Nyíregyháza, 1938. 2. 8. Kálvin tér 13.

72. Vrabecz Tibor (166) Kisvárda, magyar 2029360175
 Kisvárda, 1936. 5. 25. Bocskai u. 2.

73. Bodnár István (205) Miskolc, magyar 3221371506
 Miskolc, 1937. 12. 19. Árok u. 8.

74. Erdélyi Attila (206) Miskolc, magyar 2900410323
 Sátoraljaújhely, 1941. 6. 30. Mátyás kir. út 3.

75. Farkas Botond (207) Miskolc, magyar 4445420199
 Máramarossziget, 1942. 4. 16. Szentpéteri kapu 63.

76. Fehér Ernő (208) Miskolc, magyar menekült
 Marosnagylak, 1938. 7. 5. Zsolcai kapu 32.

77. Incze Zoltán (209) Miskolc, Soltész-Nagy magyar     Mezőtúr-370430
 Mezőtúr, 1937. 9. 28. Kálmán u. 2.

78. Kistelegdi Ernő (210) Miskolc, magyar 3009370336
 Budapest, 1937. 2. 17. Kossuth u. 20.

79. Korik Tamás (211) Miskolc, magyar 3221401378
 Miskolc, 1940. 10. 2. Jósika u. 11.

80. Landa Ede (221) Miskolc, magyar 0509410023
 Alsózsolca, 1941. 5. 21. Mindszent u. 14.

81. Nyakó József (222) Miskolc, magyar 3221401227
 Miskolc, 1940. 9. 5. Kun József u. 29.

82. Petró István (212) Miskolc, magyar 3221391266
 Miskolc, 1939. 11. 1. Mindszent u. 14.

83. Péter: y Ferenc (213) Ózd,                            magyar        Marosvásárhely-410565
 Marosvásárhely, 1941. 7. 23. Mecskey u. 42. 

84. Szabó Iván (214) Miskolc, magyar 3221411319
 Miskolc, 1941. 9. 28. Jókai u. 8.

85. Szabó Sándor (215) Miskolc, magyar Brassó-380062
 Brassó, 1938. 4. 1. Mátyás kir. u. 74.
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86. Sztahon Zoltán (216) Miskolc, magyar 3221370063
 Miskolc, 1937. 1. 14. Nagy Sándor u. 30.

87. Tátrai Pál (217) Ózd, magyar 1677340927
 Kispest, 1934. 10. 12. Kiserdőalja 8.

88. Török Zsolt (223) Miskolc, magyar 3221410816
 Miskolc, 1941. 6. 24. Széchenyi u. 19.

89. Turján György (218) Sátoraljaújhely, magyar 2900390541
 Sátoraljaújhely, 1939. 10. 31. Stuhler A. u. 26.

90. Varga Gyula (219) Aszaló magyar     Szikszó  400033
 Szikszó, 1940. 2. 21.

91. Vágási József (224) Miskolc, magyar 3221371225
 Miskolc, 1937. 10. 11. Schweidel J. u. 11.

92. Váró Attila (220) Sátoraljaújhely, magyar 2900390314
 Sátoraljaújhely, 1939. 6. 29. Csalogány u. 18.

93. Virágh Sándor (225) Sátoraljaújhely, magyar 2900400116
 Sátoraljaújhely, 1940. 3. 7. Tűzoltó tér 4.

94.  Albert István (226) Székesfehérvár, magyar 3014390682
 Budapest, 1939. 8. 11. Hosszúsétatér 2.

95. Almáshegyi Béla (227) Salgótarján, magyar
 Salgótarján, 1941. 4. 16. Somlyó u. 17.

96. Batta László (583) Sopron, magyar 3008373920
 Budapest, 1937. 7. 11. Bal+  u. 7.

97. Bihari Gyula (228) Tata, magyar 73-9947
 Vecsés, 1937. 12. 24. Apátság u. 9.

98. Bodás Tamás (229) Székesfehérvár, magyar 3321400235
 Székesfehérvár, 1940. 3. 8. Széchenyi u. 6.

99. Borbás Sándor (230) Székesfehérvár, magyar 3321370318
 Székesfehérvár, 1937. 4. 23. Malom u. 21.

100. Gál József (232) Székesfehérvár, magyar 3321360439
 Székesfehérvár, 1936. 6. 25. Selyem u. 30.

101. Czibulka László (231) Esztergom, magyar 3009402278
 Budapest, 1940. 10. 16. Honvéd u. 42.

102. Jilli Antal (234) Székesfehérvár, magyar 3321380809
 Székesfehérvár, 1938. 10. 1. Tas u. 8.

103. Juhász Márton (294) Tata, magyar 3012400427
 Budapest, 1940. 8. 31. Ferenciek u. 10.

104. Kovács Árpád (236) Székesfehérvár, magyar 3009390069
 Budapest, 1939. 1. 4. Széchenyi u. 37.

105. Láng Péter (594) Pécs, magyar 3241410863
 Pécs, 1941. 8. 14. Bajnok u. 34.

106. Maller Zsolt (291) Pápa magyar 3009380010
 Budapest, 1938. 1. 28. Veszprémi út 1.
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107. Matyus István (237) Szőny, magyar 1293360068
 Szőny, 1936. 9. 17. Alsó u. 429.

108. Nagy Béla (292) Pápa, magyar menekült
 Marosvásárhely, 1939. 4. 18. Jókai u. 26.

109. M. Nagy András (238) Salgótarján, magyar –
 Salgótarján, 1939. 10. 30. Teleki u. 42.

110. Németh István (239) Székesfehérvár, magyar 3321360604
 Székesfehérvár, 1936. 9. 1. Nagyszebeni u. 12.

111. Sipics László (240) Székesfehérvár, magyar 3321400684
 Székesfehérvár, 1940. 7. 31. Bercsényi u. 26.

112. Sipőcz Ferenc (241) Győr, magyar 2542390019
 Mihályháza, 1939. 9. 18. Újkapu u. 15.

113. Szerencsi Ottó (242) Salgótarján, magyar 1445420100
 Ragyolc, 1942. 11. 18. Állomás u. 4.

114. Székely Lajos (245) Tatabánya, magyar 0303370061
 Mezőberény, 1937. 4. 9. VIII. Akácfa u. 362.

115. Székely Huba (243) Tata, magyar 1321390004
 Tata, 1939. 1. 18. II. Bacsó Béla út 54.

116. Szűcs László (246) Győr, magyar 3121390459
 Győr, 1939. 5. 7. Árpád u. 21.

117. Szűcs Gusztáv (247) Tatabánya magyar 2558380180
 Mezőtúr, 1938. 4. 15. VI. Mester u. 17-4.

118. Szubatics Sándor (244) Salgótarján magyar 4552380582
 Kolozsvár, 1938. 3. 27. Nagylaktanya

119. i/ . Takács József (248) Tata magyar 1321380027
 Tata, 1938. 4. 23. II. Somogyi Béla u. 5.

120. Tálas János (249) Székesfehérvár magyar menekült
 Szilágycseh, 1939. 12. 9. Felsőkirálysor 32.

121. Tóth István (250) Tata, magyar 132140003
 Tata, 1940. 3. 3. Bezerédi u. 2.

122. Tóth Tamás (251) Tata, magyar 1283350054
 Császár, 1935. 9. 13. Kocsi u. 13.

123. Tuáni István (253) Székesfehérvár, magyar 370173
 Gödöllő, 1937. 6. 26. Vörösmarty tér 7.

124. Vári Nagy István (254) Veszprém, magyar 2594380102
 Veszprém, 1938. 3. 17. Dózsa György u. 23.

125. Zoványi Ernő (255) Veszprém, magyar 3008386982
 Budapest, 1938. 12. 11. Dózsa György u. Főposta

126. Borbély János (295) Kápolnásnyék, magyar 3009381633
 Budapest, 1938. 8. 15. Deák Ferenc u.

127. Budai László (296) Kápolnásnyék, magyar 3321370527
 Székesfehérvár, 1937. 7. 4. Fő u. 5.
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128. Dancs József (297) Bicske, magyar –
 Csabdi, 1937. 2. 11. Tükrös puszta

129. Futás Ottó (298) Piliscsaba, magyar 1251400539
 Törökszentmiklós, 1940. 10. 8. Kossuth Lajos u. 6.

130. Kalmár Sándor (299) Mány magyar 0828410005
 Mány, 1941. 2. 15. Arany János u. 275.

131. Kiss Lajos (301) Etyek, magyar 2087370037
 Nagyvarsány, 1937. 4. 12. No. 296.

132. Kónya Lajos (302) Bicske, magyar 0302400079
 Köröstarcsa, 1940. 11. 25. Csákvári u. 4.

133. Kovács József (303) Csabdi, magyar 0822410026
 Csabdi, 1941. 10. 8. Fő u. 64.

134. Kuti Sándor (304) Etyek, magyar 0834360083
 Etyek, 1936. 9. 23. No. 333.

135. Molnár László (305) Bicske magyar 1265360140
 Dorog, 1936. 8. 26. József Attila u. 40.

136. Nagy Sándor (306) Bicske, magyar –
 Bruxelles, 1940. 4. 18. Bogya K. u. 52.

137. Pósfai László (307) Bicske,  magyar 0821360130
 Bicske, 1936. 10. 21. Batthyány u. 63.

138. Sárközy Zsigmond (308) Mány magyar 0828370023
 Mány, 1937. 5. 3. Pető&  S. u. 514.

139. Sipos Ferenc (310) Csabdi magyar –
 Csabdi, 1937. 10. 10.

140. Szalóki Sándor (311) Bicske magyar 0821410033
 Bicske, 1941. 3. 22. Kisfaludy u. 5.

141. Takács Kálmán (312) Mány, magyar menekült
 Felsőszeli, 1937. 4. 22. Rákóczi u. 492.

142. Tihanyi Károly (313) Csabdi magyar –
 Csabdi, 1937. 8. 11. No. 37.

143. Vályi László (314) Velence, magyar 3014390979
 Budapest, 1939. 11. 18. Deák Ferenc u. 6.

144. Gaál Dániel (315) Baracska magyar 0820390040
 Baracska, 1939. 9. 18.

145. Csikos Nagy Bálint (346) Pesterzsébet magyar 3009422051
 Budapest, 1942. 7. 30. Csoma u. 20.

146. Deme Bertalan (347) Csepel magyar 3008361980
 Budapest, 1936. 3. 30. Községház u. 25.

147. Enyedi Miklós (570) Pestszentlőrinc magyar 1677410535
 Kispest, 1941. 6. 27. Állami telep 7.

148. Éles Imre (348) Pesterzsébet, magyar 3009372189
 Budapest, 1937. 10. 24. Török Flóris u. 108.
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149. Forgó Jenő (349) Csepel, magyar –
 Győr, 1936. 7. 30. Medve u. 32.

150. Gerő Rezső (571) Pesterzsébet, magyar –
 Kispest, 1935. 11. 24. Munkácsi u. 6/a.

151. Bögölyös Ferenc (350) Csepel magyar 1591390148
 Soroksár-Újtelep, 1939. 8. 13. Láng Kálmán u. 7.

152. Harsányi Tibor (351) Pesterzsébet magyar 1680300261
 Pesterzsébet, 1939. 4. 9. Ady Endre u. 43.

153. Ho' mann László (584) Rákosszentmihály magyar 1684390761
 Újpest, 1939. 6. 16. József u. 155.

154. Hunyadi Ferenc (352) Kispest magyar 1677390700
 Kispest, 1939. 9. 5. Mátyás kir. út 5.

155. Jánosi Ferenc (572) Pesterzsébet, magyar 3009362315
 Budapest, 1936. 11. 20. Angyal u. 4.

156. Kovács Aladár (354) Csepel magyar 3321400893
 Székesfehérvár, 1940. 10. 3. Vágóhíd u. 2.

157. Kőmíves Dávid (625) Pesthidegkút magyar 3014410863
 Budapest, 1941. 9. 7. Lomb u. 31.

158. Láng Ferenc (355) Budafok, magyar 3012410446
 Budapest, 1941. 2. 21. Irén u. 2.

159. Márton Ferenc (356) Rákospalota magyar 1684390968
 Újpest, 1939. 8. 8. Baksay S. u. 2.

160. Nagy Rezső (573) Pesterzsébet magyar 3008372839
 Budapest, 1937. 5. 13. Kende u. 65. II. 9.

161. Németh Nándor (358) Pestújhely magyar 3008385314
 Budapest, 1938. 9. 16. Bajcsy Zs. u. 42.

162 Osváth Elemér (359) Rákospalota magyar 
 Újpest, 1937. 3. 23. ONCSA telep. 53.

163. Paul István (574) Pesterzsébet, magyar 3014410793
 Budapest, 1941. 8. 15. Török Flóris u. 84.

164. Paulini Hugó (361) Kispest, magyar 1239410054
 Kunhegyes, 1941. 4. 16. Hunyadi u. 113.

165. Soós György (575) Pestszentlőrinc, magyar 3009392567
 Budapest, 1939. 12. 4. Állami telep. 213-4.

166. Somlyai Károly (362) Pestszentlőrinc magyar 3009381807
 Budapest, 1938. 8. 31. Vak Bottyán u. 8.

167. Szarka Antal (576) Pestszentlőrinc, magyar 1669380052
 Budapest, 1937. 6. 9. Bercsényi u. 37.

168. Szállás Sándor (363) Pesterzsébet magyar 1669380052
 Váchartyán, 1938. 12. 30. Alkotmány u. 49.

169. Szász István (364) Pesterzsébet, magyar 1680360081
 Pesterzsébet, 1936. 3. 16. ; urzó u. 74-76.
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170. Varga László (582) Pestújhely, magyar 3014400602
 Budapest, 1946. 7. 2. Molnár V. u. 34.

171. Varga Tibor (368) Rákospalota, magyar 1682410076
 Rákospalota, 1941. 6. 13. Szt. Korona u. 15.

172. Nagy Béla (640) Gyula, magyar –
 Gyula, 1936. 11. 3. Zsinór u. 6.

173. Argai Csaba (596) Budapest, V. magyar 3009380488
 Budapest, 1938. 3. 8. Katona J. u.

174. Arany Bálint (597) Budapest, VII. magyar 3014411050
 Budapest, 1941. 10. 23. Király u. 64.

175. Balázs Endre (400) Budapest, VIII. magyar 3008367068
 Budapest, 1936. 12. 22. Práter u. 66.

176. Balogh Pál (592) Budapest, VIII. magyar 3000417632
 Budapest, 1941. 11. 2. Koszorú u. 22.

177. Blaha István (404) Budapest, VI. magyar 3008414121
 Budapest, 1941. 6. 2. Szondy u. 80.

178. Benkó György (406) Budapest, IX. magyar 3008416960
 Budapest, 1941. 9. 29. Gát u. 7.

179. Csáji Attila (605) Budapest, XIII. magyar menekült
 Szepsi, 1939. 3. 21. Gömb u. 98.

180. Császár Tibor (595) Budapest, V. magyar 3008406399
 Budapest, 1940. 9. 22. Csáky u. 36.

181. Csider Árpád (414) Budapest, XI. magyar 3011371061
 Budapest, 1937. 7. 30. Csóka u. 3/a

182. Csiha Sándor (412) Budapest, VII. magyar 1684391206
 Újpest, 1936. 2. 19. Alsóerdősor 36.

183. Czári Károly (410) Budapest, VIII. magyar 3009342946
 Budapest, 1934. 12. 4. Dugonics u. 15.

184. Csobaji Zsolt (413) Budapest, III. magyar 3008411869
 Budapest, 1941. 3. 10. Bécsi u. 93/b

185. Dobos Pál (610) Budapest, VII. magyar 3014400071
 Budapest, 1940. 1. 25. Vilma királyné u. 7.

186. Dobos Attila (603) Budapest, XI. magyar 3008413126
 Budapest, 1941. 4. 27. Bocskai u. 13.

187. Dóka László (416) Budapest, XIV. magyar 3013410110
 Budapest, 1941. 1. 4. Kerepesi u. 46.

188. Dorner Tibor (417) Budapest, XI. magyar 3009421029
 Budapest, 1942. 4. 15. Bocskai u. 42.

189. Ecsedi István (418) Budapest, VIII. magyar 3014380919
 Budapest, 1938. 12. 3. Szigony u. 14.

190. Elek Attila (419) Budapest, IX. magyar 3008384650
 Budapest, 1938. 8. 13. Mátyás u. 13.
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191. Erdész József (420) Budapest, XI. magyar 3008392572
 Budapest, 1939. 4. 16. Ballagi Mór u. 4.

192. Éliás Ferenc (421) Budapest, XI. magyar 3008396896
 Budapest, 1939. 11. 10. Csóka u. 3/a.

193. Fülöp Jenő (470) Budapest, VI. magyar 3006480449
 Újvidék, 1938. 1. 2. Jókai u. 28.

194. Gereben Ferenc (424) Budapest, XIV. magyar 3014410580
 Budapest, 1941. 6. 14. Szathmári u. 101.

195. Győr+ y László (616) Budapest, VI. magyar 3008414135
 Budapest, 1941. 6. 5. Izabella u. 45.

196. Hajnal Antal (471) Budapest, XIV. magyar 3008372195
 Budapest, 1937. 4. 13. Dózsa György u. 7.

197. Hegedűs Bálint (425) Budapest, XIV. magyar 2405371164
 Temesvár, 1937. 10. 27. Gyarmat u. 5.

198. Hollerbach István (598) Budapest, VII. magyar 3008403018
 Budapest, 1940. 4. 27. Rózsa u. 35.

199. Horváth Zoltán (473) Budapest, VI. magyar 3008365700
 Budapest, 1936. 10. 11. Hunyadi tér 10.

200. Hupfer Rezső (427) Budapest, X. magyar 3008392384
 Budapest, 1939. 4. 13. Ónódi u. 10.

201. Joó Sándor (587) Budapest, II. magyar 3008393118
 Budapest, 1939. 5. 10. Torockó tér 1.

202. József Ferenc (429) Budapest, X. magyar 3080420056
 Budapest, 1942. 1. 7. Pongrác u. 9.

203. Karsa Botond (432) Budapest, VI. magyar 3006361650
 Budapest, 1936. 8. 23. Székely B. u. 2/c

204. Kása István (433) Budapest, VIII. magyar 3008373395
 Budapest, 1937. 6. 11. Kemény Zs. u. 9.

205. Kápolna János (434) Budapest, XIII. magyar 3006352475
 Budapest, 1935. 9. 22. Gömb u. 29.

206. Kiss Mátyás (601) Budapest, VI. magyar 3008401008
 Budapest, 1940. 2. 9. Aradi u. 28.

207. Kutas Gábor (436) Budapest, XIV. magyar 3014380344
 Budapest, 1938. 4. 28. Róna u. 197.

208. Laudon László (438) Budapest, III. magyar 3001380393
 Budapest, 1938. 3. 17. Vörösvári u. 18.

209. Matusz Ferenc (468) Budapest, VIII. magyar 3009390007
 Budapest, 1938. 12. 26. Koltai Anna u. 51.

210. Zilah István (466) Budapest, XI.  magyar 3008396106
 Budapest, 1939. 10. 1. Kökörcsin u. 13.

211. Moldvai Ferenc (440) Budapest, XIV.  magyar 3008390140
 Budapest, 1939. 1. 4. Erzsébet tér 38/b
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212. Mózer János (441) Budapest, XII.  magyar 3012400673
 Budapest, 1940. 9. 30. Vörös hadsereg u. 4.

213. Nagy Gábor (446) Budapest, IX.  magyar 3009391987
 Budapest, 1939. 9. 17. Vágóhíd u. 40.

214. Nagy Endre (443) Budapest, XIV.  magyar 3014390592
 Budapest, 1939. 5. 29. Erzsébet kirné. út 41.

215. Nagy Lajos (444) Budapest, IX.  magyar 3009390643
 Budapest, 1939. 3. 25. Üllői úti kislakások

216. Nagy Ferenc (445) Budapest, XIV.  magyar 3008383913
 Budapest, 1938. 7. 8. Dorozsmai u. 62.

217. Nyisztor Jenő (448) Budapest, XIV.  magyar 3008371469
 Budapest, 1937. 3. 8. Mogyoródi u. 104.

218. Orbán Sándor (612) Budapest, VIII.  magyar 3008395313
 Budapest, 1939. 8. 25. Baross u. 81.

219. Pataki Ferenc (450) Budapest, IX.  magyar 1680380180
 Pesterzsébet, 1938. 5. 18. Soroksári u. 31.

220. Papp Ferenc (469) Budapest, VII.  magyar 3008397297
 Budapest, 1939. 11. 20. Munkás u. 7.

221. Pázsitka Tibor (449) Budapest, XIV.  magyar 3007400044
 Budapest, 1940. 1. 18. Amerikai út 68/b

222. Pethő László (600) Budapest, XIII.  magyar 1583410001
 Pestszentimre, 1940. 12. 31. Unoka u. 46.

223. Polgár László (451) Budapest, XIV.  magyar 3008380915
 Budapest, 1938. 2. 17. Nagy Lajos kir. u. 104.

224. Rácz György (599) Budapest, XIII.  magyar 3008381675
 Budapest, 1938. 8. 16. Dagály u. 16.

225. Rozsondai Attila (453) Budapest, VIII.  magyar 3009420487
 Budapest, 1942. 2. 21. Alföldi u. 16.

226. Se+ ert Oszkár (456) Budapest, XII.  magyar 3009431164
 Budapest, 1943. 5. 13. Németvölgyi u. 17.

227. Simon Károly (639) Budapest, XII.  magyar 3012410797
 Budapest, 1941. 4. 7. Németvölgyi u. 17.

228. Sipos László (454) Budapest, XIV.  magyar –
 Budapest, 1942. 11. 4. Varsó u. 10.

229. Szabó Attila (457) Budapest, I.  magyar 3008397723
 Budapest, 1939. 12. 19. Zsolt u. 11.

230. Szani Lajos (455) Budapest,  magyar 3012423044
 Budapest, 1942. 11. 20. Endrődi S. u. 14.

231. Szathmáry Mihály (458) Budapest, II.  magyar 64-1940
 Hagymásbodony, 1936. 9. 27. Szász K. u. 4.

232. Széll István (555) Budapest, VII.  magyar 3008375129
 Budapest, 1937. 9. 15. Csengery u. 22.
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233. Szelényi Iván (459) Budapest, II.  magyar 3001380546
 Budapest, 1938. 4. 17. Kapi u. 12.

234. Szénásy István (556) Budapest, VII.  magyar 3008370962
 Budapest, 1937. 2. 15. Jósika u. 25. 

235. Szókán Gyula (462) Budapest, XIII.  magyar 3008412113
 Budapest, 1941. 3. 20 Váci u. 170/c

236. Török Endre (557) Budapest, VII.  magyar 3008373669
 Budapest, 1937. 6. 25. Cserhát u. 23.

237. Tusnádi Ödön (558) Budapest, VII.  magyar 3014380018
 Budapest, 1938. 1. 10. Lövölde tér 2/a

238. Veress Sándor (559) Budapest, VII.  magyar 3007410487
 Budapest, 1939. 9. 10. Vilma kirné út 8/a

239 i' . Vörös Kálmán (465) Budapest, V.  magyar 3000415914
 Budapest, 1941. 8. 14. Nádor u. 13.

240. Bánky Péter (405) Budapest, XII.  magyar 3012420975
 Budapest, 1942. 2. 6. Vecse u. 23.

241. Michna Ottó (357) Kispest  magyar 3008412678
 Budapest, 1941. 4. 10. Szegfű u. 14.

242. Bagdács Margit (7) Debrecen,  magyar 3111191271
 Debrecen, 1939. 6. 19. Csörsz u. 23.

243. Balázs Anna (3) Szeged, Klébelsberg- magyar menekült
 Marosludas, 1936. 9. 9. telep, Verseci u. 34.

244. Balázs Julianna (4) Szeged, Klébelsberg- magyar menekült
 Marosludas, 1937. 10. 11. telep, Verseci u. 34.  

245. Balogh Julianna (5) Debrecen, magyar 1684360277
 Újpest, 1936. 3. 15. Komáromi u. 29.

246. Bana Róza (8) Debrecen,  magyar 3111370686
 Debrecen, 1937. 3. 27. Poroszlai út 42.

247. Barkóczi Ilona (12) Debrecen,  magyar 3111412482
 Debrecen, 1941. 10. 17. Török Bálint u. 24.

248. Bíró Enikő (9) Debrecen,  magyar 3111371591
 Debrecen, 1937. 7. 22. Honvéd u. 32.

249. Bíró Ilona (10) Debrecen,  magyar 3111372522
 Debrecen, 1937. 10. 26. MÁV Kolónia IV. 6.

250. Bodnár Ilona (11) Debrecen,  magyar 3013391032
 Budapest, 1939. 7. 13. Holló János u. 19/a

251. Csukás Erzsébet (13) Debrecen,  magyar 3111381426
 Debrecen, 1938. 7. 5. Töhötöm u. 12.

252. Daczó Erzsébet (14) Debrecen,  magyar 3111400019
 Debrecen, 1939. 12. 26. Darabos u. 52.

253. Dézsi Erzsébet (15) Debrecen,  magyar 3111392402
 Debrecen, 1939. 11. 14. Böszörményi úti kislakás
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254. Dienes Irma (16) Debrecen,  magyar 3111392011
 Debrecen, 1939. 4. 14. Szabó Kálmán u. 32.

255. Engi Mária (17) Debrecen,  magyar 3111380706
 Debrecen, 1938. 3. 28. MÁV Kolónia

256. Éltető Éva (18) Debrecen,  magyar 3111382658
 Debrecen, 1938. 12. 20. Apa&  u. 143.

257. Éri Piroska (19) Szeged magyar 3281410381
 Szeged, 1941. 3. 13. Szilléri u. 28.

258. Faragó Klára (21) Debrecen magyar 3111411757
 Debrecen, 1941. 7. 29. Dobozi u. 9.

259. Farkas Éva (20) Debrecen, Tócóskert magyar 3111381494
 Debrecen,1938. 7. 14. Faiskola u. 7/f

260 Gyökér Judith (22) Debrecen,  magyar 3111381986
 Debrecen, 1938. 9. 16. Huszár Gáll u. 1.

261. Holló Éva (23) Debrecen,  magyar menekült
 Kassa, 1939. 9. 6. Teleki u. 14.

262. Holló Mirjam (24) Debrecen,  magyar 1015380204
 Püspökladány, 1938. 7. 6. Kálvin tér 13.

263. Hriczkó Éva (25) Debrecen,  magyar 3111371734
 Debrecen, 1937. 8. 13. Patai u. 8.

264. Hudák Éva (26) Nyíregyháza magyar 2098371596
 Nyíregyháza, 1939. 12. 19. Kisteleki u. 66.

265. Kalas Enikő (27) Debrecen,  magyar 3111411060
 Debrecen, 1941. 5. 4. Honvéd u. 21.

266. Kalocsai Olga (30) Nyíregyháza, magyar 2098401507
 Nyíregyháza, 1940. 11. 25. Csillag u. 3.

267. Karácsonyi Rozália (31) Szeged magyar 3281380539
 Szeged, 1938. 4. 11. Margit u. 18.

268. Kántor Erzsébet (29) Debrecen magyar 3111370741
 Debrecen, 1937. 4. 7. Veres u. 25.

269. Kányási Kata (28) Debrecen,  magyar 3111370974
 Debrecen, 1937. 5. 13. Virág u. 1.

270. Kása Irén (39) Nyíregyháza, magyar 2098391311
 Nyíregyháza, 1939. 10. 31. Sorház u. 26.

271. Kertész Judith (32) Debrecen,  magyar 3111411472
 Debrecen, 1941. 6. 24. Pallag u. 36.

272. Kiss Judit (33) Debrecen,  magyar 2098421329
 Nyíregyháza, 1942. 9. 28. Dombinszky u. 12.

273. Kiss Julianna (34) Debrecen,  magyar 3111392022
 Debrecen, 1939. 9. 22. Rákóczi u. 10.

274. Kiss Katalin (35) Debrecen,  magyar 3111402440
 Debrecen, 1940. 10. 26. Szappanos u. 25/b
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275. Kiss Magdolna (36) Szeged, magyar 3291380302
 Szeged, 1938. 3. 12. Agyagos u. 3.

276. Kispéter Ida (37) Szeged, magyar 3281380838
 Szeged, 1938. 7. 19. Dr. Kiss Menyhért u. 1.

277. Kocsmárszki Zsuzsanna (40) Nyíregyháza magyar 2098381402
 Nyíregyháza, 1938. 11. 8. Nádor u. 20.

278. Kókai Éva (38) Szeged, Tápé magyar 3281401528
 Szeged, 1940. 10. 22. Zágbár u. 4.

279. Komlós Ágota (41) Szeged magyar 
 Szeged, 1940. 7. 8. Szőregi u. 10.

280. Komlósi Erzsébet (42) Nyíregyháza magyar 2098410904
 Nyíregyháza, 1941. 7. 31. MÁV-bérház

281. Kuhár Mária (43) Nyíregyháza, magyar 2098390129
 Nyíregyháza, 1939. 1. 24. Lenin tér 12.

282. Lajos Mária (44) Debrecen,  magyar 3001381948
 Debrecen, 1938. 9. 10. Arany J. u. 51.

283. Lakatos Éva (45) Debrecen,  magyar 3321370234
 Székesfehérvár, 1937. 3. 29. Török Bálint u. 15.

284. Lovas Olívia (46) Debrecen,  magyar 3111380816
 Debrecen, 1938. 4. 10. Pacsirta u. 50.

285. Makkay Klára (47) Derecske, magyar 0335360111
 Vésztő, 1936. 7. 14.

286. Menyhárt Márta (48) Debrecen magyar 3111370639
 Debrecen, 1937. 3. 22. Bethlen u. 55.

287. Molnár Ibolya (49) Debrecen,  magyar 3111360240
 Debrecen, 1936. 1. 31. Darabos u. 39.

288. Móric Ibolya (50) Debrecen,  magyar 3111371036
 Debrecen, 1937. 5. 19. Kossuth u. 58.

289. G. Nagy Adél (51) Debrecen,  magyar 1001360403
 Balmazújváros, 1936. 10. 4. Boldogfalva u. 11.

290. Nagy Emma (52) Debrecen,  magyar 3111420429
 Debrecen, 1942. 2. 13. János u. 59.

291. Nagy Valéria (53) Debrecen,  magyar 3111381845
 Debrecen, 1938. 8. 24. Erzsébet u. 13.

292. Oláh Róza (54) Debrecen,  magyar 1254400387
 Karcag, 1940. 8. 30. Szoboszlai u. 2.

293. Papp Erika (57) Debrecen,  magyar 3111410332
 Debrecen, 1941. 2. 6. Vígkedvű Mihály u. 45.

294. Papp Erzsébet (58) Szeged, magyar 3281361329
 Szeged, 1936. 10. 14. Bihari u. 30.

295. Perjéssy Éva (55) Nyíregyháza, magyar 2098400807
 Nyíregyháza, 1940. 2. 7. Tompa Mihály u. 37.
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296. Peskó Irma (56) Debrecen,  magyar 3111360945
 Debrecen, 1936. 5. 1. Temető u. 22.

297. Pocsai Erzsébet (60) Szeged magyar menekült
 Szeged, 1938. 2. 6. Somogyi telep XV. 847.

298. Polgár Márta (59) Kisvárda, magyar 2029360436
 Kisvárda, 1936. 11. 19. Jékei u. 8.

299. Püspök Erzsébet (61) Debrecen magyar 3111371624
 Debrecen, 1937. 7. 26. Csapó u. 27.

300. Rácz Marianna (62) Debrecen magyar 1257380767
 Szolnok, 1938. 9. 30. Wesselényi u. 2.

301. Reményi Éva (63) Debrecen,  magyar 3111390443
 Debrecen, 1939. 2. 27. Péter* a u. 48.

302. Sári Katalin Ildikó (64) Füzesgyarmat magyar 0331410030
 Füzesgyarmat, 1941. 2. 27. Kossuth L. u. 16.

303. Selypes Éva (65) Szeged, magyar 0642370071
 Makó, 1937. 2. 1. Bocskai u. 6.
304. – – – –
305. Sipos Olga (567) Debrecen,  magyar –
 Budapest, 1940. 8. 24. Szalkai u. 3.

306. Somogyi Mária (67) Debrecen magyar 3111362634
 Debrecen, 1936. 12. 15. Rásó Gyula u. 23.

307. Süli Irén (68) Szeged, magyar 3281400990
 Szeged, 1940. 7. 1. Párisi krt. 34/a

308. Szabó Éva (69) Debrecen,  magyar 3111400227
 Debrecen, 1940. 1. 29. Wesselényi u. 81.

309. Szabó Éva Zsuzsanna (70) Debrecen magyar 3111371314
 Debrecen, 1937. 6. 21. Ajtó u. 10.

310. P. Szabó Katalin Klára (71) Hajdúsámson magyar 3111400363
 Debrecen, 1940. 2. 13. Borsi u. 443.

311. Szalai Erzsébet (72) Nyíregyháza magyar menekült
 Réte, 1940. 12. 15. Sorház u. 5.

312. Szalay Zsuzsanna (73) Nyíregyháza magyar menekült
 Réte, 1940. 12. 15. Sorház u. 5.

313. Szarvas Edit (74) Debrecen,  magyar 3111400080
 Debrecen, 1940. 1. 5. Monti ezredes u. 23.

314. Szerencsi Borbála (77) Nyíregyháza magyar 2098410851
 Nyíregyháza, 1941. 7. 13. Dohány u. 25.

315. Székely Irén (78) Nyíregyháza, magyar –
 Alsóborgó, 1938. 8. 24. 338. sz. őrház

316. Székely Mária Róza (76) Szeged magyar 3281360342
 Szeged, 1936. 3. 10. Juhász Gyula u. 7.

317. Szilágyi Margit (80) Debrecen magyar 3111361376
 Debrecen, 1936. 6. 28. Kalotaszeg u. 7.
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318. Szotyori Katalin (75) Újszeged magyar 3281391305
 Újszeged, 1939. 10. 1. Pozsonyi u. 6.

319. Takács Irén (81) Debrecen,  magyar 3111371504
 Debrecen, 1937. 7. 13. Honvéd u. 12.

320. Tóth Marianna (83) Debrecen, magyar 
 Debrecen, 1940. 1. 24. Baltazár Dezső u. 20.

321. Tömöri Piroska (568) Debrecen magyar 3006380225
 Budapest, 1938. 12. 6. Miklós u. 4.

322. Turi Etelka (569) Debrecen,  magyar 3111370945
 Debrecen, 1937. 5. 6. Pacsirta u. 45.

323. Závodszky Marianna (64) Debrecen magyar 3111420278
 Debrecen, 1942. 1. 24. Piac u. 10.

324. Zentai Ildikó (85) Nyíregyháza, magyar 3111412277
 Debrecen, 1941. 9. 15. MÁV-bérház

325. Zöldvári Ilona (86) Szeged, magyar 0329390069
 Öcsöd, 1939. 5. 8. Londoni krt. 1.

326. Andó Mária (167) Miskolc, magyar 3221360770
 Miskolc, 1936. 7. 5. Prohászka O. u.10.

327. Becza Zsuzsanna (168) Ózd, I. magyar 0536410571
 Ózd, 1941. 10. 14. Hétes telep

328. Csorba Katalin (169) Miskolc,                               magyar  Rimaszombat–370154
 Rimaszombat, 1937. 7. 22. Tulipán u. 11.

329. Darab Éva (170) Eger magyar Harsány–380026
 Harsány, 1938. 5. 30. Pacsirta u. 40.

330. Domján Éva (562) Miskolc,  magyar 0513410376
 Diósgyőr, 1941. 9. 17. Fazekas u. 13.

331. Dóczi Piroska (171) Ózd,  magyar 3008412766
 Budapest, 1941. 4. 16. Endresz György u. 2.

332. Fenyves Edit (172) Miskolc,  magyar 1136370072
 Poroszló, 1937. 8. 30. Major u. 33.

333. György Eszter (173) Miskolc, Soltész- magyar 3221380807
 Miskolc, 1938. 6. 30. Nagy Kálmán u. 3.

334. Horkai Teréz (174) Vámosújfalu,  magyar 2863390037
 Erdőhorváti, 1939. 6. 6.

335. Hubay Emőke (175) Miskolc,  magyar 0540370019
 Nekészeny, 1937. 2. 28. Farkas Károly u. 12.

336. Ilosvay Mária (176) Miskolc,  magyar 3221361457
 Miskolc, 1936. 12. 8. Széchenyi u. 72.

337. Ilosvay Zsuzsanna (177) Miskolc, magyar 3014390226
 Budapest, 1939. 3. 6. Széchenyi u. 72.

338. Kálmán Mária (178) Ózd, I.  magyar 0536370474
 Ózd, 1937. 10. 9. Hétes telep 9.
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339. Kántor Márta (179) Miskolc,  magyar 3221370751
 Miskolc, 1937. 7. 29. Mátyás kir. u. 17.

340. Kiss Julianna (180) Miskolc,  magyar 0468360065
 Emőd, 1936. 8. 6. Bacsó Béla u. 4.

341. Kiss Margit (181) Miskolc,  magyar 3221360321
 Miskolc, 1936. 3. 17. Szentpéteri kapu 18.

342. Kiss Viola Mária (182) Sátoraljaújhely magyar 1684401228
 Újpest, 1940. 10. 3. Justus u. 3.

343. Kormos Mária (183) Miskolc magyar 3221401230
 Miskolc, 1940. 9. 7. Kazinczy u. 10.

344. Lengyel Katalin (184) Miskolc, Martintelep magyar 3221360835
 Miskolc, 1936. 7. 11. Bornemissza u. 17.

345. Lipcsei Mária (186) Miskolc, magyar 2896370067
 Erdőbénye, 1937. 11. 29. Reményi u. 12.

346. Lőrincz Gabriella (187) Miskolc, magyar 3221370874
 Miskolc, 1937. 7. 28. Major u. 21.

347. Misley Judith (564) Ároktő magyar 0007370019
 Felsőcéce, 1937. 3. 23.

348. Nagy Irén (189) Miskolc, magyar 3221371457
 Miskolc, 1937. 12. 8. Salétrom u. 60.

349. Nagy Magdolna (190) Miskolc, magyar Kassa–390014
 Kassa, 1939. 1. 10. Kun József u. 35.

350. Nevelős Erzsébet (191) Miskolc, magyar 0013390008
 Szászfa, 1939. 2. 10. Kölcsey u. 6.

351. Oláh Klára (192) Miskolc, magyar 2098400102
 Nyíregyháza, 1940. 1. 25. Pacsirta u. 19.

352. Papp Ildikó (193) Miskolc, magyar 3221411393
 Miskolc, 1941. 10. 14. Apponyi u. 28.

353. Pap Ilona (194) Miskolc, magyar 3111390866
 Debrecen, 1939. 4. 26. Szentpéteri kapu 48.

354. Péter Jolán (195) Sátoraljaújhely, magyar 2900350454
 Sátoraljaújhely, 1935. 11. 2. ONCSA telep 3.

355. Rózsa Mária (197) Miskolc, magyar 0509390010
 Alsózsolca, 1939. 2. 22. Széchenyi u. 90.

356. Ruszti Antónia (198) Miskolc, magyar 0331380133
 Füzesgyarmat, 1938. 7. 31. Kinizsi u. 26.

357. Sebők Hortenzia (196) Miskolc magyar 3221370389
 Miskolc, 1937. 3. 31. Fazekas u. 17.

358. Szalay Erzsébet (199) Miskolc, magyar 3221380978
 Miskolc, 1938. 8. 15.  Bacsó Béla u. 2.

359. Szűcs Szilvia (200) Miskolc, magyar 3221370473
 Miskolc, 1937. 4. 19.  Palóczy u. 8.
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360. Túrós Márta (201) Miskolc, magyar 3701420081
 Rimaszombat, 1942. 3. 28. Déryné u. 2.

361. Vay Ildikó (202) Miskolc, magyar 3221380368
 Miskolc, 1938. 3. 23. Városház tér 22.

362. Váradi Éva (203) Miskolc, magyar 0488370005
 Bükkzsérc, 1937. 1. 30. Szöllőhegy 12.

363. Vörös Katalin (204) Miskolc, magyar 0527370077
 Szirma, 1937. 12. 6. Álmos u. 17.

364. Almáshegyi Hedvig (256) Salgótarján magyar
 Salgótarján, 1939. 3. 22. Dobsinai u.

365. Benkő Mária (258) Székesfehérvár, magyar –
 Velence, 1940. 5. 25. Sütő u. 1.

366. Botos Éva (260) Székesfehérvár, magyar 3321370598
 Székesfehérvár, 1937. 8. 13. Dobó u. 22.

367. Bottos Gabriella (261) Tata, magyar 123638
 Dévaványa, 1939. 10. 17. Paulamajor

368. Bujdosó Klára (262) Tata, magyar 380023
 Tahitótfalu, 1938. 6. 23. Komáromi u. 49.

369. Fésüs Katalin (264) Székesfehérvár, magyar 3321390218
 Székesfehérvár, 1939. 3. 14. Bognár u. 1.

370. Gergely Zsuzsanna (265) Székesfehérvár magyar 4936390009
 Cegőtelke, 1939. 9. 18. Széchenyi u. 76.

371. Heim Margit (268) Székesfehérvár, magyar 3321400478
 Székesfehérvár, 1940. 5. 26. Bástya u. 15.

372. Izsáki Erzsébet (266) Tata, magyar 1321360098
 Tata, 1936. 11. 7. Nagykert u. 20.

373. Jancsó Ottília (267) Győr, magyar 3121370844
 Győr, 1937. 10. 3. Zechneister u. 3.

374. Kacsó Mária (270) Salgótarján, magyar –
 Salgótarján, 1937. 6. 15. Jónás-telep, Akác u.

375. Kecskés Magdolna (271) Tatabánya magyar 13003602040
 Felsőgalla, 1936. 10. 1. 15. ház 342-3

376. Kerkápoly Klára (272) Székesfehérvár magyar 3321400479
 Székesfehérvár, 1940. 5. 28. Szt. István u. 19.

377. Kiss Éva (273) Székesfehérvár, magyar 3321380287
 Székesfehérvár, 1938. 3. 27. Simor u. 35.

378. Kovács Ilona (274) Székesfehérvár, magyar 3321390932
 Székesfehérvár, 1939. 10. 16. Lövölde u. 9.

379. Lengyel Mária (275) Tata magyar 1316360073
 Tata, 1936. 10. 30. Ady Endre u. 18.

380. Molnár Erzsébet (277) Székesfehérvár magyar 3321360078
 Székesfehérvár, 1936. 5. 28. Havranek J. u. 27/b
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381. Nagy Éva (278) Győr, magyar 3121370766
 Győr, 1937. 9. 13. Simor tér 9.

382. Nagy Irén (279) Székesfehérvár, magyar 3321400838
 Székesfehérvár, 1940. 9. 19. Udvarhelyi u. 45.

383. Németh Edith (288) Pápa, magyar 2593370129
 Pápa, 1937. 4. 2. Böröllő

384. Pénzes Irén (280) Szőny, magyar 1293390010
 Szőny, 1939. 3. 11. Belső u. 278.

385. Tasnády Magdolna (289) Pápa magyar 4738361942
 Aranyosegerhegy, 1936. 12. 6. Muli J. u. 18.

386. Tóth Éva (283) Tatabánya, magyar 1315350188
 Tatabánya, 1935. 12. 5. Somogyi B. u. 131.

387. Tóth Margit (284) Tatabánya, magyar 1284380010
 Csép, 1938. 6. 18. Kossuth L. u. 11-4.

388. Tóth Klára (290) Komárom, magyar 1293360053
 Szőny, 1936. 8. 4. Erdélyi u. 30.

389. Velencei Magdolna (285) Veszprém magyar 2594380090
 Veszprém, 1938. 3. 8. Fejesvölgy u. 2.

390. Virág Julianna (286) Veszprém magyar 2594380380
 Veszprém, 1938. 10. 17. Szarvas u. 13.

391. Acsai Edit (316) Bicske, magyar 3001390995
 Budapest, 1939. 2. 12. Kertváros

392. Bakó Zsuzsánna (317) Bicske magyar 0821400133
 Bicske, 1940. 11. 14. Bogya K. u. 37.

393. Bakonyi Mária (318) Mány magyar 
 Mány, 1936. 1. 5. Tatai köz.

394. Baranyai Erzsébet (319) Bicske magyar 0821370028
 Bicske, 1937. 3. 5. Vörösmarty u. 42.

395. Fehér Margit (322) Bicske, magyar 0821370076
 Bicske, 1937. 5. 16. Vajda J. u. 13.

396. Győr'  Ida (325) Tinnye, magyar 390001
 Tinnye, 1939. 1. 17. Kossuth L. u. 264.

397. Horváth Ilona (326) Bicske, magyar 0821380005
 Bicske, 1938. 1. 10. Rákóczi u. 95.

398. Kovács Irén (328) Piliscsaba, magyar 1278390003
 Uny, 1939. 1. 14. Kossuth L. u. 16.

399. Kovács Mária (329) Mány, magyar 0828360008
 Mány, 1936. 3. 7. Mátyás telep 132.

400. Lődi Éva (330) Csabdi, magyar –
 Csabdi, 1939. 12. 24. Fő u. 71.

401. Mónus Ilona (331) Bicske, magyar 0821370018
 Bicske, 1937. 2. 9. Bogya Károly köz 6.
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402. Nagy Eszter (332) Bicske, magyar 0821370111
 Bicske, 1937. 8. 22. Bihari u. 2.

403. Nagy Gabriella (333) Bicske magyar 1680410835
 Pesterzsébet, 1941. 9. 13. Bethlen G. u. 22.

404. Cs. Nagy Sára (398) Etyek, magyar 1585370034
 Rákoscsaba, 1937. 4. 6. 395.

405. Németh Eszter (334) Bicske magyar 0821360039
 Bicske, 1936. 4. 30. Hunyadi u. 49.

406. Schamberger Ilona (337) Baracska magyar 0820360030
 Baracska, 1936. 8. 2.

407. Szabó Irén (338) Baracska magyar 0820350042
 Baracska, 1935. 10. 10.

408. Szűcs Mária (339) Velence, magyar 0817390063
 Velence, 1939. 12. 8. 282.

409. Szűcs Edit (340) Velence magyar 0817370043
 Velence, 1937. 9. 5.

410. Tóth Rozália (341) Bicske, magyar 3001360813
 Budapest, 1936. 6. 30. Batthyány u. 65.

411. Végh Lídia (342) Tinnye, magyar 1508410003
 Tinnye, 1941. 3. 10. Kardos K. u. 201.

412. Vörös Mária (343) Bicske, magyar 0821370035
 Bicske, 1937. 3. 17. Arany J. u. 37.

413. Ábrahám Irén (370) Csepel, magyar 1258400123
 Túrkeve, 1940. 4. 8. Ady Endre u. 100.

414. Ács Katalin (371) Rákospalota, magyar 3007380389
 Budapest, 1938. 9. 19. Pázmány u. 41.

415. Bánk Klára (374) Kispest, magyar 3008411056
 Budapest, 1941. 2. 10. Kinizsi u. 20.

416. Bornemissza Márta (577) Pestszentlőrinc magyar 3008386446
 Budapest, 1938. 11. 15. Batthány u. 135.

417. Fuksz Ibolya (375) Kispest, magyar 1677410067
 Kispest, 1941. 1. 19. Rákóczi u. 91.

418. Görög Katalin (377) Csepel, magyar 1580400133
 Csepel, 1940. 4. 23. Zsák Hugó u. 9.

419. Hódossi Mária (578) Pestszentlőrinc magyar
 Kispest, 1937. 4. 9. Áll. telep 82/4

420. Jezerniczky Anna (378) Pestszentlőrinc magyar 1681360056
 Pestszentlőrinc, 1936. 5. 14. ONCSA telep, Bácska tér 9.

421. Kiss Irén (381) Kispest, magyar 1469400095
 Alsónémedi, 1940. 7. 1. Ady Endre u. 51.

422. Kóczián Emma (382) Ráckeve magyar 1612370127
 Vecsés, 1937. 6. 27.
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423. Kovács Valéria (383) Pestújhely magyar 0353390385
 Budapest, 1939. 10. 5. Dr. Szűcs István u. 26.

424. Kunert Gabriella (394) Csepel magyar menekült
 Arad, 1937. 3. 25. Hunyadi J. u. 6.

425. Láng Edit (385) Budafok, magyar 1671390108
 Budafok, 1939. 10. 13. Irén u. 2.

426. Lovász Anna (386) Csepel, magyar
 Temesvár, 1936. 9. 2. Király u. 56.

427. Mészáros Zsuzsanna (388) Rákospalota magyar 3014390857
 Budapest, 1939. 10. 4. Zenta u. 73.

428. Murvai Éva (580) Csepel, magyar 3111392635
 Debrecen, 1939. 12. 21. Szt. István u. 59.

429. Nagy Erzsébet (387) Pesterzsébet magyar 0402360041
 Sáp, 1936. 12. 9. Királyhágó u. 130.

430. Olasz Mária (389) Rákoshegy, magyar 3008427128
 Budapest, 1942. 6. 26. József A. u. 71.

431. Paczolay Irma (390) Újpest, magyar 3014360369
 Budapest, 1936. 5. 12. Venetiáner u. 26.

432. Pál Anikó (391) Kispest, magyar 1677410640
 Kispest, 1941. 8. 2. Irányi Dániel u. 49.

433. Pintér Valéria (392) Csillaghegy, magyar 3008401801
 Budapest, 1940. 3. 11. Kun+  Zsigmond u. 79.

434. Pócs Éva (561) Pestszentlőrinc, magyar 3014360504
 Budapest, 1936. 6. 27. Tátrafüred tér

435. Raszberger Margit (393) Pesterzsébet magyar 3009382009
 Csepel, 1938. 9. 19. Wesselényi u. 65.

436. Szűcs Zsuzsanna (395) Kispest magyar 0720380241
 Szentes, 1938. 4. 30. Hunyadi u. 120.

437. Szuszics Klára (581) Soroksár magyar 1677400534
 Kispest, 1940. 6. 16. Széchenyi u. 19.

438. Tirtl Gizella (396) Pesthidegkút, magyar 1504410037
 Pesthidegkút, 1941. 9. 30. Templom u. 27.

439. Uhrin Hilda (397) Rákospalota, magyar 1684400794
 Újpest, 1940. 6. 15. Beller Imre u. 93.

440. Balázs Enid (619) Budapest, VI. magyar 3008383742
 Budapest, 1936. 6. 29. Kmetty u. 17.

441. Bálint Lídia (477) Budapest, X. magyar 3010390964
 Budapest, 1939. 10. 14. Hős u. 15/b

442. Bánáti Erzsébet (475) Budapest, VII. magyar 3008411197
 Budapest, 1941. 2. 15. Csengery u. 22.

443. Bíró Réka (602) Budapest, XII. magyar  –
 Kolozsvár, 1936. 8. 7. Kiss János altbgy. u. 45.
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444. Bojtos Zsuzsanna (476) Budapest, X. magyar 3010390500
 Budapest, 1939. 5. 29. Pongrác út 9. XVI. ép. B.

445. Börzsei Stefánia (481) Budapest, XIV. magyar 3014400502
 Budapest, 1940. 6. 1. Stefánia út 10.

446. Burián Margit (482) Budapest, IX. magyar 3009391339
 Budapest, 1939. 6. 26. Drégely u. 12.

447. Csegedi Ágnes (591) Budapest, IX. magyar menekült
 Unoka, 1942. 6. 24. Vendel u. 16.

448. Cserhalmi Gyöngyi (484) Budapest, XI. magyar 3014410766
 Budapest, 1941. 8. 8. Hamzsabégi u. 32.

449. Dankó Ilona (487) Budapest, X. magyar 3009391593
 Budapest, 1939. 7. 30. Bihari u. 8.

450. Dombi Judit (439) Budapest, VII. magyar 3008364710
 Budapest, 1936. 8. 20. * ököly út 19.

451. Dömötör Judith (490) Budapest, X. magyar 1677360957
 Kispest, 1936. 9. 26. Ceglédi u. 57.

452. Farkas Piroska (491) Budapest, VI. magyar 3008371368
 Budapest, 1937. 3. 5. Rippl Rónai u. 16.

453. Fekete Lenke (492) Budapest, X. magyar 3012401000
 Budapest, 1940. 9. 18. Sibrik M. úti lakótp. VI.

454. Fogarasi Ida (493) Budapest, X. magyar 3010380755
 Budapest, 1938. 8. 21. Pongrác u. 17. X. ép.

455. Földi Mária (494) Budapest, VII. magyar Pécel-370906
 Pécel, 1937. 3. 27. Peterdi u. 35.

456. Fuggerth Judith (495) Budapest, VIII. magyar 1677390089
 Kispest, 1939. 1. 28. Losonci u. 15.

457. Gács Éva (496) Budapest, VII. magyar 3008374750
 Budapest, 1937. 8. 24. Damjanich u. 36.

458. Gorka Piroska (498) Budapest, X. magyar 3008363453
 Budapest, 1936. 6. 14. Megyeri u. 1.

459. Grivant Mária (499) Budapest, VI. magyar 3008404174
 Budapest, 1940. 6. 18. Hunyadi tér 10.

460. Gulyás Margit (500) Budapest, XIV. magyar 3014410750
 Budapest, 1941. 8. 1. Öv u. 212.

461. Halász Ilona (501) Budapest, IX. magyar 3014410385
 Budapest, 1941. 6. 18. Ernő u. 19.

462. Harsányi Eszter (502) Budapest, XIV. magyar 3014410891
 Budapest, 1941. 9. 12. Abonyi u. 21.

463. Hausz Zsuzsanna (503) Budapest, II. magyar 3001390779
 Budapest, 1939. 5. 23. Fő u. 75.

464. Hodos Gabriella (504) Budapest, XII. magyar 3013400298
 Budapest, 1940. 2. 8. Dobsina u. 3.
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465. Ho! mann Ágnes (505) Budapest, VII. magyar 3008374296
 Budapest, 1937. 8. 2. Dohány u. 67.

466. Hunyadi Franciska (506) Budapest, VIII. magyar 3014390336
 Budapest, 1939. 6. 15. Lujza u. 14.

467. Joó Imola (588) Budapest, II. magyar 3008424350
 Budapest, 1942. 5. 30. Torockó tér 1.

468. Katona Irén (554) Budapest, VI. magyar 3009361914
 Budapest, 1936. 9. 20. Kmetty u. 25.

469. Kardalus Éva (509) Budapest, VII.magyar 1755370012
 Balatonboglár, 1937. 6. 9. Murányi u. 1.

470. Kállay Éva (431) Budapest, VI. magyar 3008386720
 Budapest, 1938. 11. 27. Vörösmarty u. 73.

471. Keller Éva (510) Budapest, VI. magyar 3013391255
 Budapest, 1939. 9. 8. Izabella u. 47.

472. Kölkedi Julianna (517) Budapest, VIII. magyar 3008420811
 Budapest, 1942. 1. 28. Prater u. 32.

473. Kovács Ildikó (516) Budapest, X. magyar 3014410619
 Budapest, 1941. 6. 25. Sibrik M. úti lakótp. 24.

474. Kopsa Irén (513) Budapest, II. magyar 3001351120
 Budapest, 1935. 9. 9. Medve u. 12.

475. Kovács Ibolya (515) Budapest, VII. magyar 3008352706
 Budapest, 1935. 10. 8. Nefelejts u. 59.

476. Lévay Zsuzsanna (520) Budapest, XIV. magyar 3013380564
 Budapest, 1938. 10. 22. Szövetség u. 43.

477. Matis Mária (609) Budapest, VI. magyar 3014380828
 Budapest, 1938. 9. 1. Andrássy u. 53.

478. Molnár Magda (606) Budapest, VIII. magyar 3013390076
 Budapest, 1939. 1. 8. Dankó u. 34.

479. Molnár Emília (533) Budapest, IX. magyar 3014410077
 Budapest, 1941. 1. 16. Ranolder u. 30.

480. Nagy Ilona (521) Budapest, VII. magyar –
 Budapest, 1938. 9. 8. Nefelejcs u. 57.

481. Nádas Éva (524) Budapest, XII. magyar 3012400404
 Budapest, 1940. 8. 20. Dáni u. 5/d

482. Ollerinyi Kornélia (526) Budapest, XI. magyar 
 Budapest, 1938. 8. 31. Kökörcsin u. 13.

483. Ónódi Julianna (527) Budapest, XIV: magyar 3014380027
 Budapest, 1938. 1. 9. Répási u. 10.

484. Ország Mária (528) Budapest, XII. magyar 3001371598
 Budapest, 1937. 10. 31. Vöröshadsereg u. 127.

485. Pajó Eszter Ibolya (529) Budapest, II. magyar 3014390944
 Budapest, 1939. 9. 11. Kapi u. 10.
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486. Pallai Erzsébet (617) Budapest, VII. magyar 3007410299
 Budapest, 1941. 6. 24. Jósika u. 26.

487. Papp Éva (530) Budapest, III. magyar 3003360339
 Budapest, 1936. 6. 16. Szolnoki u. 15.

488. Pázmány Éva (533) Budapest, XIV. magyar 3008400135
 Budapest, 1940. 9. 10. % ököli u. 70.

489. Rábel Róza (535) Budapest, VI. magyar 3988130060
 Ungvár, 1937. 10. 29. Munkácsy M. u. 33.

490. Sáránszky Ilona (538) Budapest, XI. magyar 3008413150
 Budapest, 1941. 4. 29. Fadrusz u. 19.

491. Sebestyén Ildikó (540) Budapest, V. magyar
 Újvidék, 1941. 12. 27. Hold u. 15.

492. Schwalm Lilla (539) Budapest, VI. magyar 1236360296
 Dévaványa, 1936. 9. 28. Szív u. 30.

493. Szabó Ilona (615) Budapest, VI. magyar 3008397180
 Budapest, 1939. 9. 23. Szinyei Merse u. 28.

494. Szűts Regina (624) Budapest, VIII. magyar 3013410716
 Budapest, 1941. 4. 26. Kerepesi u. 1.

495. Ráckevy Éva (537) Budapest, VII. magyar 3014370444
 Budapest, 1937. 6. 26. Nagyatádi Szabó u. 35.

496. Tóth Emese (546) Budapest, VII. magyar 3008374956
 Budapest, 1937. 9. 3. Murányi u. 39.

497. Tóth Margit (547) Budapest, X. magyar
 Bukarest, 1939. 9. 12. Strobl A. u. 7.

498. Tóth Mária Magdolna (548) Budapest, VI. magyar 1678380421
 Nagykőrös, 1938. 10. 12. Szabolcs u. 20.

499. Varga Magdolna (550) Budapest, VI. magyar 1677370506
 Kispest, 1937. 7. 8. Eötvös u. 29.

500. Zahár Éva (553) Budapest, VII. magyar 3013401845
 Budapest, 1940. 11. 14. Csengery u. 6.

501. Balogh Lajos (401) Budapest, V. magyar 3009392616
 Budapest, 1939. 12. 13. Stalin tér 7. II. 3.

502. Bagosi Pál (399) Budapest,  XI. magyar 3121400723
 Győr, 1940. 7. 16. Bercsényi u. 36.

503. Barabás Endre (402) Budapest, VII. magyar 3001391641
 Budapest, 1939. 10. 27. Dózsa György u. 22.

504. Berki István (407) Budapest, IX. magyar 3009391647
 Budapest, 1939. 8. 7. Vágóhíd u. 40.

505. Bokor László (409) Budapest, VI. magyar 3008385087
 Budapest, 1938. 9. 4. Aradi u. 31.

506. Csernussi Endre (637) Budapest, VI. magyar 3009390362
 Budapest, 1939. 1. 28. Király u. 106.
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507. Décsi Sándor (415) Budapest, VI. magyar 3008391112
 Budapest, 1939. 2. 19. Aradi u. 41.

508. Gazsó László (422) Budapest, III. magyar 1524370015
 Gödöllő, 1937. 1. 19. Vörösvári u. 142.

509. Gál József (423) Budapest, IX. magyar 3009372028
 Budapest, 1937. 9. 29. Üllői úti kislakások 2/20.

510. Helt Lajos (607) Budapest, VI. magyar 0793390023
 Csór, 1939. 8. 2. Király u. 60.

511. Holló András (472) Budapest, VI. magyar 3014410215
 Budapest, 1941. 2. 25. Munkácsy Mihály u. 27.

512. Hubay Gyula (426) Budapest, XI. magyar 3001400117
 Budapest, 1940. 1. 21. Breznó köz 9/a

513. Jókai Gyula (353) Rákoshegy magyar 1586400041
 Rákoshegy, 1940. 10. 24. Baross u. 16.

514. Marosi Károly (439) Budapest, VII. magyar 3013380428
 Budapest, 1938. 10. 9. Nagyatádi Szabó u. 33.

515. B. Nagy János (442) Budapest, VIII. magyar 0395400037
 Pocsaj, 1940. 7. 9. Víg u. 4.

516. Nyikos László (447) Budapest, XIII. magyar –
 Budapest, 1941. 7. 3. Reitter Ferenc u. 137/a

517. Rácz Lajos (452) Budapest, X. magyar 3010390264
 Budapest, 1939. 3. 24. Kada u. 142.

518. Rápolti István (593) Budapest, XIII. magyar 3014400596
 Budapest, 1940. 6. 22. Göncöl u. 3/a

519. Tiboldi János (585) Pesterzsébet, magyar 3008371089
 Budapest, 1937. 2. 21. Vas G. u. 11.

520. Tóth Antal (463) Budapest, VII. magyar 5485360338
 Szatmárnémeti, 1936. 4. 21. Cserhát u. 6.

521. Zsoldos János (638) Budapest, VII. magyar 3014400508
 Budapest, 1940. 6. 4. Elemér u. 5.

522. Ágh Zita (618) Budapest, VII. magyar 3013410220
 Budapest, 1941. 2. 7. Rózsa u. 39.

523. Bartha Anna (373) Pestszentlőrinc, magyar 1677380725
 Kispest, 1938. 9. 20. Kaszás u. 23.

524. Bánfalvi Teréz (478) Budapest, XIII. magyar 3308385355
 Budapest, 1938. 9. 19. Göncöl u., Városiház 10. é. III.

525. Bátky Ilona (480) Budapest, XIV.,  magyar 3010380945
 Budapest, 1938. 10. 13. Ond vezér u. 30.

526. Fityka Zsuzsánna (611) Budapest, VIII. magyar 3008405551
 Budapest, 1940. 8. 22. Hutyra F. u. 14.

527. Gra-  Lujza (613) Budapest, VI. magyar
 Óbecse, 1939. 9. 8. Szondi u. 93.

528. Kányási Mária (566) Debrecen magyar 
 Debrecen, 1941. 8. 14. Virág u. 1.
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529. Kiss Katalin (512) Budapest, IX. magyar 3008411756
 Budapest, 1941. 10. 26. Üllői úti kislakások 35-367

530. Kiripolszky Katalin (380) Csepel magyar 3009361727
 Budapest, 1936. 8. 16. Máramaros u. 24.

531. Kocsis Éva (621) Budapest, VII. magyar 3007391940
 Budapest, 1940. 1. 24. Garay u. 7.

532. Komisza Edith (614) Budapest, VI. magyar 1254390059
 Karcag, 1939. 1. 30. Bajza u. 31.

533. Kurta Erzsébet (518) Budapest, VII. magyar 3008420167
 Budapest, 1942. 1. 1. István u. 16.

534. Lendvay Vilma (519) Budapest, II. magyar 3012410156
 Budapest, 1941. 1. 18. Malinovszky fasor 45.

535. Moncsek Éva (586) Sashalom, magyar 3019420082
 Budapest, 1942. 1. 16. Budapesti út 50.

536. Németh Mária (522) Budapest, VII. magyar 3014370525
 Budapest, 1937. 7. 23. Nefelejcs u. 67.

537. Négyessy Gizella (622) Budapest, VII. magyar 3111401938
 Debrecen, 1940. 8. 27. Izabella u. 35.

538. Paskuly Éva (532) Budapest, VIII. magyar 2179390007
 Győrtelek, 1939. 1. 17. Víg u. 26.

539. Pázsit Katalin (604) Budapest, XI. magyar –
 Budapest, 1941. 3. 24. Verpeléti u. 2.

540. Péter Ibolya (534) Budapest, VIII. magyar menekült
 Magyarhermány, 1940. 8. 16. Kabók L. u. 19.

541. Pokó Erzsébet (335) Bicske, magyar
 Bicske, 1938. 1. 6. Lehel köz 6.

542. Szénási Irén (541) Budapest, X. magyar 3008463198
 Budapest, 1946. 6. 5. Bihari u. 9.

543. Steinmann Judith (543) Budapest, X. magyar 3010380057
 Budapest, 1938. 1. 18. Halom u. 42.

544. Szentpétery Gizella (608) Budapest, XIV. magyar 3902390267
 Érsekújvár, 1939. 7. 17. Dózsa Gy. u. 9.

545. Szombati Ilona (542) Budapest, VI. magyar
 Budapest, 1939. 10. 27. Rózsa u. 78.

546. Szűcs Magda (544) Budapest, VII. magyar 681947
 Budapest, 1937. 7. 18. Vilma kirnő. u. 5.

547. Tóth Adél (620) Budapest, VII. magyar 1684370267
 Újpest, 1937. 3. 5. Bethlen u. 11.

548. Tóth Klára (549) Budapest, VI. magyar 3008395287
 Budapest, 1939. 8. 25. Bajnok u. 2/b

549. Tahy Márta (545) Budapest, IX. magyar 2098411578
 Nyíregyháza, 1941. 12. 22. Mester u. 37.

550. Várkonyi Judith (551) Budapest, VII. magyar 3008411728
 Budapest, 1941. 3. 4. Dob u. 84.
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Gyermekmentés Belgiumban (1923-1930)

A magasztos belgiumi magyar gyermekakció isme-
retlenségének az a leg főbb oka, hogy máig sem került 
elő a korabeli irodák levéltárának anyaga, ame lyek kö-
zül elsőrendű fontossággal bírna a turnhouti „Magyar 
Gyermekek Tit kár ságának” az archívuma.1 Nyilvánvaló, 
hogy a belga-magyar kapcso la tok e nemes fejezetének 
kutatását szorgalmaznunk kell2, mert amilyen jogo san és 
szí vesen beszélünk a 28 500 Hollandiában gondozott ma-
gyar gyermek ről3, ugyan úgy kellene a tudatunkba épül-
jön a 22 000 kis magyar belgiumi fel karo lása. 

Míg Hollandiába 1920. február 10-én már elindul-
hatott az első, hatszáz gyermeket vivő vonat,4 addig 
Belgiumban, pontosabban Flandriában három év múl-
va, 1923. május végén bontakozott ki az éhező magyar 
gyermekek egészsége helyreállításának a látványos cse-
lekménysorozata. Tudunk róla, hogy vöröskeresztes gyer-
mekvonatok már 1919-től kezdve gyakran szállí tot tak 
árvákat és családsegítő szempontok alapján kiválasztott 
magyar gyerme ke ket Belgiumba, különösen pedig a sem-
leges államokba, de a jelenleg ismere tes kimutatásokban 
sajnos sehol nem tűnnek fel a Vöröskereszt adatai. Így mi 
is csupán a Magyar Gyermekliga által szervezett utaztatá-
sok szám adatai ra hivatkozhatunk. 

Belgiumba nagyjából háromhónapos turnusokra 
hozták ki őket, és már az  első félév végén 1128 magyar 
gyermeket fogadtak, akiknek 7-8 év volt az átla gos életko-
ra. A legkisebbek kétévesek, a legnagyobbak tizennégy év 
körü liek voltak. 

Belgiumban korábban nehezen lehetett volna ilyen 
nagymérvű szeretet szolgálatra összpontosítani az alig be-
fejeződött háborús állapotok miatt. Az ország maga is se-
gélyezésre szorult, és hangsúlyozzuk, hogy a belga állam-
polgá rokon is elsősorban a hollandok segítettek hathatósan. 

Az 1922-es év végéig például 6080 belgiumi gyerme-
ket tápláltak Hollandiában. Belgiumból 1914-től kezdve 
tízezrével menekültek az emberek Hollandiába, és elhe-
lyezésükre csak a holland kormány több mint tízmillió 
holland forintot költött.5

A háborút követő állapotokra és a rendeződő bel-
ga-magyar viszony hangulatára részben jellemző a kö-
vetkező történet. Brüsszelben 1919-ben 1,3 millió koronát 
gyűjtöttek a kommün csapásai által is sújtott budapesti 
lakosságnak. Ezen összeggel 5100 kg kenyeret és 6000 

1  Tasnády T. Álmos szóbeli közlése 1998. augusztus 19-én.
2  Dobai Sándor Benelux államokbeli r.k. magyar főlelkésznek (Liège), 
Posta Benjámin volt brüsszeli r.k. magyar lelkésznek mondok e helyen 
köszönetet a küldött anyagért, akárcsak Gödölle jelenlegi brüsszeli lel-
késznek. Hálás vagyok Kozmai Kun Miklós úrnak, a belgiumi magyar 
protestáns gyülekezet tagjának (Brüsszel), aki francia nyelvű kéziratát 
bocsátotta ren delkezésemre, akárcsak dr. Borovi József professzor úrnak 
(Budapest), akitől a legtöbb anyagot kaptam. Illesse köszönet dr. Muzs-
lay István professzort is (Leuven) hasznos tanácsaiért. Kvasznay Árpád 
és Börzsönyi Kornél baráti segítségéért szintén itt mondok köszönetet.
3  Legutóbb Pótor Imre tollából olvashattunk tanulmányt a Református 
Egyház című folyó irat ban; 49. évf., 11. sz. Bp., 1997. nov. p. 250-251. 
Címe: A hollandok magyar gyermekeket mentő akciója.
4  Gergely Ferenc: A holland-magyar gyermekmentő akció. Confessio. 
XI. évf., Bp., 1987. 4. sz. p. 14. 
5  Schrotty Pál O.S.Fr.: A hollandi gyermekakció. Egyházi Lapok. 
1923. február 1. 30.

liter tejet vásároltak. A leszerelt belga katonák brüsszeli 
bajtársai szervezete tiltakozott a gyűjtés ellen. Azzal ér-
veltek, hogy Belgiumban is tetemes a nyomor. 

A protestálást meghallgató, de emelkedett szellemű 
belgiumi katolikus klérus azért továbbra is folytatta a 
gyűjtést saját szervezete, a Pristercomité tot Hulperleening 
van de Priesters in de Centraleuropese Landen révén.6

A normalizálódást jellegzetesen tükrözi a következő 
esemény. Két eszten dő múltával a magyar királyi külügy-
minisztérium 1921. szeptember 23-án kelt kör iratával 
megkereste a nyugati magyar képviseleteket, köztük az 
1921 novem bere óta működő brüsszelit is, hogy el tud-
nának-e helyezni magyar mun kásokat. Hollandia magyar 
képviselete nemleges választ küldött. Belgium bánya-, 
textil- és építőipara azonban igényelte a külföldi munka-
erőt. „Külö nö sen a bányamunkára kerestek bányamun-
kásokat a magyar bánya vidékekről. De azután a sárvári 
selyemipari munkások is munkát találtak a tubizai mű-
selyem-gyárban csakúgy, mint a gyémántcsiszolást elsa-
játítók Antwerpenben. Belgiumi magyarok későbbi nagy 
létszáma nemcsak a nyaralásból itt maradt gyermekekre, 
hanem ezekre a felnőtt és itt rekedt munkásokra is épült.”7 

Az egyházi és polgári békülékenység ilyenszerű meg-
nyilvánulásai és a nagy európai visszhangú magyar8, 
osztrák és német gyermekakciók9 kibonta kozásai nyo-
mán elérkezett a belgiumi nyitás ideje is. 

I. Kopogtatás a belga testvérek ajtaján

A kapcsolatfelvételt a „Magyar-Holland Katolikus 
Gyermeksegély Bizott ság” kezdeményezte, amelynek 
Cser noch János esztergomi bíboros herceg prímás volt 
az elnöke. A Püspökkari Konferencia 1920. mácius 17-i 
ülésén ő már arról számolt be, hogy korábban levelekkel 
kereste meg a hollandiai és belgiumi érsekeket (Utrecht, 
illetve Mechelen), valamint a hertogenboschi püspö-
köt. Felvilágosító iratainak hatására a holland katoliku-
sok azonnal 1200 gyermek befogadásának a lehetőségét 
helyez ték kilátásba.10 Csernoch hercegprímás a latin nyel-
vű levelei mellett olyan kívülálló pap informátorokat kül-
dött a nyugati országokba és Amerikába, mint Csiszarik 

6  Kozmai Kun Miklós: Belga-magyar kultúrkapcsolatok története. 
Francia nyelvű kézirat. 352.
7  Dr. Borovi József: A belgiumi magyarok közösségének kialakulása. 
Kézirat. 11. Lásd még: Belgiumi Magyar Könyv. Szerkesztette dr. 
Szántó Antal. Brüsszel, 1934. p. 47-48. A továbbiakban: B.M.K.
8  Magyar gyermekek létszáma 1920-1923 végéig: Hollandiában 17253, 
Svájcban 6329, Belgiumban 1128, Angliában 521, Svédországban 131. 
Közli a De Hongaarsche Heraut. II. évf., 1924. aug. 86.
9  Hollandiába 1922. október 1-jéig 66  475 gyermeket vittek ki. 
Németországból 26  317, Ausztriából 25  727, Magyarországról 6  851, 
Belgiumból 6  080. Hollandia nyomorvidékéről (Veenen) 1500-at 
helyeztek el az országon belül. Ezen gyermekek mindegyikének 
eltartására átlag 150 holland forintot számítanak háromhónapnyi 
gondozásra. Ez összesen 10 millió forintot tesz ki, amihez hozzáveendő, 
hogy visszatéréskor mindenik gyermek legalább 50 H?  értékű 
ajándékot visz magával. Forrás Schrotty Pál: i.m.
10  Dr. Borovi József: A holland-magyar kulturális kapcsolatok és 
emberbaráti kapcsolatok. Kézirat. p. 9.
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János, Martin Aurél és báró Vécsey Aurél. „...A kikül-
döttek hatékony előadása mellett a belgiumi segélyakció 
megindítását egy racionálisnak éppen nem mondható 
körülmény erősen befolyásolta. Mercier bíboros, belga 
prímás igen nagy Szűz Mária-tisztelő volt. 

Amikor meglátta és megtudta, hogy a magyar pénze-
ken és bélyegeken Mária-képek vannak, tekintélyének és 
befolyásának minden erejét a Szűz Máriát annyira tisztelő 
magyarság nyomorának enyhítésére fordította. 

Így aztán – Hollandia után – Belgiumban is megala-
kult a Le Comité Belge de Secours aux Enfants de Hongrie, 
vagyis a Belgiumi Magyar Gyermek üdültetési Bizottság.”11

Mercier bíboros (1851-1926)12 a saját helynökét, J. 
Janssen esperest bízta meg e bizottság vezetésével, aki 
az ügy egybehangolása érdekében Turnhout városában 
megszervezte a magyar gyermekakció titkárságát, amely-
nek neve Secretariaat der Hongaarse Kinderen. Ez az 
iroda egy olyan épületben székelt, amelyet azon a helyen, 
illetve térségben építettek, ahol valamikor Mária magyar 
királyné solymárai, íjászai és vadászai telepedtek le.13

A belgiumi római katolikus egyház / gyelmének a fel-
keltését a magyar diplomácia is munkálta. A hadiárvák és 
szegény gyermekek ügyének a megnyerésére dr. Mengele 
Ferenc miniszteri segédtitkár, 1923 júliusától ideiglenes 
ügyvivő a brüsszeli magyar nagykövetségen, 1923. no-
vember 18-án egy ide vonatkozó jelentést küld Daruváry 
külügyminiszternek. 

Tartalma a következő: Mercier mecheleni bíboros 
ajánlólevéllel látta el dr. Mengele Ferencet azzal a céllal, 
hogy fogadja őt Van den Hout abbé, a belga sajtóosztály 
vezetője. Ez meg is történt, és megbeszélték a belga-ma-
gyar katolikus csereszolgálatok mibenlétét. 

Dr. Mengele a jelentésében Van den Hout abbét 
egy modern „Bangha páternek” tartja, de megállapítja, 
hogy a magyarországi kérdésekben teljesen tájékozatlan 
volt. Nem diplomataként beszélt vele, hanem katolikus 
hívőként. Pontokba foglalták a kapcsolatok felvételé-
nek és egymás kölcsönös tájékoz ta tá sának a módozata-
it. Valószínűnek tartotta, hogy a Van den Houttal való 
tárgyalásról – a jezsuiták révén – a belga egyházi körök 
tájékoztatva lesznek. Ezek a teljesen új adatok dr. Borovi 
József kutatásából származnak.14

A belgiumi magyar gyermekakció elindításához 
fűződik Dessain kanonok, érseki titkár előretekintő szol-
gálata. Az ő szervezése nyomán alapították a Belgische 
Kinderhuisvesting en Plaatsing elnevezésű irodát, amely 
főleg Limbourg környékén gondoskodott a magyar gyer-
mekek elhelyezéséről. Dessain volt az, aki a magyar dr. 
Knébel Miklós római katolikus lelkészt hoz zá segítette 
ahhoz, hogy fogadja őt Mercier kardinális,15 mert eleinte 

11  Dr. Borovi József: A belgiumi magyarok közösségének kialakulása. 
Kézirat. p. 11.
12  Mercier bíboros nagyságát igazolja a nemrég megjelent mű is, 
amelyet Robrecht Boudens írt; Two Cardinals: John Henry Newman, 
Désire Joseph Mercier. Leuven, Peters, 1995.
13  Tasnády T. Álmos: A nyomkeresés folytatódik. Magyar Hírek. Bp., 
1987. május 16. p. 12.
14  Dr. Borovi József: A belgiumi magyarok közösségének kialakulása. 
Kézirat. p. 11.
15  Bellér Ipoly a Felvidékről érkezett novicius, aki Belgiumban végezte 
el a teológiát, 1937-ben ma gyar nyelvű életrajzot írt Mercier bíborosról. 

a hazai ajánlólevelei segítségével sem jutott e kulcsfontos-
ságú egyházi személy elé. 

Knébel Miklóst kezdetben még a belgiumi magyar 
ügyvivő is lebeszélte a Belgiumban végzendő segítség-
keresésről, saját belga rokonaira hivatkozva, akik nem 
merték fogadni a magyarokat, mivel az osztrákokkal és 
németekkel együtt elméletileg a magyar is ellenségnek 
számított.16

A gyámolításra szoruló magyar gyermekek érkezésé-
vel azonban Belgiumban is szemléletváltozás történt. 

II. Dr. Knébel Miklós áldásos tevékenysége

Knébel Miklós 28 éves budaörsi káplán 1920. de-
cember 20-án érkezett Hol landiába a második katolikus 
szerelvénnyel (az első 600 gyermekkel érke ző „katolikus 
vonat” dr. Tóth Tihamér vezetése alatt futott be Hollan-
diá ba). Az 520 gyermeket négy apáca kísérte, és a gyer-
mekek eredetileg három hó na pig maradtak volna. A 
holland vendégfogadók egy nagy üres kolostort bérel tek 
ki St. Michielgestel helységben.17 A kolostor neve: Nieuw 
Herlaer, a tér ké pen s›Hertogenbosch alatt, Vught mellett 
keresendő. A kolostorban való el szállásolás mellett azért 
döntöttek, mert a holland családok eleinte nem akar tak 
gyermekeket befogadni. Knébel szerint az először pró-
baképpen kihozott 300 gyermek életkora miatt is (14-17 
évesek voltak) nehezen tudott alkal maz kodni, és ez elri-
asztotta a hollandokat. Így esett a választás a kolostorra, 
de a rossz ablakú, hideg épületben 48 gyermek rögtön 
tüdőgyulladást kapott. Egy idő után a környékbeliek úgy 
megszerették őket, hogy három hónap elteltével sem en-
gedték vissza a gyermekeket, akiket aztán a szomszédos 
falvakban szállásoltak el.18 

Knébel a helyi lelkészt és a tanítónőket kérte fel a 
gyermekek hollandul való tanítására, miközben ő maga 
is megtanulta a nyelvet. Annyira, hogy hollandul is prédi-
kált, miközben hatásos karitatív tevékenységet fejtett ki. 

A gazdasági válság a segélyakciókban is éreztette a 
hatását, 1922-ben Hollandiában három hét alatt 10 bank 
roppant össze. A krízis követ kez mé nyei nek ellenére foly-
tatódott az áldozathozatal. „Ha ma mégis, még mindig vo-
nat vonat után indul Hollandiába, ez a magyar katolikus 
gyermekakció apos tolának, dr. Knébel Miklós, Esztergom 
főegyházmegyei papnak kö szön hető, aki városról városra, 
faluról falura jár, és holland nyelven beleprédikálja a fogé-
kony holland szívbe a Regnum Marianum szenvedéseit és 
gyer me keinek leírhatatlan nyomorát.”19 Ezeket a sorokat 

Bissingen Erzsébet bárónő 1924-ben a magyar kö zösség nevében 
mondott köszönetet Mercier bíborosnak a megértő támogatásért. 
Hálás elis merésül Hornyánszky portrét is készített Mercier bíborosról. 
Forrás: K. Kún Miklós i.m. p. 354.
16  Dr. Knébel Miklós előadása: A magyar gyermeknyaraltatás 
ügyéről. Elhangzott a Magyarok Világkongresszusán 1929. aug. 22-24. 
Dr. Borovi József erről az előadásról is szíves volt rendelkezésemre 
bocsátani a kéziratát.
17  R.K. Huisvestingscomité voor „Hongarije in nood”. In: Schetsen 
over de betrekkingen tussen Nederland en Hongarije. Samengesteld 
door I.G. Mihályi O. Praem. Uitgegeven door de Aalmoezenier der 
Hongaren in Nederland. Druk: Abdij van Berne. Heeswijk, 1955. p. 48.
18  Dr. Knébel Miklós: A magyar gyermeknyaraltatás ügyéről. i.m.
19  Schrotty Pál: i.m.
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Schrotty Pál ferences rendi szerzetes írta, aki a húszas évek 
elején Hollandiában teljesített szolgálatot a követségen. 

Felmerült Knébel kormánybiztosi kinevezése is a gyer-
mekakció sike re sebb folytatásának az érdekében, de ez a 
holland felekezeti viszonyok miatt nem tűnt tanácsosnak.20

Knébel Miklós belgiumi munkásságáról eddig sajnos 
keveset tudunk, de a fenn maradt visszaemlékezésekben a 
belga lelkészek elismerően nyilatkoznak róla. 

A belgiumi gyermekmentési szolgálat utógondozást 
igényelt, és igen sze ren csésen, már 1925-ben egy erre tekin-
tő karitatív szakosztály alakult a bu da pesti egyetemi nő-
hallgatók kongregációjának a tagjai közül. Bangha Béla S.J. 
hitbuzgalmi havilapjában (Mária Kongregáció, XX. évf., 
2.sz., 1926. okt. 11.) olvashatunk az időben megszervezett 
visszaillesztő és kapcsolatápoló szolgá lat létrehozásáról. 

A Belgiumból és Hollandiából hazakerülő leányi/ ú-
ság számára patro nage-féle délutánokat szerveztek, „hogy 
a keresztyéni légkörhöz szokott gyer me kek számára el-
lensúlyozzák a gyakran rideg és ateista otthoni légkört”. 

Megnyitottak öt igen jól működő francia és holland 
iskolát, ahol hetenként egy szer hetven-kilencven leényka 
gyűlt össze telepenként. A tanrend munká jában hat olyan 
hölgy segített, akik maguk is jártak külföldön a gyerme-
kekkel. Ők gondoskodtak a ruhaajándékok szétosztásáról 
és pénzgyűjtésről a leg szegé nyebbek és a betegek számára. 

Dr. Knébel Miklós 1924. február 29-én pápai kama-
rás lett, majd öt évi hollandiai és belgiumi szolgálata után 
hazatért. Nevéhez fűződik egy Hongaarsche Spraakleer 
című szótár és magyar nyelvkönyv összeállítása, amely 
Turnhoutban az ötödik kiadást érte meg 1925-ben, és 
amely addig 15 000 példányban jelent meg.21

Knébel szótárának 1924-es kopott kiadását féltve őriz-
te az események egyik szemtanúja, Marcel van de Velde, 
aki arról írt 1943-ban, hogy Magyar ország még e köny-
vecskén keresztül is közelebb került a hollandokhoz.22

Dr. Knébel Miklós a második világháború befejezté-
vel ismét visszatért Hollandiába, hogy újból magyar gyer-
mekakciót szervezzen a két országban. Ezen üdvösséges 
szolgálata közben hunyt el 1949. április 9-én.23

A. Cardyn, belgiumi paptanár és író, Knébel Miklóst 
„a magyar gyerme kek atyjának” nevezte.  

III. A belgiumi magyarok önfeláldozó papja, 
Kipper Károly S.J. (1875-1934)

Kitartó szolgálat után, 1934. január 20-án húnyt el 
Kipper Károly atya, aki egy évtizedig minden idejét a 

20  Gergely Ferenc: i.m. p. 17.
21  Címlapjának facsimilijét lásd a Tasnády T. Álmos írásához 
mellékelve: Flamandföldi nyom keresés. Magyar Hírek, Bp., 1986. 
május 8. p. 14.
22  Marcel van de Velde: Hoe Hongarije tot ons kwam... In: „Honga-
arsche Courant”. O>  cieel orgaan van de Hong. Ver. „Fraternitas”. Ut-
recht 1943. XIII. Jaarg. p. 50. Lásd még: H.A.C. Beets-Damste: Over 
Hongaarsche Brieven en Hongaarsche Kinderen in Nederland in 1919 
en volgende jaren. In: „Hongaarse Courant” VII. jaargang, 1937. p. 14.
23  R.K. Huisvestingscomite voor „Hongarije in nodd”. I.m. 51. Ide 
tartozik még dr. Muzslay István szíves közlése, aki emlékezik még az 
1946-ban Belgiumba induló gyermekvonatokra. Tanúsága szerint még 
1947-ben is látott oda induló, magyar gyermekekkel teli vonatot.

Belgiumban, Hollandiában és Franciaországban élő ma-
gyarságnak szentelte. Nekrológjának írója szerint (R.I.P.) 
legbősé gesebben a belgiumi magyarokra öntötte ki szí-
vének szeretetét. Senki sem tett velük annyi jót, mint P. 
Kipper Károly.24

Munkakörét egyre bővítve, több fronton is küzdött 
a reábízottakért. A Magyar Püspöki Kar Konferenciája 
1925. március 18-án e huszonkilencedik pontban foglal-
kozott ismét a már belga-holland üdülésen részt vevő ka-
tolikus gyermekek lelkészi ellátásával. Kipper is közéjük 
tartozott. „A gyermekakció idején fáradhatatlanul járta a 
belga falvakat és városokat. Házról házra, családtól csa-
ládhoz járva kérte meg, hogy fogadják be a világháború 
és a trianoni szerződés által nyomorba taszított magyar 
családok gyermekeit.”25 

Kipper Károly az akció megszüntetése után arra 
használta fel hatalmas összeköttetéseit a belga családok-
nál, vállalatoknál és a kormánynál, hogy ma gyar leányok 
és asszonyok, fér? ak ezrei kenyérhez jussanak a vendég-
szerető or szág területén. Jótéteményeiért nem fogadott el 
semmiféle honoráriumot. „Ab ban van az én jutalmam, 
abban van az én boldogságom – szokta mondani –, hogy 
százakat és százakat elhelyezek, keresethez juttatok.”26

A belgiumi magyar munkásság lélekszáma Kipper 
Károly idejében több mint 6000 főt tett ki. Vallási szem-
pontból 75 százalékuk római katolikus, 15 százalékuk iz-
raelita és 10 százalékuk protestáns. 

Kipper utóda, dr. Szántó Antal 1934-től kezdve foly-
tatta a lelkigondozást Bel giumban. Három év múlva kö-
vette őt dr. Szabó Árpád, aki méltó volt vándor lelkész elő-
dei maradandó nyomokat hagyó karitatív szolgálatának a 
kiteljesí tésé hez. 

Dr. Knébel Miklós és Kipper Károly hősi munkája 
mellett a belgiumi ma gyar gyermekakció egy másik részt-
vevőjéről, dr. Kállay Kálmánról kell itt szól nunk, akinek 
a németalföldi jótékonysági munkássága szintén több 
? gyel met érdemel.27

IV. Dr. Kállay Kálmán hollandiai és belgiumi 
kiküldetése

Kállay megbízása Ravasz László zsenialitásának kö-
szönhető. Közelről is merte Kállayt, aki 1921 és 1923 kö-
zött a budapesti református Egyetemes Kon vent titkára 
volt. Ravasz teljes rálátással bírt a svájci és hollandiai 
gyer mek nyaraltatás menetére, részben személyes ba-
rátja, Irlett Károly svájci re for mátus lelkész, másrészt a 
holland Vredenburch báró révén, aki a magyar Or szágos 
Gyermekvédő Ligának a valódi vezetője volt. A külföldet 

24  B.M.K. 1934. i.m. p. 29.
25  Uo. 29.
26  Uo. 29. – Kipper Károly bekapcsolta a Belgiumban tanulmányozó 
magyar papokat: Pezenho@ er K., Kardos J., Dombi J., Napholtz 
P. és Csipán K. atyákat. A gyermekakció idején Kuttner Erzsébet, 
Hornyai Karola és Bezsilla Margit fejtett ki áldásos munkásságot. 
Kipper Károllyal együtt ők alapították később a Szociális Bizottságot. 
A gyermekakció idején a soproni irgalmasnővérek zárdája két 
szerzetesnőt küldött Belgiumba. Lásd B.M.K. 1934. p. 51.
27  Lásd a róla szóló megemlékezést Erdős Károly: D. Dr. Kállay 
Kálmán (1890-1959). Református Egyház. 1959. p. 366.
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járt gyer mekek Ravasz László véleménye szerint megsze-
rettették a magyart. Az volt a meglátása, hogy a két világ-
háború között aligha volt jelentősebb vállalkozás mint ez 
a szeretetmunka. „Többet tett a nemzetek közötti megér-
tés és jóakarat terén, mint száz békekongresszus és lesze-
relési propaganda.”28

Ravasz László választása azért esett Kállayra, hogy 
teljesíthesse Vredenburch kérését, aki egy magyar refor-
mátus lelkészt kívánt a hollandiai gyülekezetek hamvadó 
lelkesedésének felszítására. Kállay karizmatikus egyéni-
sége felkészültséggel és tapasztalattal párosult. 

Pozsonyban és Pápán végezte a teológiát, 1914-ben 
helyettes lelkész volt Hontfüzesgyarmaton, 1916 nyará-
ig hitoktató Bukarestben, 1917 elejéig tábori pap, azután 
Kórógyon lelkész. Onnan ismét Bukarestbe kerül, ahol 
lelkész és egyúttal esperes is 1918-ban. Pápára kényszerült 
távozni, ahol 1920-tól helyettes tanár és, amint említet-
tük, konventi titkár 1921-1923 között. 

Tudományos munkát is folytat, 1922-ben bölcsészeti 
doktorságot szerez Budapesten.29

Felvidéki, délvidéki, tábori papi, regáti és erdélyi hely-
ismerete, lelkipász tori gyakorlata és magasfokú műveltsé-
ge mellett még egy nagy előnnyel bírt: 1911 és 1914 között 
három évet töltött az utrechti egyetemen a Stipendium 
Ber nardinum diákjaként úgy, hogy egyidejűleg volt be-
iratkozott hallgatója a pápai református teológiai akadé-
miának is. „Hollandia társadalmának minden rétegében, 
páratlan hatást ért el rokonszenves megjelenésével, hatá-
rozott és szép fér* asságával és a holland nyelven szólás 
klasszikus szépségével.”30

A rendelkezésünkre álló híradások alapján úgy tűnik, 
hogy csak az 1923 és 1925 közötti időszakban kapcsoló-
dott be a gyermekmentési akcióba. Kon ven ti hivatalánál 
fogva azonban valóban feltételezhetjük azt, amit Erdős 
Ká roly írt a búcsúztatóban, hogy Kállay 1921 januárjától 
1925 augusztusáig ki emel kedő társadalmi munkásságot 
fejtett ki az Országos Gyermekvédő Liga keretében.31

Ezt a közlést alátámasztják Sebestyén Jenő híradásai, 
aki a holland nyelvű De Hongaarsche Heraut (A Magyar 
Hírnök) számaiban (1922 októberétől 1927 szeptemberé-
ig) végig elismerő hangon ír Kállay tevékenységéről. 

Innen tudjuk, hogy Kállay Kálmán 1923 januárjában 
indul Hollandiába, hogy fellendítse a gyermeksegélyezést 
és a diakonális kapcsolattartást. 

Sebestyén őt már a jövetele előtt bemutatja az ol-
vasóknak, kiemelve hogy Kállay a Budapesti Teológiai 
Főiskola magántanára és a budapesti hol land- magyar 
iskola tanítója.32 

Kállay Kálmán már az első hat hét alatt annyit mun-
kálkodott Hollan diá ban, hogy 800 gyermeknek szerzett 
elhelyezést. Így egy újabb gyermekvonat indulhatott el.33

28  Ravasz László: Emlékezéseim. Református Egyház Zsinati 
Irodájának Sajtóosztálya. Bp., 1992. p. 224.
29  Zoványi Jenő: Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon. 
Bp., 1977. 289.
30  Pótor Imre: i.m. p. 250.
31  Erdős: i.m. p. 366.
32  De Hongaarsche Heraut. Bp., 1923. I. jaargang nr. 4. január. p. 32.
33  De Hongaarsche Heraut. Bp., 1923. I. jaargang nr. 6. március. p. 47.

Belgiumba való indulásáról (nyolc hónappal a katoli-
kus testvérek által megindított belgiumi gyermeksegélyezés 
után) ezt olvassuk holland nyelven: „Kállay professzor, aki 
hónapok óta fáradozik azon, hogy magyar gyer me ke ket 
helyezzen el, értesülésünk szerint Belgiumba utazott, hogy 
felkeresse az ottani protestáns gyülekezeteket, amelyek im-
máron szintén készséget tanú síta nak magyar gyermekek 
fogadására. Sajnálatos, hogy az osztrákok az utóbbi időben 
annyi akadályt gördítenek a gyermekakció útjába.”34

Tóth Endre, a gyermeküdültetések tanúja és segítője 
azt írta egy 35 évvel később kelt levelében, hogy Kállay 
előadásaival és vetített képeivel nemcsak bejárta, hanem 
végigprédikálta az egész Hollandiát.35 Hasonlóképpen 
végez het te megnyerő munkáját a belgiumi protestáns hí-
vek között. Az ide vonat kozó adatok egy következő tanul-
mányban kerülnek majd nyilvánosságra. 

Egyévi szolgálat után róla is így fogalmaz a Liga hágai 
ügyvivője a kül ügy minisztériumnak küldött, 1924. feb-
ruár 24-én kelt jelentésében: „Köteles sé gemnek tartom 
Nagyságod nagybecsű * gyelmét négy személyre ráterel-
ni, kik nek nevei az odaadás, fáradhatatlan munkásság, 
az önfeláldozás és a szere tet könyvében aranybetűkkel 
lesznek beírva. Ezen négy személy: Dr. Kállay Kál mán, 
Dr. Knébel Miklós, gróf Bissingen Erzsébet és Sima Klára 
kis asszony, székesfővárosi tanárnő.”36

Időközben Sebestyén Jenő a holland folyóirat 1924 
április-májusi számá ban arról tudósít, hogy Kállay vissza-
tért Belgiumból, és tapasztalatairól egy gyű lésen számolt 
be.37 Ez a beszámoló bennünket különösen érdekelne, de 
ed dig csak az jutott tudomásunkra, hogy Kállay március 
28-án Leeuwaar denben tar tott előadást a fríz reformátu-
soknak a fríz-magyar egyháztörténeti kap csolatokról.38

A magyar református egyház Kállay kiküldetését 
egy további évvel hosszab bítja meg, hogy szorgalmazza 
az árva és szegény gyermekek el helye zé sének az ügyét 
Hollandia és Belgium protestánsai között.39 Belgiumi és 
hollan diai jószolgálati tevékenységének a befejezéséről 
azt olvassuk 1925-ben, hogy ennek okát a teljes magyar 
gyermeküdültetési akció lezárásának a ter vében kell lát-
ni. A hatóságok tervezése szerint ez előreláthatólag 1926 
tavaszán lesz esedékes.40

Hazatérte után méltó országos elismerésben volt 
része: „Dr. Kállay Kál mán, volt pápai teológiai, jelen-
leg debreceni református lelkészképző-intézeti tanárt a 
Kormányzó Úr őfőméltósága a holland-magyar gyer-
mekakcióban kifej tett sikeres tevékenységéért a Magyar 
Vörös Kereszt érdemkeresztjével tüntette ki. Gratulálunk” 
– írja a Dunántúli Protestáns Lap baráti szerkesztője.41

Kállay munkásságának egyik későbbi gyümölcséről 
Sebestyén Jenő kellemes meglepetéssel szolgál az 1926-os 
áprilisi hírrovatban. 

34  De Hongaarsche Heraut. Bp., 1924. II. jaargang nr. 5. február. p. 39.
35  Pótor Imre: i.m. p. 51.
36  Gergely Ferenc: i.m. p. 20.
37  De Hongaarsche Heraut. Bp., II. jaarg. nr. 7-8. áprlis-május. Bp., 
1924. p. 61.
38  Tóth Endre: Holland lapokból. Dunántúli Protestáns Lap. 1923. 
p. 89.
39  De Hongaarsche Heraut. Bp., II. jaargang, nr. 12. szeptember 1924. 
p. 95.
40  De Hongaarsche Heraut. Derde jaargang, nr. 2. okt. 1925. p. 55.
41  Dunántúli Protestáns Lap. 37. évf., 1925. márc. 15. 10-11. sz. Pápa. 
p. 39.
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Kállaynak a magyar nyelvű állapotokról szóló egyik 
holland nyelvű cikke42 közlésre került egy kelet-indiai 
egyházi lapban is, ahol Semarang keresztyén iskolájának 
igazgatója, a holland G.M.A. Laernoes elolvasta a felhí-
vást. Ennek nyomán hívek körében 950 holland forintnyi 
segélyt gyűjtött. 

A holland szív című írásban az áll, hogy ezt a 27 mil-
lió koronát kitevő összeget Kállay a nyíregyházi leánykál-
vineum céljaira adományozta. Idézet a méltatásból: „Az 
ilyen tények bizonyságtételével szemben némuljon el a 
gúny szava, amely néha – éppen a holland reformátusok-
kal kapcsolatban – itt-ott jelentkezni szeretne.”43

Kállay korai visszatérése után a magyar gyermekak-
ció még öt évig folytatódott Belgiumban és Hollandiában, 
de az ő munkaerejével bíró főintéző református részről 
már nem lépett nyomába. 

Megemlíthetnénk itt a szintén derekas munkát végző 
Galambos Zoltánt, az ösztöndíjas magyar teológiai kor-
társakat, a körúton lévő lelkészeket. Közülük azonban 
egyiknek sem volt konventi megbízása, és a gyermekak-
ció 1925 után valóban hirtelen csökkenést jelez: a 3377-es 
létszámhoz képest a következő évben, 1926-ban már csak 
642 gyermeket helyeztek el Hollan diá ban. Karizmatikus 
működésével Kállay egymaga több mint 3000 gyermek 
elhelyezéséről gondoskodott.44

V. A Magyar Országos Gyermekvédő Liga belgiu-
mi kimutatásai és egyéb adatok a gyermekmentési 
szolgálat utóéletéről

A Liga statisztikája alapján Belgiumba45 1923-ban 
1128 gyermek érkezett, 1924-ben 4952-re emelkedett a 
számuk és 1925-ben az 5273-as létszámot, a legmagasab-
bat érték el a 7 és fél év alatt. A következő évben, 1926-
ban 5189 gyer meket helyeztek el, ami még mindig óriási 
a 2500 hollandiai csök ke néshez képest. 1927-ben 2412 a 
gyermekek lélekszáma, tehát egyből a felére csökkent a 
múlt évihez képest. 1928-ban 1214, tehát a tavalyinak már 
csak a fele. 1929-ben 899 a Belgiumba került gyermekek 
lélekszáma, 1930-ban pedig 475-ről tud a statisztika. 

Hét és fél év alatt tehát összesen 21542 gyermek neve 
szerepel a Liga kimutatásában. Továbbá a magánkapcso-
latokon keresztül kikerült gyermekek száma 1930-ig és 
azt követően is jóval meghaladja az 500-as lélekszámot. 

A Gyermekvédő Liga budapesti irodájában több 
mint 500 belga nevelőszülő fordult meg. Első alkalommal 
1925-ben indultak el szervezetten Flandriából, mintegy 
120-an érkeztek Budapestre vonattal augusztus 12. és 22. 
között. Erről a látogatásról még 1925-ben egy 200 oldalas 
illusztrált útleírás jelent meg. Címe: Met de Belgische ple-
egouders naar Hongarije. Een Reisverslag. (Kiadó és szer-
ző feltüntetése nélkül jelent meg ez az album. Magyarul: 
Belga nevelőszülőkkel Magyarországra. Útleírás.) 

Ez az emlékkönyv is hozzásegít minket ahhoz a 
következtetéshez, hogy a magyar gyermekeket főleg a 

42  De Hongaarsche Heraut. IV. jaarg. nr. 7. április 1926. p. 55.
43  Dunántúli Protestáns Lap. 37. évf., április 11-i szám, Pápa, 70. Lásd 
még Dunántúli Protestáns Lap 1921. júniusi szám. (26. szám) p. 104.
44  Gergely Ferenc: i.m. p. 17.
45  Újraközli Gergely Ferenc: i.m. p. 21.

< amand családok fogadták be, és hogy Flandriá hoz ké-
pest Vallóniában kevesebb nyomot találunk. 

A Liga vezető tagjai, valamint a magyar egyházi és 
állami képviselők 1928. augusztus 5-10. között ismételten 
köszönetet mondtak a segítségért a Hollandia és Belgium 
nagyobb városaiban rendezett körútjaikon.46 Már ekkor 
jelét adták annak, hogy igyekeznek enyhíteni a kint ma-
radt = atalok gondjain. 

Hollandiában hozzávetőlegesen 1200-1500 i> ú igye-
kezett beilleszkedni új kör nyezetébe. Belgiumban is ezer-
nél többen maradtak kinn. A kapcsolattartás két irányúvá 
vált: hajdani Belgiumban járt gyermekek utaztak vissza 
volt ne ve lőszüleiket látni, míg az örökbe fogadott belgiu-
mi magyar gyermekek az ott honi családtagjaikhoz utaz-
tak időnként.47 Az is előfordult, hogy helyüket ke resve 
többször is megtették az utat a szülőföld és a felkaroló 
országok között. 

Adatgyűjtésünkből jellegzetes eset a Hallinger 
Mária története, aki 1906-ban született Soroksáron. A 
Vöröskereszt útján került Belgiumba 1919-ben, és a liè-
ge-i nagy elosztóközpontból egy mecheleni < amand csa-
lád fogadta be őt, amely vele együtt négy magyar és egy 
osztrák kislányt gondozott. Tíz évig maradt ennél a csa-
ládnál, miközben elvégezte a tanítóképzőt. Tökéletesen 
beszélte a holland és a francia nyelvet. 1929-ben hazament 
Magyarországa, onnan Hollandiába jött, és 1930-1931 kö-
zött egy gyermekgondozó intézetben dolgozott. Ezután 
véglegesen visszatért Magyarországra.48 Sajnálatra méltó, 
hogy tíz évvel ezelőtt a brüsszeli Magyar Ház könyvtá-
rában összegyűjtött lá dá nyi fényképet, albumokat és fü-
zetbe írt élettörténeteket kiraktak. Avatat lan ke zek egy 
nagytakarítás alatt „lomtalanítottak”, és így pótolhatat-
lan dokumen tumok pusztultak el.49 

A gyermekakció utóéletéről azonban számtalan új-
ságcikk létezik, amely nek újbóli összegyűjtése és kiér-
tékelése az utókorra vár. Válogatásunkból utaljunk pél-
dául Kuyper Henriette egyik cikkére, amely nem csak 
arról szól, hogy Szabó Katica mennyire jól érezte magát 
az antwerpeni < amand protes táns családnál. Megható a 
leírása annak, hogy a nevelőszülők ereklyeként őrizték 
a kislányról készült két fényképet, amikor azokat köz-
lésre kérte kölcsön.50 Számunkra ez az írás a maradandó 

46  Gergely Ferenc: i.m. p. 22.
47  A XX-e Siecle c. belga folyóirat 1933. június 30-i számában megjelent 
egy ide vonatkozó cikk, amelyről aztán a Pester Lloyd hasábjain jelent 
meg ismertetés. Forrás K. Kún Miklós: i.m. p. 354. Lásd még B.M.K. 
1935. 67-en közölt híradást a J. Janssens borgerhouti plébános által 
évente megszervezett utaztatásokról. A két egymást felváltó 50-50 
fős csoportot Boross Stefánia és Ho@ mann Marián, a ceglédi állami 
leányintézet igazgatónője kísérte.
48  Kvasznai Árpád közlése. Édesanyja, Hallinger Mária 1948. 
november 18-án hunyt el Budapesten. – Ft. Dobai Sándor 1998. aug. 
20-i keltű levelében írja: „A gyermekek legtöbbje < amand vidéken, 
főleg nagycsaládosoknál nyert befogadást. Most halnak az utolsók, akik 
akkor gyermekként jöttek, és itt maradtak. Nagyon sokat ismertem 
közülük.
49  Kvasznai Árpád közlése, ő a lomtalanítás történetét többször is 
hallotta Süle András könyvtárostól, akinek már nem állott módjában 
megakadályozni a gyermekakció anyagának a megsemmisülését. 
– Személyi adatokat találunk még a Belgiumi Magyar Közlöny 
számaiban. Magyar időszaki havilap. Szerkesztette Déry Béla belgiumi 
magyar főlelkész. A lap 1945-1956 (?) között jelent meg.
50  Nederlandsche weldaden aan Hongarsche kinderen. In: De 
Hongaarsche Heraut, IV. jaargang, nr. 9. Bp., 1926. június. p. 68.
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érzelmi töltésen kívül arról tanúskodik, hogy Kuyper 
Henriette szintén járta Belgiumot, éspedig Brüsszel meg 
Antwerpen városait, ahol többször is előadásokat tartott a 
magyar gyermekek, iskolák, kórházak segélyezése érdeké-
ben. Kuyper Ábrahám, volt holland miniszterelnök másik 
lánya szintén megtanult magyarul, és fenntartója volt a 
magyar gyermekakciónak. 

A Belgiumi Magyar Könyv 1935-ös kiadású száma 
mutatja be dr.  A.  Cardyn belga professzort. Ő nemcsak 
a magyar irodalmi tanulmányairól és fordításai ról be-
szél, hanem elmondja, hogy a gyermekek terelték a / -
gyelmét a nyelv megtanulására. Tíz év múlva így foglalja 
össze benyomásait a rokonai nál és ismerőseinél történt 
találkozások alapján: „Udvariasságuk, közvetlenségük, 
kedvességük megragadta a lelkemet. A nyelvüket nem 
értettük, beszélni sem igen tudott velük senki, de velem 
együtt mindenki az első pillanatban meg szerette őket. 
Azt gondolom, valami különös nemzeti varázs áradt 
ezekből a gyer mekekből... Ettől kezdve sokszor ott voltam 
a gyermekvonatok érke zé sénél, és legtöbbször budapesti 
utaimat is gyermekvonattal tettem meg. Lehe tet len tollal 
leírni azokat a megható jeleneteket, amelyeknek a belga 
állo má sokon és Budapesten a gyermekvonatok érkezése-
kor és indulásakor szemtanú ja voltam. A belga szülők bú-
csúja éppen úgy megható volt, mint a magyar szülőké az 
állomásokon… Sokszor a belga szülők talán több könnyet 
hullattak a magyar gyermekekért, mint édes szüleik…” 

Egy másik előkerült írásból arról értesülünk, hogy 
nemcsak katolikus vagy református egyházi képviselők 
tevékenykedtek Belgiumban, hanem 1925-től kezdve zsi-
dó gyermekeket is fogadtak Brüsszelben. Kiküldő szerve-
ze tük neve: Algemeine Hilfsaction für notleidende jü-
dische kinder in Ungarn, Budapest, Kazinczy utca.51

Azt már Knébel Miklós is említette a magyarok 1929-
es világkongresszu sán elhangzott beszédében, hogy vallási 
hovatartozásra való tekintet nélkül vál lal ták a gyermekek 
felkarolását. Schrotty Pál is említi, hogy a Magyar Gyer-
mekliga, mely vallási tekintetben közömbös volt, 1922-ig 
például 65-75 szá za lékban protestáns, 25-35 százalékban 
katolikus vallású gyermekeket irá nyított Hollandiába.52 

Kutatásunk során sehol sem találtunk felekeze-
ti alapon készített kimu ta tást, kivéve az említett R.K. 
Huisvetingscomite által szervezett vonatszerel vé nyeket 1920 
májusa és 1924 júniusa között, amely akció 10 578 katolikus 
magyar gyermek hollandiai elhelyezéséről tanúskodik.53 

Egyik olvasója egyszer arról faggatta dr. Sebestyén 
Jenőt, hogy újság jának szerkesztősége mivel járul hozzá 
a gyermekakcióhoz. Az illető való jában hatásosabb „re-
formátus” eredményt szeretett volna felmutatni. Sebes-
tyén professzor ekkor kifejtette, hogy református részről 
azt a munkamódszert alkal mazzák, hogy először külföldi 
nevelőszülőket keresnek, és velük hívatják meg a kisze-
melt gyermekeket. Arról is beszélt Sebestyén Jenő 1924 
novem be rében, hogy ők már két éve nem tárgyalnak a 
Magyar Gyermekligával, amely a maga során igen ritkán 
kéri ki a szerkesztőség véleményét. A magyar kato likus 

51  K. Kún Miklós: i.m. p. 352.
52  Schrotty Pál: i.m. p. 30.
53  A szerelvények indítási dátumát és a gyermekek elosztási területeit 
közli Mihályi I. G.: i.m. p. 48-49.

papok egyenes összeköttetésben állnak a hollandiai R.K. 
Huivestings comi te tagjaival, míg a magyarországi protes-
táns lelkészek alig tartanak köz vet len kapcsolatot az ele-
inte protestáns alapon szervezett Nederlandsch Centraal 
Comitéval.54

A belgiumi magyar gyermekakció szempontjából 
fontos egykori közle mé nyekért Dobai Sándor jelenle-
gi liège-i r.k. magyar főlelkész szerint a Caritas Catolica 
Brügge-beli irodájában vagy a brüsszeli főirodájukban 
kellene sze ren csésen kutatni. Magától értetődik, hogy 
a korabeli < andriai protestáns gyüle kezetek levéltárai-
ban is van anyag, főleg azok diakonális bizottságainak a 
jegyzőkönyveiben. 

Szükséges tanulmányozni a gyermekekért magya-
rul megtanuló belga papok munkásságát és ismerettségi 
körét. Neveik: Vandervoort Everard (Winterslag, Kievit), 
Reynaert D. (Gand), Ghesquiere A. (Bruges), Cardyn A. 
(Aerschot), König P. (Bois-Seigneur-Isaac). A felsorolást a 
Belgiumi Magyar Könyv 1937-es számában találjuk. 

A Vöröskereszt irattárait szintén meg kellene tekin-
teni, hiszen 1919-ben ők kezdték el a gyermekek szállí-
tását. Ebben az esztendőben már százszámra érkeztek a 
gyermekek a nyugati országokba. Viszont észrevettük, 
hogy a Gyermekliga a Vöröskereszt adatait nem össze-
gezte. Gergely Ferenc kitűnő ta nulmánya óta a Liga kö-
vetkező, 1920-1930 közötti összesítője forog köz kézen. 
Hollandiából 28  563, Svájcból 10  608, Angliából 603, 
Svédor szágból 131, Belgiumból pedig 21542 név szerepelt 
a Liga nyilvántartásában.55 

Véleményünk szerint ennél a tekintélyes 61477-es lét-
számnál sokkal nagyobb volt a magyar gyermekmentési 
akció európai eredménye. Nyilván való, hogy az 1919-es 
esztendővel kezdődő adatokat feltétlenül elő kell kerí-
teni, úgyszintén az 1930 utáni évekből származókat is. 
Tudomásunk van arról, hogy az elszakított területekről 
is jutottak ki gyermekek nyugatra.56 Termé sze tesen nem 
csoportosan és nem a nyilvánosság előtt, mert erről szó 
sem lehetett a hivatalnokok hozzáállása miatt. Ebben a 
csoportosításban is százakat találunk. 

A magánkezdeményezéseket is fel kell térképezni. 
Újságlapozás közben buk kantam olyan hírre, hogy 1926 
nyarán protestáns hölgyek 60 magyar gyer me ket vittek 
ki Finnországba.57 Régi adatok kívánják a megvilágosí-
tást a ké sői nemzedékek előtt. Kik voltak Zách és Oswald 

54  De Hongaarsche Heraut II. jaarg., nr. 2. október. 1924. p. 3. – Itt 
szeretnénk megjegyezni, hogy Sebestyén Jenő a lapot Belgiumban is 
terjesztette. A lap elő/ zetőinek a száma 4000-5000 nagyságrendű volt.
55  Gergely Ferenc: i.m. p. 21.
56  Például Erdélyből Svájcba, Nagy Sándorné szül. Czira Anna, 
Nagydevecser 1914. március 11. Svájcba először 1925-ben jutott ki úgy, 
hogy egy tanítónő a Gyermekvédő Ligán keresztül ajánlotta svájci 
felvételre. Indok: a kalotaszegi Nádasdarócról származó leányka egy 
tízgyermekes lelkészi család tagja. Miután Johanna és Alice Ringier 
panziójába került a Bern kan tonbeli KirschdorQ a, ott két német, két 
angol, egy amerikai és egy francia gyermek társa sá gában gondozták 
szeretettel. Ezután kétéves időközökkel még ötször hívták meg 
KirschdorQ a. – Az erdélyi Nyárádgálfalváról jutott ki Hollandiába 
Gál Ilona és Gál Jolán, 12 éves hadiárvák, ikertestvérek. – 1928-ban 
hívták meg Czira Klárát és Czira Erzsébetet a már említett Kirschdorf-
ba. Vendégfogadójuk dr. Ebersoll. – 1929-ben pl. Muntyán Mária nevű 
lányt hívtak meg Kolozsvárról Svájcba.
57  De Hongaarsche Heraut IV. jaargang, 1926. augusztus nr. 11. p. 88
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kisasszonyok (bizonyára a bel giumi magyar kolónia tag-
jai), akik Antwerpen tartományban 2600 gyer meket he-
lyeztek el. G. van Reeth r.k. esperes (Vilvord) 1923 után 
százával helyezett el magyar gyermekeket kertészeti isko-
lákban.58 Vajon mi lett a to vábbi sorsuk, hiszen eredeti-
leg minden gyermeket csak három hónapos időtartamra 
vittek ki. 

Iskolai éveik sorsformáló ténnyé változtak. Erre vo-
natkozólag az adatköz lés még mindig folyik.59 Főleg a ké-
peslapok merítenek szívesen ebből a hálás téma körből.60 
A holland gyermekakcióról egy ' lm is készült.61 

A belgiumi magyarság szociális és egyházi intéz-
ményeinek a történetéről még nem született kimerítő 
tanulmány.62 Elkészítése nemcsak a magyarság kutatás 
szempontjából fontos. Hajdani befogadó családok utódai 
közül még ma is számosan vannak olyanok, akik kitar-
tóan keresik egykori fogadott test vé rüket. Nem szorul 
különös bizonygatásra, hogy a fundamentumos családi 
kapcsolatok szintjén történő polgári diplomácia és a civil 
kurázsi sokszor tud meg oldani olyan kérdéseket, ame-
lyekre a hivatalok képtelenek. A vas füg gönyös diktatúrák 
évtizedeiben olykor csakis ezek voltak az egyetlen őszinte 
alapú kapcsolatok Kelet és Nyugat között. Még akkor is, 
ha éveken keresztül csak az imádság tartotta össze ezeket 
a szálakat.63

A Gyermekliga szervezésében külföldre induló szá-
zadik vonat ki gör dü lése előtt Ravasz László 1926-ban mo-
dern keresztes hadjáratnak nevezte ezt a szeretetmunkát. 
Arról a csodálatos győzelemről beszélt, amellyel a magyar 
gyermekek a maguk egyszerű, gyermeki fellépése által 
Magyarország irányá ba meghódították a külföld szívét.64

Ha a Gyermekvédő Liga által 1923-tól irányított bel-
giumi gyermek-elhe lye zést vesszük kibontakozási idő-
pontnak, úgy az idén volt 75. évfor dulója a bel giumi ma-
gyar gyermekmentési akciónak. Ezt akár egy Belgiumot 
lelki nagy hatalommá tévő emberbaráti megnyilatkozás-
nak is nevezhetjük. 

Az egykori magyar gyermekmentés emlékének az éb-
rentartása európai köz ügy. Az elhallgatás évtizedei után 
korunkban ismét példaértékűvé válik az ár tatlan életek 
mentésének a története. A tiszta szándékú összefogás 
torony magasságú útjelzőjének tekinthetjük, amely azt 
mutatja, hogy a szeretet hatá rokat ível át. Belgium érző és 

58  K. Kún Miklós: i.m. p. 354.
59  A marosvásárhelyi Nagy Zsó' a Emese adatai közül megemlítjük a 
Grevitzky Emma nevét. Pesten született 1908-ban, hétgyermekes család 
tagja, gyermekvonattal hozták Hollandiába 1922-ben. Leidenben 
tartózkodik 1925-ig, ez idő alatt iskolába járt.
60  Interjú az 1919-ben érkezett Hutter Lajossal, akit 9 éves korában 
a Vöröskereszt hozott Hol landiába. In: Most magyarul! Hongarije 
Magazine tweetalig. jaargang 3. nr. 7., voorjaar 1998. p.  12. – A 14. 
oldalon lásd még Vattamány Imréné Damajnovics Olga hollandiai 
emlékeit.
61  Irány Hollandia. Rendezte Hilde van Oostrum. 1920. Budapest. 
Legyengült gyermekek indulnak Hollandiába – az életben maradásért... 
Van visszatérés? Bemutatták a holland ' lmhéten 1986. október 20-án 
a Kossuth moziban. 
62  B.M.K. 1934. p. 29.
63  Lásd Gerhard Nikolaus Olsthoorn történetét, aki már a húszas 
években 5-5 hónapra hozatott ki gyermekeket. Forrás: Maasbode c. 
napilap számai. Magyar hírek, 1968. március 23.
64  De Hongaarsche Heraut IV. jaarg. Bp., 1926. nr. 9. p. 71.

hívő népe kitárta a szívét és a karját. Ki ne em lé kezne erre 
megindultan és hálásan? 

A. Cardyn jegyezte fel65, hogy Rákosi Jenő írónak pél-
dául az volt az óha ja, hogy halála előtt legalább egyszer 
Belgiumba utazhasson, meglátni azt a né pet, amely annyi 
jót tett a magyar i= úsággal. 

Az első vöröskeresztes gyermekvonatok indulásával a 
vallonok, > aman dok, hollandok és frízek addig soha nem 
tapasztalt szeretetközösségbe kerül tek a háborús nyo-
morúságba taszított magyarsággal. A befogadás és gon-
dos kodás készsége hasonlóképpen forrósodott fel 1956 
lángjainál. 

Elhangzott Sárospatakon 1998. augusztus 26-án, 
a doktorok kollégiumán.

Melléklet
Hermán M. János: Rög a zsebkendőben  Utószó 

Rudi Hermans66 könyvéhez: Törökbálint messzire van 

Horváth Magdolna 45 évet várt a hazalátogatásra. 
Végül is az apja halálhíre hozta vissza Törökbálintra. A 
belgiumi elsodortatásból a temető behívója nélkül aligha 
tudott volna kitörni, de a ' a nélkül sem, aki elkísérte őt, és 
ezáltal a bölcsőhely vonzása új értelmet nyert.

A késői sírkerti látogatás bánatát, azt, hogy külön-kü-
lön sírban nyugszanak a szülei, már ki sem mondta. 
Lélekrezzentő beszélgetésekre sem került sor a sírdombok 
között, a ' a csak szavak mormolását hallotta. Édesanyja 
megcsókolta a földet, leborulva zokogott, másként mint 45 
éve, amikor apjától el sem köszönhetett. Búcsú a temető-
ben: családtól, Törökbálinttól; a visszafelé menetelés lezá-
rulhat, végleges a kép.

A zarándokút egy életmentő gyermekvonattal kezdő-
dött, azon érkezett meg a 13 éves kislány, úgymond pár 
hónapra, úgy 1923 táján. Cinka leánygyermekként, leso-
ványodott ezrek társaságában, talán mezítlábasan szállt ki 
ő is egy jobb hírű országban. Emberséges, a túlélést meg-
haladó törődés reményével? Akkoriban hogyan is sejthette 
volna, hogy végállomásra érkezett…

Húgának még idejében sikerült a hazatérése, mert 
olyan nevelőszülőkhöz kerülhetett, ahol nem csak az 
ingyen munkaerőt látták egy szorgalmas magyar lány-
ban. Magdolnának maradnia kellett, a leveleit eldug-
ták, az ő házigazdái visszaéltek a kiszolgáltatottságával. 
Mezőgazdasági cselédsorsában szívóssággal és becsüle-
tességgel maradt fenn, nem kételkedett abban, hogy ez a 
helyzet átmeneti, a szülei hazavárják. Egyszer egy igazi há-
zasság vihette volna át az életét a szolgaság hídján a túlsó 
partra, de a férjét, szerelmét és minden álmát elütötte egy 
mozdony.

Attól kezdve a sorsa egy gyermekes özvegyemberhez 
kötötte és egy másik kényszerpályán vált törvényes cse-
léddé. Élete árán azonban megélte azt a fájdalmas törté-
netet, amelyet éppen a ' a írt meg. Saját édesanyjának is a 

65  B.M.K. 1935. p. 88.
66  A magyar kiadás az antwerpeni StandaartUitgeverij „Terugnaar 
Törökbálint” című 1989-es első kiadás alapján történt. Fordította 
Gera Judit. Szerkesztette Scheiblinger Péter. Tinta Könyvkiadó, 2005, 
p. 75-79



227Gyermekmentés Belgiumban (1923-1930)

gyermekek jegyében telt el a rövid élete. Gyermekeit véd-
te az éhen pusztulástól, miközben vele is végzett a halál. 
Magyarországról ez időben került 62 ezer gyermek nyu-
gatra és nagy részük épségben, megerősödve került vissza 
a családjához.

Dr. A. Cardyn belgiumi professzornak adjuk át a szót, 
aki 1935-ben így nyilatkozott a magyar gyermekekkel való 
találkozásairól: „Udvariasságuk, közvetlenségük, kedves-
ségük megragadta a lelkemet. A nyelvüket nem értettük, 
beszélni sem igen tudott velük senki, de velem együtt min-
denki az első pillanatban megszerette őket. Azt gondolom, 
valami különös nemzeti varázs áradt ezekből a gyerme-
kekből... Ettől kezdve sokszor ott voltam a gyermekvona-
tok érkezésénél, és legtöbbször budapesti útjaimat is gyer-
mekvonattal tettem meg. Lehetetlen tollal leírni azokat a 
megható jeleneteket, amelyeknek a belga állomásokon és 
Budapesten a gyermekvonatok érkezésekor és indulása-
kor szemtanúja voltam. A belga szülők búcsúja éppen úgy 
megható volt, mint a magyar szülőké az állomásokon... 
Sokszor a belga szülők talán több könnyet hullattak a ma-
gyar gyermekekért, mint édes szüleik...”

Belgiumban 22 ezer magyar gyermeket karoltak fel 
1920 és 1930 között, Hollandiában pedig 28 és fél ezer volt 
a létszámuk. Sok minden történt a háború után a gyermek-
mentés jegyében, de a legnagyszerűbb az volt, hogy a gyer-
mekek a diplomaták hadánál nagyobb szolgálatot tettek a 
népek közti megbékélés ügyében.

A második világháborút követően is indultak vonatok, 
Pejacsevich Mária grófnő még 1947-ben vitt egy gyermek-
csoportot Belgiumba, dr. Knébel Miklós pedig a belgiu-
mi Actio Catholica segítségével teremtette elő az utazás 
költségeit. A gyermekvonatokat 1948-ban Rákosi Mátyás 
személyesen állíttatta le. Az „Új Ember” című egyházi lap 
1948 júliusában ír arról, hogy idehaza vannak a nemrég 
kiment belgiumi magyar gyermekek.

„Háromszáz pirospozsgás gyermek szállt le a 
Belgiumból hazatért gyermekvonatról. Háromszáz gyer-
mek szüleinek terhein könnyített, háromszáz gyermek 
életrendjét, egészségét növelte hónapokon át a keresztyén 
szeretet. Belgium és Hollandia már másodszor adja tanú-
jelét egy-egy nagy háború után annak a felebaráti szeretet-
nek, amelyet az evangélium hirdetett. Nemrégiben ötszá-
zan jöttek haza Hollandiából; az őket hozó vonat, sajnos, 
üresen ment vissza, bár kísérők, felszerelés és útravaló élel-
miszer várta a vonaton az újabb magyar gyermekcsopor-
tot. A mostani belga vonat is hozott magával egy hosszú 
listát, azoknak a gyermekeknek a névsorát, akiket szeretet-
tel várnak a belga nevelőszülők.”

Dobai Sándor belgiumi magyar főlelkész 1998 augusz-
tusában írta a letelepedettekről: „A gyermekek legtöbbje 
/ amand vidéken, főleg nagycsaládosoknál nyert befoga-
dást. Most halnak az utolsók, akik akkor gyermekként 
jöttek, és itt maradtak. Nagyon sokat ismertem közülük.”  

Aki a belgiumi magyarság két világháború közöt-
ti sorsáról, vagy a gyermekakciók utóéletéről akar tudni, 
annak Kozmai Kun Miklós nemrégiben megjelent francia 
nyelvű könyvét ajánljuk a belga-magyar kultúrkapcsolatok 
történetéről. Jómagam a belgiumi gyermekmentésről ír-
tam hosszabb tanulmányt (Korunk, 1998/12, 115-123).

Horváth Magdolna az elsodródott gyermekek jegyé-
ben írta be nevét a belgiumi magyarság történetébe, pedig 
erre nem is számított, mert kicsi volt és túlontúl szerény. 
Ehhez neki előbb gyermekeket kellett szülnie, és közülük 
egyet olyan lelkületűre nevelnie, hogy érzéketlen férje elle-
nében egyszer elkísérje Törökbálintra, gyermekkora emlé-
keinek a színhelyére. Mindörökre emlékeznie kellett sze-
rencsétlen, de tiszta szívű szüleinek az ígéretére, arra, hogy 
őrzik a helyét, ami úgy is volt, mert az édesanyák sohasem 
hazudnak a gyermekeiknek. A hit és ígéret láthatatlan, de 
annál erősebb fogódzók az idegenben!

Vagy jobb lett volna, ha egy icipicit kételkedik a 
gondviselésben és nem kívánkozik vissza soha a családi 
fészekbe, oda, ahova idegen katonák a kirakatba tették a 
szomszéd kislány levágott fejét? Magdolna bízott a talál-
kozásban és ezért nem kockáztatott egy körömfeketényit 
sem. Valahonnan tudta, hogy elégtételhez csak kitartó hit-
tel lehet jutni, és hogy a legkilátástalanabb sors is vállalha-
tó a gyermekek szeretetének a jegyében.

Rudi Hermans ezernyi egymástól elszakított magyar 
családnak a vergődését és dacos tartását fényképezte le. 
Figyelmét az sem kerülte el, hogy Törökbálinton az édes-
anyja aláhúzta a nevét a képeslapon: lássa a házastársa is, 
hogy máshol is van élet, ahol őket még mindig számon 
tartják és szeretik. A helyében lélektanilag mi is ezt tettük 
volna: a szeretet nélkülözéséről és a szenvedés méltósá-
gáról így is lehet üzenni, az aláhúzás joga pedig amúgy is 
megilleti az édesanyákat. A szegénység ellenére még min-
dig nyitott a kérdés, hogy Európa melyik részén lehettek 
volna boldogabbak a törökbálinti gyermekek?

Magdolnáék helyben maradt bátyját az oroszok hur-
colták el 1956-ban. A forradalom megtorlásának követ-
kezményeitől ezt a Jánost éppenséggel Belgium menthet-
te volna meg…Tekinthetjük-e válasznak és választásnak 
Magdolna szimbolikus tettét, hogy az édesapja beszen-
telt sírhalmáról egy szál virágot hozott és egy marék rö-
göt? Fehér zsebkendőbe kötött törökbálinti földet, amiért 
olyan messzire kellett menni az időben, hogy a szív, a lélek 
megbéküljön.

Volt belgiumi lelkészként, erdélyi bujdosóként, temp-
lomi áhítattal olvastam ezt a leheletI nom szerkezetű köny-
vet. Motiváltan kerestem a kulcsokat, éltem bele magam a 
I ú, az anya, a belga polgár, vagy a hazautazó szerepébe. 
Nem zavart a dátumok hiánya, mert a történelmi megér-
téshez az avatott szerző a nyugati olvasónak is beszüremlí-
tett annyi fényt, mint amennyit szűken magába fogadhat a 
történelem gyóntatószéke. Jó / amand szokást is érvényesít 
Hermans: amit kilenc szóban elmondhat, azt nem tetézi 
egy tízedikkel…

Sorstörténetük őrletében ezért nincs is több kagyló-
töredék, mint amennyi a nyomra-vezetéshez szükséges 
lenne. Törökbálint csendes szülötte megbékélten utazott 
vissza Belgiumba. Elbúcsúzott és vitte a rögöt, hogy azon 
pihenjen a feje örökre. Élettörténetét kire is bízta volna 
másra, mint a I ára, aki most – Gera Judit nagyszerű for-
dításában magyarul – Törökbálinttal megosztva rótta le 
tiszteletét az Édesanyja előtt.

Zwolle, 2005 január
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Dr. Maarten Aalders: Magyar tisztelgés a Kuyper Ábrahám legfi atalabb lánya előtt

Bevezető

Egy nemrégiben megjelent mű, a: „De dolerenden en 
hun nageslacht”1, tömören csak annyit mond A. Kuyper 
és J.H. Schaay legi% abb lányáról, akinek a neve Catharina 
Maria Eunice Kuyper (1876-1955), hogy ápolónő volt, 
hogy a „Dr. Scheurers Kórház Egyesület” vezetőségi tag-
ja, továbbá hogy igazgatója volt 1927 és 1932 között a Vrije 
Universiteit Vendégházának, és hogy Budapesten ő az 
alapítója a Julianna Iskolának. Ennél sokkal többet nem 
tudnak róla.

Miközben a nővérei, H.S.S.  Kuyper és J.H.  Kuyper 
bizonyos közismertségnek örvendtek Hollandiában an-
nak köszönhetően, hogy közösen írták meg „A Kuyper 
Ábrahám életének alkonya” című könyvet, és összeállítot-
ták, valamint jegyzetekkel ellátták az „Emlékezések a régi 
gárdára”, vagyis az édesapjukra vonatkozó kötet anyagát, 
Magyarországon mégis C.M.E.  Kuyper volt a legismer-
tebb a három nővér közül. Évtizedeken keresztül úgy em-
legették, hogy ő az a Kuyper Katalin (akit Hollandiában 
„Too”-nak hívtak).

Még 2016-ban is emlegették a nevét, és egy kis kiállí-
tás fényképein is feltűnt azon a megemlékezésen, amelyet 
az általa alapított református Juliánna iskola jubileumá-
nak alkalmával szerveztek2. Magyarországon efölött egy 
festménnyel és egy mellszoborral is tisztelegtek az em-
lékének, éspedig két neves képzőművész, Glatz Oszkár 
(1872-1958) festő portréjával, illetve Hűvős László szob-
rász (1883-1972) alkotásával. A portrét a magyar hatóság 
ajándékozta számára 1927-ben, a Julianna iskola felállítá-
sa ügyében kifejtett fáradozásáért.

A mellszobor évekig a Juliánna iskolában kapott he-
lyet, amiből arra következtetünk, hogy ez is egy olyan 
ajándék volt, amellyel a reá való emlékezést akarták élet-
ben tartani. Jóllehet a mellszobor és a festmény évekig 
szem elől tűnt, a Kuyper Katalin neve a mai napig sincsen 
elfelejtve.3

Magyarország

Az első világháború után vége szakadt az osztrák-ma-
gyar kettős birodalomnak.

Magyarország egyrészt Franciaország politikai 
mesterkedéseinek, másrészt Románia, Csehszlovákia és 
Jugoszlávia területi követeléseinek esett áldozatul. Az 
egykoron nagy kiterjedésű királyságtól elvették a területe 
kétharmadát. Ezáltal altalaji kincseinek a jelentős részét 

1  D.= . Kuiper, ‘Kuyper (Letland/Amsterdam)’, in: P. van Beek e.a. 
(red.), De dolerenden en hun nageslacht (Kampen 1990)  284-295, 
ugyanott p. 289. Henriëtte Sophia Susanna (1870-1933); Johanna 
Hendrika (1875-1948); Catharina Maria Eunice (1876-1955). (A könyv 
címét értelemszerűen és szabadon így lehetne magyarra fordítani: Az 
egyház állapotán panaszkodó siralmazók és a nemzedékük.)
2  Erről éppen az iskolában való látogatásunk alkalmával szereztünk 
tudomást 2017. március 20-án.
3  Dr. Ferenc Postma professzor (Károli Gáspár Református Egyetem, 
Budapest) állandó biztatásának és kapcsolatainak segítsége nélkül 
ez a cikk nem születhetett volna meg. Ahhoz, hogy a mellszobrot 
megtaláljuk, szintén a segítségünkre volt.

is elveszítette, miközben a frontról visszatért katonák, ha-
dirokkantak és hadifoglyok serege mellett a „megszállt” 
területekről a menekültek áradata érkezett.

A magyar lakosság egyharmada a királyság határain 
kívül került. Ez nagy társadalmi nyugtalanságot okozott, 
amihez hozzájárult az 1919-es sikertelen kommunista kí-
sérlet is, amelyet a románok bűnöző megszállása4 köve-
tett, és ez volt a kegyelmi csapás. Magyarország csődbe 
került, nem tudta biztosítani a saját fenntartását. A nyo-
morúságos szegénység miatt sokaknak elveszett az élete.

Különböző helyekről, így Hollandiából is, a magya-
roknak 1920-tól kezdve segítő kezet nyújtottak. A segélye-
zésben, mások mellett, jelentős szerepet játszott Kuyper 
Ábrahámnak a három leánya. Részt vettek az élelmisze-
rek szállításában, a gyermekeknek szánt szegény-konyhák 
felállításában, egy árvaház alapításában és az úgynevezett 
„gyermekvonatok” indításában.

Ebben a folyamatban magyar részről a teológus 
Sebestyén Jenőre (1884-1950) jutott a vezető szerep, aki a 
budapesti Teológiai Akadémia professzora5 volt. Levéltári 
hagyatékában mintegy 80 holland személlyel folytatott le-
velezését találjuk, akik között ott volt Kuyper három leánya 
is6. Ez a levelezés nemsokára kutathatóvá válik a Holland 
Protestantizmus Történeti Dokumentációs Központjában.

Kuyper Katalin és Magyarország

Amellett, hogy C.M.E. Kuyper intenzíven levelezett 
Sebestyénnel, tudjuk, hogy azzal a Gerő-Chrenko Erzsé-
bettel is levelezett, akit 1922-ben ismert meg a nagy gyer-
mekmentési művelet során. Az akció idején (1920-1930) 
ezer számra fordultak meg a gyermekek Hollandiában, 
hogy felerősödjenek a · háború miatti elesettségükből, hi-
szen az országban elegendő élelem és ruházat 7 várta őket. 

4  Erre nézve lásd Margaret MacMillan, Parijs 1919. Zes maanden 
die de wereld veranderden (Amsterdam 2005), p. 320-335. Romániára 
nézve különösen fontos a p. 333.
5  Reá vonatkozólag lásd  M.J. Aalders, ‘Jenő Sebestyén’, www.
geheugenvandevu.nl, s.v.
6  Ez az archívum a Ráday Levéltárban található Budapesten ( a 
továbbiakban így rövidítve:RL) és az anyagot a C/68 jelzet alatt tartják 
nyílván. Ez egy egyházi levéltár, és a Dunamelléki Ref. Egyházkerület 
fennhatósága alá tartozik. 
7  RL/ C/68,  Sebestyén J. archívum, és RL, C/130,  Kuyper Katalin 
archívum.. Ezen a helyen mondunk köszönetet Nagy Edit levéltárosnak, 
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Chrenko asszony a Kuyper kisasszonnyal váltott levelezé-
sét átadta dr. Ladányi Sándornak, aki annakidején levél-
tárnok volt a budapesti Ráday levéltárban.

Az anyag leveleknek, fényképeknek és cikkeknek a 
gyűjteményéből áll. C.M.E. Kuyper levelei az 1922-1954 
közötti időszakot ölelik fel. Az első esztendőkből csupán 
néhány levelezőlap maradt fenn, a legtöbb anyag az 1947-
1954 közötti évekből származik, míg egy pár levél későb-
bi keltű és másoktól származik. Így találunk egy levelet 
A. Kuyper (1893-1989), H.H. Kuyper professzor / ának a 
részéről, továbbá egy C.M.J. Heybloom 8 féle levél is talál-
ható a gyűjteményben.

Utóbbi egy levélben nyilvánított köszönetet Gerő 
asszonynak, hogy elküldte neki Too nagynénjének 
a fényképét. Ugyanakkor örömét fejezte ki afölött, 
hogy a hajdanában róla készült mellszobrot, amely há-
borút és forradalmat élt át, végre átadták a Teológiai 
Akadémiának, ahol az immáron megcsodálható9. Az 
viszont nem ismert, hogy a nagynénje melyik fényképét 
küldték el néki. Az archívumban mindenesetre van egy 
olyan fénykép, amely itt számításba jöhet, éspedig egy 
olyan Kuyper Katalinról készült felvétel, ahol ő a gipszből 
vagy agyagból készülő büszt mintája mellett áll a szob-
rásszal együtt. Ez a fénykép (valószínűleg) 10az ő birtoká-
ban is megvolt.

A felvétel alatti nyomtatott szöveg így hangzik: 
„Hűvős László szobrászművész mintázza Kuyper Katalin, 
a néhai nagy magyarbarát holland miniszterelnök leá-
nyának szobrát.” Az évszámot kézzel írták hozzá:”1936”.

Számunkra ismeretlen annak az indítéka, hogy miért 
készíttették ezt a mellszobrot.

Úgy tűnik, hogy a református Julianna iskola 1936-ra 
eső, tíz éves jubileuma elég okot szolgáltatott az emlékmű 
készíttetésére.

Feltűnt, hogy azokban az években a magyarok által 
Kuyper Katalinként befogadott személyiség Magyar-
országon már nem is volt annyira tevékeny az iskolára 
vonatkozó, kötelező munkáján kívül, mint máskor. Az 
1936-os esztendőben adott volt a jubileum, éspedig an-
nak kapcsán, hogy holland pénzen egy új iskolát építet-
tek. Kuyper kisasszony tervezte is az odaútját, és valóban 
megjelent a kitűzött időpontban.11.

Az ünnepség megnyitásakor egy márvány emléktáb-
lát ajándékozott, rajta a következő felirattal: „Engedjétek 
hozzám jönni a gyermekeket12.” 

Az iskolát különben a Vilma királynő úti reformá-
tus egyházközség presbitériuma kormányozta. Az utat 

aki felhívta a / gyelmünket erre az archívumra. Ez az anyag jelenleg 
a VU keretében műkődő „Historisch Documentatiecentrum van het 
Nederlands Protestantisme na 1800” gyűjteményében is megtekinthető.
8  RL, C/130, ahol A. Kuyper ír E. Gerő-Chrenko asszonynak 1967 
szept. 13-án.
9  Ez volt az a levél, amely elindította a C.M.E Kuyper mellszobra iránti 
kutatás folyamatát.
10  RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele E. Gerő-Chrenko asszonyhoz, 
1952 márc. 27-én.
11  Többek között lásd RL, C/68, C.M.E. Kuyper levele Sebestyén J. 
részére, 1936 január 20 és 26.
12  Lásd www.hongarijevandaag.nl, Ballendux-Bogyay Mária cikkét, 
2006. júl. 1. dátum és Fónod S., Julianna Református Iskola Története 
1926-tól 1992-ig (Budapest, 1994) 14. Ez az emléktábla még mindig ott 
függ az épület falán. (2017 júniusa).

később Gorkij fasorra változtatták, ami azonban nem 
állhatott útjában a Hollandia iránti testvéri érzéseknek13.

Megjegyezzük, hogy 1948 szept. 6-án ott még egy 
holland nyelvű istentiszteletet is tartottak Juliánna ki-
rálynő koronázásakor14. Az iskola fennállása körül azon-
ban akkor már tornyosultak a problémák, úgy amint az 
egy holland tiltakozó levélben olvasható, éspedig az iskola 
állami kisajátítása ellen15. Újabban emléktáblákat helyez-
tek el (1992-ben?) a Városligeti fasor egyházának a falára, 
amelyeken a holland és a magyar szöveg a régi kapcsola-
tokról tanúskodik. 

A már említett A.  Kuyper reagálásából megtudtuk, 
hogy a mellszobor a Teológiai Akadémia épületébe ke-
rült. A Teológiai Akadémia 1993 óta a Károli Gáspár 
Református Egyetem részét képezi. Magától értetődik, 
hogy ott kezdtük el a nyomok keresését. Hová kerülhetett 
ez a mellszobor?

Kutatásunk a kecskeméti Ráday Múzeumhoz vezetett, 
amely annak a kálvinista egyházkerületnek az emlékeit 
őrzi, amelyhez Budapest is tartozik. Dr. Fogarasi Zsuzsa, a 
múzeum igazgatója elsőbben nem tudott a mellszoborról, 
de talált két másik, Kuyperre vonatkozó tárgyat. Az egyik 
egy Hollandiában is ismert, a Kuyper fejéről mintázott, 
rézből öntött féldombormű, a másik pedig egy festmény, 
amelyről azt vélte, hogy az Kuyper Katalinról16 készült. 
Később megtalálta a Katalin mellszobrát17 is.

A dr. Fogarasihoz intézett kérésünkre, hogy mit tud 
a festmény eredetéről, kimerítő választ kaptunk. Ekkor 
megemlítettem a Kuyper Katalin archívumot, amelyben 
egy 1960. május 10-én kelt levél található Glatz asszony 
tollából, amelyben bizonyítja, hogy néhai férje, Glatz 
Oszkár festő egy portrét készített Kuyper Katalinról18.

Vajon erről szólna ez a levél? A levéltárban végzett ku-
tatás pontot tett a vitatott kérdésre: ez valóban a Kuyper 
leg/ atalabb lányának a portréja19. Közelebbi kutatásunk 
nyomán a hollandiai napilapokban sikerrel találtuk meg 
a hírt az 1927. márc. 30-iki számban20.

„Gróf Klébersberg Kuno, Magyarország oktatás- és 
vallásügyi minisztere, elismerése gyanánt ezekben a na-
pokban egy C.M.J Kuyperről készült képet adományozott 
a Budapesti Református Egyháznak azért a rendkívül 

13  Az út eredeti neve Stadwaldchen Alle (1830-tól), 1874-től 
Városligeti fasor,1921-től Vilma Királynő út, 1948-tól Városligeti fasor, 
1950-től Gorkij fasor és 1991-től ismét Városligeti fasor.
14  Lásd az istentiszteleti rend menetét: RL, C/22 = A Julianna Iskola 
Archívuma, 1948, szept. 6. (Ez alkalommal Joó Sándor prédikált. A 
fordító, Hermán M. János megjegyzése.)
15  RL, A/22, 1948. szept.10. A levelet F.W. Grosheide, A.A.L. Rutgers, 
J.C. van Dijk és C.M.E. Kuyper írta alá.
16  Fogarasi Zs. e-mail levele Berecz Á részére 2017 márc.22-én, 
továbbítva M.J. Aalders részére 2017. márc.22-én d.d.. 
17  Fogarasi Zs. levele M.J. Aalders részére, 2017. jún.5. dátummal.
18  RL, C/130, Glatz Oszkár özvegyének a nyilatkozata. Lásd a Bodola 
Rózsa nyilatkozatát is, amelynek kelte 1960. június 23-ika. Bodola 
Rózsa az 1926-1948-as évek között az iskolában tanított és Kuyper 
kisasszony személyes ismerőse volt. Azt nyilatkozta, hogy a festményt 
Glatz Oszkár készítette 1924-1925 folyamán és a Juliánna iskola tanári 
szobájának a falát díszítette.
19  M.J. Aalders levele Fogarasi Zs. részére 2017 március 24-iki dátummal, 
és Fogarasi Zs. levele M.J. Aalders részére  2017 április 4-iki dátummal.
20  Het Vaderland és a De Standaard 1927 március 30-iki száma; az 
Algemeen Handelsblad, március 31 és a, De Hongaarsche Heraut 1927. 
áprilisi száma.
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hasznos tevékenységért, amelyet C.M.J. Kuyper a magyar 
nép érdekében fejtett ki, különösen azért a tényért, hogy 
kezdeményezője volt az első keresztény iskola felállításá-
nak Magyarországon. 

Grosheide professzor elnökségével ez év szept. 1-én 
egy bizottságot alakítottak, és Hollandia régi minisztere, 
Colijn, egy ünnepi beszéddel nyitotta meg Budapest első 
keresztény iskoláját. A portrét az oktatás-és vallásügyi 
miniszter megbízásából Glatz O. magyar arcképfestő ké-
szítette 1925-ben.”

Kuyper Katalin levelezése Gerő-Chrenko Erzsébettel

Mindezek nyomán indítást éreztünk arra, hogy a 
Kuyper Katalin féle levéltári anyagból lefordíttassunk 
néhány levelet, továbbá arra is, hogy tanulmányozzuk 
Kuyper kisasszony és a barátnője, vagyis a Gerő asszony 
közötti levelezést21. Vajon mit, ennél is többet lehet-é 
megtudni a mellszoborról és a festményről?

Chrenko Erzsébet gyermekként a Plessius család-
nál nyert elhelyezést egy Vogelenzang22 nevű faluban. 
Számunkra ismeretlen, hogy miként keletkezett ez a 
kapcsolat, arról viszont tudunk, hogy Kuyper kisasszony 
azt írta 1922-ben, hogy még egyszer látni szeretné őt. Ez 
azonban valamilyen oknál fogva nem sikerült. A követ-
kező lapon Kuyper Katalin arról ír, hogy örvend annak, 
hogy Erzsébet jól érezte magát Hollandiában. „Remélem, 
hogy gazdag áldást viszel magaddal a szívedben, amely 
örökké megmarad.” Sorait így fejezte be: „Köszöntelek 
kedves gyermek, Katalin néni egy csókot küld neked.23” 
Ezután nagy csend következik.

Legalábbis a dátumok alapján, mert a következő le-
velek keltezése a második világháború utáni időszakra 
esik24. A leveleket hol németül, hol angolul írták, itt-ott 
egy-egy holland mondatot is olvasunk, egyetlen egyszer 
pedig egy teljesen holland nyelvű levélre leltünk. Ezekben 
az években gyakran úgy írta alá, hogy Katalin néni, más-
kor meg úgy, hogy: Catharina.

Kuyper kisasszonynak a háború utáni első levele 1947 
nov. 26-án kelt a Gerő-Chrenko asszony címére. Ő akkor 
már hónapok óta (novembertől áprilisig) Budapesten volt, 
jobbára azért, mert bekapcsolódott a Magyarországért 
folyó segélyakciókba25. Az első hetekben annyira foglalt 
volt, hogy Gerő asszonyt és más ismerőseit is csak egyszer 
látogathatta meg, sok meghívásnak kellett eleget tennie26.

21  Hermán Mostert Rebeka, Temesváron élő műfordító végezte ezt a 
munkát és emellett hasznos tanácsokkal szolgált.
22  Lásd Ráday Levéltár, C/130, C.M.E. Kuyper levele Chrenko E. 
részére 1922 november 13-án. Kuyper kisasszonynak egy, a V. Neuge-
bauer úrhoz írott levele 1922 márc. 22-iki dátummal. Neugebauer, aki 
a „magyar oldalon” vállalt jelentős szerepet a gyermekvonatok indítá-
sában, jelentette, hogy Chrenkó Erzsébetet meghívták Hollandiába, és 
hogy ő a március 26-iki vonattal szeretne utazni.
23  Lásd RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele Chrenko E. részére 1922 nov. 13
24  C.M.E. Kuyper 49 levelet írt Gerő-Chrenko E. részére. Ebből kettő 
1922-ből, (akkor még nem ment férjhez), kettő 1947-ből, 16  levél 1948-
ból, egy levél 1949-ből, három 1950-ből, öt 1951-ből, tizenhét levél 
1952-ből, egy levél 1953-ból, egy pedig 1954-ből. 
25  Vesd össze. RL, C/68,
26  RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele Gerő-Chrenko E. részére, 1947 
november 26-án.

Egy következő levélben megköszöni a < atalkori ba-
rátnőjének a nagyszerű ajándékot, amelyet valószínűleg 
a november 30. születésnapjára küldött. Találkozásukra 
azonban várni kellett, mert az orvos teljes nyugalmat 
írt elő. Azt ígérte, hogy amint jobban lesz, azonnal fel-
keresi27. Ezt meg is teszi egy levelezőlap tanúsága szerint, 
amelynek 1948 jan. 7 a kelte, és amelyben egy három nap-
pal későbbi találkozót28 javasol.

A mellszobor nyomában

Úgy tűnik, hogy ezen találkozás alkalmával a büszt is 
szóba került, mert a következő képeslapon ennek a vadá-
szatát egy kiváló tervnek tartotta: ‘excellent plan to go & 
hunt for it’. Ezt követően azt a tervet szőtték, hogy együtt 
keressék fel Hűvös László szobrászt29.

Ez bizonyára sikerrel járt, mert néhány nap múlva 
Katalin szinte ujjongva reagált a barátnője híradására30. 
‘First of all, I want to thank you with all my heart for all 
your kindness bestowed on me. Just think of it. D e bust 
at the Julianna School again (dőlt betűvel kiemelve MJA). 
Is it not wonderful! And all by your energy.’

Más szavakkal: Katalin mellszobra, amely a Juliánna 
iskolához tartozott, valamilyen úton-módon a szobrász-
hoz került, és Gerő asszony közvetítése nyomán ismét 
visszavitték az iskolába. Ez viszont éppen időben tör-
tént, mert még ugyanabban az évben, 1948-ban Hűvös az 
Egyesült Államokba emigrált. Bizonyosak lehetünk ab-
ban, hogy Kuyper kisasszony viszontlátta a saját szobrát. 
Leveleinek egyikét éppen a Juliánna iskolából írta31.

A büszt és a festmény tehát ismét az iskolában van, 
és az a feltételezés, hogy a mellszobor egy ajándék volt az 
iskola 1936-os novemberi újranyitása alkalmával, immá-
ron megállja a helyét. Az viszont, hogy ki volt az ajándé-
kozó, az nem ismert. Lehetett-e maga az iskola, aki így 
akarta megtisztelni a jótevőjét? Vagy ismét a polgári fel-
sőbbség jeleskedett? Mindenesetre, 1948 elején a Kuyper 
Katalin mellszobra újra azon a helyen volt, ott, amely azt 
megillette, a Juliánna iskolában. 

Úgy tűnik, hogy a háború évei alatt máshová vitték, 
talán éppen a szobrász műhelyébe. Az iskola ugyanis ele-
get szenvedett a bombázásoktól és a beszállásolásoktól, 
és egy ideig még a tanítás is más épületekben folyt32. Az 
1948-as év folyamán azonban minden megváltozott. A 
kommunista rendszer kisajátította az iskolát, a Vilma ki-
rálynő út visszakapta a régi nevét és ismét Városligeti fa-
sorrá változott33. Az ott lévő gyülekezet neve pedig azóta 
Fasori Református Egyházközség. Az iskolaalapító hölgy 
pedig sohase tért vissza.

Az utólagos eseményekből ki lehet következtetni, 
hogy Gerő asszony a mellszobrot és a festményt a saját 

27  RL. C/130, C.M.E. Kuyper levele Gerő-Chrenko E. részére 1947 dec. 20-
án. Ez egy kései reagálás, és azt írta, hogy azért, mert elveszítette a címét.. 
28  RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele Gerő-Chrenko E részére, 1948 jan. 7
29  RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele Gerő-Chrenko E. részére, 1948 jan. 15
30  RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele  Gerő-Chrenko E. részére 1948 jan. 18
31  RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele  Gerő-Chrenko E. részére 1948 jan. 31
32  Fónod S. i.m., Julianna Református Iskola, p.15-16.
33  Lásd a 10. számú lábjegyzetet. Későbbi neve Gorkij Fasor, és az 
egyházi gyülekezet hivatalos nevét is megváltoztatták.
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otthonában őrizte. Úgy tűnik, hogy az iskola államosítá-
sakor valakik elhatározták, hogy ezek a kapitalista múltra 
vonatkozó emlékek tovább nem maradhatnak ott. Mert 
amikor a büszt ismét feltűnik a levelezésben, már újabb 
négy év telt el. A világ akkorra teljesen megváltozott. 
Kitört az úgynevezett hidegháború és a Magyarországgal 
való kapcsolattartás a korábbinál is nehezebbé vált. 
Ráadásul 1950. június 6-án Sebestyén Jenő is elhunyt. 
Kuyper kisasszony rettenetesen hiányolta őt, erre minden 
alkalommal visszatért a leveleiben. Aztán rendre a régi ba-
rátok is mind meghaltak vagy elköltöztek Hágából, ahova 
ő éppen most telepedett vissza az 1950-es év folyamán34.

Egészsége apránként hanyatlott. Leveleiben említést 
tesz a szívtájéki panaszairól. Barátnőjét rendszeresen ér-
tesíti arról, hogy az orvosa azt javasolja, hogy nyugodtan 
éljen. Napi tizenkét órát kellene aludjon. Az 1950, 1951 
és az 1952-ből származó levelek egy elmagányosodó, idős 
hölgy képét mutatják, aki az erejének és az egészségének 
az elfogyásával küszködik. Barátnőjét a következőre kéri: 
‘Ask God to lead me safely through the lonesome desert 
of old age’35. Ő maga is úgy érezte, hogy körülötte beszű-
kült a világ, még akkor is, ha állandó levelezést folytatott. 
Általában napi hét levelet írt36.

Eközben rendszeresen dolgozik az édesapja levéltári 
hagyatékának a rendezésén, olykor pedig előadások tartá-
sára kérik a református i8 úsági munkát végzők táborában.

A hollandiai magyarokkal is sok kapcsolata volt, pél-
dául meghívott vendég volt a Végh József és Jakos Erzsébet 
esküvőjén 1952. május 3-án. A magyarországi barátokkal 
rendszeres kapcsolatot tartott, gyakran küldött csomago-
kat, főleg (használt) ruhát és néha élelmiszert37.

Így írhatta azt, hogy: ’Tulajdonképpen én minden 
nap Magyarországon élek’38. Vagy azt, hogy: ‘a szívem 
Magyarországé’39.

Gerő asszony a levelei egyikében a mellszoborról írt. 
Egy szuszra említ egy festményt is. Valóban a Glatz fest-
ményéről van szó, amelyről már korábban is beszéltünk. 
Akárcsak a büsztot, ezt is, a festményt is oltalmába fogad-
ta. Azt, hogy hol találta meg Gerő asszony a festményt, 
arról nincs tudomásunk. Visszatekintve: a Holland sajtó-
ból arról értesülünk, hogy a festményt 1927-ben ajándé-
kozták az egyháznak, úgy mint az elismerés jelét , mivel 
felállították a Juliánna iskolát. Az ezt követő években a 
tanári szobában40 függött és a háború idején megsérült. 
De mi történt ezután? Tény, hogy 1952-ben ismét Gerő 
asszony házában található. 

Kuyper kisasszony hálásan nyilatkozott: ‘You are far 
too sweet with my buste and mr Glatz’painting41’. Úgy lát-

34  Lásd a levél fejlécét, RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele Gerő-
Chrenko E. asszonyhoz,1950. jún.19 és 1950. nov.12.
35  RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele Gerő-Chrenko E. asszonyhoz, 
1952 márc.27.
36  RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele Gerő-Chrenko E. asszonyhoz, 
1952 jún..9.
37  RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele. Gerő-Chrenko E. asszonyhoz, 
1952 jún.9.
38  RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele Gerő-Chrenko E. assonyhoz, 1952 máj. 4.
39  RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele Gerő-Chrenko E. asszonyhoz, 
1952 szept.3.
40  RL, C/130,.Bodolay R. 1960. jún.23-án kelt nyilatkozata, aki 1926-
tól 1948-ig tanítónő volt a Juliánna Iskolában.
41  RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele Gerő-Chrenko E. részére, 1952.márc.27.

szik, hogy arra a kérdésre, hogy nemde az lenne a legjobb, 
hogyha a büsztöt és a festményt magánál tartaná, Katalin 
ezt válaszolta: ‘Yes, dearie keep them for the time being, 
and ask Dr. Ravasz what to do with them. He is a wise 
man and will know what is best. O ey do not belong to 
me, but to the school42.

A mellszobráról készült fényképet, amelyen a szob-
rász is látható, Erzsi megőrizheti, mert az néki is meg-
van. És megismétli azt a javaslatot, hogy tanácsot kérjen 
dr. Ravasz Lászlótól43.

Egy hét múlva Kuyper kisasszony visszatér a támára. 
Örvend annak, hogy Erzsi a büsztot és a festményt meg 
akarja őrizni. ‘But please do not make an idol of it!44 Gerő 
Erzsébet asszony a festményt és a szobrot a saját szobájá-
ba helyezte, amit Kuyper kisasszony úgy tartott, hogy az: 
‘very sweet’. ‘I know they cannot X nd a better place where 
someone looks at me with more love & kindness as with 
your eyes’. Enyhe gúnyolódással azonban arra is X gyel-
meztetett, hogy mindezekkel ne foglalkozzon túl sokat. ‘I 
might become a real snob!45

Gerő Erzsébet asszony valóban írt Ravasz püspök-
nek, aki postafordultával válaszolt néki46. Ugyanezekről 

azonban a barátnőjével, Bo-
do lay Rózsával is tárgyalt.47 
Ravasznak az volt a vélemé-
nye, hogy a festményt és a 
büsztöt illető összes határo-
zatot illetően a fasori gyüle-
kezet vezetőségének a dönté-
se érvényes. Azt tanácsolta, 
hogy az egyházi vezetőség 
próbálja meg ezeket vissza-
tenni az eredeti helyeikre. 
‘Itt a református egyháznak 
egy nagylelkű barátjáról van 
szó, és a gyülekezet iránta 
kifejezett hálájának a jeléről. 
Az ügy ezzel az összes po-

litikai ítélkezések fölé emelkedik, ugyanakkor pedig az 
egyházi közösség lelkiségtörténetének az egyik alakító 
eleme.’ Amennyiben ez nem lenne lehetséges, akkor egy 
pár másik helyet szuggerált, többet között ‘a teológiát’. 
Pontosabban a Ráday utcán székelő Teológiai Akadémiára 
gondolt a püspök.

Néhány nap múlva Gerő Erzsébet asszony egy Rózsi 
által aláírt levelet kapott, és itt valószínűleg Bodolay 
Rózsáról van szó48. Ő arról szól, hogy beszélt Pap 
Lászlóval, a ‘teológia igazgatójával’, aki azt mondta, hogy 
mind a két emléktárgy elhelyezést nyerhet az Akadémián. 

42  Ravasz László jól ismerte őket, még az iskola alapításának az idejéből.
43  Valószínűleg az itt közölt fénykép dolgáról van szó.
44  RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele Gerő-Chrenko E. részére, 1952 ápr. 4
45  RL, C/130, C.M.E. Kuyper Gerő-Chrenko E. részére,1952 ápr. 10
46  RL, C/130, Ravasz L. levele. Gerő-Chrenko E. részére, 1952 ápr. 18-
án, egy 1952 ápr. 11. levélre válaszolva.
47  RL, C/130, Bodolay Rózsa levele Gerő-Chrenko E. részére 1952 
ápr.20-án, amelyben egy húsvét előtti beszélgetésre utal, tehát egy 1952 
ápr. 13 előtti időpontra.
48  RL, C/130, Bodolay Rózsa levele Gerő-Chrenko E. részére, 1952 
ápr. 20-án.
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Két nap múlva azonban – mondja 
a levél írója – kiderült, hogy Dobos 
Károly lelkész közvetítése által a 
festmény a Gorkij fasor templomá-
nak az egyházközségi tanácstermé-
ben állítható ki49. Ő felvilágosítot-
ta a gyülekezet új lelkipásztorát a 
Hollandia és Kuyper Katalin, meg a 
gyülekezet között létező szoros kap-
csolatról. Így aztán ismét szívesen 
látottá vált a festmény. Elhelyezése 
azonban mégis elmaradt, mint aho-
gyan azt a későbbiek mutatják.

A festmény tehát visszakerült az 
eredeti tulajdonosához, de az erede-
ti nyilvános helyre való kifüggesz-
tése nem volt lehetséges. Így aztán 
átadták a Teológiai Akadémiának. 
Kuyper Katalin így lelkendezett: 
‘Very dear of you! Only, that place is 
too much honours!!! / ough I think it a beautiful place & 
I’m very proud of it & thankful. / e idea that Jenő taught 
there for many years, is very sweet.’50Az ezt követő levelé-
ben ismét háláját51 fejezte ki az újabb fordulatért.

Eközben az arckép Gerő Erzsébet asszony lakásába 
került, amivel Kuyper kisasszony ismét elégedett volt. 
Ugyanis szerette volna reparáltatnia ‘az arcát’, és azt java-
solta, hogy erre Glatz festőművészt kérjék meg.52

A háborúban egy golyó ütötte át az arcot és a keret is 
megsérült. Úgy vélte, hogy amennyiben Erzsi közli véle a 
Glatz címét, akkor azt ő maga is el tudja intézni. Egy hó-
nap elteltével még semmi sem történt ezen a téren53.

Kuyper kisasszony az 1952 szept. 3-iki levelében visz-
szatér a festmény gondjára. Értékeli, hogy a barátnője 
annyira törődött az arckép sorsával, de talán az Isten aka-
rata volt az, hogy a festmény eltünjön…‘It is not good to 
honour men too much, for a= er all God gave the idea and 
made many a heart willing to help to gather the neces-
sary money and women (?) to help.’ Ő maga csupán egy 
„collection bag” volt az Isten kezében, a munkát mások 
végezték. ‘/ at is the reason I was always very shy to take 
the honours the Hungarians gave me.’ 

Folytatás

Ezt követően kevés levelezési anyag maradt fenn. 
Az 1952. esztendő végén Kuyper kisasszony ismétel-
ten visszajelzett a Gerő Erzsébet asszony születésnapi 

49  Dobos Károly lelkész 1927/1928 folyamán valamennyi időt 
Hollandiában töltött a hollandiai reformátusok iL úsági munkájának 
a tanulmányozására. (Dr.  Dobos Károly 1948-ban is megfordult 
Hollandiában. Fordító, HMJ megjegyzése.)
50  RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele Gerő-Chrenko E. asszonyhoz, 
1952. jún.9.
51  RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele Gerő-Chrenko E. részére, 1952. 
júl. 12.
52  RL, C/130, C.M.E. Kuyper levele Gerő-Chrenko E. részére, 1952. júl. 12
53  RL, C.130, C.M.E. Kuyper levele Gerő-Chrenko E. részére, 1952. 
aug.9-én. Végeredményben 1960 júliusáig húzódik a javítás. Lásd a 
C/130-as iratcsomóban a Gerő asszony nyilatkozatát.

jókívánságaira, és az egész 1953-as 
év során csak egy levelet küldött. A 
levéltárban található utolsó levele-
zőlap 1954 jan. 4-én kelt, és ebben 
ismét megemlítette, úgy mint más-
kor is, a Sebestyén Jenő elhunytát: 
„Milyen veszteséget jelent mindenki 
számára, hogy Sebestyén professzor 
hazaköltözött az Atyai Házba. Én 
naponta hiányolom őt.”

A levelezőlap azzal a kívánság-
gal zárult, hogy üdvözölje az összes 
magyar barátait, főleg Ravasz püs-
pököt, Csekey és Pap professzoro-
kat. Befejezése: „téged pedig benső-
ségesen ölel a téged nagyon szerető 
Kuyper Katalinod.” Ez volt az utol-
só levél amit találtunk. Halálának 
időpontja 1955. január 10. Kuyper 
Catharina temetési szertartása után 

a koporsóját a családi sírboltba helyezték az ‘Oud Eik en 
Duinen’ te ’s-Gravenhage elnevezésű hágai temetőbe54.

Záróakkord

A festmény 1960-ban a Városligeti fasor gyülekeze-
tének a tulajdonában55 volt. Úgy tűnik, hogy mégis meg-
hallgatásra találta a Dobos Károly által sugallt kívánság. 
A Kuyper Katalin archívumban található egy 1960. jún. 
20-án kelt levél, ezt a presbitérium küldte. Ebben szó esik 
a C.M. E. Kuyperről készült festmény eladásáról, és kitű-
nik, hogy Gerő-Chrenkó asszony a vásárló. A levelet, ami 
éppenséggel egy szerződésféle, Tóth Lajos lelkész írta alá 
és Nagy József főgondnok.

Aztán azt olvassuk a továbbiakban, hogy Kuyper 
Katalinnak egy nem láttamozott arcképéről van szó, 
amelyet Glatz Oszkár készített 1936 körül. Az 1944-1945 
folyamán esett harcokban a festményt golyótalálat érte. 
„Emellett a keret is megsemmisült”. Gerő-Chrenkó asz-
szony a festményért 1500 (ezerötszáz) forintot \ zetett, és 
kijelentették, hogy ezt az összeget az egyházközség átvet-
te. Feltűnő kitétellel is találkozunk, éspedig azzal, hogy 
Gerő-Chrenkó asszony kötelezettséget vállal, hogy halála 
után a festményt a Ráday-könyvtárra hagyományozza. 
Azt is megtudjuk, hogy Glatz Oszkár feleségének a taná-
csára Olbert Károly festő-restaurátorhoz fordult, aki két-
száz forintért megjavította a festményt.56

Mielőtt a festmény a jövendőben (feltételesen) beke-
rülhetett volna a Ráday-gyűjtemény anyagába, egy- és 
más elintéznivaló támadt. Mert a Ráday-gyűjtemény ak-
kori igazgatója, Péter Zoltán, arra hívja fel Gerő Erzsébet 
asszony \ gyelmét, hogy az egyházközség nem egyenesen 
a Ráday-gyűjteményhez fordult annak érdekében, hogy a 

54  Gerő asszony kérésére J.H. Vee  ̂ ind lelkész, a Krommenie-beli 
Nederlands Gereformeerd Egyházközség prédikátora 1974-ben még 
fényképet is készített a sírról, RL, C/130, ahol J.H. Vee  ̂ ind levelének a 
kelte Gerő-Chrenko asszonyhoz 1974. jan. 19.
55  Akkor Budapest-Gorkij Fasori Református Egyházközség volt a neve
56  RL, C/130, Gerő-Chrenko asszony nyilatkozata, a dátum hiányzik.
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gyűjtemény: „magára vállalja az értékes festmény gondo-
zását és megőrzését.”57

Tehát úgy tűnik, hogy mindezeket valóban intézni 
kell. Péter Zoltán nemsokára jelzi Gerő Erzsébet asszony-
nak, hogy a jogi kérdéseket Esze Tamás megoldotta. Két 
hét múlva ismét értesíti Gerő Erzsébet asszonyt, hogy 
a presbitérium megoldotta az általa elmulasztott lépé-
sek megtételét, és így „minden akadály elhárult annak 
az útjából, hogy a kérdés kedvező megoldást nyerjen.”58 
Dr. Esze Tamás, a tudományos gyűjtemény főigazgatója 
néhány hét elteltével választ küldött a Gerő Erzsébet asz-
szony levelére, és kijelentette, hogy az ügy jó fordulatot 
vett és rövidesen lezárható.59

Mindezekből arra következtetünk, hogy miután Gerő 
Erzsébet asszony 1960-ban a festményt megvásárolta, is-
mét kísérletet tett arra nézve, hogy a festmény az egyház-
község tanácstermébe kerüljön. De: „Egy hasonló kérés 
ismét ahhoz vezetne, hogy felkavaródik a végtelenségig 
elhúzódott előtörténet, és az a Kuyper Katalin emlékének 

57  RL, C/130, dr. Péter Zoltán levele Gerő-Chrenko asszonyhoz, 1964. 
febr. 8-án.
58  RL. C/130, dr. Péter Zoltán levele Gerő-Chrenko asszony részére, 
1964. febr. 20-án
59  RL, C/130, dr. Esze Tamás levele Gerő-Chrenko asszony részére 
1964. febr. 27-én

nem tenne jót.” Másfél hónap múlva Esze Tamás már 
azt jelenthette, hogy az egyházközség elöljárósága és a 
Ráday-gyűjtemény igazgatója megbeszélte ezt a dolgot. 
Eredmény: „A festménynek a Ráday-gyűjteménybe való 
felvételét, megőrzését és megfelelő módon való tárolását 
immár semmi nem akadályozza”60. Megbeszélték tehát a 
presbitériummal, hogy minderre a Gerő Erzsébet asszony 
elhunyta után kerül sor.

Bizonyára úgy is volt, hogy Gerő-Chrenko asz-
szony halála után a festmény és a mellszobor a kecske-
méti Ráday Múzeum megőrzésére bízatott, ahol aztán e 
műtárgyak emléke elenyészett. Amikor 2016-ban a Vrije 
Universiteit megbízásából a Sebestyén-archívum holland 
nyelvű levélanyagát másoltuk a Kuyper Katalin archívum 
anyagával együtt, szemünk elé került Kuyper Ábrahám 
unokájának a már említett, 1967-es keltű levele, amelyben 
az ő Too nagynénjének az egykori mellszobráról beszélt. 
Ez volt a mi izgalmas kutatásunknak a kezdete, amely vá-
ratlan eredményhez vezetett.

Dr. Maarten J. Aalders (1954), Amstelveen
(Fordította dr. Hermán M. János 2017. jún. 30-án.)

60  RL, C/130, dr. Esze Tamás levele Gerő-Chrenko asszonyhoz 1964 
május 11-én.

o

Hoekstra professzort gyászolják 1936-ban a magyar tanítványai

Az élete delén elhunyt Tjeerd Hoekstra kampeni ho-
miletikusról az alábbiakban így emlékezik Hatvani Lajos 
és Fejes Sándor. Méltatásuk a Dunántúli Protestáns Lap 
februári számában jelent meg1.

A kampeni teológiai főiskolát s egyben a hollandi-
ai gereformeerd egyházakat súlyos veszteség érte: dr. T. 
Hoekstraa kiváló szónoktanár s a külföldön is elismert 
professzor ötvenöt éves korában, ez év, 1936. január 20-
án örök álomra szenderült. 

Mert Hoekstra professzor nagy magyarbarát volt, s a 
magyar reformátussággal szemben sokszor és sokféleké-
pen éreztette rokonszenvét, de meg ezenkívül a mi pápai 
főiskolánknak is tiszteletbeli tanára volt, – szívügyünk 
róla megemlékezni. Az Ijselmeer kicsinyke szigetéről, 
Örkről (Urk) indult el ez a lelki-szellemi képzettségek-
kel gazdagon megáldott élet. 1880. dec. 20-án született. 
Gimnáziumi és teológiai tanulmányait Kampenben 
végezte, s mert a > lozó> ával nagyon megbarátkozott, 
mint 23 éves, tudományszomjas i? ú ment a heidelbergi 
egyetemre, ahol két és fél évig tanult. Itt 1906-ban „mag-
na cum laude”-vel doktorált s értekezését „Immanente 
Kritik zur kantische Religionsphilosophie” – külföldi 
körökben is nagy méltánylással olvasták. Még ez évben, 
miközben prof. L. Lindenboom lányával házasságra lé-
pett, Hazerswout nevű községben kezdte meg lelkészi 
szolgálatát. 1908-ban került ,s Hertogenbosch városába, 

1  Megjelent a „Dunántúli Protestáns Lap” 47. évfolyamában, 1936, 
5.szám,febr.2, p. 20-21. – https://library.hungaricana.hu/hu/view/
DunantuliProtestansLap_1936/?pg=23&layout=s megt.2017 ápr. 21én.

ahol különösen széleskörű evangélizációval tette áldásos-
sá szolgálatát. Tudományos képzettsége mellett a szónok-
lás terén is hamar felfedezték kiválóságát, úgyhogy 1912-
ben az arnhemi zsinat ki is nevezte őt a kampeni teológiai 
főiskola egyik megüresedett tanszékére. 1913 jan. 16-án 
kezdte meg tanári működését, ezzel a székfoglalóval mu-
tatkozva be: „A valláslélektan és a gyakorlati teológiai 
szakok”. – Itt Hollandiában ő volt egyik legelső úttörője 
annak a törekvésnek, mely a gyakorlati teológiát (mint 
itt mondják: „hivatali szakokat”) a lélektan tudományos 
művelésével összhangba hozta. Egyébként Hoekstra tár-
gyai: homiletika, katechetika, liturgika, külmisszió, poi-
menika, evangélizáció, > lozó> a, logika és lélektan voltak. 

Rendkívül nagy munkásságot fejtett ki tudományos 
és gyakorlati vonatkozásban egyaránt. Különösen két 
munkájával tett nagy szolgálatot a református teológiai 
irodalomnak, s e műveket több főiskolán használják ma 
is: „Református homiletika” az egyik, s a „Bölcsészet tör-
ténete” a másik. Ezenkívül sok más munkája jelent meg, 
melyekből csak a kiválóbbakat említjük: „Lélektan és 
Katechézis”, „Hivatal és szeretet”, „Hit és tudomány”,„Ké-
telkedés”, „Református prédikációk”, „Doktorálás a kam-
peni főiskolán” (t. i. Kampen professzorai nem akarnak 
nyugodni addig, míg a doktorálás jogát meg nem kapja az 
akadémia). Ezenkívül cikksorozatokban különféle lapok-
ban fejtegetett állandóan aktuális kérdéseket, – különös 
tekintettel lelkészekre, presbiterekre, diakónusokra. Bár 
benne élt mélyen a tudományok világában, mégis ugyan-
akkor a legnagyobb lendülettel tudott vezető és útmutató 
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lenni gyakorlati téren is. Jellemző, hogy a mester keze-
nyoma úgy megtetszik tanítványai igehirdetői fellépésén, 
hogy ma is sok gyülekezet csak Hoekstra-tanítványt akar 
lelkipásztorának. (Az állásba került i' ú lelkészeket meg 
szokta hívni prédikálni s ilyenkor még alapos útbaigazí-
tásokat adott.) 

1923–1930-ig elnöke volt a holland-magyar refor-
má tus főiskolai szövetségnek s a másik elhunyt jóba-
ráttal, Bouwmannal együtt, többször felkereste Ma -
gyar országot. Nehéz lenne elsorolni azokat a különböző 
szövetségeket, egyesületeket, melyeknek aktív tagja, vagy 
elnöke volt. Néhányat említek csak, a Keresztyén Peda-
gógiai Egyesület, Református Pedagógiai Egyesület, Filip-
pus traktátus társaság stb., mind-mind sokat veszítettek 
benne. Tudományos munkásságáért és más áldásos tevé-
keny ségéért az Oranje Nassau rend lovagjává avatták. 

Ez az élet, amelyről végeredményében hosszú olda-
lakon keresztül sem tudnánk elég részletesen írni, örök 
nyugovóra tért. Szívgyengesége kb. két éve támadta meg s 
többször is ágynak szegezte. Az elmúlt iskolai évben csak 
az utolsó hónapokban tartotta meg előadásait. Az 1935/36. 
évet nagy-nagy dolgozni vágyással kezdte meg, de csak 
decemberig bírta. Erején felül dolgozott az utolsó időkben 
is. Összeroppant. Mint egy nagy család aggódó tagjai, úgy 
kérdeztek Hoekstra állapota után mindenfelé, városi, fa-
lusi gyülekezetekben egyaránt. Minden alkalommal bele-
foglalták őt a templomi könyörgésekbe is, hozzátéve: „de 
legyen meg a Te akaratod”. – Isten így akarta. Haza hívta 
– ahogy itt mondják: „éveinek erejében”. 

Dr. Hoekstra elköltözését holland és magyar szívek együtt 
fájlalják. S fájlalják különösen azok a pápai diákok, akik sok-
szor gondolnak vissza hálásan a kiváló professzor előadásaira. 

Kampen. Hatvani Lajos.

II. Először a Dunántúli Protestáns Lap hasábjain ta-
lálkoztam vele. 1931-ben, főiskolánk négyszázados jubi-
leuma alkalmával, mikor az egyházkerület a theologiai 
akadémia tiszteletbeli tanárává választotta, úgy emlék-
szem, Galambos Zoltán mutatta be őt e lap olvasóinak. 

Mint a hollandiai szigorú reformátusok stipendiu-
mával éppen akkor Kampenbe készülő diák, nagy érdek-
lődéssel olvastam leendő professzoromról az ismertető 
sorokat, melyeknek különösen az a megjegyzése ragadta 
meg a 8 gyelmemet, hogy Hoekstra professzor, a kam-
peni theologiai iskola gyakorlati teológia tanára megta-
lálta a módját annak, hogy hogyan kell prédikálni a mai 
embernek. 

Pár hónap múlva azután egyik kampeni templom-
ban hallhattam a prédikációját. Akkor kezdett nyiladozni 
a fülem a folyékony holland beszéd előtt, de bizony még 
éppen csak hogy kezdett. Érthető tehát, hogy kellemes 
meglepetés volt számomra az a prédikáció közben tett 
önmeg8 gyelés, hogy nini, hiszen én már majdnem tel-
jesen megértem a prédikációt! Igen, Hoekstra professzor 
prédikációját értettem, de még el kellett telni egy kis idő-
nek, hogy mások prédikációját is érthessem. Csak később 
jöttem rá, hogy olyan egyszerű prédikálást, mint az övé, 
alig-alig lehet találni, olyan áttekinthetőt és világos fel-
osztásút, logikusat és textusszerűt pedig még sehol sem 
hallottam. Ezért is értettem őt mindenkinél előbb és ké-
sőbben is a legjobban. 

A hollandusok többnyire úgy olvassák a prédikációt. 
Ő pedig a legtöbbször le se írta, csak a vázát dolgozta ki a 
beszédnek, s azt tette ki maga elé. De az a váz bámulatos 
részletességgel ki volt dolgozva, úgy hogy annak alapján a 
legközvetlenebb előadással az Ige legcsodálatosabb mély-
ségeit tudta feltárni. 

Módszere, melyet „Református homiletiká”-jában 
nagyszerűen mutat be, és igen áttekinthetően tárgyal, 
megóv a veszedelmesen hódító mottó-prédikálástól és az 
Igét juttatja szóhoz, mindvégig azt szolgálja.

Feledhetetlenek az általa rendezett homiletikai gya-
korlatok, melyeken mi magyarok is részt szoktunk ven-
ni, s amelyeken nagyon sokat tanultunk. Hetekkel előbb 
kiadta a textust, amit az i' aknak ki kellett dolgozniok, 
s a kidolgozott prédikációt azután előadták. A prédiká-
cióra, s az azt követő bírálatokra tett megjegyzései, elvi 
magyarázatai és gyakorlati tanácsai valóságos orákulum 
számba mentek – s nem ok nélkül – az i' úság körében. 
Gyülekezeti lelkipásztorok nem egyszer jöttek Kampenbe 
prédikálni csak azért, hogy mint Hoekstra professzor 
asztalának vendégei, ilyenkor az ő kritikáját és tanácsait 
hallhassák. Hogyan tudott buzdítani, milyen határozot-
tan mutatott rá a félszegségekre és kíméletlenül a tiszta 
tan, az Ige helyes értelme ellen elkövetett hibákra, s mi-
lyen lelkiismeretességgel készítette ő maga is otthon, előre 
a diszpozíciókat a kiadott textusokhoz, hogy bírálatánál 
felhasználhassa. 

A homiletikán kívül még diakóniát és külmissziót 
hallgattam nála. Mindenütt az elveknek csodálatosan vi-
lágos, kristálytiszta érvényre juttatása és Isten adta gya-
korlati érzék jellemezték. 

Magyar hazánk és egyházunk iránt melegen érdeklő-
dött. A címére tiszteletpéldányként megküldött magyar 
kiadványok tartalmáról magyar tanítványaival referálta-
tott magának, vagy egy-egy cikket lefordíttatott magyar-
ról hollandra. Magyarországon tett utazásairól többször 
beszélt az otthonába meghívott tanítványai előtt. Mikor 
a pápai főiskoláról vetítettképes előadást tartottunk, s a 
jubileumi ünnepségről készült diapozitívek bemutatásá-
ra került a sor, többször megállította a képeket és maga 
is fűzött magyarázatokat hozzájuk az ünnepségen sze-
mélyesen szerzett tapasztalatai és meg8 gyelései alapján. 
Egy „Magyar Est”-en tartott előadására is emlékszem. 
Megható volt, amint az előadás után imádkozott hazán-
kért és egyházunkért. 

Tisztafejű, határozott meggyőződésű, energikus, de 
egyúttal melegszívű embernek ismertük. Hitünk igazsá-
gait úgy a hitetlenséggel, mint a tévelygésekkel szemben 
erélyesen védelmezte. 

Az értelmi, érzelmi és akarati beállítottság ritka har-
móniáját nem egyszer csodáltam benne. Csupa öntudat és 
csupa szív! Egy emberben ritkán van meg így ez a kettő. Egy 
orthodox élménykeresztyén! – mutathattunk volna őreá. 

Asztalomon gyászjelentés és egy holland lap nekro-
lógja. Hoekstra professzor elment a minden élőknek út-
ján! Mi Kampenben járt magyarok hálát adunk Istennek, 
hogy őt nékünk is adta, s áldjuk a megboldogultnak em-
lékezetét, mert sok áldást közölt velünk rajta keresztül az 
Úr. – Emlékét úgy őrizzük meg leghívebben, ha igeszolgá-
latunkban minél többet megvalósítunk az ő tanításaiból. 

Veszprém. Fejes Sándor
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Száz éves a Kampeni Teológia:1854-1954

Kövy Attila írása eredetileg 1954-ben jelent meg a 
„Jöjjetek/Harangszó” VII.évf.6-7 számában a 6. olda-
lon.  Kövy Attila írását jegyzetekkel ellátva közli újra Dr. 
Hermán M. János.

Ez idén ünnepli a kampeni református teológia fenn-
állásának száz éves évfordulóját. Sok magyar diák fordult 
meg falai között. Az elmúlt század elején, mint mindenütt, 
a liberális teológia uralkodott a holland nagy államegy-
ház teológia fakultásain is. A papok túlnyomó többségét 
bizony, túlzás nélkül szólva, fel lehetett volna függeszteni: 
a nagy egyház minden porcikájában beteg volt, csak a kis 
emberek: katwijki halászok, groningeni parasztok és zeel-
andi egyszerű földművesek maradtak hűségesek Krisztus 
Urunk Evangéliumához. Az 1834–1836 évek folyamán 
több, hívő lelkipásztort felfüggesztettek a zsinat óvatos, 
* nom egyházi diplomatái. 

Ebben sok holland református hívő ember: csaknem 
kizárólag parasztok, kisiparosok és halászok nem tudott 
belenyugodni és a felfüggesztett lelkipásztorok vezetésé-
vel megalakult a „keresztyén református” egyház1. Ezek a 

gyülekezetek rohamo-
san megszaporodtak, 
1840-ben már minden 
tartományban voltak – 
a kormányzat minden 
terrorisztikus intézke-
dése (katonák beszál-

1  Az 1834-es reformáció sodrában keletkezett egyház neve: „Christelij-
ke Gereformeerde Kerk”, egyik jel lem zőjük, hogy visszatértek a presbi-
teri-zsinati-kormányzói rendszerhez. Megható emlékű tény, hogy 1837-
ben százhetvenhárom svájci református lelkész közös levelet intézett az 
elszakadtak érdekében a holland királyhoz, és emlékeztették arra, hogy 
Hollandia valamikor a lelkiismereti szabadság hazája volt. A feliratuk 
befejező mondata így hangzik:”A királyok hatalma ott végződik, ahol a 
lelkiismeret hatalma kezdődik.” I. Vilmos, akinek Belgium 1831-es el-
szakadását és önállóságát is kényszeredetten kellett elviselnie, 1839-ben 
írta alá a Belgium függetlenségét elismerő 1832-es londoni szerződést. 
Ezt követően, végre, 1839-ben, ellenszenve tanúsítása mellett, elismerte 
a „Különvált Keresztyén Egyházat” is, amelyet teljesen kizárt az állam-
kincstári támogatásból. Közben holland reformátusok seregei vándorol-
tak ki Észak-Amerikába. Lásd Jakos Lajos: A hol land szigorú református 
egyház gyülekezeti élete és missziói munkája. Budapest, 1942, p.30-31

lásolása, presbiterek zaklatása, papok letartóztatása) elle-
nére – ilyen a hívek által fenntartott gyülekezetek.   

Kezdetben a volt államegyházi papok el tudták látni 
a szolgálatot, de az bizony egyre több és több lett, és az 
évek múlásával az utánpótlás is szükségessé lett. A derék 
szabad reformátusok nem bíztak már az államegyeteme-
iben és zsinatjuk egy önálló, szabad, egyházi teológia fel-
állítását határozta el. Három gyülekezet vetekedett a teo-
lógiáért: Franeker, hol 1585-től a múlt század elejéig volt 
már egy híres akadémia: több száz magyar és lengyel diák 
tanult ott az évek folyamán, Amsterdam (itt a skót szabad 
egyháznak volt egy belmissziós iskolája és ezzel lehetett 
volna az új felállítandó teológiát kombinálni) és Kampen. 
Aztán Kampen mellett döntött a zsinat. Négy tanárral és 
talán tíz teológussal 1854. december 4.-én2. megkezdőd-
tek az előadások3. A négy tanár közül három eredetileg 
az államegyház papja volt. Képzettségüket Leidenben 
nyerték el. Lassan megszaporodott a teológusok száma. 
Nagyon érdekes szociális összetétele volt a kampeni teoló-
giának. Az első években a legtöbb teológus eredetileg pa-
rasztember volt. A gyülekezetek gondoskodtak a tanítás 
költségeiről. A kampeni teológiát még ma is gyülekezetei 
tartják el4. Sohasem kaptak állami vagy községi támoga-
tást. A beírt növendékek száma lassan elérte egy rendes 
teológiai fakultás hallgatóinak a számát, majd azt meg is 
haladta. A hatvanas évek elején már négy német is tanult 
Kampenben, aztán egy megtért belga katolikus papjelölt, 
és 1871-ben megjött az első amerikai diák is, akit ha-
marosan három másik is követett. Toronymagasan túl-
szárnyalta a „hivatalos”, „állami” teológiákat a Krisztus 
Urunkban vetett hitükben. 

Isten azonban gondoskodott arról is, hogy hű gyer-
mekeinek legyen nagytudású, lelki és szellemi tanító-
mesterük. 1882-ben kinevezte a keresztyén református 
egyház zsinata dr.  Bavinck Hermant a kampeni teoló-
gia professzorává. Dr. Bavinck neve magyar földön sem 

2  Az 1854-es esztendő fordulópontot jelentett a holland királyság 
valláspolitikájában. Történelmi jelentő sé gű volt, hogy a megtűrt 
státusban leledző katolikus egyház visszanyerte az intézményei 
számára a nyilvá nossági, azaz intézményei számára a társadalomban 
való kiteljesedési jogát. 
3  A jeles Kampeni Teológián 2012 májusában tartották az utolsó előa-
dásokat. Május 11-én volt a diákok és professzorok búcsútalálkozója, 
egymástól is, meg az épületeiktől. A felszámolás, pontosabban az ösz-
szevonás a Vrije Universiteit javára az ésszerűsítés jegyében történt, 
akárcsak más hollandiai teológiai fakultások esetében. — Nemsokára 
egy megjelenés alatt álló, ígéretes műben ismerkedhetünk a kampeni 
teológiai oktatás történetével. A könyvkiadó 2016-ra tervezte a bemu-
tatást, a tanulmánykötet szerzője Georg Harinck, a címe:  Dominees-
fabriek. Geschiedenis van de = eologische Universiteit te Kampen.
4  Itt az 1892-ben megszilárdult és nevet kapott Gereformeerde 
Kerken”-re gondolunk, amely református egyház főleg a Kuyper 
Ábrahám teológiai hatására jött létre.

Az első erdélyi diák, 

Ignácz László fényképe. 

(Kampen, 1925-1926; 

Utrecht:1927 

Lelőhely: dr. Veress 

Istvánné, szül. Ignácz 

Klára tulajdona, 

Szilágysomlyó,2017, 

máj.15.
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ismeretlen. Több könyvét fordították magyar nyelvre5 
az első világháború után. Dr.  Bavinck hamarosan ver-
senyképessé tette a kampeni teológiát. A holland királyi 
akadémia felvette tagjai sorába, majd a múlt század leg-
fontosabb református fellegvára, az amerikai Princeton 
) eológiai Szeminárium hívta meg egy évre vendé-
gelőadóul. Ez akkoriban oly nagy kitüntetés volt európai 
tudós számára, mely csak igen kivételes esetben fordult 
elő. Bavinckon kívül csak a nagy Kuyper volt holland 
vendégelőadó Princetonban. Bavinck idejében több mint 
százötven hallgatója volt a kampeni teológiának. (Ha 
összehasonlítjuk az akkori magyar teológiák számará-
nyával, bizony itt sokszorosan több hallgató volt, mint 
egy magyar teológián.) Bavinck után több neves tanár 
tanított még Kampenben, hogy csak hármat említsünk: 
dr.  Greijdanus az újszövetségnek nemzetközileg is elis-
mert kiváló ismerője, dr. Schilder6 dogmatikus, és jelen-
leg dr. H. N. Ridderbos az újszövetség tanára, akinek már 
angol fordításban is jelent meg több könyve. A kampeni 
teológiát egyszerű, hitükért elnyomott, üldözött, kicsú-
folt parasztok alapították és tartották fenn. Az elnyomott-
nak és elhagyatottnak a szeretete megmaradt mai napig 
is. Először a kampeni katedrán foglalkozott professzor 
az evangelizációval. Míg a legtöbb teológián a belmisszi-
ói munkával csak gúnyt űztek, a kampeni teológia egyik 
öreg tanára már hetven évvel ezelőtt rendszeres előadást 
tartott az evangelizálás módszereiről. Akkor evangelizá-
cióval különböző kegyes magántársaságok foglalkoztak, 
de a hivatalos egyházak nem törődtek vele, sőt sokszor el-
lenezték is. Ma is külön tanszéke van az evangelizációnak 

5  Dr. Bavinck Herman: A modern morál. Korunk erkölcsi gondolkozá-
sának kritikája. Fordította dr. Nagy Zsigmond, a Debreczeni Ref. Kollé-
gium ny. tanára.  Szerk. és az előszót írta Sebestyén Jenő. Holland-Ma-
gyar Kálvinista Könyvtár 3-ik kötete. Bethlen Gábor Irodalmi és 
Nyomdai Részvény-Társaság. Budapest, 1922. — Dr. Bavinck Herman: 
A keresztyén pedagógia alapelvei. Fordította: Marton János, Bethlen 
Gábor Irodalmi és Nyomdai Részvény-Társaság, Budapest, 1923.

6  Dr. Pongrácz József pápai professzor fordult 1936 nyarán fordult meg 
Kampenben. Ide kívánkozik a látogatásáról készült jegyzet: „A délelőtt 
folyamán Kampenbe érkezem, ahol a Szigorú Református Egyház 
) eologiai Főiskoláján évek óta tanul 1-2 magyar diák. Pápáról is 
szeretettel fogadják diákjainkat. Felkeresem Schildert, ő az idei rektor. 
Meleg szeretettel fogad, elkísér a többi tanárokhoz, sajnos, gyűlésen 
vannak. Megtudom, a Hospitiumban van a gyűlés, ahol ebédelni fogok 
Mevr. Hendrikse szíves meghívására, aki a theologus internátusnak 
egész Hollandiában, sőt a magyarok révén hazánkban is elismert 
vezetője. Ebédidő alatt találkozom az újszövetség szakos Greijdanus-
szal, akinek egyik legújabb tanulmányát fel is használtam az Ap. Csel.-
ről írt könyvemben. Vele mindjárt megvan a közös érintkezési pont. 
Den Hartog a leg7 atalabb tanár, szeret prédikálni a gyülekezetekben. 
Bennünket magyarokat jól ismer, egyházunkat szereti. A gyűlés előtt 
volt alkalmam élőszóval megköszönni Kok könyvkiadónak több 
rendbeli szíves ajándékát könyvtárunknak és diákjainknak. – Rövid 
látogatást tettem dr.  J.  Itjeshorst tanárnál, aki tud magyarul, és most 
Tisza Istvánról ír holland könyvet, ő volt oly kedves és elkísért a ) eol. 
Főiskola épületébe. Gyönyörű ünnepi terme van. Pompás épület a 
Hospitium is, melyet szállodából alakítottak át csekély költséggel 
internátussá. Mint ilyen, Hollandiában a legelsők közé tartozik. —  A 
Hospitiumban már az év vége. Alig néhány diák. Kösters és két másik 
német theologus kíséretében megnézzük a közel levő új ref. templomot. 
Nemcsak templom van, hanem egyesületi helyiségek, gyűléstermek 
ugyanabban az épületben. Velük együtt megyek Impeta lelkészhez, aki 
szintén sok magyart ismer.” Lásd Dr. Pongrácz József: Magyar diákok 
nyomain. In: Dunántúli Protestáns Lap, 47-ik évfolyam, 33. szám, 
Pápa,1936, augusztus 16, p.144.

(a diákok nagyrésze rendszeresen résztvesz az egyház 
evangelizációs munkájában) és a külmissziónak7 (jelenleg 
négy diák készül külmisszióba, egyikük a jövő hónapban 
Kenyába a Kikuyuk közé megy. Egyik legveszélyesebb 
terület ez ma, európai ember számára!). Az is mutatja, 
hogy szeretik a szegény embert, hogy külföldi diákoknak 
a teológia alapítási irata szerint nem kell sem tandíjat, sem 
vizsgadíjat, de még felvételi díjat sem 7 zetniük. 

Külföldi diákokról szólva, érdemes megemlékezni 
arról is, hogy milyen nemzetiségű diákok fordultak meg 
az évek folyamán Kampenben. Igen sok német, ugyanis a 
német ó-református egyház összes lelkészei Kampenben 
tanultak. Ez az egyház egy húsz gyülekezetet számláló kis 
csoport Németország északnyugati csücskén. Igen hitval-
lásos, hitükhöz nagyon ragaszkodó reformátusok. 

Az amerikai Reformed Church és Christian Reformed 
Church sok papja, teológusa végzett Kampenben. Persze 
indonéziai diákok Jávából, Szumba szigetéről. Jövő tanév-
re két koreai diák jön Kampenbe. A második világháború 
előtt két ukrán8 teológus is járt Kampenben. Ukrán re-
formátus bizony nagyon ritka holló, de hát olyan is van. 
Amerikában és a belga bányavidéken is vannak gyüleke-
zeteik. A detroiti ukrán református pap, Borowsky9 is itt 
végzett Kampenben.

A magyarok

Számra nézve a legnagyobb csoport. 1925 óta majd-
nem minden esztendőben jött két-három teológus 
Magyarországról, és ami a legfontosabb: amikor a fel-
vidéki magyar reformátusoknak még nem volt önálló 

7  A külmisszió professzora 1939-től 1954-ig dr. Bavinck Johan 
Herman (Rotterdam, 1895 nov.22 - 1964 jún.23.) volt Kampenben, 
ezt követően a Vrije Universiteit professzorává nevezték ki. Magyarra 
fordított egyik műve: Vallásos tudat és keresztyén hit. Az eredeti 
hollandnyelvű mű címe: Religieus besef en het christelijk geloof. Kok, 
Kampen 1949. (Jellemző a korszakra, hogy az 1980 előtt megjelent 
magyar fordítású kötetben sem a fordító neve, sem a kiadás helye és 
ideje sincs feltüntetve.) Bavinck Johan Herman a már említett Herman 
Bavinck (1854-1921) 7 a.

8  Egy kampeni fényképen, amely 1937 vagy 1938 nyarán készült, Gaál 
Miklós és Pomóthy Dezső mellett látható Wazyl Slobodian ukrán teoló-
gus. A fénykép megtekinthető a „Nederlands Dagblad” 2017 jún. 23. szá-
mában is, p.7., ahol helytelen a fénykép készültének az 1939-es datálása.

9  Borowsky Michael ukrán vagy ruszin diákról van szó, aki 1937 
szept. és 1944 júl. között tanult Kampenben.

Antal Gábor és Pais 

Sándor 1934-ben 

készült közös fényképe 

egy harminc évvel 

ezelőtt megjelent 

füzetben látható. 

Lelőhely: Een 

Historisch Beeldverslag. 

' eologische 

Universiteit Kampen. 

Tekst en samenstelling: 

Jaap van Gelderen. 

J.H.Kok, Kampen, 1988, 

p.25
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lelkészképző intézetük Losoncon, a holland zsinat fel-
ajánlott több ösztöndíjat a Felvidéken élő magyar diákok 
számára, akik a cseh hatóságoktól – különösen az első 
években – nem kaptak engedélyt arra, hogy magyar teo-
lógiákon végezhessenek. A Felvidékről több mint öt teo-
lógus járt Kampenben a húszas évek végén. Erdélyből is 
volt 1926-ban és 1927-ben két magyar teológus.

A holland református egyházaknak (Gereformeerde 
Kerken, tehát nem a nagy Hervormd Egyháznak) van egy 
külön, a magyar ösztöndíjakkal foglalkozó bizottsága 
már harminc esztendeje. Ez a bizottság10 + zeti a kampe-
ni magyar diákok költségeit is. Elnöke és megalakulása 
óta tagja a zwollei református lelkész H.  A.  Munnik11, 
aki egyben a budapesti és debreceni teológiának a tisz-
teletbeli professzora. Ez a bizottság ismerte el ösztöndíj 
szempontból a Szórványban élő magyar református egy-
házat is, mert míg a legtöbb nyugati teológián a magyarok 
számára fenntartott helyeket még ma sem adják oda me-
nekülteknek, ez a holland bizottság már öt esetben adott 
menekült magyar teológusnak ösztöndíjat a kampeni 
teológiára. 

A kampeni diákszövetség életében is nagy szerepet 
játszottak a magyarok. Igen sokan és kellemes emlékek-
kel gondolnak vissza a mai holland papi generációban 
volt magyar teológus társaikra. Persze a nevek nagyon 
furcsán hangzanak, ha hollandok ejtik ki őket: egy volt 
magyar diákot, ma már tekintélyes pap Magyarországon, 
itt még ma is „Kerkhistorie”-nak hívnak (ez azt jelenti 

10  A jelzett Bizottságot a Gereformeerde Kerken 1923 aug. 21 és szept. 
23 között tartott zsinatán hozták létre Utrechtben és a célkitűzéseken 
változtattak 1955 szeptemberében a Leeuwarden városában tartott 
zsinaton, amikor a menekült magyar diákok felkarolására helyezték 
a hangsúlyt. Az 1956-os szabadságharc után nagy gyűjtést szerveztek, 
segélyezték az ausztriai magyar lelkigondozói munkát. Úgy döntöttek 
1957-ben, hogy az ausztriai református egyház vállalja a felelősséget és 
az elszámolást a rájuk bízott holland segély dolgában. 
Változtattak az irányvonalakon 1976-ban, amikor a hollandiai 
magyarok lelkigondozását ugyan még vállalva, de elhatározták, hogy 
1977 jan. 1-től ismét kelet-európai diákoknak kívánnak ösztöndíjat 
nyújtani. Míg 1978-ban a Hervormde és Gereformeerde Kerk 
vállalta az alapítványi formában működő „Hollandiai magyarok 
lelkigondozói szolgálatának” a támogatását, amelynek Tüski István 
Lajos volt a vezető lelkipásztora, addig 1990 szept. 5-én elhatározták, 
hogy 1991 január elsejével teljesen abbahagyják ennek a munkának 
a segélyezését. Lásd: Deputaatschappen betre< ende Hongarije van 
de Gereformeerde Kerken in Nederland. In: Het Utrechts Archiev. 
Megtekintve 2017 ápr. 3-án:  http://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/ 
resultaten/archieven?mivast= 39&mizig= 210&miadt=39&miaet= 
1&micode=1455&minr= 2856970&miview= inv2&milang=nl
11  „Ds H. A. Munnik a hollandiai református egyházak (Gereformeerde 
Kerken) magyar ösztöndíj-bizott sá gának elnöke a múlt hó 23.-án 
töltötte be hetvenedik életévét. Ds. H. A. Munnik zwollei református 
lelkész kétszer is járt magyar földön. A magyar református egyház 
lelkes barátja, kinek kezdeményezésére jött létre a holland ref. egyházak 
magyar ösztöndíj-bizottsága is. Érdemei elismeréséül a debreceni 
egyetem díszprofesszorává, a budapesti teológia pedig tiszteletbeli 
tanárává nevezte ki még 1938-ban, illetve 1946-ban. A pápai teológián, 
ahol egy ideig vendégelőadásokat tartott, külön diplomával tüntetik ki. 
Az ő hathatós támogatásának köszönhető az is, hogy a ref. egyházak 
a magyar emigráns egyház munkáját Hollandiában hivatalosan is 
támogatják. Hetvenedik születésnapja alkalmából illő, hogy mi magyarok 
is megemlékezzünk róla.” Megtekintve 2017 márc. 1-én, http://www.epa.
hu/00900/00935/00046/pdf/00046.pdf In: „Jöjjetek”, főszerkesztő dr. 
Harsányi András, társszerkesztő dr. Kupa László. „Harangszó”, Szerkeszti 
Zayzon Sándor, Németország. Kiadóhivatal: Bregenz, Belruptstrasse 8. 
Nyomda: Felizian Rauch, Innsbruck. Teljes cím: Jöjjetek és „Harangszó”, 
a Szórványban élő Magyar Református Egyház Lapja. 1954. június-július, 
7-ik évfolyam, 6-7 szám, p. 5.

kb. „egyháztörténet”), azért mert Keresztúryt12 sehogyan 
sem tudták kiejteni. 

Ha a diákszövetség emlékkönyveit fellapozzuk, min-
den esztendőben megtalálhatjuk a „Soli Deo Glória Magyar 
Református” Diákmozgalom alakulásának pontos időpont-
ját és budapesti címét. A Soli Deo Glóriát már régen betil-
tották, de a kampeni diákszövetség évkönyvében az idén is 
ott található a Soli Deo Glória neve és alapítási dátuma. 

Aztán nemcsak diákok jártak itt Kampenben, de a 
magyar egyházi életnek sok neves vezető fér+  a: 1921-
ben dr.  Sebestyén Jenő budapesti professzor tartott itt 
vendégelőadásokat. Két ízben járt dr. Ravasz László 
Kampenben, egyszer előadást is tartott az akadémián. 
Dr.  Szabó Aladár előadást tartott a magyar belmisszió 
problémáiról. A háború után is jártak itt szép számmal 
magyarok: 1948-ban dr. Nagy Barna sárospataki pro-
fesszor beszélt a magyar teológiai életről, ugyanabban 
az évben Dobos Károly13 budapesti lelkész a magyar 

12  A felvidéki Keresztúry Lászlóról van szó. Maarten Aalders 
kutatásából származó adatok szerint tudjuk, hogy 1903 szept. 10-én 
született Nagygéres községben (szlovákul Veliký Horeš). Kampenbe 
való beiratkozása 1925 okt. 1-re esik, előtte három évig a debreceni 
Tisza István Tudományegyetem hallgatója volt. Ismeretes, hogy 1927 
júliusában tért haza az akkori Csehszlovákiába.
13  Dobos Károly először 1928 jan. 18-án tartott előadást Kampenben, 
mint a KIE iY úsági lelkésze. Angolul beszélt a református + ú- és 
leányegyesületek tagjai előtt, és összegezte a holland iY úsági munka 
terén szerzett benyomásait. Másnap, jan. 19-én a kampeni Burgwalkerk 
templomában találkozott a gyülekezettel, ahol dr. Impeta mutatta 
be őt a híveknek. A magyarországi helyzet ismertetésének kapcsán 
Hoekstra professzor is felszólalt. Dobos Károly, akárcsak dec. 21-én 
Amersfoortban, köszönete jeléül Kampenben is énekszámokat adott 
elő. Lásd: Nieuwe Leidsche Courant, 23 januári 1928, p. 5.

Újabban (2017 júniusában) előkerült kampeni fénykép, 
amelyen a magyarországi Gaál Miklós és Pomóthy Dezső 

látható 1937-ben vagy 1938-ban. A padon ül Hendriks 
asszony, a Hospitium igazgatója, mellette pedig Jan Köstler, 
németországi hallgató. A jobb szélen álló magas diák pedig 

ukrajnai, neve: Wazyl Slobodian.

A fénykép lelőhelye: ADC Levéltár, Kampen. E helyen 
mondunk köszönetet a rendelkezésünkre való bocsátásért 

dr. Georg Harinck professzornak és Merijn Wijma 
levéltárosnak.
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reformátusi! úsági mozgalomról, ő volt aztán az utolsó, 
aki közvetlenül Magyarországról jött és oda is vissza is 
tért a Kampenben járt magyar vendégelőadók közül. A 
menekült magyarok jöttek ezután. A kampeni teológia 
százéves ünnepségén senki sem képviseli a magyar re-
formátus egyházat14. Nem jöhet el senki a volt magyar 
diákok közül, hogy hálás szívvel mondhasson magyar 
egyháza nevében is köszönetet azért a szeretetért, mellyel 
Kampen15 a magyar diákokat befogadta és tartotta. A mi 

14  A magyarországi „hivatalos” egyházvezetésre utal a szerző. Idézzük 
a mellékelt kis hírt, amely három magyar lelkipásztor jelenlétét jelzi az 
ünnepségen. Közülük egyik sem volt kampeni diák. Lásd a „Jöjjetek/
Harangszó” 1954/június-júliusi szám, VII. évf. 6-7, p.6-án:” Dr. 
Harsányi András a kampeni Teológia jubileumi ünnepségén.  Június 
2-án és 3-án (1954) ünnepelte a kampeni (Hollandia) ref. teológia száz 
éves fennállásának évfordulóját. Tekintettel arra, hogy a magyarországi 
ref. egyház már évek óta megszakította korábban olyan szoros 
kapcsolatait a hollandiai szigorúbb református egyházzal, senki sem 
képviselte a magyarországi ref. egyházat. Ezzel szemben a kampeni 
theologia meghívta a SZEMRE (Szórványban Élő Magyar Református 
Egyház) konzisztóriumának elnökét, dr. Harsányi Andrást, aki az 
ünnepségeken rész is vett, és mint a magyar ref. egyházak képviselője, 
az akadémiai fogadáson köszöntötte a teológia professzori karát. 
Másnap az úgynevezett főiskolai napon”, amelyen több mint hétezren 
voltak jelen, két templomban is tartott ünnepi beszédet. Külön a 
második napon Tüski István hollandiai magyar lelkésszel és Végh 
József wonsi (Hollandia) szigorú ref. lelkésszel a legnagyobb külföldi 
delegációvá bővült ki a magyar képviselet.”

15  Számos pápai diák tanult Kampenben, és a Kampeni Teológia 
részéről 1931-ben két professzor vett részt a Pápai Kollégium fennállásának 
a 400-ik évfordulóján. Idézzük T. Hoekstra professzor magyarra fordított 
beszédét: „Uraim! Mi hollandok, önökkel magyarokkal több ponton 
megegyezünk. Kétségtelen, hogy sok különbség is van közöttünk: önök 
keletről származtak, a mi bölcsőnk nyugaton ringott, önök ázsiai faj, mi 
germánok vagyunk, önök lobbanékonyak, érzelmesek, a mi kedélyünk 
sokkal inkább = egmatikus. De kettőnk között sok hasonlóság is van. 
Éppen úgy, mint mi, – önök is a történelem nemzete. Míg más nemzetek 
– épen az önök közvetlen közelében is, – amelyek pontosan meg tudják 
mondani, hogy honnan jöttek, évszázadokon át, minden műveltségen 
kívül éltek, önök sok évszázad óta a műveltség, nemzete, – önök az a 
nemzet, amely nagy fér? ak és hősök egész sorát tudja felsorolni, az a 
nemzet, mely nyelve, történelme, erkölcsei és szokásai által egy egységet 
képvisel, az a nemzet, mely a megbűnhődött múlt által a jövőtől sokat 
várhat. Önök a szabadság nemzete, önöket ugyan, akárcsak bennünket, 
gyakran elnyomták idegen uralkodók, – de mikor az elviselhetetlen teher 
már-már a víz alá nyomta életük csónakját, újult erővel emelkedett az 
ismét felszínre; – önök az a nemzet, mely szabadságáért és jogaiért vért 
és vagyont feláldozott. A világ legtávolabbi sarkán is ismerik a magyar 
honvédeket és a nagy világháború is meggyőzött mindenkit a magyar 
csapatok harci vitézségéről. 

Az öntudatos – szabadság nemzete igen gyakran a szenvedések 
nemzete is. Mi, a hollandok, 1586–1684-ig vívtuk Spanyolország ellen a 
nyolcvan éves háborút, önök még többet, még súlyosabban szenvedtek, 
mint a mi nemzetünk. A hatalom kemény, éles ostora gyakran csapott le 
az önök vállára. A szenvedések, sóhajok és panaszok az önök dalaiban 
jutottak és jutnak kifejezésre. Az erősen visszafojtott és elnyomott kedély 
száz és ezer dalban szabadult fel a bányák sötétjébe zártak ajakán. 

Önök az igazi művészet nemzete. – Nekünk is van Rembrandtunk 
és Vondelünk. De önöknél a gazdag tehetséggel megáldott fér? aknak 
díszesebb sora van, mint nálunk, – akik az önök lelki szenvedéseit, 
tolmácsolják – az önök dalaiban, melyek az egész világon ismeretesek, 
az önök szín iránti, és színárnyalatok iránti érzékében, mely az egész 
föld kerekségén a legpompásabb és legpazarabb, amit csak találni lehet. 
Az önök nemzeti viselete – én is láttam azt egyszer Rimaszombaton – 
felülmúlhatatlanul szép. 

Az a nemzet, mely a szabadság és a szépség nemzete, egyúttal a szabad 
egyházak nemzete is. A reformáció eszméi meggyökeresedtek a magyar 
lélekben. Már az önök ősei is vallották Isten szabadi kiválasztását és 
szabad kegyelmét. Önök, velünk együtt Kálvinról neveztetnek. Kálvin 
mindkettőnknek szellemi atyja. Az önök kemény nyaka senki más előtt 
nem hajlik meg, egyedül a magasságos Isten előtt. Az Isten szuveréní-
tásáról való hitvallás koronája az önök életének. – Ezért maradt mentes 
– éppen úgy, mint Hollandiában is – a magyar református egyház a 

feladatunk tehát, menekült magyar reformátusoké, hogy 
imánkban emlékezzünk meg a Kampeni Teológiáról is, 
mely oly sok magyarnak hajlékot adott. 

Írta Kövy Attila

Kövy Attila, e cikk szerzőjének a fényképe

Lelőhely: Papp Vilmos: Negyvenegy prédikátor. V. kötet, 

Budapest 2011, p.127.

Kövy Attila és Mia Brillenburg Wurthesküvőjėről, 1954.

Lelőhely: Paksy János nyugalmazott hollandiai lelkész 

tulajdonában, 2017, ápr.25

mélyebbre hatoló állami beavatkozástól, úgy hogy önök szabadon vá-
laszthatják püs pökeiket, főgondnokaikat, lelkészeiket és presbitereiket. 

  És önök amint a szabad egyházak nemzete, éppen úgy a szabad 
iskolák nemzete is. Vannak önöknek elemi, közép és főiskoláik. Pápán 
négy évszázaddal ezelőtt, midőn a calvinismus még nem is lépett fel 
– az önök ősei iskolát alapítottak. E jubileumi ünnepen mi is részt 
veszünk az önök örömében. Dr. Bouwmann professzor és én a kampeni 
teológiai. főiskola nevében jöttünk, hogy ezt megmondjuk önöknek, 
hogy önökkel együtt örvendezzünk ezen a nagy napon. 

  Magyarok! Önök a történelem, a szabadság, a szenvedés, a szépség 
nemzete, a szabad egyházak és szabad iskolák nemzete. Az Úr a 
mi Istenünk erősítse meg az ő munkáját önökön. – Ő adja a pápai 
főiskolának, hogy a hivatásának megfelelően egyre inkább református 
és kálvinista főiskola legyen!” Ford. Dr. Tóth Endre, in: Dunántúli 
Protestáns Lap,42. évf.36. szám 1931, p. 179.
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A Kampeni Teológiai Főiskola1 magyar diákjainak a névsora: 1923-1956

Paksy János lelkipásztornak, egykori kampeni öregdi-
áknak ajánlom tisztelettel, 88-ik születésnapja alkalmával.

Az 1988-as esztendőig „� eologische Hogeschool Kam-
pen (Oudestraat)”, 1988-tól pedig „� eologische Universiteit 
Kampen (Oudestraat) megkülönböztetéssel pontosítanak 
egy másik, a szintén Kampenben székelő teológiai képzés 
intézményétől, amelynek az 1944-es egyházszakadással 
létrejött Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken a fenntartója: 
„� eologische Universiteit Kampen (Broederweg).

I. Kapcsolatfelvételi előzmények1

Kampenben 1923 óta találkozunk magyar diákok-
kal: 2012-ig az Oudestraat, azóta pedig napjainkig csak a 
Broederweg alatti oktatási intézménybe iratkoznak be ma-
gyarországi és erdélyi teológusok. A testvéri érintkezések 
kezdetére a kortárs egyháztörténész, dr. Nagy Géza pro-
fesszor idevágó tanulmányának a segítségével tekintjük át 
a magyar-holland egyházi kapcsolatok és a peregrináció 
megélénkülését az első világháborút követően. Írásában 
hangsúlyozza, hogy az 1919-1920-ban parafált kisebbsé-
gi szerződés értelmében a külföldi egyházak képviselői 
meglátogathatják az erdélyi és így a felvidéki református 
egyháztest intézményeit is. Felméri2, hogy hollandiai teo-
lógiai tanárok 1920 és 1928 között négy alkalommal láto-
gattak Kolozsvárra. Utrechtből már 1920-ban jelentkezett 
J.  A.  Cramer professzor, 1923-ban pedig ismét Cramer3 
tesz látogatást a groningeni Böhl professzor társaságá-
ban. Noordtzij professzor (Utrecht) 1924-ben utazott 
Kolozsvárra, akárcsak Bouwmann4 és Hoekstra professzo-

1  „Prof. dr. H. Bouwman. A kampeni (Hollandia) ref. theol. főiskola 
legidősebb professzora és a jelenlegi legnagyobb református egyházjo-
gász. Mint szaktekintélyt keresik őt fel a reformátusok a világ] minden 
tájáról és méltán, mert talán ő az első, aki egészen komoly tanulmány 
tárgyává tette a világ összes református nemzeti Egyházainak egyházjogi 
kérdéseit s e tanulmányainak eredményét fel is használta már a nemrég 
megjelent egyházjogtana első kötetében. Tudományos munkásságáról 
nem lehet rövid ismertetés keretében áttekintő képet adni. Művei főként 
az egyházhistória s még inkább az egyházjog területének gazdag kin-
csei. A fentebb említett standard munkáján kívül meg kell még említeni 
a sok közül az egyházfegyelemről szóló művét. A kampeni ref. teológia 
jelenlegi virágzását és hírnevét – emberileg szólva – sok tekintetben Prof. 
Bouwmannak is köszönheti. Rektorsága idején kapta az új, modern, stí-
lusos palotáját. Ez időben emelkedett fel a studensek száma a 100 fölé. 
És a magyar kálvinistáknak is egyik legigazibb testvérbarátja Bouwman 
professor. Neve mindig olvasható volt a magyar reformátusok érdeké-
ben közrebocsátott felhívásokban. Talán nélküle nem volna a kampeni 
teológián ma stipendium a magyar ref. teológusok számára. Többször 
volt már Magyarországon és meglátogatta az utódállamok református 
magyar egyházait is. Rólunk a meleg szeretet szavaival számos cikket irt. 
És a súlyos és tekintélyes sorait elvitték a hajók és vonatok minden felé s 
azokkal együtt a református magyarok panaszát. Tudom biztosan, hogy 
Hollandiából elindulása előtt már hetekkel imádkozott a pápai főisko-
láért, annak elöljáróiért és jelenlegi, valamint volt diákjaiért. Galambos 
Zoltán in „Dunántúli Protestáns Lap, 42. évf.36. sz. 1931, szept.6, p. 161.
2  Id. Nagy Géza: Egyházunk kapcsolatai a holland református egy-
házzal. In: „Református Szemle”, LXXXIV.évf. 1991/2, p.127-131.
3  Dr. J.A. Cramer professzor a második kolozsvári látogatása alkal-
mával tartotta meg székfoglalóját 1923 szept. 5-én, ugyanis az Erdélyi 
Református Egyházkerület 1921 júl. 4-iki közgyűlésén díszdoktorátusra 
érdemesítette és professzorává választotta.
4  A magyarországi Minisztertanács 1929 május 10-én tartott ülésén 
hagyták jóvá, hogy az egyházi méltóságok között (Ravasz László, Antal 
Géza, Soltész Elemér püspök és mások) dr. I. A. C. van Leeuwen utrechti 

rok5 Kampenből, a hírneves Kok6, könyvkiadó hasonnevű 
tulajdonosának a társaságában. Amsterdamból 1928 tava-
szán Hepp professzor látogatott Kolozsvárra. A holland 
vendégek előadásokat tartottak, a kolozsvári templomok-
ban prédikáltak és konferenciákon vettek részt. Többek 
között ezeknek a látogatásoknak köszönhető annak a 
három kolozsvári teológusnak a hollandiai tanulmányút-
ja7, akárcsak a kolozsvári származású Horváth Lászlónak 
az amszterdami ösztöndíja. (Horváth László Budapesten 
kezdte el és fejezte be a teológiai tanulmányait.)

Magyarországon 1920 körül Antal Gézával és Kállay 
Kálmánnal együtt Sebestyén Jenő tett legtöbbet a teoló-
giai ismeretszerzés és a magyar-holland egyházi köte-
lékek megerősítéséért, a holland történelmi református 
(Hervormde Kerk) egyház és az úgynevezett „szigorúbb”, 
vagy egyszerűen a „szigorú református” (Gereformeerde 
Kerken) egyházzal való testvériség megújításáért illetve a 
kapcsolatok újonnan való megalapozásáért.

Az első világháború befejezésének idején az Egyete-
mes Konvent Elnöksége megbízásából Antal Géza refor-
mátus lelkész, pápai teológiai tanár, országgyűlési 
képviselő, 1918. december 5-én indult nyugati körút-
ra. Hollandiában 1919 őszétől Antal Géza a feleségével 
együtt8 az előadásaival és publicisztikai tevékenységével 
sokat tett a magyar reformátusokért és általában az első 
világháború által sújtott országért. Úgy tudjuk, hogy a 
királyi pár előtt is vázolta Magyarországnak és az ottani 
egyházaknak a helyzetét. Ebben az időben alapította meg 
Hágában a Holland-Magyar Társaságot, hazatérte után 
pedig Budapesten a Magyar-Holland Társaságot. Antal 
Gézát és feleségét tartják egyöntetűen az úgynevezett 
gyermeküdültetési gondolat szerzőjének9. 

egyetemi professzor és dr. H. Bouwman kampeni professzort is tiszte-
letbeli doktorrá avatják a Debreceni Tisza István Tudományegyetemen.
5  Magyarországi szerepléseik közül lásd: „Dr. T. Hoekstra kampeni 
tanár üdvözlő beszéde”. Fordítás hollandból. Dunántúli Protestáns 
Lapok. 1931. 179. — Továbbá Dr. A. M. Brouwer: A holland református 
egyház életéről. A főiskola jubileumán, lelkésznék konferenciáján 
elhangzó előadást Tóth Endre fordította. DuPL 1932. 34.
6  Jan Hendrikus Kok 1894-ben alapította a nevét viselő keresztyén, és 
a teológiai tudományok körébe tartozó könyvek kiadására szakosodott 
vállalatát, amely 2011 elején Kampenből elköltözött Utrechtbe.
7  Nagy Géza meg is nevezi a három személyt: Ignácz László, Kampen, 
1925-1926 ; Fülöp Ferenc, Utrecht, 1927-1929, lelkész volt Erdőszent-
györgyön; Kiss Árpád, Utrecht, 1929-1931, lelkész volt Sepsibodokon. 
Forrás: Nagy Géza: Egyházunk kapcsolatai a holland református egy-
házzal. In: „Református Szemle”,LXXXIV.évf.1991/2, p.131.
8  Opzoomer Adél SoQ a Cornélia (Utrecht, 1856. július 12. – Rotterdam, 
1925. december 27) magyarul is publikáló költő és műfordító 1888-ban 
lett Antal Géza felesége. Írásait A. S. C. Wallis néven jegyezte. Édesapját, 
Cornelis Wilhelmus Opzoomer (1821-1892), utrechti professzort mo-
dernizmusnak és a szabadelvű protestáns teológia atyjának tartják. Igen 
sajnálatos, hogy amikor egyszer 1920-ban a kisunokájukkal Hollandiá-
ba utaztak, ellopták a kéziratait tartalmazó bőröndöt. Lásd GraY , C.C. 
van de: Maandblad van „Oud-Utrecht”, jg. 21 (1948), no. 9. p. 66-69. 
Világhálón megtekintve 2017 febr. 28-án. https://dspace.library.uu.nl/
bitstream/handle/1874/237881/MOUT_1948-09_1.pdf?sequence=1
9  Antal Géza, aki maga is Utrechtben tanult 1885-1889 között, a 
Pápai Teológián már 1899-től tanított, 1924-től pedig a Dunántúli 
Református Egyházkerületnek lett a püspöke. Hollandiában kétszer is 
kiadták a „Het protestantisme in Hongarije” című művét, Utrechtben 
1921-ben, Haarlemben pedig 1922-ben. Jószolgálati körútjáról jelentős 
adományokat hozott haza Antal Géza. 1921-ben 140.000 koronát 
juttatott a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének a kezébe.
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Másodszor a rendkívül tehetséges Kállay Kálmán10 lel-
készre kell gondolnunk, aki Hollandiában és Belgiumban 
az évek során, 1921 januárjától 1925 augusztusáig szemé-
lyesen szorgalmazta a gyermekakciót és különféle segé-
lyek11 lebonyolítását. Őt Vredenburch12 báró nagykövet 
kérésére küldte ki Ravasz László püspök13 az egyház ügyé-
nek és a kapcsolatok kiépítésének a folytatására. Ravasz 
László püspök különben kétszer is járt Kampenben, egy-
szer előadást is tartott, a holland hitvallásos egyházról 
is jó véleménye volt.14 Kállay Kálmán végigprédikálta és 
bejárta előadásaival és vetített képeivel egész Hollandiát. 
Emberi és egyházi szempontból nézve Ravasz László sze-
rint alig volt jelentősebb vállalkozás a két világháború kö-
zött, mint ez az egyoldalú gyermekcsere. 

Sebestyén Jenő15szolgálata is példamutató és elévül-
hetet len érdemű Hollandia irányába. A budapesti Mexi-
kói úton 1916. januárjától júliusáig működött 200 ágyas 
holland missziós kórháznak Henriette Kuyper és Johan na 
Kuyper voltak a vezetői és kapcsolatuk született a tábori 
lelkészi tisztségében jelentkező Sebestyén Jenő kö zött. 
Henriette Kuyper már 1918-ban könyvet irt: „Magyar-
ország háború idején” címmel16. Kuyper Ábrahám har-
madik leánya, Katalin is derekasan és hosszú ideig végzett 
jószolgálati munkát Magyarországon. Említést kell ten-
nünk arról, hogy országos szervezés érdekében Sebestyén 
1920-ban megalapította (hollandiai mintára17) a Kálvinista 

10  A pozsonyi születésű Kállay Kálmán 1912-1914 között tanult 
Utrechtben, azután pedig Bukarestben végez vallástanári szolgálatot 
1916-ig, majd tábori lelkész. Ismét Bukarestben szolgál esperesként 
1918 és 1920 között, Pápára hívják helyettes teológiai tanárnak, 1921-
től konventi titkár. Lásd Zoványi Jenő: Egyháztörténeti lexikon, 
Budapest, 1977, p.289.
11  Az 1922-es amerikai-holland segély elszámolásának a történetéből 
is jellemző adatokat tudhatunk meg a korszak és a kapcsolatok 
állapotaira nézve. Forrás: www.radayleveltar.hu- Pesti Egyházmegye 
iratai Holland segély 1922 A/7 Pesti egyházmegye iratai 1719-1952.
12  Wilhelm von Vredenburch báró (Utrecht, 1866. ápr.4.-Hága, 
1948.május 5.), első felesége A.M.E.C. Havelaar 1924-ben hunyt el 
Budapesten, második felesége báró altorjai Apor Henriette (Segesvár, 
1893. márc.30-Klosterneuburg, 1972. nov.20), akivel Pozsonyban kötött 
házasságot 1927 febr. 28-án. Forrás, 2017 febr. 28-án: http://www.
hethuisvanoranje.nl/26%20Frederik%20Hendrik%20Stambomen/
StamboomFrederikHendrik1.htm
13  Ravasz László:Emlékezéseim. Budapest,1992, p.224.
14  A holland államegyházi és ezen belül az utrechti egyetemi kapcso-
latot „a közegyház javára nagyszerűen érté kesítette dr. Antal Géza”. - 
„De az államegyház mellett ott volt a hitvallásos GereformeerdeKerk 
is (szigo rú református egyház”. Ezzel Sebestyén Jenő került kapcso-
latba s terelte a > gyelmet Magyarország és a református egyház felé. 
Az egyház vezérei, Kuyper Ábrahám volt miniszterelnök és Bavinck 
professzor meg látogattak s attól kezdve csodálatos hűséggel, szeretettel 
gondoztak, képviseltek, tanítottak.” – „Hollan diá ban a szigorú refor-
mátus egyház főiskolái: Kampen és az Amsterdami Szabad Egyetem. 
Megható volt, mikor a valdensek lelkészelnöke az első világháború 
után a háborúban elesett > a emlékére egy magyar református teológus-
nak biztosított egyévi stipendiumot.” In: Ravasz László: Emlékezéseim. 
Budapest,1992, p.222-223.
15  Sebestyén Jenő 1907 őszétől 1910. október 1-ig Utrechtben tanult a 
Stipendium Bernardinum ösz tön díjasaként.
16  Henriëtte Kuyper: Hongarije in oorlogstijd. 1918. - Henriette Sophia 
Suzanna Kuyper titkára volt a gödöllői holland-magyar leányotthont 
működtető hollandiai bizottságnak. (Het Nederlands Comité voor ‹t 
Hollandsch-Hongaarsche Meisjeshuis te Gödöllő).
17  Herman Bavinck és H.H.Kuyper, mindketten az amszerdami 
Vrije Universiteit professzorai, Henriette Kuyper és H.W. van Merle 
egyháztag 1920 áprilisában a Kálvinista Szemle támogatására egy 
bizottságot hozott létre Hágában. Lásd Rácz Lajos: Sebestyén Jenő, a 

Politikai Szövetséget. Az ő szorgalmazására jött létre a 
„Holland-Magyar Református Bizottság” és az úgyneve-
zett „Kálvinista Könyvtár.”18 A Sebestyén Jenő által lapított 
és kiadott „Hongaarsche Heraut” pedig 1922 októberétől el 
egészen 1927 szeptemberéig valóságos melegágya és műhe-
lye volt a magyar és holland reformátusok közötti, külön-
féle jellegű és szintű kapcsolatok ápolásának.

Felvidék irányába, a csehszlovák fennhatóságú te-
rületekre szakadt magyar református egyházi kapcsola-
tok kiépítésének az egyik húzóereje Galambos Zoltán19 
lett. Úgy is, mint a „Hongaarsche Heraut” munkatársa, 
majd mint alapító losonczi teológiai tanár és komáromi 
lelkipásztor.

szerkesztő és publicista. In: Sebestyén Jenő emlékkönyv. Szerkesztette 
dr. Ladányi Sándor. Budapest, 1986, p.115.
18  „Az 1920 végén alapított Holland-Magyar Református Bizottság 
1921-ben indította el a Kálvinista Könyvtárat, melyben elsősorban 
holland szigorú kálvinista teológusok műveit adták ki. A bizottság 
első konferenciájára 1922. áprilisában, a másodikra 1924. májusában 
került sor. Sebestyén kezdettől fogva szorgalmazta, hogy minél több 
magyar ösztöndíjast fogadjanak Hollandiában. Ennek is köszönhető, 
hogy 1921-ben külön bizottság alakult a Gereformeerde Kerken részé-
ről a magyar teológus hallgatóknak szánt ösztöndíjak és alapítványok 
támogatására. — Hollandiai körútján 1921. január 5 – február 3-ig Se-
bestyén Jenőt 45 gyülekezet, többek között az utrechti, a groningeni, a 
rotterdami hívta meg előadás tartására és készséggel nyújtottak segít-
séget a magyar református teológiai és építő irodalom javára. Gyüleke-
zeti szolgálatai során több helyen találkozott Hollandiában tartózkodó 
magyar gyermekekkel is. 1923. augusztusában Sebestyén Jenő Ravasz 
Lászlóval képviselte egyházunkat a holland szigorú református egyház 
zsinatán Utrechtben. A zsinat határozatot hozott többek között arról 
is, hogy évenként nem az addigi gyakorlat szerint egy-két fő, hanem 
több magyar református diák tanulhasson az Amsterdami egyetemen 
és kampeni főiskolán. Sebestyén Jenő 1929-ben részt vett a szigorú 
református egyház lelkészeinek évi közgyűlésén és előadást tartott 
református egyházunk életéről és jövőjéről. Utrechtben találkozott a 
Hollandiában tanuló magyar ösztöndíjasokkal is. 1930. október 20-án 
az Amsterdami Szabad Egyetem díszdoktorává avatta. Ezzel elismer-
ték és kitüntették a holland-magyar nép közti kapcsolat-teremtésért, 
a református hittudat és a történelmi kálvinizmusért kifejtett elvi és 
gyakorlati tevékenységét”. Lásd Potor Imre, in: Dr. Tóth Endre az egy-
házépítő professzor. Megtekintve. 2017. márc. 28-án: http://mek.oszk.
hu/02400/02489/02489.htm
19  Galambos Zoltán (Réte, 1894. június 22. - Komárom, 1973. janu-
ár 29.) Utrechtben a Stipendium Bern har dinum adta lehetőségnek kö-
szönhetően 1920-tól tanul 1921 novemberéig. A Losonci Teológiai Aka-
démián docens 1923-tól, annak tanára 1925 és 1929 között. Komáromi 
lelkipásztor 1925 és 1971 között. A komáromi „Kis Tükör” szerkesztője 
1928 és 1944 között. — Galambos Zoltánról lásd még az Iski Ibolya féle, 
a Borza Zoltánnal készült életinterjú 14. lábjegyzetét, letöltve 2017 ápr. 
26-án: http://www.kre.hu/portal/images/eletutinterjuk/Borza_Zoltan_
eletutinterju.pdf Ebből idézünk néhány kiegészítő adatot.”Édesapja, 
Galambos László 1893-tól 1941-ig a rétei református gyülekezet (leg-
hosszabb ideig szolgáló) lelkipásztora volt. Galambos Zoltán a pozsonyi 
evangélikus líceum elvégzése után a pápai teológián tanult. Két év után 
a bécsi teológián folytatta tanulmányait, innen Hollandiába ment.— 
Először Budapesten szolgált mint hitoktató, majd 1924-ben Komárom-
ban mint segédlelkész. 1924-ben Vargha Sándor lelkész halála után ab-
szolút többséggel választotta meg őt a komáromi gyülekezet lelkészévé. 
1925. szeptember 13-án iktatta be lelkipásztori szolgálatba Balogh Ele-
mér pozsonyi lelkész-esperes, majd ezek után foglalta el állását. A két 
világháború között, de különösen 1926 után a komáromi gyülekezetben 
nagy lelki ébredés indult meg. Galambos Zoltán lelkipásztor szolgálata 
alatt fontos /viharos / események zajlottak. Megalakította a Diakónus 
Testületet, bevezette az egyházfegyelmet, tudományos irodalmi mun-
kásságával is gazdagította református híveit. Lefordította a Heidelbergi 
Kátét, a Heyns féle dogmatikát, valamint megírta a Hollandiai Refor-
mátus Egyház életét. A losonci szemináriumokon éveken át a dogmati-
ka előadójaként tanította az új lelkésznemzedéket. Galambos Zoltán 46 
évi lelkipásztori szolgálat után 1971. augusztus 31-én vonult nyugdíjba. 
(Forrás: Cséplő Bálint mérnök, a komáromi gyülekezet gondnokának 
adatai alapján, 2014.)
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A kampeni teológiai főiskola három professzorá-
nak a díszdoktori kitüntetése önmagáért beszél. A Pápai 
Kollégium fennállásának a négyszáz éves évfordulóján 
Magyarország kormányzója is jelen volt (Pápa, 1931: T. 
Hoekstra20 és H. Bouwman20) A Seakle Greijdanus pro-
fesszor 1938-as debreceni kitüntetése pedig beszédesen 
tanúskodik arról az elismerésről, amellyel a magyar re-
formátus egyház értékelte az interbellum idején a kampe-
ni teológia szellemiségét és hittestvéri megnyilatkozásait.

21

Ösztöndíj-bizottság

A magyarországi református egyházat 1923. augusz-
tusában Ravasz László püspök és Sebestyén professzor 
képviselte a Gerformeerde Kerk utrechti zsinatán22, ahol 
a szigorú református egyházak bizottságot hozott létre és 
határozatban rögzítette, hogy nemcsak évi egy-két diák, 
hanem többen is jöhessenek az amsterdami VU-re, vagy 
a kampeni főiskolára. Sebestyén Jenőnek eleinte az volt az 
elképzelése, hogy évente tizenkét magyar teológust vagy 

20  „Prof. dr. T. Hoekstra. A gyakorlati teológiai szaktudomány és a 
philosophia professzora a kampeni (Hollandia) ref. teológiai főiskolán. 
Az a közvélemény róla, hogy a kezei alól kikerült papi generációnak si-
került megtalálni azt a prédikálási alaphangot, mely a XX. század véren, 
világviaskodáson és vezeklésen átment emberét a leginkább képes meg-
ragadni. Ő is, mint a kampeni teológia egész tanári kara, az eredeti, a 
határozott kálvinista világnézet meggyőződéses harcosa. Többször volt 
már külföldi utakon azon nemes gondolatot hordozva, hogy a világ re-
formátusait közelebb hozza egymáshoz. Nálunk is járt. S bár az előtt is 
meleg szívvel karolt fel minden református magyar ügyet: különösen itt 
járta óta lelkesedik nagy szeretettel a magyar reformátusokért és nem 
egyszer mutatta meg ezt a szeretetét Írásaiban és cselekedeteiben is. 
   Mint tudósról is sokat lehetne írni. Élete nagy művének a nemrég meg-
jelent homiletikáját tartják. A többi 7 nom megírású, tudós és gyakorlati 
műveiből csak egyet emelünk még ki, a philosophia történetét, azt a, kálvi-
nista hívő tudós, tudományos nagy munkáját, mely nem egy részében más 
szemmel lát meg philosophiai principiákat és más aranyszálat húz végig 
bölcseleti rendszereken, mint azt a philosophia világirodalmában eddig 
olvashattuk. Ezzel is azt mutatta meg, hogy a kálvinizmus még itten is ma-
gasabb régiókban jár. S akinek valaha is szerencséje lehetett a nagy tudóssal 
kis bibliakörben a Szentírás mellé leülhetni, az sohasem felejti el az ő alá-
zatos* kegyes lelkének nagy, diadalmas hitét, amint az felcsillant, feldalolt 
a bizonyságtevéseiből, az imáiból, a Krisztust követéséből.” Galambos Zol-
tán, in: „Dunántúli Protestáns Lap,42. évf. 36. szám 1931, szept.6, p.158.
21  „Prof. dr. H. Bouwman. A kampeni (Hollandia) ref. theol. főiskola 
legidősebb professzora és a jelenlegi legnagyobb református egyházjo-
gász. Mint szaktekintélyt keresik őt fel a reformátusok a világ] minden 
tájáról és méltán, mert talán ő az első, aki egészen komoly tanulmány 
tárgyává tette a világ összes református nemzeti Egyházainak egyház-
jogi kérdéseit s e tanulmányainak eredményét fel is használta már a 
nemrég megjelent egyházjogtana első kötetében. Tudományos mun-
kásságáról nem lehet rövid ismertetés keretében áttekintő képet adni. 
Művei főként az egyházhistória s még inkább az egyházjog területének 
gazdag kincsei. A fentebb említett standard munkáján kívül meg kell 
még említeni a sok közül az egyházfegyelemről szóló művét. A kampe-
ni ref. teológia jelenlegi virágzását és hírnevét – emberileg szólva – sok 
tekintetben Prof. Bouwmannak is köszönheti. Rektorsága idején kapta 
az új, modern, stílusos palotáját. Ez időben emelkedett fel a studensek 
száma a 100 fölé. És a magyar kálvinistáknak is egyik legigazibb test-
vérbarátja Bouwman professor. Neve mindig olvasható volt a magyar 
reformátusok érdekében közrebocsátott felhívásokban. Talán nélküle 
nem volna a kampeni teológián ma stipendium a magyar ref. teológu-
sok számára. Többször volt már Magyarországon és meglátogatta az 
utódállamok református magyar egyházait is. Rólunk a meleg szeretet 
szavaival számos cikket irt. És a súlyos és tekintélyes sorait elvitték a 
hajók és vonatok minden felé s azokkal együtt a református magyarok 
panaszát. Tudom biztosan, hogy Hollandiából elindulása előtt már he-
tekkel imádkozott a pápai főiskoláért, annak elöljáróiért és jelenlegi, 
valamint volt diákjaiért. Galambos Zoltán in „Dunántúli Protestáns 
Lap, 42. évf.36. szám 1931, szept.6, p. 161.
22  (Acta GS Utrecht, 21 augustus-14 september 1923, bijlage XVII, art. 68).

lelkipásztort kellene hitvallásos, vagyis „szigorú reformá-
tus” teológiai oktatásban részesíteni az egyházi megújulás 
céljából, de ez nem látszott kivitelezhetőnek és egy öt tagú 
bizottságot hoztak létre a peregrinatio támogatására.23

Összefoglalónkkal és néhány kapcsolatteremtő sze-
mély felsorolásával azt a helyzetet, illetve annak a korszak-
nak a hátterét kívántuk megközelíteni, ami a segítséget 
meg nem tagadó Hollandiában kiváltotta azt, hogy Utrecht 
és Leiden egyetemei mellett Amsterdam és Kampen is fo-
gadjon magyar diákokat. Ez a jövőbe való „lelki befektetés” 
többet ért minden kincsnél. E két utóbbin, az amsterdami 
újegyetemen és a kampeni főiskolán az úgynevezett „szi-
gorú református” tantételek alapján tanítottak hitvallásos 
alapon. A Gereformeerde Kerk 1936-os zsinatán elhatá-
rozták, hogy évente egy fél perselypénzt különítenek el egy 
magyar stipendium céljára, hogy évente négy diák tanul-
hasson az amsterdami VU-n és Kampenben, teljes ellátás-
sal és 300 forint készpénz segéllyel.24

A „Gereformeerde Kerk” vagy „Gereformeerde Ker-
ken” életéről, jellegéről és mibenlétéről az első világhábo-
rú végéig Magyarországon nagyjából csak azok tudtak, 
akik diákként Hollandiában tanultak vagy pedig meg-
érintette őket a Kuyper Ábrahám által képviselt teológiai 
irány.25 Ezeknek a szellemiségét és lelkületét a Kuyper ál-
tal alapított amsterdami „Szabad Egyetem” és a kampe-
ni lelkészképző „Teológiai Főiskola” volt hívatott átadni 
a gyülekezetek felé. Egy, a Kövy Attila tollából származó 
velős megemlékezést kivéve, tudomásunkkal, magyarul a 
mai napig nem született más írás a kampeni teológiai főis-
kola küldetéséről és jelentőségéről, mint amely a száz éves 
évforduló alkalmával látott napvilágot 1954-ben.26

II. Summa: 1923 és 1956 között huszonhat magyar 
diák tanult Kampenben

Az 1923-1956 közötti névsort Szabó Dezső kálózi 
lelkipásztor állította össze 1955-ig. A Szabó Dezső által 
vezetett névsort Ónodi Szabó Lajos27 lelkipásztor látta el 
jegyzetekkel és küldte Hermán M. Jánosnak 1985 febr. 

23  Megjegyezzük, hogy a világhálón közzétett dokumentum közzéte-
vője nincs feltüntetve. http://het utrecht sarchief.nl/onderzoek/resultaten/ 
archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode= 1455& 
minr= 2856970&miview=  inv2&milang=nl Megtekintve 2017 ápr. 22-én.
24  Jakos Lajos: A holland szigorú református Egyház gyülekezeti élete 
és missziói munkája. Budapest, 1942.
25  Lásd Galambos Zoltán: A hollandiai reformátusok egyházi élete. 
1922. – Jakos Lajos: A holland szigorú református egyház gyülekezeti 
élete és missziói munkája. Budapest, 1942, p. 30, 16. sz. lbj.
26  Száz éves a Kampeni Teológia. Kövy Attila írása. Megjelent 1954-
ben a „Jöjjetek/Harangszó” VII.évf.6-7 számában, p.6.
27  Ónodi Szabó Lajos Született Budapesten, 1911 szept 18án, elemi és 
középiskoláit Szentesen, a család hazájában végezte, a teológiát Buda-
pesten 1933 szept 19én. Ekkor Szentmártonba 1934 1.1-én Pesterzsé-
betre ment segédlelkésznek, hogy ez év okt. havában Montpellier-be, 
honnan 1935 hazatérvén szept 13-án papi vizsgát tett. Budapesten Kő-
bányán (1936 II.- ig), Kálvin téren (1936. XI. 30-ig), Zuglóban (1937 IX. 
1ig) s.lelkész, a Soli Deo Gloria Ref. Diákszövetség főtitkára (1939 VII 
30ig) ezután betegszabadságon 1940. II.1-től Vácon, VI.17-től Monoron 
segédlelkész, 1941 szept. 1-től áll. Valláskutató lelkész. Ily minőségét az 
állam 1952 II.-i rendelettel megszüntetvén, immár s. lelkész lett, míg 
fentiek be nem következtek. 1955 XII havában a vecsési gyülekezet hív-
ta lelkészül, de a püspök (Bereczky Albert) ellenállt és kifejezte, végül 
érvényesítette akaratát, hogy Váchartyánba jöjjön és itt végzett lelké-
szi szolgálatot 1956 – 1974 között, lásd világhálón, megtekintve 2017. 
ápr.20-án. mhttp://www.vachartyan.reformatus.hu/tortenet.php
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8-án. Ezen kiegészített névsor28 első alkalommal kerül így 
közlésre, kiegészítve a Kampeni Teológia lajstromának29 
és Maarten Aalders professzornak30 az adataival.

1923-1925. Antal Gyula. Léváról.31 (A ) UK lajstro-
ma a nevét nem említi.)

1924-1926. Szabó Zsigmond32 (Nr.972 – a ) UK lajst-
roma, p.131 szerint Csehszlovákiából jött, 1903-ban szü-
letett, beiratkozott 1924 szeptember 19-én, Kampenből 
1926 júliusában távozott, lelkipásztori szolgálatba lépett.)

1925-1926 I! . Ignácz László33 Erdélyből származik. 
(Nr.1003 – a) UK lajstroma, p.132 szerint 1903-ban szü-

28  A Szabó Dezső féle kampeni névsort közölte Hermán M. János a 
„Kuyper Ábrahám egykori látogatása Bukarestben, Budapesten és ma-
gyarra fordított műveinek 1962-es elégetése Kolozsváron.” c. tanulmá-
nyában. Lásd „Teológiai Fórum”. A Selye János Egyetem Református 
Teológiai Kara és a Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóira-
ta. X. évfolyam 2. szám, 2016, p. 70-71.
29  Gegevens betre: ende de ) eologische Universiteit Kampen 1854 
– 1994. Bijeengebracht door drs. J. van Gelderen en F. Rozemond. 
Uitgeverij Kok – Kampen, 1994. – Dr. Maarten Aalders professzornak 
köszönöm a könyv megküldését.
30  Dr. Maarten Aalders: Hongaarsebursalen. Kézirat, 2016. És: Hon-
garen in Kampen. Kézirat, 2017. E helyen is hálásan köszönöm Maarten 
Aalders kutatásainak a rendelkezésemre bocsájtott eredményeit.
31  Antal Gyula Alsószecse községben született 1896-ban, meghalt 
1938-ban Léva városában.
Lelkipásztorként szolgált Léván 1925-1938 között, a losonci teológia 
tanára volt és Léva város polgármesterévé választották az 1932-1938-
as években. (Maarten Aalders kutatásaiból kiderül, hogy valóban 
megtalálható a neve az 1923-as Zsinat Irataiban, továbbá, hogy 
Kampenben tanult 1923-1925 között.)
32  M. Aalders: tanulmányi útjáról kísérő jegyzék készült holland 
nyelven. Aalders közli, hogy Szabó Zsigmond 1903 január 20-án született 
Kis Saró nevű faluban. (Kissáró vagy szlovákul Sarovce a trianoni 
békeszerződésig Bars vármegye Lévai járásához tartozott. 1938 és 1945 
között újra Magyarország része volt.) Szabó Zsigmond a pápai teológián 
tanult, és Aalders szerint több tantárgyból vizsgára is állt Kampenben.
33  Ignácz László hollandiai tanulmányaira nézve fontos az 
unokaöccsének, dr. Makkai Ádámnak a visszaemlékezése és vejének, 
dr. Veress Istvánnak a szóbeli közlése 2017 ápr.26-án. Ignácz László 
1903 júl. 1-én született Kovászna városában és 1971 dec. 3-án hunyt el 
Szilágysomlyón. Három évig a Kolozsvári Teológiai Fakultásnak volt 
a hallgatója. Az 1927-1928-as tanévben a Stipendium Bernardinum 
segítségével Utrechtben hallgat > lozó> át. Romániába való hazatérése 
után Makkai Sándor püspök mellett titkári szolgálatot végez. Az 
Erdélyi Egyházkerület 1928-as közgyűlésén a szilágysági esperes 
ajánlására Szilágyperecsen lelkészeként szentelik fel 1928 nov. 25-én. 
Ettől kezdve ebben az egyetlen egyházközségben teljesített szolgálatot 
tizenhárom évig, az 1940-es évek elejéig, amikor Kolozsváron jogi 
diplomát szerzett az ismét megnyitott magyar egyetemen. Ugyancsak 
abban a szilágysági faluban, Perecsenben lesz szolgabíró, majd a 
románok javára történt impérium váltást követően a szilágysomlyói 
„Fructexport” vállalat könyvelője lett. Máshova is mehetett volna 
lelkipásztornak, hiszen a debreceni nagytemplomhoz tartozó 
gyülekezet népe küldöttsége hallgatta meg Perecsenben az úgynevezett 
magyar időben, de ő továbbra is ebben a falusi gyülekezetben akart 
szolgálni. — Származására nézve szükséges megjegyezni, hogy az is 
befolyásolhatta a pályafutása alakulását, hogy édesapja, a hasonnevű 
Ignácz László kovásznai lelkipásztor és esperes volt 1918-ig, azután 
Fogaras református lelkésze, 1921-től pedig 1927-ben bekövetkezett 
hirtelen haláláig a nagyszebeni egyházmegye esperese, és közben a 
román parlament tagja is volt az erdélyi magyarság képviselőjeként. 
Két nővére közül híressé vált a jelentős irodalmi munkásságot 
kifejtő Ignácz Rózsa.. Lásd Makkai Ádám 2008-ban, Hawaii-n kelt 
emlékezését, megtekintve 2017. ápr. 22-én: https://makkai.org/ignacz/
ignacz_rozsa_emlekezete.php Ignácz László felszenteléséről szóló hír 
forrása: Az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsváron,1929. nov 
23-25 napjain tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Az Erdélyi 
Református Egyházkerület 1542—30. III. számú hivatalos kiadványa. 
Cluj-Kolozsvár, 1930, p.51. — Dr. Veress István szóbeli közlése alapján 

letett, 1925 okt. 1-én iratkozott be és 1926 júliusában tá-
vozott Kampenből.)

1925-1927. Keresztúri László34 Lakhelye: Cseh-
szlovákia, tarcali lelkész volt, 1966 jan. 1-től nyugdíjas, 
írta Szabó Dezső. (Nr.1004 – a) UK lajstromának, p.132 
szerint 1903-ban született, 1925 október 1-én iratkozott 
be és 1926 májusában távozott Kampenből.)

1927-1928. Szabó Dezső. Kálózi lelkész volt, meg-
halt35. (Nr.1035 – a ) UK lajstromának, p. 132 szerint 
1905-ben született, beiratkozásának a dátuma: 1927. jan. 
19. Eltávozott 1928 júniusában.)

1927-1929. Szakáll János.36 Szabó Dezső szerint az 
akkori Csehszlovákia állampolgára. (Nr.1060 – A ) UK 
lajstroma azt írja a p.133, hogy 1904-ban született, 1927-
ben szept. 30-án iratkozott be, és 1929 júniusában távo-
zott Kampenből. Nincs tudomásuk arról, hogy lelkészi 
szolgálatba lépett volna.)

1928-1929. Kolláth Pál37. (Nr.1104. A ) UK lajstro-
ma, azt írja a p.134, hogy 1905-ben született, 1928 okt. 
1-én iratkozott be, távozott 1929 júniusában, magyaror-
szági származású, és nincs tudomásuk arról, hogy lelkészi 
szolgálatba lépett.)

1929-1930. Szentjóbi Szabó Zoltán.38 Meghalt. 
(Nr. 1124. A ) UK lajstromának p.135 szerint 1905-ben 
szüle tett, 1929. szept. 20-án iratkozott be, magyarorszá-
gi, eltá vozásának a dátuma ismeretlen, nem lépett lelké-
szi szolgálatba.)

1930-1931. Sípos Károly.39Erdélyből, lakhelye: Korlát. 
(Nr.1150. A ) UK lajstromának p.136 szerint 1904-ben 

jegyeztük le azt is, hogy Ignácz László 1930-ban kötött házasságot, 
feleségének a neve Petruska Klára. Egyetlen gyermeküknek a neve 
szintén Klára. 
34  M. Aalders: Keresztúri László tanulmányi útjáról kísérő jegyzéket 
írtak holland nyelven. Aalders kutatása nyomán megtudjuk, hogy 1903 
szept. 10-én született Nagygéres községben ( szlovákulVelikýHoreš). 
Kampenbe való beiratkozása előtt három évig a debreceni Tisza István 
Tudományegyetem hallgatója volt. Ismeretes, hogy 1927 júliusában tért 
haza, Csehszlovákiába.
35  Szabó Dezső 39 évig volt a kálozi gyülekezet lelkipásztora. M. 
Aalders: tanulmányi útjáról kísérő jegyzék készült holland nyelven, 
továbbá nevét említik az 1927-es Zsinati Iratokban. Aalders szerint 
1905. június 21-én született Soponya községben, és a Pápai Teológia 
hallgatója volt.
36  Szakáll János tanulmányi útjáról kísérő jegyzék készült holland 
nyelven, továbbá nevét említik az 1930-as Zsinati Iratokban. Aalders 
kutatásából ismert, hogy 1904 ápr. 21-én született és a sárospataki teo-
lógiának volt a hallgatója. Maarten Aalders jegyzete szerint 1927 márc. 
7-én iratkozott be Kampenbe és nem 1927 szeptemberében. – A Magyar-
országi Református Egyház 1937-es konventi névtárában Szakáll János 
úgy szerepel, mint Özörény (szlovákul:Gemerska Horka) lelkipásztora.
37  M. Aalders: Kolláth Pál 1905. szept. 25-én született Ziliz községben.
38  M. Aalders: Szentjóbi Szabó Zoltán 1905 okt. 2-án született 
Debrecenben. – Szentjóbi Szabó Zoltánt a kecskeméti egyházmegyébe 
kebelezik be a kiskunhalasi gyülekezetbe, szolgálattételre, az 1935 nov. 
16-20 között tartott egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve szerint. 
— Szentjóbi Szabó Zoltán nevű református lelkész nevét találjuk 
Miszla gyülekezetében. Egyik írása, „A Heidelbergi Káté története. 
Budapest, 1948 Református Traktatus Vállalat kiadása”, a világhálón 
olvasható, megtekintve 2017 ápr. 20-án: http://gorzsonyi-eklezsia.shp.
hu/hpc/web.php?a=gorzsonyi-eklezsia&o=1168246306 – Lásd még 
Egy új egyházközség születése: Monor-Újtelep: Szentjóby Szabó Zoltán 
református lelkipásztor emlékezetére Írta Szentjóby Szabó Andor. 
Albertirsa. Magánkiadás, 2005.
39  M. Aalders jegyzete szerint Sípos Károly 1904. december 11-
én született a szilágysági Hadadnádasd nevű faluban. Debreceni 
teológus. – Németországban is ösztöndíjas egy évig. Nagyrábé egy-
ház községben segédlelkész majd rendes lelkész 1933-1956 között, 
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született, 1930 nov. 1-én iratkozott be, magyarországi, 
Kampenből valóeltávozásának a dátuma: 1931 június 20-
án. Nincs tudomásuk arról, hogy lelkészi pályán helyez-
kedett volna el.)

1930-1931 Papp Gyula.40 (Nr.1151. A ' UK lajstro-
mának 136. old. szerint 1906-ban született, 1930 nov. 1-én 
iratkozott be, magyarországi, Kampenből való eltávozá-
sának a dátuma: 1931 június 20. Nincs tudomásuk arról, 
hogy lelkészi pályán helyezkedett volna el.)

1931-1932. Antal Gyula.41 Balatonőszödről, meghalt. 
(Nr.1171. A ' UK lajstromának p.136 szerint 1906-ban 
született, 1931 okt. 23-án iratkozott be, magyarországi, 
Kampenből való eltávozásának a dátuma: 1932. június. 
Nincs tudomásuk arról, hogy lelkészi pályán helyezkedett 
volna el.)

1931-1933. Fejes Sándor dr.42 (Fejes Sándor a gyü-
lekezetünkben él. Tőle való a füzet.) (Nr.1172. A ' UK 

1956 és 1973 között Ártánd lelkipásztora, onnan nyugdíjazzák. 
Elhunyt 1981-ben. Rövid életrajzát lásd Sipos Ilona tollából: Sipos 
Károly református lelkipásztor 1904-1981. In: Nagyrábéi falukönyv. 
Kiadja a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület és Nagyrábé Nagyközség 
Önkormányzata. Nagyrábé, 2001, p.155. Tárolt változata: www.
rabeicivilek.hu/?module=news&action=get@ le&@ d=59 Megtekintve 
2017 ápr. 20-án 
40  M. Aalders adata szerint Papp Gyula 1906 jan. 5-én született Buda-
pesten. – Papp Gyula a Budapesti Teológia hallgatója, beiratkozásának 
dátuma 1927. Lásd a világhálón, megtekintve 2017 ápr. 20-án: http://
www.kre.hu/htk/images/doc/HTK_1855-1955_kozott_beiratkozott_
hallgatok_nevsora.pdf – Papp Gyula Tolnanémedi egyházközségéből 
küldi levelét a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöki hivata-
lába 1934-ben a 3277-es iktatószám alatt. - A tolnanémedi lelkész törzs-
könyvi adatait jelzi a Ráday Levéltár 568/1934 sz. levele. Püspöki levél-
tár mutatókönyve 1934 A-Z . A/1bb 25. kötet (95. régi szám) A kéziratos 
mutatót rögzítette Nagy Miklós 2015-16-ban. — Papp Gyula, mint 
Nagyszokoly lelkipásztora, 1939. december 24-én foglalja el ottani ál-
lását és ott szolgált 1967-ig, lásd Papp Gyula nagyszokolyi református 
lelkész helytörténeti munkájának a reprodukcióját a világhálón, meg-
tekintve 2017 ápr.20-án: http://www.naturphotography.com/nsz-torte-
net.htm#nsz Megjelent irodalmi művei: Nagyszokolyi Papp Gyula: Két 
év az „Arany” városban. Budapest, Ráday Kollégium, [é. n.] - 45, [3] p.: 
ill.; 21 cm. — Nagyszokolyi Papp Gyula: Romok alatt, … romok felett. 
Kiadja: Halász és Társai, Nagyszokoly, 1992.
41  M. Aalders közlése nyomán tudjuk, hogy Antal Gyula születési 
helye és ideje Balatonösződ, 1906. május 2. Négy évet végzett a Pápai 
Teológián. Kampen után 1932-1933-ban a Vrije Universiteit hallgatója 
volt. — Antal Gyula hitoktató segédlelkész vallástanári vizsga 
tárgyában kérvényez a dunamelléki egyházkerület püspöki hivatalában 
a 2968/1935 iktatószám alatt (Ráday Levéltár). — „Antal Gyula (1906-
1969)” címmel Papp Vilmos közöl egy fényképpel is ellátott jellemrajzot 
erről a túl korán elhalt lelkészről (Polgárd), aki közvetetten az 1956-
ot követő megtorlás egyik áldozata. Lásd Papp Vilmos: Negyvenegy 
prédikátor. XX. századi magyar „gályarab” prédikátorok. V. kötet. 
Felelős kiadó: Papp Vilmos. Budapest, 2011, p.9-13.
42  Dr. Fejes Sándorra nézve lásd Huszár Pál, Egy hűséges sáfár és talen-
tumai: dr. Fejes Sándor (1909-1987) : várpalotai lelkészünkre (1952-1980) 
emlékezve. In: „Confessio”, 26. évf. , 2002/3. szám, p.60-70. – Születé-
sének helye és dátuma M. Aalders jegyzete alapján: Balatonarács, 1909, 
dec.12. – Szülőfalujában, Balatonarács temetőjében helyezték nyugalom-
ra 1987. július 30-án, tudósítja a várpalotai egyházközség honlapja, meg-
tekintve 2017 ápr. 20-án: http://www.refdunantul.hu/lap/varpalota-pet-
furdo/hir/mutat/8365/ — Pályafutása: Dr. Fejes Sándor a palotai szolgá-
lata előtt (1952-1980) a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának 
vallástanára volt annak államosításáig, 1952-ig. Várpalotai református 
lelkészként előbb a Veszprémi Református Egyházmegye lelkészi főjegy-
zője [esperes-helyettese], majd a Dunántúli Református Egyházkerület 
lelkészi főjegyzője [püspök-helyettese] volt. Nyugalomba vonulása után 
Balatonarácson élt 1987-ben bekövetkezett haláláig. — 1937-ben avat-
ták lelkésszé Pápán, 1950-ben a debreceni egyetemen summa cum lau-
de minősítéssel teológiai doktor lett. Disszertációjának a címe: Az „unio 

lajstromának p.136 szerint 1909-ben született, 1931. okt. 
23-án iratkozott be, magyarországi, Kampenből való eltá-
vozásának a dátuma: 1933 június. Nincs tudomásuk arról, 
hogy lelkészi pályán helyezkedett volna el.)

1932-1933. Antal Gábor.43 Lelkipásztor: Somogyszob. 
(Nr. 1185. A ' UK lajstromának 137. old. szerint 1910-ben 
született, 1932. szept. 23-án iratkozott be, magyarországi, 
Kampenből való eltávozásának a dátuma: 1933 június. 
Nincs tudomásuk arról, hogy lelkészi pályán helyezkedett 
volna el.)

1933-1935. Pais Sándor.44 Lelkipásztor: Barabásszeg 
és Fehérvárcsurgó. (Nr.1201. A ' UK lajstromának 

mystica cum Christo” Kálvin úrvacsoratanában 1950. Segédlelkészként 
Alsóörsön és Veszprémben szolgált, 1942-52-ig a pápai Koll. vallástanára. 
Lásd: Pápai pedagógus lexikon – MEK - megtekintve 2017. ápr. 20-án: 
http://mek.niif.hu/00000/00061/html/02.htm — Dr. Fejes Sándor őrizte 
a kampeni magyar teológusok névsorának a füzetét, amelyet nyugdíjas 
korában Ónodi Szabó Lajos lelkipásztornak adott át megőrzésre.
43  Antal Gábor adatai a világhálón, megtekintve 2017 ápr. 20-án: 
http://vilmahaz.hu/2015/08/07/lelkesz-volt-somogyszobon-antal-ga-
bor/ Lelkész volt Somogyszobon: Antal Gábor (1910-1998) Idézünk 
az itt megjelentetett életrajzából:” 1910. júl. 1-én született Tornaná-
daskán. Anyai ágon lelkészcsaládból származott. 1928-ban érettségi-
zett Csurgón, majd a Pápai Református Teológiai Akadémián végezte 
teológiai tanulmányait 1928-1932 között. Két évig Hollandiában tanult 
a kampeni teológián. 1941-ben szentelték lelkésszé Pápán. Segédlel-
készként Tatán, Nagykanizsán, Hajmáskéren, Böhönyén, Kaposváron, 
Kisasszondon, és Dorogon szolgált. Vallástanári oklevelét Budapesten 
szerezte 1946-ban. A pécsi VIII. gyalogezred tábori lelkésze volt 1941-
ben, oroszországi feljegyzései, melyekben még az elhunyt katonák sír-
helyének pontos rajzai is megtalálhatók, máig megvannak. 1946-tól 
vallástanár Csurgón az iskola államosításáig 1952-ig. 1947-ben kötött 
házasságot Nagy Katalinnal,(Nagy József somogyszobi lelkész nagyob-
bik leánya) aki a csurgói Református Gimnáziumban angol-német 
szakos tanár volt. Két lánygyermekük született. 1953-tól Somogyszo-
bon volt lelkész, mivel a vallástanári állása megszűnt a gimnázium ál-
lamosítása miatt. Életre szóló igéje a IIKor 12,9. volt: „Elég néked az 
én kegyelmem.” Meglátszott életében ennek az igének erőforrása. Első 
volt számára a hivatás. Kötelességtudása példamutató volt. Szolgálati 
helyeire: Segesdre, Nagyatádra, ahova helyettesíteni járt évtizedekig, 
vonaton, kerékpáron, gyalog járt. Mély, személyes bibliai kegyességét, a 
holland szigorú és puritán életgyakorlattal haláláig megőrizte. A Köny-
vek Könyve mellett a szépirodalom és a teológiai szakirodalom példás 
olvasója és gyülekezeti szolgálatában annak hasznosítója volt. Tekinté-
lye volt @ atalabb lelkésztársai és kortársai között. Nagyon büszke volt, 
hogy Ady Endre rokonának vallhatta magát, másodfokon voltak uno-
katestvérek a költővel. Verseinek kitűnő értője és ismerője volt. Halála 
előtt 1998-ban kapta meg a Pro Pannonia Reformáta díjat a Dunántúl 
reformátusságáért végzett szolgálatáért.” Antal Gábor és Pais Sándor 
1934-ben készült közös fényképét lásd egy harminc évvel ezelőtt meg-
jelent füzetben. Een Historisch Beeldverslag.' eologische Universiteit 
Kampen. Teksten samenstelling: Jaap van Gelderen. Vormgeving: Rob 
Lucas. J.H.Kok, Kampen, 1988, p.25.
44  M. Aalders jegyzete szerint Pais Sándor 1909-jan. 17-én született 
Paisszeg nevű faluban. Lelkészképesítő vizsgájának a dátuma Pápán: 
1933 okt.30 — Életrajzi adatait (a kampeni tanulmányi éveit nem 
említi, ami jellemző a korszak ideológiai elvárásaira) így közli 
egy néprajzi dolgozatának a függelékében,általunk megtekintve a 
világhálón 2017 ápr. 20-án. Pais Sándor: A becsvölgyi gazdálkodás. In 
„Néprajzi Közlemények 9. évf., 1964/2.sz., p.144-145. https://library.
hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_NEPR_Nk_09_2/?pg=149&layout=s: 
„Végül a gyűjtő adatai: Pais Sándor református lelkipásztor. Paisszeg, 
1909 január 17. Címe: Becsvölgye, I.ker. Fő-utca 63. szám. Szülei: 
mint az 5. sz. adatközlőé. Érettségi vizsgát Zalaegerszegen 1929-ben 
tett, tanítói oklevelet Pápán 1932-ben, lelkészi oklevelet Pápán 1936-
ban szerzett. Jelenlegi szolgálati helyén, amely szülőhazája is, 1940 
júniusa 2-a óta működik. Nyelvjárása göcseji. A nyelvjárási és néprajzi 
adatgyűjtést elsősorban Végh József tudományos kutató, a Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete munkatársának 
buzdítására végezte.” — Pais Sándor és Antal Gábor 1934-es, 
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137. old. szerint 1909-ben született, 1933. október 30-án 
iratkozott be, magyarországi, Kampenből való eltávozá-
sának a dátuma: 1935. június. Nincs tudomásuk arról, 
hogy lelkészi pályán helyezkedett volna el.)

1934-1936. Hatvani Lajos.45 Címe: Kecskemét, 
Szabadság tér 6. (A + UK lajstromának 138. old. szerint 
1911-ben született, 1934. szept. 21-én iratkozott be, ro-
mániai, Kampenből való eltávozásának a dátuma: 1936. 
április. Nincs tudomásuk arról, hogy lelkészi pályán he-
lyezkedett volna el.)

1935-1937. Pomothy Dezső.46 Ma is aktív, Nagy-
kanizsa, Kölcsey utca, 22. (Nr.1225. A + UK lajstromá-
nak 138 old. szerint 1910-ben született, 1935 szept. 20-án 
iratkozott be, magyarországi, Kampenből való eltávozá-
sának a dátuma: 1937 június. – A kötet szerkesztőinek 
nincs tudomása arról, hogy lelkészi pályán helyezkedett 
volna el.) 

1936-1938. Gaál Miklós.47 Mátészalkai lelkipásztor. 
(Nr. 1244. A + UK lajstromának 138. old. szerint 1913-
ban született, 1936. október 9-én iratkozott be K. Schilder 

közös fényképét lásd egy harminc évvel ezelőtt megjelent füzetben. 
EenHistorischBeeldverslag.+ eologischeUniversiteitKampen. Tekst en 
samenstelling: Jaap van Gelderen. Vormgeving: Rob Lucas. J.H.Kok, 
Kampen, 1988, p.25
45  Hatvani Lajos születésének századik évfordulóján Kecskeméten 
előadást tartott volt kecskeméti lelkésztársa, Mikesi Károly: „Hatvani 
Lajos Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön született 1911. április 23-án. 
Édesapja szintén Lajos, édesanyja C Bordács Róza volt. Apja zenetanár 
volt, anyja pedig tanító. A trianoni békekötés értelmében megkövetelt 
esküt nem tették le a román alkotmányra, ezért Erdélyt el kellett 
hagyniuk, és Pápára került a család. Az édesapa itt is zenét oktatott, 
s egyszersmind a református templom orgonista kántora is lett. Az 
i< ú Hatvani Lajos a pápai kollégium gimnáziumában érettségizett, 
és itt Pápán végezte teológiai tanulmányait is. 1933-ban szerzett 
lelkészi diplomát. Ezt követően egy évig itt volt segédlelkész, majd 
Hollandiába ment ösztöndíjasként, az. 1934-1936-ig tartó időszakra, 
és ott a kampenigereformeerd református teológiai főiskolán tanult. 
Itt egyrészt nagyszerűen elsajátította a holland nyelvet, másfelől pedig 
elkezdte kiépíteni a holland reformátusokkal való, haláláig tartó 
kapcsolatát. „Az ott töltött két év alapvetően meghatározta későbbi 
szolgálatait, mind bibliai és hitvallási, mind a gyakorlati keresztyén 
élet szempontjából” – írja róla Kovács Bálint a Református Egyház 
c. hivatalos lapban később (Ref. Egyház 1997 nov. sz. –In memoriam 
Hatvani Lajosék).” Világhálón megtekintve 2017 ápr. 20-án a tárolt 
változat: http://krek.hu/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=573%3Aszaz-eve-szueletett-hatvani-lajos&catid=14%3Aalkalma
ink&Itemid=176&lang=hu
46  Közismert, hogy 1940-1985-ig Pomothy Dezső a nagykanizsai 
gyülekezet lelkésze volt. Emléktábláját láttuk Nagykanizsán. HMJ. 
– Papp Vilmos: Negyvenegy prédikátor, i.m., p.11: „Amikor négy 
évtizeddel később egy kampeni professzor bizonyítani akarta, hogy 
ismerős a magyarok háza táján, megemlítette, hogy egykoron volt 
két magyar hallgatójuk: Pomothy Dezső és Antal Gyula. „Kiváló 
diákok voltak”- jegyezte meg az idős professzor.” – Születésének helye 
és dátuma M. Aalders jegyzete alapján: Nagytapolcsány (jelenleg 
Szlovákia), 1910 ápr.23. Pápai teológiai hallgató volt.
47  . Gaál Miklós adataira nézve hasznos segítséget jelentett Q ának, 
D. Dr. Gaál Botondnak a Hermán M. Jánoshoz intézett levele 2017 
ápr.22-én. Eszerint Gaál Miklós 1913. okt. 8-án született Barabás 
nevű helységben. Az 1932–1936 közötti években a debreceni egyetem 
hallgatója volt a Református Hittudományi Karon. Feleségének a neve: 
Margittay Margit, református tanítónő. 1942-ben nősült Nagykállóban. 
Gyermekeik közül Vámosatyán született a közismert és köztiszteletnek 
örvendő dr. Gaál Botond teológiai professzor 1946 márc. 27-én. Zoványi 
Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon „Szatmári ref. 
egyházmegye” szócikke szerint 1960-tól a szatmári egyházmegyében 
a mátészalkai Gaál Miklós az esperes. — Mátészalkán hunyt el 1989. 
augusztus 31-én, temették ugyanott szept. 8-án.

rektorságának idején. Magyarországi, Kampenből való 
eltávozásának a dátuma ismeretlen.) (Dr.Gaál Botond 
közlése alapján Édesapja: „Kampenben 1936. szeptember 
26-án érkezett, okt. 9-én iratkozott be, és 1938. június 15-
ig volt ott ösztöndíjjal. Bizonyos kampeni igazolások is 
vannak a tanulmányairól.”

1937-1939. Varga István.48 Mezőcsokonyai lelkész. 
(Nr. 1261. A + UK lajstromának 139. old. szerint 1912-
ben született, 1937 szeptember 24-én iratkozott be, ma-
gyarországi; Kampenből való eltávozásának a dátuma: 
1939 június. Nincs tudomásuk arról, hogy lelkészi pályán 
helyezkedett volna el.)

1939-1940. Pethe Kálmán. Meghalt. (Nr.1300. A 
+ UK lajstromának 140. old. szerint 1915-ben született, 
1939 dec. 1-én iratkozott be, magyarországi, Kampenből 
való eltávozásának a dátuma ismeretlen. Nincs tudo-
másuk arról, hogy lelkészi pályán helyezkedett volna el. 
– Viszont az általunk megtekintett gyászjelentés szerint 
balatonfüredi lelkészként hunyt el életének 59-ik évében. 
Veszprémi egyházmegye esperese volt. Adatai: Pécs, 1915. 
november 29. - Balatonfüred, 1974. szeptember 20.)

1940-1941. Kossár András.49 Csehszlovákiából. 
(Nr.1301. A + UK lajstromának p.140 szerint Kossár 

48  Varga István, aki 1912 nov. 29-én született Köböl- Kobol? nevű falu-
ban, a Pápai Teológián tett eleget az első lelkészképesítő vizsgának, írja 
jegyzetében M. Aalders. – György József írja a „Hitben nevelkedtem és 
éltem” című megemlékezésében, hogy Varga István hetven éves koráig 
Mezőcsokonyán szolgált. Nyugdíjazásának időpontja tehát 1982-re te-
hető. Megtekintve 2017 ápr. 22: http://torokor.hu/bizonysagtetelek/20 
— Bizonyosan állítható, hogy 1943-ban már Mezőcsokonyán szolgál, 
lásd „Dunántúli Protestáns Lap, 1943,259. old.
49  Kosár András nevét a jegyzőkönyvekben Kossár formában is 
rögzítették. M. Aalders jegyzeteiben a születési dátuma: Komárom, 1917 
nov. 13, és a Pápai Teológia diákja volt.— HMJ: Az egyházi felsőbbség 
1944 decemberében elhelyezi az ipolysági református segédlelkészt, 
Kossár Andrást, akit 1941. november 17-én neveztek ki Ipolyság 125 
lelket számláló gyülekezetébe (Perőcsény Q ókegyháza). Emellett a 
hittan oktatója és kórházlelkész. „Kossár András segédlelkész igen 
buzgó és lelkes szeretettel látta el a munkáját. Végezte a vallástanítást 
a tanintézetekben, bibliakört vezetett, meglátogatta a családokat, 
összetartotta a híveket és igehirdetésével építette a lelki házat. A 
különböző községekben is látogatta a híveket, akik bejártak Ipolyságra, 
de 6 ízben tartott istentiszteletet községekben is. 1942-ben egyházi 
adót 92 P-t Q zettek. Ipolyságon egy lelkész munkaerejét lekötő lelkészi 
munka van…”, örökítették meg az 1943-as vizitáció jegyzőkönyvében.
(Ipolyság templomának alapkőletételén Izsmán Jónás lelkipásztor 
Hermán M. Jánost is meghívta, aki Tőkés László püspök kíséretében 
jelen volt az ünnepségen.) Lásd Tóth Tibor: Egy évszázad a történelem 
sodrásában. Az ipolysági magyar tanítási nyelvű gimnázium jubileu-
mi évkönyve 1913–2013, p. 28 Lásd még, megtekintve 2017 ápr. 22-én: 
http://www.ipolysag.reformatus.sk/letoltesek/Ipolysag_reformatus_
egyhaza.pdf — Elhalálozásának a hírét a felvidéki „Kálvinista Szemle” 
közölte 2006 májusában a 15-ik oldalon:” Március végén 89. életévében 
elhunyt Kossár András, az egykori dél-nyitrai egyházmegye esperese. 
Temetése március 29-én utolsó szolgálati helyén és lakhelyén, Duna-
mocson volt.” Életrajzához tartozó fontos adatok közé tartozik, hogy 
1935-ben érettségizett a komáromi Szent Benedek Rendi Katolikus 
Gimnáziumban, és a losonci Református Lelkészképző Szeminárium-
ból átiratkozva, 1939 februárjától a pápai Református Teológiai Aka-
démia rendes hallgatója lett, teológiai tanulmányait 1941-ben fejezte 
be. Mindkét lelkészképesítő vizsgáját Pápán tette le 1941-1942 között. 
1941-1944 között Ipolyságon volt missziós káplán mint a perőcsényi 
református esperes segédlelkésze. 1945-ben Komáromban káplán. 
1949-ig Dunamocson helyettes lelkész, majd 1993-ig ugyanitt megvá-
lasztott lelkipásztor volt. (Források: Kossár Ila személyes információi 
alapján, Kálvinista Szemle, LXXVII. évfolyam 5. szám, 2006. május.). 
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Andreas 1917-ben született, 1940 március 18-án iratko-
zott be, magyarországi, Kampenből való eltávozásának a 
dátuma 1941, június. Nincs tudomásuk arról, hogy lelké-
szi pályán helyezkedett volna el.

1946-1947. Imre Ernő.50 Szentesi lelkész, Kis Bálint u. 
2. (Nr.1435. A ' UK lajstromának p.146 szerint 1918-ban 
született, 1946 december 17-én iratkozott be, magyaror-
szági, Kampenből való eltávozásának a dátuma ismeret-
len. Szerzők jelzik, hogy lelkészi pályán helyezkedett el.)

1947-1948. Enyedi Irén.51 Férjhez ment az USA-ba. 
(Nr.1468. A ' UK lajstromának p.147 szerint 1927-ben 

Lásd még özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán. Az interjút készítette, 
szerkesztette: ' Dr. Öllős Erzsébet. Komárom, 2015. február-március. 
Letöltve 2017 ápr.22-én: http://www.kre.hu/portal/images/eletutin-
terjuk/Koronczi_Dezsone_eletutinterju.pdf — Amikor 2012-ben az 
egykori dunamocsiak megerősítették a kon< rmációi fogadalmukat és 
megkoszorúzták a sírját, így emlékeztek:” A fogadalmukat megerősítők 
ezt követően a 90. zsoltár eléneklésével a temetőben koszorút helyeztek 
el felkészítő lelkipásztoruk, Kossár András esperes sírján. Szeretettel 
idézték fel emlékét, aki ha kellett, kellő szigorral, de mindenkit eljut-
tatott a kon< rmációra, lehetővé téve, hogy a református egyház tagjává 
válhassanak.” Letöltve 2017 ápr.22: http://felvidek.ma/2012/12/egyko-
ri-eskujuket-erositettek-meg-dunamocson-a-volt-kon< rmandusok/ — 
A „Pápai Hírlap”az 1939 dec. 9-i számában a 3. old. közli, hogy Kossár 
András az egyházzenei versenyen harmónium játékkal működött köz-
re. Letöltve 2017 ápr. 22-én. https://library.hungaricana.hu/hu/view/
PapaiHirlapM_1939/?pg=280&layout=s

50  Dr. Imre Ernő 2013. szeptember 18-án hunyt el Szentesen, 96 
éves korában. A nyugalmazott esperes életútját a 90. születésnapja al-
kalmából így foglalta össze Bucsány György szentesi tanár: „Budapes-
ten született 1918. július 25-én. Iskolai tanulmányait ott, a Református 
Tanítóképzőt Nagykőrösön végezte. 1942-ben református lelkészi okle-
velet szerzett. 1943-tól a Fejér megyei Csabdi egyházközség lelkipász-
tora volt, közben 1946-48 között hollandiai ösztöndíjas, majd 1951-től 
1991-ig, tehát 40 éven át a szentesi nagytemplom lelkésze, 1988-tól 
1990-ig, nyugállományba vonulásáig a Csongrádi Református Egy-
házmegye esperese, a lelkésztovábbképzés állandó munkatársa, magas 
egyházi testületek tanulmányi bizottsági tagja. 

Nyugdíjasként 1994-98 között a Csongrád megyei 5. számú választó-
kerület képviselői irodáját vezette. 

A teológiai tudományokban magasan képzett volt. Munkásságát 
tizenhárom önálló kötet, hét, a Teológiai Szemlében megjelent tanul-
mány tartalmazza, továbbá társszerzőként jegyez nyolc kötetet. Gon-
dolatok címen 4 kötete látott napvilágot több kiadásban, további két 
folytatás magánkiadásban maradt ránk. 

Vallásos és világi tárgyú szóbeli megnyilatkozásait a mindenkori 
helyhez és alkalomhoz illő nyelvi megformálás, gondolatainak világos 
és közérthető kifejtése, a klasszikus szónoki beszédekből ismert meg-
szerkesztettség, magas erkölcsi norma, bölcs élettapasztalat jellemzi. 
Lelkipásztori szolgálatának fontos része volt emberbaráti tevékeny-
sége: idősek, betegek lelki vigasztalása, nehéz helyzetükben részükre 
segítségnyújtás. – Tudomásunk szerint dr. Imre Ernő az egyetlen, aki 
nagy vonalakban megírta a peregrinatioja történetét. Ösztöndíját Se-
bestyén Jenő professzor szerezte. Kampeni tartózkodása idején holland 
nyelvű prédikálása nyomán segélyt gyűjtött a leégett csabdi templom 
újjáépítésére. Lásd a fényképes mellékletekkel ellátott visszaemléke-
zés könyvét: Dr. Imre Ernő, Hat év csodái. Csabdi-Hollandia-Csabdi. 
1946-1951. Szentes, 2007. http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=4552  

Életművének elismeréseként 1990-ben Debrecenben a teológiai tu-
dományok díszdoktorává avatták, 1999 márciusában.” Forrás, meg-
tekintve 2017 ápr.22-én: http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2013/9/
ernobacsi.htm
51  Enyedi Irén Klára az 1949-1950-es tanévben a Vrije Universiteit 
ösztöndíjasa, beiratkozott 1949 szept. 3-án. http://www.reQ eologia.sk/
TF2016-2.pdf Megtekintve 2017 ápr. 22-én. - Enyedi Irén 1945 szep-
temberében felvételét kérte a Budapesti Teológiai Akadémiára, lásd 
Ráday Levéltár, 1945/1681 sz. alatt iktatott kérvény. Forrás: www.ra-
dayleveltar.hu/A1b1945 — A Teológiai Akadémiára való beiratkozása 
alkalmával 1945 szept. 3-án bejegyezték a születése évét: Gyula, 1927 
okt.5, lásd a világhálón, megtekintve 2017. ápr. 22-én: http://www.kre.
hu/htk/images/doc/HTK_1855-1955_kozott_beiratkozott_hallgatok_

született, 1947 október 23-án iratkozott be, magyarorszá-
gi, Kampenből való eltávozásának a dátuma ismeretlen. 
Szerzők jelzik, hogy nincs tudomásuk arról, hogy lelkészi 
pályán helyezkedett volna el.) (Teljes neve: Enyedi Irén 
Klára, lásd Ladányi Sándor adatolását a 47. sz. lbj. alatt.)

1950-1951. Kövy Attila.52 Jelenleg tanár Harder wijk-
ben. Testvére a pápai gyűjtemények igazgatója. Teológus 
társam volt. (Nr.1526. A ' UK lajstromának p.150 sze-
rint Kövy Attila Sándor 1924-ben született, 1950 októ-
ber 16-án iratkozott be, magyarországi, Kampenből való 
eltávozásának a dátuma ismeretlen. Szerzők jelzik, hogy 
nincs tudomásuk arról, hogy lelkészi pályán helyezke-
dett volna el.)

1950-1955. Komjáthy Aladár.53 Amerikában lelkész. 
Most jelent meg itthon a „Kitántorgott egyház” c. köny-
ve. (Nr.1527. A ' UK lajstromának p.150 szerint 1931-ben 
született, 1950 október 31-én iratkozott be, magyarorszá-
gi, Kampenből való eltávozásának a dátuma: 1955, május. 
Szerzők jelzik, hogy nincs tudomásuk arról, hogy lelkészi 
pályán helyezkedett volna el.)

1951-1952. Záborszky Gyula.54 Két év után otthagyta 
a teológiát. Hollandiában él. (Nr.1540. A ' UK lajstromá-
nak p.150 szerint Záborszky Gyula János 1933-ban szüle-
tett, 1951 szeptember 28-án iratkozott be, magyarországi, 
Kampenből való eltávozásának a dátuma ismeretlen. 

nevsora.pdf — Ladányi Sándortól megtudhatjuk, hogy Gyulán érettsé-
gizett 1945-ben, lásd : Ladányi Sándor, A hollandiai neo-kálvinizmus 
(„kuyperianizmus”) hatása a magyarországi református egyházban. 
Magyar diákok az Amszterdami Szabad Egyetemen. – Egyetemi jegy-
zet. A Károli Gáspár Református Egyetem Idegen nyelvű lektorátusa 
Kiadása. \Sine loco et anno. Budapest, 1998.\ p.63.
52  Kövy Attila Sándor (Alexander) 1924 jún.21-én született Losoncon. 
(Édesapja Kövy Árpád losonci református lelkész, teológiai tanár, és 
újságíró volt.) Gerrit Brillenburg Wurth kampeni professzor leányát 
veszi feleségül 1954-ben. Életútját kutatva, szép harderwijki iskolai em-
lékekkel találkoztunk, amelyet egyik volt diákja jegyzett fel a történel-
met oktató tanárról. A holland nyelvű közlés helye a világhálón, meg-
tekintve 2017 ápr. 3-án: http://herinneringenaanharderwijk.blogspot.
nl/2013_09_01_archive.html — Kövy Attila 79 éves korában hunyt el 
Harderwijkben, 2004 jan.2-án. Nyughelye: Begraafplaats Elzenhof , 
Walstein 99-101, 3848 AP Harderwijk. 
53  Komjáthy Aladár 1931. febr. 24-én született Ózd városában. Ma-
gyarországról való távozását követően az innsbrucki egyetemre iratko-
zik be és 1950 októberében már kampeni diák. Amerikában folytatta 
tanulmányait, 1962-ben Princetonban teológiai doktor lett. A Passaic-i 
magyar református gyülekezet lelkésze, majd 1968 és 1989 között Ka-
nadában a montreali magyar református egyházközségben szolgál. Az 
adatok letöltése 2017 ápr. 24-én: http://mek.oszk.hu/04000/04038/ht-
ml/k.htm — Komjáthy Aladár 1993 és 1998 között a Pittsburgh-i ma-
gyar református egyházközségnek volt a lelkésze. Meghalt Pittsburgh 
/AEÁ/, 1998. február 6-án. Komjáthy közismert műve: A kitántorgott 
egyház. Református Zsinati Iroda, Budapest, 1984. (Jelenleg még nem 
ismerjük az Amerikába való távozásának az időpontját. Mint Kampen 
ösztöndíjasa, ott tartózkodik 1953-ban is, ahol a dr. Harsányi András 
által Amerikában szerkesztett „Jöjjetek, a Harangszó csatlakozásával a 
Szórványban Élő Magyar Református Egyház Lapja” című újságnak a 
hollandiai terjesztését is végzi. Forrás a világhálón, megtekintve 2016 
dec. 19-én: http://www.epa.hu/00900/00935/00039/pdf/00039.pdf )
54  Paksy János nyugalmazott lelkipásztor (Aerdenhout) 2017 ápr. 18-
iki szóbeli közlése alapján: Záborszky Gyula nem más, mint Záborszky 
János egykori utrechti bernardista peregrinusnak (1925-1927), refor-
mátus lelkésznek a < a, betegség miatt szakította félbe a tanulmányait, 
de mégis befejezte a teológiai tanulmányait. — Záborszky Gyula annak 
idején tudósítást közölt a Hollandiai Diák Szanatórium tanulási lehe-
tőségeiről, könytáráról, a beteg diákokat tanító professzorokról. Lásd 
Gy. Záborszky: Larens Universiteit. In: Almanak „Fides quaerit intel-
lectum.”63-e jaargang, J.H. Kok, Kampen, 1955, p.76-77. – 
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Szerzők jelzik, hogy nincs tudomásuk arról, hogy lelkészi 
pályán helyezkedett volna el.55)

1954-1955. Paksy János.56 Hollandiában lelkipász-
tor. (Nr. 1590. A % UK lajstromának p. 153 szerint Paksy 
János 1929-ben született, 1954. október 12-én iratkozott 
be, távozott Kampenből 1964 szeptemberében, lelkészi 
pályát választott. Feltűnő, hogy szerzők nem írnak sem-
mit a származási helyéről57.)

Ezen huszonhat teológus közül Fejes Sándor 1950-ben 
Debrecenben, Komjáthy Aladár 1962-ben Princetonban 
szerzett teológiai doktori címet58, míg 1990-ben teológiai 
díszdoktori címet adományoztak Imre Ernőnek. A hu-
szonhat teológus életműve és szolgálata szervesen épült 
bele a magyar református egyház életébe és a holland 
magyar kapcsolatok ápolása rendjén továbbra is fáklya-
vivők maradtak. Javarészük a hivatalos ateista ideológia 
miatt hátrányos megkülönböztetésben részesült, történe-
teik mégy összegyűjtésre várnak. Gaál Miklós vagy Imre 
Ernő története azt is bizonyítja, hogy az általuk képviselt 
teológiai gondolkozást otthon elutasították: Gaál Miklós 
disszertációi anyagát a debreceni szisztematikus Török 
István azzal a megjegyzéssel, hogy ő / atal professzor és 
nem ért a témához, nem vállalta. Victor János pedig Imre 
Ernőnek azt mondta, hogy ő a gereformeerd fogantatású 
teológiát elutasítja.59 A Kuyper tanításához köthető teo-
lógiai irányvonalról csak a kommunizmus uralmának 
a vége felé lehetett emlékezni Magyarországon, és ak-
kor is csak sajnálkozva, mint a történelmi kálvinizmus 
Magyarországon gyökeret nem eresztő eszmeiségéről.

Németek Kampenben

Az 1854 és 1994 közötti időszakban Németországból 
érkezett a legtöbb külföldi diák, összesen 77-en. (Különben 
a száz esztendő alatt Kampenbe beiratkozott 3333 diák 
közül, természetesen a magyarokat is beleértve, 219 volt 
a külföldi diákok száma.) Különös testvéri kapcsolatot 

55  A világhálón olvasható jegyzőkönyvi fejléc szerint egy „Záborszky” 
nevű személy 1957 jan. 8-án még részt vett az ausztriai „Jöjjetek” c. 
újság hollandiai átvételét, szerkesztését és kiadását eldöntő gyűlésen a 
Végh József és Tüski István társaságában. Utólag úgy gondoljuk, hogy 
az apáról lehet szó: http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/sites/default/
/ les/bronnen/1455_76.pdf Megtekintve 2017 ápr. 18-án. — A „Jöjjetek” 
összesen 15 évfolyamot ért meg, több ezres példányban jelent meg, az 
1962 nov.-dec. számmal szűnt meg a kiadása. 

56  http://www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=12490 Classis: * 
Zeeuws-Vlaanderen Provincie: Zeeland - ds.J. Paksy (Janos) 28-03-
1965 kandidat Kampen 29-02-1984 g.v. Oostburg predikant bijzondere 
werkzaamheden Ds. J. Paksy (g.v. ziekenhuis) 01-03-1984 Oostburg 30-
06-1990 emeritus.

57  Paksy János nyugalmazott lelkipásztor (Aerdenhout) 2017 ápr. 18-
iki szóbeli közlése alapján: született 1929 május 28-án Budapesten. 

58  Komjáthy Aladár disszertációjának egyetlen példányát sem talál-
tuk Európában. A Princetoni Egyetem teológiai könyvtár katalógu-
sában a következő leírást találtuk és erről másolatot kértünk. Tehát: 
Komjáthy, Aladár. % e Hungarian Reformed Church in America: an 
eL ort to preserve a denominational heritage. Alumni collection. Pub-
lisher:Princeton, N.J., 1962. Subjects: Hungarian Reformed Church in 
America. Princeton % eological Seminary—% eses— % .D.Descrip-
tion:i, 332 leaves; 29 cm. Notes: Typescript. % esis (% .D.)—Princeton 
% eological Seminary. Selected bibliography: leaves [320]-332.

59  Bizonyára a Hepp professzorral keletkezett összetűzésének a 
keserűsége okozta ezt a hozzáállását.

ápoltak az úgynevezett „Altreformierte Kirche”60 tanin-
tézményével, az Emdenben székelő „Teológiai Iskola” 
tanáraival. A kelet-frízlandi és a Bentheim-grófságbéli 
német diákok számára egy amerikai atya/  egy húsz ezer 
dolláros alapítványt tett 1922-ben (Timmermannsfonds), 
amelyet a professzorok kezeltek, és amelynek a kamatai-
ból főleg az „Altreformierte Kirche” által küldött diákok-
nak adtak segélyt kosztra és szállásra. Létezett továbbá 
egy 1934-es, évi fél perselypénznyi adomány is a magyar 
és a német diákok számára, de erre jelenleg nincsen rálá-
tásunk.61 A második világháborút követően megcsappant 
a németországi diákok száma, Kelet-Németországgal 
(DDR) pedig csak 1973-ban létesített diplomáciai kap-
csolatot Hollandia. Mindenestre 1947-ben, szigorú útle-
vél szabályok közepette, 1947-ben már két németországi 
diák jelentkezik Kampenben. A legelső női német hallga-
tó Everdine Jenni Baarlink 1981-ben iratkozik be, míg a 
kampeni teológiai főiskola legelső női hallgatója a magyar 
Enyedi Irén volt 1947-ben. Miután 1987-ben az új orszá-
gos egyetemi törvény alapján a Kampeni Főiskola meg-
szerezte a „ius promovendi” lehetőségét, a német szár-
mazású diákok eldönthették, hogy holland vagy német 
nyelven nyújthassák be a disszertációikat.

Ukránok Kampenben

Holland szerzők által csoportosított névsorokban 
gyakran ott szerepel két, úgynevezett ukrán teológus 
neve, akik szintén Kampenben tanultak két esztende-
ig. Slobodan Vasili, aki 1909. szept. 5-én született Kniaz 
helységben, M. Aalders szerint úgy szerepel mint lengyel, 
pedig valójában egy népi ukrán, aki Pantsow városában 
végezte el a gimnáziumot és miután 1937. jan. 9. és 1939 
szeptembere között Kampenben volt ösztöndíjas, ahol 
propedeuse vizsgára állott 1939 márc. 21-én. A kampe-
ni névsorban az 1245 sorszám alatti Slobodan Vasili ezt 
követően a Vrije Universiteitre iratkozott be. Borowski 
Michael ukrán (vagy ruszin?) származású diák, akit az 
1246-os szám alatt tartanak nyílván a kampeni lajst-
romban, az Aalders jegyzéke szerint, teljes végzettséget 
igazoló, az úgynevezett kandidátusi vizsga birtokában 
1944 júliusában távozik Kampenből, ahova 1937 szept. 
11-én iratkozott be, és Kövy Attilának köszönhetően tud-
juk, hogy Detroit ukrán református gyülekezetének lett 
a lelkipásztora. Bizonyára mások is szívesen olvasnának 
az ukrán református gyülekezetek keletkezésének a tör-
ténetéről, jelenleg csupán annyit tudva, hogy nemcsak 
Amerikában, hanem Belgium bányavidékein is voltak 
gyülekezeteik a múlt század közepén.

A két ukrán teológus kampeni jelenléte és felkaro-
lása annak a bizonyítéka, hogy a hollandiai református 

60  Fontos tudni, hogy 1923 óta a németországi „Altreformierte 
Kirche” nemcsak a teológiai utánképzés szempontjából, hanem 
szervezetileg is egy fontos lépést tett, betagolódtak a Gereformeerde 
Kerkenin Nederland egyházának a kötelékébe.

61  Lásd Berthold Bloemendal: “Nederlanders” of “Duitsers”? Uit Du-
itsland aY omstige studenten theologie aan de Boven Nieuwstraat/Ou-
destraat te Kampentussen 1854 en 1994. Masterthesis Nieuwste Kerk-
geschiedenis Protestantse % eologische Universiteit, locatie Kampen. 
November, 2011, p. 7. Letöltve 2017 ápr.26-án https://www.hdc.vu.nl/
nl/Images/Scriptie_Berthold_Bloemendal_tcm215-386749.pdf



247A Kampeni Teológiai Fõiskola magyar diákjainak a névsora: 1923-1956

egyházak nemcsak a magyar diákokat támogatták elősze-
retettel. Az eddig közölt névsor alapján elcsodálkoz-
hatunk azon, hogy nem csak Németországban, hanem 
Dél-Afrikától kezdve Indonéziáig és Amerikáig milyen 
jó híre volt a kampeni lelkészképzésnek, annyira, hogy 
sokszor még az ösztöndíjaktól függetlenül is érkeztek ide 
hallgatók.

A Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken magyarok 
közötti szolgálatának a feltérképezési igénye

Az általuk fenntartott teológiai egyetemen (Broe-
derweg, 15) is szép számmal tanultak és tanulnak erdélyi 
diákok62 és doktori fokozatot is többen szereztek. A lelki 
ajándékok megosztásáért és a gyülekezeti adományaik 
továbbításáért éppen az lehet a hálánk egyik kifejezése, 
hogy a rendelkezésünkre álló iratokból, még a hiányos-
ságok ellenére is, olyan 20. századi holland-magyara-
datbázist hozzunk létre, amelynek alapján kirajzolódik 
a gyülekezeti kapcsolatok térképe, az összetartozásunk 
történelmi mibenléte és tudományos-teológiai haszna. 
Reméljük, hogy az adattár elkészülte nem várat sokáig 
magára, annál is inkább, mivel az állami hatóságok ellen-
séges viszonyulása 1989 óta megszűnt, és a kétoldalú egy-
házi kapcsolatok bonyolult elismerési rendszere is men-
tesült a korábbi, a földalatti világban kialakult feltételek 
teljesítésétől.

Magyarországon a „régi gárda idején” komolyan 
vették és elősegítették a külföldön való tanulást

Kezünkbe került egy kimutatás, amelyhez e helyen 
nem is fűzünk további magyarázatot, de jellemző, hogy 

62  Adataink hiányosak, hivatalosan közölt névsorral még nem ta-
lálkoztunk. Kállay Miklós Csaba lelkipásztornak és öccsének, Kállay 
Dezső rektornak, valamint Pap Gézáné Regéczy Mártának e tekintet-
ben is köszönöm az írásbeli közlését.— Orémus Zoltán, kassai lelki-
pásztor, Abaúj-tornai esperes, 1992 októbere és 1993 júniusa között 
tanult Kampenben. Kelemen Attila inaktelki lelkész az 1993-1994-es 
tanévben volt öt hónapig kampeni tanulmányúton. Kállay Miklós 
Csaba és felesége, Kállay Miklós Tünde, mindketten Kolozsvárról, 
1994-1995 folyamán tanultak Kampenben. Pap Géza és családja, Ko-
lozsvár-Monostor (Pap Géza püspök később Kolozsváron doktorált 
Varga Pál dietenheimi lelkésszel egy időben, 2006 jan. 11-én). Pap Géza 
1995-1996-os tanévben folytatott kampeni tanulmányokat. Ugyancsak 
az 1995-1996-os tanévben volt kampeni ösztöndíjas a debreceni Gonda 
László. Kampeni ösztöndíjas volt Balogh Csaba és felesége, Gyöngyi, és 
kiemeljük, hogy Balogh Csaba itt (Broederweg) doktorált az ószövetsé-
gi tudományok köréből 2009 szept. 11-én. Demes Tibor, hardicsai lelki-
pásztor (Szlovákia) pedig 2006 szeptembere és 2007 júniusa között ta-
nult Kampenben, végül 2011 szeptemberében doktorált. Makkai Péter, 
Árkos, Háromszéki Eme; Kondor Endre, Biharvajda; Gede Csongor; 
Sógor Géza, Kulcsár Árpád és Papp György, aki Debrecenben promo-
vált 2016. január 26-án. (Papp György disszertációjának a címe: Kálvin 
és Khrüszosztomosz „párbeszéde” a szabad akaratról az Institutióban. 
Témavezető professzor D.Dr. Gaál Botond.) Felsorolásunk nem teljes, 
mások is tanultak még a Broederweg alatti Teológiai Egyetemen. Leg-
utóbb, az 1916-1917-es tanévben a vámosgálfalvi Nagy Gábor és fele-
sége, a szintén lelkipásztor Menyhárt Orsolya és két gyermekük voltak 
Kampenben. Nagy Gábor jeles eredménnyel szerzett mesteri fokozatot 
Kampenben 2017 júliusában az angol nyelven írott és megvédett dolgo-
zatával, amelynek a címe: „Narrative youtwork as real involvementint 
he story of God. Seeking the way in christian education in the Transy-
lvanian Reformed Church District. Kampen, 13 juli 2017. (Broederweg 
15.) — Teljesen esetlegesen jutott tudomásunkra, hogy 2011-ben Las-
kóti Zoltán, aki Kárpátaljáról származik és Debrecenben harmadéves 
teológus volt, szintén itt tanult Kampenben.

a peregrinus teológusok gondját a Konvent felkarolta és 
megbecsülték őket. Az alábbiakban idézzük a jegyző-
könyv szövegét: „Olvastatik az egyházkerületek jelentése 
az 1936/37. tanévben külföldi tanulmányúton volt theo-
lógusokról és segédlelkészekről. – A dunamelléki egyház-
kerület jelentése szerint a múlt iskolai évben külföldön 
tanult: Boldizsár Endre Halle, Dr. Czeglédy Sándor Halle, 
Eötvös Ferenc Halle, Hörömpő Gergely Amsterdam, Joó 
Sándor Amsterdam, Kara PáJ Amsterdam, Kecskeméthy 
László Sananselmo, Dr. Kiss Sándor Genf, Konkoly Iván 
Edinburg, Nagy Gyula Kassel (megszerezte a német KIE 
mozgalom titkári oklevelét), Tóth Kálmán New York 
(1937. október 17-én a szóbeli doktori szigorlatot letette), 
Parragh Dezső Princeton és Panyik Andor Philadelphia. 
A dunamelléki egyházkerület szerint komoly és remény-
teljes munkát végeztek a külföldön tanult i> ak. –A du-
nántúli egyházkerületből külföldön tanultak: Bakcsy 
Erzsébet Strassburg, Nagy Gyula Strassburg, Körmendy 
Lajos Bécs, Pomóthy Dezső Kampen, Nádasdy Lajos Bécs. 
A pápai teológiai akadémiával összeköttetésben álltak s 
tanári irányításban részesültek. – A tiszáninneni egyház-
kerületből külföldön tanultak: Bertha Zoltán Pittsburg, 
Erdélyi Dezső Halle, Harangi László Princeton, Hegedűs 
Imre Utrecht, Koncz Sándor Glasgow, Kődöböcz József 
Halle és Vatai László Belfast. Az egyházkerület véleménye 
szerint az i> ak erkölcsi komolyságukkal, példaadó visel-
kedésükkel becsületet szereztek magyar nemzetünknek. 
– A tiszántúli egyházkerület köréből külföldön tanultak: 
Ács Mihály Bethel (gondos és részletes képet ad bethe-
li munkájáról), Czeglédy Károly Utrecht, Farkas Imre 
Halle, Gaál Miklós Kampen, Hadházy Sándor Elberfeld, 
Pákozdy László Utrecht (az utrechti egyetemen 1936. ja-
nuár 29-én letett teológiai doktori szóbeli szigorlata után 
teológiai doktori értekezésén dolgozott), Peleskey Károly 
Marburg, Szabó Gábor Halle, Szabó Szabolcs Halle. – 
Lelkészképző-intézeti igazgató beterjeszti az összes erede-
ti jelentéseket. A külföldön tanuló i> ak közvetlen hangú 
jelentésben számoltak be végzett munkájukról, terveikről 
és szándékaikról. – Egyetemes konventünk az egyetemes 
tanügyi bizottság javaslatára fenti jelentéseket tudomásul 
veszi és felhívja az egyes teológiai főiskolákat, illetve a 
teológiai tanárok országos konferenciáját, hogy a külföl-
di tanulmányi évek minél eredményesebb felhasználása 
tárgyában tegyenek előterjesztést az egyetemes konvent 
1939. évi ülésére.”63 Természetesen megemlítették az ak-
kor Kampenben tanuló Pomothy Dezső és a Gaál Miklós, 
valamint a Hollandiában velük egy időben tanulmányozó 
hat magyar i> ú nevét is.

Eddigi kutatásunk alapján – egyelőre – a „régi kam-
peniek” közül csak Gaál Miklós, Imre Ernő, Kövy Attila 
és Paksy János részéről maradt fenn számottevő emlék a 
kampeni éveikről.

63  A külföldön tanuló magyar diákok számbavétele és a jelentés el-
hangzása 1938. április 28-án volt. A másolatot 2014 tavaszán készí-
tettük a MORE Zsinati levéltárában, de a levéltári jelzet időközben 
elkallódott. – A diákok tanulmányútjáról szóló jelentéseket, akkor, 
sajnos nem találtuk meg. Világhálón elérhető közlése, 2017. ápr. 29-én: 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/Refor matusJegyzokonyvek_ 
Konventi_1938/?pg=240&layout=s
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Kuyper Ábrahám egykori látogatása Bukarestben, Budapesten és magyarra fordított 
műveinek 1962-es elégetése Kolozsváron

Dr. Juhász István professzor születésének századik 
évfordulójára szervezett szimpóziumon elhangzott előa-
dás szerkesztett változata. Kolozsvár, Protestáns Teológiai 
Intézet, 2015. dec. 3-án.

Hollandia hírneves " ának romániai és magyarorszá-
gi látogatásáról keve sen tudnak, a közbeszédben az is-
mert, hogy a teológiai tudományban a professzorságig, a 
politikában a miniszterelnökségig vitte. Egyháztörténet-
írásunk adósságai közé tartozik annak a felmérése, hogy 
milyen volt Kuyper teológiai tanításá nak az elterjedése a 
Kárpát-medencében, főleg a magyar receptiója az első és 
második világháborút követő időszakban.

A holland egyházi viszonyokra vonatkozó alapvető 
ismereteket diák korunkban javarészt a Juhász István pro-
fesszor úr előadásaiból merítettük, amihez kiegészítés-
képpen hozzájárultak a baráti és az otthoni, esetünkben 
a nagysármási családi beszélgetések. Az egyháztörténeti 
összegezésből csak annyira utalunk, hogy a tizenkilence-
dik század eleji nemzeti és az ezt követő egyházi ébredés 
részben megelevenítette, másrészt pedig a bekövetkezett 
két szakadás nagy változásokat hozott a holland gyüleke-
zetek életében. Kuyper tanúja és hatásos irányítója volt az 
eseményeknek. Tanulmányunk szem pont jából releváns, 
hogy e helyen a teológiájából felelevenítjük az egyetemes 
kegye lem tanának a lényegét,1 amely Kálvin tanításában 
gyökerezik: „A keresz tyénségen kívüli világ sincs kiszol-
gáltatva a Sátánnak, az elbukott ember nek, a véletlen-
nek.” Kuypernek az a megállapítása is közismertté vált: 
„Lehetetlen azt gondolni, hogy Isten csak a szívnek és az 
Egyháznak ura, de kívül áll az életen.”

Kuypernek a kegyelem-tanra épülő politikai és tár-
sadalom-elméleti taní tá sai2 szintén megérnének egy előa-
dást, hogy lássuk: valójában miért zavarta a Szekuritátét 
és a lopott gyümölcsökkel dicsekedő kelet-európai kom-
munista pártokat a kuyperiánus gondolkozás. Lényeges, 
hogy az egye te mes kegyelem tana túlmutat a titkosz-
szolgálati ellenőrizhetőségen, de még „az egyház és a hit 
körén” is túlmutat. Juhász István kurzusából idézzük az 
avatott bírálók véle mé nyét: „Kuyper ’neokálvinizmusa’ 
az Evangélium alapján Krisz tus ural má nak aktuális ér-
vényét hangsúlyozta, bár azt a veszélyt idézte fel, hogy e 
tan az alkalmazásban átalakul protestáns világnézetté.”3 

1  „Bárhol áll is az ember, bármit tesz, bárhova helyezze is a kezét, 
iparban és szellemi téren, tudományban és művészetben, állandóan 
Isten színe előtt áll, Istennek szol gála tában tevékeny, Istennek kell 
engedelmeskednie és mindenekfelett célul Isten dicsősé gét kell kitűznie. 
Ennélfogva a kálvinista ember a vallást az emberek külön körére vagy 
egyes csoportjára nem is korlátozza.” Lásd Dr. Kuyper Ábrahám: A 
Kálvi niz mus lényege. II. kiadás. Ford. Csűrös József, Czeglédy Sándor 
és Sebestyén Jenő. H. S. S. Kuyper előszavával. Bethlen Gábor Kiadó. 
Sylvester Nyomda, Budapest, 1922, p. 51.
2  G. Ch. Aalders: Dr. Kuyper en de theologie. In: Dr. A. Kuyper 1837 
-1937. Gedenkboek. Red. L.W.G. Scholten, G. Smeenk, J. Waterink. 
J.H.Kok, Kampen, 1937,p. 72-79.
3  A Klaas Vos által 1984-ben nékem ajándékozott, Juhász István 
féle gépelt kurzusban. Címe: Egyetemes Egyháztörténelem XIX-XX.
század. Kolozsvár, 1975, p.57.

Kuyper kegyelemtanának értékelése a magyar teológuso-
kat a legutóbbi időkben is foglalkoztatta.4 Magyarra fordí-
tott műveinek a jegyzéke5 és a kiadások idő pontja önma-
gáért beszél. Főbb műveinek hatvankét tételes jegyzékét 
1914-ben Sebestyén Jenő közölte magyar fordításban.6

I. Kuyper Ábrahám útikönyveit olvasva megismer-
hetjük azt a sokrétű szem léletmódot, amellyel e zseniális 
gondolkodó a kis emberekhez és a nagy tár sa dalmi kér-
désekhez viszonyult, és ahogyan az új-világi (amerikai)7 
és európai-ázsiai-afrikai (a mediterrán térség ismert antik 
világa mentén) folytatott uta zá sai alkalmával vizsgálta az 
általa felkeresett országok sajátosságait. Kuyper utazása-
inak a kutatói megjegyzik, hogy utazása idején nagyjából 
kilencven levelet írt a családtagjainak, főleg a három leá-
nyának, akik közül Henriette 1903-ban oroszországi uta-
zást tett és erről egy könyvet adott ki.8

Egy politikai, pontosabban egy választási vereséget 
követően (1905 júniusa) a volt holland miniszterelnök 
régóta dédelgetett vágya teljesült. Eszerint egy kilenc hó-
napig tartó utazásra indult 1905 októberében, amelynek 
során jegyzeteket készített és ezer oldalas vaskos könyvet 
jelentetett meg 1907-ben.9 Biblikus látásmóddal, néhol 
elfogultan rögzítette a vallástörténeti érdekességeket, si-
került közelről megismernie a cigányokat, a mohamedá-
nokat és kereste a maga módján az iszlám rendkívüli 
hódító erejének a titkát. Ázsiai veszélyt, nagy veszedel-
met látott az iszlámban. Kuyper már diák korában tanult 

4  „Az egyetemes kegyelem tana Kuyper Ábrahám és bírálói, to-
vábbkutatói szerint.” Gilicze László doktori dolgozatának címe, 
Debrecen,1989.
5  - A Kálvinizmus Lényege. Írta Dr.  Kuyper Ábrahám. Fordították 
Csűrős József, váralmási Ref. Lelkész, Czeglédi Sándor, nagysallói 
Ref. lelkész, ? eol. M.Tanár. A fordítást átnézte és bevezetéssel ellátta 
Sebestyén Jenő, Budapesti Ref. Vallástanár, ? eol. M.Tanár. (A Kál-
vin-szövetség kiadványai. XIV.) Kókai Lajos könyvkereskedő bizomá-
nya. Nagybánya, Nánásy István Könyvnyomdája, 1914. XI, pp.266.
 - A kálvinizmus lényege. II. kiadás. Ford. Csűrös József, Czeglédy Sándor 
és Sebestyén Jenő. Henriette S. S. Kuyper 1921 októberében kelt elősza-
vával. Bethlen Gábor Kiadó. Sylvester Nyomda, Budapest,1922, pp.245.
- A kálvinizmus politikai jelentősége. Ford. Miklós Ödön. (Kiadja a 
Holland-Magyar Református Bizottság. Budapest, 1923. 
 - A biblia nőalakjai.(Vrouwen uit de Bijbel). Ford. Nagy Zsigmond. 
(Holland-Magyar Kálvinista Könyvtár sorozat IV. kötete. Szerkeszti 
dr. Sebestyén Jenő.) Budapest, 1923.
 - Jézusban hunyt el. (In Jezus ontslapen). Ford. Gilicze László.
- Kuyper Abraham: Kálvinizmus és modernség. Hat előadás (Princeto-
ni Egyetem, 1898). Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2001.
6  Sebestyén Jenő: Dr. Kuyper Ábrahám. In Kuyper Ábrahám: A 
kálvinizmus lényege. I. kiadás, Nagybánya, 1914, p. III-XI. — II. kiadás, 
Budapest: 1922, p. VII-XV.
7  A. Kuijper: Varia Americana. Pretoria en Amsterdam, 1899.
8  Henriette Sophia Suzanna Kuyper: Brieven uit Rusland. Zwolle, 1905.
9  Kuyper inasa egy alkalommal a kéziratot és a feljegyzéseket tar-
talmazó borítékokat kitette a takarításkor, mert úgy gondolta, hogy 
gazdája selejtezésre ítélte a papírköteget. Nagy nehézségek árán tudta 
rekonstruálni és csak háromnegyed részben sikerült visszaszereznie az 
elveszett anyagot. Az általunk használt két kötetes mű címe: Om de 
oude Wereldzee. Derde onveranderde druk. Amsterdam, 1907. A má-
sodik kötet 1908-ban jelent meg.) A továbbiakban: Kuyper, Om de oude 
Wereldzee, I.
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arabul, arámul és utazása során a romániai vagy a jeru-
zsálemi zsidókkal héberül beszélt. Ezen tizenhat országon 
keresztül vezető útja10 alkalmával találkozott közvetlen 
közelről a keleti keresztyénséggel és a görög katoliku-
sokkal. Mint hét gyermek özvegy édesapja, utazását csak 
egyszer, 1906 februárjában, Henriette nevű leánya beteg-
sége miatt szakította meg másfél hónapra Carthágóban, 
de azután ismét visszatért Észak-Afrikába.11

Kuyper nagyszabású utazásáról újabban + lmet is ké-
szítettek12 és bemutat ták nyolc részben a holland televízió 
képernyőjén. A + lm rendezése során kiemelték Kuyper 
prófétai meglátásait, és rámutattak azokra az aggodalma-
ira is, amellyel például a keresztyénséget a kártékony né-
pektől és az iszlámtól fél tette. Dolgozatunk ezen bevezető 
sorai után elsőként Kuyper romániai utazásáról írunk, ezt 
követően az 1916-os rövid magyarországi látogatásáról, 
végül pedig műveinek 1962-es, Kolozsváron esett állami 
elégetéséről szólunk. Kuyper műveinek tanulmányozá-
sa és tanításának felelevenítése ma már feltételezhetően 
senkit sem zavar. Nevezetesen a püspök nélküli egyház 
szer ve zeti felépítéséről szóló történelmi háttérnek, a nyu-
gat-európai refor máció taní tásának és gyakorlatának a te-
rületére gondolunk, nem is beszélve az újkori, a kommu-
nista államvezetés ellenséges magatartásáról az egyház és 
az állam egymáshoz való viszonyulásának kuyperiánus 
felfogását illetően. Tanulmányunk célja az emlékezés éb-
ren tartása és az enciklopédikus teológiai ismereteinknek 
a gazdagítása. A mellékletben szereplő közlések közül a 
Sebestyén Jenő féle 1916-os holland levél, a kampeni teo-
lógián 1955-ig tanult magyar diákok névsora és Horváth 
Lászlónak az Oranje-féle, Nehémiás kommentárhoz írott 
előszava először jelenik meg nyomtatásban.

II. Kuyper Romániában

„Az ó-világ körül”, így fordította magyarra Sebestyén 
Jenő az „Om de oude Wereldzee” címet13, amelynek a tar-
talomjegyzéke is mutatja14, hogy Kuyper egy nagy törté-
nelmi, valójában egy Földközi-tenger körüli utazást ejtett 
meg a három kontinensen. Az előszóban elmondja, hogy 
miután Vilma királynőtől a miniszterelnökségi tisztségből 
való felmentését kérte, elindult a nagy utazásra, amelynek 

10  (Németország, Ausztria, Magyarország,) Románia, (Ukrajna), Orosz-
ország, Törökország, Szíria, Palesztina-Libanon-Izrael, Egyiptom, Szu-
dán, Görögország, Itália, Tunézia, Marokkó, Spanyolország, Portugália.
11  Jeroen Koch: Abraham Kuyper. Boom, Amsterdam, 2006, p.496.
12  George Harinck, a Vrije Universiteit professzora az egyik narrátor, 
aki nagy szakértelemmel látta el a feladatát. Az előkészítésről és a 
+ lmezés munkálatairól könyvet is írt: Aan het roer staat het hart. Reis 
om de oude wereldzee in het voetspooor van Abraham Kuyper. Tweede 
druk, Amsterdam, 2015.
13  Az ötezer példányban megjelent első kiadás hamar elfogyott, a 
siker láttán francia nyelvre is lefordították. (Ellenfelei azt terjesztették, 
hogy német és angol nyelven is megjelenik az útleírása, és hogy ezért 
hatvanezer guldent + zetnek, de Kuyper megcáfolta a híresztelést, nem 
kapott pénzt és nem volt szerződése.)
14  Het Aziatisch gevaar - Rumenië - Rusland - De Zigeuners - Het 
Joodsche Probleem - Constantinopel - Klein Azië - Syrië - Het heilige 
land. Het raadsel van den Islam - Het land der Pharaò s - Soedan - De 
Hellenen - Sicilië. - Het protectoraat van Tunis - De Algerijnse kolonie 
- Marokko - Spanje - Portugal.

földrajzi vonalát nagyjából az Ogyessza-Khartum és Tan-
ger háromszög képezte. Kifejti, hogy a 15. századig a Föld-
közi tenger volt egyfolytában az a hatalmasnak számító 
világtenger, amelynek a vizein és a partjainál játszottak le 
a világtörténelem nagy küzdelmei, amelyek ma sem értek 
véget. Úgy látja, hogy elsősorban vallási ellentétek miatt 
Európa nem sokára szembekerül Ázsiával, amelynek az 
országai közül egyeseket máris a világ nagyhatalmai közé 
kell számítani. Ezért is nyitja könyvét az ázsiai veszede-
lemről és az iszlám elemzését tartalmazó fejezettel.

A másodrangúnak számító államok közül Romániát 
tartja a legérde ke sebbnek, hiszen ahhoz képest, hogy a 19. 
században kis államoknak a sora tűnt el, Románia ragyo-
góan fejlődik, messze maga mögött hagyva Monte negrót, 
Bulgáriát és Szerbiát. Jelzi, hogy kimerítően kíván írni a 
nehéz orosz országi és romániai kérdésekről, vagyis a ci-
gány és a zsidó kérdésről, annál is inkább, mert az itteni 
antiszemitizmus a nyugatiak számára éppen a távolság 
és az álcázottsága miatt áttekinthetetlen. Az 1907. szept. 
15-én keltezett elő szó ban elmondja, hogy a romániai pa-
rasztfelkelésről (Jacquarie), mivel az jó val az utazása után 
történt, nem tesz említést. A Kiadó kérte, és ő meg en ged-
te, hogy illusztrációkkal lássák el a művét. Így került a 
Romániáról szóló hatvan oldalas fejezet lapjai közé a ro-
mán királyné, a Carmen Sylva dolgo zó szobá járól készült 
felvétel, amely a pompás szinajai Peles kastély dísze.

Románia fejlődésének a leírásához összehasonlítási 
alapot keres, és úgy véli, hogy amíg Hollandiát Svájccal 
lehetne egybevetni, addig Romániát inkább Belgiumhoz 
lehetne viszonyítani, hiszen a függetlenedett Belgium az 
1830-tól, Románia15 pedig Havasalföld és Moldva egyesü-
lése óta rohamos változáson esett keresztül. (Kuyper itt az 
1857-es dátumot írja az egyesülés évének.16) Kuyper külön-
ben igen jó érzékkel von többször is párhuzamot Románia 
és Belgium között, de érdekes módon nem hozták tudo-
mására, hogy az 1866 nyarán életbe léptetett román al-
kotmány az 1835-ös belga alkotmány szinte szószerinti 
változata és hogy az 1866 decemberében elfogadott polgári 
törvénykönyv pedig a korabeli franciaországi Code Civil 
törvénycikkelyeinek a teljes átvétele. Szerencsésnek mond-
ja mindkét országot azért, hogy német származású uralko-
dókat hívtak meg a trónra, a Saksen-Coburg és a Hohen-
zollern-Sigmaringen család leszármazottait. 

A Hollandiánál akkor négyszer nagyobb Romániának 
az akkori területén kívül is éltek románok. Erdélyben mint-
egy másfél millióról beszéltek; nyolc százezer román élt az 
orosz fennhatóságú Besszarábiában; nyolcszázezer Mára-
marosban és a Körösök vidékén, hatszázezer a Bánátban 
és kétszáz ötvenezer Bukovinában. Románok élnek még 
Macedóniában, Albániában, Epirusban, Q esszáliában, 
Morvaországban, Galíciában és Sziléziában, összesen egy 

15  A Románia elnevezés először nyomtatásban 1816-ban jelent meg új-
görög nyelven, az első ro mán nyelvű említésre 1838-ig várni kellett. Lásd: 
Román Királyság, megtekintve 2015. nov. 21. Lelőhely világhálón: htt-
ps://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
16  A párizsi konvenció 1856-ban arra kényszerítette az Oszmán Bi-
rodalmat, hogy egyesült fejedelemségként ismerje el az országot. Ez 
ténylegesen azonban csak 1859-ben jött létre, amikor mindkét román 
fejedelemség Alexandru Ioan Cuzát választotta meg fejedelemnek
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milliónyi nagyságban. Hunfalvy Pál statisztikájára17 hi-
vatkozik, amely szerint Magyarország területén a román-
ság létszáma 2.647 000-ezerről 3. 030 000 ezerre nőtt.

Kuyper egymás után többször kiemeli, hogy a román-
ság a magas létszáma ellenére még nem követeli az egy-
ségállamot, de az igazi román erről álmodik. Kivonatosan 
említi a vendéglátóitól szerzett információkat.

A budapesti parlamentben a magyarok önzése mi-
att csak 14 képviselőjük van, pedig magasabb szám illet-
né a románokat. Megjegyzi, hogy folyik az úgynevezett 
arománok és a kutzo-valachok elgörögösítése, ugyanis 
Görög ország a görög pátriárka fennhatósága alá vonta 
őket és erőszakkal tiltja a konstantinápolyi patriarchátus 
alá való tartozásukat. Az orosz cár kemény kézzel oroszo-
sítja a területéhez csatolt románságot és a magyarosítás is 
folyik. Már 1892-ben hozzáfogtak kérvényezni Erdélyben 
a románok, akik a jogaikat keresték, de a császár nem 
fogadta őket. 1894-ben a Memorandum román előter-
jesztőit börtönre ítélték, amely ellen még Londonban, 
Párizsban és Lipcsében is tiltakoztak. Az erdélyi Andreas 
Muresiano által írott nemzeti dal két sorát is lefordítja 
hollandra.18 Értekezik a románok dák származásáról, a 
nép nyelvének a váltásáról, a keresztyénség felvételéről 
Cyrillus térítői útja nyomán. A nemzetté alakulás a ró-
mai gyarmatosítással kezdődött és az 1821 utáni francia 
hatás kiteljesedésével valósult meg. A kialakult nép a leg-
mélyebb jellemvonásait a dákoktól örökölte.19 

Kuypernek tudomása van a Titu Maiorescu vezette 
Junimea elnevezésű irodalmi mozgalom jelentőségéről, a 
szláv nyelvi hatások ellensúlyozásáról a latinitás hangsú-
lyozásával. Az ország nagy, termékeny, a lakosság létszá-
ma évente százezerrel nő, a volt török vazallus államok 
közül a jólét szem pont jából Románia az első helyen áll. 
Oldalakon keresztül sorolja fel az ország gazdasági és más 
statisztikai mutatóit, amelyek jó fényt vetnek az országra.

Számunkra a legérdekesebb útikönyvi oldalak a ki-
rályi családdal történő találkozáshoz kapcsolódnak. 
Közöttük szívélyes kapcsolat alakul ki, a Károly király 
naponta vezetett német nyelvű naplójában dicséretes 
sorokat találunk a Kuyper látogatásáról. Szakemberek 
véleményére volna szükség, hogy kiderül jön: Károly ki-
rálynak, annakidején a román fejedelemségbe kalando-
san ér kező porosz katonatisztnek az utazását valamilyen 
könyvben olvasta Kuyper, vagy magától a királytól hallot-
ta, mert annyira képletesen írja le, hogy az az érzésünk, 
hogy itt eredeti és első kézből való közlést olvashatunk.20 

17  Paul Hunfalvy: Etnographie Ungarns, Budapest, 1877, p. 361. (Az 
adatokat nem állt módunkban ellenőrizni.)
18  Lásd Kuyper, Om de oude Wereldzee, I.p. 49: „Rumeen, ontwaak, 
schud af den slaap der dooden.” Fordítása: Ébredj román, Rázd le a 
halálos álmot. (A Desteapta-te, romane, szövege 1848-ban keletkezett.)
19  „Als diepste grondtrek vertoont zich hierbij de dappere zin en 
de doodsverachting. de  veerkracht en de doorzettendheid der oude 
Daciers.” Lásd Kuyper, Om de oude Wereldzee, I.p. 52. 
20  Károly király miután engedélyt kapott a porosz királytól a román 
királyi tisztség betöltésére, Svájcba ment és ott útlevelet szerzett. 
Karel von Hettingen név alatt utazott Mayen< sch báró kísérőjeként, 
levágatta a szakállát, kék színű napszemüveget viselt és így elkerülhette 
a felismerést Ausztriában. Bécsen keresztül Turnu Severinben lépett 
az országba, 1866. május 20-án tett esküt az alkotmányra a bukaresti 
katedrálisban. Nemsokára a török szultánhoz utazott tisztelgő 

A látogatás 1905 októberében történt a Peles kastélyban, 
ahol a király elmondta a plevnai csata21 történetét és ebéd 
után megmutatta a hadi trófeákat. Szimpati kus és népét 
szerető, művelt és kedélyes uralkodónak találta a 66 éves 
Károly királyt, aki fesztelenül beszélgetett a 68 éves volt 
holland miniszterelnökkel.

Több mint egy órát társalgott Kuyper a 62 éves király-
néval22, aki elbű völ te őt a műveltségével,23 költői tehetsé-
gével24. Még a naplóját is versben írta. Járt Hollandiában 
gyógykezelésen, többször megfordult Scheveningenben 
és Amsterdamban.25 Carmen Sylvában az ország anyját 
tiszteli, útleírásába felveszi három német nyelvű versét, 
méltatja az új hazáját egyszerre szolgáló és vigasztaló asz-
szonyt. Részletesen leírja az általa alapított jótékonysági 
intéz ményeket. De fontosnak tartja közölni azt a verssza-
kaszt is, amelyet annak idején Carmen Sylva a kon< rmá-
cióját követően énekelt.26

A királyné édesapjáról, Herman hercegről azt írja 
Kuyper, hogy kiváló teológus, amit „Az ismeretlen élet és 
az isteni kijelentés” címe műve is igazol. Fontosnak tartja 

látogatásra, aki elfogadta a személyét. Lásd Kuyper, Om de oude 
Wereldzee, I.p. 55.
21  Ebben a háborúban a magyar közvélemény a törökökkel szim-
patizált, mivel 1849-ben az orosz seregek törték le a magyar szabad-
ságharcot. Plevna ostroma az 1877-78-as orosz-török háború egyik 
legfontosabb eseménye volt, négy hatalmas csata kapcsolódik ehhez a 
történethez. Károly román király először ötven ezer, másodszor har-
mincötezer katonával kelt az oroszok segítségére. Károly király vette 
át a parancsnokságot az orosz seregek fölött is 1877 szeptemberében, 
amikor a törököktől elfoglalták Grivicát. A város körüli megerődített 
állásokat védő, Oszmán pasa vezette törökök csaknem öt hónapig tar-
tották fel Oroszország és Románia túlerőben lévő egyesült seregeinek 
dél irányú előrenyomulását Bulgáriában, de végül meg kellett adniuk 
magukat 1878. dec. 10-én. Világhálón, megtekintve 2015 nov. 25-én: 
http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=052804
22  Elisabeth Pauline Ottilie Luise, szül. Neuwied, 1843. december 
29. – megh. Curtea de Arges, 1916. március 2. – Magyar kapcsolatairól 
lásd Török Zsuzsa: Korona és lant. Carmen Sylva és a szerzőség modern 
létmódja a 19. századi magyar sajtóban. Világhálón megtekintve: 2015. 
nov. 19-én: https://www.academia.edu/11969010/Korona_%C3%A9s_
lant._Carmen_ Sylva_%C3%A9s_a_szerz%C5%91s%C3%A9g_mo-
dern_l%C3%A9tm%C3%B3dja_a_19._sz%C3%A1zadi_magyar_
sajt%C3%B3ban
23  A Rajna partján született, protestáns hercegi családból származó 
Elizabeth húsz éves korában egy „Erdő és dal” című könyvet olvasott, 
ez inspirálta, hogy felvegye a latin „Carmen Sylva” nevet. Lásd Kuyper, 
Om de oude Wereldzee, I.p. 57.
24  „Erzsébet királyné, mint író, világszerte ismeretes. Egész kis könyv-
tár már az, amit leginkább német nyelven, Carmen Sylva írói név alatt 
adott ki. Különösen érdekesek azon munkái, melyekben a román nép-
költészetet dolgozta fel, mint pl. a Peles meséi, a Kárpáti regék, vagy a 
Neaga című opera. Művei közül igen sok, a legtöbb európai nyelvre, ma-
gyarra is le van fordítva. A költő-királyné műveit leginkább a magyar 
határhoz igen közel eső szinajai kastélyban írja, hol gyakran és szívesen 
fogad írókat és művészeket is. Rendkívül nyájas, egyénisége szinte elbű-
völő erővel bír mindazokra, a kik a fejedelem költőnővel érintkezhet-
nek. A merre megfordul, nyomában mindenütt felébred az iránta való 
tisztelet és rokonszenv érzése, a mint ezt budapesti látogatása alkalmá-
val is tapasztaltuk.” (Lásd: Vasárnapi Újság, 1897. október 3.)
25  Dr. Mezger volt a kezelőorvosa, aki Ferenc József osztrák császár 
és magyar király feleségét, Erzsébet királynét is gyógyította. Carmen 
Sylva és Sisi szoros kapcsolatban álltak egymással, Sisi többször is járt 
Szinaján.
26  „Ich will Ihm danken, den Vater des Lebens,/Ich will Ihm folgen, 
voll edlen Strebens,/Ich will Ihn suchen den Vater des Lichts,/Ich 
will Ihn lieben, ohn’ Ihn bin ich nichts.” Lásd Kuyper, Om de oude 
Wereldzee, I.p. 60.
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az olvasó tudomására hozni, hogy Neuwiedben volt az 
eskü vője a királyi párnak és dr. Lohmann, az udvari lelki-
pásztor eskette őket a házasságkötésük alkalmával.27 

A Peles kastély építése, környezete28, a ( amand-hol-
land festészet29 ott őrzött remekei sem kerülték el Kuyper 
) gyelmét. Hosszasan lehetne írni arról, hogy Kuyper 
mekkora jelentőséget tulajdonít a királyi párnak az ország 
felvirágozatásában.

Bukarest leírásának szintén ) gyelmet szentel, az 
egyházi kimutatásából kiemeljük a következőket: az or-
todox egyháznak Bukarestben 200.000 tagja van, egyéb 
keresztény egyházaknak 40.000 hívük van. A zsidók lé-
lekszáma 50.000, imaházaiknak a száma 24. Bukarestben 
119 ortodox templom van, 5 katolikus és két protestáns. 
A vallásgyakorlásban a nép nem jeleskedik, prédikálás 
alig van, és jóllehet pompásak a szimbolikus ceremóniák, 
ezek inkább gépies művelet benyomását keltik, mintsem 
egy lelki élményét.30 Az országos egyházi statisztika31 le-
írásakor megjegyzi, hogy az egyházellenes ségnek még a 
nyoma sem létezik. 

A Romániáról szóló leírást 1907. jan. 1-jén fejezi be, 
minekutána tíz fon tos román állami hivatalnoknak név 
szerint mond köszönetet. Általánosságban fejezi ki a hálá-
ját az általa meglátogatott iskolák fér)  és női igazgatóinak, 
a kórházak igazgatóinak, az egyházi intézmények vezetői 
közül pedig a mitro politának, aki őt nagy vendégszeretet-
tel fogadta. Távozásakor a király francia nyelvű távirat-
ban köszöntötte, és reménykedett a viszontlátásban32.

Kétségen kívüli, hogy a Brassón keresztül Bukarestbe 
érkező, onnan Szinaját felkereső, majd Bukarestből el-
utazva Jászvásár érintésével Ungheni határállomáson 
Oroszországba távozó Kuyper Ábrahám nagyon megsze-
rette Romániát. A családjának írt levelei is erről tanús-
kodnak. Úgy látta, hogy ez a ) atal nép magában hordozza 
egy szép jövőnek a próféciáját.

A Kuyper által közölt adatok ellenőrzésére nem vál-
lalkozhattunk, de mindenképpen hasznos a leírása a vi-
szonyítási alapok szempontjából, nem is beszélve a román 

27  Lásd Kuyper, Om de oude Wereldzee, I.p. 57.
28  Mihail Cantacuzino emeltetett azon a helyen egy kolostort a Peles 
patak közelében a Sinai hegyen lévő kolostor mintájára, és ezért kapta 
a vidék a Sinaia nevet.
29  Van Dijck, Breughel, Rembrandt, Rusdael, Hobbema és két Teniers 
féle festményt látott Kuyper a Peles kastélyban. Lásd Kuyper, Om de 
oude Wereldzee, I.p. 62.
30  Lásd Kuyper, Om de oude Wereldzee, I.p. 65.
31  A hat millió lakosú országban az ortodoxok lélekszáma 5.408.743 
és hét ezer templomuk van országszerte, nyolc ezer pappal, akik 
3665 parókia keretében működnek. Autokefál egyház, legfőbb 
egyházkormányzati szervük a Szent Szinódus, két mitropolitával és 
nyolc püspökkel. Hatvan kolostoruk van, a fér)  szerzetesek száma 1700, 
az apácák száma 2700. — A római katolikusok lélekszáma 130.000, 130 
templomuk van. A protestánsoknak 18 templomuk van és harminc 
ezer a lélekszámuk. A zsidók lélekszáma 300.000 és 305 imaházuk van. 
Kétszáz mecsettel rendelkeznek a mohamedánok, lélekszámuk 44.000. 
A lipovánoknak 28 templomuk van. Örmények lélekszáma hét ezer és 
16 templomuk van. A cigányok lélekszámáról úgy tudja, hogy az negyed 
millió. Az állam 1893 óta segélyezi az egyházakat, évente hat és fél 
millió lejt osztanak szét a felekezetek között. A görög-ortodox egyház 
cézárópapisztikus beállítottságú, mondja Kuyper és az állam szigorú 
ellenőrzést gyakorol az egyházi ügyek és a papnevelés dolgában. Lásd 
Kuyper, Om de oude Wereldzee, I.p. 96-97.
32  Lásd Kuyper, Om de oude Wereldzee, I.p. 100-101.

lelkiség rokonszenves megörökítéséért. Érdekes, hogy a 
román egyháztörténet írás és az állami propagandagépe-
zet egyaránt elhallgatta ennek a kordokumentumnak a 
létezését, amely a 19. század egyik legkiválóbb protestáns 
teológusának a látásával készült gyors átutazási felvétel 
egy ortodox államról.

III. Magyarország

Sebestyén Jenő személye kulcsszerepet játszik Kuyper 
magyarországi látogatásával kapcsolatban. Ő volt az, aki 
1916-ban rögtön értesítette a volt holland miniszterelnö-
köt a románok 1916 augusztusában történt erdélyi betö-
réséről.33 Azt is feladatának tartotta, hogy idejében ) gyel-
meztesse a holland népet a kommunista veszélyre, annak 
igazi arculatára.34 Ő a magyar-holland gyermekmentő 
akció egyik keresztszülője.

Sebestyén Jenő és munkatársai mindent megtettek 
azért, hogy a semleges Hollandia lakosságának a barátsá-
gát és a holland- magyar egyházi kapcsolatok folyamatos-
ságát a háborús állapotok ellenére is fenntartsa. Kuyper 
Ábrahám leányai 1915 decemberében indultak a sebesült 
magyar katonák ápolására. Bavinck professzor búcsúz-
tatta a nővéreket az állomáson: „A kereszt a bűnről és a 
kegyelemről szól, a nyomorúságról és az irgal mas ságról. 
Térjen vissza a mentőszolgálat – majdan, nem a Vörös 
Kereszt, hanem a Béke Fehér Keresztjének jegyében”35. 
Henriette és Johanna36 a Sebestyén Jenő tanácsára jelent-
keztek budapesti hadikórházi szolgálatra, fogadásukra 
Tisza István miniszterelnöki hivatalának a képviselője is 
megjelent.37

Amikor a hetvennyolc éves Kuyper Ábrahám 1916 
áprilisában Budapestre utazott, természetes, hogy felke-
reste a Mexikói úti hadikórházat és a leányait. Többen is 
a világ sorsának alakulása felől kérdezték, és azoknak azt 
vála szolta, hogy a béke még soha nem volt olyan közel, 
mint most.

Húsvét negyed napján, 1916. április 26-án Kuyper 
Ábrahám ebédre volt hivatalos a lányai társaságában a 
Tisza István budai rezidenciájára.38 A Henriette leírásából 
idézünk részleteket. 

„Ebben a fejedelmi lakásban nyoma sincs a hivalko-
dásnak és a pompának és ezt várnánk el legkevésbé, főleg 
a magyarok fővárosában. A szobában, ahol és ahogyan 
Tisza gróf fogadott a családjával, az egyszerűség volt a 
benyomá sunk. A puritán egyszerűség. Tisza gróf egy régi 

33  A Kuyper Ábrahámhoz hollandul írott levelét az Amsterdami Vrije 
Universiteit levéltárában, az ún. Kuyper-archívumban őrzik. 
34  Sebestyén Jenő: Het communisme en zijn ware gedaante, Kampen, 1925. 
35  H. Bavinck: Christendom, Oorlog, Volkenbond. Utrecht, 1920, p. 
22-23
36  Johanna már 1912-ben a balkáni háború idején Konstantinápolyban 
török sebesülteket ápolt a Holland Vöröskereszt által kiküldött egység 
keretében.
37  H.S.S. Kuyper: Hongarije.Herinneringen van een Hollandsche 
vrouw.Tweede druk, Baarn, 1919, p. 24-25, p. 49.
38  Hermán M. János: Tisza István emlékezete Hollandiában (1.) Az 
öntudatos kálvinista államfér) . Harangszó (ISSN: 1221-0323) XXII: 
(2011/14) p. 4. 
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kálvinista nemzetség leszár mazottja. És akárcsak a mi 
országunkban, Angliában, Skóciában vagy Ameri kában, 
a kálvinizmus Magyarországon is erősen elpecsételte a 
puritán családi életet, amely a nemzedékeken keresztül 
hagyománnyá vált. Említésre méltó, hogy Európának eb-
ben a távoli sarkában az ugyanazon okoknak hasonlóan 
ható következményei vannak. Ebben a szobában és ennek 
a családnak a lelki atmoszférájában olyasmit érzünk, ami-
től egyből otthon vagyunk. Itt nem világi, hanem kálvi-
nista előkelőséggel találkozunk.”

„Tisza István napjaink világküzdelmének egyik leg-
nagyobb alakja. Nemcsak Magyarország, hanem Európa 
sorsa is kezében nyugszik. Amikor Európa már majdnem 
összedőlt romjaiból egy új támad, akkor a Tisza István 
neve egyaránt elválaszthatatlan lesz attól – úgy a lebontá-
sától, mint a felépítésétől.” 

„És ha Tisza Istvánnak már egyetlen barátja sem ma-
radna, ő az állás pontját, az ítéletét és a véleményét akkor 
sem változtatná meg. Magától tudja, erős körvonalazás-
sal, éles fényben látja a dolgokat. Látja a saját útját és jár-
ja a maga útját. De nem azért, hogy uralkodjon, hanem 
azért, hogy szolgáljon. Ennek a nagyszerű fér+ nak is kül-
detése van, egy nagy életküldetés: ő a hazájának él, az ő 
szeretett Magyarországának.”39

A délutáni kávézás alkalmával Tisza gróf a vendégé-
vel az európai politikáról tárgyalt. „Fülemet, szememet 
nem tudtam levenni erről a kettősről” – mondja Henriette 
a Magyarországról szóló könyvében. Igencsak szerette 
volna, ha egy fényképezőgéppel megörökíthette volna a 
két kálvinista gondol kodót. Volt miről beszélgetni: hit-
ről, politikáról, társadalomról, egyházról. Megemlítjük, 
hogy szinte egy időre esett a miniszterelnöki szolgálatuk: 
Kuyper 1901-1905 között, Tisza István pedig 1903-1905 
között volt először miniszterelnök. Kuyper később fel-
váltva, a felső- és az alsóház tagja. Az 1908-as esztendőtől 
kezdve haláláig Hollandia államminisztere volt.

Kuyper prófétai ajkáról már 1913-ban elhangzott a 
szomorú jövendölés. Látomása így szólt: „Európa felett 
vihar tornyosul, amelynek rettenetes lesz a kitörése.”40 
Bárcsak az a megérzése is beteljesült volna 1916 tavaszán, 
az, amikor Budapesten úgy vélte, hogy elközelgetett a Béke. 
Kuyper Ábrahám rövid magyarországi látogatásának egy 
szerény, de annál meghatóbb emléke is fennmaradt egy, 
az általa írott album-bejegyzés formájában, amelynek 
Barth Lajos utazó volt a tulajdonosa. A holland himnusz-
ból vett idézet prózai fordításban magyarul így hangzik: 
„Halálomig hűséges maradok a hazához”. Dr. A. Kuyper, 
Budapest, 1916. április.41 Henriette Kuyper később annak 
kapcsán, hogy Tisza Istvánt a háború kirobbantásának a 
vádjával ölték meg, ezt írta: „Bizonyítottnak tekinthetjük, 
hogy Tisza gróf mindent megtett, amit csak megtehetett a 
háború kirobbanásának a megakadályozására”.42

39  H.S.S. Kuyper: Hongarije, i.m., p. 191-192.
40  J.C.Rullmann: Abraham Kuyper. Een levensschets. Kampen, 1928, 
p. 222.
41  H.S.S. Kuyper: Hongarije, i.m. p. 317: „Het vaderlandt gethrouwe / 
Blijf ick tot in den dood.” Dr. A. Kuyper. Budapest, April 1916.
42  In: Gedenkboek Dr. A. Kuyper, Standaard Serie V., Amsterdam, 
1921, p. 263, 1. sz. lbj.

Az első világháborút követő évtizedben Hollandiában 
komoly háttere volt a magyar református hittestvérekkel 
való kapcsolat ápolásának és ki szélesítésének.43

IV. Kuyper művei 1962-ben a kolozsvári máglyán 

Tragikus történet következik. Kuyper Ábrahám ké-
sői tanítványának és magyar fordítójának, áldott em-
lékű Horváth László nevének említésekor kegye lettel 
és elismeréssel teszik hozzá Erdélyben: ő Isten Igéjének 
rendít he tet len szolgája volt. Jézus Krisztus jó vitézeként 
folyamatosan harcolta a ne mes harcot, amikor futásának 
befejezésében erőszakosan megakadályozták. Minderre 
fényt derít Sógor Csabának a Horváth Lászlóról írott 
tanulmánya.44 A politikai elítéltek adattárában ez ol-
vasható róla: „Született Kolozsváron 1901. május 15-én. 
Letartoztatásakor, 1960 augusztusában, Széken volt lel-
kész. A kolozsvári Szekuritátén, a tárgyalása napján halt 
meg „reggel”45, ez 1961. februárjában volt.”46 Állítólag 

43  H.A. van der Mast: Beelden en schetsen uit de kerkgeschiedenis. 
Amsterdam, 1924, p.553-555.
44  Sógor Csabának hálásan köszönöm a dolgozatának elküldését, 
kérésemet szívesen teljesítette 2012. okt. 25-én. Véleményünk 
szerint eddig ez a legátfogóbb, kéziratban lévő tanulmány, amely 
Horváth László életútjával foglalkozott: Sógor Csaba: A kisebbségi lét 
dimenziói egy református lelkész esetében: Horváth László (1901-1961). 
Kolozsvár, 2009. A kézirat tartalom jegyzéke: Bevezetés p. 3; Szászrégen 
(1945-1958) p. 4; Az első periódus: 1945-1952. p. 5; Politikai aktivitás 
p. 5; Oktatói szerepvállalás. p. 8; További adatok Horváth László 1949-
1952 közötti tevékenységéről p. 10; A második periódus: az 1953-1958 
közötti időszak eseményei p. 12; Szilágysámson (1958. november-1960. 
augusztus) p.  17; Szék (1960. augusztus-1961. április) p.  28; A per 
p. 31.; Letartóztatás és házkutatás p. 31; Vizsgálati fogságban p. 33; Az 
elhalálozás körülményei p. 42; Ítélet p. 43. Mellékletek: 1. sz. melléklet: 
a szakértői jelentés p.  45; 2. sz. melléklet: adatok Horváth László 
vizsgálati fogsága alatt végzett orvosi kezelésről p. 54; Laborvizsgálatok 
p. 54; Felhasznált források p. 57; Levéltári anyag p. 57.
45  A kolozsvári Szekuritáté börtönében verték agyon (holtteste 
is eltűnt) - özvegye 90 éves korában, férje halálát követő negyven 
év múltán azt kérdezte: „Kit érdekel ma már Laci bácsi története?” 
Lásd Köpeczi Bócz Edit könyvismertetését: Negyvenegy prédikátor. 
(Dr.  Papp Vilmos: Negyvenegy prédikátor. XX. századi magyar 
„gályarab”-prédikátorok I-V.) In: Mikes International, XV. évfolyam, 
3. szám, 2015, p. 105. Világhálón, megtekintve 2016. jan. 15-én: http://
www.federatio.org/mi_per/Mikes_International_0315.pdf 
46  1956 Erdélyben. Politikai elítéltek életrajzi adattára 1956-1965. 
Szerkesztette Dávid Gyula. Polis Könyvkiadó.Erdélyi Múzeum-Egye-
sület. Kolozsvár, 2006. p. 182-ön közölt adatok javí tásra szorulnak: „a 
letartóztatás 1961. ápr. 14-én volt Széken, és valóban a tárgyalására ki-
tűzött napon hunyt el 1961. november 23-án Kolozsváron. Titokban 
temették el a kerekdombi rab temetőbe.” Lásd a Molnár János féle lexi-
kális adatokat is: „Horváth László Kolozsváron szüle tett 1901. május 
15-én. 1918-ban elhagyta Erdélyt, és 1923-ig Magyarországon élt. Ek-
kor Hollandiába ment tanulni. Egy év után visszatért Magyarországra, 
majd 1926 és 1933 közt Amszterdamban tanult teológiát. 1936-ig a ma-
gyarországi Páprándon szolgált, majd visszatért Romániába bukaresti 
lelkésznek. 1940-ben megbetegedett és 1943-ig budapesti, kolozsvári és 
maros vásárhelyi klinikákon gyógyult. Rövid nyírestói és pókai lelkész-
kedés után Szász régen ben szolgált 1944 és 1958 közt. Innen Szilágy-
sámsonra helyezték, ahol felfüggesztették állásá ból, állítólagos rend-
szerellenes prédikációk miatt, amit Kémeren vendéglelkészként mon-
dott. Majd áthelyezték Székre.” Idézet helye: Molnár János: Az 1962-es 
kolozsvári püspökválasztás és a Szekuritáté. Világhálón megtekintve: 
2015. nov. 23-án: http://www.uni-miskolc.hu/ ~egyhtort/cikkek/mol-
narjanos-kolozsvar.htm .
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előre eldöntötték, hogy hosszú börtön bünte tésre fogják 
ítélni. Elhantolásának helyét is titokban tartották.47

Mi családilag és emberileg is közel álltunk Horváth 
László özvegyéhez. Somkeréki lelkész koromban 1976-
ban megvásároltam vagy ötven könyvet abból a mara-
dékból, amit nem vitt el a Szekuritáté.48 Előadásunkban 
a könyvtári és levéltári kutatások nyomán előkerült bi-
zonyítékok tanulmányo zása alapján kibontakozó képet 
igyekszünk továbbítani. Leszögezhető, hogy Horváth 
Lászlót lelkipásztori őrállása és kuyperiánus-kálvinista 
következetes sége miatt üldözték.

Az áll a nemrég előkerült vádiratban, hogy Kuyper 
Ábrahám fordítójaként ellenséges teológiai propagandát 
terjesztett, éspedig azáltal, hogy terjesztette ennek a hol-
land teológiai tanárnak és miniszterelnöknek a tanítását, 
amelynek a lényege, hogy ellenzi a püspökös egyházszer-
vezetet. Bizonyára egyéb „bűneit” is kutatták, de a társa-
dalmi viszonyokat bíráló Horváth Lászlót szókimondása 
és a teológiai nézetei miatt 1961-ben végül a kolozsvári 
katonai törvényszékre hurcolták és a „társadalmi rend 
felforgatásával” vádolták. A vizsgálati jegyzőkönyv tanú-
sága szerint, utólag szégyenszemre, még a vallatását is bő 
szekuritátés gyászmagyarokra osztották ki.49 

Nemrégiben egy róla szóló ismertető került a kezembe, 
ahol azt olvastam, hogy egyszer prédikált valahol, nem volt 
„delegációja”, ezt valakik jelen tették, és a Szekuritáté kü-
lönítménye valósággal lerángatta a szószékből.50 A helyet 
és az időpontot nem közölték, de ismerve az akkori idők 
könyörtelen bánásmódját, el tudjuk képzelni, hogy való-
ban úgy is történt. Sógor Csaba kutatásainak köszönhető-
en kiderült, hogy ez az eset a szilágysámsoni lelkész kedése 
idején történt, az ominózus hely pedig Kémer volt és va-
lóságos regényt lehetne írni mindarról, aminek 1959. nov. 
24-25. napjain két kémeri prédikáció volt a kiváltó oka.51 

Írásai miatt végig / gyelték: hogyha Horváth László 
a könyveiből vagy a fordításaiból ajándékozott valakinek 
egy példányt, és ha azt az illető nem jelentette a román 
titkosrendőrségnek, az már politikai véteknek számított. 

47  Dr. Dobri János lelkipásztor tudta meg, hogy a kolozsvári 
kerekdombi rabtemetőbe földelték el az általa is nagyrabecsült Horváth 
Lászlót. Azt, hogy azonosították-e a sírját vagy sem, talán örök titok 
marad. Ma senki nem tudja megmutatni a sírhelyet. A közbeszéd 
szerint őt a börtönben agyvérzés érte, de mindenki arra gondolt, hogy 
kínzás és gonosz bánásmód miatt hunyt el. Bartos Gáborék otthon úgy 
hallották, hogy talán öngyilkos lett, vagy kidobták az emeleti ablakból. 
Mindenesetre az ügyvéd, Újvári Ferenc azon a végzetes napon még látta 
és állítólag közölte vele, hogy tíz év börtönbüntetésre számíthat. Utóbbi 
adat Bartos Gábortól származik. Horváth Lászlóné unokaöccse, Bartos 
Gábor mezőbergenyei egyháztag volt, ő költöztette Horváth Lászlónét 
Székről a szentkirályi házba. Bartos Gábor – id. Adorján Kálmán: A 
tárgyalás elmaradt (Horváth László), In: Akik imádkoztak üldözőikért 
(I. kötet) Erdélyi Református Egyházkerület (Kolozsvár), 1996, p. 118.
48  Özv. Horváth Lászlóné közlése szerint a férje könyvtárának ala-
pos átvizsgálását és az úgynevezett értékes anyagok elszállítását Gálfy 
Zoltán volt püspöki titkár végezte el és fontos lenne a Gálfy beszámoló-
jának az ismertetése vagy annak a jelezhetősége is, hogyha valamilyen 
oknál fogva ez esetben nem jelentett volna.
49  Esetében a kolozsvári katonai törvényszékre való juttatáskor Fé-
nyes Ferenc százados volt a vizsgálótiszt és Nagy Károly főhadnagy volt 
a katonai ügyész.
50  Papp Vilmos: 50 éve halt mártírhalált Dr. Horváth László lelkipásztor 
(1901-1961). In. Lelkészegyesület, 2012. 58. évf. új folyam 3. sz. p.12. 
51  Sógor Csaba, i.m. p. 18-20

Emiatt több lelkészt számon kértek, még Dávid Gyula fő-
jegyzőt is.52

Horváth László titkos ellensége és feljelentője a ma-
gyarrégeni papsága idején egy „Zöldi” fedőnevű besúgó 
volt, aki nem volt más, mint Szőcs Endre53 esperes, koráb-
ban bukaresti kultuszdepartamenti inspektor. Régeni lel-
kész szeretett volna lenni és el akarta mozdíttatni Horváth 
Lászlót a pres bi térium, a Magyar Népi Szövetség, a milí-
cia, a Szekuritáté és a reformá tus püs pökség által. Horváth 
László erre túl későn jött reá, már Szilágysámsonban volt, 
ahova úgy került, hogy Tatár Mihály lelkésszel cserélt 
helyet. Akkor mondta állítólag Szőcsről egy besúgó kle-
rikusnak azt, amit az gyorsan jelen tett is: „Szeretnék visz-
szatérni Szászrégen rajonba, de amíg ez a vörös gazem ber 
itt van, nem jövök vissza, mert likvidál.”54 

Megrendezett perében az 1920-ban elhunyt Kuyper 
Ábrahám a román állam potenciális ellenségének számí-
tott, és ezzel az ügy teológiatörténetivé válik olyan érte-
lemben, hogy esetében kifordították az állam és az egyház 
egymáshoz való viszonyulásának a magyarázatát és hamis 
ideológiai frázi sokat ácsoltak az ítéletbe a vádlott rovására.

Valósággal földbe gyökerezik az ember lába a döb-
benettől, hogy minémű okfejtéssel próbálták elítélni: „Ez 
az általa elismert vád abban a tényállásban valósult meg, 
hogy főleg Kuyper Abrahámtól fordított műveket, s azok 
elő szavában nem általában a református egyházra, hanem 
a „magyar református egyházra” utalt, amivel beismer-
te, hogy úgymond „nacionalista-soviniszta eszmét pro-
pagált”. A börtönben a kolozsvári lelkész érveivel, aki a 
jelentésé ért nem harminc, hanem háromszáz lejt kapott, 
Horváth László nem tudott védekezni.55 Azt is beismerte, 
hogy „mivel Kuyper nyomán ő bírálta a püs pöki rendszert, 
lényegében a román államrendet megsértette, mert az püs-
pöki rendszerben élő református egyházat ismert el.”56

Egy Onac nevű, magyar egyházakra szakosodott sze-
kus nem átallotta azt javasolni, hogy két magyar marxista 
tanár és egy kolozsvári lelkipásztor olvassa át a Horváth 
László összes műveit és annak alapján fogalmazzák meg a 
véleményüket arról, hogy a népi demokrácia és Románia 
ellensége-e Horváth László vagy sem.

A mellékletben szereplő hosszabb idézet a kolozsvári 
hadbíróságon már nem került felolvasásra, azt a CNSAS 
levéltára őrizte meg az utókornak. Döbbenettel olvassuk, 
hogy a püspökös egyházszervezet kritizálásával és fordí-
tásainak a terjesztésével lázadást akart elindítani az egy-
házban és ezt a hangulatot államellenességbe akarta for-
dítani, főleg azzal az 1956-ban írott előszavával, amelyet 
Oranje nevű holland lelkész „Nehémiás” című könyvéhez 
fűzött, és amelynek Szabó József volt a magyar fordítója. 

52  Molnár János: Az 1962-es kolozsvári püspökválasztás és a 
Szekuritáté. Világhálón meg te kintve 2015. nov. 23: http://www.uni-
miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/molnarjanos-kolozsvar.htm
53  Szőcs Endrét 1959 nov. 15-én nevezik ki Bukarestből az ószövetségi 
katedrára dr. Nagy András helyett, akit kényszernyugdíjaztak.
54  Sógor Csaba, i.m. p.23
55  Molnár János: Szigorúan ellenőrzött evangélium. II. kötet. 
Nagyvárad, 2010. p. 23-24.
56  Molnár János: Az 1962-es kolozsvári püspökválasztás és a 
Szekuritáté. Világhálón meg te kintve 2015. nov. 23. http://www.uni-
miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/molnarjanos-kolozsvar.htm 
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A tárgyalás reggelén Horváth László tragikusan el-
hunyt57, de a perrend tar tási és törvényességi látszat ked-
véért az 1961 nov. 24-iki ítéletet megfelleb bezték 1962. 
jan. 23-án, mivel korábban nem rendelkeztek a bűnjelek 
sorsáról. Hogy a peres eljárás teljes legyen, az ügyész meg-
fellebbezte a november 24-i ítéletet. „A katonai ügyész be-
szédében a különböző tiltott publikációkból álló bűnjelek 
elkobzását és elégetés révén való megsemmisíté süket ja-
vasolta. A Katonai Törvényszék határozatában, nemcsak 
a bűnjelek további sorsáról, hanem Horváth elkobzott író-
gépéről is rendelkezett. Az ügyész óhajának megfelelően, 
a publikációk elégetése mellett, elrendelte az írógép átadá-
sát a kolozsvári Városi Néptanács számára, hogy az állam 
érdekében értékesítse, közhaszonként felhasználja.”58

Kuyper művei közül tűzre tették a Szekuritáté által 
lefoglalt, és a cenzorok által inquizicionált holland köny-
veket és magyar nyelvű gépiratos fordításo kat. Horváth 
László könyveiből és füzeteiből ma már alig lehet pél-
dányokat találni. Írásainak java részét az érdeklődők a 
budapesti Ráday Könyvtárban vehetik kézbe, mert a ko-
lozsvári Protestáns Teológia könyvtárá ból59 a magánszor-
galmúak folyamatosan száműzték a kiadványait. (Erre az 
óvatos ságra már jelzés lehetett a Horváth László több hó-
napos, a Pitesti börtönében való 1947-es fogva tartása.60) 

Íme az elkobzott könyveknek a csoportosított jegyzé-
ke. A házkutatók 1961 április 14-én ennél többet vittek el, 
jegyzőkönyvben csak az alábbiakat rögzítették és azokat a 
törvényszéki végzés nyomán elégették. Az alábbi jegyző-
könyvi idézet forrásértékű. Következik a szekuritátésok 
által felvett jegyzőkönyv román szövegének a fordítása.

„7 (hét) helyiséget kutattunk át. A házkutatás f.é. áp-
rilis 14-én 21.30-kor kezdődött és f.é. április 15-én ___ 
órakor fejeződött be. A házkutatáskor a következőket fe-
deztük fel és foglaltuk le:

1.  Dr. Kuyper Ábrahám 13 kötetnyi munkáját, me-
lyeket Horváth László magyar nyelvre fordított, címük: 
„Megigazulás – Jócselekedetek”, „Megváltás – Szentlélek”, 
„A Szent Egyház”, „A megváltás”, „Tövis helyett mirtusz”, 
„A megváltás szentlélek”, „A bűn nyomorúságáról”, 

57  „Tribunalul în numele poporului hotărăşte cu unanimitate de vo-
turi, făcînd aplicaţiunea art. 4 teza II C.Pr.Pen., comb. cu art. 163 C.P., 
încetează urmărirea pornită împotriva înculpatului Horvath Ladislau, 
pentru delictul de uneltire contra ordinei sociale prev. şi pen. de art. 
209 pct. 2 lit. a C.P., acţiunea penală B ind stinsă prin moartea acestuia.” 
Lásd Sógor Csaba: A kisebbségi lét dimenziói egy református lelkész 
esetében: Horváth László (1901-1961) Kézirat, Kolozsvár, 2009. p. 44.
58  Sógor Csaba: A kisebbségi lét dimenziói egy református lelkész 
esetében: Horváth László (1901-1961) Kézirat, Kolozsvár, 2009. p. 44.
59  Kurta József főkönyvtáros 2012. okt. 25-iki közlése szerint 1990-
2005 között semmit sem katalogizáltak a Horváth László művei közül.
60  Özv. Horváth Lászlóné 1991. okt. 8-án, Marosvásárhelyen (Rodnei 
utca 81. szám alatt) kelt és hozzánk intézett leveléből idézem az alábbi 
tudósítást: „Kedves Jánoskáék! A tegnap hal lot tam, hogy érdeklődsz 
a L. Bátyád egyes dolgai felől. Ő nem volt börtönben Zsilaván soha. 
Viszont Pitesten 1947-ben több hónapig elit román társaságban igen. 
Ott ügyvédek, orvosok, tanárok, operaénekesek stb. voltak. Azok 
különböző politikai pártok tagjai voltak, amíg szabadon voltak. Úgy 
hallottam akkor, hogy minden 50 román után egy magyart is odazártak. 
Rá azt fogták, hogy keresztyén szocialista párt tag. Ő soha sem volt 
semmi pártban, de a doszárján úgy szerepelt, mint keresztyén szociális 
párt tag. Azt kérdezed, hogy ki járt közben, hogy kiszabaduljon. Én 
nem tudok ilyen közbenjáróról, ő sem tudott ilyenről. Lehet hogy volt, 
de lehet, hogy egyszerű amnesztia folytán szabadultak ki.”

„Tégy hitvallást”, „A szent úrvacsora”, „A bűn nyomorú-
ságáról”, „Az imádságról”. 

2. Nevezett Horváth László 36 kötetnyi munkáját, cí-
mük: „A kálvinizmus és a dogma”, az „Önmagunkra talá-
lás” két példánya, a „Karácsonyi Evan gélium” 3 példánya, 
„Jézus tanítványokat nevel” 6 példányban, az „Ige és szak-
ramentum” 3 példánya, „Szentlélek”, „Az anyaszentegy-
házról”, „Ön magunkratalálás”, „Nehémiás”, „Messiás”, 
„Szentlélek”, „Önmagunkra találás”, „Újjászületés”, „A 
gyülekezet angyaláról”, „Jelenések könyve”, „A pátriár-
kák”, a „Feltámadott” két példánya, „Ige a Kereszten”, az 
„Értékes szenvedés” két példánya. 

3. Négy fordításkötet, Dr. Kuyper Ábrahám munkáiról, 
„Az Úr törvénye” (3 példány) és „Az ember nyomorúságáról”.

4.  A következő című könyveket: „A végzet ellen”, 
„Protestáns szemle” (2 pél dány), „Igehirdető” (2 példány), 
„Népi magyarság”, „A magyar világ nézet”, „Református 
naptár 1944”, „Comenius Schola Ludus-a”, „A kivándor-
lás”, „Mezőbánd helynevei”, „A magyar pap és tanító[?]”, 
„Magog B ai”, „Mécs László összes versei”, „Az egész látó-
határ”, „Levente testnevelés kézikönyve”, „Calendar săp-
tămînal 1960”.

5. A „Húsvét” című vers 1 példánya.
6. A „Fel a fejjel” című vers 1 példánya.” 61  
(A házkutatási jegyzőkönyvből származó idézet 

vége.) Az utóbbi, az 5. és 6. szám alatti verseket nem is-
merjük, talán mindkettő a Horváth László szerzeménye.

Hitvese emlékezése szerint a széki parókiára egy 
duba is érkezett: „A ház kutatást olyan buzgalommal vé-
gezték, annyira keresték a bűnjeleket, hogy még a paplant 
és a párnákat is letették a földre és úgy taposták, hogy még 
találjanak titkos iratokat”.62 Mégsem tudtak mindent ösz-
szegyűjteni és megsemmisíteni, pár éve elő került és meg-
jelent a Tavaszy Sándor halálára (1951. dec. 8.) írott verse, 
amelyet a mellékletben olvashatunk.

V. Következtetések és tanulságok keresése. 

Ex-kurzus hat pontban

Jelen tanulmányunk a sokoldalú Kuyper Ábrahám 
életének és munkássá gának több olyan, aprónak tűnő 
vonatkozására vetett fényt, amelyeknek az ismeretében 
közelebbről, vagy legalábbis jobban érthetjük meg a kö-
zelmúlt teológiai és politikai összefüggéseit.

a. Kuyper Ábrahám korán feltűnik a magyar teológiai 
érdeklődés horizontján. Csehszlovákiában torony-rejtek-
helyben vészelték át az időket a holland könyvek.

Kuyper (1837-1920) számos magyar tanítványa kö-
zül a Sebestyén és a Horváth nevét említettünk, közülük 
a Sebestyén Jenő63 munkássága köz is mert64. A komáromi 

61  Sógor Csaba: Horváth László, i.m. p. 32.
62  Bartos Gábor: A tárgyalás elmaradt. i.m. p. 118
63  A Stipendium Bernardinum ösztöndíjasaként Sebestyén Jenő 
1907 őszétől 1910 októberéig tanult Utrechtben. Lásd Bérczes Tibor: 
A magyar Kuyper. Sebestyén Jenő tevékenysége a magyar-holland 
református kapcsolatok építésében. Confessio, 1987/4. sz. p. 3.
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Galambos64 Zoltán65 és a kolozsvári születésű Horváth 
László66 tevékenységének a kutatása éppen a mostani, 
viszonylag szabad emberöltőben kezd lehetővé válni. 
Galambos Zoltán teológiai munkássága azért volt jelen-
tős, mert a Sebestyén féle „Hongaarsche Heraut” egyik 
szer kesz tő jeként a helyszínen szerezte a tapasztalatait. A 
holland református élet ről írott füzeteivel67 és a kuyperi-
ánus vonalat képviselő teológiai művek nek a fordításával 
nagy tekintélyt szerzett a korabeli Csehszlovákiában. 
Galambos Zoltán megérzett valamit abból, hogy a kom-
munizmus elhatal maso dásával mi vár a könyvszerető, 
és különösen a közéleti szerepet is vállaló holland teoló-
gusok műveinek az olvasóira. Több száz holland könyvet, 
közöttük a Kuyper műveit is, felhordta a komáromi temp-
lom tornyába a második világháború végén, ott deszkával 
elkülönítette valamilyen módon a rejtekhelyet, és csak 
egy évtizede kerültek elő a guanó-réteg alól. Galambos 
Zoltán már 1922-ben is külön * gyelmet fordított arra, 
hogy megvédje Kuypert a magyar köz beszéd ben elter-
jedt egykori elítélő véleménytől, mi szerint ő lett volna az 
1866-os amsterdami templomfoglalás megveszekedett 
vezére.68 A magyar világban az 1866-os holland templom-
foglalásról szóló híradás különben a Kenessey Béla69 tollá-
ból származik, ő ezt egy német lap tudósításából vette át.70 
A lelkileg sivárnak tartott 19. század végi egyházi életben 
Kenessey sze mé lyes érdeklődést tanúsított a belmisszió és 
a német, illetve a holland teoló giai fejlődés irányába. A 
hollandiai református egyházak diakóniai szolgá latá ról 

64  Sebestyén Jenő emlékkönyv. Szerkesztette dr. Ladányi Sándor. 
Budapest, 1986. (A kötetet Juhász András juttatta el hozzánk Ouws-
terhaule falujába. Juhász András könyvtáralapító szol gálatáról lásd 
Hermán M. János: In memoriam Juhász András Az Istennel járó lel-
kipásztor (Ko lozsvár, 1941. november 28. – Budapest, 1993. január 5.) 
Üzenet, Az Erdélyi Református Egy házkerület gyülekezeti lapja. XXIV. 
évf. 3. szám. 2013. február 1, p. 8. ISSN–1223–8848.) 
65  „Rész szerint…” Galambos Zoltán lelkipásztor írásai, előadásai és 
igehirdetései születésének 120. és halálának 40. évfordulója alkalmából. 
Szerkesztette: Fazekas Zsuzsánna. Kiadó: Szlo vákiai Református 
Egyház. Komáromi Egyházközség. Komárom, 2014.
66  Hermán M. János: Dr. Horváth László mártír lelkipásztor (Kolozs-
vár, 1901. május 15. – Kolozsvár, 1961. november 23.). In: Hittel és hu-
morral. Tanulmánykötet Hörcsik Richard 60. születésnapja alkalmá-
ból. Szerk. Baráth Béla Levente. Debreeceni Református Hittudományi 
Egyetem. Debrecen, 2015. p. 167-188,
67  Galambos Zoltán (1894-1972) is az utrechti Stipendium Bernardi-
num ösztöndíjasa 1917-ben. Megismeri a kampeni szellemi kört és az 
amsterdami Vrije Universiteit világát. W. Heyns amerikai professzor 
dogmatikáját 1925-ben fordítja le és a Holland Magyar Bizottság adja 
ki. Több kiadást ért meg a Heidelbergi Káté fordítása.
68  „Rész szerint…” Galambos Zoltán írásai… Szerk. Fazekas Zsu-
zsánna. i.m., p. 32
69  Kenessey Béla (szül. 1858-ban Szegeden) 1895-től a Kolozsvári Ev.
Református Teológiai Fakultás igazgatója, 1908-tól erdélyi református 
püspök 1918 jan. 8-án bekövetkezett haláláig. Első hollandiai tárgyú 
cikke 1882-ben jelent meg a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1882-es 
évfolyamában: Egy látogatás a Nederlandsche Zendingsvereening rot-
terdami missionárius-képzőintézetben. A magyar teológusok között 
elsőként mondta ki a Háború és vallás című elő adásban 1914-ben, hogy 
az első világháború kirobbanásáért nem is annyira a szerbek, ha nem 
a rom lott erkölcsű európai társadalom a felelős. Lásd László Lóránt: 
Az Erdélyi Reformá tus Egyház kerület az első világháború alatt. Megte-
kintve 2015 nov. 24-én: http://itthon.transindex. ro/?cikk=24259
70  Kenessey Béla: Hollandiából. A „Protestantische Kirchenzeitung” 
(Berlin) után. In: Protes táns Egyházi és Iskolai Lap. 29. évf. Budapest, 
1886, p. 153-154.

Barát József71 írt kitűnő ismertetést 1921-ben, majd 1922-
ben Galambos Zoltán72 adott ki egy tanulmányt a hol-
landiai egyházi állapotokról. Az erdélyiek közül Fülöp 
Ferenc73 tűnik fel a Kuyper életrajzával. A holland szi gorú 
református egyház gyülekezeti életének alapos bemutatá-
sát később Jakos Lajos74 vállalta egy máig is gyakran idé-
zett könyv keretében.

Ezen a helyen hívjuk fel a * gyelmet az erdélyi Barabás 
Samú teológiai és po litikai munkásságára, megjegyezve. 
hogy egyetértünk Juhász Ábel fejte ge tésével a Kuyper és a 
Barabás Samu hasonló súlypontú életpályája között.75

b. A totalitárius diktatúra karhatalmi szerveit zavarja 
a keresztyének szuverenitásáról szóló tanítás

Úgy látjuk, hogy állandó időszerűségénél fogva, to-
vábbá a magyar törté nel mi kálvinizmus híveinek a mun-
kássága nyomán a magyar teológiai iroda lom ban is köz-
ismertté vált Kuypernek a Szuverenitás a saját körünkben 
című beszéde, amely 1880-ban hangzott el az amsterdami 
Vrije Universiteit felava tása alkalmával.76 Kuyper szerint 
egy társadalomnak akkor jó a szerkezete, hogyha vannak 
dolgok, amelyeket az állampolgárok nem akarnak feltét-
lenül az államra bízni, sőt, kifejezetten saját hatáskörben 
akarnak tartani és az állam csak azzal törődjön, ami a fel-
adata, vagyis a szabadság garantálásával és a külön böző 
életkörök harmonizálásával. A próféták vagy az apostolok 
tiltako zása az erőszak és mindenfajta iga ellen egy, a min-
denhatónak tűnő államok fölöt ti hatalomtól ered és nem 
is kell megkísérelni azt, hogy a saját körben érvé nyesíthető 
szuverenitást az állam tekintélyéből vezessük le. A saját 
kör ben való szuverenitás elvét a sáfárságról szóló taní-
tásból lehet kikövetkez tet ni. A sáfár a Teremtő nevében 
végzi a gazdatiszti teendőit. A sáfár küzd a sze gény ség 
ellen és szolidáris a gyengékkel. Bátran el lehet monda-
ni: a Kuyper Ábrahám által kidolgozott fogalomkör a 
19. század végén az igazságosság szolgálatára irányult, a 

71  Barát József: A holland református egyházak szociális munkái. 
Tata, 1921.
72  A Hollandi Magyar Bizottság adta ki a Hollandiai reformátusok 
egyházi élete című munkács káját 1922-ben, és még azon esztendőben 
német nyelvre fordítva, Jugoszláviában is kiadták.
73  E helyen kívánjuk felhívni a * gyelmet a másik derék kuyperiánus 
teológus, Fülöp Ferenc (szül. 1903. ápr. 1., Parajd) esperes életére és mun-
kásságára, aki szintén üldözések közepette fejezte be életét. Letartózta-
tásakor az ő hollandiai könyveit is elkobozták és kuyperiánizmussal is 
vádolták. Életútjából: felszentelt lelkészként Utrechtben lesz bernardista 
ösztöndíjas 1927-től 1929 nyaráig. Fülöp Ferenc erdőszentgyörgyi lel-
készt 1952. aug. 15-én tartóztatták le, súlyos agyvérzés után szabadul 
1954. jún. 17-én, meghalt 1959. márc. 1-én. Fizetését nem folyósí tották, 
felesége nyugdíj nélkül maradt. Török Ernőnek a Fülöp Ferencről írott 
nekrológját lásd a Református Szemle 1959-es kiadásának a 101-105. ol-
dalain. Tárgyunk vonatkozásában meg említjük Fülöp Ferencnek az IY ú 
Erdély kiadásában, Kolozsváron, 1939-ben megjelent művét, amelynek 
címe: Krisztus királyságáért. Kuyper Ábrahám élete és munkásága.
74  A holland szigorú református Egyház gyülekezeti élete és missziói 
munkája. Budapest, 1942.
75  Juhász Ábel: A közjó szolgálatában. In: Református Szemle 101. 
évf., 2008/3. p. 262-267.
76  Kol[ aus Vilmos: Dr. Kuyper Ábrahám. Németből fordította 
Czeglédy Sándorné Kósa Mar git. A fordítást dr.Victor János revideálta. 
Dr. Ravasz László és Kuyper Katalin elő szavá val. Kiadja a Magyar 
Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség Szövétnek Kiadóvállalata. 
Sylvester Nyomda, Budapest, 1926, p. 127-153.
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megosztott felelősségről szól, és a keresztyén gondol kozás 
részévé tette a szolidaritásnak és a saját körben való szuve-
renitásnak az egymást kiegészítő elemeit.77 Hegel állam-
tanával szemben, hogy az állam olyan mint egy „jelenlévő 
isten”, Kuyper arra hívta fel a ' gyelmet, hogy a család, 
az egyház, a tudomány, a művészet, az egész gazdaság és 
a társadalom szuverenitása Krisztustól származik, a szu-
verenitás pedig a néki való engedel mességben alakul ki. 
A népek egymással való szeretetközösségének a távlata a 
Krisztussal való kapcsolatban gyökerezik. Próbáljuk meg 
elképzelni a kommunista pártok által kormányzott, haj-
dani hajdani üdvállamok reagálását ezekre a teológiai fo-
gantatású kuyperiánus tézisekre…

Felmerül az a kérdés is, hogy mennyire volt ismert 
a Horváth László munkássága Romániában és mekkora 
lehetett a szimpatizánsainak a köre? A besúgók táborá-
ból „Zöldi” azt jelentette, hogy a romániai lelkészek öt-
ven százaléka birtokolja az írásait és a fordításait, meg azt, 
hogy még a püspökség is vásárolt tőle ezer lej értékben 
gépelt iratokat, továbbá Dávid Gyula, és Szász Tibor espe-
resek. Az állam megtiltotta Horváth Lászlónak az iratter-
jesztést 1960-ban, és ő mégis folytatta ezt a tevékenységet. 
Egy másik, egy Peuker Leo nevű, temesvári református 
esperestől származó feljelentésből kitűnik, hogy Horváth 
László Kuypernek mind az ötezer meditációját magyar 
nyelvre akarta fordítani.78

Kétségtelen, hogy a Horváth László „kiiktatása” után 
bizonyos mértékig Kuyper teológiáját és teljes életművé-
nek az ismertetését is érintette a láthatatlan, de érezhető 
tiltás. Juhász István professzor a kurzusából ennek elle-
nére sem törölte a holland teológus munkásságáról szóló 
fejezetet. Természetesen nem szerepelt a kurzusban olyan 
fejvesztésre alkalmas adat, hogy Kuyper 1879-ben meg-
alapította Hollandiában a forradalomellenes pártot. Még 
csak ez az információ hiányzott volna az egyház ellensé-
geinek a keze ügyéhez és a fals érveléséhez…

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 
romániai megtorlásának az utóműveleti stratégiájához 
teljesen hozzátartozik egy ilyen Horváth László féle per, 
amelynek folyományaként egy Kuyper-fordítás birtoklá-
sa már elégséges bűnjelnek bizonyul a letartoztatáshoz. 
Szabó József lelkipásztor79 emiatt történő üldöztetése és 

77  Prof. Dr. W. Albeda: Solidariteit en souvereiniteit in-eigen-kring. 
In: „Beweging84”, 1984, p. 21-22. (ISSN:0167-1766)
78  „Hollandiában tagja volt a nemzetközi missziónak és így 13 
országban prédikált. Többször zarándokolt Svájcba, Bázelbe, egy 
Welti nevű asszonyság lakására, aki az erdélyi diákokat támogatta, így 
ismerte meg Molnár Károly aradi református esperest és Nagy Istvánt 
Lugosról.” Kifejtette, hogy nagy csodálója Kuyper Ábrahám teológiai 
munkásságának, akinek 5000 meditációját birtokolja, és amit szeretne 
lefordítani magyar nyelvre. Beszámolt teológiai munkásságáról is, 
hogy néhány munkáját „Búthi Sándor tanácsosnak adta, aki nagy 
csodálattal és teljes elismeréssel beszélt a kéziratokban megjelent 
tanulmányokról”. Dávid Gyula kolozsvári püspökhelyettes pedig az 
egyik zilahi lelkészértekezleten azt nyilatkozta Horváth Lászlóról, 
hogy a legnagyobb szolgálatot az erdélyi protestantizmus számára 
az idegen nyelvekből való fordításai nyújtották.” Lásd Sógor Csaba: 
Horváth László, i.m. p. 26
79  „Lacinak az volt egyik kedves szokása, hogy hollandra tanította 
jó barátait. Egyiknél jó eredményt ért el. Például lefordították L. 
Oranje: „Nehemia” c. művét magyarra. E könyvről dr. Grossheide 
professzora azt írta lapjában, hogy: „Ez a mű egy reformációs könyv. 

sorstársainak a névsora még feltárásra vár. Napjainkra 
nézve örömmel jelezzük, hogy Juhász Ábel80 doktorjelölt 
kutató munkája nyomán Budapesten nemsokára össze-
foglaló művet olvashatunk a Kuyper teológiai tanításának 
elterjedéséről a magyar református egyházban.

c. Kuyper a korabeli magyar és román politikai törek-
vések erőterében

Kiemeljük a Kuyper hajdani politikai próféciába 
menő meglátásainak az aktualitását is. Romániába a há-
ború előtt, Magyarországra a háború kellős közepén láto-
gatott. Mint már jeleztük, Romániáról sok vonatkozásban 
festett kedvező képet és jóllehet nem írta le szó szerint, 
de majdnem jelezte, hogy Románia erdélyi területszer-
zést is fontolhatna, mert arra a statisztika feljogosíthatná. 
Bukaresti tartózkodása idején Kuyper felkereste a mitro-
politát is, de erről csak egy fél mondatban tesz említést és 
az a feltűnő, hogy nem nevezi nevén a főpapot, jóllehet 
számos román tisztviselő nevét megörökíti. Nem kevés 
fáradtságunkba került annak a kinyomozása, hogy ki is 
volt tulajdonképpen 1905-ben a bukaresti mitropolita. 
Iosif Gheorghian franciául is beszélő-író főpapról lehet 
szó, akit másodszor is visszaválasztanak a „mitropo-
lit-primat” tisztségébe81. Kuyper szinte virágnyelven írja 
meg, hogy a román állam erőteljesen ellenőrzi az egyházi 
oktatást, és elképzelhetjük, hogy ezt magától a mitropoli-
tától hallotta.

Míg a román állami hivatalnokok megnyerően buz-
gólkodtak Kuyper Ábrahám fogadásán és kalauzolásán, 
addig a bukaresti holland konzulnak nem volt ideje fog-
lalkozni az ő személyével, a nagykövet pedig szabadságon 
volt. A holland-román hivatalos diplomáciai kapcsolatok 
létesítése 1880-ban történt. Erről tanúskodik a Hágában 
őrzött levéltári anyag.82 

Az Úr egyházának a Szentírás szerinti reformációját szolgálja.” L. 
Oranje az amsterdami egyetemen tanulótársa és barátja volt Lacinak. 
– Szabó József barátja, kollegája, négy gyermek apja, hetente esőben, 
sárban, izzó nyári napban jött be faluról gyalog hollandul tanulni, 
fordítani. A legépelt, bekötött könyv fedelén ez áll: Fordította Szabó 
József. Fordítást átnézte és előszót írt Horváth László”. Forrás: Horváth 
Lászlóné 1991. ápr. 22-én kelt leveléből.
80  Juhász Ábel székelyföldi református lelkész a közeljövőben a bu-
dapesti Károli Gáspár Egyetemen készül a doktori dolgozata megvé-
désére. Kuyper műveinek a Horváth László által magyarra fordított 
gépelt példányait Hermán M. János 2015 június 18-án Zwolléban adta 
át Juhász Ábelnek.
81  Gherghian vagy Gheorghian mitropolitát 1893-ban mondatják le, 
miután tiltakozott az oktatási törvénynek az egyházra való kényszerítése 
miatt. Utódjának, Ghenadie Petrescunak a választási előírás szerint 
eleget kellett volna tennie azon 1872-es zsinati törvénynek, hogy a 
mitropolitának doktorátussal kell rendelkeznie. Mivel nem doktorált, 
beavatkozott a politika és eltörölték az egyházi törvényből ezt a 
kötelező passzust, csakhogy mitropolita lehessen a saját jelöltjük. 
Petrescut különböző egyházi vétségek miatt állítják félre, de az orosz 
cár és a nép kérésére virtuálisan ismét megadják neki a mitropolitai 
címet, aztán Caldarusani kolostorba száműzik. 1896 decemberétől 
1909-ig Gheorghian Josif a metropolita, a Román Akadémia tagja 
lett 1901-ben. Forrás 2015. nov.25-én: https://ro.wikipedia.org/wiki/
Ghenadie_Petrescu.
82  „Op het congres van 1878 in Berlijn verwierf Roemenië de inter-
nationale erkenning van de al eerder uitgeroepen onaQ ankelijkheid. 
De diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Roemenië dateren 
van 1880. Bij Koninklijk Besluit van 26 juni 1899 nummer 51 werd 
de gezant in Roemenië tevens geaccrediteerd bij het Hof van Servië 
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Arról, hogy romániai látogatása után Kuyper kivel le-
velezett az új román ismerősei közül, jelenleg (még) nincs 
tudomásunk, de lehetetlennek tartjuk, hogy a levéltárak-
ban ennek ne lenne nyoma. Filmező-kutató útja alkalmá-
val Harinck professzor például kézbe vehette Károly király 
naplóját, amelyben a román király gondosan feljegyezte a 
Kuyperrel Ábrahámmal történt találkozását. Ez is egy új-
nak és meglepőnek számító felfedezés.

Amikor Kuyper 1916 tavaszán Magyarországra lá-
togatott, tényleg úgy alakult a helyzet, hogy lehetőség 
látszott a világméretű békekötésre, de a sem le gességet 
feladva, az 1916-os román betörés ezt megakadályozta. 
Sebestyén Jenő tábori lelkésznek a Kuyperhez 1916. szept. 
10-én írott levelében83 talá lunk is erre nézve utalást. 
Ebben a levélből tűnik ki, hogy Kuyper 1916 nyará ra ter-
vezett magyarországi utazása elmaradt és 1916/1917 telére 
tervezik a következő látogatását. Bizonyára ez az utazás 
sem ment végbe, nem találunk erre vonatkozó adatokat.)

d. A hollandiai magyar diákok szerepe a két világhá-
ború közötti holland-magyar egyházi kapcsolattartásban

Trianont követően a holland történeti református 
egyház és a holland szigorú református egyház híveit az 
Antal Géza püspök által képviselt népi református szárny 
és a Sebestyén Jenő professzor mögött felsorakozó tör-
téneti kálvinisták – mindenik a saját maga ismeretségi 
körében – a magyar reformá tus egyház ügyének akarták 
megnyerni.

A korabeli segélyezések közül kiemelkedő jelentő-
ségű a harmincezer magyar gyermeket tápláló és felkaro-
ló holland akció. A meglévő holland ösztöndíjak84 mellé 
1936-ban a szigorú egyházak az amsterdami zsinaton évi 
fél perselypénz felajánlásával négy magyar diák számára 
kívántak ösztöndíjat adni az amsterdami és a kampeni 
teológián. A 20. század első felében Hollan diában tanult 
magyar diákok kevés kivétellel a kuyperi teológiai örök-
séget vitték haza. A Vrije Universiteit85 magyar diákjainak 

in Belgrado, een situatie welke o;  cieel tot 1920 en in de praktijk tot 
1917 bleef bestaan. Naast het gezantschap te Boekarest waren in 1900 
Nederlandse consulaten en vice-consulaten gevestigd te Boekarest, 
Galatz, Braila, Giurgevo (tot 1922), Constantza en Sulina, en later ook 
te Roman (1914-1919), Ploesti (vanaf 1919), Campina (vanaf 1919) en 
Kichinew (vanaf 1921). Na de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog 
werd Roemenië vergroot met Zevenburgen, De Boekowina, Bessarabië 
(door Rusland betwist gebied!) en een deel van de Banaat. Het archief 
bevat o.a. stukken betre> ende de belangrijkste thema›s van de Neder-
lands-Roemeense betrekkingen, zoals de moeilijkheden voorafgaand 
aan het handelsverdrag van 1899; de Balkan-oorlog van 1913; en het 
belangencon@ ict inzake Nederlandse belangen in de Roemeense pet-
roleum-industrie in 1914. Lásd Nationaal Archief, Den Haag. Forrás, 
2015. nov. 26: http://www.gahetna.nl/ collectie/archief/ead/index/
eadid/2.05.28/anchor/descgrp-context-bioghist.
83  Levél lelőhelye: Historisch Documentatiecentrum Nederlands Pro-
testantisme. Vrije Universiteit Amsterdam. Sign.: Archief dr. A.Kuy-
per. Archiefnummer: 154.Stuk nr.: 8397.
84  A dunamelléki egyházkerületi közgyülésen 1934 nov. 17-én például 
a következő, a kebelük be tartozó hollandiai ösztöndíjas nevét sorolják 
fel: Czeglédy István, Utrecht; Göbölyös László, Amsterdam; Horváth 
László, Hollandia; Tóth Endre, Amsterdam. — Lelőhely, 2015 nov. 24-én: 
http://library.hungaricana.hu/hu/view/ReformatusJegyzokonyvek_
Egyhazkerulet_Dunamel leki_1934_1936/?pg=38&layout=s
85  Hermán M. János: Oost-Europese theologiestudenten aan de Vrije 
Universiteit in de jaren 1921-1943. Kézirat. 1980. p. 1-2.

létszáma 1921 és 1943 között 21, a kampeni teológiára86 
pedig 1923 és 1955 között 27-en iratkoztak be. A magyar 
diákok missziós töltetű felkészítéséről H. A. Munnik87 lel-
kész 1939-ben zsinati megbízottként a jelentésében úgy 
látta, hogy az eredmény hálaadásra késztet.88

A hollandiai magyar diákok az egyházi lapokban és 
az informális csator ná kon keresztül rendszeresen tájé-
koztatták a hollandiai reformátusokat a hazai egy há zak 
helyzetéről és a politikai visszaélések mibenlétéről. A 
„Hongaarsche Heraut” (1922-1927) a sérelmek valóságos 
gyűjteményének számít.

Horváth Lászlónak az 1880-ben alapított Vrije 
Universiteit 75 éves fenn állása alkalmával rendezett ün-
nepségekre, mint volt diáknak89, meghívót küldtek90, de 
nem kapott útlevelet. A román hatóságok neki is, felesé-
gének is többször terveztek olyan hamis, tőrbeejtő vádat, 
hogy nyelvismeretük nyomán holland vagy német vagy 
francia kémek. 

Horváth Lászlónak az időről-időre visszatérő vád-
pontjai között rendsze resen szerepelt az, hogy magyar 
nacionalista és hogy a református egyház feladatai közé 
sorolja azt, hogy a magyar nép megtartója legyen. Ebben a 
vonatkozásban a kiváló királyhágómelléki teológus, Orth 
Győző véleményét idézzük, amelyet mérvadónak tekin-
tünk a kortársai részéről: „Dr. Horváth László, a Bucuresti 
Keleti egyházrész lelkésze írta meg jelen füzetünket, aki 
hat esztendei hollandiai tartózkodás után tért vissza hoz-
zánk, hogy azt a tudását, melyet a tiszta kálvinizmusnak 
abban a boldog országában a kálvi nis ta egyetemeken és 
gyülekezetekben sajátított el, népe javára fordítsa.”91

86  Szabó Dezső: A Kampeni ] eológiai Főiskolán tanultak nevei. 
(A kéziratot Ónódi Szabó Lajos ajándékozta nékünk 1985 febr. 2-án, 
amelyért e helyen is köszönetet mondunk Szabó Dániel testvérünknek.)
87  Az ösztöndíjas magyar diákok hollandiai tanulmányait elősegítő 
és felügyelő bizottság tagjai a Gereformeerde Kerken Zsinatában 
a következő küldöttekből (deputaten) állott: C. van Bos, dr. 
F.W.Grosheide, ds.A. Hoeneveld, dr.A.G.Honig, és ds. H.A.Munnik, jr.
88  „Hoewel in het algemeen de studenten, die te Kampen en 
Amsterdam studeerden, het in Hongarije niet gemakkelijk hebben en 
geen volle vrijheid vonden om hun overtuiging in eigen land publiek te 
maken, mag met grote dankbaarheid geconstateerd worden, dat velen 
hunner, in eigen land teruggekeerd in praktijk trachten te brengen wat 
ze hier hebben opgedaan. Komen ze uit Boedapest, dan hebben ze een 
goed gefundeerde gereformeerde opvatting, dank zij het onderwijs van 
de professoren Sebestyén en Csekey; uit Pápa en Debrecen komende, 
zijn ze van goeden wille, maar leeren hier eigenlijk voor het eerst de 
scherp belijnde opvattingen kennen omtrent de inspiratie der Heilige 
Schri  ̀ en de gereformeerde dogmatiek in het algemeen. En het is 
verblijdend, dat ze meestal van hier gaan in volkomen overtuiging 
van het hier gevondene.” Lásd Hermán M. János: Oost-Europese 
theologiestudenten aan de Vrije Universiteit, im., p. 1.
89  Horváth László tanulmányi évei Hollandiában: 1923. okt. 15. - 
1924. jún. 15. között, Amster dam, Vrije Universiteit. Visszatér, 1926. 
okt. 31. - 1931. márc. 27. között az amsterdami Sza bad Egyetem doc-
torandus hallgatója. Záróvizsga ideje: 1931. március 27-én, Amster-
damban. (Valójában a szokásos „doctoraal” vizsgáról van szó, nem a 
hagyományos teológiai doktori cím megszerzéséről. H.M.J.)
90  Drs. Juhász Ábel írásbeli közlése alapján az amsterdami Vrije 
Universiteit levéltárában 19 irat található a Horváth Lászlónak az F.W. 
Grosheide professzorhoz intézett levélváltásából, éspedig az 1927 és 
1956 közötti évekből. A Juhász Ábel 2015. nov. 26-iki szíves közlését e 
helyen is tisztelettel köszönjük. 
91  Horváth László: Ha a halottak közül... Református András 
párbeszéde Kereső Tamással a szellemidézésről. Oradea. 1938, p. 6.
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Nem tehetjük, hogy Horváth László lelkiségének és 
szellemiségének a formálódásában oly fontos szerepet 
játszó SDG szerepét ne említsük meg. Az SDG megala-
kítására, elsősorban a kálvinizmus ideáljainak a meg-
valósítása érdekében92 1921 július 6-10 között került sor 
Siófokon. Az alapítók között találjuk Horváth Lászlót is: 
Töltéssy Zoltán, Hegyi Sándor, Komáromi János, Szőke 
Imre, Halasi Miklós, Balogh Vilmos, Nagy Sándor Béla, 
Ecsedy Aladár és Szabó Zoltán társaságában.93 Úgy tud-
juk, hogy Horváth László: „Református keresztyénség és 
a magyarság” címmel tartott előadást. Az SDG első téli 
konferenciáját 1923 január 15-én tartották Budapesten, 
Horváth László ekkor „Hollandia titkáról” beszélt. Az 
SDG tisztikarában jegyzőként a következő atya* akat 
találjuk: Balogh Vilmos teológus, Horváth László segéd-
lelkész, Ecsedy Aladár. Az alapszabályban az olvasható, 
hogy a tagok a következőképpen tesznek vallást: „Isten 
különös kegyelmét dicsérem abban a tényben, hogy en-
gem, szegény bűnöst, Uram, Jézus Krisztus drága vérén 
megváltott és dicsőséges szolgálatára elhívott.” Az SDG 
tagjai fogadalmat tettek arra, hogy református egyházu-
kat missziói lélekkel szolgálják, a református teológiát 
művelik, annak diadalra jutásáért dolgoznak, és Isten fel-
ségjogát életük minden területén elfogadják.

e.  Hozadékok a Kuyper világutazását bemutató � lm 
dokumentációjából

Elsőként George Harinck művéből keressük ki a ben-
nünket érdeklő hivatkozásokat a Kuyper romániai utazá-
sára nézve, jelezve, hogy a * lmet elő készítő kutatók alapos 
háttérdokumentáció birtokában segítették elő a szöveg 
környezetének az értelmezését és időbeli tájolását, ugyan-
is Kuyper – véleményünk szerint tudatosan – nem közölt 
naplószerű dátumokat a köny vében. Máris megtudjuk, 
hogy 1905 okt. 10-én szállt vonatra Budapes ten94, október 
11-én érkezett Bukarestbe, és okt. 23-án Ungheni határál-
lomáson hagyta el az országot, tehát Kuyper körülbelül 
tíz napot töltött Romániában.95

Bukarestbe való megérkezésekor lovas hintó várta, 
úgynevezett „birja”, amelynek lipován tulajdonosa volt. 
(Az orosz származású lipovánokról Kuyper feljegyezte, 
hogy nem isznak, nem káromkodnak, méltóságteljesen 

92  „Református dogmatikai és etikai elveken alapuló, szigorúan 
konfesszionalista, történelmi gyökerekből táplálkozó hitébredést akart 
és erre épülő egyházi és társadalmi megújulást, a kálvinista öntudat 
kialakítását és a dogmák etikai konzekvenciáinak érvényesítését. 
Tettekben megnyilvánuló vallásosságot hirdetett, amelyben a hívő 
Isten munkatársa, aki Isten iránti hálából és nem saját dicsőségére 
cselekszik.” Lásd Csohány János: Magyar protestáns egyház történet 
1849-1918. Sokszorosított kompendium. Debrecen, 1973. p.  116. — 
Lásd még Rácz Lajos: A Soli Deo Gloria Szövetség és a történelmi 
kálvinizmus. In: < eológiai Szemle. 2000/2. p. 115-120.
93  Pótor Imre: Dr. Tóth Endre az egyházépítő professzor, különös te-
kintettel dunántúli szolgá lataira – Vásárosnamény, 1996. Világhálón: 
http://mek.oszk.hu/02400/02489/02489.rtf. Meg nyit va 2015. szept. 7-én.
94  Az utazásáról készített táblázatból kitűnik, hogy 1905 szept. 30-án 
érkezett Bécsbe. Tehát néhány napig Ausztriában és Magyarországon 
tartózkodott. Lásd George Harinck: Aan het roer staat het hart, p. 253.
95  George Harinck: Aan het roer staat het hart. Reis om de oude 
wereldzee in het voetspooor van Abraham Kuyper. Tweede druk, 
Amsterdam, 2015. p. 26. és p. 39. 

viselkednek, ó ritusú ortodoxok. Más nevük: raszkolnyi-
ki.)96 Valójában Dimitrie Sturdza liberális miniszterelnök 
volt a Kuyyper vendéglátója. Kuypernek az volt a véle-
ménye, hogy ők Sturdzával rokonlelkek, néha azonban 
terhére volt a túlzott udvariaskodás.97 Harinck feltételezi, 
hogy Kuyper és Sturdza már korábban is találkozhatott 
egymással. Arra is utal, hogy amikor Erzsébet királyné 
(Carmen Sylva) 1880 és 1890 között kezelésre járt Johann 
Georg Mezger orvoshoz, akkor őt Károly király többször 
is fel kereste Hollandiában, és Kuyper talán már akkor 
megismerkedett a királyi házaspárral.98

Szinaján 1905. okt. 16-án és 17-én tartózkodott, a 
király a német nyelvű napló jába feljegyezte, hogy azt ta-
nácsolta Kuyper Ábrahámnak, hogy Hollan dia kössön 
szerződést Japánnal és Amerikával a hátsó-indiai gyar-
matainak a megtartása érdekében és védelmében. A do-
kumentációs * lmen látni lehetett Károly király naplóját, 
amelyet a bukaresti állami levéltárban őriznek.

f. A kuyperiánus teológia helye a 20. századi magyar 
teológia és a magyar református egyház lelkiségi mozgal-
mainak a történetében

Ez a kérdés valójában még nem került (eléggé) a maga 
helyére. A köz tudatban a „neokálvinizmus” vagy a „tör-
ténelmi kálvinizmus” fogalma jobbik esetben egy teológi-
ai-politikai kikötő vagy teológiai-világnézeti állomás gya-
nánt szerepel. Egyesek szerint az újreformátori teológia 
tanítása mellett bátran ellehet a Sebestyén Jenő féle dog-
matika is, mások szerint pedig a Barth tanításának sod-
rában a kálvinista gondolkozás senkinek se áll az útjában. 
A kortársak közül a „hagyományos” kálvinizmus idősze-
rű-eszméltető szerepére mi a Tavaszy Sándor és a Makkai 
Sándor írásaiban találjuk a meggyőző érveket. Tény, hogy 
Kuyper kálvinizmusa napjainkra átértékelődik. 

Összehasonlításképpen egy pillantást vetünk a há-
ború utáni Hollandiára. Olvasmányaink közben talál-
koztunk azzal az adattal, hogy K. H. Miskotte a teológiai 
tanulmányai idején sokat foglalkozott Bavinck és Kuyper 
teológiai műveinek a tanulmányozásával és azon is gon-
dolkozott, hogy Kohlbrügge teológiájából doktoráljon. 
Kortgenei lelkészsége idején (1921-1925) kerül a kezébe 
Karl Barth műve, Römerbrief. Attól kezdve nagy hatással 
lesz reá a barthi tanítás. Ez az az időpont, amikor az er-
délyi teológusokhoz is eljut a Barth híre és nevezett műve. 
Ezzel párhuzamosan a háború után a magyar kegyességi 
mozgalmak képviselői a belmisszió beindításán és a lelki 
élet felvirágoztatásán fáradoztak. Mások az egyházias és a 
történelmi kálvinizmus nyomán fordultak ismét a refor-
mátus hitvallási iratokhoz és természetesen Kálvinhoz. 
Az angolszász világban sok mintára leltek, ezekre most 
nem térünk ki. Hollandiában a Groen van Prinsterer és 
Kuyper féle eszmét karolták fel azok, akik találkoztak az 
irányzattal, azzal, hogy kívánatos az egész társadalmi és 
politikai élet keresztyén hittel való átitatása. 

Mindenki előtt ismert, hogy az 1886-1892-es ala-
pítású hollandiai Gereformeerde Kerk(en) 2004-ben 

96  George Harinck: Aan het roer staat het hart, im., p. 38.
97  George Harinck: Aan het roer staat het hart, im., p. 27.
98  George Harinck: Aan het roer staat het hart, im., p.31.
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egyesült99 azzal a történelmi református egyházzal 
(Hervormde Kerk), amelyből a hívei egykoron kiváltak. 
Isten ideje meghozta a megbékélést, amely által félre le-
hetett tenni az igazabb, a hala dóbb vagy a tökéletesebb 
keresztyén egyház képének a látszatát. Kuyper, Miskotte, 
Karl Barth,, Sebestyén Jenő, Horváth László, Tavaszy 
Sándor és Juhász István ma – képletesen és feltehetőleg 
– szívesen ülne egymás mellett, pél dául egy lutheránus 
templomban tartott istentiszteleten. Abban is egyet ért he-
tünk, hogy egy politikai- társadalmi berendezkedés a teo-
lógusok száját nem foghatja be, az igazság melletti kiállás 
fokozatainak az értelmezése pedig a teológusok örök kö-
telessége. Ez Horváth László esetében nyilvánvaló és arról 
sem szabad elfeledkezni, hogy Erdélyben Tavaszy Sándor 
volt a példaképe.

Sebestyén Jenővel szemben néha elhangzik, hogy 
a holland gyakorlatot akarta lemásolni, de Hörömpő 
Gergely100 szerint erre senki sem tud példákat fel hozni. 
Szerinte nincs is másféle kálvinizmus, mint az úgyneve-
zett törté nel mi. Mi is úgy látjuk a Horváth László eseté-
ben, hogy ő csak a kálvinista tudo mányt és kegyességet 
szerette volna átültetni.

A történelmi kálvinizmus 1920 után az erdélyi egy-
házban különösképpen nem terjedt el, de a létjogosult-
ságért nem is kellett harcoljon. Barth Károly 1936-os 
kolozsvári jelenléte meggyőzően bizonyította, hogy a re-
formátori hit vallások és a kálvinista tanítások nem szen-
vednek csorbát. Tavaszy Sándorra hivatkozunk, aki etikai 
kérdésekben is a kálvinizmust tekintette zsinórmérté-
kének.101 „A kálvinizmus, mint az erkölcsi komolyság 
vallása” című írásában kifejti, hogy a Kálvin által meg-
formált Krisztusból táplálkozó erkölcsi rend szigorúságá-
ból semmit sem engedhetünk. Hiszen csak ezen erkölcsi 
komoly ság által – melyben Isten akarata fogalmazódik 
– szabad bármiféle világnézeti kérdést vizsgálni. Vallja 
hogy a „kálvinizmus erkölcsi komolyságának köve te-
lésére vagyok humanista, amikor az Isten képére terem-
tett emberi lélek meg becsüléséről van szó; vagyok radi-
kális, mikor a bűn ellen kell harcolnom, mert a bűn csak 
radikális kiirtást érdemel; vagyok evolucionista, mikor a 
magasabb rendűség elismerése követeli; vagyok demokra-
ta mikor népem fel emeléséről van szó; vagyok progresz-
szív, amikor az Isten szívéből kipattant esz ményeim csak 
megállás nélkül haladást parancsolnak reám; vagyok 
kon zer vatív, amikor új de silány értékjegyek devalválni 
igyekeznek régi, de mara dandó becsű javakat”.102

Juhász István professzorunk születésének centenári-
uma jeles alkalom, és módot nyújt arra, hogy egykoron 
tiltott és elhallgatott teológusok maradandó munkás-
ságáról értekezzünk. A Kuyper műveit 1961-1962 for-
dulóján meg bé lyeg ző és elítélő ateista erőszakszervek 

99  Hermán M. János: Samen op weg. Együtt az úton. A holland refor-
mátus egyházak közeledése és egyesülése.In „Confessio”, 1987/4, p.32-36.
100  Id.  Hörömpő Gergely: Történelmi kálvinizmus. Iránytű Kiadó. 
Budapest-Gödöllő, 1996. p. 8-9.
101  Juhász Ábel: A történelmi kálvinizmus nyomai Erdélyben, In: 
Teológiai Szemle, 2015/1, p. 15-20.
102  Tavaszy Sándor: A kálvinizmus mint az erkölcsi komolyság vallása. 
Református Szemle, 1925. p. 141-143. (Juhász Ábel által kiválasztott idézet.)

kolozsvári végrehajtói akkor bizo nyára nem gondoltak 
arra, hogy kereken ötven év múlva éppen Kolozsváron 
fordítják le angol nyelvből és adják ki Kuyper hat ame-
rikai előadásának a szövegét.103 Horváth László felbujtott 
magyarrégeni ellenfelei sem képzel het ték el annakide-
jén, hogy a templomkertben szobrot állítanak az elűzött 
lelki pásztornak104. Horváth László törvényszéki rehabi-
litálására azonban eddig nem került sor, ez pedig elgon-
dolkoztató! Kuyper teológiai tanításaiból viszont – mai 
tudomásunk szerint – csak annyi került román fordítás-
ra, mint amennyi a Szekuritáté levéltárában maradt fenn.

Utolsó mellékletként a Horváth László tollából szár-
mazó inkriminált elő szót közöljük az L.Oranje105 féle 
Nehémiás fordításhoz.106

Előadásunkat Kuyper Ábrahám világutazásával 
kezdtük és hazatérési jelenetének a felidézésével zár-
juk: a királynőnek egy olajfaágacskát hozott az Olajfák 
Hegyéről107, amelynek a lemetszéséhez még engedélyt is 
kért Jeruzsá lem ben. Wilhelmina elfogadta a klenódiumot 
és ezzel szent volt a béke a két sze mé lyiség között.

Horváth László sírhelyének egy vésett olajfaággal 
való megjelölése az egyház üldözésének a befejezését jel-
képezné Romániában a hivatalos gyűlölet hullámainak 
visszahúzódását követően.

Mellékletek

1. számú melléklet
Kenessey Béla: Hollandiából. 1886. A „Protestantische 

Kirchenzeitung” (Berlin) után. 
Az a holland reformált egyházat már 20 év óta fenye-

gető forradalom és sza kadás, melyet többször sikerült le-
csendesítni és megorvosolni, most végre tény leg kitört. A 
forradalom a confessionalis-kalvinista részről fenyegetett. 
A kál vinisták azt az uralkodó egyházat, mely félig mérsé-
kelt orthodox, félig pe dig közvetítő-reformer vezetés alatt 
állott, akarják lerontani, hogy ennek rom ja in aztán egy 
tiszta kálvinista egyházat építsenek fel, melynek alapjául 
az 1618-i dordrechti zsinat kánonait tennék. Most végre 
a kálvinisták csalás (sic 1) és nyil vános erőszak alkalma-
zásával Amsterdam legelőkelőbb református temp lo mát 
hatalmukba kerítették. Mintha csak a 16. vagy 17. század 
törté ne teit ol vas nók! Pedig hát a 19-ikiben történt. Így ír 
a fentebb nevezett lap levelezője. 

Elég érdekesen tünteti fel ez eset a hollandiai teo-
lógiai és egyházi viszo nyo kat s most midőn @ gyelmünk 
újból Hollandia felé irányoztatott, talán olva sóinkat is 

103  Kuyper Abraham: Kálvinizmus és modernség. Hat előadás 
(Princetoni Egyetem, 1898). Koinonia Kiadó, Kolozsvár, 2001.
104  Régenben 1998-ban szobrot állítottak Horváth László emlékére. 
Id. Jorga Ferenc régeni művész alkotása.
105  Leendert Oranje lelkész 1901-ben született C. Oranje lelkész 
@ aként, segédlelkész Alphen a.d. Rijn (1926-1927) gereformeerd 
gyülekezetében. Önálló lelkész Laren, N.H. (1927), Groningen (1932), 
’s-Gravenhage-West (1937) egyházközségeiben. Ismét Laren N.H. lelki-
pásztora, majd Svájcba nyer kiküldetést az ottani holland gereformeerd 
hívek lelkigondozására. Elhunyt 1961-ben. 
106  Juhász Ábelnek köszönöm a Horváth László előszavának a küldését.
107  Jeroen Koch: Abraham Kuyper. Amsterdam, 2006, p. 506. 
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érdekelni fogják e mozgalmak. A most bekövetkezett ese-
mény így történt: 

Az amsterdami kálvinista egyházi elöljáróság vo-
nakodott az egyház érvényben levő törvényeinek en-
gedelmeskedni, abból indulva ki, hogy „Isten szavának 
inkább kell engedni, mint emberi törvényeknek.” Ekkor 
a jogosult magasabb egyházi hatóság, – mely véletlenül 
ekkor majdnem egészen szigorú ortho doxokból állott – 
a törvények értelmében az elöljáróságot suspendálta. A 
»klassikaal bestuur«-nek vagyis a megyei – synodus elöl-
járóságának kellett volna most a gyülekezeti elöljáróság 
teendőit átvenni. De mi történik? A felfüggesztett elöl-
járóság, mintha csak semmi sem történt volna, be akart 
menni az uj templom sekrestyéjébe, (kerkekamer), hol 
közönségesen gyűléseit tartotta. A klassikaal bestuur ezt 
bizonyára előre megtudta, mert az elnök Westhof lelkész 
már ott volt, s őket távozásra hívta fel; midőn a tiltakozás 
dacára be akartak menni, ez rendőrséget hívott segítségül. 
Erre a kálvinisták eltávoztak. Ez történt f. é. január 5-én. 
Másnap, szerdán jan. 6-án reggel 8 óra kor néhányan a 
kálvinista urak közül, munkásoktól kisértetve, a kerkeka-
mer őreit hazugsággal kicsalták helyiségeikből s a zárak-
nak erőszakos feltörése és a fafalaknak átfűrészelése által 
biztosították a maguk számára a különböző helyiségekbe 
való beléphetést és így tartják az épületet és a templomot 
elfog lalva. Ágyakat vittek be nekik és kosarakban hordták 
be az élelmi szereket számukra. Azután nehéz gerendákat, 
deszkákat vitettek be és minden ajtó, a mely az utcára ki-
vezet, a szó teljes értelmében ezekkel van eltorlaszolva. A 
jo gosult egyházi elöljáróknak még jan. 8-án estéig nem le-
hetett oda behatol niok. Nem is gyanítható, hogy ez állapot 
meddig fog tartani, a mennyiben nem remélhető, hogy a 
klassikaal bestuur a kálvinisták emez erőszakos ko dá sától 
megrettenve engedményeket leend kész tenni. 

Ez erőszakoskodás vezetője dr. Kuyper (Keuper) 
Ábrahám volt az amster dami u. n. Vrije universiteít rectora 
s tanára, egy szenvedélyes, politikai és egyházi hitvallásá-
ban egyaránt türelmetlen, a confessio betűihöz ragaszko-
dó, civódó ember; de telve ismeretekkel, bámulatos mun-
kaerővel, mely lankadást nem ismer s a kálvini jellemből 
még az sem hiányzik nála, hogy ha tehetné máglyát gyúj-
tana ma is kora Servetjei alá. Társai voltak br. de Savornin 
Lohnmann és dr. Rutgers ugyancsak egyetemi tanár. 

Olvasva a holland lapokban folyton folyó küzdelmet 
a kuyperiánusok és a ref. egyház között, azt a türelmet-
len és szeretet nélküli eszmeharcot, mely bevitetett már 
a társadalomba, a politikába s a politikai pártok is emez 
egyháziak szerint alakulnak, igazán önkénytelenül az jut 
eszünkbe, mintha e fér1 ak az 1618-ban lejátszott nagy 
tragédiának utójátékát akarnák színre hozni, azt a har-
cot feleleveníteni, a mely a kálvinisták és a remonstransok 
között vívatott meg, s a melynek áldozatául esett a nagy 
Oldenbarnevelt. Ugy tetszik, mintha a majdnem három 
század óta nyugvó akkori türelmetlenek kisérteti árnyai 
kelnének ki a megmohosodott sírokból, hogy felzaklas-
sák a modern világtudatban megszelídült kedélyeket. 
Csakhogy – mondja egyik holland barátunk – feledik ez 
urak, hogy 1618 óta a keresztyén szellem sokkal mélyebben 

behatolt nemzetünkbe, mintsem az akkori jelenetek is-
métlése nagyobb mérvűvé válhatnék körünkben. 

De micsoda ennek az egész templom-ostromnak 
célja? Semmi egyéb, mint az, hogy az amsterdami gyü-
lekezet archívumát s ebben annak érték papír jait, melyek 
tekintélyes összeget képviselnek, hatalmukba kerítsék. E 
gyü le kezet körülbelül 180,000 lélekből áll s 29 papja van. 
Az egész levéltár, pénz tár stb. a templom melletti épüle-
tekben volt már régóta elhelyezve. Miután a templomok 
Hollandiában tisztán magántársulatoké, most a két párt 
között, a mely egymásra nézve vitássá tette a tulajdon bir-
toklását, a bíróságoknak kell az ügyet eldönteni. De míg 
ez megtörténhetik ez erőszak következtében, a kálvinis-
ták vannak a papírok és az archívum tényleges birtoká-
ban s tetszésök szerint bánhatnak el ezekkel és több, mint 
bizonyos, hogy ők addig nem engednek, míg munkájukat 
be nem végezték. 

A sajnálatraméltó tény most egyelőre annyi, hogy egy 
confessionalis kálvinista párttöredék dr. Kuyper vezeté-
se alatt fényes nappal 1886-ban erőszakkal elfoglalt egy 
templomot, nem talán az ország félreeső zugában, hanem 
magában a fővárosban, a királyi palota közvetlen köze-
lében, azt a templomot, melyben Hollandia legnagyobb 
embereinek, pl. Ruyternek is, büszke síremlékei vannak s 
a melyben a királyok esküdtek fel a nemzeti jog és törvény 
megtartására. 

Egy január 14-ről kelt tudósítás szerint a kálvinisták 
még mindig elfog lalva tartják az épületet. Vasárnap janu-
ár 10 én a synodalis párthoz tartozó lel készeket, kiknek 
predikálniok kellett, egy polgári rendőr kísérte a szószék-
hez s az utcán is a rendőrség fedezete alatt járnak, nehogy 
bántalmaztassanak. A január 11-én tartott presbyteri 
gyűlést is durva lármázás zavarta meg, a kálvinisták az 
elnök imája alatt fenntartották kalapjukat s közbe kiabál-
tak. Mindkét párt a közvetítésre ügyvédeket nevezett ki. 
Érdekkel várjuk az ügy tovább fejlését. 

Ezen hollandiai egyházi híradás lelőhelye: Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap. 29.évf., Budapest, 1886, p. 153-154. 
(Felelős szerkesztő és kiadó-tulaj donos: Ballagi Mór)

Kenessey Béla írása

2. számú melléklet

Sebestyén Jenő levele Kuyper Ábrahámhoz 1916-
ban. Ír a románok váratlan betöréséről és Kuyper elhalasz-
tott nyári utazásáról, illetve egy téli utazás magyarországi 
tervéről.

Budapest 10 sept. 1916
Excellentie!
Met hartelijken dank ontving ik Uwen uit Weisser 

Hirsch108 opgegeven brief. Met spijt vernamen wij daaru-
it, dat U in den loop des zomers niet komen kan. Maar wij 
moeten het inzien, dat Uw plan om in de winter te komen, 
veel beter is en veel meer vruchten belooG . Sinds de tijd, 
dat wij de eere hadden, om U in ons midden te mogen 
groeten is er veel wat gebeurd !

108  A „Weisser Hirsch” egy Drezda melletti szanatóriumnak a neve, 
ahol Kuyper évente kezeltette magát.
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De sliuwe inbreuk der Roemenen was een pijnend slag 
voor ons. In bijzonder voor ons Gereformeerden. Omdat, 
zoo als Uwe Excellentie overigens ook weet, het tot nu toe 
verloren gebied is grootendeels door race-Hongaren en bij-
zonders juist door Gereformeerden bewoond, zoo, dat tal 
van geref. Predikanten, onderwijzers en onderwijzeressen en 
verder professoren van 4 gereformeerde gymnasia en lera-
ressen van meisjesscholen zijn hierdoor dakloos geworden.

Maar met volle vertrouwen in den Heere dragen wij 
de zware toestanden, omdat wij weten, dat wij den vijand 
spoedig over den grenzen jagen zullen.

Betreurenswaardig is alleen de toestand der armen 
vluchtelingen, dewelke hier zonder kleding, geld, betrekking 
en voeding staan. De evacuatie der grens-provincies is zoo 
vreselijk snel gebeurd, dat zij letterlijk zonder overjas vluch-
ten moesten, en zoo niets, absoluut niets redden konden.

De beroemde oude en rijke bibliotheek van de 
vroegere beroemde Hoogeschool der Gereformeerden in 
Nagyenyed is ook prooi des vijands geworden. En ook de 
mooie oude kasteelen der grootsten Gereformeerde adel-
lijke familien in Zevenburgen. Vele mooie bibliotheken 
zijn ook in dezen kasteelen in ’t grootste gevaar gekomen.

Maar het volk staat vast in zijn hoop. En ’t is interes-
sant, hoe juist de inbreuk der Roemenen de nijgingen tot 
vrede opeens vernietigd hee!  en juist den grootsten krij-
gslust weer opwekte.

De uithoudingskracht des volks is hierdoor met 100% 
grooter geworden. ’t Optimisme is sterk, de stemming is 
verder vertrouwend.

Wat ons nu persoonlijk betre! , wij danken U, 
Excellentie, hartelijk, voor Uwe felicitatie. Mijne vrouw 
en ik denken altijd met de grootste liefde aan U en Uwe 
lieve dochters, en wij hopen ’t, dat wij U nog dikwijls in 
ons leven zien zullen. En wij verwachten U in den loop 
van den winter met dubbele belangstelling. Alle couran-
ten en dagbladen spraken over uw komst.

Moge de Heere, ons God U en Uwe lieve dochters 
zegenen! Met ganschen hart verwacht U, Excellentie, Uw 
dem dr. Eugen Sebestyén”

Levél lelőhelye: Historisch Documentatiecentrum 
Nederlaands Protestan tisme. Vrije Universiteit Amster-
dam. Sign.: Archief dr. A.Kuyper. Archief nummer: 154. 
Stuk nr.: 8397. 

Találtuk 1981. május 10-én G.  Puchinger igazgató 
közreműködésével. 

Közzéteszi Hermán M. János.
Magyar fordítása Téglásyné Hermán Rebeka tollából:

„Excellenciás Úr! 
Szíves köszönettel vettem a Weisser Hirsch-ben fel-

adott levelét. Sajnálat tal vettük tudomásul, hogy a nyár 
folyamán nem jöhet hozzánk. Be kell látnunk, hogy jobb-
nak és gyümölcsözőbbnek tűnik az a terv, miszerint a té-
len látogat hozzánk. Amióta Önt a körünkben üdvözöl-
hettük, sok minden történt.

A románok alattomos betörése fájdalmas ütés volt 
számunkra, minket, reformátusokat pedig különösen 
érintett. Amit Excellenciád feltehetőleg már úgy is tud, 

ezen most elvesztett területeket magyarok és reformátu-
sok lakják. Így számtalan református lelkész, tanító, taní-
tónő, valamint négy református gimnázium tanári kara 
vált hajléktalanná.

Mi azonban az Úrba vetett teljes bizalommal hordoz-
zuk el ezeket a nehéz állapotokat, mivel tudjuk, hogy az 
ellenséget hamarosan visszaszorítjuk a határok mögé.

Csupán a nyomorult menekültek sorsa sajnálatos, mert 
ruházat, pénz, állás és élelmezés nélkül tengődnek. A ha-
tármenti tartományok kiürítése olyan borzasztóan gyorsan 
történt, hogy az ott élők szó szerint felöltő nélkül menekül-
tek és semmit, abszolút semmit sem menthettek meg.

Az ellenség prédájává vált a reformátusok régi és 
híres nagyenyedi fő isko lájának a könyvtára, és hasonló 
sorsra jutottak az erdélyi főnemesi családok kastélyai. Az 
ezekben található szép könyvtárak is a legnagyobb ve-
szélybe kerültek.

A nép azonban rendületlenül bizakodik és remény-
kedik. Érdekes, hogy minekutána éppen a románok be-
törése zúzta szét a béke beköszöntésének a lehetőségét, 
másrészt éppen ez váltotta ki a fellángoló harci kedvet.

A nép kitartási ereje ezennel százszázalékosan megsok-
szorozódott, az optimizmus nagy és a hangulat bizakodó.

Ami bennünket, személyeinket illet, szívből köszön-
jük Excellenciádnak a jókívánságait. Feleségemmel együtt 
mindig a legnagyobb szeretettel gondo lunk Önre és a 
kedves leányaira és reméljük, hogy gyakrabban láthatjuk 
egy mást az életben. Fokozott várakozással készülünk az 
Ön téli fogadására. Az összes újságok és folyóiratok az Ön 
jöveteléről beszélnek.

Kérjük az Urat, a mi Istenünket, hogy áldja meg Önt 
és a kedves leányait!

Teljes szívvel várjuk Excellenciádat,
Az Ön iránti alázatos tisztelettel, 
dr. Sebestyén Jenő
Budapest, 1916. szept. 10-én”

3. számú melléklet

Sógor Csaba: A kisebbségi lét dimenziói egy re-

formátus lelkész esetében: Horváth László (1901-1961) 
Kézirat, Kolozsvár, 2009. p. 52-53.

Részlet a háromtagú szakbizottság Horváth Lászlóról 
írott jelentéséből a kolozsvári hadbíróság számára 1961 
június 1-én. Lelőhely: Bukarest, CNSAS, Bűnügyi fond, 
dos. P013350, 1. köt. Q . 115-125.

„D. Összefoglalva, a szakvizsgálat ideje alatt tanulmá-
nyozott anyag alapján kijelenthetjük, hogy mind a meg-
tartott prédikációk, mind a fordítások izgató, viszálykeltő 
jellegűek, kitűnően használhatóak az osztályellenség fegy-
vereként avégett hogy népi demokratikus rendszerünket 
megdöntsék, és a magyar nacionalizmust és sovinizmust 
felbujtsák. A hívek és lelkészek, akik hallottak [róluk – a 
szerző megj.] vagy felhasználták ezeket az anyagokat, ha-
tásukra átváltozhattak becsületes állampolgárokból népi 
demokratikus rendszerünk elkeseredett ellenségeivé, a 
román nép ellenségeivé, olyan emberekké, akik a határok 
revíziójáról szőnek álmokat. A tanulmányozott anyag tel-
jes világossággal megerősíti azt a tényt, hogy HORVÁTH 
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LÁSZLÓ lelkész felhasználta ezt az előre megfontolt eljá-
rást és a református egyház episzkopális szervezetének kö-
vetkezetes elítélése, becsmérlése révén, a hívek és lelkészek 
tudatába az elégedetlenséget akarta beültetni, hogy [majd 
– a szerző megj.] felhasználja ezt az elégedetlen hangulatot 
reakciós, államellenes céljai számára. 

Különösen súlyosnak találjuk azt a tényt, hogy L. 
Oranje „Nehémiás” cí mű művének fordítása és „átdolgo-
zása”, HORVÁTH LÁSZLÓ eredeti elősza vá val 1956 nya-
rán jelent meg, amikor a magyarországi ellenforradalom 
elő ké szítése ideológiai és politikai téren folyamatban volt. 
Ezek az ellenforradalmi eszmék a sajtón, a rádión és más 
eszközökön keresztül hozzánk is eljutottak az országba, 

HORVÁTH LÁSZLÓ ellenséges tevékenysége pedig hoz-
zájárult még nagyobb mértékű terjesztésükhöz. 

Úgy véljük tehát, hogy HORVÁTH LÁSZLÓ, népi de-
mokratikus rend szerünk egy elkeseredett ellensége.

Meg kell jegyeznünk azt a tényt is, hogy SZABÓ 
JÓZSEF, aki L. Oranje Nehémiás című művét lefordította, 
szintén bűnös ezért a tettért és HORVÁTH LÁSZLÓ cin-
kostársának tartjuk.

Csatoljuk az ellenséges tartalmú részek lefordított 
szövegeit. 

GALL IOAN sk. Gáll Ioan / CSUTAK CSABA sk. 
Csutak Csaba / SZEKELY IOSIF sk. I. Székely

Sógor Csaba közlése

Tisza István emlékezete Hollandiában

Tisza István hollandiai kapcsolatainak kutatásával 
szeretet-adósságot tör lesztünk. A politikai teológia szem-
szögéből is vizsgálódva, kétségen kívül megállapítható, 
hogy a hollandiai neo-kálvinista irányzat Tisza István 
számára szimpatikus volt, főleg annak társadalomformá-
ló hatását tekintve.

Holland részről Tisza Istvánban az öntudatos kálvi-
nista államfér3 t látták, akire az alkotmányos államjogi 
szemlélet volt a jellemező, és akinek a biblikus gondol-
kozása a haladást és Isten nagyobb dicsőségét szolgálta 
Magyarországon. A gyil kos ság hírét, hogy Tisza Istvánt 
57 éves korában, 1918. okt. 31-én megölték, a hollandok 
szomorúan fogadták és rossz előjelnek tartották az első 
világháború lezárásának a folyamatában.1 A Tisza István 
emlékezete azóta, pozitív vagy kritikus megjegyzések 
kíséretében, gyakran jelen van a Magyarországról és a 
holland-magyar kapcsolatokról szóló, holland nyelvű ta-
nulmányokban. Jellemző, hogy a magyar fogantatású, 
holland nyelvű híradás már 1922-ben arról tudósít, hogy 
a Tisza Istvánt tisztelők évente emlékeznek október 31-én, 
éspedig azzal a céllal, hogy ébren tartsák a forradalomelle-
nes eszmét a magyar nép körében2.

Tisza István szerepének mérlegelése a világháború 

kitörését illetően

Az általunk tanulmányozott irodalomból kiemeljük 
A.G.M. Abbing mű vét3, amely Trianon drámai követ-
kezményeiről szól. A közzétett dokumentu mok alapján 
Abbing 1931-ben arra a következtetésre jutott, hogy Tisza 
István 1914. júl. 1-én és 7-én két memorandumban is a há-

1  „Bizonyítottnak tekinthetjük, hogy Tisza gróf mindent megtett, 
amit megtehetett a háború meg akadá lyozására” – írta Henriette 
Kuyper annak kapcsán, hogy Tisza Istvánt a háború kirobbantásának a 
vádjával ölték meg. In: Gedenkboek Dr. A. Kuyper, Standaard Serie V., 
Amsterdam, 1921, p. 263, 1.sz. lábjegyzet.
2  De Hongaarsche Heraut, Hoofdredakteur: J. Sebestyén, 1922, 
I.jrg.Nr.2 /Nov/ p. 14.
3  Abbing A.G.M.: Het Drama van Trianon. Iets uit de geschiedenis 
van Hongarije voor, onder en na den wereldoorlog. Amsterdam, 1931, 
p. 20-23.

ború ellen foglalt állást. Azt, hogy júl. 19-én mégis hozzá-
járult a hadüzenethez, ez annak a mérlege lé sével történt, 
hogy a hírszerzők tudomására hozták: Sassanov orosz 
külügy miniszter és Brătianu miniszterelnök szövetséget 
kötöttek és ennek fejében az oroszok Erdélyt felajánlották 
Romániának. (A találkozásuk állítólag Brassó ban volt, 
amit eddig nem állt módunkban ellenőrizni). Tisza mi-
niszterelnök ekkor megfontolta, hogy miként birkózná-
nak meg egy tízmilliós orosz hadsereggel. Mindenesetre 
írásban rögzíttette, hogy a Szerbiával szembeni háború 
nem vezethet az ellenséges területek bekebelezéséhez.

Abbing aláhúzza azt is, hogy a háború kellős köze-
pén éppen Tisza István áhította leginkább a békét és ezt 
nyilvánosan, de magánlevelezésében is nyomon lehet kö-
vetni. Amikor pedig 1917 januárjában Tisza István kép-
viselte az Osztrák-Magyar hadvezetést Berlinben, akkor 
a leghatározottabban ellenezte a németek féle tengera-
lattjárós hadműveletek világra szóló kiterjesztését, mert 
ebben a szörnyűségek fokozását és az Amerikai Egyesült 
Államok háborúba való belépésének a kihívó okát látta 
előre. Amikor ezt a véleményét mások is osztották, a gyű-
lést gyorsan berekesztették.

A magyarbarát dr. Herman Bavinck professzor, aki szá-
mos diákunkat segítette holland ösztöndíjhoz, a világhábo-
rút így ítéli meg: „Amennyiben az 1914-es világháborút a 
jog és a keresztyén erkölcs elvei alapján ítéljük meg, úgy an-
nak sem a kezdetéről, sem a lefolyásáról, de a befejezéséről 
sem mondhatunk semmi jót.” Majd így folytatja: „Berchtold 
külügyminiszter Bécsben már a Ferenc Ferdinánd megy-
gyilkolása előtt is azt fontolgatta, hogy Románia kettős ma-
gatartása miatt arra az országra le kell sújtani. Tisza gróf 
ellenkezése dacára ő háborút akart Szerbiával.”4

Két teológus „barátság követi szolgálata” Hollan-

diában a Tisza István miniszterelnöksége idején

Elsőként felsőgelléri dr. Antal Géza (1866-1935) du-
nántúli református püspök nevét kell megemlítenünk, 

4  H.Bavinck: Christendom, Oorlog, Volkenbond. Utrecht, 1920, p. 22-23.

o
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aki 1888 óta Pápán teológiai tanár, 1910-ben képviselő, 
1924-ben a Dunántúli Református Egyházkerület püspö-
ke. Történeti, ( lozó( ai, vallástörténeti és közgazdasági 
tanulmányokat írt, hol land folyóiratokban is élénk agitá-
ciót folytatott a magyar ügy érdekében. Tagja volt több 
hollandi irodalmi és tudományos társulatnak, felesége 
(Opzoomer Adél So( a Cordélia; írói neve: A. S. C. Wallis) 
holland költőnő, műfordító K.V.Opzoomer utrechti ( lo-
zófus és teológiai professzor leánya.

Antal Géza kö zel állott Tisza Istvánhoz, akinek édes-
apjáról könyvet is írt és adott ki Hol landiában5. Később, 
1902. márc. 25-én ő mondta Tisza Kálmán felett a gyász-
beszédet Budapesten. Antal Géza a felesége, a teológiai 
tanárok és a holland arisztokraták kapcsolatrendszerén 
keresztül a holland királyi párhoz is eljutott és meghatóan 
járt közbe a háború sújtotta magyar népéért.

Másodikként dr. Sebestyén Jenő teológiai professzorról 
kell szólnunk, őt is egyenes szálak fűzték Hollandiához és 
bizonyos vonatkozásokban Tisza Istvánhoz. Utrechtben ta-
nult 1907 és 1910 között, korán elkötelezte magát a történel-
mi kálvinizmussal. A hat előadásból álló Kuyper művet A 
kálvinizmus lényege címmel már 1914-ben nyelvünkre for-
dította. A magyar teológusok közül ő volt az, aki 1916-ban 
rögtön értesítette Kuyper Ábrahám volt holland miniszter-
elnököt a románok 1916 augusztusában történt erdélyi betö-
réséről6. Feladatának tartotta, hogy idejében ( gyelmeztesse 
a holland népet a kom mu nista veszélyre, annak igazi arcula-
tára7. A magyar-holland gyermekmentő akció egyik szülője. 
Sebestyén Jenő és munkatársai mindent megtettek azért, 
hogy a semleges Hollandia lakosságának a barátságát és a 
holland-magyar egyházi kapcsolatok folyamatosságát a há-
borús állapotok ellenére is fenntartsák. Kuyper Ábrahám le-
ányai 1915 decemberében indultak a magyar sebesültek ápo-
lására, Bavinck professzor búcsúztatta őket az állomáson: 
„A kereszt a bűnről és a kegyelemről szól., a nyomorúságról 
és az irgalmasságról. – Térjen vissza a mentőszolgálat – maj-
dan, nem a Vörös Kereszt, hanem a Béke Fehér Keresztjének 
jegyében”. Sebestyén Jenő hatására jelentkeztek hadikórházi 
szolgálatra Budapestre, fogadásukra Tisza István miniszter-
elnöki hivatalának a képviselője is megjelent8.

5  Antal Géza: Koloman von Tisza, Utrecht, 1889. Antal Géza a teoló-
giát Pápán hallgatta 1882 és 1885 között, majd Utrechben ösztöndíjas 
1885 és 1888 között. Hollandiában jelent meg a híres műve: Die hollän-
dische Philosophie im XIX. Jahrhundert. Utrecht: 1888. Holland fele-
sége, akivel 1888-ban kötöttek házasságot a holland lapokban később 
számos cikket közölt az elszakított területeken maradtak, így az erdélyi 
magyarság életéről.
6  Hollandul írott levelét az Amsterdami Vrije Universiteit levéltárá-
ban, az un. Kuyper-archí vumban őrzik.
7  Sebestyén Jenő: Het communisme en zijn ware gedaante, Kampen, 
1925. Sebestyén Jenő és köre népszerűsítette, illetve terjesztette a kato-
likus politikus, Huszár Károly írását is, amelynek holland címe: Karl 
Huszár, De dictatuur van het Proletariaat in Hongarije. Authentieke 
beschrijving van het bolchewisstisch schrikbewind van vakspecialitei-
ten samengesteld door H. Schaapveld. Roermond-Romen, 1921. Végül 
meg kell említenünk a bolsevizmus ellen küzdő dr. Schrotty Pál és dr. 
Knébel Miklós katolikus lelkészek 1920-ban kezdődő hollandiai felvi-
lágosító munkáját. Az ő magyar szolgálatukról lásd Borovi József mű-
vét: Magyar katoli kus lelkipásztorok szolgálata Hollandiában. Szent 
István Társulat, Budapest, 2002, p. 26-29.
8  H.S.S. Kuyper:Hongarije. Herinneringen van een Hollandsche 
vrouw.Tweede druk, Baarn, 1919, p. 24-25 és p. 49

Tisza István és Kuyper Ábrahám találkozása 
Budapesten

A hetvennyolc éves Kuyper Ábrahám 1916 áprilisá-
ban Budapestre uta zott, felkereste a Mexikói úti hadikór-
házat és a leányait. Akik a világ sorsának alakulása felől 
kérdezték, azoknak azt válaszolta, hogy a béke még soha 
nem volt olyan közel mint most…

Húsvét negyed napján, 1916 április 26-án Kuyper 
Ábrahám ebédre volt hivatalos a lányai, Henriette és 
Johanna társaságában a Tisza Istvánék budai rezidenciá-
ján. A Henriette leírásából részleteket idézünk. 

„Ebben a fejedelmi lakásban nyoma sincs a hivalko-
dásnak és a pompának és ezt várnánk el legkevésbé, főleg 
a magyarok fővárosában. A szobában, ahol és ahogyan 
Tisza gróf fogadott a családjával, az egyszerűség volt a 
benyo má sunk. A puritán egyszerűség. Tisza gróf egy 
régi kálvinista nemzetség leszár mazottja. És akárcsak a 
mi országunkban, Angliában, Skóciában vagy Ameri-
kában, úgy Magyarországon is erős puritán pecsétet 
nyomott a kálvinizmus a családi életre, amely a nemze-
dékeken keresztül hagyománnyá vált. Említésre méltó, 
hogy Európának ebben a távoli sarkában az ugyanazon 
okoknak hason lóan ható következményei vannak. Ebben 
a szobában és ennek a családnak a lelki atmoszférájában 
olyasmit érzünk, amitől egyből otthon vagyunk. Itt nem 
világi, hanem kálvinista előkelőséggel találkozunk.”

„Tisza István a napjaink világküzdelmének egyik leg-
nagyobb alakja. Nemcsak Magyarország, hanem Európa 
sorsa is kezében nyugszik. Amikor Európa már majdnem 
összedőlt romjaiból egy új támad, – akkor a Tisza István 
neve egyaránt elválaszthatatlan lesz attól – úgy a lebontá-
sától mint a felépítésétől.”

„És ha Tisza Istvánnak már egyetlen barátja sem ma-
radna, ő az álláspont ját, az ítéletét és a véleményét akkor 
sem változtatná meg. Magától tudja, erős körvonalazás-
sal, éles fényben látja a dolgokat. Látja a saját útját és jár-
ja a maga útját. De nem azért, hogy uralkodjon, hanem 
azért, hogy szolgáljon. Ennek a nagyszerű fér( nak is kül-
detése van, egy nagy életküldetés: ő a hazá jának él, az ő 
szeretett Magyarországának.”9

A délutáni kávézás alkalmával Tisza gróf a vendé-
gével az európai politi káról tárgyalt. Fülemet, szememet 
nem tudtam levenni erről a kettősről, mondja Henriette 
a Magyarországról szóló könyvében. Igencsak szerette 
volna, ha egy fényképezőgéppel megörökíthette volna a 
két kálvinista gondol kodót, nem is beszélve arról, hogy 
milyen jól fogott volna egy hangrögzítő gramofon.

Ezt mi is így véljük, hiszen volt miről beszélgetniük: 
hitről, politikáról, társadalomról, egyházról. Megemlítjük, 
hogy nagyjából egy időre esett a miniszterelnöki szolgá-
latuk: Kuyper 1901-1905 között, Tisza István pedig 1903-
1905 között volt először miniszterelnök. Kuyper később 
miniszter is volt, és szinte haláláig, felváltva, a felső- és 
az alsóház tagja. Az 1908-as esztendőtől kezdve haláláig 
1920. nov. 8-ig Hollandia államminisztere volt.

9  H.S.S. Kuyper: Hongarije, i.m., p.191-192
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A prófétai tisztségű Kuyper ajkáról már 1913-ban el-
hangzott a szomorú jövendölés. Látomása így szólt: „Európa 
felett vihar tornyosul, amelynek rettenetes lesz a kitörése.”10

Bárcsak az a megérzése is beteljesült volna 1916 ta-
vaszán, amikor Budapesten azt hangoztatta, hogy elkö-
zelgetett a Béke. Kuyper Ábrahám látogatásának egy 
szerény, de annál meghatóbb emléke is fennmaradt egy 
album-bejegyzés formájában, amelynek Barth Lajos uta-
zó volt a tulajdonosa. A holland himnuszból vett idézet 
prózai fordításban magyarul így hangzik: „Halálomig 
hűséges maradok a hazához”. Dr. A. Kuyper, Budapest, 
1916. április.11

Henriette Kuyper hálás tisztelete

A fél évig tartó hadikórházi szolgálat után Henriette 
és Johanna 1916 jún. 29-én útra kel a Magas-Tátrába,, ahol 
a Csorba-tó parti üdülőben Henriette, aki időközben ma-
gyarul is megtanult, holland szemmel összefoglalót ír a 
magyar történelemről. Jelesre vizsgázik, ezt a minősítést 
száz év elteltével is megérdemli, bár ezután is ilyen igénye-
sen érdekelné a hollandokat a magyar történelem...

Útjuk során Tisza István ajánlólevele volt segítségük-
re Kassáig a túl zsúfolt vonatokon meg a szállodai szoba 
foglalásakor. A magyar katonatiszt elhárította a köszöne-
tet, hiszen felismerte, hogy ezek a derék ápolónők gyógyí-
tották a sebesült bajtársait. Így válaszolt: „Ha valamikor 
nehézségekbe ütközik, tessék csak energikusan felmutat-
ni ezt a levelet. Ez a levél aranyat ér. Tisza gróf nevének 
mágikus hangzása van Magyarországon. Az pedig, hogy 
ő ezekben a terhelt napokban még időt is tudott szakítani 
egy levél átadására, ez aztán egészen különleges!

Majd meglátja, hogy ez a levél egy varázseszköz!”12

Amikor Tisza 1917. május 23-án IV.  Károly13 kéré-
sére lemondott a mi nisz ter elnökségről, Henrietta tartal-
mas levelet írt neki, amelynek a szövegét hollandul közli 
a könyvében. Egy jegyzetben azt írja, hogy semmi okot 
nem látott arra, hogy a levelén változtasson.14 Vajha előke-
rülhetne ez a magasztos hangú, Tisza Istvánhoz bizonyá-
ra németül írott levél…

Holland interjú a hajdani Tisza-birtokon cselédes-

kedők utódaival

A jelenleg Budapesten élő Jaap Scholten 2004 áprilisá-
ban készítette azt az interjút15 az Ercsei-Veres család tag-
jaival, akik közül az akkor kilencven éves Szabó Erzsébet 
arra emlékszik, hogy apai ági nagyszülei Tisza István 

10  J.C.Rullmann: Abraham Kuyper. Een levensschets. Kampen, 
1928, p.222
11  H.S.S. Kuyper: Hongarije, i.m. p.317: „Het vaderlandt gethrouwe 
/ Blijf ick tot
  in den doet.” Dr. A. Kuyper. Budapest, April 1916
12  H.S.S. Kuyper: Hongarije, i.m. p.192
13  Eric Cordfunke: Zita, keizerin van Oostenrijk, koningin van 
Hongarije.Amsterdam-Dieren, 1986, p.54-56. E helyen a szerző a 
királyi pár Tisza István általi megkoronázásáról ír.
14  H.S.S. Kuyper: Hongarije, i.m. p.192 
15  Jaap Scholten: Wij hopen vooral op een veiliger leven. In: NRC 
Handelsblad, Apr. 2004,nr.14, p.4

vadászkastélyában szolgáltak. Nagyapja kocsis volt, a 
nagyanyja pedig szakácsnő. Tőlük hallotta azt, hogy 
Tisza Istvánt 1914-ben vadászat közben érte a hír, hogy 
Szarajevóban a szerbek megölték Ferenc Ferdinándot.

A nagyszülei a Tisza-birtokon sohasem éheztek, elég 
munka volt a megél he tés hez. Nem volt saját házuk, ter-
mészetben > zették őket, részt kaptak a termésből.

Amikor jött a szocializmus, a Tisza-birtokot államo-
sították és attól kezdve a nagyszülők csak a régi jó időkre 
gondoltak vissza. Mindenkoron emlékeztek arra, hogy 
Tisza István milyen kedves ember volt. Évente egy pár 
alkalommal felkereste a vadászkastélyt és őszintén, min-
denkivel nagyon barátságosan beszélgetett. Karácsonykor 
a Tisza-család a személyzetnek lábbelit és használt ruhát 
ajándékozott.

Ehhez az interjúhoz legyen most maga Tisza István 
az emlékező írásunk egyetlen magyar megszólalója, hi-
szen eddig csupán holland forrásokat használtunk.

„Ha falun lakhattok, járjátok be időnként az egész 
községet, menjetek be minden szegény ember házá-
ba, hallgassátok meg a gondokkal küzdők panaszait. 
Iparkodjatok segíteni.

Majd meglátjátok, mire körutatok véget ér, mennyire 
jobbak lettetek, mert szégyellni fogjátok, minő csekélysé-
gek miatt voltatok elégedetlenek, amikor a falusi magyar 
ember igazi nagy csapásokat is zúgolódás nélkül visel el. 
Lehetőleg fokozzuk a falusi, saját gazdaságukban élő, anya-
gilag, erkölcsileg független magyar családok számát.”16

Befejezésül

Tisza István hollandiai emlékezetének a felvillantása 
számítson olyan kezdetnek, amely jelzi, hogy a módsze-
res feltárás még több gyümölcsöt teremhet, főleg egyház-
történeti vonatkozásban.17 Az eszmék és a kapcsolatok 
történetének ismerete jobbik esetben csak követésre és 
okulásunkra szolgálhat az egyetemességre való törekvés 
jegyében. Tisza István és Kuyper Ábrahám nemzetneve-
lő szerepére emberileg egyaránt érvényes a skót Carlyle 
megálla pí tása: „Az egyetemes történelem alapjában 
véve azoknak a nagy embereknek a története, akik ezen 
a földön hatottak és munkáltak.”18 Kuyper (1837. okt. 
29. – 1920. nov. 8) és Tisza miniszterelnökök (1861. ápr. 
22. – 1918. okt. 31.) a magas tisztségük teljében is példa-
mutatóan vallották, hogy Isten akarata nélkül mégcsak 
egy hajszál sem eshetik le az ember fejéről. Hitték, hogy 
Krisztus, akinek minden hatalom megadatott a mennyen 
és a földön, igényt tart a földi élet minden területére, így a 
politikára és a kultúrára is.

16  Sára Péter: Emléktábla Nagyszalontán Tisza Istvánnak. In: 
Reggeli Újság, (Nagyvárad), 2011, ápr. 12, p. 5.
17  Következő lépésként a majdnem teljesen elpusztított Tisza-
könyvtár hollandiai vonatkozású anyagának tanulmányozását soroljuk 
a feladataink közé. Erre nézve már előkészített úton járhatunk. Lásd 
Zsoldos Józsefné: Egy család, két miniszterelnök. Tisza Kálmán és gróf 
Tisza István élete és könyvtári hagyatéka. Geszt, 2002.
18  KolU aus Vilmos: Dr. Kuyper Ábrahám. Németből fordította 
Czeglédy Sándorné és Kósa Margit. Dr. Ravasz László és Kuyper 
Katalin előszavával. A fordítást dr. Victor János revideálta. Budapest, 
1926, p. 2.
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Huszonöt évnyi szünet után tárulni kezdett a vaska-
pu, erről szól az alábbi kampeni névsor

1979-1982 Kocsev Miklós. (Nr. 2529 – a ! UK p. 182-183 
szerint az 1953-ban született, magyarországi Kocsev 
Miklós 1979. augusztus 23. után iratkozott be, és 1982 
szeptemberében távozott.1)

1981-1982 Kiss András. (Nr. 2708 – a ! UK p. 189 szerint 
Kiss András 1958-ban született, 1981 szept. 1 után 
iratkozott be és 1982-ben távozott. Megjegyzik, hogy 
1991 szept. 1-én ismét beiratkozik.)

1981-1982 Majsai Tamás (Nr. 2709 – a ! UK p. 189 sze-
rint a magyarországi Majsai Tamás 1955-ben szüle-
tett, 1981 szept. 1 után iratkozott be és 1982 szeptem-
berében távozott.)

1981-1982 Majsai-Hideg Tünde. (Nr. 2710 – a ! UK p. 
189 szerint a magyarországi Majsai Hideg Tünde 
1955-ben született, 1981 szept. 1 után iratkozott be és 
1982 szeptemberében távozott.)

1982-1983 Török Zoltán (Nr. 2783 – a ! UK p. 191 sze-
rint a magyarországi Török Zoltán 1945-ben szüle-
tett, beiratkozott 1982. szept. 27-én, távozott 1983 
szeptemberében.)

1982-1983 Ablonczy Kálmán. (Nr. 2784 – a ! UK p. 191 
szerint a magyarországi Ablonczy Kálmán 1956-ban 
született, beiratkozott 1982. szept. 27-én, távozott 
1983 szeptemberében.)

1983-1984 Gilicze András Sándor. (Nr. 2839 – a ! UK p. 
193 szerint a magyarországi Gilicze András Sándor 
1948-ban született, beiratkozott 1983. okt. 3-án, tá-
vozott 1984 szeptemberében. 2)

1984-1985 Victor István. (Nr. 2912 – a ! UK p. 195 sze-
rint a magyarországi Victor István 1957-ben született, 
beiratkozott 1984 okt. 1-én, távozott 1985 folyamán.)

1985-1989 Kun Mária. (Nr. 2971 –! UK p. 197. szerint a 
magyarországi Kun Mária 1958-ban született, beirat-
kozott 1985 szept. 24-én, távozott 1989 júniusában. 3)

1  Gegevensbetre* ende de ! eologische Universiteit Kampen 1854 
– 1994. Bijeengebrachtdoordrs. J. vanGelderen en F. Rozemond. Uit-
geverijKok – Kampen, 1994. — Kocsev Mikós a magyarországi Cece 
községben született 1953 november 23-án, a Budapesti Teológiai Aka-
démia hallgatója 1973-1978 között. PhD fokozatot szerez 2003-ban 
a Debreceni református Hittudományi Egyetemen, disszertációja: 
Ezredvégi színek. Impulzusok a holland református gyakorlati teoló-
giából, L’Harmattan, 2006. — Habilitál a Károli Gáspár Református 
Egyetemen, Budapest, 2007-ben. 2001-től a Pápai Református Teoló-
giai Akadémia tanszékén tevékenykedik. Tanszékvezető a Selye János 
Egyetem Református Teológia Fakultásán Komáromban, a gyakorlati 
teológiai tanszéken oktat 2009-től. Egyetemi tanár a KGRE-en 2014-
től. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának 
szekcióvezetője. Lelkészi szolgálatai: 1978-1979 segédlelkész Dég-Kö-
zépbogárd gyülekezetekben; 1982-1988 parókus lelkész Nagyatádon; 
1989 – 2009 lelkész Balatonszárszón. 
2  Szentesi lelkipásztor 1987-től, amikor lelkipásztor édesapja nyuga-
lomba vonult Szentesen. 
3 Kun Mária 1958. 02. 23-án született Kunmadarason. Budapesten az 
1977-1982 közötti évekbe a Református Teológiai Akadémia hallgató-
ja. Doctoraal, vagyis sikeres ! eol. Mag. vizsgára áll 1989-ben Kam-
penben, teológiai doktorátust szerez Debrecenben 1998 ápr. 28-án. 

1985-1986 Ablonczy Margit. (Nr. 2973 – a ! UK p. 197 
szerint a magyarországi Ablonczy Margit 1960-ban 
született, beiratkozott 1985. okt. 2-án, távozott 1986 
szeptemberében.)

1985-1986 Takaró András. (Nr. 2974 – a ! UK p. 197 
szerint a magyarországi Takaró András 1960-ban 
született, beiratkozott 1985. okt. 2-án, távozott 1986 
szeptemberében.)

1987-1988 Makatura József. (Nr. 3061 – a ! UK p. 200 
szerint a magyarországi Makatura József 1950-ben 
született, beiratkozott 1987. november 23-án, távo-
zott 1988 augusztusában.)

1989- FeinkuchenHenric. (Nr. 3111 – a ! UK p. 202 sze-
rint az erdélyi Feinkuchen Henric 1927-ben született 
Romániában, beiratkozott 1989. jan. 24-én, távozott 
1989 augusztusában.)

1990-1991 Bodó Sára. (Nr. 3152 – a ! UK p. 204 szerint a 
magyarországi Bodó Sára 1959-ben született, érkezett 
1990. október 18-án, távozott 1991 augusztusában.)4

1991-1992 Lator Viski Elemér. (Nr. 3198 – a ! UK p. 206 
szerint a magyarországi Lator Viski Elemér 1965-ben 
született, beiratkozott 1991. szeptember 30-án, távo-
zott 1992 folyamán.)

1992-1994 Kállay Dezső. (Nr. 3206 – a ! UK p. 206 
szerint az erdélyi Kállay Dezső 1959-ben született 
Romániában, beiratkozott 1992. szeptember 1-én, tá-
vozott 1994 júniusában. 5)

1992-1994 Kállay-Török Enikő.6 (Nr. 3211 – a ! UK p. 
206 szerint az erdélyi Kállay-Török Enikő 1964-ben 
született Romániában, beiratkozott 1992. szeptember 
1-én, távozott 1994 folyamán.)

1992- Édes Tünde. (Nr. 3226 – a ! UK p. 207 szerint 
a magyarországi Édes Tünde 1951-ben született. 
Beiratkozott 1992. okt. 19-én. Távozott 1992 vagy 
1993 folyamán?.7

– Lelkésszé szentelik 1987 nov. 27-én. Gyülekezeti munka: 1982 okt. 
1 helyettes lelkész, Harkány. 1983 ápr. 1 helyettes lelkész, Bisse-Ga-
ré-Turony-Csarnóta. 1986 jun 15 beosztott lelkész, Gara-Vaskút-Csá-
talja. Parókus lelkész Üllő gyülekezetében 1993-tól. — Tanítás: 1992-
1993 között a nagykőrösi Tanítóképző Főiskola keretében oktat bibli-
aismeretet a levelező diakónusképzőn. Főiskolai docens Nagykőrösön 
2011-től. A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa 
1999-től a Református Tanítóképző Fakultáson. 
4 Bodó Sára 2001-ben PhD fokozatot szerez Debrecenben. 
5 Kállay Dezső Fugyivásárhelyen született 1959 márc. 30-án. Kam-
penben promovál 2004. nov. 26-án az újszövetségi főszak területén. 
Disszertációja: Doop en nieuw leven. Eenexegetischestudie van Romei-
nen 6,1-11. A doktori dolgozatot a THUK jóváhagyásával a Drukkerij 
van den Berg - Kampen jelentette meg könyv formában. Promotora: 
Prof. dr. C. J. den Heyer. Copromotor: dr. R. Roukema. Szakreferens: 
dr. A. van de Beek. — A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rekto-
rává választják 2016. február 29-én. 
6 Kállay-Török Enikő és Kállay Dezső házasságkötésének a dátuma 
1984 márc. 4. Kampenbenkatekétikai-pedagógiai tanulmányokat foly-
tatott. Férjével együtt felsőfokú holland nyelvdiplomát szereztek: „Ne-
derlandsalstweedetaal. ”
7  Pontatlanság vagy nyomdahiba miatt a 207. oldalon szereplő 30 név 
mögött nem áll ott a távozás időpontja. 
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1994-Van der Wilden-BihariBeata. (Nr. 3330– a ! UK 
p. 210 szerint a magyarországi Bihari Beáta 1971-ben 
született, 1994 márc. 1-én iratkozott be a Kampeni 
Teológiára.8)

Kocsev Miklós 1979-es beiratkozásától számítva 16 
magyarországi teológus tanult Kampenben 1994-ig, le-
zárt életművekről még nem beszélhetünk, adataik ösz-
szegyűjtése szükségeltetik. Közülük doktori vizsgát tett 
Debrecenben Kocsev Miklós, Kún Mária, Bodó Sára, akik 
az évek folyamán a pápai, komáromi, budapesti, debreceni 
és kolozsvári teológiai fakultásokon oktatnak. Levelezés 
által elkezdtük az 1994 után beiratkozottak adatainak az 
összegyűjtését, amelyhez olvasóink segítségét is kérjük. 9

Néhány következtetés a származási helyről való 

adatok részleges ismeretének a tükrében

Összegezve: Istennek legyen hála érte, hogy 1923 
és 1954 között huszonhat magyar diák tanulhatott 
Kampenben, 1979 és 1994 között pedig tizenkilenc vagy 
húsz. (Az amsterdami Vrije Universiteit keretében 1921 
és 1951 között 30 magyar diák tanult, azután pedig ott is 
beállt a „nagyszünet”.)10 A két kampeni dátum közötti, a 
magyar peregrinatió szempontjából „üresjáratú” huszon-
öt év a Paksy János 1954-es beiratkozási dátumával kez-
dődik, ő az 1590-ik diák az Egyetem összesített lajstromá-
ban. Kocsev Miklós 2529-es beiratkozási számáig pedig 
közel ezer teológus fordult meg Kampenben 1954 és 1979 
között, de egyetlen magyar diák sem volt a soraikban. Az 
1994 és 2012 közötti adatokhoz a levéltári rendezés miatt 
jelenleg nem lehet hozzáférni, ezért a közeljövőben a jaka-
bi feltétel alatt további < gyelmet szentelünk a teljes névsor 
közlésére, hiszen az atyáink nemzedéke közül már csak 
az Aerdenhout (Hollandia) városában lakozó Paksy János 
van életben és Záborszky Gyula, aki Zaltbommelben él. 
Kortársaink közül pedig 2017-ben máris eltávozott az 

8  A 210. oldalon szereplő harminc név mögött sehol sem nem áll ott a 
távozás időpontja. 
9  Dr. Kállay Dezsőnek köszönöm szíves segítségét a 2017 ápr. 28-án kelt 
levelében közöltekért. Eszerint a kampeni Oudestraat intézményében 
tanult 2002-ben Dénes Előd és Katinka lelkészházaspár, akiknek 2017-
ben Marosvásárhelyen van a szolgálati helye. Őket követte Orbán Lajos 
és Judit szintén erdélyi lelkészházaspár. Ezidőtájt tanult Kampenben a 
magyarországi Matyó Lajos. — Kiegészítéseket és pontosításokat kérünk 
tisztelettel dr. Hermán M. János levelezési címére: jhermanm@gmail.com
10  A kutatás fellendítése és az elérhetőség érdekében e helyen is kö-
zöljük az általunk már publikált névsort: 1921-1922 Csekey Sándor; 
1922-1923 Ferenczy Károly; 1923-1924 Horváth László és Kováts Zol-
tán; 1924-25 Nagy János, (Losonc, Csehszlovákia.) Jakos Lajos; 1925-
1926, Komlósi Ernő; 1926-1927 Lencz Géza Sándor; 1927-1928 Németh 
B. Mihály és Pap Ferenc; 1928-29 Sebestyén Pál; 1929-1930 Peti Zoltán 
és Nyáry Pál; 1932-1933 Joó Sándor és Antal Gyula; 1933-1934 Tóth 
Endre; 1934-1935 Göbölyös László; 1935-1936 Hörömpő Gergely; 1936-
1937 Kara Pál; 1938-1939 Sárközy László, Gilicze László és Pethe Kál-
mán; 1939-1940 Kulifay Gyula; 1947-1948 Hideg Lóránt, Kovács Ilona 
és Végh József; 1948-1949 Tóth Péter; 1949-1950 Enyedi Irén és Tóth 
Miklós; 1950-1951 Jakos Erzsébet. Lásd Ladányi Sándor: A hollandiai 
neo-kálvinizmus („kuyperianizmus”) hatása a magyarországi refor-
mátus egyházban. Magyar diákok az Amszterdami Szabad Egyetemen. 
– Egyetemi jegyzet. A Károli Gáspár Református Egyetem Idegen nyel-
vű lektorátusa. /Sine loco et anno. Budapest, 1998. / p. 58-60. 

egyik kolozsvári „kampeni”, dr. Tunyogi Lehel lelkipász-
tor, tudományos kutató.11

Kampen – Kolozsvár (1925-2012)
Jelezzük, hogy egyelőre csak az Oudestraat intézmé-

nyében megfordult erdélyiek jelenlétére tekintünk, abban 
a reményben, hogy az adatok birtokában a Broederweg 
alatt jelenleg is működő teológiai egyetemen megfor-
dult magyar diákok névsorát is közölhetjük alkalmas 
időben. Ignácz László12az egyetlen, aki a két világhábo-
rú között Kampenben13 (és Utrechtben) tanult és haza is 

11  Tunyogi Lehel Tibor, szül. 1969. 01. 21-én Kolozsváron, elhunyt: 
2017. 03. 10-én Kolozsvárott — A kolozsváriProtestáns Teológiai Inté-
zetben szerez lelkész oklevelet 1987 – 1992 között, első lelkészképesítő 
vizsgája 1992 júl.4, jeles, 9,12-es érdemjeggyel. Második lelkészképesítő 
vizsgája 1993 szept. 30, szintén jeles, 9,26 eredménnyel. Ismeretes, hogy 
1992-1993 folyamán a budapesti Center of Jewish Studies ösztöndíjasa, 
ezt követően pedig 1993-1994 folyamán Glasgow egyetemének a teo-
lógiai fakultásán ösztöndíjas a Church of Scotland jóvoltából. Kam-
penben 1999 óta többször is megfordult fél éves turnusokban. Doktori 
vizsgájának az időpontja: 2008 június 27. — Doktori disszertációja az 
ószövetségi főszak területén: ! e Life and Work of István Kecskemethy 
Csapó.  Kolozsvár Exit, 2008—Doktori vizsgája alkalmával ez a hir-
detés szerepelt a meghívón:„ Lehel Tunyogi, reformed minister in the 
community of Magyarfodorháza (RO) has taken his doctor’s degree in-
Kampen, the Netherlands (! eologische Universiteit Kampen – ! UK, 
Oudestraat 6) on the 6th of June 2008. His thesis entitled „! e Life 
and Work of István Kecskeméthy Csapó” has been elaborated under 
the guidance ofDr. C. Houtman (! UK)1 as main promoter and of 
D. Dr. Zsolt Geréb (Protestant ! eological Institute Cluj – RO). His 
opponents were Dr. János Hermán Mostert (Church History, RO), Dr. 
Sándor Enghy (Prof. of OT, Reformed ! eological Academy in Sáros-
patak), Dr. Ferenc Postma (Prof. of OT, Vrije Universiteit Amsterdam), 
Riemer Roukema (Prof. of NT, ! UK), Jan-Wim Wesselius, (lecturer in 
Semitics, ! UK), Gert van Klinken (Prof. of Church History, ! UK), 
Klaas Spronk (Prof. of OT, ! UK).  
12  Nagy Bálint szilágyperecseni lelkésznek igen köszönjük Ignácz Lász-
ló saját kezűleg kitöltött személyi táblázatának az adatait, amelyet 2017 
ápr. 27-én juttatott el a címünkre. Eszerint iX . Ignácz László 1903. július 
19-én született Kovásznán. Édesapja, Ignácz László református esperes 
Dés városában született 1868. dec. 1-én, meghalt Fogarason 1927 okt. 
17-én. Édesanyja Makkai Kornélia, aki református hitoktató volt Buda-
pesten, Nagyenyeden született 1875 júl. 22-én. IX . Ignácz László felesé-
gének a neve Petruska Klára tanítónő, aki 1912 júl. 20-án született, há-
zasságkötésük ideje 1930. dec. 27. Lelkész feleségének atyja a róm. kath. 
vallású dr. Petruska Leo, szilágysomlyói járásbíró, aki 1873. jan. 15-én 
született, meghalt 1916. nov. 24-én. Lelkész feleségének az édesanyja, Te-
legdy Schönstein Klára 1887. jan. 23-án született Szilágysomlyón, vallása 
római katolikus. – Ignácz László és Petruska Klára házasságából szüle-
tett egyetlen gyermekük 1936 nov. 16-án Zilahon. – IX .  Ignácz László 
főgimnáziumi érettségi bizonyítványának kelte: 1922 jún. 24 „a Sepsi-
szentgyörgyi Református Kollégium végzettje. A kolozsvári Református 
Teológián abszolutóriumot szerez 1926. június 16-án, első lelkészképesí-
tő bizonyítványának a kelte 1926 okt. 6, a második lelkészképesítő vizs-
gájának a dátuma 1927. okt. 5. – Lelkészi minőségben iX . Ignácz László 
a következő helyeken szolgált: segédlelkész Kispereg gyülekezetében 
1924. dec. 1. és 1925. március 31. között; segédlelkész Fogarason 1925. 
ápr. 1. és 1926 szept. 30. között; helyettes lelkész Brád egyházközségben 
1926. okt. 1. és 1927. jún. 30. között; püspöki titkár Kolozsváron 1927. júl. 
1. és 1928. okt. 31 között. Szilágyperecsenbe hívják meg 1928. október 
17-én, és Szilágyperecsen lelkipásztora lesz 1928. november 1. kezdet-
tel. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint hivatalosan 1941-ben fejezi be a 
szilágyperecseni lelkészi szolgálatát. Utódjául Bibó Lajost (dr. Bibó Béla 
< a) választották lelkésznek, és az ő idejében újból elviszik az Ignácz Lász-
ló idejében, 1936-ban felszentelt harangot, amelyről fénykép is maradt 
fenn. 1943-ban a község lakossága eléri a 2988 lelket. 
13  A Perecsenben őrzött lelkészi adatlapjára sajátkezűleg írta be, hogy 
1925. szept. 27-én érkezett Kampenbe, ahonnan 1926. május 15-én 
távozott. Utrechti tanulmányainak kezdete 1926. okt. 1, Utrechtből 
való távozásának az ideje 1927. június 1. 
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tért Romániába. Adatainak az összegyűjtése14 nem kevés 
nehézségbe ütközött az elhallgatás következtében, nagy 
hírnevű testvére, Ignácz Rózsa miatt, akinek a neve és 
az irodalmi munkássága szálka volt a romániai fasiz-
mus idején. Nyomtatásban közölt publikációiról nincs 
tudomásunk, a család közlése nyomán tudunk arról, 
hogy jogi doktorátust szerzett a Kolozsvári Ferenc József 
Tudományegyetemen 1940 és 1944 között. (Jóllehet a 
kampeni diákok közül Sípos Károly és Hatvani Lajos 
szilágysági illetve székelyföldi születésű volt, de ők nem 
erdélyi egyházkerületi megbízólevéllel érkeztek és nem is 
voltak lelkészek Romániában.)

Az 1989-es romániai fordulatig Kampenben csak egy 
romániai születésű személyt15 találunk a beiratkozottak 
listáján. Kállay Dezső az első lelkipásztor16, aki a vasfüg-
göny leomlását követően az Oudestraat kebelében akadé-
miai továbbképzésre iratkozik be 1992-ben, és doktorál is 
2004-ben. Tunyogi Lehel, aki melegföldvári17 lelkészként 

14  Dr. Makkai Ádám kérésünkre a következőket közölte 2017. ápr. 21-
én kelt levelében, amelyet e helyen is hálásan köszönünk: „Nagyapám 
Ignácz László elözvegyült, első házasságából maradt fenn elsőszülött 
leánygyermeke Ignácz Iduska, akiből Barabás Mártonné lett, majd 
újból megnősült elvéve Makkai Kornéliát, akitől született Erzsi, 1901-
ben. Laci (ez a maga embere) született 1903-ban, majd anyám Ignácz 
Rózsa, 1910. Tehát i; . I. L.-nak 2 testvére volt, idősebb Erzsi és = atalabb 
Rózsa”. Erzsinek a gyermekei: Ágnes és Borbála. – Ignácz Lászlóék 
egyetlen gyermeke, Klára Szilágysomlyón él, dr. Veress István felesége. 
– Dr. Zalatnay Istvánnak köszönöm tisztelettel a dr. Makkai Ádámmal 
való kapcsolatteremtést és Mike Zoltán szilágysomlyói lelkipásztornak 
a Veress Istvánék elérhetőségének a közlését. 
15  FeinkuchenHenric, 1927-ben született Romániában. Fél évet töltött 
1989-ben Kampenben, több adatot nem ismerünk. 
16  Dr. Kállay Dezsőnek e helyen is tisztelettel köszönjük az életrajzi 
adatainak a közlést: 1983. okt. 1. - 1986. ápr. 30. között Kolozsvár-
Kerekdomb gyülekezetében segédlelkész, 1986 máj. 1. - 1989. márc. 31. 
Bonchida (Dési Eme.) rendes lelkipásztora, 1989 ápr. 1. - 2013. aug. 31. 
Magyarkiskapus, (Kalotaszegi Eme) lelkésze,
2000. jan. 1-től a kolozsvári Teológia oktatója (párhuzamosan 
Kiskapussal 2003-ig), 2003-tól pedig teljes állású tanár a kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézetben. 
17  A dr. Bibza Gábor esperes által részünkre eljuttatott törzskönyvi 
lap adatai szerint, amelyeket e helyen is megköszönünk Tunyogi 
Lehel szolgálati állomáshelyei a következőek voltak: Melegföldváron 
kinevezett segédlelkész 1992 szept. 1 és 1995 jan. 31 között, 
felszentelésének időpontja 1993 okt. 8. Megválasztott, rendes lelkész 
Melegföldváron 1995 febr. 1 és 2004 febr. 28 között; Esztényi rendes 
lelkész 2004 márc. 1 és 2006 nov. 30. között; Magyarfodorháza missziói 
lelkésze 2006 dec. 1 és 2016 jún. 30 között. Ettől kezdve, 2017 júl. 1-től, 
haláláig (2017 márc. 10) a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 

1999-ben Karel Deurloo professzor és Hermán M. 
János segítségével jut kampeni ösztöndíjhoz, szintén 
Kampenben doktorál 2008-ban. Nem kis jelentősége van 
annak, hogy két kampeni diák, Jan Evert Post-Hospers és 
Trijnie Plattje, akik 1972-ben illetve 1973-ban iratkoztak 
be Kampenbe, később Kolozsváron voltak cserediákok 
két évig, ahol 1980 és 1982 folyamán értékes dolgozato-
kat mutattak be. Kampeni teológus volt 1974-tól Klaas 
Dirks van den Hout is, aki feleségével, Heleennel együtt 
iratkozott be Kolozsvárra 1982-1984 között. Jelenlétük 
a személyi kultusz azon időszakban, amikor a csausesz-
kánus rendszer totális támadást indított az egyházak és 
általában az egész ország lakossága ellen, hőstettnek szá-
mított, akárcsak a többi holland diák kolozsvári beirat-
kozása 1968-tól kezdve, amíg ezt a Hebe Kohlbrügge által 
kezdeményezett nagyszerű folyamatot18 a román ható-
ságok 1986-ban egyoldalúan megszüntették. A személyi 
autonómia és szuverenitás korlátozásával Romániában a 
vallásszabadságnak csak morzsái maradtak, és azért is 
fontos, hogy az 1989-es forradalmi eseményeket követően 
a helyreállítás szolgálatában ismét életre kelhettek a ti-
tokban is intenzíven ápolt és elszakíthatatlan testvéregy-
házi kötelékek mind a hervormd, mind a gereformeerd 
vonalakon.

tudományos kutatója. (Családi állapota: 2006 márc. 31-én kötött 
házasságot a Marosvásárhelyen 1971 május 17-én született Páll Virág 
Boróka református vallástanárral Gyermekeik: Lehel, szül. 2006 és 
Zselyke, szül. 2012.)
18  E helyen közöljük annak a hollandiai diáktablónak az adatait, 
amely erről a rendkívül fontos történetről tanúskodik.  Elsőként 
Sally és Henk van de Graaf érkezett Kolozsvárra 1968-1970 között. 
Magda van der Ende és Teun van Reede 1970-1972 között folytatott itt 
teológiai tanulmányokat. Klaas és Ida Eldering 1972-1974 között volt 
jelen Kolozsváron. Jan Schippers és Aty van Noort 1974-1976 között 
tanult Kolozsváron. HannieSchoonrewoerd és KlaasVos az 1976-
1978 közötti években iratkozott be a Kolozsvári Teológiára. Frans 
és Ria Bos 1978-1980 folyamán tartózkodott Kolozsváron. Jan Post 
Hospers és Trijnie Plattje 1980-1982 között volt kolozsvári diák. Klaas 
Dirks van den Hout és HeleenMenhart 1982-1984 között folytatott 
doktorjelölti tanulmányokat Kolozsváron. Jan és EvelienStruyk még 
nagy keservesen beiratkozhatott (1984-1986), de azután a román állam 
teljesen ellenséges magatartással elutasította a további hollandiai 
jelenlétet a teológián.  – Rögtön a fordulat után, a megváltozott politikai 
helyzetben Froukje de Hoop nyert felvételt 1990-1992 között, őt követte 
Marianne van de Graaf 1992-1994 folyamán, az 1994-1995-ös tanévben 
pedig Foka van de Beek folytatott doktori tanulmányokat Kolozsváron. 
Hermán Mostert Rebeka 1994-ben iratkozott be, teológiai tanulmányai 
végeztével pedig lelkészi oklevelet szerzett a Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézetben. 

o
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Öt magyar diák emléke Kampenről

Gaál Miklós kampeni teáskészlete, Paksy János látása 
szerinti városkapuk Kampenben, Záborszky Gyula 
kampeni diákoskodása, Kövy Attila életei, dr. Imre Ernő 
felteszi a pontot a kampeni i-re…

I. A kampeni teáskészlet, és Gaál Miklós hollandiai 
vonatkozású bibliográ� ája

Néhai Gaál Miklós1 esperes úr családjában féltve őr-
zik a hollandiai emléktárgyat. Ez az ajándék átvészelte 
az oroszjárást, Gaál Miklós könyvtárának a szinte teljes 
elpusztítását és a többszörös fosztogatást. Az egykori, 
Kampenből 1938 nyarán hazatért régi diáknak a saját csé-
széje gyakran juttatta eszébe a kampeni kollégáit és a pro-
fesszorait. Ilyenkor elbeszélte a gimnáziumi éveket2, azt a 
múltat, amikor sem Hollandiában, sem Magyarországon 
nem cenzúrázták a szellemi szabadságot, és senkit sem 
boldogítottak erőszakkal. Fiai, Miklós, Botond, Csongor 
és Gedeon áhítattal hallgatták a történeteket és nézeget-
ték a fényképeket, miközben arról is szó esett, hogy egy-
házilag valójában Hollandiában sem minden holland, 
ami fénylik. Gaál Miklósra a híres kampeni rektor is fel( -
gyelt, szerették volna, hogyha hazatérte után doktorál. 
Kampenben gyorsan megtanult hollandul, ekkléziológiá-
val foglalkozott, és Debrecenben tényleg doktorálni akart 
Vassady Bélánál, aki a témát ki is adta neki ekkléziológiá-
ból , a Jn 17 alapján: „Hogy mindnyájan egyek legyenek!” 
Ut omnes unum sint. Ezt elég jól kidolgozta, kézirata az 
egyház ökumencitásával zárul. Műve kéziratban maradt, 
rengeteg holland teológust idéz benne (Kuyper, Schilder, 
van Steen, Herman Bavinck és nyilván Kálvin még a so-
kat idézett reformátor) A háború alatt készült tintás tol-
lal, de Vassady Béla közvetlen a háború végén elutazott 
Amerikába, nem is jött többé haza, professzorságáról is 
lemondott. Török István lett az utóda, ő pedig azt közölte 
Gaál Miklóssal, hogy ő ehhez a témához nem ért. Így soha 
nem tudott ledoktorálni. - Egy kampeni évfolyamtársával 
tartotta a kapcsolatot, aki meghívta és Gaál Miklós 1974 
táján meg is meglátogatta Hollandiában.

Tudományi fegyverét soha le nem tette, miközben 
folyt a szakadatlan szolgálat és a gyülekezetépítés, az 
„ahogy lehet” jelszavával. Szolgált a következő egyházköz-
ségekben 1938-tól: Hajdúhadház 1938-193939, Nagykálló 
1939-1942, Mezőkaszony 1942-1944 (itt hitoktató volt, 
ma ez a határ másik oldalán van Beregben), innen 
Vámosatyába választották lelkésznek és itt szolgált 1944-
1952 között. Utána Nagydobos következett 1952-1956, 

1  Családnevének használata kapcsán igazít el dr. Gaál Botond 2017. 
május 31-én kelt levele:” Édesapám családi neve helyesen: Gaál. 
Gimnazista korában a szülőfalujában elrontva adták ki az anyakönyvi 
kivonatát Gál névvel és ezt volt kénytelen használni egészen az 1940-
es évek végéig. Az egész családja a Gaál nevet használta, a szülei is és 
a testvére is. Olykor ő is vegyesen használta, mígnem hivatalosan is 
visszakapta az eredeti Gaál nevet.”
2  Gaál Miklós a Kisvárdai Állami Reálgimnáziumba járt 1924 és 
1932 között. 1932-ben érettségizett. Innen a Debreceni Magyar Királyi 
Tisza István Tudományegyetem Református Hittudományi Karára 
iratkozott be 1932-ben és 1936-ban abszolvált. D. Dr. Gaál Botond 
professzornak a szíves levélbeli közlése, 2017 ápr.22-én.

Nagyecsed pedig 1956-1960 között. Mátészalka volt 
1960-1988 között az utolsó szolgálati helye, az esperesi 
tisztséget is 1988-ig viselte. A „Reformátusok Lapjában” 
nem egyszer közölt beszámolókat, esperesként tisztelték 
a lelkésztársai. Kampen hatása főleg a prédikálásában és 
a rend szeretetében nyilvánult meg a pályája során. A be-
szédes kampeni teáscsészét pedig bárki megnézheti Gaál 
Botond professzorék otthonában.

Dolgozatunk írásának végeztével váratlan segítsé-
get kaptunk dr. Gaál Botond professzor úrtól: elküldte 
Édesapja fennmaradt munkásságának hollandiai vonat-
kozású jegyzékét, amelyet e helyen is hálásan köszönünk 
és alább változtatás nélkül csatoljuk. Következik Gaál 
Miklós néhány, a tárgyunkat érintő értékes publikációja3.

1. Gál Miklós: Kuyper Ábrahám. In: Közlöny. A deb-
receni református theologus I@ úság lapja. LXVIII. évf. 
4. sz. 1937. december hó. pp. 33.34. [Megjegyzés: Kuyper 
Ábrahám születésének 100. évfordulója volt 1937-ben.]

2. Gál Miklós: Az evangélium Szovjet-Oroszország 
határán. Alcím: A lengyelországi ukrán református egy-
ház. In: Református Élet. IV. évf. 47. sz. 1937. november 
20. p. 452.  [Megjegyzés: Dr. F. Dresselhuis 1936-ban 
meglátogatta Lengyelország dél-keleti részén élő reformá-
tus (presbiteriánus) gyülekezeteket és erről írt egy rész-
letes beszámolót Het evangelie aan de grens van Sovjet-
Rusland címmel és ez megjelent Groningenben, 1937-ben. 
Ennek alapján született a magyar cikk.]

3. Gál Miklós: Hollandiai tükördarabok. Alcím 
szerint: Az Úr napjának sorompója; A mozgóperse-
lyek; A dominee látogatása; Tisza István Hollandiában; 
„Huszonkét éves volt”. In: Református Élet, IV. évf. 23. sz. 
1937. június 5. p. 236. [Megjegyzés: Egy holland tanár, Dr. 
J. Itjeshoorst sokra értékelte a magyarországi reformáci-
ót. Akkor éppen Tisza Istvánnal mint jelentős államfér( -
vel foglalkozott, aki mélyen hívő református ember volt, 
nagyszalontai egyházmegyei gondnok és dunántúli egy-
házkerületi főgondnok. Nyilvánvalóan a Kuyper–Tisza 
párhuzam is szerepet játszott abban, hogy Tisza Istvánt 
megismerhették Hollandiában.]

4. Gál Miklós: Egyházi élet a Holland gereformeer-
deknél és annak tanulságai. In: Lelkészegyesület, XXXI. 
évf. 8. sz. 1938. február 19. p. 62. [Megjegyzés: A cikk szép 
példát hoz a holland szigorú reformátusok életéből, a ma-
gyar reformátusok számára is követendőnek tartja a hité-
letüket, külön kiemelve a kon( rmáció komolyan vételét 
és az evangelizáció fontosságát.]

5. Miklós Gál: De Hongaarsche Gereformeerde ker-
ken in Roemenie, Tsjencho–Slowakije en Joegoslavie. 
In: De Reformatie 18e Jaargang, No. 30. 22 April 1938. 
(Onderredactie van Prof. Dr. K. Schilder, Kampen) pp. 
278-279.

Igazi nyereségnek tartjuk, hogy Gaál Miklósnak a 
Kampenből való távozása után elküldték a bizonyítvá-
nyát, vagyis egy úgynevezett „Testimoniumot”, amelyben 
hivatalosan igazolják, hogy nagy hűséggel és rendszere-
sen látogatta az általa felvett tárgyakról szóló előadáso-
kat. Deo Volente, a közeljövőben egy szöveggyűjtemény 

3 Az írások lelőhelye a Tiszántúli Református Egyházkerület 
Levéltárában található.
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keretében szeretnénk közölni a Gaál Miklósról fennma-
radt fényképeket és igazolásokat, valamint a holland tár-
gyú írásait.

II. Kampen városkapui, magyar szemmel…

Egészen pontosan: a Paksy János szemével. Diák-
kori munkái közül az egyik linoleum metszet (Celleb-
roederspoort) bekerült az Egyetem 1957-es évkönyvébe, 
és más rajzait is szívesen közölték a kampeni i* úsági kiad-
ványokban. Tehetségének igazi gyöngyszemeit, a varázs-
latos belgiumi hidakat érdemes megtekinteni a lakásán.

Paksy János az egyetlen élő, kampeni öregdiák, aki 
88 évesen is szívesen és pontosan emlékszik arra a tíz 
esztendőre, amit Kampenben töltött 1954 és 1964 között. 
Hangján érezni lehet, hogy elérzékenyül, amikor arról 
kérdezzük, hogy budapesti születési bizonyítvánnyal mi-
képpen került a festői hanzavárosba. Ugyanis ausztriai 
tartózkodási iratokkal érkezett Kampenbe a családi pél-
dákat követve, hitbeli indításból és felebarátainak szolgá-
lata céljával. Harsányi András tiszteletes készítette fel a 
kon/ rmációra Ilona nevű húgával együtt, édesapja pedig 
az ausztriai menekült magyarok gyülekezetének volt a 
presbitere. Linzben laktak, miután 1944 őszén édesapju-
kat, a Dunai Gőzhajózási Társaság mérnök-tisztviselőjét 
arra kényszerítették, hogy állami érdekből a családjával 
együtt szálljon hajóra és az ország orosz megszállásának 
a veszélye miatt Ausztriában várjon a további utasítások-
ra. Paksy János ekkor 16 éves volt és iskolát kellett válasz-
tania. Tehetsége alapján az iparművészeti középiskolába 
iratkozott be, majd Németországban megszerezte az álla-
mi diplomát. Miután Ilona férjhez ment Göndöcz Kálmán4 
lelkipásztorhoz, aki Hollandiából érkezett (Münchenben 
eskette őket Tüski István lelkész), Paksy János a belső 
hangra hallgatva, teológiai tanulmányok végzéséhez kezd.

Amikor Paksy János és szerettei naponta látták 
és tapasztalták azt, hogy mivé váltak és milyen keser-
ves sorsuk volt a magyar menekülteknek Ausztriában 
és Németországban, akkor, huszonöt éves korában el-
határozta, hogy Isten után a Laernoes úr segítségével 
Kampenben készül fel a vigasztalás életfontosságú felada-
tára. (Ausztriában Gyenge Imre felsőőri református lel-
kipásztor környezetében találkozott a hollandiai G.M.J. 
Laernoes úrral, az Algemeen Kerkelijk Bureau igazgató-
jával, aki Kampenben segítette ösztöndíjhoz.) Egy pro-
fesszor családjánál kapott kosztot és szállást, ahol szin-
te, de az is lehet, hogy teljesen családtagnak tekintették. 
Rajzolási és festési tehetségét tudta ugyan kamatoztatni, 
de annál többet kellett foglalkoznia a klasszikus nyelvek 
tanulásával, hiszen a latin, görög és héber nyelv oktatásá-
ban alig vagy egyáltalán nem volt része. Teológus hallga-
tóként a nyarak nagy részét is Hollandiában töltötte, hogy 
az oda menekült magyaroknak segíthessen, tehát nem 
utazott „haza” Németországba.

Egy korábbi interjú keretében arra a kérdésre, hogy 
mit hallott Kampenben az 1956-os forradalomról, ezt 

4 Göndöcz Kálmán a sárospataki teológia szénioraként érkezett 
Utrechtbe, talán már 1947-ben. Németországban a Szabad Európa 
Rádió munkatársa. Amikor 1978-ban a kanadai Calgary magyar 
református gyülekezetének lesz a lelkipásztora, a neve előtt ott találjuk 
a doktori fokozat feltüntetését.

válaszolta: „Az 1955-ös év nyugodtan elment. 1956-ban, 
a forradalom évében én már másodéves diák voltam, jól 
beszéltem a holland nyelvet. Még ebben az évben kértek 
meg engem, nem csak az egyház, hanem az állam is, hogy 
menjek azokba a táborokba, ahol a magyar menekültek 
voltak. Kevés olyan Hollandiában élő magyar volt, aki 
beszélte a holland nyelvet. Sokan a menekültek közül to-
vább vándoroltak, de néhányan megmaradtak az ország-
ban. Azóta is több olyan magyar klub van, ahol összejár-
nak táncolni, enni-inni. Én velük nem nagyon tartottam 
a kapcsolatot, mert meg volt a munkám, a környezetem, 
ahol laktam, ott pedig nem volt a környéken senki, aki 
magyar lett volna. Csak az édesanyám volt mellettem, 
akinek köszönhetően még tudok magyarul beszélni, kü-
lönben azt is elfelejtettem volna valószínűleg. Az akkor 
óbudai ismeretségeim mind elvesztek, az 56-os forrada-
lom hatását a menekültek továbbították Hollandiába.”5 
Paksy János már évek óta hollandiai lelkész volt, amikor 
megkérte a holland állampolgárságot. Édesanyja halála 
után, hatvan éves korában nősült meg, felesége irodalmi 
érdeklődésű holland asszony volt, számos nyelven beszélt. 

Paksy János nagyra becsüli a kolozsvári teológia 
egyetemes szolgálatát, támogatja a hollandiai Juhász 
István Alapítvány munkáját. Érdeklődése különben ma is 
a teológia és a művészet párhuzamos üzenetére, a szép, 
a jó és a szeretet eredetére, ezeknek a kifejezésére irá-
nyul. A régi nagyok közül, nyugdíjas lelkészként, immá-
ron egyedül maradt és azt szeretné, hogy a könyveinek 
egy bizonyos része szálljon a Juhász István Alapítványra. 
Nékünk ajándékozta azt az 1960-as években készült ut-
rechti fényképet, ahol magyar teológusok társaságában 
együtt látható Varga Sándorral, Szekeres Attilával, Tóth 
Miklóssal és Tüski Istvánnal. Féltve őrzött fényképeinek 
albumából még egy másolattal lepett meg, amely a Kövy 
Attila esküvőjén készült. A kampeni teológusok közül 
Kövy Attilát testvéreként és legjobb barátjaként tartotta 
számon. Elmerengtünk afölött, hogy Kampen városka-
puinak eredeti metszetei ugyan még létezhetnek valahol, 
de kérdés, hogy akik birtokolják, tudják-é, hogy ki az al-
kotó művész? A nyolcvannyolc éves lelkipásztort ez már 
nem is érdekli különösebben, de még mindenkit számon 
tart. Tartalmas és velős összefoglalását a Szekeres Attila 
doktorálásáról, teológiai felfogásáról és hirtelen haláláról 
rögzíteni kellett volna, de nem tettük, mert áhítatosan 
hallgattuk…

Kilencven felé, hazafelé nézve, a tavaly azt mondta: 
„Régen, a Habsburg birodalomban az volt a temetkezési 
szokás, hogy a testet ott hantolták el, ahol az illető meghalt. 
A szívet viszont az illetőhöz legközelebb álló, neki legked-
vesebb helyre temették. Én a szívemet Magyarországra, 
Óbudára temettetném.”6

5  56 egy befogadó szemszögéből – interjú Paksy János teológussal... 
ht tp://spontant i .hu/index .php/2016/10/23/56-eg y-befogado-
szemszogebol-interju-paksy-janos-teologussal/
6  56 egy befogadó szemszögéből – interjú Paksy János teológussal ... 
Im. A magyar forradalom menekültjei közötti munkájáról és a holland 
befogadásról így vall:” Én református teológusként a menekültek 
úgynevezett akklimatizálódásáért voltam „felelős”. Lényegében 
beszélgettem velük, meghallgattam őket. Sokat adtam, de annál 
többet kaptam (Szent Pált idézi). A holland állam nagyban támogatta 
a menekülteket. A táborok mindig jól felszereltek voltak élelmiszer, 
gyógyszer vagy orvosi ellátás szempontjából. Minden körülmény 
adott volt ahhoz, hogy a hozzánk érkezők egy otthonos környezetben 
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III. Záborszky Gyulának holt hírét költötték….

Záborszky Gyula János, aki a mi kampeni névso-
runkban szerepel (1951-1952), valójában annyira magyar-
országi, mint Paksy János. Tény, hogy Magyarországon 
született, de a szülei 1948-ban vagy 1949-ben a kom-
munizmus elől Hollandiába menekültek.7 Az édesapja 
1925-1927 között az utrechti egyetemen tanul, 1926-ban 
az SDG elnöke. Már 1923-ban kiadott egy önálló mű-
vet a „Holland-Magyar Könyvtár” sorozatban, címe: 
„Lehet séges-e a Kálvinista Politika?” Záborszky János 
Andor István Hollandiában házasodott, fríz feleségének 
a neve Feikjen Venema, vagy ahogy a magyarok nevez-

ték: „Feike néni.”8 Magyarországi sorsukról alig tudunk 

valamit, azt is holland források alapján. Bizonyos, hogy 

1927-1931 között budapesti segédlelkész, azután Medina 

(1931), 1933-ban pedig Paks református gyülekezetének a 

lelkipásztora, és úgy tűnik, hogy 53 éves korában egyene-

sen onnan „jöttek”, vagyis menekültek Hollandiába, ahol 

Sneek városában segédlelkészi szolgálatot vállal9. Innen 

hívják meg 1950 aug. 1-én Bellingwolde gyülekezeté-

be, ahol 1955 nov. 30-ig szolgál.10 Ebben az időszakban 

(1950) iratkozik be az egyik gyermekük, Gyula János, a 

kampeni teológiára, és ha igaz, még 1955-ben is a teológi-

ai főiskola keretében találjuk. (Záborszky Gyula János 16 

éves korában jött Hollandiába a szüleivel, és kezdetben az 

egyik nagynénjénél lakózott a gyors nyelvtanulás végett.)

Nehezen tudtuk elfogadni, hogy Záborszky Gyula 

János kampeni éveiről és a későbbi sorsáról senki sem 

tud biztosat. Többen is úgy vélték, hogy korán elhunyt, 

míg a tavaly, 2016-ban az újságok köszöntötték őt és a 

feleségét a hatvanadik házassági évfordulójuk alkalmá-

val. Sorsa a Laren-beli tüdőszanatóriumtól kezdve úgy 

alakult, hogy megkérte az ápolónője kezét és 1956 jan. 

érezhessék magukat. Hollandia egy spórolós ország. Ahol lehet, ott 
mindig spórolnak, de ilyen területen nem zsugoriskodnak. Ha valamit 
megspórolnak, azt szívesen adják a szegénynek”.
7  Paksy János szóbeli, és dr. Tóth Miklós szíves levélbeli közlését (2017 
ápr. 28) e helyen köszönöm.
8  Elhunyt 1978 jan. 26-án. A 92 éves Tóth Miklós így őrzi emléküket: 
„Először Sneekben laktak, ahol 1950 nyarán meg is látogattam őket. 
Apja, aki paksi ref. lelkész volt, apámnak nagyon jó kollégája és barátja,  
1949 novemberében jött ide, mert menekült a kommunistává váló M.o.-
ról. Kelet-Groningenben (Bellingwolde?) lett lelkész, ahol a presbitéri-
um az életét pokollá tette. (Az egy hírhedt, mindent mindig jobban tudó 
presbitérimú hiper-kellemetlen geref. gyülekezet volt, amelyik sok lel-
készt tett tönkre. Z.J. egy / nom, intelligens és szeretetteljes ember volt, 
nem egy ilyen környezetbe való volt.) 1951/52-ben még vettem a számá-
ra egy könyvet, Christus ging Eboli voorbij. A bátyja vagy öccse, emlé-
kezetem szerint László, de ebben nem vagyok biztos, a koopvaardijhez 
került mint matróz. Egyszer, 1956 körül a bátyjával/öccsével találkoz-
tam. Eljött hozzánk Amszterdamba. Anyjával még egyszer véletlenül 
találkoztam egy egyházi összejövetelen. A / ú kedves, szimpatikus / ú 
volt. Azt hiszem, tbc-je volt. Nem tudtam, mi lett vele/velük.”
9  A jelentésekben olykor megemlítik, hogy nem bírja eléggé a holland 
nyelvet. Feltűnő viszont, hogy a kisebbik társgyülekezetben sikeresen 
munkálkodik és végzi az i< úsági munkát, míg a szocialista beállítottsá-
gú bellingwoldei vezetőséggel nézeteltérései támadnak és elbocsátják. 
Lásd: http://gereformeerdekerken.info/2016/09/03/de-evangelisatiearbe-
id-van-de-gereformeerde-kerk-te-nieuwe-schans/, letöltve 2017 május 1-én.
10  A Gereformeerde Kerken megbízásából a magyarok között is 
végez lelkigondozói szolgálatot. Emlékezetesek voltak az NCRV, a 
holland református rádió hilversumi adásainak a hétfő esti magyar 
bibliamagyarázatai. De Bilt helységben hunyt el 78 éves korában 1972 
jan. 21-én.

16-án egybekeltek. Feleségének a neve: Hella Jansma. 

Pszichológiai asszisztensként dolgozott Utrechtben, köz-

ben tanárképzőt végzett, nyugdíjazásáig kézimunka tanár 

volt. Három fi úgyermekük, 11 unokájuk és 2 dédunoká-

juk volt 2016-ban. Zaltbommel-ben élnek.11

Igazi meglepetésnek számított ez a „helyszíne-

lés”, mert eddig is sejtettük az apa-fi ú kapcsolatot a két 

Záborszky között, és a történetük nagyon emlékeztet a 

Jakos Lajosék sorsára, aki szintén Hollandiába jöttek a 

kommunista hatóságok zaklatása miatt. Záborszky János 

nemcsak a felesége, hanem diákkori foglalatosságai ide-

jén is a Sebestyén Jenő belső köréhez tartozott, így ért-

hető az, hogy a „gereformeerd” vonalon kívánt szolgálni 

Hollandiában.

IV. Kövy Attila életei…

Közöttünk élt, barátunk volt, de annyira szerény, 
hogy szinte sohasem beszélt magáról. Szerencsések va-
gyunk, hogy Papp Vilmos „szóra bírhatta”, és javarészt az 
ő írásából ismerheti meg az olvasó azt, ami az ő szolgáló 
életéhez és a meneküléseihez tartózik: „háromszor állt ki-
végző osztag előtt”.12 

A következő adatokat máshonnan emeljük ki: levente-
ként tizenhat éves korában, 1945 elején hurcolták el Berlin 
védelmére, ahol halomra látta elhullani a hon/ társait és 
azóta is őrületnek bélyegzett meg minden háborút. Évente 
egyszer, novemberben, az 1956-os magyar szabadságharc-
ról tartott előadást a harderwijki gimnázium osztályaiban, 
és ilyenkor még pisszenést sem lehetett hallani a hősies 
küzdelem történetének a felelevenítésekor. — Egy újságban 
megjelent interjú szerint halálos beteg volt, tüdőbajt kapott 
a háborúban. Tanárai támogatásával Magyarországról elő-
ször svájci gyógykezelésre indult Davosba. Onnan azért 
érkezett Hollandiába, mert már lezárták a magyar ha-
tárt. Kampenben 1950-től tanult tovább, majd történelem 
szakos tanári oklevelet szerzett és 1954-ben megnősült.13 
Három lányuk és egy / uk született14., 1958. szept. 2-án 
nyerte el a holland állampolgárságot. Harderwijkben éltek, 
az ottani gimnáziumban oktatott.

Kövy Attila életművének a hollandiai méltatásával mi 
eddig nem találkoztunk, hiányoljuk a kortársai részéről. 
Kövy Attila publikációinak a sorából eddig csak három 
tételt sorolhatunk fel: — De barakken van Hohensalza. 
Írta: Attila Kövi. Kampen, 1989, Uitgeverij Kok. A regény 
arról szól, hogy a második világháború utolsó évében a 
hadi pusztítások magyar menekültek seregét kényszerítik 
nyugatra. — Kövy, Attila: Bethlen Gábor és Hollandia. 

11  Diamanten bruidspaar. In: Nieuws Bommelerwaard, Nieuws 
Zaltbommel, Senioren. 16-01-2016. Letöltve 2016 aug. 29-én: http://
mooimaasdriel.nl/nieuws/7434/25103/diamanten-bruidspaar
12  Papp Vilmos: Negyvenegy prédikátor. XX. századi magyar „gálya-
rab” prédikátorok. V. kötet. Felelős kiadó: Papp Vilmos. Buda pest, 
2011, p.131.
13  Felesége, akit Mia-nak szólítottunk, leánykori nevén Maria 
Margaretha Brillenburg Wurth, 1928. márc. 20-án született és elhunyt 
2006 május 12-én. Kövy Attila 79 éves korában hunyt el Harderwijkben, 
2004. jan.2-án. Nyughelye: Begraafplaats Elzenhof, Walstein 99-101, 
3848 AP Harderwijk. 
14  Lásd Zelei Miklós: A harapkutyák és a szabadság. In: „Magyar 
Hírlap”, 1997. október 18. Világhálón megtekintve 2017 ápr. 3-án: 
http://www.itt.allunk.iv.hu/30-a-harapkutyak.php
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In: Mikes_International _0106.pdf, 2006. 1-3.szám. 
Megtekintve 2017 ápr. 3-án. Kiváló tanulmány, erede-
ti okiratokat is felkutatott a hágai levéltárban. — Kövi, 
A: Hongaarse immigratie na 1956. In: „Tijdschri%  voor 
Geschiedenis.” 100. évf. (1987), p. 446-459. Idézzük a kü-
lönlenyomat 1988. május 12-iki, Vianenben jegyzett dedi-
kációját: Sok szeretettel Hermán Jánosnak, áldozó csütör-
tökön, a „magyar vadonban”.

Számunkra olyan sokat jelentett, hogy a rádiós ige-
hirdetések magyar nyelvű sugárzásába együtt kapcsolód-
hattunk be éveken keresztül, 1998 előtt és még azután is 
egy ideig. Monte Carlóból sugározták a Zwolléban felvett 
adásokat, amelyeket felváltva fordítottunk, írtunk vagy 
olvastunk be a Gereformeerde Omroep Vereeniging fel-
kérésére.15 A pápai teológiai akadémia újraindításakor su-
gárzó arccal és nagy örömmel közölte velünk a jó hírt az 
intézmény feltámadásáról. Isteni csodának tartotta, azzal 
együtt, hogy ezt ő is megérhette.

V. Dr. Imre Ernő felteszi a pontot a kampeni i-re…

Szándékosan osztottuk be így a kampeni emlékek 
tárházát, mert egyedül az ő tollából született elérhető em-
lékirat16, amelyet mindazoknak ajánlunk, akik a kampeni 

15   A kolozsvári Zsigmond-Bosch Nórika nevét külön is meg kell említe-
nünk a hollandiai magyar református rádiózás „földalatti” korszakából.
16 Dr. Imre Ernő:Hat év csodái. Személyes élmények 1946 tavaszától 
1951-ig – A Szerző magánkiadása – Szentes, 2007 – Letöltve 2017 május 
1-én: http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=4552

teológiai tudományok kútjának a vizét itták. Reá nézve 
is mindenben igaz, amit Papp Vilmos mondott a kampe-
ni magyar diákokról:”Ha valaki akkoriban végigjárhat-
ta volna az országot, minden külön tájékoztatás nélkül 
megállapíthatta volna, hol működött olyan lelkész, aki 
Kampenben végzett…”17 Imre Ernő a hit mellé tudo-
mányt ragasztott és kegyes tisztelettel igyekezett átültetni 
a magyar viszonyok között a saját körben való szuvereni-
tás elvét és a maga eszközeivel munkálta a keresztyén ta-
nítás megjelenítését a társadalomban. Aki teheti, olvassa 
el a dr. Imre Ernő könyvét, az egykori kampeni diáknak a 
megélt csodákról szóló visszaemlékezését.

Évekkel ezelőtt többfelé is érdeklődtünk a hollandi-
ai magyarok között, hogy ki is lehetett az az Imre nevű 
lelkész, aki késve érkezett az utrechti állomásra, amikor 
megérkezett a 496 magyar gyermek 1948 júl. 18-án. Senki 
sem tudta. A fogadóbizottság részéről F.L.S.F baron van 
Tuyil van Serooskerken mondott beszédet, v.d. Linden 
lelkész a Gereformeerde Kerken nevében beszélt, van 
Gravemeyer a Hervormde Kerk nevében, Imre Ernő pe-
dig magyarul szólt a gyermekekhez és a végén elénekelték 
a himnuszt. Imre lelkész nemcsak a gyermekvonat foga-
dásánál, hanem az egésznek a megszervezésében jelentős 
szerepet vállalt.18

17  Papp Vilmos: Negyvenegy prédikátor, V. i.m. p.12.
18 Hongaarse kinderen gearriveerd. In: Utrechts Nieuwsblad, 1948, 
júl. 19, p.2.

o
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Hollandiának sajátos kapcsolata alakult ki a Kár-
pát-medence magyar református egyháztesteivel úgy az 
első világháborút megelőző, mint az azt követő korszak-
ban. Előadásunkban a református teológiai képzés terü-
letén létrejött peregrinatiot foglaljuk össze a számunkra 
elérhető adatok alapján. Az akkori időkből néhány lelkészi 
név és esemény közismertté vált, egyebekre az újabb ku-
tatások vetnek fényt. Megemlítjük, hogy a rimaszombati 
lelkész, a gömöri egyházmegye esperese, Pálóczi Czinke 
István1 lett az első csehszlovákiai püspök 1921 és 1929 
között, és neki jelentős szerepe volt a református egyhá-
zintézményeinek kiépítésében2. Ismeretes, hogy 1925-ben 
Losoncon Teológiai Szemináriumot alapítottak, és refor-

1  Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3. 
kiad., Ladányi Sándor szerk.; Budapest, 1977., p.119
2  Tiszáninneni Református Egyházkerület, a Szlovenszkóba szakadt 
gyülekezetekből, alakult meg 1920 dec. 21-én Kassán, püspöke Pálóczi 
Czinke István; Szlovenszkói Dunáninneni Református Egyházkerület, 
megalakult Komáromban, 1921 jan. 28-án, püspöke Balogh Elemér; 
Kárpátaljai Református Egyházkerület, püspöke Bertók Béla, 
létrehozták 1922. október 31-én.

mátus tanítóképző működött Komáromban 1935-től3. 
Pálóczi Czinke István a konventi és zsinati lelkészi elnöki 
minőségében @ gyelmet fordított a külföldi kapcsolatok 
ápolására, többek között az olyan @ atalabb munkatársak 
segítségével, mint a Budapestről hazatelepedett Galam-

bos Zoltán4 és Zsemlye Lajos, akik Utrecht egyetemén 
tanultak. Nagy János az amszterdami Vrije Universiteit 
hallgatója volt, Antal Gyula, Szabó Zsigmond, Keresz-

túri László, Szakáll János, Kossár András és Kövy Attila 

Sándor pedig a kampeni teológia neveltjeiként végeztek 
példás lelkészi, illetve tanári szolgálatot.

Ismeretes, hogy az új állam, a Csehszlovák Köztár-
saság keretében a református lelkészek csak akkor szol-
gálhattak, hogyha hűségesküt tettek, ezután pedig szer-
vezkedhettek, de az egyház statútumát az állam mégsem 

3 Csomár Zoltán: A csehszlovák államkeretbe kényszerített Magyar 
Református Keresztyén Egyház húszéves története 1918–1938, Magyar 
Királyi Állami Nyomda, Ungvár, 1940, p. 19.
4  Tömösközi Ferenc: Galambos Zoltán élete és szolgálata. Előadás a 
komáromi Selye János Egyetem Teológiai Fakultásán 2017 október 12-
én. A konferencia témája: ,,A hit és a közösség szolgálatában.”
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ismerte el. „Csehszlovákiai Református Egyetemes Egy-
ház”: ez volt annak az első világháború utáni felvidéki 
egyháztestnek a hivatalosított neve, amelynek tagjaiként 
216.662 lelket számláltak. Ez az adat az 1930-as csehszlo-
vákiai népszámlálás hivatalos összesítőjéből származik. 
(Az első népszámláláskor, amely 1921-ben volt, 223.168 
egyháztagot tartottak számon.5) Jelenleg a „Szlovákiai 
Református Keresztyén Egyháznak – amely egy egyház-
kerületet képez kilenc egyházmegyével (közülük kettő 
szlovák) – jelenleg 204 anya-, 103 leányegyházközsége és 
59 szórványgyülekezete van. Népszámlálási adatok sze-
rint a Felvidéken majd 100.000 a reformátusok száma. A 
hívek lelkigondozását 235 lelkész végzi, közülük mintegy 
200 a magyar. A rendszerváltás előtti nagy lelkészhiányt 
sikerült felszámolni, mára minden életképes gyülekezet-
nek van saját lelkésze, sőt folyik a második lelkészi állá-
sok kialakítása és betöltése is.”6 Az ötven évet szünetelő 
peregrinatió új lendületet nyert, újabban már doktorált is 
egy szlovákiai teológus Kampenben.7

I. A csehszlovákiai teológusok 1923-mal kezdődő 

kampeni peregrinációja

Előadásunk témájáról az első pár soros összefoglalót 
a losonci származású Kövy Attila teológus-történész8 írta 
1954-ben: „Számra nézve a legnagyobb csoport. 1925 óta 
majdnem minden esztendőben jött két-három teológus 
Magyarországról, és ami a legfontosabb: amikor a felvidé-
ki magyar reformátusoknak még nem volt önálló lelkész-
képző intézetük Losoncon, a holland zsinat felajánlott 
több ösztöndíjat a Felvidéken élő magyar diákok számá-
ra, akik a cseh hatóságoktól – különösen az első években 
– nem kaptak engedélyt arra, hogy magyar teológiákon 
végezhessenek A Kövy Attila által említett bizottság az 
úgynevezett szigorú református egyház9 gyülekezeteinek 

5  László László: Az erdélyi és a szlovákiai magyarság a népszámlálások 
tükrében. In: „Korunk”, III. f. IV. Kolozsvár, 1993/10. sz. p.117-122.
6  A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház rövid története. In: 
„reformata.sk - Szlovákiai Református Egyház”honlapon, megtekintve 
2017 nov. 28-án:http://www.reformata.sk/mutat/379/
7  Dr. Somogyi Alfréd egyháztörténész szíves közlése a 2017 ápr. 24-iki 
levelében: „Molnár István, királyhelmeci lelkipásztor 2001-2002-ben 
Utrechtben tanult; Orémus Zoltán, kassai lelkipásztor, Abaúj-tornai 
esperes, 1992 októbere és 1993 júniusa között Kampenben tanult 
a Broederweg intézményében. Demes Tibor, hardicsai lelkipásztor 
pedig 2006 szeptembere és 2007 júniusa között tanult Kampenben, 
majd 2008 nyarán is ott volt két hónapig, végül 2011 szeptemberében 
doktorált a Broederweg alatti teológiai egyetemen, amelyet a 
Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken tartanak fenn.” — Demes Tibor 
disszertációjának a címe: Honour the widows!  Identi< cation of the 
honour toward the widows in 1Tim 5,3–16 (Az özvegyeket tiszteld! 
Az özvegyek iránt való tisztelet megállapítása az 1Tim 5,3–16-
ban). Megvédésére 2011. június 30-án került sor. Opponensei prof. 
dr. P.  R. van Houwelingen, prof. dr. E. A. de Boer és drs. C. J. Haak 
kampeni tanár voltak. Lásd „Kálvinista Szemle”, LXXXIII évf., 11. sz., 
Komárom,2012 nov. p. 9.   Letöltve 2017 ápr. 24-én: www.reformata.sk/
data/documents/2013/03/10/KSZ2012-november.pdf
8  Kövy Attila fényképének lelőhelyét lásd Papp Vilmos: Negyvenegy 
prédikátor. V. kötet, Budapest 2011, p.127.
9  „A holland szigorú református egyházban a legnagyobb súlyt 
a helyi gyülekezetekre helyezik, és teljesen elvetnek mindenféle 
megkülönböztetést az egyházi tisztséghordozók között.” Lásd Jakos 

a megbízásából született, és a Gereformeerde Kerken 1923 
augusztus 21 és szeptember 23 között tartott zsinatán hoz-
ták létre Utrechtben. Ugyanebben az esztendőben, vala-
mivel korábban, 1923. június 17-én Léva városában került 
sor az alkotmányozó zsinatra, amikor a három egyházke-
rület számára megalkották a Szlovenszkói és Kárpátaljai 
Egyetemes Református Egyház törvénykönyvét.10 A zsi-
nat iratai csak töredékesen maradtak fenn, de rekonstru-
álható, hogy már 1923 előtt felmerült az igény egy saját 
református tanítóképző intézet felállítására. Szükségként 
jelentkezett egy saját teológia felállítása megszervezése is 
a református egyház számára.11

Sörös Béla személyisége volt a kezesség, és a nagy va-
gyonnal bíró losonci református egyházközség vállalta 
1925 és 1939 között a főiskola fenntartásával járó terhe-
ket. Az Egyház e feladat elvégzésével szerencsére Sörös 
Béla losonci lelkipásztort bízta meg. 1925 szeptemberé-
ben megnyílt a losonci református teológiai szeminárium, 
mely mindvégig a felvidéki magyarság egyetlen főiskolája 
maradt12. Az Egyház lehetőségei szerények voltak s így – a 

skót református egyház13 vezetőinek tanácsát követve – 
szerény keretek között kezdi a teológia 1939. január 25-ig 
tartó munkáját.”14

Sebestyén Jenő professzorék elsősegély-szerű, idő-
ben történő tájékoztatása nyomán a holland református 
egyházaknak (Gereformeerde Kerken, tehát nem a nagy 
Hervormd Egyháznak) létrejött egy külön, a magyar ösz-
töndíjakkal foglalkozó bizottsága, amely a kezdetektől 
fogva < zette a kampeni, és az amsterdami egyetemen(Vri-
je Universiteit) tanuló magyar diákok költségeit is. Elnöke 
és megalakulása óta ennek a bizottságnak a tagja a zwol-
lei református lelkész H. A. Munnik.15 Egyik eszközük 

Lajos: A holland szigorú református Egyház gyülekezeti élete és 
missziói munkája. Budapest, 1942, p.56.
10  Fritz Peyer-Müller: A Kárpátaljai Református Egyház története 
a két világháború között – kitekintéssel a jelenre. EPMSZ kiadása, 
fordította: Ruszthy Gyuláné.  Budapest, 1994. p. 48.
11  Harsányi Béla: A felvidéki és kárpátaljai egyetemes református 
egyház törvényalkotó munkája a két világháború között. A lévai és a 
pozsonyi zsinatok. In: „Egyháztörténeti Szemle”, XVII/4 (2016), p. 66.
12  A hallgatói létszámot tekintve eltérnek a vélemények, de a 
legmegbízhatóbb források szerint a losonci teológiának fennállása 
idején 207 hallgatója volt, akik közül 118-an Losoncon, 44-en pedig 
máshol fejezték be tanulmányaikat. Az Egyetemes Konvent 1939. április 
19-20-án tartott ülésén külön is foglalkozott a losonci teológiával. Az 
intézményben letett vizsgákat elismerték, az ott végzettek lelkészi 
oklevelét minden fenntartás nélkül nosztri< kálták. Lásd Puntigán, 
2005, p. 32 és p. 69.
13  A Losoncon működött református teológiai szeminárium a skót 
egyesült szabad egyház Csehszlovákiában hivatalos utat tett moderá-
torának ajánlatára, a skót presbiteri egyház korábbi lelkészképzésének 
mintájára létesíttetett, azzal a különbséggel, mellyel a helyi viszonyok-
nak megfelelően itt alkalmazni kellett. Csomár Zoltán, im. p.147-148.
14 Szabó Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története 
- I. rész. Regio. Kisebbségtudományi Szemle 1. évf. 3.sz. (1990. július) 
Megtek. 2017 nov. 28-án: http://epa.oszk.hu/00000/00036/00003/
pdf/09.pdf
15  „Érdemei elismeréséül a debreceni egyetem díszprofesszorává, a 
budapesti teológia pedig tiszteletbeli tanárává nevezte ki még 1938-ban, 
illetve 1946-ban. A pápai teológián, ahol egy ideig vendégelőadásokat 
tartott, külön diplomával tüntetik ki. Az ő hathatós támogatásának 
köszönhető az is, hogy a ref. egyházak a magyar emigráns egyház 
munkáját Hollandiában hivatalosan is támogatják. Hetvenedik 
születésnapja alkalmából illő, hogy mi magyarok is megemlékezzünk 
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a holland-magyar sajtó, ezen belül pedig a „Kálvinista 
Szemle” és az 1922-ben alapított „Hongaarse Heraut” 
volt. Az említett bizottság munkájának köszönhetően 
summázhatjuk is a kampeni eredményt: 1923 és 1956 kö-
zött huszonhat magyar diák tanult Kampenben, akiknek 
a sorából most kiemeljük a hat csehszlovákiai illetőségű 

i� ú nevét. Az 1923-1956 közötti névsort Szabó Dezső 
kálózi lelkipásztor állította össze 1955-ig. A Szabó Dezső 
által vezetett névsort Ónodi Szabó Lajos16 lelkipásztor 
látta el jegyzetekkel és küldte Hermán M. Jánosnak 1985 
febr. 8-án. Ezen kiegészített névsor17 első alkalommal ke-
rül így közlésre, kiegészítve a Kampeni Teológia lajstro-
mának18 és Maarten Aalders professzornak19 az adataival.

1923-1925. Antal Gyula.  Léváról.20 (A * UK lajstro-
ma a nevét nem említi.) 

1924-1926. Szabó Zsigmond21 (Nr.972 - a * UK lajst-
roma, p.131 szerint Csehszlovákiából jött, 1903-ban szü-
letett, beiratkozott 1924 szeptember 19-én, Kampenből 
1926 júliusában távozott, lelkipásztori szolgálatba lépett.) 

1925-1927. Keresztúri László22 Lakhelye: Csehszlo-
vá kia, tarcali lelkész volt, 1966. jan. 1-től nyugdíjas, írta 
Szabó Dezső. (Nr. 1004 - a * UK lajstromának p.  132 

róla.” Ezt a H.A. Munnik lelkészre vonatkozó hírt is a „Jöjjetek/
Harangszó” közös hasábjain lehet olvasni. Lásd 1954. június-július, 
7-ik évfolyam, 6-7 szám, p. 5. Megtekintve 2017 márc. 1-én, http://
www.epa.hu/00900/00935/00046/pdf/00046.pdf
16  Ónodi Szabó Lajos Született Budapesten, 1911. szept. 18án, ele mi és 
középiskoláit Szentesen, a család hazájában végezte, a teoló giát Buda-
pesten 1933 szept 19-én. Ekkor Szentmártonba 1934 1.1-én Pesterzsé-
betre ment segédlelkésznek, hogy ez év okt havában Montpellier-be, 
honnan 1935 hazatérvén szept 13-án papi vizsgát tett. Budapesten Kő-
bányán (1936 II-ig)Kálvin téren (193XI. 30-ig), Zuglóban (1937 IX. 1ig) 
s.lelkész, a Soli Deo Gloria Ref. Diákszövetség főtitkára (1939 VII 30ig)  
ezután betegszabadságon 1940. II.1-től Vácon, VI.17-től Monoron se-
gédlelkész, 1941 szept 1-től áll. Valláskutató lelkész. Ily minőségét az 
állam 1952 II.-i rendelettel megszüntetvén, immár s. lelkész lett míg 
fentiek be nem következtek. 1955 XII havában a vecsési gyülekezet hív-
ta lelkészül, de a püspök (Bereczky Albert) ellenállt és kifejezte, végül 
érvényesítette akaratát, hogy Váchartyánba jöjjön és itt végzett lelkészi 
szolgálatot 1956 – 1974 között, lásd világhálón, megtekintve 2017 ápr. 
20-án. mhttp://www.vachartyan.reformatus.hu/tortenet.php
17  A Szabó Dezső féle kampeni névsort közölte Hermán M. János 
a „Kuyper Ábrahám egykori látogatása Bukarestben, Budapesten 
és magyarra fordított műveinek 1962-es elégetése Kolozsváron.” c. 
tanulmányában. Lásd „Teológiai Fórum”. A Selye János Egyetem 
Református Teológiai Kara és a Calvin J. Teológiai Akadémia 
tudományos folyóirata. X. évfolyam 2. szám, 2016, p. 70-71.
18  Gegevens betre? ende de * eologische Universiteit Kampen 1854 
– 1994. Bijeengebracht door drs. J. van Gelderen en F. Rozemond. 
Uitgeverij Kok – Kampen, 1994. – Dr. Maarten Aalders professzornak 
köszönöm a könyv megküldését.
19  Dr. Maarten Aalders: Hongaarse bursalen. Kézirat, 2016. És: Hon-
garen in Kampen. Kézirat, 2017. E helyen is hálásan köszönöm Maarten 
Aalders kutatásainak a rendelkezésemre bocsájtott eredményeit.
20  Antal Gyula Alsószecse községben született 1896-ban, meghalt 
1938-ban Léva városában. Lelkipásztorként szolgált Léván 1925-1938 
között, a losonci teológia tanára volt és Léva város polgármesterévé vá-
lasztották az 1932-1938-as években. (Maarten Aalders kutatásaiból ki-
derül, hogy valóban megtalálható a neve az 1923-as Zsinat Irataiban, to-
vábbá, hogy Kampenben tanult 1923-1925 között.) Pápai teológus volt.
21  M. Aalders: tanulmányi útjáról kísérő jegyzék készült holland 
nyelven. Aalders közli, hogy Szabó Zsigmond 1903 január 20-án 
született Kis Saró nevű faluban. (Kissáró vagy szlovákul Sarovce a 
trianoni békeszerződésig Bars vármegye Lévai járásához tartozott. 
1938 és 1945 között újra Magyarország része volt.) Szabó Zsigmond a 
pápai teológián tanult, és Aalders szerint több tantárgyból vizsgára is 
állt Kampenben.

szerint 1903-ban született, 1925 október 1-én iratkozott 
be és 1926 májusában távozott Kampenből.) 22

1927-1929. Szakáll János.23 Szabó Dezső szerint az 
akkori Csehszlovákia állampolgára. (Nr.1060 - A * UK 
lajstroma azt írja a p. 133, hogy 1904-ban született, 1927-
ben szept. 30-án iratkozott be, és 1929 júniusában távo-
zott Kampenből. Nincs tudomásuk arról, hogy lelkészi 
szolgálatba lépett volna.) 

1940-1941. Kossár András.24 Csehszlovákiából. 
(Nr.1301. A * UK lajstromának p.140 szerint Kossár 

22  M. Aalders: Keresztúri László tanulmányi útjáról kísérő jegyzéket 
írtak holland nyelven. Aalders kutatása nyomán megtudjuk, hogy 1903 
szept. 10-én született Nagygéres községben ( szlovákul Veliký Horeš). 
Kampenbe való beiratkozása előtt három évig a debreceni Tisza István 
Tudományegyetem hallgatója volt. Ismeretes, hogy 1927 júliusában tért 
haza, Csehszlovákiába. — Róla írja Kövy Attila: „Persze a nevek nagyon 
furcsán hangzanak, ha hollandok ejtik ki őket: egy volt magyar diákot, 
ma már tekintélyes pap Magyarországon, itt még ma is „Kerkhistorie”-
nak hívnak (ez azt jelenti kb. „egyháztörténet”), azért mert Keresztúryt 
sehogyan sem tudták kiejteni.”
23  Szakáll János tanulmányi útjáról kísérő jegyzék készült holland 
nyelven, továbbá nevét említik az 1930-as Zsinati Iratokban. Aalders 
kutatásából ismert, hogy 1904 ápr. 21-én született és a sárospataki 
teológiának volt a hallgatója. Maarten Aalders jegyzete szerint 1927 
márc. 7-én iratkozott be Kampenbe és nem 1927 szeptemberében. – A 
Magyarországi Református Egyház 1937-es konventi névtárában Sza-
káll János úgy szerepel, mint Özörény (szlovákul:Gemerska Horka) 
lelkipásztora.
24  Kosár András nevét a jegyzőkönyvekben Kossár formában is rög-
zítették. M. Aalders jegyzeteiben a születési dátuma: Komárom, 1917. 
nov. 13, és a Pápai Teológia diákja volt. — HMJ: Az egyházi felsőbbség 
1944 decemberében elhelyezi az ipolysági református segédlelkészt, 
Kossár Andrást, akit 1941. november 17-én neveztek ki Ipolyság 125 
lelket számláló gyülekezetébe (Perőcsény Y ókegyháza). Emellett a hit-
tan oktatója és kórházlelkész. „Kossár András segédlelkész igen buz-
gó és lelkes szeretettel látta el a munkáját. Végezte a vallástanítást a 
tanintézetekben, bibliakört vezetett, meglátogatta a családokat, össze-
tartotta a híveket és igehirdetésével építette a lelki házat. A különbö-
ző községekben is látogatta a híveket, akik bejártak Ipolyságra, de 6 
ízben tartott istentiszteletet községekben is. 1942-ben egyházi adót 92 
P-t Y zettek. Ipolyságon egy lelkész munkaerejét lekötő lelkészi munka 
van…”, örökítették meg az 1943-as vizitáció jegyzőkönyvében.  (Ipoly-
ság templomának alapkőletételén Izsmán Jónás lelkipásztor Hermán 
M. Jánost is meghívta, aki Tőkés László püspök kíséretében jelen volt 
az ünnepségen.) Lásd Tóth Tibor: Egy évszázad a történelem sodrá-
sában. Az ipolysági magyar tanítási nyelvű gimnázium jubileumi év-
könyve 1913–2013, p. 28 Lásd még, megtekintve 2017 ápr. 22-én: http://
www.ipolysag.reformatus.sk/letoltesek/Ipolysag_reformatus_egy-
haza.pdf  — Elhalálozásának a hírét a felvidéki  „Kálvinista Szemle” 
közölte 2006 májusában a 15-ik oldalon:” Március végén 89. életévében 
elhunyt Kossár András, az egykori dél-nyitrai egyházmegye esperese. 
Temetése március 29-én utolsó szolgálati helyén és lakhelyén, Duna-
mocson volt.” Életrajzához tartozó fontos adatok közé tartozik, hogy 
1935-ben érettségizett a komáromi Szent Benedek Rendi Katolikus 
Gimnáziumban, és a losonci Református Lelkészképző Szeminárium-
ból átiratkozva, 1939. februárjától a pápai Református Teológiai Aka-
démia rendes hallgatója lett, teológiai tanulmányait 1941-ben fejezte 
be. Mindkét lelkészképesítő vizsgáját Pápán tette le 1941-1942 között. 
1941-1944 között Ipolyságon volt missziós káplán mint a perőcsényi re-
formátus esperes segédlelkésze. 1945-ben Komáromban káplán. 1949-
ig Dunamocson helyettes lelkész, majd 1993-ig ugyanitt megválasztott 
lelkipásztor volt. (Források: Kossár Ila személyes információi alapján, 
Kálvinista Szemle, LXXVII. évfolyam 5. szám, 2006. május.).Lásd még 
özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán. Az interjút készítette, szerkesz-
tette: * Dr. Öllős Erzsébet. Komárom, 2015. február-március. Letölt-
ve 2017. ápr. 22-én: http://www.kre.hu/portal/images/eletutinterjuk/
Koronczi_Dezsone_eletutinterju.pdf — Amikor 2012-ben az egykori 
dunamocsiak megerősítették a konY rmációi fogadalmukat és megko-
szorúzták a sírját, így emlékeztek: „A fogadalmukat megerősítők ezt 
követően a 90. zsoltár eléneklésével a temetőben koszorút helyeztek 
el felkészítő lelkipásztoruk, Kossár András esperes sírján. Szeretettel 
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Andreas 1917-ben született, 1940 március 18-án iratko-
zott be, magyarországi, Kampenből való eltávozásának a 
dátuma 1941. június. Nincs tudomásuk arról, hogy lelké-
szi pályán helyezkedett volna el.

1950-1951. Kövy Attila.25 Szabó Dezső: „Jelenleg 
tanár Harderwijkben. Testvére a pápai gyűjtemények 
igazgatója. Teológus társam volt.” (Nr. 1526. A ) UK laj-
stromának p. 150 szerint Kövy Attila Sándor 1924-ben 
született, 1950 október 16-án iratkozott be, magyarorszá-
gi, Kampenből való eltávozásának a dátuma ismeretlen. 
Szerzők jelzik, hogy nincs tudomásuk arról, hogy lelkészi 
pályán helyezkedett volna el.)

Összesítésképpen: a hat felvidéki származású diák 
közül Kövy Attila Hollandiában maradt és elismert ta-
nári karriert futott be, irodalmi hagyatéka még feldol-
gozatlan; Keresztúri Sándor magyarországi lelkészként 
vonult nyugalomba, de hollandiai tanulmányútja végez-
tével ő is hazatért az akkori Csehszlovákiába, akárcsak 
Antal Gyula, Szabó Zsigmond, Szakáll János és Kossár 
András. (Megjegyezzük, hogy a legelső diák, Antal Gyula 
nevét a kampeni albumban nem örökítették meg, és ezért 
különösen fontos számunkra az egykori kampeni diá-
kok emlékfüzete, amelynek a jelenlegi lelőhelyéről nincs 
tudomásunk.)

Másik, a tárgyunkhoz tartozó fontos adat: a Vrije 
Universiteit hallgatóinak a sorában Nagy János az első és 
egyetlen beiratkozó (1924 nov. 10), akinek eddig csupán 
a születési dátumát ismertük.26. (Az amsterdami Vrije 
Universiteit keretében 1921 és 1951 között 30 magyar 
diák tanult.) Nagy János sorsa is a világ nagy változásai 
szerint alakult, a nehézségeket menet közben küzdöt-
te le.27 Nagy János, de a társai esetében is kimondottan 

idézték fel emlékét, aki ha kellett, kellő szigorral, de mindenkit eljut-
tatott a kon< rmációra, lehetővé téve, hogy a református egyház tagjává 
válhassanak.” Letöltve 2017. ápr. 22: http://felvidek.ma/2012/12/egyko-
ri-eskujuket-erositettek-meg-dunamocson-a-volt-kon< rmandusok/ — 
A „Pápai Hírlap”az 1939 dec. 9-i számában a 3. old. közli, hogy Kossár 
András az egyházzenei versenyen harmónium játékkal működött köz-
re. Letöltve 2017 ápr. 22-én. https://library.hungaricana.hu/hu/view/
PapaiHirlapM_1939/?pg=280&layout=s
25  - Kövy Attila Sándor (Alexander) 1924 jún.21-én született Loson-
con. Édesapja Kövy Árpád losonci református lelkész, teológiai tanár, 
és újságíró volt.  Életútját kutatva, szép harderwijki (iskolai) emlékek-
kel találkoztunk, amelyet egyik volt diákja jegyzett fel a történelmet 
oktató tanárról. A holland nyelvű közlés helye a világhálón, megte-
kintve 2017 ápr. 3-án:: http://herinneringenaanharderwijk.blogspot.
nl/2013_09_01_archive.html — Kövy Attila 79 éves korában hunyt el 
Harderwijkben, 2004. jan. 2-án. Nyughelye: Begraafplaats Elzenhof , 
Walstein 99-101, 3848 AP Harderwijk.   Édesapja ezt jegyezte fel < a szü-
letéséről és kereszteléséről: „1924. június 21, augusztus 5. Attila Sándor. 
Szülők: Kövy Árpád református lelkész, Párducz Erzsébet, ágostai hit-
vallású evangélikus, Losonc. Keresztszülők: dr. Csia Béla református, 
pénzügyi fogalmazó, Budapest, Párducz Mária. Keresztelte Sörös Béla 
lelkész.” Lásd „A késő idők emlékezetében éljenek, i.m. p. 199.
26  Nagy János születési adata M. Aalders jegyzete alapján: Losonc, 
1905 szept. 21.
27  „A késő idők emlékezetében éljenek, i.m. p.255-257: CSÚZ Nagy 
János lelkész Losoncon születtem 1905. szeptember 21-én. Édesapám 
szabómester volt, én voltam a tízedik gyermek. Mikor a hatodik életé-
vemet betöltöttem volna, az apám meghalt. Édesanyám gondos takaré-
kossága és nagyobb nővéreim önzetlen támogatásával kilencen nevel-
kedtünk fel, és végeztük iskoláinkat. Elemi és középiskoláimat Loson-
con jártam. Még nem voltam 18 éves, amikor megkaptam a református 
reálgimnáziumi bizonyítványt. Ekkor cseh megszállás alatt a magyar 
< únak nagy gond volt a pályaválasztás. Bátyám kántortanító volt Bars-

szerencsésnek érezzük magunkat, hogy Somogyi Alfréd 
egyháztörténésznek köszönhetően eljutott hozzánk egy 
olyan, 2013-ban napvilágot látott kiadvány, amelyben is-
meretlen és fontos kiegészítő adatokat találtunk egy pár 
esetben az említett szlovákiai magyar teológusok hollan-
diai tanulmányi adatait és életútját illetően.28 A holland 
album studiosorum összeállítói adatok hiányában nem is 
követhették az egykori vendégdiákok pályafutását.

Antal Gyula például úgy maradt meg az egyik segéd-
lelkészének az emlékezetében, hogy: „Csehszlovákia leg-
jobb principálisa volt.”29

Kampeni tanulmányairól legtöbbet Szabó Zsig mond30 
jegyzett fel: „Az 1923/24-ik tanévben a pápai refor mátus 
teológiai akadémiára iratkoztam be. Ott ta nul tam a 

ban, szünidőkben ott tartózkodtam, volt egy komoly lelkű vallástaná-
rom az alsó osztályokban, s bár édesanyám katolikus volt, templomos 
istenfélelemben nevelt, így kész szívvel mentem a papi szolgálatra. A 
kolozsvári teológiára ez őszön - a román miniszteri engedély késése 
miatt - csak novemberben vehettek fel. Közben a barsi egyházmegyé-
ben Patay Károly esperes úr tanácsára Barsbesén helyettes praeorans 
tanítói állást vállaltam egy tanévre, s ő kilátásba helyezte, hogy jövőre 
külföldre mehetek. 1924 októberében tehát a holland szigorú reformá-
tus egyház segélyével az ő egyetemükön, a Vrije Universiteit-en, Ams-
terdamban a teológiai fakultás hallgatója lettem. A kálvinizmus ereje, e 
református bibliai kereszténység valósága tárult ki előttem ebben a cso-
dálatos környezetben. A nyelv nehézségeit hamar áthidaltam, a gyüle-
kezetekben az igehirdetés, s az előadásokban a teológiai ismeretekbe a 
pozitív hívő irányba nyertem bevezetést. Bár csak két tanévet töltöttem 
a hollandoknál, mégis egész életre szóló, elhatározó benyomásokat és 
indításokat vettem, s nagy hálával áldom érte az Istent. Az ott szerzett 
teológiai előkészítő tanulmányok, a megismert hatalmas teológiai iro-
dalom s a magammal hozott teológiai művek nagy segítségül szolgáltak 
a további tanulmányaimban. A közben szülővárosomban megnyílt re-
formátus teológiai szemináriumban 1926. októberben alapvizsgáztam, 
1929. májusban az első lelkészképesítő, 1931. június 17-én a második 
lelkészképesítő vizsgát állottam ki jó eredménnyel Losoncon, a felvidé-
ki egyetemes konvent bizottsága előtt. Közben teltek el a kápláni évek. 
A segédlelkészi szolgálatomat a kápláni vizsga után mindjárt 1929. jú-
nius 15-én kezdtem meg Nagysallón (barsi egyházmegye). Ez év őszén, 
1929. október 1-től december 21-ig a tényleges katonai szolgálatot vé-
geztem Prágában, először néhány hétig a 28. gyalogezredben, azután 
a törvényszerű beosztást kaptam meg, egészségügyi katona lettem az 
I. divisio- kórházban. A hatheti kiképzés után a katonai parancsnok-
ságon a protestáns lelkészi hivatalba nyertem beosztást. Itt a hivatal 
parancsnoka, Radechowski alezredes - csehtestvér lelkész - testvéri 
szeretettel és megértéssel viseltetett a magyar református lelkész-ka-
tonákkal szemben, igyekezett mindenkit a méltó beosztásba juttatni. 
A következő években a kötelező gyakorlatok alkalmával is mindig 
barátilag bánt velünk, és lehetővé tette a magyar református katonák 
lelki gondozását, és Prágában a Szent Márton evangélikus templomban 
rendszeresen tarthattunk magyar református istentiszteletet magyar 
katonák és egyetemi hallgatók részére. Nagysallón 1931. június 30-ig, 
két esztendeig voltam. Azon egyházmegye legnépesebb gyülekezete; a 
gyengélkedő lelkipásztor mellett minden gyülekezeti munka és funk-
ció az enyém volt, így a gyakorlat szempontjából hasznos volt. Buzgó, 
templomba járó volt a gyülekezet, a leányok vasárnaponként már jóval 
templomnyitás előtt gyülekeztek, hogy melyik ülhessen előbb a padjá-
ba. Az egyik tanítóval megalakítottuk a kon< rmált iY ak egyesületét, 
együtt tartottuk az iY úságot, és hetenként foglalkoztam velük.”
28  „A késő idők emlékezetében éljenek... A Dunántúli Református 
Egyházkerület lelkészi önéletrajzai (1943). Pápai Református Gyűjte-
mények Pápa, 2013. - Szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyze-
teket írta: Kránitz Zsolt A kötet szerkesztésében közreműködött: Köb-
lös József. Kiadó: Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos 
Gyűjteményei (Pápai Református Gyűjtemények) 8500 Pápa, Március 
15. tér 9. Felelős kiadó: Köntös László gyűjteményi igazgató Borítóterv 
és technikai szerkesztő: Mezei Zsolt Nyomdai munkák: OOK Press K\ , 
Veszprém Nyomdavezető: Szathmáry Attila
29  A késő idők emlékezetében, i.m. p. 92
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23/24-ik tanév végéig.30A 24/25-ik, 25/26-ik tanéveket 
a kampeni " eologische Schoolban, a holland Gerefor-
meerde Kerk-nél töltöttem. Ugyanis mint szlovenszkói 
teológus holland stipendiumot kaptam. Itt sokat dol-
goztam együtt dr.  J.  Itjeshorst kampeni gimnáziumi ta-
nárral, tanítván őt magyarul, ő meg engem hollandul. A 
nyelvben olyan előrehaladást tettem, hogy már 1924-ben 
Hillegomtól kezdve föl egész Franeker-ig hatvan külön-
böző holland helyen, úgy városokban, mint nagyobb fal-
vakban, tartottam előadást a felvidéki és erdélyi magyar 
kisebbség helyzetéről. Hágában nagyon előkelő hallga-
tóságom volt, és a lapok előadásaimat ismertették. így 
a magam módja és tehetsége szerint buzgón szolgáltam 
elnyomott népünk érdekeit az idegenben. Az Overijsseli 
provinciában holland részről felügyelője voltam a nyaraló 
magyar gyerekeknek. A magyar studensek alapjára előa-
dásaimmal 4000 holland forintot gyűjtöttem össze, mit a 
stipendium bizottsága kezel. Professzoraim közül kedves 
kötelességemnek tartom megemlékezni dr. H. Bouwman-
ról és dr. T. Hoekstraról. Melegszívű, a magyar egyházat 
szerető emberek voltak. Kollokviumaim közül, amiket ott 
letettem, Pápán kettőt számítottak be. Harmadik eszten-
dőre megkaptam a stipendiumot, de édesapám közbejött 
halála megakadályozott a kimenetelben. Sokat foglalkoz-
tam az ószövetségi szakkal… Hazaérve, 1926. szeptember 
8-án jó eredménnyel Pápán a kápláni vizsgát letettem, 
és ugyanott 1928. szeptember 12-én a papi vizsgát jeles 
eredménnyel szereztem meg. Tragikus sorsban volt ré-
szem. 1926. október 3-án a kissárói templomban Patay 
Károly esperes a szent szolgálatra kibocsátott, édesapám 
rám adta a palástját, és másnap halott volt. A kissárói nép 
rendkívül ragaszkodott családunkhoz, és engem egyhan-
gúlag meghívott, de nem volt irgalom, sem belátás sehol, 
bár azóta nem egy ilyen eset történt, nekünk 1928. már-
cius 12-én el kellett hagynunk a kissárói parókiát. Ettől 
kezdve a szolgálati helyeim így alakultak: 1926. október 
3-tól 1928. március 12-ig Kissáróban mint adminisztrá-
ciós lelkész, 1928. március 12-től 1929. február 1-ig Alsó-
szecsén mint esperesi segédlelkész, 1929. II. 1-től 1929. V. 
5-ig Nagysallóban mint segédlelkész, 1929. V. 5-től 1930. 
VI. 22-ig az Ung megyei Korláthelmecen mint rendes 
lelkész, 1930. VI. 22-től 1936. X. 1-ig az Ugocsa megyei 
Fertősalmáson mint rendes lelkész és 1936. X. 1-től a mai 
napig Nagyodon mint rendes lelkész. Időközben a cseh-
szlovák hadseregben fegyveres katonai szolgálatot telje-
sítettem. Szolgáltam Teresinben, innen áthelyeztettem 
Mlada Boleslávba a 47. gyalogezredhez, majd Milovicon 
a hangároknál őrszolgálatot teljesítettem. Ott szereltem 
le. Az akkori tisztjeimről, kivéve a volt legionista tiszte-
ket, csak tisztelettel tudok megemlékezni. Emberbecsü-
lő, talpig demokratikus gondolkozású emberek voltak, 
kik katonáikat embereknek tekintették, és nem bántak 
velük úgy, mint egy gépezetben lévő sró; al szokás bán-
ni. A Cirkve Cesky Bratri lelkészeinek, kántorainak és 
presbitereinek vendégszeretetét nem egyszer élveztem. És 
rendkívül életképes, modern egyháznak ismertem meg. 

30  A késő idők emlékezetében, im. p.140, megtekintve 2017. nov. 29-
én: https://library.hungaricana.hu/hu/view/PRGYK_Fk_13_Jub_02/? 
pg= 139&layout=s

A legnagyobb baj, minden nyomorúságnak fő oka az 
volt, hogy belföldi, cseh érettségivel nem rendelkeztem, 
kongruát így nem kaphattam. Azért legelső kötelességem 
volt, hogy a cseh érettségit megszerezzem. A rendelet úgy 
szólt, hogy az 1921-es érettségi nosztri@ kálandó, az 1922-
es érettségi nosztri@ kálható. így az én sorsom az emberi 
kegyre volt bízva.”

Felvidéki, azaz szlovenszkoi vonatkozásban ki-
emelkednek az Utrechti egyetem neveltjei is: Galambos 

Zoltán31 és Zsemlye Lajos32, akik a belmisszió területén 
kitűnően munkálkodtak és segítették egymást 1925-től.33

3233

31  „A késő idők emlékezetében éljenek.” i.m., p. 335: „Hollandiá-
ban megismertem a kampeni szellemi kört, az amszterdami szabad 
re formátus egyetemet. De a nyári szemeszterekre Németország-
ba mentem át, s egy-egy ilyen tanulmányi időt töltöttem a berlini, a 
bonni és a heidelbergi egyetemeken. Sok konferencián vettem részt. 
Beutaztam Európa nagy részét. Ismeretségeket, barátokat sze rez-
hettem Finnországtól egészen az Egyesült Államokig, illetve ezen 
országokban s számos más országban lakó testvérek között.” meg-
tek. 2017 nov.29. https://library.hungaricana.hu/hu/view/PRGYK_ 
Fk_13_Jub_02/?pg=335&layout=s&query=galambos%20zolt%C3%A1n

33 A késő idők emlékezetében „Hetény” egyházközség történetéhez 
jegyezték be,  im. p.273-276:
„Zsemlye Lajos lelkész Született Búcson (Esztergom megyében) 1895. 
január 30-án. Szülei: Zsemlye Péter református kántortanító és Mokos 
Vilma. Összesen öten voltak testvérek, és mindnyájan felsőbb iskolát 
végeztek. Az elemi iskolát a búcsi református gyülekezet iskolájában vé-
gezte. A gimnáziumot Pápán végezte 1906-tól 1914-ig. Alsó gimnazista 
korában rendszeresen részt vett Pongrácz József teológia professzor bibliai 
összejövetelein. Teológiai tanulmányait a budapesti református teológiai 
akadémián végezte 1914-től 1918-ig. Az első világháború alatt a többi bu-
dapesti református teológusokkal együtt egy évig önkéntes betegápolói 
szolgálatot végzett a Pénzintézetek Gyáli úti hadikórházában. A teológi-
ával párhuzamosan nyolc félévet hallgatott mint latin-történelem szakos 
bölcsészhallgató a budapesti tudományegyetemen. Az I. lelkészképesítő 
vizsgát a budapesti református teológiai akadémián tette le 1918. szeptem-
ber 18-án. A II. lelkészképesítő vizsgát szintén a budapesti református teo-
lógiai akadémián: 1920. szeptember 16-án. Szolgált a következő helyeken 
és minőségben: a budapesti fasori gyülekezetben, mint segédlelkész 1918. 
szeptember 20-tól 1919. április 8-ig. A Budapest- Kálvin téri gyülekezet-
ben mint segédlelkész 1919. április 8-tól 1923. december 21-ig. Itt élte végig 
a forradalmat és bolsevizmust. Egyben szemtanúja volt az úgy nevezett 
általános keresztyén és történelmi kálvinista irány egyházi élet terén való 
harcának. Közben mint a Kálvin téren Petri Elek püspök úr káplánja, an-
nak segítségével, ajánlásával, valamint Szabó Imre Család utcai lelkész 
közbenjárásával ingyen helyet kapott a baseli teológiai internátusában: 
az 1920/21. tanévben a baseli egyetem hallgatója volt. Jó alkalma volt a 
svájci egyházi élet meg@ gyelésére. Közben Sebestyén Jenő budapesti teo-
lógus professzor közbenjárására megkapta Utrechtben a Stipendium Ber-
nardinumot. Az 1921. év nyarát arra használta fel, hogy Németországban, 
Béthelben a Bodelschwing- féle szeretetintézményben töltötte el a nyarat, 
hol nagyon jól megismerte a német egyházi életet, főleg a német ébredési 
mozgalmakat. Az 1921/22. és az 1922/23. tanévet az utrechti egyetemen 
hallgatta. Itt személyes ismeretséget kötött a holland úgy nevezett szigorú 
református egyház több vezető személyiségével. Külföldről hazaérkezve 
Hetényen lett helyettes lelkész 1923. december 21-től 1924. szeptember 15-
ig. Komáromban helyettes lelkész 1924. szeptember 15-től 1925. október 
1-ig. Mint ilyen több tanulmányt s cikket írt a szlovenszkói és ruszinsz-
kói hivatalos református egyház lapjába, a Református Egyházi és Iskolai 
Lapba. Sörös Béla losonci lelkésszel személyes kapcsolatba jutva előadó 
lett az éppen akkor megalakult losonci református teológián. A ciklusa 
1925. október 1-től december 15-ig tartott. Tovább Hetényen helyettes 
lelkész volt 1925. december 16-tól 1926. április 17-ig. Hetényen lelkész-
választásra került a dolog, tehát Komáromszentpéterre távozott, hol he-
lyettes lelkész volt 1926. április 17- től szeptember 25-ig. Hetényen rendes 
lelkésszé megválasztatott 1926. május 18- án. Míg ez állását elfoglalhatta, 
a losonci református teológián előadó volt még 1926. szeptember 25-től 
december 18-ig. Hetényi rendes lelkésszé történő beiktatásának ideje: 
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és új kapcsolatainak kampeni összesítése (1923-2012)

Felvidéknek különösen fontos volt a kampeni kap-
csolat, hiszen a Losonczi Teológián beindított saját lel-
készképző intézetük felállításáig itt jelentős szellemi 
támogatásra leltek az akadémita lelkipásztorok képzése 
révén. Galambos Zoltán szolgálata az 1922-ben alapított 
„Hongaarsche Heraut” szerkesztőségében fölöttébb hasz-
nos volt a csehszlovákiai egyházi állapotok iránti ( gyelem 
felkeltésére. A holland egyházi személyek felvidéki láto-
gatásai szintén hozzájárultak a Gereformeerde Kerken 
ösztöndíj bizottságának a vélemény-formálásához. Míg 
a Vrije Universiteit hallgatóinak a sorában Nagy János 
az első és egyetlen beiratkozó (1924 nov.10), aki az im-
máron Csehszlovákiává vált szülőföldjére tér haza szol-
gálni,34 addig 1923-tól Kampenben ötön tanulhattak a 
második világháború kitöréséig és valamennyien haza-
tértek. Antal Gyula, Szabó Zsigmond, Keresztúri László, 
Szakáll János és Kossár András lelkipásztorokról van 
szó. (Megjegyezzük, hogy Antal Gyula nevét a kampeni 
albumban nem örökítették meg, és ezért különösen fon-
tos számunkra az egykori kampeni diákok emlékfüzete, 
amelynek a jelenlegi lelőhelyéről nincs tudomásunk.)

Mellbevágó, hogy a Kossár András 1940-es kampe-
ni beiratkozását követően hatvan évig nem tanult felvi-
déki lelkipásztor Hollandiában 2000-ig. Azután hárman 
is nyertek ösztöndíjat35, de nem az általunk tárgyalt, 

1926. december 19. Mint hetényi lelkész, élénk részt vesz a szlovenszkói 
református egyházi életben. A Soós Károly bácsi esperes szerkesztésé-
ben megjelenő Református Sión című gyakorlati teológiai lapban éveken 
át vezette a Csendes óra című rovatot, és bibliai textus alapján minden 
számba cikket írt. E lapban 3 folytatásos tanulmánya jelent meg: Föld-
műves népünk, Református intelligenciánk, A proletariátus címen. A Dr. 
Magda Sándor szerkesztésében megjelenő Református Egyházi és Iskolai 
Lapba sok vezércikket írt. Nagyobb tanulmányai voltak: A magántulaj-
don és a református keresztyénség, A független morál. Sörös Béla losonci 
teológiai igazgató szűkebb baráti köréhez tartozott, s így mint előadó részt 
vett annak vezetésével évről-évre Szlovenszkó nagyobb gyülekezeteiben 
tartott i8 úsági és leánykonferenciákon. Mint a szlovenszkói dunáninneni 
egyházkerület missziói előadója számos i8 úsági konferenciát rendezett, s 
gyülekezeti napot tartott. A Hetény környékén lévő református gyüleke-
zetek csaknem mindegyikében részt vett mint meghívott előadó a vallásos 
estélyeken előadásával, egyházi ünnepségeken prédikációval.”
33  Tömösközi Ferenc: A Komáromi Református Egyházmegye törté-
nete 1918-1938 között. Doktori disszertáció. Komárom, SJE, 2015, p.221.
34  Nagy János születési adata M. Aalders jegyzete alapján: Losonc, 
1905 szept. 21.
35  Dr. Somogyi Alfréd egyháztörténész szíves közlése a 2017 ápr. 24-
iki levelében:” Molnár István, királyhelmeci lelkipásztor 2001-2002-
ben Utrechtben tanult; Orémus Zoltán, kassai lelkipásztor, Abaúj-tor-
nai esperes, 1992 októbere és 1993 júniusa között Kampenben tanult a 
Broederweg intézményében. Demes Tibor, hardicsai lelkipásztor pedig 
2006 szeptembere és 2007 júniusa között tanult Kampenben, majd 
2008 nyarán is ott volt két hónapig, végül 2011 szeptemberében dok-
torált a Broederweg alatti teológiai egyetemen, amelyet a Vrijgemaakt 
Gereformeerde Kerken tartanak fenn.”— Demes Tibor disszertációjá-
nak a címe: Honour the widows!  Identi( cation of the honour toward 
the widows in 1Tim 5,3–16 (Az özvegyeket tiszteld! Az özvegyek iránt 
való tisztelet megállapítása az 1Tim 5,3–16-ban). Megvédésére 2011. 
június 30-án került sor. Opponensei prof. dr. P.  R. van Houwelingen, 
prof. dr. E. A. de Boer és drs. C. J. Haak kampeni tanár voltak. Lásd 
„Kálvinista Szemle”, LXXXIII évf., 11. sz., Komárom,2012 nov. p. 9. Le-
töltve 2017 ápr. 24-én: www.reformata.sk/data/documents/2013/03/10/
KSZ2012-november.pdf

az Oudestraaton székelő intézmény részéről, hanem 
Utrechtben és a kampeni Broederweg alatti teológiai 
egyetemen, ahol Demes Tibor doktorált. Csak remélni 
tudjuk, hogy az újabb felvidéki peregrinációs folyamat 
kezdetéről van szó, amely a jövendőben – esetleg diákcse-
rék révén is – kiteljesedhet.

Zwolle, 2017 októberében36

36 A késő idők emlékezetében „Hetény” egyházközség történetéhez 
jegyezték be,  im. p.273-276: „Zsemlye Lajos lelkész Született Búcson 
(Esztergom megyében) 1895. január 30-án. Szülei: Zsemlye Péter re-
formátus kántortanító és Mokos Vilma. Összesen öten voltak testvé-
rek, és mindnyájan felsőbb iskolát végeztek. Az elemi iskolát a búcsi 
református gyülekezet iskolájában végezte. A gimnáziumot Pápán 
végezte 1906-tól 1914-ig. Alsó gimnazista korában rendszeresen részt 
vett Pongrácz József teológia professzor bibliai összejövetelein. Teoló-
giai tanulmányait a budapesti református teológiai akadémián végezte 
1914-től 1918-ig. Az első világháború alatt a többi budapesti református 
teológusokkal együtt egy évig önkéntes betegápolói szolgálatot végzett 
a Pénzintézetek Gyáli úti hadikórházában. A teológiával párhuzamo-
san nyolc félévet hallgatott mint latin-történelem szakos bölcsészhall-
gató a budapesti tudományegyetemen. Az I. lelkészképesítő vizsgát a 
budapesti református teológiai akadémián tette le 1918. szeptember 
18-án. A II. lelkészképesítő vizsgát szintén a budapesti református 
teológiai akadémián: 1920. szeptember 16-án. Szolgált a következő he-
lyeken és minőségben: a budapesti fasori gyülekezetben, mint segéd-
lelkész 1918. szeptember 20-tól 1919. április 8-ig. A Budapest- Kálvin 
téri gyülekezetben mint segédlelkész 1919. április 8-tól 1923. december 
21-ig. Itt élte végig a forradalmat és bolsevizmust. Egyben szemtanúja 
volt az úgy nevezett általános keresztyén és történelmi kálvinista irány 
egyházi élet terén való harcának. Közben mint a Kálvin téren Petri Elek 
püspök úr káplánja, annak segítségével, ajánlásával, valamint Szabó 
Imre Család utcai lelkész közbenjárásával ingyen helyet kapott a baseli 
teológiai internátusában: az 1920/21. tanévben a baseli egyetem hallga-
tója volt. Jó alkalma volt a svájci egyházi élet meg( gyelésére. Közben 
Sebestyén Jenő budapesti teológus professzor közbenjárására megkap-
ta Utrechtben a Stipendium Bernardinumot. Az 1921. év nyarát arra 
használta fel, hogy Németországban, Béthelben a Bodelschwing-féle 
szeretetintézményben töltötte el a nyarat, hol nagyon jól megismerte a 
német egyházi életet, főleg a német ébredési mozgalmakat. Az 1921/22. 
és az 1922/23. tanévet az utrechti egyetemen hallgatta. Itt személyes 
ismeretséget kötött a holland úgy nevezett szigorú református egyház 
több vezető személyiségével. Külföldről hazaérkezve Hetényen lett 
helyettes lelkész 1923. december 21-től 1924. szeptember 15-ig. Komá-
romban helyettes lelkész 1924. szeptember 15-től 1925. október 1-ig. 
Mint ilyen több tanulmányt s cikket írt a szlovenszkói és ruszinszkói 
hivatalos református egyház lapjába, a Református Egyházi és Iskolai 
Lapba. Sörös Béla losonci lelkésszel személyes kapcsolatba jutva előadó 
lett az éppen akkor megalakult losonci református teológián. A ciklusa 
1925. október 1-től december 15-ig tartott. Tovább Hetényen helyettes 
lelkész volt 1925. december 16-tól 1926. április 17-ig. Hetényen lelkész-
választásra került a dolog, tehát Komáromszentpéterre távozott, hol 
helyettes lelkész volt 1926. április 17- től szeptember 25-ig. Hetényen 
rendes lelkésszé megválasztatott 1926. május 18-án. Míg ez állását el-
foglalhatta, a losonci református teológián előadó volt még 1926. szep-
tember 25-től december 18-ig. Hetényi rendes lelkésszé történő beik-
tatásának ideje: 1926. december 19. Mint hetényi lelkész, élénk részt 
vesz a szlovenszkói református egyházi életben. A Soós Károly bácsi 
esperes szerkesztésében megjelenő Református Sión című gyakorlati 
teológiai lapban éveken át vezette a Csendes óra című rovatot, és bibliai 
textus alapján minden számba cikket írt. E lapban 3 folytatásos tanul-
mánya jelent meg: Földműves népünk, Református intelligenciánk, A 
proletariátus címen. A Dr. Magda Sándor szerkesztésében megjelenő 
Református Egyházi és Iskolai Lapba sok vezércikket írt. Nagyobb 
tanulmányai voltak: A magántulajdon és a református keresztyénség, 
A független morál. Sörös Béla losonci teológiai igazgató szűkebb ba-
ráti köréhez tartozott, s így mint előadó részt vett annak vezetésével 
évről-évre Szlovenszkó nagyobb gyülekezeteiben tartott i8 úsági és le-
ánykonferenciákon. Mint a szlovenszkói dunáninneni egyházkerület 
missziói előadója számos i8 úsági konferenciát rendezett, s gyülekezeti 
napot tartott. A Hetény környékén lévő református gyülekezetek csak-
nem mindegyikében részt vett mint meghívott előadó a vallásos esté-
lyeken előadásával, egyházi ünnepségeken prédikációval.”
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HETEDIK RÉSZ 

KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI VÉGVÁRUNKRÓL, AZ ISTENI GONDVISELÉS ESZKÖZÉRŐL

Lenni vagy nem lenni…

A történelem azokat igazolta, akik a 22 évig épí-
tett végvárat semmiképpen sem akarták feladni. Tény, 
hogy a Trianon utáni változások következményeként 
jött létre 1921-ben egy új református egyháztest a kirá-
lyi Romániához csatolt hajdani magyar területen. Négy 
évi megszakítás után (1941-1944) a Tiszántúli Református 
Egyházkerület kebeléből ismét kiszakíttattak azok a gyü-
lekezetek, amelyeknek egyházkormányzati újjászervezése 
nyomán másodszor is megalakult a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület. Az 1940-1947 közötti nagy 
átmeneti korszaknak a jellemzői az egyik egyháztörté-
nész szerint: a visszaalakítás, a likvidáció, a hazatérés és a 
megtört felnőttkorszak. A szükség egyértelműen diktálta, 
hogy a helyben maradt nyáj élére ismét pásztorokat kell 
állítani. A KRE első püspöke, Sulyok István 1944-ben el-
hunyt, helyette 1946-ban Csernák Bélát választották, de 
Bukarest megtagadta a tisztségében való megerősítését. 
Felügyeleti jogát, valójában a belső egyházi ügyekbe való 
beavatkozását a kommunista hatóság az általa előre meg-
szervezett gyűlések által is érvényesítette. (Arday Aladárt 
választják püspökké 1948-ban, Buthy Sándort 1962-ben, 
és végül Papp Lászlót 1965-ben.) Az egyház hitelét meg-
osztással, beszervezésekkel, a tömlöcig terjedő megfélem-
lítésekkel, békepapi mozgalommal rontják. Márton Áron 
püspök még azon körülmények között is azt hirdette: „A 
világ lealjasodott szellemével egy emelkedett lelkületet 
kell szembeállítanunk”.

Az asszimilációs politika folytatásaképpen az erdélyi 
magyarságot az i3 úságától, pontosabban annak a lelki ne-
velésétől is meg akarják fosztani. Így 1948-ban „tanügyi 
reform” örve alatt, átnevelés és a legfőbb titkos vágy, a ro-
mánosítás céljából államosítanak 468 katholikus, 531 re-
formátus, 266 evangélikus és 35 unitárius iskolát. Az ad-
digi 134 magyar elméleti líceumból csak 22 marad meg, 
elszabadul az osztályharc, az ellenzéki, a módosabb és a 
származásilag megbízhatatlannak bélyegzett családok 
gyermekeit nem veszik be a középiskolákba, a vallásórá-
kat megszüntetik. Az értelmiségieket, a műszakiakat is 
beleértve, állandóan a kommunista pártba való belépésre 
kényszergették, tiltották a templombajárást, miközben az 
aktivisták és a rejtett szektoristák kirakati jelszó gyanánt 
a vallásszabadságról beszéltek.

Az államosítás, a beszállásolás, aztán a kollektivizálás 
még inkább kiszolgáltatottá tette a történelmi egyházakat: 
Isten csodája, hogy a veszteségek ellenére a hívek és lelké-
szeik java kiállta a tüzes kemence próbáját. (Különösen a 
démoni korban, 1949-1951 folyamán, amikor az államve-
zetés még arra is képes volt, hogy lefejezze és felszámol-
ja a másfél milliós görög katholikus egyházat és a híveit 
román orthodox egyházba terelje. Magyarországon a 

legvadabb sztálini korszakban sem szüntették meg a gö-
rög katolikus egyházat.) 

A déli sötétség idején támadt szabadságszerető er-
délyi emberek közül, mivel rokonszenveztek az 1956-os 
forradalom eszméivel, 11 ezer személyt börtönöztek be, 
45 személyt végeztek ki, közöttük Sass Kálmánt, de az 
adattár még nem teljes. „A jilavai börtön betonfala, ahol 
a hajnali kivégzések magyar mártírjainak vére folyt, örök 
memento kell hogy legyen!”  

Mondanunk sem kell, hogy minél nagyobb volt a naci-
onalista áskálódás, annál inkább mutatkozott meg a min-
dennapokban, hogy kegyelemből élünk és hogy a keresz-
tyén értékrendszer, a lelki értelemben vett magasban lévő 
haza még látomásban is többet ér mint az öt éves tervek. 
A tiszta igehirdetés mintegy vigasztalás volt a hazugságok 
tapsos megénekeltetése ellenében. Feltűnővé vált, hogy az 
egypártrendszeri, ateista doktrínát egy idő után szinte val-
lásos nyelvezetbe csomagolták, és antikrisztusi módon a 
bibliai hit dimenzióit is igyekeztek kisajátítani. A hatalom 
birtokosait szerfölött idegesítette, hogy az elméletileg min-
denre kiterjedő ellenőrzésük dacára a szívekben az virág-
zott, hogy a föld alatt, és a halál után is van élet… 

Románia – a határok légiesítésének kezdeti, grozai 
ígérgetésétől – fokozatosan szabadtéri börtönné vált, külö-
nösen a szekuritátéra épült csauseszkánus éra második év-
tizedében. Fájdalmasan kellett tapasztalni, hogy az erdélyi 
toleranciát és az evangéliumi vendégszeretetet hivatalosan 
is az idegengyűlőlet váltotta fel, üldözték a szeretetszolgá-
latot végzőket, vécépapírt gyártottak az elkobzott magyar 
bibliákból. Homogenizálás szándékával 8000 falut akartak 
lerombolni, de a végén a kenyér és a gyógyszer már jegyre 
sem volt kapható. A falurombolás ellen az első sorban küz-
dő Molnár János lelkipásztor külföldre kényszerült távoz-
ni. Amikor hatalmának tetőfokán bálványként imádtatta 
magát a kondukátor, annyira, hogy egyházi gyűlésekről is 
köszönő táviratokat küldözgettek, szinte szuggerálva, hogy 
a jókedvéből élünk, a temesvári református egyházközség 
és Tőkés László ellenállása 1989 decemberében nyilváno-
san bizonyította országnak és világnak: Istennek kell in-
kább engedelmeskedni, mint embernek.

Azóta is folyik a romok eltakarítása, az erkölcs pél-
dázása, az egyházkerületi végvárunk erősítése. A poszt-
kommunista visszarendeződéssel folytatott utóvédharc 
közepette szükséges elmondanunk, hogy királyhágó-
melléki vonatkozásban az elmúlt 90 évben még soha sem 
volt olyan viszonylagos békeidő, ahol lelkileg és anyagi-
lag annyit lehetett volna építeni, mint a fordulat óta eltelt 
években. Szabad püspökválasztás volt 1990-ben, amikor 
a vallásügyi minisztérium már nem gördített akadályt 
> . Tőkés László tisztségének megerősítése elé és a lelkész 
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utánpótlás biztosítására a teológiai hallgatók immár 
cenzúra nélkül iratkozhattak be a Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézetbe. Választott presbitereinknek a jegyzé-
két sem kérethették be többet a párthoz, nem akadályoz-
tatik többé a külföldi testvéregyházakkal való kapcso-
lattartás sem. Elakadt viszont az átvilágítás és a jóvátétel 
kivitelezése, igen vontatottan haladt és halad az egyházi 
és felekezeti iskolai javak visszaszolgáltatása, amelyeket 
egy éjszakai „törvénnyel” koboztak el. Ft. Csűry István, 
a KRE hetedik püspöke nemrég éppen arra hívta fel a 
* gyelmünket, hogy legyünk bátrak a sepsiszentgyörgyi 
Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása elleni tün-
tetésen, hiszen ha elesik az ügy, az igazságszolgáltatással 
visszaélők a jussunkat tovább csonkíthatják. Aki a jeru-
zsálemi múltat nem ismeri, el fogja veszíteni a jövőt. A 
Psalmus Hungaricus költője mondja érettünk is, hogy 
nyelvünket átütő tüzes szegként égessen a hallgatás, az, 
hogyha a végváraink érdekében nem merünk szólni. „A 
román állam időt nyer, mi pedig megyünk tönkre, nyilat-
kozta a szolidaritás jegyében Fejes Anzelm Rudolf apát, 
a nagyváradi premontrei rend prépost prelátusa. A híve-
ink elvándorolnak, a vagyonunkat nem kapjuk vissza. Az 
idő nekik dolgozik, lassan-lassan felőrlődünk. Mindenki 
tartja magát, amíg az ereje megengedi, de ez egy tragé-
dia, hogy húsz év huzavona után még mindig itt tartunk, 
hogy amit annak idején egy tollvonással elvettek, most 
húsz év alatt sem szolgáltatják vissza. Pedig húsz év alatt 
mennyi mindent elkezdhettünk volna! Mennyi energiánk 
csapolódott le ezekben a harcokban, amelyeket másra kel-
lett volna használnunk! Hogy tudjunk mi eleget tenni a 
hívek elvárásainak, ha minden energiánkat felőrlik ezek 

a harcok? A Székely Mikó Kollégium visszaállamosítási 
kísérlete kihatással lehet az egyházi javak visszaszolgál-
tatási folyamatára, és tovább gyengíti a Romániában mű-
ködő történelmi egyházi rendeket.” Mindezek kapcsán a 
KRE legújabb kori küzdelmeiből kiemeljük, hogy a Zilahi 
Wesselényi Kollégium történelmi épületének a vissza-
szolgáltatása is várat magára, és ennek a várvívásnak az 
érdekében a magyarságnak, felekezeti különbség nélkül 
kell összefognia, hiszen nemcsak a saját hitvallásunkon 
lévő i0 úság tanulhat az egyházi iskoláinkban. Végül, 
hálákat adva mindazért, amit a bő két évtized alatt és a 
távoli múltban emberileg sikernek, az üdvösség előjelé-
nek mondhatunk, ne feledkezzünk el a saját mulasztása-
ink miatti bűnbánat tartásáról. Apad a KRE lélekszáma: 
2011-ben, a 284 egyházközségben 161.000 lelket tartot-
tunk számon, két ezerrel kevesebbet, mint 1940-ben és 
ötvenkétezerrel kevesebbet, mint 1930-ban. (Ismeretes, 
hogy jelenlegi országunkból az utóbbi 40 évben három 
és fél millió állampolgár telepedett külföldre.) Legutóbbi 
népmozgalmi adataink is azt tükrözik, hogy nem be-
szélhetünk természetes szaporulatról, évi három ezer 
temetést nem ellensúlyozhat 1500 keresztelés. Egy vég-
vár számára pedig – gondoljunk csak a szász testvéreink 
pusztuló templomaira – a lenni vagy nem lenni értelme-
zése a hívek hiányában válik okafogyottá. Tartozzon ezért 
a mi állandó könyörgésünkhöz és bárcsak felsereglőkkel 
énekelhetnénk sokáig a kegyelmi időben: „Erős bástyánk, 
sziklavárunk, tartsd meg Anyaszentegyházunk, hogy áll-
jon rendületlen!”

Szatmár, 2012.

„Post tenebras lux”

Merészkedjünk vissza az 1985-ös esztendőbe. Ami-
kor ez a tanulmány született, Romániában frontális táma-
dásnak volt kitéve az Egyház. A siralomházzá vált ország-
ban hiányzott a kenyér, a só, a gyógyszer, a petróleum, a 
gyertya, a gyufa, miközben tapsoltatták a nyomorgókat. 
Nyíltan akadályozták a teológiai képzést: román újságban 
olvastam annakidején azt az interjút, amelyben a párt és 
államfő víziója szerint a kommunizmus nemsokára világ-
szerte diadalra jut, és amikor elérik a csúcsokat (culmile 
comunismului), akkor az egyház magától fog eltűnni. A 
kis fenevadak természetének és az állhatatosak bizony-
ságtételének ismerői azonban tudták, hogy az egyház ül-
lőjén eddig minden kalapács elkopott.

Tőkés László a 2014-es nagyváradi Kálvin konferen-
cia alkalmával élesen emlékezett az akkori, az életben 
tartó teológiai foglalatosságának és ennek a tanulmány-
nak a születésére. Munkáját a féltve rejtett iratai között 
őrizte, amíg azt a Securitate elkobozta. (A harminc évvel 

korábban készült jegyzeteket Molnár János találta meg 
Bukarestben, és ezeknek a felhasználásával folytatta, il-
letve egészítette ki a régi dolgozatát: „Kálvinizmus és ro-
mánság a XVI-XVII. században” címmel. Lásd: „Kálvini 
vonások a magyarok lelki arcán”. Konferenciakötet, 
Partium Kiadó, Debrecen-Nagyvárad, 2015, p.353-363.)

Valószínű, hogy Édesapjának köszönhetően jutott el 
az egyik példány Budapestre, ahol a Teológiai Szemlében 
jelent meg 1986-ban. Az is kiderítésre vár, hogy ki fordí-
totta le németre, és mi lett a tanulmány további külföldi 
sorsa. Tőkés László dolgozatát 1986 őszén vehettük kéz-
be Hollandiában, Erdélyben ezt a folyóiratot nem lehetett 
megrendelni. Bátor tettnek tartottuk azt, hogy a személyi 
kultusz féktelen tobzódása közepette ő úgy emlékeztetett 
a kálvinizmus történelmi forrásaira, arra, hogy azokból 
merítve, reménység szerint hitbeli megújulást lehet elérni 
a kegyelem építő eszközei által. Jelezte, hogy vihar idején a 
Kálvin társaságában mégis ki lehet állni a tornác küszöbére.

o
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Az erdélyi teológusok régóta tisztában voltak azzal, 
hogy az egyház teológia nélkül olyan, mint a test fej nél-
kül. Az „ahogy lehet” szellemiségében szorgalmazták a 
teológiai képzést, példázták az etikus viselkedést és mu-
tattak rá az újkori szentek kitartására. A lelkészképzés 
elsorvasztását vagy a másik sátáni kísértésnek számító 
falurombolási tervet, hogy csak ezt a kettőt említsük, le-
hetetlen volt szó nélkül hagyni, de ezt már a ( ak tették 
szóvá az „Ellenpontok” hasábjain és bizonyos tiltakozó 
levelek oldalain. Így röppent fel a szalárdi Molnár János 
és a Tőkés László neve.

A nácionál-kommunizmus idején számos gyüleke-
zetben gerinces presbitériumok szálltak szembe a dik-
tatúrával, és a politikai rendőrség egyből kíváncsi lett 
az ellenállás-tanok eredetére. Bukaresti főhadiszállásuk 
könyvtárába a szekusok begyűjtötték a Heidelbergi Kátét, 
a Második Helvét Hitvallást, a Bibliát, és a házkutatások 
alkalmával elkobzott magyar teológiai műveket. Hogyha 
gyanús gondolatokra leltek, akkor a kollaboráns lelké-
szektől kértek szakvéleményt az „úgynevezett áthallások” 
értelmezésére és annak megerősítésére, hogy tetten érhe-
tő államellenességről, nacionalizmusról, törvénytelenség-
be ütköző kegyességről, etc, etc. van szó. Amikor együtt 
szolgáltunk Tőkés Lászlóval a dési egyházmegyében, az 
országos Kálvin-témát én dolgoztam ki, előadásokkal és 
referátumokkal együtt, és ekkor fordult elő először, hogy 
az utólag besúgónak minősülő dési esperes előre és romá-
nul kérette be a Kálvin dolgozataink szövegét. Kétségtelen, 
hogy a hatalom félt Kálvintól, vagy Bézának a népfelségre 
vonatkozó klasszikus tanításától. Ismeretessé vált, hogy a 
Horváth László féle per következményeként a kolozsvá-
ri néptanács udvarán 1962 januárjában elégették Kuyper 
Ábrahám műveit: neokálvinista teológiai tanítása, a sa-
ját körben való szuverénítás elmélete, a szenvedés joga, 
a passzív és az aktív ellenállás jogának még a gondolata 
is elfogadhatatlan volt a csauseszkánus fényévek korsza-
kában. Továbbá tilos volt a románok közötti reformáció 
történetével foglalkozni, illetve azt úgy tüntették fel, mint 
kálvinista lélekhalászatot és egyben a románok elnemzet-
lenítését. Tőkés László avatottan beszélt erről 2014-ben, 
amikor a Szekuritáté bukaresti levéltárából előkerült dol-
gozatának a kéziratát elemezte.

Abban az időben, amikor Tőkés László „munkanél-
küli lelkipásztorként” a helyét és társait kereste a teoló-
giai ellenállás mezején, ösztönösen megérezte, hogy a 
hazugság falának hosszúra nyúlt árnyékában Kálvinnal 
kell megállni. Ugyancsak a reformáció korában keresték 
az ellenállók példaképeit az erdélyi neves írók, például 
Kocsis István, Páskándi Géza és Sütő András, akik a hit 
közismert ellenállóinak (Luther, Kálvin, Servét, Dávid 
Ferenc) a szájával mondatták el az áthallásos üzeneteiket 
a szájkosaras romániai diktatúrában.

Érdekelnének a részletek is, hogy Tőkés László mi-
ként jutott az akkor elérhető Kálvin-irodalomhoz, ahhoz 
a többlethez, ami érezhetően van jelen a felsorolt biblio-
grá( a jegyzékén túl. Ösztönösen is arra gondolok, hogy 
az Édesapja könyvtára volt az a műhely, amelyet hasz-
nálhatott a tanulmánya írásához. Nagy Barna profesz-
szort idézem szó szerint, aki a hivatalos magyarországi 

sajtóban akkor azt írta, hogy: „amikor Romániában hoz-
zá lehet férni az elkobzott egyházi könyvtárak anyagához, 
akkor a helybéli kutatók révén teljesebb rálátásunk lesz 
a reformáció és az ellenreformáció századának hitvallási 
irodalmára.” (Hála Istennek, hogy a romániai könyvtá-
rak ma elérhetőek, és valóban gazdagodtak a Kálvin ha-
tására vonatkozó egyháztörténeti ismereteink. A KREK 
több mint három ezer kötetet magába foglaló könyvtárát 
azonban soha nem adták vissza, a leveleinkre nem vála-
szoltak. Még van reá tanú, Kiss Jenő nyugalmazott sep-
siszentgyörgyi könyvtárigazgató, aki a Román Nemzeti 
Könyvtár pincéjében látta a pecséttel ellátott könyveink 
halmát…) 

Most pedig ( gyeljük meg a következő toposzokat, 
amelyek tövisként szúrták annakidején a fürkésző cen-
zorok szemét. Mindezeket a magyarországi sajtó már el-
hordozhatta, Romániában azonban tiltott volt ezeknek a 
fogalmaknak még az említése is.

– Erdély… a nyugati keresztyénség keleti bástyája,…: 
autonóm jogállású vajdaság…; három feudális „natio” 
– magyar és székely nemesség, szászok – együttéléséből 
fakadó, majd ezek szövetségére épülő („unio trium natio-
num”, 1437); Izabellát és ( át, János Zsigmondot. 1556-ban, 
az ő visszajövetelükkel és a kiskorú uralkodó gyámjának, 
Petrovics Péter főúrnak a tényleges kormányzásával kez-
dődik el az önálló erdélyi fejedelemség története. Tőkés 
László most László Dezsőt meri idézni: „Akkor is, mint 
a mostani nehéz időkben, az egyház volt az a biztos vár, 
amelyik nemzetünket a pusztulástól megmentette”. 
Kimondja, hogy az önálló református fejedelemségnek 
életmentő szerep jut majd a nemzeti érdekek, a magyar ál-
lamiság és alkotmányos szabadság védelmezésében.

Tőkés László nem ítélkezik a görögkeleti románok 
megnevezésének a kimaradása miatt az 1568-as tor-
dai vallásbéke határozatából. A hivatalos gyakorlat 
szerint valamiféle hamis sajnálkozást kellett elrebegni 
azoknak, akik meg merték említeni az erdélyi vallás-
szabadság deklarálását. „Noha meghozatala időpontjá-
ban e törvény – a fejedelem és a dávidista többségű ren-
dek szándéka szerint – az antitrinitáriusoknak kedvezett, 
és nem terjedt ki tételesen a görögkeleti román és egyéb, 
kisebb felekezetekre vagy szektákra, az elkövetkező év-
tizedekben, a rekatolizációs és Habsburg törekvések el-
lenében, a belpolitikai egyensúly kialakulása és Erdély 
felvirágzása szempontjából rendkívüli jelentőségre tett 
szert, és a sajátos erdélyi tolerancia és alkotmányosság 
alapkövévé vált.”— Bocskai 1606-os szabadságharcára 
nézve ezt írja:” Győzelmes hadjáratának vallási ideológi-
ájában kimutatható a kálvini ellenállási jog hatása, mi-
szerint Isten az ő szolgái közül „támaszt valakit a nyil-
vánvaló megtorlásra és megbízza azzal, hogy szabadítsa 
fel az igazságtalanul elnyomott népet szánandó nyomo-
rúságából”. — Másik, Pokoly Józsefre hivatkozó lázító 
észrevétele Tőkés Lászlónak a 22. oldalon: „Az erdélyi ál-
lam szerepe éppen ezért meghatározó, és jelentősége fel-
becsülhetetlen az egyetemes magyar protestantizmus és 
általában a magyar államiság fennmaradása szempontjá-
ból. Erdély, a protestantizmus „soha nem jutott ellentétbe 
a haza( sággal.”
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Az erdélyi román reformáció történetével való 
foglalkozás a tiltott kutatási területek közé számított. 
Külön említést érdemel a románok között végzett re-
formátus misszió. Hosszabb-rövidebb megszakítások-
kal 1566 óta román református püspökség állott fenn 
Erdélyben, és külön egyházmegyéik voltak a Partiumban 
is. Gyülekezeteikben az erdélyi fejedelmek vezették be a 
román nyelv istentiszteleti használatát és már a refor-
máció századában zsoltároskönyvük (1570) és Mózes 
első két könyvét tartalmazó bibliafordításuk (a Báthory 
Zsigmond címerét hordozó, úgynevezett szászvárosi 
„Palia”, 1582) jelent meg magyar református támoga-
tással, román nyelven. Az első román nyomtatványok a 
reformáció termékei. A XVII. században Erdély fejedel-
mei a magyar református püspöknek alárendelt román 
püspökséget megújították; kilenc egyházmegyéjük szá-
mára iskolákat állítottak fel, sőt Apa+  fejedelem idejé-
ben Fogarason papneveldéjük is volt. I. Rákóczi György 
hathatós támogatásával, a számukra felállított román 
nyomdában megjelent a teljes Újszövetség (1648) és sor-
ra a Heidelbergi Káté anyanyelvű kiadásai (1640, 1648, 
1656). Bethlen Gábor széleskörű tervei közé tartozott az 
egész ortodoxiára kiterjedő kálvinista misszió, s ebben 
az ügyben levelezésben is állott Cyrill Lukaris konstan-
tinápolyi pátriárkával, azonban az ortodoxia zárt ellen-
állásán és a pátriárka korai – erőszakos – halála miatt 
megbuktak nemes elképzelései. A románok megkésett 
reformációja ellenállásuk és az idő rövidsége miatt nem 
gyökerezhetett meg igazán, s végül, a századfordulón a 
Habsburg hatalom megmaradt gyülekezeteiket a katoli-
kus egyházba olvasztotta. Ettől eltekintve, a reformáció, 
a református egyház maradandó érdemeket szerzett a 
román nemzeti irodalom megteremtésében. Az egyház 
és az oktatásügy szerepéről egyenesen így ír: „Az iskola-
ügyet hosszú idő után a reformáció karolta fel először, 
amit jól jellemez egy 1557-beli országgyűlési végzés: „Az 
iskolák állítását Isten dicsőségére és az ország felvirágo-
zására szükségesnek tartjuk”. Ebben a korban egyház és 
iskola összefonódása biztosítja az Ige, a reformáció átütő 
erejét, s ez a hagyomány él tovább a protestáns erdélyi 
fejedelemségben.” 

Eddig csak itt, a 33-ik oldalon olvastuk a Lucian Blagara 
való magyar vonatkozású hivatkozást:” Megvesztegetések, 
privilégiumok és kényszer révén a görögkeleti románok 
jelentős részét a katolikusokkal való unióra bírják (1697), 
hogy ezzel ellensúlyozzák Erdély protestáns többségét. A 
XVIII. század folyamán nemesítettek 50%-a a románok 
közül kerül ki , akiket a más vallásúakkal együtt a refor-
mátus többségű rendek ellen hangolnak.”

„A teljesen indokolatlanul szász–román vidékre, 
félreeső szász városba, Nagyszebenbe helyezett kormány-
zó fő tanács, a gubernium tagjait – önkényesen – a csá-
szár nevezi ki, egyre rontva benne a reformátusok szá-
marányát, rövid időn belül teljesen kizárva soraiból az 
unitáriusokat.”

„A kései tatárjárás példának okáért csupán egyetlen 
egyházmegyében (a székiben) a gyülekezeteknek közel fe-
lét, tizenhetet teljesen elpusztított. A járványoknak egyes 
vidékek lakossága felerészben esett áldozatul. Az ínség 

elől, különösen a székelység, megújuló hullámokban ván-
dorol a Kárpátokon túlra.”

„1716-ban például Kornis Zsigmond fegyveres erővel 
elfoglalta a medgyesfalvi református templomot, „jezsuitá-
kat telepített belé, az ellenszegülő népet pedig szétverte, a 
falut a földdel egyenlővé tette – tiszta református vidéken! 
– ...Az üldözött protestánsok elköltöztek, helyükbe a földe-
súr román jobbágyokat telepített… a község tiszta román-
ná lett.” Oka a hitbuzgalom mellett a hűbéri érdek: székely 
szabadok helyett inkább kellettek a földesúrnak román 
(katolikus) jobbágyok.” (G. GY.)

„Tartsák zárva a templomot, s a papok, egyház+ ak 
és kurátorok legyenek mindig készenlétben a meglepe-
tésszerű támadások ellen. Így is történt ez Búzásbesenyőn, 
ahol szomszédos gyülekezetek segítségével sikerült visz-
szafoglalni az elsajátított templomot (1727). Ebben a kor-
ban alakulhatott ki a türelmes, de „harcos kálvinizmus” 

erdélyi eszménye. A helyi viszonyok hatalomtól távol eső, 
„emberméretű” harcaiban a gyülekezetek hite és elszánt-
sága sikerrel háríthatta el a veszélyeket, a kihívást. Ahol ez 
nem sikerült, a legtöbb esetben a Főtanács sem érhetett el 
nagyobb eredményt a bürokratikus önkénnyel szemben.”

„A felekezetek egyenjogúsága is a szabadságharc-
cal együtt bukott. Újabb pusztulás szakadt Erdélyre 
– mint annyiszor. Romok, halottak és bebörtönzöttek. 
Tizennyolc anyaegyház pusztult el teljesen. Megint elölről 
kellett kezdeni mindent. És újból megszokni a Habsburg 
önkényt. 

Az erdélyi pusztulás és újjászületés valóságos történe-
ti „lenyomata” a nagyenyedi református kollégium. Most 
is feldúlva, kiégve, romokban hever. Román lázadók sem-
misítették meg pótolhatatlan levéltári és könyvtári érté-
keit. Emlékezzünk: 1662-ben Gyulafehérvár pusztulása 
miatt telepítette át Nagyenyedre a fejedelem.”

Tőkés Lászlónak a huszadik századra vonatkozó 
megállapításai közül továbbra is olyan igazmondó része-
ket idézünk, ami az akkori romániai napi sajtóban nem 
jelenhetett meg.

„Az államérdeket előtérbe helyező haza+ as és libe-
rális szemlélet «szűklátókörű felekezeti aggályoknak» 
minősítette az iskolákhoz való féltő ragaszkodást és köny-
nyűszerrel mondott le azokról, a katolikus és román egy-
házakkal ellentétben. Ilyenformán az 1868-as iskolatör-
vény nyomán Erdély 587 református iskolájából 1897-re 
278, 1918-ig pedig összesen alig 175 maradt meg.”

„A következő harminc év (1918–1948) a belmisszió 
kiteljesedésének korszaka Erdélyben. A rövid megszakí-
tással kisebbségben élő református népnek lelki erőssége 
és megmaradásának egyik, talán legfontosabb záloga lett 
az egyház. A reformáció-korabeli „magyar vallás” fogal-
ma így nyert újra időszerűséget változott körülmények 
között, az elnyomó, burzsoá-nacionalista Romániában. 
Hit és magyarság történelmi, valamint a teológiai hitval-
lásosság jelenkori irányzata fonódott eggyé Erdélyben, 
hogy létrehozza azt a missziói lelkületet és egyházat, mely 
éppen a legnehezebb időkben lett képes életre rázni és 
megújítani népét és megőrizve továbbadni az éltető hitet.”

„A kisebbségi sorsba került magyarság részére sú-
lyos veszteséget jelentett, hogy az egyházak annak idején 
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átadták iskoláik nagyrészét az államnak, mert csak a hit-
vallásos iskola biztosíthatja a magyar i$ úság magyar nyel-
vű tanítását az új viszonyok között” (B. Gy.). 

„A bécsi döntés nyomán a romániai református 
egyház kettészakadt: a Magyarországhoz visszakerült 
mintegy 400 anyaegyházzal szemben Románia terüle-
tén maradt 200 gyülekezet, 175 000 lélekkel. A közel-
múltról és a jelenről nehéz írni.”

„A válságos idők helytálló püspöke, Vásárhelyi János 
1946-os év végi Jelentésében a következőkben veszi szám-
ba a veszteségeket: 204 lelkész elhagyni kényszerült szol-
gálati helyét – a vihar elmúltával 170 visszatért; 82 anya-
egyházban nincs lelkipásztor; háborús kárt szenvedett 
169 templom, 135 iskola, 162 paplak; 60 harangon kívül 
eltűnt rengeteg könyv, irattári anyag, kegyszer; 180 lel-
készt kifosztottak, 57 börtönt szenvedett, 25-öt meghur-
coltak; 21-et megvertek, kettőt meggyilkoltak, az egyiket 
családostól; 131 nemzeti, 8 vallási súrlódásról érkezett 
jelentés.”

„A Magyar Népi Szövetség demokratikus nemzetisé-
gi szervezeté vel karöltve szolgálta népét és híveit – egé-
szen annak feloszlatásáig.”

„Az 1950-es évek óta a hitélet és a vallásgyakorlat az 
egyház szűken vett intézményes keretei és a templomok 
falai közé szorult. A belmissziói, szervezeti élet, vala-
mint az egyháztársadalmi munka minden formájában 
megszűnt. A templomi katechizáció engedélyezett ideje: 
szombat és vasárnap. A szórványállapot a végbement tár-
sadalmi-politikai változások következményeként rendre 
az egész reformátusságra kiterjed: hatalmas Szórvány 
vagyunk, tovább aprózódó Szigetvilág.” A hivatalosan 
megrendezett ortodox-protestáns interkonfesszionális 
értekezletek résztvevője, és az országosan meghirdetett 
békeakciókhoz is csatlakozik.

A jelen számbavételéhez még nincs meg a kellő távol-
ság és perspektíva. Ennek ellenére, bizonyosnak látszik, 
hogy sürgősen szükség volna egy a jelenkor követelmé-
nyeinek és kihívásainak megfelelő és a társadalmi behatá-
sokat ellensúlyozni képes, mindenre kiterjedő hitvallásos 
és öntudatos megújulásra, a semper reformanda jegyé-
ben. 1985. május 13.”

Összesítve: 28 helyen szállott szembe az akkori hiva-
talos beszédmóddal, elferdítéssel vagy éppen elhallgatás-
sal. Ez akkor hőstettnek számított! Akárcsak a mindenre 
kiterjedő hitvallásos és öntudatos megújulásra szóló fel-
hívása, ami folyamatosan, napjainkig érvényes a mai ki-
hívások és gondok közepette.

Tőkés László adatoltsága kitűnő, egyetlen egy helyen 
találtam egy azóta meghaladott véleményt: a 29. oldalon 
azt írja, hogy tíz ezer Váradi Bibliát nyomtattak, de va-
lójában csak 1500 példányt, és ezt vagy hét éve tudjuk, 
mióta magyar kutatók felfedezték Szebenben a Szenczi 
Kertész Ábrahám halála utáni nyomdaleltárt.

Örvendetes, hogy a kon@ rmáció bevezetésének, és 
később a presbitériumok felállításának az időpontjá-
ra is oda@ gyelt és olvasottsága révén megkapó az, aho-
gyan korszakonként igyekezett a lelkület mibenlétének a 
megfogalmazására.

A 2009-es református kalendárium egyik szerkesz-
tőjeként magunk választottunk ki két fejezetet ebből a 
tanulmányból: a reformáció korát, és a reformátusfejedel-
mek 1604-től 1690-ig terjedő korszakát. Ezt a kötet szer-
kesztője megemlíthette volna, akárcsak azt, hogy Tőkés 
László írása a Teológiai Szemle 1986/4-es, július-augusz-
tusi számában jelent meg a 216-231 oldalakon, és amelyet 
a 2014-es nagyváradi Kálvin konferencián elérhetővé 
tettünk a „kalvinkonferencia.wordpress.com” egyik, a ta-
nulmányokat közlő ablakában.

Tőkés László 1985-ben írta ezt a nékünk oly fontos 
traktátust, talán annak is a mintájára, ahogyan az erdé-
lyi teológusok két világháború közötti ismeretterjesztő 
írásai jutottak el a gyülekezetekbe. Genfet, a Kálvin vá-
rosát 2000-ben tekintettük meg az egyházkerület kül-
döttségével. A Magyar Református Világszövetség láto-
gatása alkalmával tartott istentiszteleten GenD ől még 
rádióközvetítés is volt a Szent Péter nevét viselő kated-
rálisból. Akkor felemlítettük az első magyar peregrinus, 
a feltehetően partiumi származású Belényesi Gergely ne-
vét, aki 1544-ben járt Kálvinnál. A Kálvin sírjához nem 
mehettünk el, mert nincsen megjelölve, de azt annaki-
dején Szenczi Molnár Albert megtette a Béza társaságá-
ban. Kálvin nyughelyének vonatkozásban az érvényes, 
amit Ravasz László mondott: „Nincs sírja annak, aki élő 
gondolatokká változott.” (Gondolatok, Kálvin Kiadó, 
Budapest, 1996, p.121)

Tőkés Lászlónak a kezünkben lévő tanulmánya emlé-
keztessen a hitvallási gyökereinkre, a következetes kálvini 
helytállásra és a pásztori-tanítói hívatásunk isteni megbí-
zatására. Válságos helyzetben jó ha a Kálvin élő gondo-
latai világítanak. Francia hittestvéreink szenvedéseinek 
közepette annak idején így születhetett meg a gyökeres 
változást kifejező kálvinista jelmondat Gen� en: „Post te-
nebras lux.”

o
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A Temesvári Magyar Dalárda hágai aranyérme a férfi kórusok 1928-as nemzetközi 
versenyén1

Kilencvenedik születésnapja alkalmával a Hágában 
élő és szolgáló dr. Tóth Miklósnak ajánlom a dolgozato-
mat, kiváló tisztelettel: Hermán M. János. — A tanulmány 
írásához használt források felkutatásáért és továbbításáért 
szíves köszönetet mondok Szekernyés János történésznek, 
Makkai Réka hágai könyvtárosnak, Makkai Zoltán temes-
vári szerkesztőnek, Fazakas Csaba, Gazda István, Gáll 
Zoltán Zsolt és Hermán M. Rebeka lelkipásztoroknak.

I. Utazás Kodály Zoltán hollandiai szereplésének és 

az olimpiai játékok rendezésének az esztendejében

A Temesváron született Méliusz József1 teológiai 
tanulmányi éveit kutatva, olyan eseményekkel találkoz-
tunk, amelyeknek a jelentősége felkeltette az érdeklő-
désünket a Temesvári Magyar Dalárda története iránt2. 
Méliusz József diákként, édesapja jussán csatlakozott az 
utazó kórushoz, és a Dalárda nevezetes utazása alkalmá-
val Szombati-Szabó István3 jeles költő és lugosi lelkipász-
torhatására 1928-ban a katolikusból áttért a református 
egyházba. Méliusz nemsokára teológiai tanulmányokat 
folytatott Zürichben, Kolozsváron és Berlinben. Úgy vél-
jük, hogy Szombati-Szabó István, részben egy közösségi 
felkérés nyomán csatlakozott a Dalárdaközösségéhez. 
Angol4, francia, német és olasz nyelvtudásával, valamint 
a lelkészi volta és fellépési adottsága mellett főleg a kap-
csolattartásban segítette a kórust. A Dalárda hollandiai 

1 Méliusz József családi neve abban az időben „Nelovánkovits”. (Te mes-
váron született 1909. jan. 12-én, elhunyt 1995. dec. 5-én Bukarestben).
2 A Temesvári Magyar Dalárdát 1903-ban alapították Szabolcska Mi-
hály református lelkipásztor kezdeményezésére. 1920-ban egyesült 
a postások énekkarával. „…Temesváron nem kevesebb, mint kilenc 
tekintélyes magyar énekkar működött. Számos temesvári kórust szer-
vezett és vezényelt Wittmann Pál kántortanító.” Lásd Jakabfy-Ele-
mer:-A-bánsági-magyarság-húsz-éve-Romániában-1918-1938-1939. 
Világhálón 2015 okt.26-án: https://www.scribd.com/doc/147990273/ — 
Szekernyés János: Emeletes ház a Tigris utcában. In: http://hetiujszo.ro/
temesvar-kovei-479/Megtekintés: 2015 okt. 24) – (Mi úgy véljük, hogy 
előbb Londonban fordultak meg és csak azután következett Párizs.)
3  Szombati-Szabó István lugosi református lelkipásztor volt 1921-től 
haláláig. Debrecenben született 1888. január 1 én, 46 évesen Budapes-
ten hunyt el 1934. július 3-án. A Dalárda elindulása előtt, július 17-én 
született az első gyermekük, Csaba-Ábel-Máriusz-István-Huba, akinek 
keresztapául az Erdélyi Irodalmi Társaságot, keresztanyául pedig a Ki-
rályhágómelléki Református Egyházkerületet kérte fel. Szinte magától 
értetődik, hogy a hagyományos lelkipásztori közösségből kiemelkedő 
személyiség vonzó hatást gyakorolta kezdetben a dadaizmusra is fo-
gékony Méliusz Józsefre. — Szombati-Szabó István hamvai 2013-ban 
hamvai a budapesti Farkasréti-temetőből a lugosi református temp-
lomkertben álló kopjafa mellé kerültek. Világhálón 2017-03-20: http://
hetiujszo.ro/a-magyar-kultura-lovagja-cimmel-tuntettek-ki-szom-
bati-szabo-istvant/ Lásd „Heti Új Szó”, 2014 jan. 30-iki számban:” A 
Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki Szombati-Szabó Istvánt.”
4  Szombati-Szabó István 1912–13-ban Edinburghban és Aberdeenben 
folytatta a Debrecenben elkezdett és befejezett teológiai tanulmányait. 
Például angolból fordítja le a Vallási Kisebbségi Jogok Amerikai 
Nagybizottsága megbízásából a „Vallási kisebbségek Erdélyben” című 
könyvet, amelynek eredet címe: Religious Minorities in Transylvania. 
Lugos, 1925, Hofman és Kronovitz nyomdájában. A „Második Helvét 
Hitvallás” és többek között a „Heidelbergi Káté” mellett ez a mű is 
azonnal bekerült a Sigurantia, illetve később a Securitate könyvtárába.

szerepléséről főleg a korabeli sajtóban kerestük az ada-
tokat5, miközben olyan kérdéseink támadtak, amelyeket 
érdemben csak a jól szervezett Dalárda levéltárának az 
előkerülésével lehetne megválaszolni. Elsőképpen azt 
kellene megvizsgálni, hogy milyen előzmények, illetve 
kinek a közvetítése révén vette fel a hivatalos kapcsola-
tot a Temesvári Magyar Dalárda vezetősége Hágának a 
híres, „Crescendo” elnevezésű és fennállásának tizenötö-
dik6 évfordulóját ünneplő énekkarával, valamint az igen 
tekintélyes szervezőbizottsággal. Magyar vonatkozásban 
a holland közönség emlékezetében még élt, legalábbis 
emlegették az újságok, hogy 1923-ban az úgynevezett ki-
váló kórusok kategóriájában a budapesti Budai Dalárda 
első díjat nyert Amsterdamban. Talán nem tévedünk, ha 
a Temesvári Dalárda művészi teljesítményének7 elismeré-
sekor és a hely szellemének a háttérből való felidézésekor 
az egyik támogató személyére nézve éppen a Dalárdát 
alapító Szabolcska Mihály lelkipásztor-költőre gondo-
lunk, aki többek között a Magyar Tudományos akadémia 
tagja volt.8 Az igazán szakmai téren azonban a katolikus 
teológus, az orgonista Járosy Dezső zeneesztétának, a 
„Zenei Szemle” főszerkesztőjének a nemzetközi kapcsolat 
rendszere jöhet számításba, amely a nehézségek ellenére 
is olyan hatékonyan működött, hogy a Temesváron szer-
kesztett rangos folyóiratot abban a nyomorúságos időben 
Budapesten adták ki. A Dalárda útjának az egyengetését 
Járosy kiváltképpen szolgálhatta. Nem véletlen, hogy a 
Dalárda 1929-ben tartott, úgynevezett „díjavató ünnepé-
lyén” a holland himnusz és a köszöntő beszédek elhang-
zása után Járosy Dezsőnek műsoron kívül adtak szót a 
színházban.9

5  A Magyar Dalárda elindult Hollandiába. In „Temesvári Hírlap”, 
1928 július 3. - XXVI. évf. 143. szám p.9. Továbbá lásd Bach Gyula: 
Elindul a dalárda. In „Temesvári Hírlap”, 1928 augusztus 12. 26. évf. 
178. szám, p.1.
6 Algemeen Handelsblad van vrijdag, 18 Mei, 1928, Avondblad, p.2.
7  A Temesvári Magyar Dalárdát amely 1923-ban Kolozsvárt az or-
szágos dalosversenyen I. díjat nyert, huszonkét éven át (1905-1927) 
Gokler Antal (Zsombolya, 1859.01.17. - Temesvár, 1942.05.15.) ve-
zényelte, így tehát az ő érdeme is, hogy a kórus 1928-ban a Hágában 
megrendezett nemzetközi énekkari seregszemlén elnyerte az egyik pá-
lmát. Lásd „Korall”, 14. évf. 51. sz. (2013.) Világhálón: http://epa.oszk.
hu/00400/00414/00042/pdf/EPA00414_korall_2013_51_086 megte-
kintve 2017 márc. 16-án. — Lásd még: A Magyar Dalárda fejlődése. In: 
„Temesvári Hírlap”, XXV. évf.7.szám, 1927 január 11. p.6.
8 Szabadkőműves kapcsolatainak (Szabolcska a temesvári Losonczy 
páholy tagja,1908-tól magyar akadémikus) és rangos tekintélyének 
a súlyára gondolva, mi elsősorban Szabolcska Mihály (Tiszakürt, 
1862. szept. 30. – 1930. okt. 31. Temesvár) elkötelezett személyiségére 
gondolunk, aki debreceni kollégista korában egy évre gen=  ösztöndíjat 
nyert, a következő tanévben pedig,1891-1892-ben, Párizsban tanul. 
A Dalárda első elnöke 1903-ban, temesvári lelkész 1899-1926 között, 
tiszteletbeli esperes 1929 febr. 25-ig, amikor kibúcsúzott, és = a, dr. 
Szabolcska László lett az utóda. (Lásd „Nyírvidék”, L. évf.48. szám, 1929. 
febr. 27, p. 1. Világhálón megtekintve 2017. márc. 18-án: https://library.
hungaricana.hu/hu/view/Nyirvidek_1929_02/?pg=202&layout=s 
Ezután áttelepszik Magyarországra, Budapesten él, az utolsó hazaláto-
ga tásakor éppen Temesváron hal meg. A templomban felravatalozott 
koporsója mellett a Temesvári Magyar Dalárda énekelt.
9 Lásd „Déli Hírlap”, VI. évf.52. szám, 1929, márc. 6., p.6.



283A Temesvári Magyar Dalárda hágai aranyérme a férfikórusok 1928-as nemzetközi versenyén

Tény, hogy az általunk tárgyalt időszakban a ma-
gyar zenei élet hollandiai megjelenítése,1927-ben és 1928 
elején, a Kodály Zoltán nevéhez igen szorosan kapcso-
lódik. Kötetnyi irodalma van a Kodály művek fogad-
tatásának Leidenben, Rotterdamban, Amsterdamban10 
és Hágában. Kodály ismét jelen volt 1928 márciusában 
Amszterdamban11, ahol a Psalmus Hungaricust vezényelte 
az Amszterdami Concertgebouw-ban. Ezt már egy évvel 
korábban is megtette az őt felkereső Alfréd Tierie kérésé-
re, aki az amszterdami Oratórium Egyesület karigazgatója 
volt. A holland kórus magyarul énekelte a zsoltár paraf-
rázisának a szövegét. Úgy tudjuk, hogy két héten belül 
ötször adták a Psalmust, és háromszor a Háry-szvitet. A 
„Nieuwe Rotterdamsche Courant” így ír a Zsoltárról: „Ez 
a mű, mely ma Hollandiában általános csodálat tárgya, 
lenyűgöző szépségével hatalmas monumentum gyanánt 
magaslik ki a mai zenei termés tehetetlen kísérletei közül.” 
„Mengelberg a jelenlevő komponista tiszteletére a Háry-
szvitet dirigálta. A kompozíciót leírhatatlan lelkesedés kö-
szöntötte, mely ovációvá fokozódott, s nem is ült el, míg a 
szerzőt a karzatról a pódiumra nem kényszerítette, hogy 
ott fogadja Mengelberg és zenekara ünneplését”12.

Kodály műveinek sikerét még véletlenül sem akarjuk 
úgy tekinteni, mint ami egymagában maga után vonhatta 
a temesvári magyar kórus fél évvel későbbi fellépését, az 
viszont kétségtelen, hogy a művészeti szervezés és a hang-
versenyirodák érdeklődésének a megnyerésére előnyt 
jelentett a magyar művész hírneve, akire úgy néztek 
Hollandiában, mint Magyarország géniuszára.13 Egyszer 
talán arra is fény derül, hogy a magyar és a holland zenei 
életben kik lehettek a jó bizonysággal szolgáló összekö-
tők, akik ajánlásaikkal segítették elő a képzett Dalárdával 
való találkozást. Most még csak azzal kezdhetjük, hogy 
Temesvár és a Bánság népe előzetesen az olimpiai játékok 
szókincséhez kapcsolódva értesült a helyi sajtóból a fér+ -
kórusok nemzetközi találkozójáról, az „olimpiai dalosver-
seny”14 mibenlétéről: „Az olimpiász” legérdekesebb része 
a nemzetközi verseny utolsó hete, az augusztus 18-tól 26-
ig tartó napok, amikor a „nagy kaliberű” és nemzetközi 
színvonalat reprezentáló fér+  énekkari egyesületek mérik 
össze erejüket. Ezen utolsó hétre esik a Temesvári Magyar 
Dalárda mérkőzése is. A dalosversenyre 85, vagy talán 87 
egyesület jelentette be részvételét több mint hat ezer tag-
gal.” Az indulás előtt a kórus aug. 11-én a színházban a 

10  Kodály 1927. április 20-22. napjain a Psalmus Hungaricus-t vezényli 
Amszterdamban és ez egyben az első karmesteri bemutatkozása is.
11  „Kodály Zsoltárát legutóbb Rotterdamban mutatta be Cornelis 
és Hágában von Anrooy zenekara. Márciusban újból háromszor 
dirigálta Kodály Amsterdamban, Mengelberg zenekarával; a tenor-
szólót Székelyhidy Ferenc énekelte; a kórus a Koninklijke Oratorium-
Vereeniging tagjaiból állott, akik a Zsoltárt ezúttal is, mint a múlt 
évben, magyarul énekelték. A Psalmus előadásainak most is frenetikus 
sikerük volt. Lásd: „Zenei Szemle”. Főszerkesztő: Járosy Dezső. XII.évf. 
III-IV. szám. 1928 márc-ápr. Budapest, p.113.
12  Lásd „Zenei Szemle”, i.m. p. 113. Világhálón, megtekintve 2017 márc. 
21-én: http://db.zti.hu/mza_folyoirat/pdf/ZSz_1928_XII_03-04.pdf
13  Figyelő. Kodály művek külföldön. Lásd „Zenei Szemle”, i.m. p. 113. 
(A hágai napilap, a „Het Vaderland” egyik számát idézi.)
14  „Az olimpiai dalosverseny”, in: „Temesvári Hírlap”, XXVI. évf. 179. 
szám, 1928, aug.10, péntek, p.11 — Lásd még: a „Hatezer résztvevő” 
című kis cikket a „Déli Hírlap” 1928 aug. 9. számában, p. 6.

versenyre előkészített programot mutatta be Temesvár 
közönségének. Az augusztus 11-iki újságban beharangoz-
ták, hogy Hollandiában már számos lapban ismertették 
a Dalárda történetét, és még azt is tudják, hogy nemré-
giben Cluj városában nyertek díjat: „A holland himnu-
szon kívül a Dalárda még a „Rákos nimfájához” című 
dalt is fogja énekelni, és hogy ennek a szövegét hollandra 
is lefordították.”15 A nemzetközi énekverseny Waszink 
kultuszminiszter elnöksége alatt zajlik, a szervezést a 
„Mannenzangvereeniging Liedertafel Crescendo” vállal-
ja, a lebonyolítás pedig a hágai „Koninklijke Zoologische 
Botanisch Genootschap” termeiben történik. Ezek a valós 
hírek Hollandiában jóval korábban kerültek be az újsá-
gokba, úgy hogy már 1928 januárjában jelentkeztek da-
lárdák Belgiumból, Németországból, Franciaországból és 
Lengyelországból. A rangos hollandiai fogadó bizottság 
tagjai között még a királynő hivatala is képviseltette ma-
gát a kabinetfőnöke által.16

Magáról az utazásról a riporterek színes beszámoló-
kat küldtek a temesvári lapoknak, hogy az otthon mara-
dottaknak is tudomásul szolgálhasson, hogy átélhessék 
a páratlan vállalkozás fáradalmait, szórakozásait és a 
váratlan kihívások megoldásait. Ilyen címek alatt tudó-
sítottak: „A Magyar Dalárda elindul Hollandiába17”; „Úti 
kalandok Budapesttől a holland határig”18; „Holland 
fürdőzés. Ahol az emberek kabátokban és estélyi ruhák-
ban strandolnak.”19 „Amszterdami jegyzetek. Köszönés, 
udvariasság és egyebek.”20 A számos történetből kettőt 
szeretnénk kiemelni: Freund Leo híres énekművész kiját-
szotta a román vámosok éberségét és magával vitte az úti, 
vagyis a kézi felhúzású gramofonját, így aztán zenekari 
és mindenféle hangversenyi felvételeket és énekszámo-
kat hallgathattak21. Utrechtbe érkezve, az állomáson két 
leányka fogadta a Dalárdát és rövid német beszélgetés 
után az egyik nemcsak hollandul, hanem magyarul is 
elmondta az ünnepi köszöntőt és átadták Horváth Antal 
elnöknek a bíztató ajándékukat: egy pántlikával átkötött 
babérkoszorút.22 (Utrechtben rejtélyesnek tűnt és derűt 
okozott a szervezők miheztartási távirata, amin ez állott: 

15  P.R. szignóval, valószínűleg Pallós Rudolf: A nemzetközi 
énekolimpiász megkezdődött Hágában. Temesvári Hírlap, XXVI. évf. 
180. szám, 1928. aug. 11, szombat, p.11
16  A díszbizottság elnöke Mr. M.A.M. Waszink, az oktatási, művészeti 
és a tudományt érintő ügyek minisztere. J.J.G van Voorsttot Voorst báró, 
a Holland Parlament Alsóházának az elnöke. Mr. J.B. Kan, belügymi-
nisztert. Mr. J. Kal>  Jr., az Algemene Handelsblad igazgatója. MR. G.G. 
van de Hoeven, az N.R.C. igazgatója. Mr. G.C.W. van Tetes, a királynő 
kabinetfőnöke. Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck, a Holland Parlament 
Felsőházának volt elnöke. A rotterdami polgármester és mr. J.A.N.Pa-
tijn, Hága polgármestere. Lásd „Haarlem’s Dagblad, 1928, jan. 18, p. 11.
17  „Temesvári Hírlap”, XXVI. évf., 143. sz. 1928, júl. 3. p.9.
18 Kalotai Gábor riportja, in: „Temesvári Hírlap”, XXVI. évf., 1928, 
aug. 25. 
19 Kalotai Sándorné, in „Temesvári Hírlap”, XXVI.évf. szept. 27.
20 Kalotai Sándorné, in „Temesvári Hírlap”, XXVI. évf. 178. szám, 
1928. aug. csütöt. p.7.
21 In „Temesvári Hírlap”, XXVI, nr. 185, 1928 aug. 18., szombat, p.7.
22 Ho@ auer Margit mondta a beszédet, a másik kislány neve Benshop 
Lidia. Holland szülőktől származó gyermekek, a Dalárdával utazó 
Kőszegfalvyné unokái. Lásd „Temesvári Hírlap”, XXVI. évf. 192. szám 
11928, aug. 26, p.9.
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„Megérkezés 10 óra 10 perckor. Fogadás. Zenekar kísér be 
az Állatkertbe.”)

A hágai megérkezés aztán mai mértékkel mérve is 
felülmúlott minden képzeletet. A Temesvári Magyar 
Dalárda vezetőségi választmánya, a kísérők és a kórusta-
gok23, akik otthon augusztus 15-én szálltak vonatra, szó-
val ez az ötven tagú társaság egy pénteki napon, 1928 aug. 
17-én érkezett Hágába, hogy a csak hírből ismert nemzet-
közi énekkari fesztivál keretén belül megméretkezhessen 
a versenyben maradt belföldi és külföldi énekkarokkal. 
Fénykép maradt fenn arról, ahogyan a hollandiai szerve-
zők fogadó bizottsága, és egy hatalmas tömeg várja a hágai 
vasútállomáson a temesvári énekkart.24 A „Liedertafel 
Crescendo te ’s-Gravenhage” elnökének, Loe/ en úrnak 
a Bertha nevű kislánya hatalmas virágcsokrot nyújtott át 
Szegő Ferenc országos karnagy feleségének. Az előtérben 
látható még a Dalkör elnöke, Horváth Antal, és ha nem 
tévedünk, mellette áll az énekkar zászlóőre. A megérke-
zésről szóló holland újsághírek kiemelik, hogy a romániai 
kórus kizárólag magyarokból áll. (Az is kávéházi cseme-
ge, hogy az egy órával korábban beérkező vonat megállá-
sának pillanatban a fúvószenekar rázendített a Radetzky 
marsra25, de a magyar kórus Utrechtben lekéste ezt a sze-
relvényt. A fogadóbizottság és a hullámzó néptömeg az 
utrechti telefonálás után türelmesen várakozott.)

Szinte hihetetlen, de több újságban is ezrekről, tízez-
rekről írnak, mert akkora embertömeg szerette volna lát-
ni a Dalárdát. A hágai vasútállomáson (Staatsspoor) egy 
kis magyar csapat várta a kórust: szülők, újságírók, ma-
gyarokkal rokonszenvező lelkek. A peron végén pedig egy 
hatalmas katonazenekar fújta a Rákóczy indulót és fény-
képezők meg < lmesek nagy számban készítették felvéte-
leiket. C.D.  Wesseling, a „Crescendo” főtitkára németül 
köszöntötte a temesváriakat, többek között ezt mondta: 
„Az önök dalosversenyének jó híre és kitűnő szereplése 
már régen megelőzte Önöket!”26 Amire dr. Wiener Mór 
jogász szintén németül válaszolt a kórus részéről: „Bízunk 
abban, hogy az önök királyi rezidenciáján jól fogjuk érez-
ni magunkat, s mindannyiunk szeretetteljes kívánságát 
tolmácsolom, akkor midőn háromszoros éljennel köszön-
töm a holland népet s a holland testvéreket.” A megérke-
zésről szóló tudósítások közül mi a következőt idézzük: 
„A Temesvári Magyar Dalárda felvonulása Hágában a 
nagy városi koncertházba, egyike volt a legszebb látvá-
nyosságoknak, amit a holland főváros valaha látott. A 
hatalmas zenekar különböző lobogókkal az élre állt, mö-
göttük sorakozott zárt sorokban a magyar daloscsapat, 

23  A Dalárda hetven személyt számláló, 1928. december 7-re el-
ké szült fényképes tablója a világhálón: https://www.facebook.com/ 
374108772638806/photos/a.377391472310536.74090.374108772638806
/377392568977093/?typ Megtekintve 2017 márc. 21-én.
24  Lásd „Leidsch Dagblad”. 69.jrg/nr.20991. Zaterdag, 18. augustus, 
1928, p.2
25  HaagscheCourant, 1928 aug. 17, p.13
26  Kalotai Gábor: A Temesvári Magyar Dalárda az első hangversenyen 
holtversenyben Amsterdammal az első helyre került.” In:Temesvári 
Hírlap, XXVI. évf.187. szám, 1928, aug. 21. kedd, p.10 — Koltai szerint 
a Dalárda a következő számokat készítette elő a döntő fellépésre:”Rákos 
nimfája”, „Suomi dal”, Temetésre szól az ének”, Milyen szép a dal”, 
„Szerenád”, „Elmegyek én”.

együtt a holland előkelőségekkel, akik a város részéről 
megjelentek, utánuk nyomult a tömeg. Az utcán sorfalat 
állott a nép, a pályaudvartól a koncertépület bejáratáig. 
Néhány percre a város legforgalmasabb helyén megállt a 
forgalom. A hatalmas tömeg egyre éltette a magyar dalos 
vendégeket. Látszott rajtuk, hogy végtelenül meg vannak 
hatva attól, hogy ilyen messziről eljönnek hozzájuk, ver-
senyt vívni velük.”27

II. Hágai aranyérem

A hangversenyek színhelye a hágai állatkert területén 
található épületegyüttes volt, illetve az impozáns kon-
certház, ahol 1928 aug. 19-én vasárnap este a temesvári 
kórus első díjat nyert a kiváló együttesek kategóriájában.28 
Aznapra a holland vasúti igazgatóság különvonatokat ál-
lított be a Németországból bejelentkezett két ezer érdeklő-
dő utaztatására.29 A szemtanú szavaival ecseteljük a győ-
zelmet a fél nyolckor kezdődő fellépésről, kiemelve, hogy 
mindenki hálás volt azért, hogy a temesváriak nem első-
ként léptek fel. Tehát: „Csak egyetlen ember lép ki a szín-
re. Délceg, daliás alak. Biztosan tartja kézben a hatalmas 
zászlót. Pontosan a szín közepén mereven, a közönséggel 
szembefordulva, megáll. A publikum szájtátva bámulja, 
mintegy csodás látomást. Most a zászlótartó katonás lép-
tekkel a rivalda elejére siet, s két kézre fogva, könnyedén 
meghajtja a zászlót Hollandia népe előtt. Leírhatatlan az 
a hangos meglepetés, ami ebben a pillanatban kitör a kö-
zönség soraiban. Ilyet ők még sohasem láttak! De ez még 
semmi. a rendből is kapnak egy kis ízelítőt. 

Kettős sorokban, mint egy hadsereg, vonult fel a te-
mesvári magyarok dalárdája. Csupa szmoking, fehér pán-
cél ingmellel, fehér kesztyű. Egy balra át és egy jobbra át, 
s egyetlen pillanat alatt már kész tabló van előttünk. A 
hollandusok nem bírják tovább türtőztetni magukat és 
kitör a taps és a lábdobogás”. — „Néhány frappáns ré-
szét a „Dilexi”-nek mesterien hozza ki a kórus. Minden 
nüanszot elsőrangúan érzékeltet. A pianója egyenesen 
gyönyörű. Abszolút élvezetet adnak.”30 Ez a kötelező 
énekkari szám, vagyis a 114-ik zsoltár, a holland Henri 
van Nieuwenhoven31 szerzeménye volt: „Dilexi, quoniam 
exaudiet Dominus vocem orationis meae…” (116. Zsoltár: 
„Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. 
— /Más számozásban: 114. zsoltár/). Amikor ezt elénekel-
ték, a zeneszerző az énekkarhoz szaladt és gratulált nékik, 
megjegyezve, hogy szebben és árnyaltabban adták elő, 
mint a holland énekkarok.   

27  Temesvári Hírlap, XXVI. évf. 192. szám,1928, aug. 26, p. 9.
28  Az „A” kategóriában a „Zanglust” nevű rotterdami fér< kórus 
nyerte az első díjat.
29  Lásd Amersfoortsch Dagblad/De Eemlander, 1928, aug. 23, p.6.
30  Kalotai Gábor: A Magyar Dalárda diadala. A hollandusokból 
összeállított zsűri a Temesvári Dalárdának ítélte az első díjat”. In: 
„Temesvári Hírlap”, XXVI. évf. 193. szám,1926, aug. 28, kedd., p.7.
31  A Breda városában élő zeneszerző, Henri van Nieuwenhoven 
volt a bíráló bizottság elnöke, továbbá: J.J. Hagens, Amsterdam; P. 
Kallenbach, s’Hertogenbosch; W.F.Kools, Den Haag.
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A szakember Klank Jenő beszámolója32 másfajta 
részleteket is feltár, megtudjuk, hogy a temesváriak a 
holland himnusz hangjaival köszöntötték a vendég-
látóikat, majd a román királyhimnuszt énekelték el. 
Következett a már említett kötött szám, azután pe-
dig egy szabadon választott kardal hangzott el, neve-
zetesen a „Rákos nym fája.” „Fülnek nehéz mű, de a 
magyar énekes csapat ma felülmúlja önmagát, s cso-
dálatos színeket hoz ki Lányi33 muzsikájából. A hol-
land közönség szívből, percekig tapsol a Temesvári 
Magyar Dalárdának, mely felejthetetlen élményt nyúj-
tott az este neki.” Egy német karmester (Haagische 
Mannengesangvereinigung) véleménye szerint, aki 
hallott a Szegő Ferenc vezényelte „Temesvári Dalkör” 
1925-ös marosvásárhelyi első díjáról34, a magyar kar-
mester azért emelkedett a társai fölé, mert megérezte a 
szöveg kívánta hangulatot, és ez esetben zsoltárról lé-
vén szó, a mélységes vallási áhítatot. Az egyik holland 
újság kiemelten jelzi, hogy a köteles énekszám előtt a 
magyar kórus azzal hódította meg a szíveket, hogy elé-
nekelte az akkori holland himnuszt, a közismert „Wien 
Neêrlandsch bloed door d’ad’ren vloeit – Akinek erei-
ben holland vér folyik” kezdetű nemzeti dalt.35

A „Temesvári Hírlap”36tehát részletesen tudósít az 
izgalmakkal telített fellépésről: „A zsűri végre is arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy az amszterdamiaknál 
az erőt, (százhúszan voltak), nálunk pedig a kidolgo-
zásbeli 7 nomságot kell honorálnia, és éppen ezért úgy 
döntött, hogy két teljesen egyforma nagy aranyérmet 
és 350 holland forintot oszt ki közöttük.” Az eredmény 
kihirdetése után, 23 óra 35 perckor a Dalárda ismét 
felvonult a pódiumra, elénekelte a mottóját és hálájuk 
kifejezésére dr. Skuteczky Miksa jogász lendületes be-
szédet mondott az elnökség és a zsűri előtt.37A díjosz-
tást követően az elnök pompás virágcsokrot nyújtott 
át Loe= en Berthának,38 aki, amint már említettük, a 

32  Klank Jenő: A Temesvári Magyar Dalárda hágai első díja. In: 
„Temes vári Hírlap”, XXVI. évf. 215. szám, 1928. szept. 23, vasárnap, p.4.
33  A holland újságírók kikeresték a szöveg szerzőjének, Kölcsey Fe-
rencnek is a nevét. Lásd: „Rakos Nymphajahoz, woorden van Kolcsey, 
muziek van Ernst Lanyi.” In: „Het Vaderland”, 1928, aug. 16, donder-
dag. p.3
34  Az 1921-ben megalakult Romániai Magyar Dalosszövetség az első 
országos versenyt 1923-ban Kolozsváron szervezte, 1925 szept. 7-én 
pedig Marosvásárhelyen, ahol a Kultúrpalotában léptek fel az énekka-
rok. Lásd Györ7  Dénes cikkét a „Szabadság” 2013 máj. 8.: „A magyar 
dal országos ünnepe Erdélyben a két világháború között.” Világhálón 
megtekintve. 2017 márc. 18-án: http://archivum2.szabadsag.ro/sza-
bad sag/servlet/szabadsag/template/print,PrintScreen.vm/id/89693/
mainarticle/false
35  „Wien Neêrlandsbloed”: zenéjét szerezte Johann Wilhelm Wilms 
(1772-1847), a szöveget írta Hendrik Tollens (1780-1856). Ez volt a 
himnusza az úgynevezett „Verenigd Koninkrijk der Nederlanden” 
államalakulatnak, amikor Belgium is Hollandiához tartozott 1817 en 
1832 között. Belgium leválása után az úgynevezett „Koninkrijk der 
Nederlanden” hivatalos himnusza maradt 1832-től 1933-ig. A régi 
himnusz énekléséről szóló hírt a „Haagsche Courant” nevű lapban 
olvashatjuk, nr. 13. 964 sz. Maandag 20 Augustus. 1928, esti kiadás, p.4.
36  A Magyar Dalárda hágai első díja. In: „Temesvári Hírlap”, XXVI, 
évf., 215. szám, 1928 szept. 23, p.4.
37  Kalotai Gábor: A Magyar Dalárda győzelme. In „Temesvári 
Hírlap”, XXVI évf. 189.szám, 1928, aug.23, p.3.
38  In: „Utrechts Nieuwsblad” 36, jaargang,1928/95, 21. augustus, p.5.

„Liedertafel Crescendo”39 elnökének volt a lánya. A ju-
biláló „Crescendo” tagjai és a Dalárda népe ezek után 
átvonult egy szomszédos terembe, ahol Szegő karmes-
ter egy bordalt vezényelt és következtek a beszédek, 
míg a végén, éjjel egy órakor még csárdást is tanítottak 
a vendéglátóknak.40

Másnap az ügyvezető elnöknek az volt az első dol-
ga, hogy táviratot küldjön báró Ambrózy Antalnak, a 
Dalárda díszelnökének: „Első díjat nyert dalosok üd-
vözlik szeretett elnöküket”.41 Temesvár lakossága42 ez-
által értesült először a polgárai sikeréről. Hétfőn este a 
Dalárda szerenáddal tisztelte meg a hágai Patijn főpol-
gármestert43. Lampionokkal vonultak fel,a kíséretet egy 
hatvan tagú postászenekar44 szolgáltatta. A polgármes-
ter lakása előtt (Statenlaan) a temesvári Pogatschnigg 
Guidó szerzeményét énekelték: Mi a szép dal- Dal a 
dalról, amely Szabolcska Mihály megzenésített verse. 
Folytatták a szintén Temesváron munkálkodó Révfy 
Géza magyar népdalfüzérével, amelyeket Révfy a 
Joanovich Sándor szövegeire szerzett. Negyvenhat éne-
kes dalolta: „Valahonnan idehallszik…” 

Két országgyűlési képviselő és a polgármester fele-
sége is lelkesen integetett az ablakból. Amikor a polgár-
mester az ajtóba állott, elhangzott az ilyenkor szoká-
sos köszöntő, amelyet ez alkalommal Szombati-Szabó 
István mondott. Úgy látták szépnek, jónak, hatásos-
nak és illőnek, hogy ez most magyarul hangozzon el. 
(A beszédet természetesen Pallós Rudolf, a Temesvári 
Hírlap hollandiai tudósítója fordította hollandra. A be-
széd kéziratos szövegét a lugosi református egyházköz-
ség levéltárában őrizték sokáig a Higyed István lelkész 
idejében.) Ma még csak ennyit, vagy már csak ezt is-
merjük a beszédből: „Polgármester úr, … messze föld-
ről jöttünk ide, és nem akarunk innen távozni anélkül, 

39  A „Liedertafel Crescendo” karnagya G.C.Wilmink, a vezetőségi 
választmány elnöke pedig A.M. Loe= en. Tiszteletbeli vezetőségi tagok: 
Pieter Drooglever Fortuyn, a Staten Generaal tagja és rotterdami 
polgármester; Dr. J.Q . deVisser református lelkész, a Staten Generaal 
tagja; Mr. J.A.N. Patijn református jogász, Hága polgármestere; Mr.Dr. 
S.J.R. de Monchy, Arnhem polgármestere.
40  Temesvári Hírlap, XXVI,évf. 194. szám, 1928, aug. 29, p.5
41  A Temesvári Magyar Dalárda vezetőségi elnökének tisztére a Sza-
bolcska Mihály visszavonulása után Ambrózy bárót választották az 
1926 és 1932 közötti évekre. — Távirat szövegét lásd: „Temesvári Hír-
lap”, XXVI. évf. 189. szám, 1928, aug. 23, p. 3 — Ambrózy Andor is-
mertségére, kapcsolatrendszerére, a hollandiai úthoz szükséges szerve-
zési készségére a közéleti megbízatásainak a súlyából következtetünk: 
1927-ben megválasztották az Evangélikus Lutheránus Egyház egyház-
kerületi felügyelőjének a tisztségébe. Az 1920-as években az Országos 
Magyar Párt alelnöke és a bánsági tagozat elnöke. Bankigazgató. Egyik 
fő előmozdítója a hős ügynek, a temesvári Magyar Ház felépítésének. 
Lásd még: A Magyar Dalárda nagy hangversenye a magyar kultúrház 
javára 1927 február 4. XXV. évf. 26. szám p.6. Lásd még Járossy Dezső: 
A Magyar Dalárda ünnepi hangversenye 1927 február 10. XXV. évf. 31. 
szám p.6.
42  Temesvár akkori polgármesterének a neve: Dr. Lucian Georgevici, 
1927 szeptemberétől 1929 január elejéig állott a város élén. A város la-
kossága megközelíti a százezres létszámot. – A világhálón román nyel-
vű ismertetőt eleddig nem találtunk a Temesvári Magyar Dalárdáról.
43  Később nagykövet Rómában és Brüsszelben, Hollandia külügymi-
nisztere 1937-1939 között
44  Beszélgetés a Temesvári Magyar Dalárda egyik kísérőjével a 
dalárda hollandiai sikeréről. In: Temesvári Hírlap, XXVI. évf. 197 sz. 
1928, szept.1., p.6
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hogy ne tegyünk asztalára egy csokorba kötve, kul-
túránknak legszebb virágait, egy pár dalt… Mi egész 
szívvel érkeztünk meg Hollandiába, de már csak fél 
szívvel távozunk innen, mert a másik felét itt hagyjuk 
és soha nem fogjuk visszakérni…” Ezután beinvitálták 
a tisztelgőket és fogadás következett a polgármester la-
kásának a termeiben. A továbbiakban a Dalárda hol-
landiai fellépéseiről szóló szűkszavú összefoglalókban 
a következő szereplésekről csupán általánosságban 
történik említés. Szerencse hogy a Temesvári Hírlap a 
már idézett szeptember 23-ik számában közlik, hogy 
a vasárnapi hágai siker után kedden Utrechtben, szer-
dán Amszterdamban, azután pedig Scheveningenben 
tartottak hangversenyeket. (A Temesvári Hírlap aug. 
21-iki számának a 10 oldalán emellett Rotterdamot is 
említik45. Hollandiai sajtóhír szerint a magyar kórus 
Hágában aug. 23-án lép fel az úgynevezett „Seinpost-
theater” épületében46.) Hágától pénteken, augusztus 
24-én búcsúznak, vonattal indulnak hazafelé egy kis 
angliai kitérővel. Higyed István47 szerint, aki még látta 
a Szombati Szabó István feljegyzéseit, augusztus 24-én 
este behajóznak és Londonba indulnak, ahol aug. 25-28 
között tartózkodnak. Hazafelé megállnak Párizsban, 
megtekintik a Louvre Múzeumot, a versaillesi palo-
tát, és szeptember elsején kiszállás nélkül haladnak át 
Svájcon. A temesvári magyar lapok beszámolóiban mi 
ezeknek a hazautazás alkalmával esett kirándulások-
nak a hírével sem találkoztunk. Sajnálatos, hogy Higyed 
István, Szombati Szabó István életének és munkásságá-
nak a tudora, az általa ismert Szombati-Szabó féle írá-
sok és levelek alapján nem közölte a hazautazás állo-
máshelyeit, a Dalárda közérzetét és a körülményeket.48

45  Ez a tervezett rotterdami előadás elmaradt. Lásd - DE MAASBODE, 
60. jaargang, nr. 22025, vrijdag, 24 augustus, p. 1.
46  Lásd Amersfoortsch Dagblad/De Eemlander, 1928, aug. 23, p.6.
47  A Temesváron született és ugyanott elhunyt dr. Higyed István lel-
kész (1929. júl. 22. – 2013. aug. 24.) doktori dolgozatának a címe: Szom-
bati-Szabó István. Lugos, 1995. A lugosi református parókián megte-
kinthető disszertáció 160-ik oldalán lévő szöveg szó szerint egyezik a 
„Szomorú, szerelmes igric” 108. oldalán található leírással a Temesvári 
Magyar Dalárda 1928-as hollandiai útjáról. Gáll Zoltán Zsolt lugosi 
lelkipásztor a megkeresésünkre átvizsgálta a lugosi református egyház-
községi levéltárat, de egyetlen Szombati-Szabó István féle kéziratot sem 
talált a levéltár megmaradt anyagában. — Higyed István: Szomorú Sze-
relmes igric. Szombati-Szabó István. Temesvár, Excelsior, 2002, p.122, 
35. lábjegyzet szerint a hágai polgármestert köszöntő beszéd lelőhelyé-
ről ez áll „Kéziratos vázlata a lugosi református egyháznál”.
48  Méliusz József az érettségi után a Budapesti Műegyetemre 
iratkozott be, de megszakította tanulmányait. Ezután a húsz éves i; ú 
református teológiai stúdiumokat folytatott. Zürichben az 1928-1929-es 
tanévre iratkozik be,az 1929-1930-as tanévtől a kolozsvári református 
teológia hallgatója volt. A berlini Friedrich Wilhelm Egyetem Teológia 
Fakultásának hallgatója volt az 1930-1931-es tanévben. Kolozsvárott 
fejezte be a teológiai tanulmányait 1932-ben. Katonaságát Bukarestben 
tölti 1933-ban, lelkészi képesítést nem szerzett és lelkészi szolgálatot 
sem vállalt Másfél évtizeden át újságíró, író, szerkesztő. 1947–48-
ban művészeti vezérfelügyelő Kolozsvárott, 1948–49-ben rendező 
az Állami Magyar Színházban. 1949. novemberében letartóztatták, 
koncepciós politikai perben elítélték. 1955-ig börtönben raboskodott. 
Szabadulása után mint író és fordító tartott kapcsolatot a színházzal. 
Lásd Borcsa János: Méliusz József. Monográ= a. Bukarest–Kolozsvár, 
Kriterion Könyvkiadó, 2001, Kriterion Közelképek sorozat. Méliusz 
főbb műveinek felsorolását és méltatóinak névsorát lásd: http://www.
banaterra.eu/magyar/M/meliusz/meliusz.htm Állapot: 2015. okt. 24.

III. Méliusz József svájci tanulmányi évének a rész-

letei feltárásra várnak

Említettük már, hogy Méliusz József48 1928-ban 
édesapját49 kísérte Hollandiába, aki a Temesvári Magyar 
Dalárda egyik legrégebbi, aranylírával50 kitüntetett 
énekese volt és egyben a Dalárda vezetőségének is tag-
ja. Családi és személyi részleteket nem ismerve a diák 
Méliusz József azon döntéséről, hogy Budapesten érett-
ségizzen 1928-ban, mi arra, az éppen azokban az évek-
ben kialakult gyakorlatra gondolunk, hogy a vizsga előtt 
állók vagy már azt többször megpróbálók így védekez-
tek a romániai tanügyi hatóságok azon szabálya ellen, 
hogy minden egyes tárgyból románul kellett vizsgázni a 
Bukarestből buktatásra kiküldött, szigorú biztosok előtt. 
Magától értetődő, hogy a temesvári piaristák reálgimná-
ziumban végzett diák a műszaki egyetemre iratkozzon 
be, de amilyen hirtelen tette, éppen olyan gyorsan váltott 
is egy másféle tudomány, a teológia irányába a „heliko-
nista” költő lelkipásztor, Szombati-Szabó István hatásá-
ra.51 Méliusz ezt a lépését tíz év múltával sem bánta meg, 
amikor feleségével felkeresi egyetemi tanulmányainak 
a színhelyét, és amelyről így vall emelkedetten: „Fiatal 
életem egy gyönyörű esztendejét, talán a legszebbet kö-
szönhetem Zürichnek. A romantika, a tanulás és a hu-
manista eszmélkedés esztendeje volt az az év. A romanti-
ka elpárolgott, mint a Zürichbergről reggelente felszálló 
lilás köd. A tanulásnak néha hasznát vehetem. A ‹huma-
nizmus ellenben átvészelte bennem azokat az időket is, 
amikor osztályom igazi arcával való találkozásomban, 
osztályom eszményeivel együtt a humanizmust is fakép-
nél véltem hagyni. És ma talán Zürichnek mondok kö-
szönetet, Zwinglinek: Rotterdami Erasmus tanítványá-
nak, a leghumanistább reformátornak, akinek akaratos, 
változtató szellemével naponta találkoztam az egyetem 
falai között – néki e késői köszönettel talán valóban tar-
tozom is –, hogy az emberi nem és a társadalom kisem-
mizettjeinek jobb jövőjében rendíthetetlenül hiszek.”52 
Minket még olyan apróság is érdekelne, hogy annakide-
jén, a Dalárda hazafelé tartó csoportjától melyik svájci 
állomáson búcsúzott és szállott ki Nelovánkovits József, 
és ha igen, milyen bíztatások és ajánlások birtokában.

IV. A Temesvári Magyar Dalárda utazásának hozadé-

kai, a kutatás mielőbbi feladatai

Úgy véljük, hogy a Dalárda tagjai számára az volt 
a főnyeremény a művészeti teljesítmény mellett, hogy a 

49  Nelovánkovits Miklósról lásd Szekernyés János: Emeletes ház a 
Tigris utcában. In: http://hetiujszo.ro/temesvar-kovei-479/2015 okt. 24)
50  Szávai Géza: Kísérlet egy verssel. Világhálón: www.szavaigeza.hu/
Torzmagyar/cseppben_a_tenger.pdf Megtekintve 2016 márc. 17-én. 
Szávai eleveníti fel, hogy a „Temesvári Hírlap” hasábjain jelent meg 
a következő nyilatkozat 1932-ben: „A Magyar Dalárda hitet tesz a 
Nelovánkovits-család magyarsága mellett.”
51  A Temesvári Református Egyházközség levéltárában, az áttértek és 
kitértek, vagy a kon= rmáltak anyakönyvében nyoma kellene legyen Nelo-
vánkovits József 1928-as hitbeli fordulatának. Azt sem zárjuk ki, hogy a lu-
gosi egyházközség anyakönyveibe jegyezték be ezeket a kötelező adatokat.
52 Méliusz József: Vissza a tett színhelyére. In „Korunk”, Kolozs-
vár, 1937/XI, p.939. Világhálón, 2017 márc. 17-én: epa.niif.hu/00400/ 
00458/00321/pdf/EPA00458_Korunk_1937_11_0939-0944.pdf
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díjnyertes énekkaruk minőségi példát mutatott fel a ki-
sebbségben élő bánsági magyarság53 missziót betöltő 
szolgálatáról. Nyilvánvaló volt előttük, hogy egy ilyen 
formátumú nemzetközi dalverseny hatékony hivatkozási 
alapul szolgál a népek, a városok, intézmények és az én 
énekkarok közötti kapcsolatok építésében.54

Kiemeljük, hogy 1928-ra esik a hivatalosan is lezáru-
ló holland-magyar gyermekmentő akció, amelynek során 
1920-tól kezdődően harmincezer gyermeket utaztattak 
Magyarországról az őket váró és befogadó hollandiai be-
fogadó családokhoz. Ma már nehezen tudjuk visszaadni 
az akkori, a magyarok hollandiai jelenlétével kapcsolatos, 
kétoldali hangulati jelentéseket, de a fennmaradt újsághí-
rek segítségül hozása mellett a Dalárda szereplése kapcsán 
is találtunk olyan, már akkor sem mellékesnek szánt fel-
jegyzést, amelyről úgy érezzük, hogy meg kell osztanunk: 
„Hollandiai tartózkodásunk alatt elérzékenyítő jelenetek-
nek lehettünk szemtanúi, mikor a Hollandiában nyaraló 
leánykákkal találkoztunk. Nagyon hozzánk szoktak, és 
amikor hozzákezdtünk az utazási előkészületekhez, nem 
egynek könny szökött a szemébe.”55 Ehhez csak azt sze-
retnénk hozzátenni, hogy aki járatos Hágában, az egyből 
arra gondol, hogy a gyermekek a Dalárda enyhén kényel-
metlen szálláshelyétől nem is olyan messze lévő magyar 
iskolába járhattak.56 (Az egy hetes tartózkodás idején sok 
idejük nem lehetett a hollandiai magyarsággal való ta-
lálkozásra, de ezért megemlítjük, hogy Hágában volt az 
egyik magyar találkozóhely57, éspedig a Holland-Magyar 

53  Érdemes lenne megírni ennek a Dalárdának az aprólékos történetét. 
Az 1930-ban felavatott Temesvári Magyar Házban gyakorolhatnak 
1930-tól, de 1938 áprilisában már a próbákra való összegyülekezést 
sem engedélyezik a román állami hatóságok. — Kossuth Rádió 
híradása 2015 dec. 19-én: „Visszaszerezhető a Temesvári Magyar Ház, 
ezt egy napokban született bírósági döntés teszi lehetővé. Az épületet 
Bánság központjában a múlt század első felében a város magyarsága 
építette és használta, egészen a kommunista államosításig. Az 1989-es 
rendszerváltás után azonban nem került vissza jogos tulajdonosához, 
hanem az épületben működő pártlap kiadója tette rá a kezét. Az közel 
25 éves pereskedésben a bíróság nem ismerte el jogutódként az 1990-
ben alakult Magyar Ház Részvénytársaságot, de idén előbb első fokon, 
pár napja pedig másod fokon is pozitív döntés született, mert kimondta, 
hogy az ingatlant valamikor létrehozó Magyar Ház Névtelen Társaság 
nem szűnt meg.” – Dokumentum értékű írása Beke Györgynek: A 
Magyar Ház csatája. In: Kortárs, 45. évf. (2001.) 2-3. szám
54  Klank Jenő:A nemzetközi dalosverseny jelentősége. In:„Temesvári 
Hírlap”, /XXVII.. évf. 57. szám./ 1929. március 10. p.10. (Klank Jenő 
hitoktató a Temesvári Magyar Dalárda alelnöke volt.)
55  Beszélgetés a Temesvári Magyar Dalárda egyik kísérőjével a 
Dalárda hollandiai útjáról. In „Temesvári Hírlap”, 26. évf., 197. szám, 
szept. 1., szombat, p.6.
56  Kutka Magda nevű tanítónő vezetése alatt a hágai Tasmanstraat, 
később pedig a Westeinde adott otthont annak az osztálynak, ahol 
apró gyermekektől kezdve a 18 éves életkorúakig is magyar oktatásban 
részesültek, hogy ne felejtsék anyanyelvüket és hogy a hazatérésük 
alkalmával be tudjanak tagolódni az iskolai életbe.
57  Az 1928-as márciusi magyar teadélutánra Vredenburch báró meg-
hívta a királynő férjét, Hendrik herceget és Rudnay Lajos magyar nagy-
követet. Az estélyen a „Pillangó” írói álnevet viselő Makkoshettyei Vil-
ma bárónő szerepelt a cigányságról szóló előadással és zongorajátékkal. 
(A bárónő férjének a neve:Jhr.Mr. van Lidt de Jeude.) „Mevrouw van Lidt 
de Jeude, geboren Hettyey, hee<  gistermiddag in huize Voorhout voor 
de Ver. Nederland-Hongarije een lezing gehouden, over  De Zigeuners 
en hunne muziek.” In: „Het Vaderland” 1928-03-21. - Továbbá közölte a 
hírt a Nieuwe Rotterdams Courant is az 1928-03-21. számában.-  Megje-
gyezzük, hogy Liszt Ferenc a cigányzenéről 1859-ben Párizsban könyvet 
adott ki ezzel a címmel: Des Bohémiens et de leur musique en Hong-

Egyesület székhelyén. A Vereeniging Nederland-Hon ga-
rije akkori elnöke dr. Van Vredenburch báró58.)

Holland kórusok ezt követő temesvári fellépéséről 
nincs tudomásunk, más vonatkozású hivatalos holland 
látogatásról viszont találtunk egy pár nyomot, úgy vélve, 
hogy ahhoz némi köze lehet Ambrózy bárónak, Nemes 
Elemérnek vagy Szombati-Szabó Istvánnak.59

Hollandiában a nemzetközi kórusverseny utóhangjai 
közé tartoznak az októberben szárnyra kelt hírek, hogy, 
a „Liedertafel Crescendo” nemzetközi kórusversenyének 
a kiadásait a bevételek nem fedezték, és hogy a szervezők 
felhívással fordultak a résztvevőkhöz, hogy a jelentke-
zéskor be= zetett kezességi összeget senki ne kérje vissza, 
mert csak így = zethetik ki a nyerteseknek járó díjakat.60

Az „igazi lezárásra”, tehát a nyugati turné temesvá-
ri lezárására egy fél év múlva került sor: „A múlt évben 
a kitűnő együttes a hágai nemzetközi dalosversenyen 
megnyerte az első díjat, melynek avatási ünnepségét 
március 3-án tartotta meg a temesvári Vígadó nagyter-
mében Freund Leó zongoraművész, Alföldy Leóna ara-
di hangverseny énekesnő, Tarnay Alajos budapesti ze-
neszerző és Röszler budapesti operaénekes nagysikerű 
közreműködésével.”61

Tény az, hogy Magyar Dalárda tagjainak sem volt 
pénztárca-kímélő ez a két hetes utazás. Szombati Szabó 
István az 1928-as júliusi presbiteri gyűlésen előre kérte 
a = zetésének a folyósítását,62 ami addig szokatlan volt, és 
arra gondolunk, hogy erre az első gyermekük születése 
körüli kiadások és a nyugati látogatás költségeinek a fede-
zéséhez volt szüksége.

Ez a kórustörténeti esemény a 20-ik századi hol-
land-magyar kapcsolatok adattárában eddig nem szere-

rie címmel, majd 1861-ben Pesten jelent meg ugyanez a műve: „A czi-
gányokról és a czigány zenéről Magyarországon” címmel. Ezt követte a 
német fordítás: Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn. G. Heckenast, 
Pest, 1861.  (A második francia kiadás 1881-ben jelent meg Párizsban.). 
—  A cigányzene Hollandiában való korai megjelenéséről immáron ki-
váló tanulmány született, lásd Maaike Meijer: A cigányok és a cigány-
zene térhódítása Hollandiában. A tanulmány eredeti megjelenése: De 
intocht van zigeuners en hun muziek. In Rosemarie Buikema és Maaike 
Meijer (szerk.): Kunsten in beweging 1900–1980. Sdu Uitgevers, 2003. 
Fordította Gera Judit. Megjelent a „Beszélő”, X. évf.2005/5, májusi szá-
mában. http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-ciganyok-es-a-ciganyzene-terho-
ditasa-hollandiaban megtekintve 2017 márc. 24-én.
58  A jogi végzettségű Van Vredenburch báró 1925-ben díszdoktori 
címet nyert Debrecenben. Első felesége elhunyta után Pozsonyban egy 
erdélyi származású arisztokrata hölgyet vett feleségül 1927-ben, akinek a 
teljes neve: Henriette Caroline Marie Josephine, freiin Apor zu Al-Torja.
59  Temesrékás községben 1929. november 14-én a telepesek helyze-
tének megismerése céljából látogatást tett Bakker van Bosse asszony, 
hollandiai ügyvédnő, a Népszövetségi Ligák Uniója kisebbségi bizottsá-
gának alelnöke. Forrás: Jakab> y Elemér és Páll György: A bánsági ma-
gyarság húsz éve Romániában 1918-1938. Temesvár, 1938, p. 213. Megte-
kintve 2017 márc. 20-án: http://documents.tips/documents/jakab> y-ele-
mer-es-pall-gyoergy-a-bansagi-magyarsag-husz-eve-romaniaban.html
60  A számvevő bizottság tagjai valamennyien hágaiak: Henri ter Hall, 
Rijswijk; J. K. F.W. vanBommel, városi tanácsos; L. P. van der Heyden, 
jegyző; C. Lorentz kapitány, Bergen op Zoom; K. E. Oudendijk ezredes, 
és C. D. Wesseling újságíró. Lásd: Leeuwarder Courant, 177. jaargang, 
nr. 234. 1928 okt. 3, p. 1
61  Ez a híradás az 1930-as „Temesvári Magyar Népnaptár” 77. oldalán 
jelent meg. Lásd még a következő kiadványt: „Magyar Ház Évkönyv” 
(Szerk. Páll György), Temesvár, 1930.
62  Gáll Zoltán Zsolt lugosi református lelkész írásbeli közlése 2015 
okt. 29-én. 
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pelt, jóllehet a kortárs zenetörténészek már akkor is tuda-
tában voltak a sikeres fellépésük egyedi jelentőségének.63 
Feltűnő, hogy az 1929-es temesvári díszhangverseny64 a 
korábbi hollandiai diadalút jegyében zajlott le: „Még nem 
felejtettük el – hiszen nem olyan régen történt – milyen 
lázas lelkesedés fogta el Temesvár közönségét a hágai 
sürgönyre, amely hírül hozta a dalárdát, a várost ért ama 
nagy dicsőségről, hogy a város * ai hozták el Hágából, a 
nemzetközi dalosversenyről az első díjat. Az emberek 
örömtelt hangon újságolták egymásnak a várt, de mégis 
meglepetésszerűleg ható hírt, hogy Temesvár * ai nyerték 
el dalaikkal a nemezetek versenyében az első díjat65.” Te-
mesváron mai napig fenntartott vélemény, hogy a Dalár-
da rendkívüli vonzóerőt jelentett az 1930-ban felavatott 
temesvári Magyar Ház építésében66.

Végül, szinte hihetetlen, hogy a világsiker után a 
Dalárda rövidesen azzal szembesült, hogy otthon a ro-
mán hatóságok a Kodály remekművét, az általuk előadott 
Psalmus Hungaricus előadását betiltották. Kiegészültek 
a józsefvárosi katolikus énekkar női szólamaival és a te-
mesvári Városi Szimfonikus Zenekarral és a bemutatóra 
meghívták a zeneszerzőt. Sajtóhírt idézünk: „Betiltották 
Kodály Zoltán világhírű „Psalmus Hungaricus”-ának 
előadását és az oratórium hangjegyeinek terjesztését, azzal 
az indokolással, hogy Kodálynak e műve „a magyar irre-
dentizmus himnusza”. „Urlatianu Radu román karmestert 
örök időkre eltiltották attól, hogy Romániában vezényel-
hessen, mert a zeneművet előadta.”67 Az 1934 jan. 3-iki 
temesvári és a másnapi aradi előadáson Kodály Zoltán 
is jelen volt. Nyilatkozatában azt mondta, hogy jelképet 
látott ebben az előadásban. Sokszor hallotta, úgymond, 
a Psalmust már, de úgy még soha, hogy „román dirigens 
vezényelte a magyar szerző magyar művét német ajkú kó-
russal, magyar, német és román összetételű zenekarral”. 
A kiváló Urlatianu karmester a folyamatos üldözést nem 
bírta, esztendő múltán 1935 márciusában főbe lőtte magát 
a nyomdában68. Ez egy nagyon szomorú történet és úgy 
tűnik, hogy a rágalmazás rányomja a bélyegét a Dalárda 
további sorsára és a Magyar Ház bezárására nézve.

63  Klank Jenő: A nemzetközi dalosverseny jelentősége 1929. március 
10. XXVII. évf. 57. szám p.10.
64  „Az 1929-es díszhangversenyre műsorfüzetet is megjelentettek, 
amelyben szemelvényeket is közöltek a hollandiai lapok beszámolóiból. 
A műsorfüzetre – sajnos – nem sikerült rábukkanom.” Szekernyés 
János írásbeli közlése Hermán M. János részére 2015 nov. 17-én. 
E helyen köszönöm Szekernyés János történész szíves és kimerítő 
bibliográ* ai segítségét
65  A Magyar Dalárda két farsangi mulatsága. In : „Déli Hírlap”, V. évf. 
18. szám, 1929, jan. 23, p.6.
66  Szekernyés János: Jelkép és próbakő. A magyar kultúra házának 
szerepe és sorsa Temesvárott. In „Korunk”, 2002/4, áprilisi szám, p. 123-
129. — Lásd még a „Temesvári Hírlap” következő lapszámait:: A Temes-
vári Magyar Dalárda családi ünnepélye. XXVIII. évf., 22. szám, 1930. 
január 29, p.1. – A Temesvári Magyar Dalárda monstrehangversenye. 
XXVIII. évf, 26.szám,1930 febr. 2, p.11. – A Temesvári Magyar Dalárda 
nagy hangversenye. XXVIII évf. 34. szám, 1930. február 12, p.11.
67  Görög Katolikus Szemle. Budapest. 1935, április 28. p. 3. Világhá-
lón megtekintve: 2016 ápr. 1-én: http://byzantinohungarica.hu/sites/
default/* les/gorogkatolikus_szemle_1935_09%28aprilis_28%29.pdf
68  Péter László: Kodály Zoltán román barátjáról. A testvériség eszméjé-
nek mártírja. In: „Tolna Megyei Népújság”, 1982 szept. 18. – 32. évf. nr. 219, 
p.11. Világhálón megtekintve 2016 márc. 31-én: http://library.hungari-
cana.hu/hu/view/TolnaMegyeiNepujsag_1982_09/?pg=146&layout=s

Másféle csoportosításban még inkább hangsúlyoz-
ható, hogy az akkori körülmények között a Temesvári 
Magyar Dalárdának a sikeres hágai szereplése a hol-
land-magyar egyházi69 és kulturális kapcsolatok törté-
netének a szempontjából is maradandó. Nem érdektelen 
annak a nyomon követése, hogy J.A.N. Patijn, a refor-
mátus hágai polgármester, akit a Dalárda szerenáddal 
tisztelt meg, a következő tíz évben magas politikai kar-
riert futott be, még külügyminiszteri tisztséget is betöl-
tött. A Temesvári Magyar Dalárda a zenei teljesítmé-
nye, Szombati Szabó István lelkipásztor pedig a csendes 
kapcsolatteremtő szolgálata révén képez láncszemet a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület két világ-
háború közötti nyugati képviseletének a sorában. Abban 
az 1928-as esztendőben, röviddel a Dalárda sikeres sze-
replése után a Református Egyházak Világszövetsége 
(Presbiteri Világszövetség szeptember hó 17–22-ig tartot-
ta európai gyűlését Hágában. A magyar református egy-
házat dr. Ravasz László püspök és dr. Benedek Zsolt kon-
venti tanácsos képviselik. A program szerint dr. Ravasz 
László a Biblia gyakorlati jelentőségéről tartott előadást70. 
A jugoszláviai ref. magyar egyház részéről e gyűlésen 
Ágoston Sándor esperes jelent meg. Romániából az an-
golul jól beszélő dr. Maksay Albert teológiai professzor 
vett részt a konferencián. Amennyiben * lmszínházban 
is jártak volna a konferencia résztvevői, akkor láthatták, 
hogy abban az időben Hágában mindenütt vetítették a 
híradókban71 a Dalárda sikeres szereplését.

Hollandia előtérbe kerülése a világhíradókban azon a 
nyáron annak is köszönhető, hogy sakkvilágbajnokságot 
szerveztek, szintén Hágában, valamint világi@ úsági talál-
kozót Ommenben.72

Valódi világeseménynek számított az, hogy 1928 
júl. 28 és aug. 12 között rendezték az amszterdami nyári 
olimpiát, amelyen Magyarország több mint száz sportoló-
val vett részt. Romániából is érkezett 26 sportoló, közöt-
tük a sepsiszentgyörgyi születésű Péter László73 atlétával, 
akinek több hollandiai beszámolóját olvashatjuk a te-
mesvári lapokban.74 A Temesvári Magyar Dalárda tagjai 

69  Amsterdamból az 1928-as évben dr. Hepp, az amsterdami Vrije 
Universiteit professzora kereste fel a kolozsvári református Teológiát 
április 24-25 napjain.
70  Lásd Dunántúli Protestáns Lap, 39. évfolyam, 38. szám, Pápa, 1928, 
szept. 2, p. 162.
71  GyörC y Dezső nyugalmazott főszolgabíró közlése a riporternek. 
Lásd „Beszélgetés a Temesvári Magyar Dalárda egyik kísérőjével a 
dalárda hollandiai sikeréről.” In „Temesvári Hírlap”, XXVI évf. 197. 
szám, 1928, szept.1, p.6.
72  Lásd „Fiatalok békekongresszusa Hollandiában”. In: „Temesvári 
Hírlap”, XXVI.200. szám, 1928, szept.5, p.8.
73  A székely származású Péter László rövidtávfutóként vett részt 
a száz és kétszáz méteres számok futásában. Tíz napos amszterdami 
tartózkodás után indultak haza. Lásd még az olimpiai játékokról: 
„Anyagi de* cittel végződik a 9-ik olimpiász. Miért nem jelent meg 
Vilma királynő a stadionban. Nurmi futása a fényképezőgép elől. 
Újságírók az olimpiászon.” In: „Temesvári Hírlap, XXVI. évf., 191. 
szám, 1928, aug. 12, vasárnap. p. 9.
74  Lásd „A román atléták kálváriája Romániától Amsterdamig. Az 
atlétáknak kínszenvedés, a vezetőknek kéjutazás. Péter László nyilat-
kozata a romániai olimpikonok amszterdami szerepléséről.” In: „Te-
mesvári Hírlap”, XXVI. évf. 185. szám, 1926, aug.18, szombat, p. 7. Itt 
a TAC atlétájaként említik: Temesvári Atlétikai Club. — Péter Lász-
lónak, megengedték, hogy a saját pénzén utazzon az olimpiára. Péter 
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szinte a román olimpiai csapatot váltották Hollandiában, 
és a szereplésük is gyarapította a hollandiai híradásokat 
a romániai magyar nyelvű sajtóban. Kutatásaink során 
kevés anyagot találtunk a román válogatott szereplését 
illetően75.

Dolgozatunk elején említettük, hogy a Dalárda 
hollandiai szereplése kapcsán újabb feladatok körvo-
nalazódtak előttünk, annak kapcsán, hogy milyen fon-
tos lenne megtalálni azokat az egykori * lmkockákat a 
Dalárda megérkezéséről, felvonulásáról és szerepléseiről. 
Arról sem szabad lemondanunk, hogy tovább keressük a 
Szombati-Szabó István hágai beszédének a szövegvázlatát. 
Továbbá fontos, hogy kutassuk a magyar dalok hollandra 
fordított szövegeit és a holland műsorfüzeteket. Az, hogy 
Magyarországról nem jelentkezett egyetlen kórus sem 
a hollandiai fér* énekkarok világversenyére; eléggé fur-
csa, éppen ezért ebben az irányban is kutatni kell. Talán 

Lászlót csupán a KAC atlétájaként említi a szerző. Lásd Kovách Hont 
Imre: Kolozsvári olimpikonok diákszemmel (V.) A háború romjaitól 
az amszterdami stadionokig. In: „Szabadság”, 2008. jún. 23. szám, 
p.7. Világhálón, 2017. márc. 26-án: http://archivum2.szabadsag.ro/
szabadsag/servlet/szabadsag/template/print,PrintScreen.vm/id/11668/
mainarticle/false
75  Az egykori „temesvári”, de hét éves korában a szüleivel Amerikába 
kivándorolt Johnny Weissmüller az 1928-as amsterdami olimpián két 
aranyérmet is nyert gyorsúszásban.

éppen a Szombati-Szabó István utódainak a segítségét 
kellene kérjük ahhoz, hogy előkerüljön a Szombati-Szabó 
István azon leveleinek és képeslapjainak a gyűjteménye, 
amelyet a nyugati körútról küldött a családjának. Végül 
pedig nemcsak abban reménykedünk, hogy az 1928-as 
hangversenykörút résztvevőinek a pontos névsorát76 sike-
rül összeállítani, hanem abban is, hogy a Dalárda 1929-es 
gálaműsorának a füzete nagyon hamar előkerül, annál is 
inkább, mert többek emlékezése szerint ez a műsorfüzet 
a hollandiai körút sajtóbeszámolóiból is közöl válogatást.

Záróakkordként, arra a kérdésre, hogy a korabeli 
Temesváron miként látták a Dalárda fellépésének és nem-
zetközi hírének az alakulását, az egyik vezércikkben azt a 
magyarázatot találtuk, hogy egy színvonalra tekintő dal-
versenyen senkinek sem sértették az érzékenységét, nem 
ütköztek a törvények paragrafusaiba, és vádaskodásokra 
sem adnak alkalmat: „Az olimpiászon való részvétel egy 
kisebbségi nemzet félreérthetetlen politikai krédója…”77

76  A Dalárda 1928-ban készült tablóját, névsor nélkül, lásd Hermán 
M. János: A Temesvári Magyar Dalárda Hollandiában. In: Református 
Kalendárium a 2017. esztendőre. Kiadja a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület, Nagyvárad. Szerk. Wagner Erik, lektorálta 
Tokár Sándor. Készült a Református Egyház Misztótfalusi Kis Miklós 
Sajtóközpontjának nyomdájában, Kolozsvár, 2016, p. 111-113.
77  Bach Gyula: Elindul a Dalárda. In: „Temesvári Hírlap”. XXVI. 
évfolyam,1928, aug. 12, vasárnap, p. 11.
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A KRE születése egy leírhatatlan nemzeti fájdalom-
hoz kapcsolódik: ezer éves fennállása után a történelmi 
Magyarország területét feldarabolták. Haladó államigaz-
gatási elvek szellemében és talán előzetes megnyugtatási 
szándékkal, Gyulafehérváron az erdélyi románság vezetői 
1918. dec. 1-én az egyesülési határozat III/1. pontjában ezt 
hirdették: „Teljes nemzeti szabadság az együttlakó népek 
számára. Mindenik népnek joga van a saját neveléséhez 
és kormányzásához saját anyanyelvén, saját közigazgatás-
sal, saját kebeléből választott egyének által. A törvényhozó 
testületekben és az ország kormányzásában való részvé-
telre minden nép a népességének számarányában nyer jo-
got...” Az új határok nagyhatalmi kijelölése következtében 
(Trianon, 1920. jún. 4.) az első világháború győztesei a ki-
rályi Romániához csatolták Erdélyt és a Partium területé-
nek egy részét. Így szakadt ki 182 gyülekezet a Debrecenből 
igazgatott és 579 egyházközséget számláló Tiszántúli 
Református Egyházkerület kebeléből1. E kényszerű hely-
zetben 1921 aug. 16-án az egyházkormányzás megszerve-

1 Szilágyi Ferenc, A partiumi reformátusok egyházi-területi struktúrái 
a kezdetektől napjainkig. In: Trianon utáni változások a partiumi 
protestáns egyházak életében. Szerk. Hermán M. János és Szilágyi 
Ferenc. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2011, p. 55

zésének szándékával a felelősséget hordozó partiumi egy-
házatyák kimondták a külön egyházkerület megalakulását.

Óriási volt a döntésük tétje: az egyházi élet viszony-
lagos normalizálása érdekében az Erdélyi Református 
Egyházkerülethez csatlakoznak-e, vagy önálló keretben 
várják ki azt az elképzelhető változást, ami 22 év múlva 
be is következett. A KRE, amelyet 1939 óta hivatalosan 
csak „oradeai”-nak lehetett nevezni, 1941. jan. 1-gyel hi-
vatalosan megszűnt és a fennhatósága alól 132 anyaegy-
házközség visszatért a TRE-be, míg a többi a továbbra is 
román ellenőrzésű Dél-Erdélyben maradt, így a bánáti 
egyházmegye teljes egészében, a szalontainak pedig a 90 
százaléka. A megszűnő KRE 1940-es lélekszámjelentése 
alapján 77532 fér*  és 82378 nő, összesen 159910 lélek vál-
hatott ismét magyar állampolgárrá. Azzal a kérdéssel a 
szívükben (? ury Kálmán és Debreczeni István), hogy a 
magyar határok ismételt módosításával feleslegessé vált-e 
ez a harcban edzett egyháztest, a KRE 1941. dec. 10-én 
megtartotta az akkor utolsónak vélt közgyűlését. Mintha 
megérezték volna ennek a változásnak a böjtjét, azt, hogy 
1946-ban mindent újra kell kezdeni…

Nem tehetjük, hogy ne hivatkozzunk annak a memo-
rándumnak a szövegére, amelyet titokban, 1946. május 
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2-án írt alá Vásárhelyi János református és Márton Áron 
római katolikus püspök, mintegy jelezni akarván a pá-
rizsi béketárgyalást előkészítő bizottságnak, hogy nem 
kívánnak többé román uralom alatt élni: „Az erdélyi 
magyarság számára a román uralom alatt töltött évek be-
bizonyították, hogy Romániában alapvető emberi jogai 
nincsenek biztosítva, annak ellenére, hogy azok tiszte-
letben tartására Románia ünnepélyesen ígéreteket tett és 
nemzetközi kötelezettségeket vállalt. A magyarság most 
már minden román politikai rendszert megismert, de 
tűrhető életviszonyokat számára egyik sem hozott.”

Elhomályosult látás vezetett az első világégéshez, 
amelynek „eredményei” elvakították a zsákmányszerző-
ket. A közhangulatra rányomta a bélyegét a bűnbakok 
keresése és az orosz meg a magyar kommunista forrada-
lom miatti fenyegetettség. Számottevő volt a társadalmi 
nyomor. 

Az interbellum idején – egyik politológus testvérünk 
szavaival –, egy kisemmizett, területének több mint két-
harmadát, magyar lakosságának harmadát elveszített 
ország 20 év alatt Európa középmezőnyéhez zárkózott 
fel gazdaságilag,és kulturálisan2. Románia magyarsága, 
a Kós Károly lelkületével megfogalmazott Kiáltó Szó el-
hangzása után az élni akarás parancsának engedelmes-
kedve az „ahogy lehet” szellemében cselekedett, tehát 
nem tétlenül várt a magyar- és a külföldről érkező szo-
lidaritásra .

Az őshonos kisebbségben az erőszakos beolvasztási 
politika egyetlen jó emléket sem hagyott hátra, egyszerre 
zajlott a nyilvános és a rejtett nyelvi háború, az oktatás ro-
mánosítása, a vegyesházasságok és az áttérítések szorgal-
mazása. A KRE működéséhez a két világháború között, 
de azután is, a román kormányok számtalan akadályt 
gördítettek, sokszor nem is palástolták a törvénytelensé-
geket, alapfeltételnek szabva azt az általuk hozott előírást, 
hogy egy püspökség alakításához legalább hétszázezer 
lélek szükségeltetik. Ma már hihetetlennek tűnik, de az 
1938-as királyi diktatúra idején még a sírkövekre is csak 
román feliratot lehetett vésetni...

Önazonosságának megőrzése céljából a szülőföldjén 
maradó magyarság, akárcsak a babiloni fogság idején, 
hitének gyakorlása közben a túlélés stratégiáját válasz-
totta, amelyért emberileg az egyházi és családi szeretet-
kötelékek kárpótolták a helyben maradottakat. Erdélyből 
több mint kétszázezren menekültek vagy települtek 
Magyarországra, ahol ezerszámra vagonokban tengődtek.

A kilátástalanság bélyegei ellenében a történelmi 
egyházak az önvédelemre, a belmisszióra összpontosí-
tottak. A kommunista diktatúra világával összehason-
lítva – Babos Sándor lelkipásztorra és feleségére gondo-
lunk – akkor még a külmissziót is lehetett gyakorolni. A 
„teuton pogányság” ellenében a teológiai gondolkozás az 
„önmagunk revíziójával” párhuzamosan és fokozatosan 
Ige-központúvá válik.

2  Tőkéczki László és Szakály Sándor: Van-e Horthy –kultusz? In: 
Vasárnapi Újság, Magyar Rádió, Kossuth adó, 2012 aug.4. 
Az MR1 Kossuth Rádió híroldalán az alábbi linken olvasható a cikk:
http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/vasarnapi-ujsag-van-e-horthy-
kultusz.html

Révész Imre egyháztörténész, 1938-tól debreceni 
püspök, így méltatta a TRE testéből kiszakított egyház-
rész szerepét: „A szívós küzdelemmel kiharcolt és jól 
megszervezett új kerülettel nem csak az egyetemes refor-
mátus egyház, de maga a nemzeti eszme is egy harcedzett, 
ellenálló, értékes végvárat nyert.”

Választási, illetve jóváhagyási megpróbáltatások 
sorozata kísérte a KRE működését.

Jellemző, hogy Sulyok István nagyváradi lelkipász-
tor-esperest már 1921-ben püspökké választották, de 
tisztségében csupán 1940 májusában erősítette meg a ro-
mán király. Csernák Bélát 1923-ban választották főjegy-
zővé, míg a főgondnokok közül Domahidy Elemér 1930-
ban bekövetkezett haláláig, utána pedig 6 ury Kálmán a 
kerület megszűnésig végezte ezt a szolgálatot.

Egyházjogilag az egyházközségek a bánsági, a bihari, 
az érmelléki, a nagybányai, a nagykárolyi és a nagysza-
lontai egyházmegyékbe tömörültek.

A KRE-nek alig volt vagyona: a gyülekezetek pénzét 
felemésztette a hadikölcsön, a román kisajátítási törvény 
miatt a maradék birtokok és összegek is elvesztek. „...
Románia elérte, hogy az elmúlt negyedszázad alatt vér-
ségi román, legálisan, egy sem került kivándorlóként kül-
földre, ellenben székely és maros menti, valamint bánáti 
magyar százezer számra éspedig úgy, hogy kivándorló út-
levelek kézbesítésével megszűntek román állampolgárok 
lenni, ennek következtében nem tarthatták meg és nem 
örökölhettek mezőgazdasági ingatlant.”3 Államsegélyek 
és kongrua dolgába a tanítók és lelkészek folyamatos meg-
aláztatásoknak voltak kitéve. A keservesen létrehozott és 
újranyitott felekezeti iskolák fenntartása a csodával hatá-
ros módon hosszabbíttatott az egyik 7 gyelmeztetéstől a 
következő megtűrésig.

Tiltakozó lelkészeket és tanárokat, akik úgymond 
Románia ellen lázítanak, elzárással vagy az országból való 
kiutasítással fenyegettek. Erre a sorsra jutott Sass Kálmán 
is, akit a sziguranca áttétetett a határon. Az összképhez 
tartozik, hogy a megszűnt magyar állami intézmények és 
kulturális központok szerepét a magyar történelmi egy-
házak vették át és ezért, a nemzetmegtartó küldetésükért 
szenvedtek többszörös elnyomatást.

A református lelkiség fenntartói között a presbitériu-
mok és mellett kiemelkedő az énekkarok és a nőszövetsé-
gek szerepe, úgy a helyi, mint az országos jószolgálati célok 
felkarolásában és a szeretetintézmények támogatásában. 
Az akkori hivatalos közlöny, a Nagyváradon megjelenő 
„Reformátusok Lapja” közli, hogy az erdélyi szabályzat 
alapján megalakult Királyhágómelléki Nőszövetség (1929 
májusában) működését 1929 októberében jóváhagyták 
Bukarestben. Az 1939. nov. 22-iki közgyűlésen a 80 éves 
püspök jelentése arról szól, hogy a hatósági intézkedések 
lehetetlenné teszik a gyülekezeti életet, de feltűnő, hogy 

3  A Magyarok Világszövetségének vezetője történelmi ismeretei 
alapján javaslatokat tesz a ki- és visszavándorlási kérdéskörben a 
belügyminiszternek. Budapest,1945 júl. 12. In: Szászi Ferenc, Újabb 
adatok, összefüggések a magyarországi lakosság kivándorlásának 
történetéhez (1945-1989). /A Magyar Tudományos Akadémia 
Tudományos Testületének Közleményei 3/ Nyíregyháza, 1993, p.70
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a találékony nőszövetségek sehol sem engednek a bénító 
tilalomnak. (A Református Fér' szövetség alapszabályát 
1932 –ben hagyják jóvá.) Koszorút lehetne fűzni a jelen-
téktelennek tűnő, de pozitív tevékenységekről azoknak 
a fennmaradt jelentéseknek az alapján, amelyeknek az 
elkészítésére nézve 1940 nov. 13-án döntött úgy az egy-
házkerületi közgyűlés, hogy a lelkipásztorok írják meg és 
helyezzék levéltárba a román uralom 22 esztendejének a 
történetét. 

Megszámláltatásaink alapján mérik, őrzik és oroz-

zák a jogainkat és minden szempontból fontos, hogy 
hányan találtattunk. Hollandul publikált 1923-as statisz-
tika4 szerint az erdélyi reformátusok lélekszáma 462.126. 
Ugyanez a forrás közli, hogy a TRE földrajzi területé-
ből 34 %, míg a 278.897 lelket jegyző összlélekszámból 
93.773 református személy került lakhelye szerint a KRE 
nyilvántartásába. Megjegyezzük, hogy a KRE első öt esz-
tendejének statisztikai adatai hiányosak és ellentmondá-
sosak, ami a háborús viszonyokkal és a felügyelet lazulá-
sával magyarázható.

A KRE fellelhető népmozgalmi adataiból kitűnik, 
hogy 1926-ban az egyházkerületben élő reformátusok 
összlélekszáma 218.938, míg tíz év múlva, 1936-ban már 
csak 206.951.

A két világháború között Erdély 49 városában hozzá-
vetőleg 963.000 ember élt és ezek nemzetiségi összetétele 
lényegesen nem változott.

Az 1930 esztendőben végrehajtott romániai nép-
számlálás eredménye azt mutatja, hogy Románia magyar 
nemzetiségű lakóinak száma 1425507 lakos, ami az ösz-
szlakosság 7,9 százalékát jelentette. Az is kiderül, hogy 
valójában 1 554525 személy vallotta magát magyar anya-
nyelvűnek, csak a névelemzések módszerével több mint 
százezer lelket románnak nyilvánítottak.5

Tizennyolc év elteltével az 1948 januárjában esett ro-
mániai népszámlálás adatai szerint Erdély összlakosságá-
ból 1.481.903 a magyar. Nehezen hihető, hogy ebben az 
időpontban, 1948-ban a Regátban csupán 17.948 személy 
vallotta magát magyar nemzetiségűnek.6

Közelebbi összehasonlítás kedvéért: Erdély összlakos-
sága 1948-ban 5.761127, a román nemzetiségűek száma 
3.752.269. Erdélyben élő németek lélekszáma 1920-ban 
555.208, 1948-ban 332.066. Zsidók lélekszáma Erdélyben 
1920-ban: 178.997, míg 1948-ban: 30.039.7

Elsőként a zsidókat ért népirtás ténye döbbent fáj-
dalmasan, az hogy még a létjogosultságukat is tagadták 
a fasiszta-rasszista rendszerek. Emellett részünkről az 
erőszak áldozataivá vált román, magyar, német és cigány 
hon' társainkért is szól az emlékharang!

E helyen említjük meg, hogy a statisztikai titkoló-
zás és manipuláció a hatalmi eszközök közé számított 

4  D. Hörömpő, Sprekende getallen. In: „De Hongaarsche Heraut”. 
Eerste Jaargang, nr.4, Febr.1923, p.35-36

5  Molnár János, A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
története 1920-1942. A KRE kiadása, 1999, p.170

6  Vincze Gábor: Gúzsba kötött kisebbség. Magyarok a 20. századi 
Romániában. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2009, p. 257

7 Illyés Elemér, Nationale Minderheiten in Rumanien. Siebenburgen 
im Wandel. Wien, 1981, p.66 és 72

és gyakran a váltakozó érdekek függvényében szabták a 
számokhoz a jogot és ha kellett, annak az ellenkezőjét is..

Statisztika hiányában pedig nyomós érvnek hatottak 
az ortodox egyházi expanzió létesítményei, amelyek isme-
rősek a kommunizmus bukása után is. Orth Imre 1940 
őszén írott helyzetfelméréséből idézünk. „Igen jellemző-
en állapította meg valaki, hogy a románok az elmúlt 22 
esztendő alatt az általuk megszállva tartott erdélyi terüle-
ten szinte semmi mást nem építettek, mint templomokat. 
-...- Ezek a templomok és a hozzájuk tartozó 32 holdas és 
egyéb kedvezményekkel felruházott parókiák nem a hívek 
lelki szükségleteit voltak tehát hívatva kielégíteni, hanem 
elsősorban és mindenekfelett politikai célokat szolgáltak. 
A legtöbb községben, melyben erre mifelénk román paró-
kiát létesített az állam, hívek sem voltak, vagy ha voltak, 
úgy lettek azzá megfélemlített, kenyerüket féltő szegény 
magyarok, vagy jobb kenyérre áhítozó nyegle gyászma-
gyarok, avagy az ország más részéből hozták ide őket.”8

Tehát az elrománosítást nemcsak statisztikával, ha-
nem a lelkekhez közel álló templomok szaporításával le-
het hatékonyan művelni, ez egy bevált tapasztalat és ezt 
álkeresztyén jelszavakkal lehet a legjobban palástolni. 

Az egykori gyulafehérvári határozatok számonkéré-
se, az egyházak integritása, a területi és a kulturális au-
tonómia, az alanyi jogon járó magyar állampolgárság és 
egyéb, számarányi jogokhoz fűződő önkormányzati és 
gazdasági-kulturális javak megszerzésének kivívása ak-
tuális és elodázhatatlan.

A KRE adatainak összegyűjtése és feldolgozása 1989 
után ismét elkezdődött és mindnyájunk kötelessége, hogy 
konzerváljuk a létünket igazoló okmánytárokat a mód-
szeres megsemmisítés vagy hamisítás ellenében. A szelle-
mi és ' zikai telekelés új folyamatában látásunk szerint a 
régi-új erők működnek. Tőkés László püspök a KRE tör-
ténetéről megjelent mű előszavában a megélt történelmi 
viszonylat fontosságát hangsúlyozza a krónikások ösz-
tönzésére és mi is erre buzdítjuk a historia domus íróit, az 
összes elöljáróinkat, hogy a kegyelmi idő függvényében 
vitézkedjenek a saját végvárunk megtartásán.

Rövid áttekintésünket az i= ú nemzedékek ' gyelmébe 
ajánljuk, azzal a kívánsággal, hogy ne hagyják elveszni és 
kerékbe törni az identitásukat és az Egyházunk múltjából 
– a dúló változások és romlások ellenére – hasznos isme-
reteket meríthessenek az istenes jövő építéséhez, amely-
nek áldott jeleit szemlélhetjük. Imádságainkban könyö-
rögjünk a román-magyar megbékélésért, az ökuménikus 
lelkület őszinte megnyilvánulásáért, becsületes államve-
zetésért, a gazdasági nyomorúság enyhüléséért, környe-
zetünk védelméért.

Szatmár, 2013

8  Orth Imre, Elárvult templomok. In: „Reformátusok Lapja, 1940/30. 
szám. Megjelent 1940 okt.20-án, p.457-45. — Orth Imre írását idézi 
Pál'  József tanulmánya: „Királyhágómelléki kérdés a II. bécsi döntést 
követően”. Megjelent a „Trianon utáni változások a partiumi protestáns 
egyházak életében” c. kötetben, i.m. p.99-100



292 KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI VÉGVÁRUNKRÓL, AZ ISTENI GONDVISELÉS ESZKÖZÉRÕL

Dr. Horváth István teológiai magántanár (1913-1972) életének lexikális adatai

Horváth István, az Egyetemi Fokú Egységes 
Protestáns Teológiai Intézet egykori professzora 1913. 
nov. 27-én született Szatmáron, elhalálozásának helye és 
időpontja: Kolozsvár, 1972. máj. 26. Hivatalnok édesapja 
neve Horváth Géza, édesanyja szül. Nyárády Berta tanár-
nő, három gyermekük közül István volt a legkisebb, őt 
1920-ban íratják a római katolikus iskolába, ott végezte 
az elemi osztályokat. Tíz éves korában halt meg a beteges 
édesapja, és különösen fájdalmas, hogy 1935 májusában 
az édesanyja is elhunyt. 

Családot alapít 1943. jan. 31-én, amikor feleségül ve-
szi a kisdobronyi származású Újvári Borbála tanárnőt, 
gyermekeik születési ideje: Ildikó (1944), László (1946), 
Hajnalka (1950).

Református gimnazista korában – saját szavai szerint 
– Debreczeni István szatmári lelkész volt rá „erősen ala-
kító hatással”. Érettségi vizsgája után (Szatmár, 1931) be-
iratkozik a Kolozsvári Református Teológiai Fakultásra, 
legátusként először Tasnádszántón szolgált 1931 kará-
csonyán. Kitűnő diák, dr.  Imre Lajos professzor ajánlja 
svájci ösztöndíjra. Welti konzul felesége feljegyezte, hogy 
ösztöndíjat szavaztak meg számára, továbbá, hogy 1935 
okt. 19-én érkezett Baselbe, ahol többek között a Karl 
Barth, Eduard < urneysen és Oscar Cullmann tanítvá-
nya. Hon= társai a baseli egyetemen: Farkas Jenő, Horváth 
Jenő és Kiss Árpád. Feljegyezték, hogy a külföldi diákok 
nevében latinul köszöntötte a híres professzort. Havi 400 
frank volt az ösztöndíja, a missziós házban lakott, 1936 
nyarán a gen=  ökuménikus szeminárium előadásainak a 
hallgatója három hétig, ősszel visszamegy Baselbe, 1937 
februárjában vizsgázik Eichrodt, Barth és Hartenstein 
professzoroknál, azután hazatér. A hozzá közelállók ked-
vesen jegyezték meg Svájcban, hogy teológiai látásmód-
jában Horváth István Barthon is túltesz: „Er studiert bei 
Barth ausgezeichnet und ist mehr Barthianer wie Barth”.

Ferencz Árpád közli a 2005-ben megjelent disz-
szertációjában (Der Ein? uss der < eologie Karl Barths 
auf die reformierte Kirche Rumäniens) hogy a base-
li Barth-Archívum egy 1941 jún. 19-én kelt levelét őrzi, 
amelyben Horváth István arról tudósítja Barthot, hogy 
Nagyenyeden létrehozták a Bethlen Gábor Teológiai 
Akadémiát, és a tanárok „nagy örömmel és törődéssel” 
vállalják feladatukat. (A frissen kinevezett tanárok 1941 
júniusában a Barthoz írott levelükben Barthnak is kö-
szönetet mondanak az anyagi támogatásáért. Fennállása, 
1945 végéig a román állam semmilyen = zetést nem adott 
a nagyenyedi teológiai tanároknak.)

Nagyváradon segédlelkész 1937 tavaszán, Telegden 
kiújul a szembetegsége, írja Weltiné, temesvári segédlel-
kész 1937. szept. 1-től 1939. szept. 1. között Debreczeni 
István mellett, miközben vallástanári oklevelet szerez. 
Vallástanárként működik 1939 és 1950 között a szat-
mári tanintézményekben, és ha igaz, 1944-1945 folya-
mán egy ideig igazgatói tisztséget is visel a Református 
Tanítóképző élén. Néhány hónapig a Szatmári Magyar 
Tanítóképzőben a pedagógia és latin szakos tanári állást 

tölti be. Az államosítást követően iskolai munkája meg-
szűnik, 1950 szeptemberétől segédlelkész Szatmáron 
1954-ig, azután Szamoskrassón, 1957 máj. 1 és 1957 dec. 
31 között ideiglenesen beosztott lelkész Érmihályfalván, 
majd Szapáryfalván lesz helyettes lelkész 1959 jan. 31-ig. 
Közben 1954 októberétől a KRE lelkészértekezleti tudo-
mányos előadóként alkalmazta. Meghívás révén kerül 
1959-ben a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetbe, ott 
is lakik, és lelkületéhez híven, számtalan szolgálatot vál-
lalva, héber-görög-latin és német nyelvet, kezdetben még 
újszövetségi írásmagyarázatot is tanít, miközben halálá-
ig, gyenge = zikumával, éjjel és nappal ő a kihasznált „se-
gédkönyvtáros” és az órarendek készítője…

A diákságnak így is áldásként számított a tudása és 
jóindulata, amikor dolgozataikhoz anyagot kellett gyűjte-
ni, mert mindenhez értett, polihisztor volt. Amikor csak 
tehette, mindenkit a tanulásra ösztönzött, óvta az iQ úsá-
got a rossz erkölcsöktől és féltette a szekuritátétól. Engem 
is várt és vígasztalt az udvaron, amikor 1971 júliusában 
estefelé hazaeresztettek a vallásügyi hivatalból. Bustya 
Dezső nyomán itt említjük meg, hogy néki is volt atyai 
professzora: „Horváth István végtelenül szerette Nagy 
Andrást. A világból is kiment volna, ha meghallotta, hogy 
András bácsi hol szolgál a következő vasárnapon.” 

Tragikus sorsú tudósunknak, akinek hivatalosan 
csupán asszisztensi minősítés jutott a tudományos rang-
listán, valójában a rendszeres teológia volt a szakterü-
lete akárcsak Dávid Gyulának, Geréb Pálnak és később 
az egyháztörténész Juhász Istvánnak, akik tisztelték és 
véle testvéri kapcsolatot ápoltak. Azt, hogy vérbeli dog-
matikus és etikus volt egy személyben, kiválóan tükrözi 
a „Krisztus hatalma az egyház szolgálatában” c. tanul-
mánya, amely a Nagy Gyula püspök tiszteletére kiadott 
gyűjteményes kötetben jelent meg 1987-ben. Juhász 
Tamás elemzése (Korunk erdélyi protestáns teológiai iro-
dalma. In: Tizenkét év, 2002) megerősíti az olvasót, hogy 
jól értette: minden hatalom viszonylagos, egyedül a Jézus 
Krisztus hatalma igazi, mert magába foglalja a szolgálatot 
a Mk 10,45 értelmében. Az pedig, hogy az egyház Krisztus 
hatalmában és szeretetében van, azt jelenti, hogy abban 
nem lehet helye az emberi dicsőségnek, nem idomulhat 
ehhez a világhoz és szolgáló szeretettel kell érvényt sze-
reznie Krisztus hatalmának.

Tudományos munkásságának életében csak töredéke 
vált közismertté, ő maga készítette el azt a fennmaradt 
jegyzéket 1964-ben, amelyben feltünteti a nyomtatásban 
és kéziratban lévő műveit. Kiadatlan magántanári vizs-
gadolgozatának (Kolozsvár, 1948) címe: „Az Úrvacsora 
szent sákrámentuma”. Az 1949-ben benyújtott doktori 
dolgozatát állami beavatkozásra, Bende Béla párttag fel-
jelentésére az illetékesek nem fogadhatták el. A kiváló, 
de elutasított teológiai disszertációt Higyed István lugosi 
lelkész, a Horváth István hagyatékának gondozója adta 
ki Kolozsváron 2006-ban, és csatolmányként Horváth 
István életrajzát és az írásainak listáját is közli. (Megjelent 
a KRE kilenc egyházmegyéje minden gyülekezetének és a 
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Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektori hivatalá-
nak anyagi támogatásával.)

Puhábbnak tűnő időkben újabb disszertációt írt 
„Jézus Krisztus születése és gyermekkora” címmel 1972-
ben, amire aztán post mortem érkezett meg a díszdok-
tori elismerés alkalma 1995 októberében, a kolozsvári 
Református Teológiai Fakultás 100 éves fennállásának 
ünnepén. A laudatiot tanítványa, Geréb Zsolt rektor 
tartotta. Tény, hogy az 1972-es műve meg is jelent a kö-
vetkező évben, 1996-ban a KRE kiadásában, i+ . Csűry 
István gondozásában. A kötet megjelenését annakidején 
a Magyar Művelődésügyi és Közoktatási Minisztérium 
támogatta. Újrakiadása esedékes, akárcsak az alábbi két 
prédikációs kötetének! 

A Teológián „ronggyá olvasott” prédikációs köteté-
nek (Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. 
Nagyvárad, 1957) a megjelenése az akkori egyháztörté-
neti csodák közé tartozik. A kötet anyaga a Szatmáron 
elhangzott prédikációkból készült válogatás. Úgy hírlett, 
hogy azért jelentették meg, mert a nagyváradi egyház-
kerület ezzel anyagilag próbálta támogatni. Lehet, hogy 
részben így is volt, de a terjesztését már maguk a kiadók 
hanyagolták vagy gátolták, és Horváth István tanítványai 
évtizedek múlva hátizsákkal mentették ki az iratterjesztés 
pincéjéből ezt a keresett kincset, az ünnepes félév alkal-
maira írott prédikációkat. A szemtanú Bíró József szerint 
ezt a kötetet elismerő szavak kíséretében maga Vásárhelyi 
János püspök mutatta be a Teológia dísztermében.

Alkalmas időkre várva Gellért Gyula diószegi espe-
res ajánlotta fel közlésre a folytatás, az általa őrzött má-
sodik kötet kéziratát, amelyet Árus Csongor László ren-
dezett sajtó alá. 

A hozzátartozó második kötet 2003-ban a Hermán 
M. János gondoskodása nyomán látott napvilágot, aki-
nek a felkérésére Juhász Tamás professzor előszót, Bustya 
Dezső pedig utószóként írt megemlékezést: „Az egyedüli 
Úr és az Ő alázatos bizonyságtevője” címmel. A kiadást 
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta 
Tőkés László püspök és Juhász Tamás ajánlása nyomán.

A Református Szemle repertóriuma azt mutatja, hogy 
Nagy László szerkesztői közreműködésével utoljára 1997-
ben közöltek a hátrahagyott tanulmányaiból. Egyeseket 

sehol sem találunk, mint például a Barthról írott 1956-
os tanulmányát, de arról is tudunk, hogy léteznek eddig 
sehol nem jelzett dolgozatai. Ezek közül érdekességként 
csupán egyet, a Barth életéről és tanításáról szóló román 
nyelvű írását említjük, amelynek Geréb Pál a társszerzője 
(Biogra> a si tezele lui Karl Barth, 1961). Jó hírként közöl-
jük, hogy Pál>  József gondozásában 2013 októberében 
jelenik a Horváth István által írott káté egyik változata, 
amelynek elkészültéről ő maga így tudósít: „Református 
Káté – két kidolgozásban. Egyiket Káté-pályázatra bead-
tam. Bírálta a nagyváradi egyházkerület bírálóbizottsága 
1958-ban. – A közösen kidolgozott Káténak egyik szer-
kesztője voltam, s külön is kidolgoztam a bírálatok alap-
ján az egyháztörténelmet 1959-ben.”

Bárcsak több ilyen kiadás örvendeztetné meg az egy-
kori tanítványait, a veretes teológiai iratok olvasására áhí-
tozókat. Teljes életművének méltatása nemcsak aktuális 
hanem szükséges, mi pedig, volt hallgatói, az erdélyi teo-
lógiai tudományosság e jeles képviselőjének a munkássá-
gáért Istennek adunk hálát, akárcsak annakidején Geréb 
Pál és Juhász István tanártársai, akik a Teológia nevében 
búcsúztatták. A szatmári „Láncos”- templomban Geréb 
Pál szolgált a temetésén 1972. május 28-án.

Horváth István „ereje” a cselekvő hitben rejlett, 
hitt az isteni szeretetben, abban, hogy az ember a szent-
ség igazságában élhet: „Ez az alétheia, ami azonos Jézus 
Krisztussal, nem spekulative-elmélet, hanem életteljes. 
Cselekvő igazság.” Így írta ezt a második disszertáci-
ójában. Ehhez hozzátartozik az, amire az első disszer-
tációjában emeli tekintetünket: „Jézus Krisztus emberi 
természete a mennyben van, tehát benne a mi emberi ter-
mészetünk is reménységben a mennyben van.”

A KRE közgyűlése 1996-ban a Sipos Miklós esperes 
előterjesztése nyomán (Ércnél maradandóbb...) Horváth 
István életművét a rangos „Pro Partium” díjjal ismerte el. 
Horváth István professzor egykori tanártársa és barátja 
szavait idézi (R. Sz. 1974,55.): „Szenvedéllyel foglakozott a 
teológiával. Eközben nem külső kötelesség, hanem a belső 
meggazdagodás vágya vezérelte a tanulásban, a meggaz-
dagítás vágya a tanításban.”

Zwolle, 2013 szept.7-én

o
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Az Istennel járó Juhász András László emlékére

(Kolozsvár, 1941. november 28 – Budapest, 1993. január 5.)

Immár húsz éve, hogy elhunyt a Marosvásárhelyi 
Szabadi úti Református Gyülekezet jeles lelkipásztora, az 
erdélyi tudományossághoz egyháztörténészként kötődő 
drága barátunk, akinek terméssel telített gyümölcsfához 
hasonló élete ma is hiányzik tündérkertünkből.

Posztumusz művének, az 1983-ban megvédett dok-
tori értekezésének „különlegesen nagy értéke, hogy kita-
pintotta, áttekintette azokat a törekvéseket, amelyekben 
kirajzolódtak a különböző felekezetek keresztyén együtt-
élésének alaptörvényei”, és a gyülekezeti elv fontosságára 
hívta fel a kellő * gyelmet.

Hiteles prédikálása, evangéliumi (önzetlen, gyöngéd, 
bátor, szavakkal el sem mondható) szeretetének tapaszta-
lása vigasztalásként hatott a népe körében. A lelkészek és 
a presbiterek kollégiuma a kegyelmi idő alkalmas pilla-
natában a huszonötezer lelket számláló Maros-Mezőségi 
Egyházmegye esperesévé választotta 1990 márciusában. 
„Az egyházmegye a polgári Maros megyében levő me-
zőségi református gyülekezeteket kívánta felkarolni és a 
földrajzi egységen túl szellemi, lelki és anyagi közösséggé 
alakítani. A négy marosvásárhelyi gyülekezet az anyagi 
háttéren túl erkölcsi és lelki biztonságot kívánt nyújtani 
a Mezőségen lakó magyar református híveknek, s a gyü-
lekezeti szolgálatok által anyanyelvük, hitük, népi hagyo-
mányaik megtartásában és megmaradásában segíteni.”

Gyülekezete előtt, ahol ma vendégház őrzi a nevét, köz-
ismert volt, hogy mások terhét is hordozták, a betegeknek 
a Család az európai kapcsolatrendszerén keresztül gyógy-
szereket kerített, csendben és szerényen, a jobb és a bal kéz 
egymástól függetlenül végezte a diakóniai szolgálatot.

A haláltáncot „megéneklésre” keresztelt országban a 
magyarságára leselkedő veszélyeket is vállalta, el egészen 
az olyan hírcseréig, hogy az Ellenpontok egyik számát is 
nála olvastuk. Teológiai könyvtárat létesített és könyve-
ket kölcsönzött, az üldözötteket asztalához ültette, közös-
séget vállalt az elesettekkel. A legfontosabb azonban az, 
hogy alkalmas és alkalmatlan időkben egyaránt képvisel-
te Megváltó Urának az ügyét.

Sokan és sok mindent tudnánk felsorolni, bizony jó 
lenne írásban rögzíteni, ezt még a hely szelleme is így kí-
vánja. Humoros bizakodású és jövendőre * gyelő tekinte-
tének egyszer furcsa „elégtételben” volt része. Temetésen 
szolgált 1989 decemberének forradalmi feszültségében. 
Szürrealista látvány bontakozott ki a koszorúk közül az 
apostoli hitvallás fennhangon való elmondásakor: egy 
alagútnak használt közeli sírboltból a bukott szervek 
tagjai bújtak ki és vegyültek a gyászolók közé meg az új 
időkbe. Ebből rögtön levonta a következtetést, azt, hogy 
akaratlanul is tanúja volt a „szellemi” visszaszüremke-
désnek, amely a fekete márciushoz és a régi praktikák 
folytatásához vezetett. Bizonyosak vagyunk afelől, hogy 
az ősi erdélyi önrendelkezési intézményekért ő maga is 
harcolna, hiszen ezek mibenlétének és működésének sza-
kavatott kutatója volt.

E helyen és alkalommal kérem mindazokat, akik is-
merték és szerették, a kolozsvári, bukaresti és princetoni 
egyetemig, a detrehemi és a marosvásárhelyi parókiáig, 
hogy a hozzá kapcsolódó emlékeiket örökítsék meg és 
küldjék el hűséges segítőtársának, Anikónak.

Nemzedékünk példaképe volt, abban is, ahogyan a 
megpróbáltatásokat méltósággal fogadta, és ahogyan a 
társadalmi (el)nyomást „gőgös alázatossággal” viselte. 
(Nagyapjának, dr.  Tavaszy Sándor teológiai professzor-
nak a jellemzése az erdélyi református lélek tartásáról.)

Temetésére szüleimmel együtt mentünk, sírván si-
rattuk. A feltámadás evangéliumát 1993. jan. 13-án dr. 
Kozma Zsolt hirdette Marosvásárhelyen, találó Igével 
emelte tekintetünket a magasba: Énok Istennel járt! 
(1Móz  5,21-24.) Néhai dr.  Juhász András szeretett csa-
ládjával együtt érezve, ahhoz, hogy elődeik nyomában az 
őrhelyeiken továbbra is állhatatosak maradjanak, Istentől 
sok erőt kívánunk! Emléke legyen áldott! 

Megjelent a Marosvásárhelyi „Népújság” 2013. jan. 
6-iki számában, p.3.

o
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Jöjjetek, lássátok, gyönyörködjetek! 
A Ligeti Templom kapuja tárva vagyon!
„Dicsérd azért, Jeruzsálem, Uradat! 
Keresztyénség, magasztald Megváltódat!
Áldjad, Sion, mennyei királyodat! 
Híveknek serege, te szent Atyádat!”
 (Skaricza Máté, 1544-1591)

A Zilah-Ligeti Presbitérium nevében szeretettel tu-
datjuk mindazokkal, akiket illet, hogy velünk az Isten jót 
tett, ékes templom építését bízta reánk. Úgy rendelt mel-
lénk támogatókat, építőmestereket, eszközöket, anyagot 
és kincseket, hogy nem tehetjük azt, hogy ne hirdessük 
fennszóval a mennyei gondviselés nagyságát. Szegénység, 
illetve a változások meglepetései közepette teljesedett 
be rajtunk is a zsoltáros próféta meghallgatott imád-
sága: „Akit az Úr szeret, annak álmában is ád eleget”. 
(Zsolt 127,2).

Templomunk tíz évvel ezelőtti alapkövének letéte-
le óta sok-sok áldásban volt részünk, és a nehézségeket 
magunk mögött hagyva, most kötelességszerűen a lélek 
templomainak egybeszerkesztőire, az örömszerzőkre 
összpontosítunk. Lélekben Londonba szárnyalunk és 
meghatódva fogunk kezet az ottani magyar református 
hajlékban egy presbiterrel, az Anyaszentegyház egyik 
művészi-látnoki hitvallójával. Isten az ő személyében 
olyan különös képességekkel bíró gyermekét vezérelte 
városunkba, aki történetesen világhírű alkotó. A néki 
adatott tálentumait hivalkodás nélkül, de folyamatosan 
kamatoztatja a nemzetek kiemelt helyein. Művészetét 
megbecsülik, szemléletét pedig értékelik

Hévézi Endre életművéből a Szilágyságnak és ezáltal 
Erdélyországnak ajándékozott templomablakait mi Isten 
iránti hálával szemléljük. Zilah egy olyan csodálatosan 
szép alkotásnak az őrizője1, amely az Írásban gyökere-
zik, és amelyből a művészi küldetés csúcsairól sugárzik 
a hit. A megnyilatkozások közül most kiemeljük a zila-
hi templomablakokról szóló egyik vallomást: „Ezek az 
ablakok különösen fontosak számomra, mert szeretném 
általuk befolyásolni a református templombelsőt szabá-
lyozó hagyományokat. Eddigelé az egyház (itt általában 

1  Oláh Mihály zilah-ligeti református lelkipásztor írása. Kézirat, 2006 
nov. 20-án: „Színek zengése! Fények zúgása!”
   A fenti idézet Dsida Jenő Templomablak című verséből való. Ezt a 
költeményt csak az tudja igazán megérteni, illetve hangulatát átérezni, 
aki már látott „boltozatos, hűvös templomban” színes ólomüveg ablakot. 
Református templomban eleddig nem túl gyakran találkozhattunk 
ezzel az élménnyel. Azonban aki 2005. szeptember 18. óta belép a zilah-
ligeti templomba, a költő szavaival kiálthat fel: „Nézz a csodára!”  Hévézi 
Endre Londonban élő magyar református képzőművész jóvoltából azóta 
mintegy 40 négyzetméternyi üvegfestmény díszíti új templomunkat. 
Ezek az ablakok történelmet írnak a református egyházművészetben. 
Az ólomüveg technikával eddig is találkozhattunk középkori eredetű, 
vagy többnyire a 19. században épült templomainkban, de azoknak 
az ablakoknak kifejezetten csak dekoratív szerepük volt. Azonban 
Hévézi Endre ablakai – tiszteletben tartva a református képtilalmat 
és a non= guratív kifejezésmódot – továbblépnek a puszta dekoráció 
szintjénél, amennyiben önállóan is üzenetet hordoznak. Ebben a 
vonatkozásban leginkább a kazettás mennyezetekkel rokoníthatók.”

a protestáns egyházakra gondolunk) minden művésze-
ti megnyilatkozást úgyszólván dogmaszerűen kizárt a 
templomból. Reformátoraink a szó logikájával keresték 
az igaz hitet és minden más megnyilatkozást felesleges 
sallangnak véltek. Pedig a vallás nem teljesen az értelem 
vetülete. Inkább az érzelemé. Mint a művészet is, mely 
ezért, nagyban hozzájárulhat a vallási élmény elmélyíté-
séhez. A szép nem árthat a léleknek. 

Maga az új templom, szigorúan geometrikus stílusú, 
szögletes épület. Egyenes vonal, éles sarok mindenütt. Az 
üvegfestmények, e stílust betartva, forma szerint követik 
az egyenes vonalú geometriát, de igyekszenek, mindezek 
ellenére, lágy, lírai, helyenként romantikus hangulatot 
teremteni.”

Az elhangzottakhoz az apostol egyházépítő látomá-
sát fűzzük hozzá, alátámasztva azzal, hogy az ószövetségi 
időktől kezdve a templomépítésnek törvénye volt, úgy a 
tervezetre, mint a díszítésekre nézve, hiszen Isten a szim-
bólumok nyelvén is szólt és szól hozzánk az egyetlen célra 
való tekintettel. Pál, az első keresztyének egyike mondja: 
„Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a 
sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épü-
let egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az 
Úrban, és őbenne ti is együtt épültök az Isten hajlékává a 
Lélek által” (Ef 2,20-22).

Tekintsünk hát röviden a templombelsők szolgála-
tát idejekorán felismerő, és a belülről látok fényességével 
közöttünk járó művész testvérünk életútjára. Szegeden 
született 1923 július 16-án, iskoláit is ott végezte, majd a 
budapesti műegyetemen építészmérnöki oklevelet szer-
zett. A második világháborút lövetően nyugatra kerül, 
Németországban is tovább képzi magát. Később a londoni 
egyetemen magiszteri fokozatot ért el.

Dán származású feleségével, Birth asszonnyal, jó öt-
ven éve fogadtak egymásnak örök hűséget. Neje több évti-
zede tolókocsira szorul, de ő maga gondozza gyöngédség-
gel a három gyermekük (két = ú és egy lány) édesanyját2. 
A gyermekek méltán büszkék a szüleikre, Amerikában 
élő = uk anyagilag is támogatta a zilahi templomablakok 
készítésének a műveletét.

Hévézi Endre művészi pályafutása Dániában kez-
dődött, ahol főleg függőképeket festett és állított ki 
Koppenhágában. Stockholmban is alkotott, a svédországi 
nagyobb munkái közül megemlíthetők az ikasti kultúrház 
falfestményei és a kerámiából készült homlokzati díszíté-
sek. Az adelslysti templom oltárképe is tőle származik.

Angliába költözve, néhány hónap = zikai munka után 
a Booth&Colclough porcelángyár tervezője lett. Mint 
ilyen nyerte el a brit kerámiagyárak szövetségének ösz-
töndíját, mely egy New-York-i tanulmányúthoz segítette. 
Az Egyesült Államokból visszatérve, Londonban telepe-
dett le. Itt a kezdeti keramikus tevékenysége mellett főleg 
függőképek festésével foglalkozott, de = gyelme mindin-
kább épületek díszítésére fordult. Ilyen munka volt, töb-
bek között a görög külkereskedelmi szervezet londoni 

2  Hévézi Endre felesége, Birth asszony, 2008-ban hunyt el.
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termeinek bronz és mozaik dekorációja, a brit hadsereg 
híradós akadémiájának előterében levő kerámia és bronz 
dombormű, a Chappel zongoragyár bemutató termének 
és a brit cserkész mozgalom irodaépületének díszítésére 
készített színes üveg kompozíció. A Copycat irodagépek 
gyárának dekoratív csempefala is a Hévézi Endre mun-
kája. Tűzzománc képeivel első díjat nyert az 1988-ban 
La Corunaban és az 1996-ban Madridban rendezett 
biennálén.

Vallásos tárgyú munkái közül Fleet katolikus temp-
lomának kerámia Stáció-sorozata, és az Adoration 
Reparatrice apácarend templomában levő eucharisztikus 
szimbólumok érdemelnek említést, de legjelentősebb ilyen 
jellegű munkája az etiópiai Debra Libanos dómtemplom 
számára készült mozaikok sora. Művei a varsói és danzigi 
nemzeti képtárban, a budapesti szépművészeti és iparmű-
vészeti múzeumban, a szegedi Móra Ferenc múzeumban 
és a lincolni Usher Galériában tekinthetők meg.

Csendes alázatossággal elkészült munkáinak sorát 
most már a zilahi templomablakok is gyarapítják, amire 
nézve én személy szerint is boldog vagyok3. Sikerült, mert 
Isten a tenyerén hordozza a ligeti gyülekezetet és Hévézi 
Endrét. A megszentelt művészet, a zengő színek olyan 
remekművének tartom a londoni–zilahi templomabla-
kokat, mint a maga nemében a Finnországból származó, 
nemrég felépített rogériuszi orgonát, amelynek hallatán 
behunyt szemmel is a színek skálája vonul fel bennünk a 
művészi megszólaltatáskor.

Szívesen mondom el, hogy Bandi bátyámtól két féltett 
ajándékot őrzök: a londoni parókiáról készült képet, ame-
lyet a kibúcsúzásom alkalmára festett, meg a világ terem-
téséről készített rajz* lmet. Idős légátusként úgy vélem, 
hogy evangéliumi összekötő szolgálatom virágcsokraként 
tekinthetünk a tíz éves örömünnepen a zilahi templom 
ablakaira. Többes számot használva fogalmazom ezt a 
laudatiot, mert hollandiai barátaimmal és szeretteimmel 
együtt testvérként kívánkozunk Zilahra a gyülekezet kö-
rébe, kifejezni azt, hogy lelkileg és érzelmileg ez a temp-
lom a miénk is. Amikor egy világhíres magyar művész 

3  Oláh Mihály, idézett írás folytatása: „Templomunk felszentelésének 
első évfordulóján, szeptember 18-án, egy többéves történetnek a végére 
érkeztünk. Kevesen tudják még a zilahiak közül is, hogy a templom 
építése és az ólomüveg ablakok készítése szinte párhuzamosan haladt. 
Hévézi Endrével Hermán János előadótanácsos közbenjárása révén 
vettem fel a kapcsolatot 2001 őszén. Akkor kezdtünk el «merészet és 
nagyot» álmodni. Előbb csak két-három ablak készítésére gondoltunk, 
a terv azonban idővel egyre jobban bővült és teljesedett. Az élete nyolc-
vanas éveiben járó művész nemcsak a tervezést és kivitelezést vállalta, 
hanem magára vette az anyagi alapok előteremtésének terhét is. 
   Végül idén szeptemberben elérkezett a várva várt esemény. Miután 
a mintegy fél tonnát nyomó ablakok megérkeztek Zilahra, egy lelkes 
presbiter-csapat hozzálátott az ablakok beszereléséhez. Később egyre 
több gyülekezeti tag is csatlakozott a munkához. Ilyen mértékű ösz-
szefogást és ügyszeretetet utoljára a templomszentelés előkészítésénél 
láttam. Szeptember 11-én megérkezett Hévézi Endre is családjával, et-
től kezdve ő irányította a munkát. Egyhetes megfeszített munka után 
került sor az ablakok ünnepélyes felavatására. Az ünnepi istentisztele-
ten Nt. Csűry István egyházkerületi főjegyző hirdette az igét. Prédi-
kációjában emlékeztetett, hogy az emberi lélek minden szép és nemes 
megnyilvánulása mögött a Szentlélek munkáját ismerhetjük fel. Megle-
petést okozott, hogy a művész csak nagyon röviden szólt a gyülekezet-
hez. Hiszen ő már mindent elmondott azokkal a színekkel, formákkal 
és fényekkel, amelyekkel megajándékozott minket. Köszönet érte!”

ilyen szinten épül be az otthoniak jövendőjébe, szóval 
hogyha nem * gyelnénk fel erre a megnyilatkozásra, akkor 
emberileg értelmetlen lenne a világjárásunk, csak annyit 
érne mint a zengő érc...

Áldott legyen hát az Úr neve a zilah-ligeti eklézsiáért, 
a templomi, iskolai, óvodai és minden lelki szolgálatért, 
az ott tapasztalható kegyelmi ajándékokért!

Kérjük Istent, hogy Hévézi Endrét hosszú élettel aján-
dékozza meg családja körében. További kitartó művészi 
szolgálattal tudja elérni, és mi tanúi lehessünk annak, 
hogy a hátralévő templomablak is elkészüljön. Az eredeti 
négy négyzetméternyi elképzelését immáron megtízsze-
rezte, és mindezt Isten nagyobb dicsőségére!!! Szeretettel 
kérem lelkipásztor testvéremet, hogy bensőséges kapcso-
latukat továbbra is ápolják ezzel az istenfélő, önzetlen 
magyar művésszel, akinek így megadatott, hogy ő is ott-
hon lehessen Zilahon az angyalok és az üdvözült lelkek 
társaságában. Aztán, Deo Volente, kérjük, hogy Hévézi 
Endre jöhessen ismét Zilahra, lásson és gyönyörködjön ő 
is velünk.

A Ligeti Templom ablakai ma azt üzenik a világnak, 
hogy adventi időben élünk. A kívülről szemlélődők for-
duljanak be a templomba, a kapu nyitva, a látvány: ízelítő 
a mennyországból!

Igen, Szomor Attila segédlelkész annak idején a 
Hévézi Endre szájából hallotta a templomablakok szerelé-
sének alkalmával: „Íme, ízelítő a mennyországból!”

Ezennel tisztelettel kérem a nemes Zilah-Ligeti 
Református Egyházközség Presbitériumát, hogy érdemei-
nek felsorolása mellett Hévézi Endre testvérünket a mos-
tani jeles alkalommal tüntesse ki a „Pro Ligetért” díjjal és 
juttassa el az oklevelet Londonba. A templomépítést elő-
segítő Rohaan családdal együtt szeretettel csatlakozunk a 
gratulálók, a Hévézi Endrét örömmel tisztelők seregéhez.

Függelék

Szomorú jelentés érkezett írásban és távbeszélőn: 
Hévézi Endre 2017. jan. 13-án pénteken elhunyt egy lon-
doni kórházban. Temetésére 2017. február 8-án, szerda 
déli 12 órakor kerül sor a croydoni krematóriumban, ahol 
nt. Salánki István londoni lelkipásztor hirdeti a vigaszta-
lás evangéliumát.

A mennyeiekhez való költözésének tudomásul vétele, 
gondolataink rendezése, majd elcsendesedés után kite-
szem az asztalra Szomor Attila műveit, a 2016-os Hévézi-
kalendáriumunkat és falinaptárunkat. Partium-díjjal 
való kitüntetésére emlékezem. Szervezünk-e még valaha 
Hévézi kiállítást Váradon?

(Az olvasók közül talán senkit sem zavar, ha a továb-
biakban csatoljuk a kéznél lévő, az áldott Hévézi Endréről 
szóló dán méltatásokat, amelyeket jó kedvében egyszer 
ő fordított le számunkra, mintegy jutalomként, hogy 
annakidején az egyházkerület tanácsosi irodájában ösz-
szekötöttem Oláh Mihály lelkipásztorral, aki a nevezett 
lustrum idején így zárta beszédét:
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A Dsida-vers áldása szálljon Hévézi Endrére és mind-
azokra, akik üvegfestményeinek fényében találkoznak az 
élő Istennel:

„Áldja meg az Úr, 
áldja meg az Úr
a belülről látók
fényességét!”

Az égő csipkebokrot ábrázoló ablak, rajta az idézettel: 
„Vagyok aki vagyok” nt. Oláh Mihály lelkész felvétele.)

2016. jún. 9.: Kedves János,

Most értünk vissza Pestről egy nagyon kellemes két 
hetes nyaralásból.

Elolvastam Temp/ i püspök úrról írt cikkedet. Igen 
tanulságos. Én nem tudtam, hogy a két vallás ennyire 
együtt működött Erdélyben.

El kezdem gyűjteni a rólam szóló adatokat. Időbe 
fog telni, mert Dániából nincsenek manapság elfogad-
ható képeim. De hát nyílván mindent megteszek a siker 
érdekében.

Szeretettel: 
Bandi

Landog Folk. 7. okt. 1947

A Studio Shraderben jelenleg egy magyar festő, 
Hévézi Endre olaj képeiből nyílt kiállítás. Virtuozus tech-
nikája és egész téma köre, mely Silkeborg környékétől 
Budapestig terjed, emlékeztet az újabb naturális francia 
művészetre. Mind az erős, világító felületekben mind a 
nehéz, kontúr nélküli részekben. ahol egy valamelyest 
szimbolikus tartalmat fejez ki nehéz, sötét színekkel: sötét 
okker, sötét zöld és barna felületekkel. Hogy ő egy nagy 
tehetségű művész, az nem kétséges, de éppen ez a virtuo-
zitás viszi valamelyest a formalizmus felé.

Fast

Jyllandpaatværs Odense Ti< tidende

Közben történhet olyasmi, amire az ember legkevés-
bé számít. Ahogy békésen „gurultunk” Ikast városán ke-
resztül, Svend hirtelen leugrik a bicikliéről, csodálkozva 
néz a mozira. Nem tudtam mi lelte, míg meg nem láttam, 
hogy az egész mozi homlokzata egy nagy színes kerámia 
relief. Mind a külső, mind a belső díszítést egy 24 éves 
magyar művész készítette, akivel a tulajdonos, Siefert 
igazgató úgyszólván véletlenül találkozott. Na, ki gon-
dolta volna, hogy az egész ország legnagyobb keramikus 
relie= e a Phønix Teater falán van Ikastban?

Kiddie

Alderslysti oltárkép

A fent látható kép a Hévézi Endre nevű magyar mű-
vész oltárképe az alderslysti templomban. A nagy képet a 
múlt évben állították fel próba képen és a hívek vélemé-
nyét követve, a presbitérium most megvásárolta.

Első pillanatra, ahogy a nagy vászon előtt állunk, 
erős színeivel és sok alakjával egy kicsit nyugtalannak 
tűnik, de benne elmélyedve, megérti az ember a mű-
vész szándékát és az alakok szimbólumát. A kép témája 
Krisztus visszajövetele. Krisztus alakjából árad a szere-
tetfénye az egész vászonra. „És akkor meglátják az em-
bernek > át eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicső-
séggel” (Lukács 21.27). Felül, balra egy angyal van „Én 
láttam egy másik angyalt szállni fenn az ég közepén és ő 
mondta nagy hangon: féljétek és tiszteljétek az Urat mert 
eljött az ítélet napja. (Jelenések) A három Jézus felé siető 
alak: Keresztelő János, Mária és Erzsébet. Mellettük levő 
hat alak a sírból támadt fel. „A halottak támadnak fel 
először.” (Timotheus) Legalól balra látjuk a földi romlást 
a borzasztó vihar után. Csupasz fák, színes nagy épület 
és szobrok lerombolva. Csak a kis plébánia temploma 
menekült meg és a kereszt áll. Isten gyülekezete még él, 
Áthatja a világosság: keresztelnek, imádkoznak, bibliát 
magyaráznak.

Így fog a paruzia, az Urunk visszajövetele történni a 
művész elképzelése szerint. De ezek nem az ő elgondolá-
sai: a Szentírásban, a vallásban és a természetben találta 
őket. E három számára egy egység. Benső hite árad min-
den ecsetvonásból.

Hévézi életkorát huszonöt év körülinek véljük. 
Silkeborgba menekültként érkezett 1945-ben és itt la-
kott tavalyig, amikor is Angliába költözött, ahol most 
egy porcelán gyár művészi osztályán dolgozik Eredetileg 
építészmérnöki egyetemet végzett és csak azután tért át a 
művészetre.”

Ennek a fordításnak széljegyzete is van. Hévézi 
Endre ezt fűzte hozzá: „Ez főleg az ottani pap költészete. 
Eszembe jut Arany János. Valaki írt róla kritikát mond-
ván, hogy a költő ezt gondolta, meg azt gondolta, Arany 
pedig a lap margójára írta: Gondolta a fene! Hát így.”

Herning Folkebad aug. 1986: 40 év után ismét látta 
életművét

„Milyen szép terem. Kicsit kibővült. Ezen szavak-
kal lépett be Hévézi Endre dán feleségével a Phönix Ház 
nagytermébe. Aztán egy jó fél percig szótlanul és megelé-
gedetten mosolygott. Nem mindennapos eset, hogy vala-
ki 40 év után újból láthatja életművét, szépen karbantart-
va, egy impozáns belsőségben.

A magyar menekült, ki közvetlenül a háború után jött 
Dániába, mint építész, 1946-ban került kapcsolatba a tu-
lajdonossal, Viggo Siefarttal, és ez az összeköttetés ennek 
a hatalmas munkának a megszületését eredményezte. Az 
épület jelenleg az új tulajdonosának, Eskild X yggesen-
nek a gondnoksága alatt áll. Rövid idővel a festmények 
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elkészítése után Endre Angliába költözött a feleségével, 
és azóta nem volt alkalma, hogy viszontlássa a nagy mű-
vét. „Fontos pont volt ez az életemben. Huszonkét éves 
voltam és ez lett a legnagyobb festői munkám. Nem sok 
fogalmam volt még az életről, de sok inspirációt kaptam 
az öreg Sieferttől is.”

Az Ikast festmény után, mely négy hónap alatt ké-
szült el még festett Angliában is néhány falfestményt, de 

az ilyen jellegű munkáját már jó ideje abbahagyta. Mert, 
mondta, a termeket eladják, kibővítik, átalakítják, a falat 
megrongálják, az egész dolog elvész. „Most csak függőké-
peket festek vászonra. Azokat le lehet venni, el lehet tenni, 
mindig megmaradnak.” Endrének mindenfelé volt kiál-
lítása a múltban. Ki tudja, talán egyszer megláthatjuk az 
újabb képeit Ikastban.

Hebs.

Hévézi: Csipkebokor
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