
által, mert ezek tévedésbe akarnak vinni titeket, el akarnak távolítani a vallástól,
de minden próbálkozásuk hiábavaló. A katolikusoknak teljes embernek kell
lenniük, aki pedig erre nem képes, jobban teszi, ha elhagyja az egyházat.” Azt is
mondta itt, hogy „álljatok ellen az ördög kísértéseinek”. Ozsdolán Noé bárkájához
hasonlította a katolikus egyházat, azt mondva, hogy most az egyházat sûrû felhõk
veszik körül, mint Noé bárkáját, de rövidesen kitisztul majd az ég, akár annak
idején a bárka körül.

ANDJM, fond 1134, dos. 176/1957, 54–56. f. Géppel írt román nyelvû jelentés magyar
fordítása.

79.
Ügynöki jelentés a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetrõl82

Kolozsvár, 1957. május 24.

Forrás: „B. Kati”
A találkozáson részt vett: Ion Onac hadnagy
A forrás jelenti: egy bibliaórán Argay püspök83 azt közölte a hallgatókkal, hogy

az elkövetkezendõ években lehetõvé válik majd, hogy tanulmányi célokkal vagy
a tanulmányok folytatása végett a Magyar Népköztársaságba utazhassunk.
Május 18-án Dani Péterrel beszélgettem, aki a nagyszebeni Német Teológiáról
jött.84 Azt mondta, hogy a német diákok nemigen barátkoztak a Református
és az Evangélikus Teológia hallgatóival. Veress diákkal85 arról beszéltem, hogy
mit tud a sztálinvárosi [brassói] „Levente” mozgalomról. Azt kérdeztem, hogy
mit tud közelebbrõl. Azt felelte, hogy semmit sem tud azon kívül, hogy hallott
a létezésérõl.

A jelentést az ügynök saját indíttatásból adta, és Argay püspököt tárgyalja,
valamint a Veress teológussal folytatott beszélgetését.

Feladatok: Mivel az ügynököt nemrég szerveztük be, megbeszéltük a jövõbeli
feladatköröket, kiképeztük, hogyan tegye fel a kérdéseket, és hogyan irányítsa a
beszélgetéseket.

Intézkedések: a jelentést a „Levente” ügy kapcsán használjuk fel.

Ion Onac hadnagy

ACNSAS, fond Informativ, dosar 5336, vol. 1, 9. f. Géppel írt román nyelvû jelentés magyar
fordítása.

266

82 Az 1948-as tanügyi reformmal Kolozsváron létrehozott, ma is mûködõ intézmény hivatalos elnevezése
Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet volt.

83 D. Argay György (1892�1974), 1940-tõl haláláig a romániai Magyar Evangélikus Egyház püspöke (székhely:
Kolozsvár). 1956-ban kiállt a letartóztatott teológushallgatók mellett.

84 Dani Péter (1936�), 1956-ban a Protestáns Teológia magyar evangélikus szekciójának diákja. Dávid Gyula
adatbázisában szerepel, mint 1956 utáni elítélt. Valószínûleg Veress Károllyal együtt tartóztatták le.

85 Veress Károly (1935�), 1956-ban a Protestáns Teológia magyar evangélikus szekciójának diákja. 1959.
január 21-én tartóztatták le Kolozsváron, 1959. május 16-án a kolozsvári Katonai Törvényszék 6 év börtönre
ítélte. 1964-ban szabadult (ACNSAS, fond Informativ, dosar 5281, vol. 2, 4�5. f.).


