
 

 

 

Hatalmi útbaigazítás 

Szabadságunkhoz szorosan hozzátartozott a letartóztató ható- 
ságnál való jelentkezés. A margittai szekuritátén újból kezdő- 
dött a fenyegetés: lesz gondunk magukra (most már magáz- 
tak), az elítéltek ne találkozzanak egymással. A néptanáccsal 
együtt kell dolgozni a szocializmus felépítésében. Magánhá- 
zaknál gyülekezni tilos. Az ítélet csak fel van függesztve, de 
nincs eltörölve. Ha nem engedelmeskednek, újból visszake- 
rülnek a rácsok mögé... Csupa jó tanács! Voltak olyan rabtár- 
saim, lelkészek is, akikkel együttműködési (magyarul: besúgá- 
si) nyilatkozatot írattak alá. Sok megfélemlített megtette, és 
újabb terhet vett vele magára. 

A beszervezés már a börtönben elkezdődött. Különösen 
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Nagyváradi Egyházkerület Püspöki Hivatalától 246-p/1964 kinevezés ígéretéről. 
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rákapcsoltak a szabadulás előtti időkben. Mindenkit külön ki- 
hallgatott a politikai tiszt: fehér lapot, írószerszámot tettek 
elénk. Csak írni kellett, amit a tiszt diktált. A gondolkozástól 
megkíméltek bennünket. 

– Maga még mindig fenntartja nézeteit, amiért el van ítél- 
ve? – tette fel a kérdést kihallgatóm. 

– Miért kellene megtagadnom azt, ami Isten szeretetével 
egyszerre vallja az ember, a felebarát, sőt még az ellenség sze- 
retetét is? Miért lenne büntetendő ez a magatartás?! 

Kihallgatóm nem válaszolt. Mintha valami elismerés bujkált 
volna tekintetében. A fehér lap úgy került vissza hozzá, amint 
kaptam: fehéren. Sem ő, sem a szabadulást követően velem 
foglalkozó kihallgató még csak meg se kísérelte beszervezése- 
met. Veszélyességi koeficiensem (minden rabot megszázalé- 
koltak így) igen magas lehetett. 

A sikeres zsarolás ára az önmegvetés. Túl sokba kerül, még 
ha csak az emberi méltóság elleni véteknek minősítem is. 
Nem vagyok eladó, legyen áldott Szabadítóm, már elkeltem, 
nem aranyon, nem ezüstön, nem jobb parókián, fizetésen, 
egyházi tisztségen, bratyizáson: inspektorokkal, a vallásügyi 
szekus leereszkedő kézfogásán... 

Jelentkeznünk kellett a püspöki hivatalban is. Mindkettő- 
ben! Lelkész kollegáimmal együtt léptünk be a hivatalos helyi- 
ségbe. Esetlenül csetlettünk-botlottunk a perzsaszőnyegen. A 
börtön betonja megszokottabb volt. 

Három íróasztal mellett ültek a hivatalnokok. Egyszerű hi- 
vatalos mosollyal, sőt kézfogással fogadtak. A püspök, akkor- 
ra Buthi Sándor lett már Ardai Aladár után, személyesen kívánt 
lelkünkre hatni. Síri csendben várakoztunk az előszobában. 
Senki sem kockáztatta magát a hivatalban elrejtett „poloskák” 
(titkos lehallgató műszerek) miatt. 

Nyílt az ajtó, s kilépett rajta Melencu, a vallási inspektor. 
Futó pillantással vett tudomásul bennünket: Dési Zoltánt, Szi- 
lágyi Sándort, Karczagi Sándort és engem. Most már a püspök 
is pontosan tudja, mit kell mondania nekünk, meg van adva a 
szöveg. Az első irodából egy másikba nyílott ajtó. Ott is a 
plüss fotelben a hatalom embere, a protokoll osztály vezetője 
(régebben káderesnek hívták, de az túl prolisan hangzott) bic- 
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centett felénk fejével. Majd a harmadik ajtó is megnyílt. Fején 
bíbor (!) kippával fogadott a püspök. Egyszerű falusi pap ko- 
rában közelről ismertük. 

Az „atyai” figyelmeztetések, a szekus-szöveg egyházira 
komponálva hangzanak: együttmunkálkodás a helyi hatósá- 
gokkal, minden feszültség kerülése, megkapjuk kinevezésün- 
ket. Mély hallgatás. Maga a csend beszél. Kopasz börtöni fe- 
jünk – ugyan mit gondolhatna? A sablon, a sablon, a sablon... 
Persze: a „poloskák” is csupa fül... Valami nyugtalanított. 

– Legyen átkozott – szólaltam meg – az a feszültség, ami 
emberi természetemből adódik, de nem tehetjük továbbra 
sem, hogy ne vállaljuk azt a feszültséget, amelyet a Szentlélek 
munkál bennünk. 

Szilágyi Sándor gazdagabb gyülekezetet kapott, s felaján- 
lotta már ott helyben hét kicsi gyermekemre való tekintettel, 
hogy cserélhessen velem. 

– Szó sem lehet erről. Mindenkinek oda kellett mennie, 
ahová rendelték. 

Tisztelem ennek az áldott Szilágyi Sándornak készségét. 
Amúgy nem állt szándékomban más megoldást keresni. így 
kerültünk családommal a hegyközpályi gyülekezetbe. 
Később kiderült: nem minden ok nélkül kerültem város- 
közeibe, szekus-közelbe, egyházfő-közeibe, informátor-közei- 
be... Mégis Isten-közelbe! 


