
A bírósági tárgyalás 

Újból a rabszállító kocsi. Letartóztatásunk óta most vagyunk 
mindnyájan együtt. Szólni nem szabad, de egy-egy tekintetben 
is sugárzik az erő. Nyolcan vagyunk: öt lelkipásztor, három 
gazdálkodó földmíves presbiter. Fegyveres őrök kísérnek a 
tárgyalóterembe. Zsúfolásig megtelt terem, szeretteink is ott 
vannak. Épp csak rájuk esik tekintetünk. Magasrangú katonai 
bíróság. Zúg a vádirat. Állam- és kultúra-ellenesek, a szocializ- 
mus szent eszményeinek lábbal tiprói. A védők erőtelen ma- 
gyarázkodásaira senki nem figyel. Az egész egy cirkusz, szín- 
ház. Az ítéletet nem a bíróság mondja ki, vele csak 
kimondatják, ami előre készen van. A bíró utolsó kérdése: 

– Összeegyeztethető-e a keresztyén hit és a kommunizmus? 
– Semmiképpen! – feleli bennem az, aki megtanít minden 

igazságra. 
– Ámen – mondja a bíró. 
– Ámen – mondom a bíró ámenjére. 
18 évtől felfelé 22 évig kapjuk a büntetést, teljes vagyonel- 

kobzással és kényszermunkára ítélettel. Fel sem tudjuk fogni 
a hallottakat. A teremben mély sóhajok és halk zokogások. 
Édesanyák, feleségek, testvérek... Meg sem ölelhetjük testvé- 
reinket, szeretteinket. Kicsi csomagjaikat nem vehetjük át. Si- 
ettetnek kifelé, hátulról lökdösnek az őrök. 

A vizsgálati fogságból az ítéletvégrehajtás börtönébe visz- 
nek. Hajunkat levágják, felvesszük a szürkecsíkos rabruhát, az 
idomtalan büdös bakancsokat. Külsőnkben már semmi nem 
emlékeztet a múltra. Fülbesúgva adjuk tovább egymásnak: 
Jákob annyira szerette Ráhelt, hogy a tizennégy év, amit érte 
szolgált, tizennégy napnak tűnt csupán. Szeressük Jézust, és 
napokra zsugorodnak éveink. 
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349/1958 sz. ügyirat. Csak 3. – lej értékű okmánybélyeggel érvényes, érvénytelenítve a 
Néptanács által. A TEMESVÁRI KATONAI TÖRVÉNYSZÉK 343/1958 Sz. ÍTÉLETE 
(KIVONAT) ELHATÁROZZA: 

Elítéli VISKY FERENC vádlottat, született: 1918 (év) július (hó) 1 (nap) Egri 
községben, Szatmár körzetben, Nagybánya tartományban, Ferenc és Anna fia, foglal- 
kozása ref. Lelkész, lakhelye: Magyarkéc község … utca 119. sz., Margitta körzet, 
Nagyvárad tartomány, 22 (huszonkét) év kényszermunkára és 10 év polgári jogvesztésre 
a társadalmi rend elleni szervezkedés bűntette miatt, amiképpen azt a Büntető- 
törvénykönyv 209 cikk 1. paragrafusa előírja és bünteti. A Büntetőtörvénykönyv II. bek. 
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25. cikk 6. paragrafusa alapján elrendeli az elítélt teljes személyes vagyonának 
elkobzását. TÉNY SZERINT Az 1947-es évtől kezdődően VISKY FERENC vádlott illegális 
szervezetet kezdett kiépíteni, „Bethánia” néven, amelybe több személyt bevont, akik 
ennek a szervezetnek a keretében különböző csoportokat vezettek. A szervezet 
célkitűzése az volt, hogy ideológiai harcot vívjon a szocialista kultúra és a marxista- 
leninista ideológia ellen, és ezáltal eltérítse a híveket a szocializmus építésétől. Fent 
nevezett személy e szervezet létesítésének feladatát a mozgalom főtitkárától kapta, mely 
mozgalom Horthy idejében törvényesen működött Magyarországon Debrecen 
(Magyarország) központtal, ahol a vádlott tanulmányait folytatta a Református Teológián. 
Az országba való visszatérése után a vádlott a kapott feladatoknak megfelelően több 
hívőt megtérített, amely tevékenységet az a tény is megkönnyített, hogy Egri község 
parókiájának lelkészi hivatalát töltötte be, azt a célt követve, hogy megalakítsa az első 
bethanista csoportot, amelyet azután a szintén vádlott Papp Antal vezetett a szervezet 
leleplezéséig. Az illegális „Bethánia” szervezet, amelyet Romániában Visky Ferenc hozott 
létre, a református felekezeten belül folytatta tevékenységét, annak részét képezte, de 
szembenállása miatt az R. N. K. népi demokratikus rendszerével nagy károkat okozott az 
államnak és magának a református egyháznak, és ez a tény vezetett a bethanista 
szervezetnek mint a református felekezet részének megszüntetéséhez. 

Kötelezi, hogy az államnak polgári kártérítést fizessen ... pénzösszegben. Kötelezi, 
hogy az államnak a Katonai Törvénykönyv I. bek. 304. cikk alapján 200 lej perköltséget 
fizessen, a bűnjeleket illetően pedig elrendeli ... 

Az 1958. május 27-én elrendelt előzetes letartóztatás a Katonai Törvénykönyv 463. 
cikk alapján teljes mértékben törvényes. Fellebbezni a közzététel után törvényes 
határidővel lehet. Nyilvános tárgyaláson hozott és felolvasott döntés, kelt ma, 1958. 
szeptember 6-án. Elnök: Vlasu Virgil kapitány. Titkár: Andronic Ilié. Utóirat: a döntés 
jogerős maradt, miután a Kolozsvár Katonai Körzet Katonai Törvényszéke visszautasította 
az elítélt fellebbezését. 1958. okt. 23-i 1551. sz. határozat. Másolta és egybevetette K.B. 
A másolatot hitelesíti: Muresan Ioan főtitkár. 


