
 
 
 
 
 

Az egyház, bármelyik egyház, lemondott arról, hogy családonként merjen 
igét hirdetni. Nagyon könnyen mondott le. És, mert kényszerítették is, beszorult az 
államhatalom által könnyen ellenőrizhető négy fal közé, de ezzel szembe a családi 
otthonokban megélt egyháziélet, az ellenőrizhetetlen maradt. Ezért megállt a népi 
demokrácia olyan rendkívül érzékeny az egyházformáló (eclesio) közösségek ellen. 
Sajnos ezek ellen az egyház vezetősége és egyes lelkészei is ítéletet hirdettek. 
Ilymódon a halálos ítéletet nem Pilátus (az államhatalom) mondta ki, hanem az 
egyház, Kajafásék! Az állam csak végrehajtója volt annak az ítéletnek, amit az 
egyház előzőleg kimondott. 





349/1958-as ügyszám 
TEMESVÁRI KATONAI TÖRVÉNYSZÉK 
A következő ítéletet hozta: 
 
Visky Ferenc vádlottat, aki az 1918. évi július hó első nap- 
ján született Egri faluban, Szatmár körzetben, Nagybánya 
tartományban, mint Ferenc és Anna fia, foglalkozása: re- 
formátus lelkész, Magyarkéc falu 119-es házszám, Margit- 
ta körzet, Nagyvárad tartománybeli lakó, 22 /huszonkét/ 
évi kényszermunkára és 10 /tíz/ év polgári jogvesztésre íté- 
li a BTK 209. szakasz első pontjában foglalt, a szocialista 
közrend elleni cselszövés bűntettének elkövetéséért. A BTK 
25. szakasz 6. pontja 2. bekezdése alapján elrendeli az eli- 
télt személyes vagyonának teljes elkobzását. 
 
A tényállás: 
Visky Ferenc vádlott, az 1947. évtől kezdve illegális szer- 
vezet létrehozásába fogott „Bethánia” néven, amelybe több 
személyt vont be, akik ennek keretében különböző csopor- 
tokat vezettek. A szervezet célkitűzése az volt, hogy ideoló- 
giai vonalon harcoljon a szocialista kultúra és a marxista- 
leninista ideológia ellen, hogy ezáltal eltérítse a híveket a 
szocialista építő munkától. Ennek a szervezetnek a létesí- 
tését feladatként kapta a mozgalom főtitkárától, amely 
mozgalom Horthy idején Magyarországon legálisan műkö- 
dött és amelynek központja a magyarországi Debrecenben 
volt, ahol református teológiai tanulmányait végezte. 

A vádlott miután visszatért az országba, a kapott fela- 
datok szerint igyekezett több hívet bevonni, amely tevé- 
kenységét előmozdította az a tény is, hogy az Egri falu pa- 
rókiáján teljesített lelkészi szolgálatot, és ilyenképpen si- 
került megalakítania az első bethánista csoportot, amelyet 
annak felfedéséig Papp Antal, másodrendű vádlott vezetett. 
A Visky Ferenc vádlott által Romániában létesített Bethá- 
nia szervezetben fejtette ki tevékenységét, amely bár kis tö- 
redéket képviselt a református egyházon belül, mégis a Ro- 
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mán Népköztársaság népi demokratikus rendszere viszony- 
latában kárt okozott az államnak és nemkülönben a refor- 
mátus egyháznak is, amely a református gyülekezet töredé- 
két jelentő bethánista szervezet megszüntetéséhez vezetett. 

A Katonai BTK 304. szakasz első bekezdése értelmében 
kötelezi a vádlottat 200 lej perköltség megfizetésére. 

A Katonai BTK 463. szakasza értelmében a kiszabott 
büntetésbe teljes egészében beszámítja az 1957. május 27- 
től előzetes letartóztatásban letöltött időt. 

Fellebbezési joggal a kihirdetéstől számított törvényes 
határidőn belül. 

Kihirdetve ma, 1958. szeptember 6-án, nyilvánosan tar- 
tott tárgyaláson. 

Vlasu Virgil sk. százados, elnök 
Andronic Ilie sk. titkár 

 
A határozat jogerőre emelkedett a vádlott által előterjesztett 
fellebbezés folytán, amelyet a Kolozsvár tartománybeli Ka- 
tonai Törvényszék az 1958. október 23-án hozott véghatá- 
rozatával elutasíttatott. 
 

 





ROMÁNIA 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Titkársági Igazgatóság 
1991. április 1. 
76.687-es ügyszám 

Visky Julianna Irén úrnőnek* 
Lakhely: Nagyvárad, Molidului 53. szám, Bihar megye 

Hivatkozással az 194185/90 szám alatt iktatott kérelmére, 
közöljük a következőket: Visky Julianna Irén, mint Károly 
és Mária leánya, született Budapesten – Magyarországon, 
1922. január 6-án, a Belügyminisztérium 1959. július 16- 
án kelt 15539-es számú határozatával kényszerlakhelyet je- 
lölt ki a Konstanca tartománybeli Ráchitoasa községben, 
mivel férjét, a református hit leple alatt horthysta felforgató 
szervezet kezdeményezéséért ítéltek el. 

Ez az intézkedés kiterjedt a következő családtagokra is: 
Visky Ferenc fiúgyermekre, Visky István fiúgyermekre, 
Visky Pál fiúgyermekre, Visky Lídia leánygyermekre, Vis- 
ky Mária leánygyermekre, Visky Péter fiúgyermekre és 
Visky András fiúgyermekre. 

Az 1963. június 29-én kelt 14/704204-es számú véle- 
ményezés alapján megszüntették a lakhely korlátozását. 
* A Belügyminisztérium válasza arra a kérvényre, amit Visky Júlia az 1989-es fel- 
szabadulási év után intézett a fent említett intézményhez, ti. a 349/1958-as végzés- 
ben nem volt elrendelve a család deportálása 
 





ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Szamosújvári börtön 
1954. augusztus 4. 
Lakhely: Magyarkéc község, Margitta körzet, Kőrös tar- 
tomány 

SZABADONBOCSÁTÁSI JEGY 
3950/1964 

Nevezett Visky Ferenc, született 1918. július 1-én Egri köz- 
ségben, Szatmárnémeti körzetben, Nagybánya tartomány- 
ban, Ferenc és Anna fia, foglalkozása lelkész. 

A Temesvári Katonai Törvényszék rendelte el a a bün- 
tetés-végrehajtó intézetbe való helyezését, mint elitéltet, 

1958. május 27-től 1964. augusztus 4-ig, az 453/1958-as 
számú letartóztatási parancsával, államfelforgató bűntett 
vádjával. 

Szabadlábra helyezve az Államtanács kegyelmi rende- 
lete értelmében. A fentnevezett kijelölt lakhelye: Magyar- 
kéc község, 119-es házszám, Margitta körzet. Kőrös tarto- 
mány. 

Á hatályos törvények értelmében fentnevezett dolgozhat 
állami vagy magánvállalatokban. 

* 
 








