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XX. századi magyar 

„gályarab”-prédikátorok 

 

I – V. kötet 

 

 

 

„És ne féljetek azoktól a kik a 

testet ölik meg a lelket pedig meg 

nem ölhetik: hanem attól féljetek 

inkább, a ki mind a  lelket, mind 

a testet elvesztheti a gehennában.” 

Mt, 10,28 

 

 

 

 

 

Dr. Papp Vilmos nyugalmazott református lelkipásztor könyveiben a huszadik század hitvallóiról olvashatunk. 

A kommunista diktatúra alatt meghurcolt lelkészeket az egyes szolgálati állomások között hivatásuk gyakorlásában, 

hosszú börtön és rabszolgaévek akadályozták. Ők még a legsúlyosabb korlátozások idején is lelkileg tovább 

erősödtek.   

A kirekesztések, megbélyegzések, gyilkosságok a szovjet megszállás alatt mindennaposak voltak  

A kommunizmus mint eszme a hazugságra épült, hiszen az egyenlőség, testvériség elvét azok rúgták fel, akik 

legjobban hirdették. Hazánkat behálózta a KGB titkosszolgálat, háttérből irányítottak és figyeltek mindent és 

mindenkit. Voltak, akiket bírósági ítélet nélkül meggyilkoltak és titokban eltüntettek. 

Nem csak az egyházakat tették tönkre, hanem a hívő emberek lelki életében is brutálisan beavatkoztak. Még a 

gondolatainkat is tudni akarták, és ha az nem egyezett a hirdetett eszmékkel mindent megtettek annak érdekében, 

hogy átformálják, s ha szükséges elpusztítsák, kiirtsák!  A hitükért szenvedett mártírokat még az egyetlen 

kincsüktől is megfosztották, amit úgy hívunk, hogy „becsület”.    

„1957. május 28-án Budapesten egyszerre öt református lelkipásztort helyeztek fél évre, egy évre rendőri 

felügyelet alá. Tóth Ernő soha meg nem tudhatta, hogy miért? Semmiféle határozatot nem kapott kézbe. Ámde 

minden héten legalább egyszer éjféltájban rendőr zörgetett az ajtón, s rövidebb hosszabb ideig tudakozódott. 

Minden vasárnap pontosan 11 órakor jelentkeznie kellett a rendőrségen. (Miért pont 11 órakor? Mert 10 órakor 

kezdődött az istentisztelet. Legalább ezzel is csökkentik a vallásos népbutítás időtartamát…-A hívek is láthatják, 

hogy milyen szörnyű bűnös a papjuk.” Olvashatjuk. 

Titkosszolgálaton keresztül az egyházakba is beépítették a képzett embereiket, hogy a kereszténységet 

folyamatosan átformálják, gyengítsék Velük szemben az egyik szigorú előírási követelmény, hogy „meggyőzően, 
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élethűen, hatásosan tudjanak legendázni,” vagyis hazudni.  Így történhetett meg, hogy  a BM által megfigyelt 

személyeket hamis vádak alapján a környezetükben lejáratták. A könyvekben olvashatjuk, hogy az „úgynevezett 

esperes” hogyan tudta tovább sanyargatni különböző rendelkezéseivel az ártatlanul börtönbe zárt hitvallókat még a 

szabadulásuk után is.   

Sajnos akik valóban szenvedtek és  megjárták a Gulágot, vagy az 1956-os forradalom és szabadságharc 

áldozatai voltak, s mindazok akik bátran kiálltak a keresztény hitük mellett, még mindig félnek, de a hozzátartozóik 

sem szívesen beszélnek. 

A IV. kötet  előszava ezzel kezdődik: 

„Az egyik vértanú –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?” 

Az úgynevezett rendszerváltáskor azt hittük, hogy megismerhetjük hőseinket. Nagy Imre újratemetésén 1989-

ben az egész ország átélhette azt a nagy történelmi fordulópontot, amely az emlékezés mély fájdalmát tükrözte. A 

hősök nevének  folyamatos felolvasása  még azoknak a  lelkét is megszólította, akik keveset tudtak az elmúlt 

negyven év hazugságairól, igaz történelméről. Akkor még nem gondolhattuk, hogy az un. rendszerváltást már a 

nyolcvanas évek elején előre megtervezték. A szerző erről a következőket írja: 

„1989-et „rendszerváltás” évének mondjuk. Pedig a „humanista” szocializmus, a „haladó” munkásosztály ökle: 

a Szekuritáté, az ÁVH, a BM, a KGB még akkor is, azután is szedte áldozatait. Hozzátehetjük a hálózat még ma is 

működik. Különböző pártok, kft,-k fedőneve alatt szerte jár Európában a kommunizmus kísértete. Ennek áldozata 

volt Kis-Lukács István a Kolozsvári Egyetemi fokú Protestáns Tanintézet III. tanévét kezdett hallgatója.” 

A titkosszolgálati akciók ma is folytatódnak világszerte, a kereszténység átformálása és gyengítése érdekében.  

Sajnos a református egyház nem tartotta fontosnak az üldözött lelkészek, nevének összegyűjtését és szenvedésük 

ismertetését. A szerző ennek hiányát pótolta, amikor az ismeretlenség homályából igyekezett a neveket és a 

szomorú eseményeket feltárni. Levélben, telefonon vagy személyesen próbálta felkeresni az érintetteket és a 

hozzátartozókat, a határon túl Erdélyben és Szlovákiában is. 

A hivatalos iratokat kiegészítve, az egyéni életutakon keresztül a valódi történelmet olvashatjuk könyveiben. 

Olyan neveket ismerhetünk meg, akikről még nem hallottunk.  

Papp Vilmos  a Budapesti Teológián tanított, aki hivatását komolyan véve a diktatúrát elítélte. Az egyház 

vezetése minden indok nélkül, 1958-ban vidékre helyezte.  Az új szolgálati helyén, Balatonfüreden nem 

maradhatott sokáig, mert két hónappal később tovább küldték. Abban reménykedtek, hogy megunja és feladja 

lelkészi hivatását, ha rendszeresen egy-két hónap után más-más településre helyezik. Előfordult, hogy még szobája 

sem volt, csak ágyat kapott ahova lefeküdhetett. 

Az Állami Egyházügyi Hivatal a református egyházon keresztül 1958-ban Bajánsenyére, egy határ melletti 

faluba küldte.  

Az 1956-os forradalom bukása után megnövelték, kiszélesítették a határsávot, így a tizenöt kilométeres 

határövezeten belül az állandó lakosok személyi igazolványába beírták az erre vonatkozó engedélyt, amivel saját 

megyéjükben szabadon mozoghattak. A nem határövezeti lakosok kérhettek állandó letelepedési engedélyt az első 

fokú rendőrhatóságon, mert munkavállalásra csak a lakhatási engedély jogosított.  

Papp Vilmos hivatalos áthelyezése előtt az ÁEH elintézte, nehogy megkapja a lakhatási engedélyt. Így hiába 

kérelmezte a hatóságoknál, mert elutasították. Az egyház vezetése már előre eltervezte, hogy ismét egy másik 

faluba helyezi, mivel engedély nélkül nem maradhat a településen. A legnagyobb meglepetésükre azonban a körzeti 

rendőrség visszavonta a határozatát, mert a Belügyminisztériumból telefonon közölték az illetékesekkel, hogy Papp 

Vilmos a faluban maradhat. Így huszonhat évet tölthetett a  szolgálati helyén.  

A faluban megtapasztalta a szigorú ellenőrzéseket. Többször tartottak nála házkutatást, de soha nem találtak 

terhelő bizonyítékot ellene. A párt részéről folyamatosan próbálták gyengíteni mindazt, amit az évek során 
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felépített. Az egyik alkalommal a párttitkár a templom előtti térre szervezte a rendezvényét, ahol hangos zeneszóval 

zavarták meg az istentiszteletet. A trombiták teljesen elnyomták a lelkész beszédét, aki még a saját hangját sem 

hallotta. Természetesen nem fejezte be a prédikálást, hanem megszólaltatta a templom két harangját, ami olyan 

hangos volt, hogy elnyomta a zenészek harsonáját. Így kénytelenek voltak abbahagyni a trombitálást és elvonultak 

a térről. A templomban pedig folytatódott Isten dicsőítése. 

Budapestre 1985-ben kerülhetett vissza a kőbányai református gyülekezet élére, ahol  huszonöt évig folytatta 

áldásos tevékenységet és  ismét taníthatott a Református Teológián is. 

 

KÖPECZI BÓCZ, Edit: Forty One Preachers 
 

In this book review the author presents the new volume of Vilmos Papp – Forty One Preachers. 
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