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A r´piratok, versek, levelek, ´nvallomÀ-
sok, nyilatkozatok, besz¢dek, az igazsÀghoz
ragaszkodÂ, meggyûzûd¢s¡ket a kihallgatÀ-
son is bÀtran vÀllalÂk jegyzûk´nyvr¢szletei
p¢ldÀzzÀk a k´tetben, hogy szembe lehet
szÀllni a szervezett hazugsÀg g¢pezet¢vel.

A k´nyv egys¢ges szerkezet¢t biztosÁtja,
hogy minden kivÀlasztott ¢s sokoldalÃan do-
kumentÀlt eset a jogÀllam szabÀlyrendszere
¢rtelm¢ben a politikai v¢lem¢nynyilvÀnÁtÀs
k¡l´nb´zû kategÂriÀiba sorolhatÂ. Ezek rend-
ûri kezel¢se, elfojtÀsa ¢s manipulÀlÀsa a KÀ-
dÀr-kor puhulÂ diktatÃrÀjÀnak sÃlyos, mÀig
hatÂ ´r´ks¢ge.

Az mÀr a t´rt¢n¢szek feladata, hogy a Ke-
nedi JÀnos Àltal ´sszeÀllÁtott k´tet forrÀspub-
likÀciÂit is felhasznÀlva, a forrÀskritika mÂd-
szereivel ellenûrizve, feldolgozzÀk ¢s megÁr-
jÀk a KÀdÀr-korszak t´rt¢net¢t. Ez a KIS çL-
LAMBIZTONSçGI OLVASñK¹NYV megjelentet¢-
se utÀn elodÀzhatatlan.

A homÀly oszlatÀsÀban el¢v¡lhetetlen sze-
repet vÀllalt Kenedi JÀnos k´nyve.

Modor çdÀm

EGY K°RD°S, MELYNEK
NEM çRT SEM HçBORö,
SEM RENDSZERVçLTçS

Fazekas Csaba: KisegyhÀzak ¢s szektak¢rd¢s
a Horthy-korszakban
LÀtÂsz´g k´nyvek. Teljes Evang¢liumi DiÀk- ¢s 
IfjÃsÀgi Sz´vets¢g Szent PÀl Akad¢mia, 1996.
260 oldal, az Àra nincs felt¡ntetve

A szerzû a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti Magyaror-
szÀg vallÀsi vilÀgÀnak (melynek k´z¢let¢ben
a t´rt¢nelmi egyhÀzak ä elsûsorban a rÂmai
katolikus egyhÀz ä meghatÀrozÂ politikai sze-
repet jÀtszottak) egy speciÀlis jelens¢g¢t dol-
gozza fel.

Erre az idûszakra esik ä balszerencs¢j¡kre
ä az Ãn. szabadegyhÀzak, a kor enyh¢n meg-
alÀzÂ f¢lhivatalos meghatÀrozÀsa szerint szek-
tÀk, mai udvariasabb megjel´l¢ssel kisegyhÀzak
megjelen¢se, szer¢ny m¢rvü t¢rnyer¢se.

Fazekas Csaba vilÀgosan jelzi, hogy dolgo-
zatÀban nem teolÂgiai vagy felekezett´rt¢neti
oldalrÂl k´zelÁti meg tÀrgyÀt, hanem magÀ-
nak a kornak az ideolÂgiÀjÀt igyekszik jobban
meg¢rteni ¢s meg¢rtetni az Àllamhatalommal
´sszefonÂdott t´rt¢nelmi egyhÀzak àszektÀk-
kalÊ szembeni magatartÀsa f¢ny¢ben.

A XIX. szÀzad mÀsodik fel¢ben jelennek
meg a szÂban forgÂ kisegyhÀzak, valamivel
korÀbban a baptistÀk, majd nazar¢nusok,
metodistÀk, p¡nk´sdiek, Jehova TanÃi stb.

1895-ben t´bb¢vi elûk¢szÁt¢s utÀn az Or-
szÀggyül¢s megalkotja esetleges t´rv¢nyes el-
ismer¢s¡krûl a XLIII. t´rv¢nycikket, amely
k´r¡l mÀr megsz¡let¢se pillanatÀban heves
indulatok lÀngolnak fel. A t´rv¢ny parlamen-
ti vitÀjÀban egyfelûl elhangzik, hogy e jogsza-
bÀllyal a magyar t´rv¢nyhozÀs àr¢gi adÂssÀgÀt
t´rlesztiÊ (ugyanez a gondolat szinte szÂ sze-
rint az egyhÀzakrÂl alkotott 1990. ¢vi IV. t´r-
v¢ny ÀtlalÀnos vitÀjÀban is elûker¡lt), mÀs-
r¢szt pedig nagy hatÀssal szÂlal meg az az ¢r-
vel¢s, hogy az eg¢sz igyekezet csupÀn liberÀ-
lis szemf¢nyveszt¢s, maga àa javaslat nem c¢loz
mÀst, mint az ezer¢ves kereszt¢ny sziklaalap sz¢t-
robbantÀsÀt ¢s hely¢be a modern talÀlmÀnyÃ val-
lÀsszabadsÀg c¢g¢re alatt a vallÀstalansÀg vÀlyog-
kockÀinak beilleszt¢s¢tÊ, sût f´l´sleges is a t´r-
v¢ny megalkotÀsa, hiszen MagyarorszÀgon
ànem ¡ld´znek senkit vallÀsÀ¢rt, csak az ûsi religi-
Ât, a katolikus vallÀstÊ.

A korabeli parlamenti jegyzûk´nyvek hü-
en ûrzik az alsÂhÀzi k¢pviselûk igyekezet¢t,
mellyel meg akartÀk nyugtatni a felsûhÀz hÀ-
borgÂ (elsûsorban egyhÀzi) tagjait, hogy ti. az
eg¢sz t´rv¢ny egyszerüen csak n¢lk¡l´zhetet-
len eleme a XX. szÀzadi eurÂpai Magyaror-
szÀg jogrendj¢nek, a gyakorlatban azonban
nem kell tartani annak ¢rv¢nyesÁt¢s¢tûl.

Hogy ez mennyire igaz, azt hÁven mutatja
az 1895. ¢vi XLIII. t´rv¢ny csaknem szÀz¢ves
egyed¡lÀllÂ t´rt¢nete, ugyanis nyugodtan ki-
jelenthetj¡k, hogy e jogszabÀly alapjÀn valÂ-
sÀgosan soha nem nyilvÀnÁtottak t´rv¢nyesen
elismert vallÀsfelekezett¢ egyetlen felekezetet
sem. Igaz ugyan, hogy 1905-ben a baptista
egyhÀz k¢r¢s¢nek r¢szben helyt adtak, de
csupÀn egyetlen budapesti egyhÀzk´zs¢g¡k
tekintet¢ben, a t´bbieket (fûk¢nt a vid¢kie-
ket) a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt v¢gig ¡ld´zt¢k,
s a mÀsodik vilÀghÀborÃ k¡sz´b¢n ûk is a be-
tiltÀs sorsÀra jutottak. Az 1947. ¢vi XXXIII.
t´rv¢ny pedig az Ãjabban alakult vallÀsok el-



ismer¢s¢re megûrizte az 1895. ¢vi XLIII. t´r-
v¢ny hÀrom paragrafusÀt, de mindazok ese-
t¢ben is, akiknek e jogszabÀly alapjÀn Àllami
elismer¢st biztosÁtott, a l¢tez¢shez lehetûs¢get
csak az egyhÀzi jogokat korlÀtozÂ Szabad-
egyhÀzak Sz´vets¢g¢n bel¡l adott, s mindv¢-
gig megmaradt az ÀltalÀnos jogkorlÀtozÀs el-
len¢re az az egyhÀzak k´z´tti k¡l´nbs¢g, ami
a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt bevett, elismert ¢s
megtürt kategÂriÀba sorolta a vallÀsi k´z´s-
s¢geket.

Fazekas Csaba sok-sok szeml¢ltetû anyag-
gal, olvasmÀnyosan tÀrja az olvasÂ el¢ a szek-
tak¢rd¢s hÃszas, harmincas ¢vekbeli alakulÀ-
sÀt, megmutatva, hogy miutÀn a rendkÁv¡l
eleny¢szû m¢retü felekezeten kÁv¡li k´r´n
tÃl minden ÀllampolgÀr valamelyik bevett fe-
lekezet bejegyzett tagjÀnak szÀmÁtott, hogyan
igyekeztek a hÁveiket f¢ltû t´rt¢nelmi egyhÀ-
zak a k´zv¢lem¢nyt a szektÀk àkÀrosÊ tev¢-
kenys¢g¢vel, ijesztû voltÀval riogatni, s ho-
gyan prÂbÀltÀk felhasznÀlni befolyÀsukat az
Àllammal valÂ ´sszefonÂdÀsukbÂl eredûen
annak ¢rdek¢ben, hogy a szabadegyhÀzak
terjed¢s¢t adminisztratÁv eszk´z´kkel meg-
akadÀlyozzÀk.

Ez irÀnyba az ¢rvel¢s egyik eszk´ze a fegy-
verfogÀs ÀllÁtÂlagos (vagy helyenk¢nt valÂsÀ-
gos) elutasÁtÀsÀban megmutatkozÂ negativiz-
mus, a magyar eszmei talajon elk¢pzelhetet-
len liberÀlis amerikai vagy nyugat-eurÂpai
mintÀk becsemp¢sz¢s¢nek vesz¢lye, majd
egyre erûs´dû mÂdon a bolsevizmus, a kom-
munizmus r¢m¢vel valÂ fenyegetûz¢s volt.

°rdekes jelens¢ge az elemzett idûszaknak,
hogy a tusakodÀsban a t´rt¢nelmi egyhÀzak
egy-egy pillanatra egymÀsban is felismert¢k
az ellens¢get (sût Fazekas megemlÁti, hogy
maga a baptista egyhÀz is r¢szleges elismer¢-
se utÀn olykor nyilvÀnosan hangot adott az
el nem ismert p¡nk´sdiek riasztÂ ¢s nehezen
tolerÀlhatÂ visszÀssÀgainak). P¢ldÀul a hÃszas
¢vek k´zep¢n Nyisztor ZoltÀn akkor ismert
katolikus publicista ¢s teolÂgus, mikor a p¡s-
p´ki kartÂl megkapja a megbÁzÀst a szekta-
k¢rd¢srûl valÂ elemzûmunka elk¢szÁt¢s¢re,
k¡l´n kit¢r arra, hogy àa buddhizmus vagy az
iszlÀm... nem szekta, mert az anyaszentegyhÀz tes-
t¢hez semmi k´ze, de viszont minden eretneks¢g
szekta, mert az EgyhÀz fÀjÀrÂl t´r le egy-egy ÀgatÊ.
Nem meri ugyan nyÁltan szektÀnak minûsÁte-
ni a reformÀtusokat ¢s az evang¢likusokat, de

Ágy fogalmaz: àszeretik ezeket t´rt¢nelmi egyhÀ-
zaknak nevezniÊ, majd nem hagy olvasÂiban
k¢ts¢get afelûl, hogy e vallÀsi csoportokat ko-
rÀbban eretnekeknek nevezt¢k. A k¡l´nbs¢-
get csupÀn abban lÀtja, hogy bÀr minden
eretnek egyben szektÀs is, viszont a kisebb fe-
lekezet mÀr sz¡let¢se pillanatÀban az. A kor
ismert hatÀsos teolÂgusa, a reformÀtus Csi-
kesz SÀndor felveszi a kesztyüt, s a àszektÀrius
lelk¡letÊ kialakulÀsÀnak elemz¢s¢ben arra jut,
hogy a rÂmai egyhÀz tette lehetûv¢ ¢ppen
eg¢szs¢gtelen misztikus vallÀsi rajongÀsa ¢s
az emberi tekint¢lyeknek felt¢tlen tiszteletet
parancsolÂ gyakorlata r¢v¢n a szektamozgal-
mak kialakulÀsÀt. àA rÂm. katolicizmusbÂl az¢rt
nem tÀmadt szekta ä Árja ä, mert magÀban a rÂm.
katolicizmus keretein bel¡l ¢li a szekta ¢let¢t.Ê

Igaz azonban, hogy a àk´z´s ellens¢gÊ
m¢gis egymÀs mell¢ sodorta a nemzetÀllam
t´rekv¢seiben a t´rt¢nelmi egyhÀzakat, s ez
vezethetett annak kierûltet¢s¢hez, hogy a
mÀsodik vilÀghÀborÃ ¢veiben csaknem sike-
res kÁs¢rletet tehettek a kisegyhÀzak teljes ad-
minisztratÁv felszÀmolÀsÀra.

K¢rd¢s, hogy Fazekas Csaba k´nyv¢nek
vannak-e konkr¢t tanulsÀgai, vagy csupÀn
egy els¡llyedt kor sajÀtos ¢s sz¢gyenteljes je-
lens¢geit akarja feldolgozni. Noha a szerzû
k´vetkezetesen tartÂzkodik az aktuÀlpolitikai
pÀrhuzamok keres¢s¢tûl, az olvasÂtÂl nem
tilthatÂ el az a felt¢telez¢s, hogy a megÁrÀst
r¢szben inspirÀlhatta a rendszervÀltÀst k´ve-
tû ¢vek restaurÀciÂs kÁs¢rlete, amikor a kor-
mÀnyzÂ nemzeti oldal kis hÁjÀn kereszt¡lerûl-
tetett egy olyan t´rv¢nymÂdosÁtÀst, mely a
szÀz¢vesn¢l nem r¢gebbi, illetve tÁzezer fel-
nûtt tagnÀl kisebb l¢tszÀmÃ egyhÀzakat t´r´l-
te volna.

De lehetetlen nem gondolnunk a k´nyv
idûszerüs¢g¢re annak ismeret¢ben, hogy a
jelenlegi baloldali liberÀlis kormÀny csaknem
konkordÀtumot k´t´tt a VatikÀnnal, majd
ennek k¢ptelens¢g¢t v¢lhetûleg belÀtta, Àm a
k´zelj´vûben m¢gis k¡l´n megÀllapodÀst kÁ-
vÀn k´tni az EgyhÀzi çllammal, a rÂmai ka-
tolikus egyhÀz k¡l´n ¢rdekeit szem elûtt tart-
va, minek k´vetkezm¢nye csak az lehet, hogy
valamilyen formÀban Ãjra kialakul a vallÀsok
hÀrmas kategorizÀlÀsa s az elûny´k ¢s hÀtrÀ-
nyok immÀr XXI. szÀzadi tÁpusÃ, de m¢gis
´r´k Ãjra¢le(sztû)d¢se.

IvÀnyi GÀbor
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