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Beszélgetés Molnár Kálmán nyugalmazott református lelkésszel egyházról és nemzetről a Szilágyságban

A proféták példáját kell követni

– Alig 21 évesen, 1960-ban 
végezte el Kolozsváron a te-
ológiát. Mit jelentett egy fi-
atalember számára akkori-
ban lelkészi diplomával ki-
lépni az életbe? 
– A középiskolai időszak a „pad-
lásseprés” korszakára esett, ami 
nagyon hátrányos volt egy to-
vábbtanulni vágyó falusi fiatal 
számára. Magyar irodalomsza-
kot szerettem volna végezni, de 
meg sem próbáltam oda felvéte-
lizni. Szüleim, nagyszüleim, egy-
házszerető emberek voltak, és jó 
kapcsolatban álltak a gyüleke-
zet lelkipásztorával, Csép Ger-
gellyel, aki a lelkészi pálya felé 
irányított. Annak ellenére, hogy 
meggyőződéses reformátusnak 
tartottam magam, őszintén el-
mondtam: nem érzek belső indít-
tatást a teológia iránt. Végül a lel-
késszel folytatott beszélgetések 
ösztönzésére felvételiztem a teo-
lógiára. Kételyeimre azt válaszol-
ta: „a hivatástudat Isten kegyel-
me által menet közben is megjön, 

de ha mégsem, akkor Kolozsvá-
ron lehetőséged lesz pályamó-
dosításra”. Több mint százan fel-
vételiztünk 33 helyre, és első-
ként jutottam be. 1956 októberé-
ben kezdtem el az egyetemi ta-
nulmányaimat. A teológia légkö-
re, a híres professzori gárdának 
még akkor oktató néhány taná-
ra és Kolozsvár szellemisége egy 
életre elkötelezett.

– Lelkipásztorként a Szi-
lágyságba került. Az Arad 
megyei Ágyáról elszárma-
zott fiatalembernek meny-
nyire jelentett új környeze-
tet e tájegység?
– A teológia elvégzése után Nagy-
szalontára szerettem volna se-
gédlelkészi kinevezést kérni, 
hogy közel maradjak szülőfa-
lumhoz. Végül megkérdezésem 
nélkül Szilágyzoványba nevez-
tek ki helyettes lelkésznek. Egy 
esztendő után Szilágykövesden 
keresztül Szilágycsehbe vezetett 
az utam, ahol segédlelkész és es-
peresi titkár lettem. Három év el-
telte után kerültem Sülelmedre, 
majd tizenöt esztendőn át a 
szamosardói gyülekezetben 
szolgáltam. Negyedszázadot kö-

vetően kerültem vissza parókus 
lelkészként Szilágycsehbe, és 
innen vonultam nyugdíjba. Kü-
lönösebben nem örültem az első 
szilágysági kinevezésnek, de vé-
gül megszerettem, ezért marad-
tam itt egy életre.

– Szilágycsehben érte a
rendszerváltás. Tőkés 
Lászlót a szomszédos Szi-
lágy-menyőbe költöztette a 
kommunista hatalom. Ho-
gyan emlékszik azokra a 
vészterhes napokra? 
– A rendszerváltás előtt egy évvel, 
decemberben Pap László püspök 
Szilágycsehbe nevezett ki. Ex-
ponáltabb helyeken nem enged-
te meg a törvényes papválasz-
tást, így bármikor tovább helyez-
hetett. Ha nem tör ki a forrada-
lom, engem is ez a veszély fenye-
getett volna. Tőkés Lászlóval már 
dési segédlelkész korában talál-
koztam, de csak később, 1989. 
december 22-én, a Ceauşescu-
rendszer bukása után találkoz-

tunk újra Menyőben. Ettől kezd-
ve máig tartó töretlen kapcsolat 
alakult ki köztünk. A temesvári 
szikra bennem is megerősítette 
azt, hogy nekünk, lelkészeknek 
a próféták módján kell „politikai 
segélyszolgálatot” nyújtanunk 
híveinknek. Tőkés László úgy fo-
galmazott: a próféták sem ma-
radtak a kispadon, hanem részt 
vettek az eseményekben, és Is-
ten szavára figyelmeztették a né-
pet és az elöljárókat. A hozzánk 
hasonló gondolkodású lelkésze-
ket lehet szeretni vagy nem sze-
retni, de a reformáció ötszázadik 
évének jegyében alázatos sze-
rénységgel ismételjük a nagy re-
formátorral együtt: itt állok, más-
ként nem tehetek.

–Könyvet írt a forradalom 
időszakáról és az azt köve-
tő útkeresésről. Vajon min-
dent tudunk már az akkori 
történésekről? 
– Történelmi távlatokban mér-
ve még túl közel vagyunk az ak-
kori eseményekhez, hogy min-
den napvilágra kerülhetett vol-
na. De nem is ez a legnagyobb 
baj, hanem az, hogy amit tu-
dunk, azt is igyekeznek megha-

misítani. Könyvem célja az em-
lékezés ébrentartása, mert a 
szolgálatos bérencek hatalmas 
erőbedobással igyekeztek min-
dent elhomályosítani. A Temes-
váron történtekről sokat lehetett 
hallani, de annak Tőkés Lász-
lóval kapcsolatos „epilógusa”, a 
Szilágymenyőben történtek és a 
szilágycsehi események kiestek 
a köztudatból. Hamar bekövet-
kezett az, amiről Nits Árpád így 
írt az előszóban: „a paradicso-
mi állapotokat nemsokára kí-
gyósziszegés zavarta meg a Tö-
visháton is, mint az ország töb-
bi részén, megkezdődött a forra-
dalom valódi hőseinek hitelron-
tása és félreállítása. Ez a folya-
mat hosszas, alattomos, és nap-
jainkban is tart.” Ezt támaszt-
ja alá a Krónika napilap Gelu 
Voican Voiculescuval a napok-
ban közölt interjúja is, amelyben 
az egykori „forradalmár” igyek-
szik jelentéktelennek minősíte-
ni Tőkés Lászlónak a temesvá-
ri népfelkelésben betöltött sze-
repét. Akár igaza is lehet az in-
terjúalanynak, hogy nem volt 
előre elkészített forgatókönyv-
ük, de mára bizonyossá vált: ug-
rásra készen arra vártak, hogy a 
Szekuritáté temesvári közbelé-
pésének a leple alatt rafinált mó-
don rászervezzék „forradalmu-
kat” a temesvári eseményekre.

– Ön szerint hiteltelenek 
Gelu Voican Voiculescu és a 
hozzá hasonló román „for-
radalmárok” megnyilatko-
zásai?
– Egy dologban mégiscsak iga-
za van Voiculescunak: a hirte-
len meggyilkolt Ceauşescu szel-
leme tovább él. Megkérdezhet-
nénk persze, hogy Gelu Voican 
Voiculescu és társai miért nem 
mentek ki az utcára a temesvári 
események előtt, hiszen a poszt-
kommunista államokban a do-
minók egymás után kezdtek le-
dőlni. Ez bátoríthatta volna őket 
abban, hogy Romániában is el-
indítsák a rendszerváltás folya-
matát. Nem a Tőkés László és 
a temesvári parókiáját körülfo-

gó református kisebbségről al-
kotott mítosz foszlott szét – aho-
gyan ők állítják –, hanem a ben-
nük élő Ceauşescu-mítosz kez-
dett egyre erősebbé válni. Nyug-
díjasként ma már egyetlen le-
hetőségem maradt: a három ki-
adást megért Tövisháti emléke-
zések című könyvem bemutatói 
során az események felelevení-
tésére törekszem. Az elmúlt he-
tekben Kémeren, Szatmárnéme-
tiben és Szilágycsehben talál-
koztam olvasóimmal, hogy kö-
zösen elevenítsük fel a tapasz-
talatokat. Jellemző, hogy a he-
lyi magyarság közül sem érdek-
lődnek sokan az akkori esemé-
nyek iránt.

– 1998-ban politikai nyi-
latkozatban foglalt állást 
szekuritátés kihallgatása-
iról és meghurcoltatásáról. 
Amikor később kézbe vet-
te dossziéját, érték-e meg-
lepetések?
– Amikor a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület püs-
pökségén történt sikertelen „pa-
lotaforradalom” után ismét es-
peres lettem, politikai nyilatko-
zatot kellett megfogalmaznunk, 
amelyben pontokba szedve ösz-
szefoglaltam kényszerű „gyóná-
saimat” a Szekuritátén. Eme ki-
hallgatások során azonban min-
dig visszautasítottam azt, hogy 
bárkinek ártsak. Szekuritátés 
dossziémat csak akkor ismer-
tem meg, amikor az egyházke-
rületi átvilágító bizottság elé hív-
tak. Igen, értek meglepetések, 

amikor belenéztem a dosszi-
émba. Az lepett meg leginkább, 
hogy onnan minden olyan ügy 
hiányzott, amiért engem tulaj-
donképpen megfigyeltek, és me-
net közben kérdőre vontak. An-
nak idején azt rótták fel nekem, 
hogy megnyilatkozásaim nem 
egyeznek a román hatalom po-
litikájával, beleszólok az iskola-
ügybe, az anyanyelvi oktatásba, 
a műemlékügyekbe, vagy író-ol-
vasótalálkozókat szervezek. A 
Szilágyságban és Máramaros 
megyében keltezett dossziém 
tanúsága egyértelmű: a tartó-
tisztek felettesei szerint a lelki-
pásztorról sok adatot begyűjtöt-
tek, de nem tudták beszervezni. 

– A Zilahi Egyházmegye es-
pereseként a rendszervál-
tást követően a Szilágy-
ságban sokat foglalkozott 
önnel a sajtó. Szemére ve-
tették, hogy Tőkés László-
hoz hasonlóan beleszólt a 
politikai folyamatokba is. 
Hogyan élte át azokat az 
éveket? 
– Elsősorban a Wesselényi Mik-
lós Református Kollégium újra-
indítása és a kollégium egyko-
ri épületének a visszaigénylése 
kapcsán csaptak föl körülöttünk 
a hullámok. Egy könyvet is meg-
töltene mindaz, ami ezek men-
tén megjelent, illetve elhangzott, 
nem részletezem. A velem kap-
csolatos – és többnyire a Tőkés 
László személyére is vonatkozó 
–, a román újságokban megjelent 
cikkek rendszerint szolgálatos 
magyar feljelentőkhöz köthető-
ek. Munkánkat mindig a hata-
lomhoz simuló komprádorokon 
keresztül akadályozták. A nagy 
törésvonal akkor állt be, amikor 
Tőkés Lászlót letaszították az 
RMDSZ tiszteletbeli elnöki szé-
kéről a szövetség 2003-as szat-
mári kongresszusán. A szat-
márnémeti Láncos-templomban 
ekkor alapítottuk meg az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanácsot, 
amelynek fő célja volt, hogy az 
autonómia ügye ne essen kútba.

– A zilahi Wesselényi-kol-
légium épületének vissza-
szerzése dugába dőlt. Ho-
gyan látja az erdélyi ma-
gyar restitúciós törekvé-
seket?  

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Az 1989-es rendszerváltás napjaiban a Szilágymenyőbe száműzött Tőkés 

László lelkésztársaként Szilágycsehben szolgált. Később esperesi munkája szo-

rosan összefüggött az egyházi megújulást szorgalmazó egyházkerületi törek-

vésekkel. Molnár Kálmán nyugalmazott református lelkésszel beszélgettünk.

Könyvbemutatói során a ’89-es események felelevenítésére törekszik

Molnár Kálmán nem örült a szilágysági kinevezésnek, de megszerette 
a tájegységet, és egy életre ott maradt

A szilágycsehi református templom
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