
VARIA 

Bibliopolium 
Molnár Dezső: Mintha repülnénk.  

Egy erdélyi lelkész emlékei a XX. századból. 
Az Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 2013. 200 old. 

ISBN 978-973-7971-69-2 

Ez a kötet a Kós Károly tervei sze-
rint épült kolozsvári felsővárosi, úgyne-
vezett „Kakasos templom” építésének 
centenáriumára jelent meg, borítóján a 
templom képével. Nem véletlenül: a 
szerző, Molnár Dezső két évtizedig 
volt ennek a templomnak a lelkésze, 
élete legtevékenyebb fejezete össze-
kapcsolódik az itteni gyülekezet életé-
vel. S ez a két évtized ráadásul az erdé-
lyi egyházi élet legsötétebb korszakát 
jelenti, azokat az éveket, amikor legne-
hezebb volt lelkésznek lenni e tájon, 

és egyenes derékkal megmaradni. A 
könyvnek azonban nem ez a leghang-
súlyosabb fejezete, a szerző sokkal in-
kább háborús élményekkel teli ifjúsága 
emlékeit akarja elénk tárni. Minden-
képpen tanulságos e kötet, fejezeteinek 
jó része olyan történetté kerekedik, 
amelyben még számos lelkész megfor-
dult, de nem mindenki élte túl, s még 
kevesebben írták meg.  

A kötet kilenc fejezete a szerző éle-
tének szakaszaihoz igazodik. Ennek és 
az eseményeknek a függvényében a fe-
jezetek egy oldaltól a félszáz oldalig is 
terjedhetnek. Van, ahol jegyzetek alap-
ján, dokumentumok felhasználásával ír 
Molnár Dezső, máshol csak emlékeze-
tére alapozhat. 

Az első fejezet A gyökerek címet vi-
seli, s Zsibóra, a szülőföldre vezet el, 
az ottani, a Wesselényiekhez kapcso-
lódó múltba és 1920-as évekbeli jelen-
be. Maga mondja, hogy ötgyermekes 
édesapja nem tartozott a „nagygazdák” 
közé, ott volt Bosznia okkupációjánál, 
s az első világháborúban is Dornavatra 
táján védte a hazát. Családját éppen 
csak el tudta tartani. Rendkívüli erőfe-
szítésébe került, hogy engedje fiát „ki-
repülni” a családi otthonból. Az anya 
valahogy kiharcolta ezt. Erről a kirepü-
lésről és a zilahi kollégiumi életről szól 
a második fejezet. Még itt is állandóan 
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felbukkan az iskolát támogató Wesse-
lényi Miklós emléke. A kis Dezső, bár 
jól tanult, nem sok kedvezményben ré-
szesülhetett, mert a zilahi református 
iskola a legszegényebbek egyike volt, 
nem versenyezhetett sem a nagyenye-
di, sem a debreceni kollégiumokkal. 
Édesapja halála után Molnár Dezső 
már teljesen magára utalva járta a fel-
sőbb osztályokat. Óraadásból, nyári 
munkával szerzett pénzből tartotta 
fenn magát, s élvezte tanárai jóindula-
tát. Elismeréssel ír Végh Samu igazga-
tóról, s az új szellemet hozó fiatal ma-
gyartanárról, Nagy Gézáról. Neki és az 
új vallástanárnak, M. Nagy Ottónak, va-
lamint az Ifjúsági Keresztyén Egyesület 
konferenciáinak köszönhette világnéze-
te kialakulását, bibliás keresztyén hitét. 
A felsőbb osztályokban sokat segített 
anyagi helyzetén az öt alkalommal ki-
érdemelt legáció és a kókvia, vagyis a 
tehetős családokhoz szóló heti egy-két 
napra szóló meghívás. Megállapítja: 
„Zilahi gyermekkoromra és diákéle-
temre visszatekintve úgy látom, hogy 
szép volt, de küzdelmes. Mindazonál-
tal a kettő nem állt ellentétben. Talán 
éppen maga a küzdelem volt benne 
szép.”  

A kétrészes Változások című fejezet 
először a „háborús béke” idejét mutatja 
be: a teológusi és segédlelkészi éveket, 
majd a „kényszerháború” tábori papi 
szolgálatát. Váradon nem volt könnyű 
érettségit tenni román bizottság előtt 
1939-ben. Erdély-szerte kevesen men-
tek át ezen a próbán, s mégis aránylag 
sokan jelentkeztek a kolozsvári Re-
formátus Teológiai Fakultásra. Az egy-
házi alkalmazottak gyermekei, a sze-
mélyes kapcsolatokkal rendelkezők 
részesültek előnyben. A bejutás a ka-

tonai szolgálattól való mentesítést is 
jelentette. Az első évben csak a tandíj 
elengedését lehetett kérni, a többi dí-
jat fizetni kellett. Úgyhogy Molnár 
Dezső a testvérénél lakott és kinnla-
kóként végezte az első évet.  

Hamarosan két támogatója is akad, 
Sárközi Endre, a szenior és Nagy 
András professzor. De őszinte elis-
meréssel ír a többi nagyhírű tanárról 
is, Tavaszy Sándorról, Imre Lajosról, 
Nagy Gézáról és Maksay Albertről. 
Közben kitört a világháború, s 1940 
szeptemberében szemtanúja volt a ma-
gyarok zsibói bevonulásának, majd 
néhány barátjával Kolozsvárra jött, 
hogy itt élje át a kormányzó fogadá-
sának ünnepségeit. Az új magyar vi-
lágban a teológián is megpezsdül az 
élet. Molnár Dezső is beköltözhet az 
intézetbe, sőt könyvtárosi megbízatást 
kapott két társával együtt, állandóan 
kulcs állt rendelkezésére a 40 000 kö-
tetes nagykönyvtárhoz. Ezért a szol-
gálatáért 50%-os bentlakási és étkezé-
si kedvezmény járt, és nagy segítséget 
jelentett számára a legátum is. 15 gyü-
lekezetet sorol fel, ahol megfordult 
legátusként.  

Az erdélyi ifjúság rendre bekap-
csolódott a Főiskolás Ifjúsági Keresz-
tyén Egyesület (FIKE) és a Soli Deo 
Gloria szövetség munkájába. Részt 
vesznek ezek konferenciáin, eljutnak 
magyarországi városokba, olyan elő-
adókat hallgathattak, mint Ravasz 
László. A teológusok újra egyetemi 
polgárokká válnak, s e legmagasabb 
szinten részesülnek pedagógiai, lélek-
tani, filozófiai és néprajzi képzésben. 
A háborút legfeljebb a délutáni tábori 
lelkészi kiképzés alkalmával érzékelik. 
„A háborúból 1941–42-ben Kolozsvá-
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ron szinte semmit sem éreztünk. Csak 
az újságokból és filmhíradókból lát-
tunk annyit, amennyit megmutattak”– 
írja. Balatonszárszón 1943 nyarán is-
merkedett meg a harmadik utas népi 
írók nézeteivel és a velük vitatkozó 
baloldaliakkal. Ott hallott a háború el-
vesztésének lehetőségéről, s az azutáni 
perspektívákról. 

1944 márciusában, a német meg-
szállást követően hamar bezárták a teo-
lógiai tanévet, s Molnár Dezső május 
elsejei hatállyal Tasnádra kapott segéd-
lelkészi kinevezést. Főnöke, a 65 év 
körüli Bereczky József még az első vi-
lágégést követő spanyolnáthától vakult 
meg, de azért példásan látta el szolgá-
latát, s még a gazdaságot is vezette. A 
fiatal lelkész itt szembesült a zsidóül-
dözések okozta tragédiákkal, s itt ta-
lálkozott a háború másik borzalmával: 
az ukrajnai menekültek áradatával. 
Éppen a Szilágybagoson tartott IKE-
konferencián vett részt, amikor érte-
sült Románia augusztus 23-i átállásáról 
és a háború várható erdélyi követ-

kezményéről. A magyar kormány nem 
véletlenül adta ki előre mindenkinek 
három hónapi fizetését. 

A kényszerháborút a szeptember-
ben behívott tábori lelkész sem kerül-
hette el. Besztercére kellett bevonulnia, 
ahol Dobri János tábori lelkész főhad-
nagy volt a felettese. A Borgóprundon 
állomásozó gyalogezredhez vezényel-
te. Itt a halottak eltemetése, anya-
könyvezése, a hozzátartozók értesí-
tése és a sebesültek vigasztalása volt a 
legnehezebb feladat. Az ezreddel me-
nekülhetett nyugat és észak felé. 
Nagybányáról a Nyírségbe, onnan 
Eger irányába, majd a cseh-morva ha-
tárra jutottak. Végül Bajorországban 
kötöttek ki. Mindenütt feladata volt 
az elesettek temetése, az állandó me-
nekülés folyamán ő is rühes és tetves 
lett. Az amerikaiak állandóan bom-
bázták őket. Végül Regensburg mel-
lett estek amerikai hadifogságba.  

A hadifogság hat hónapjáról ol-
vashatjuk a legrészletesebb tudósítást, 
mert Molnár Dezső erről szinte napi 
feljegyzéseket készített, s ezek alapján 
számol be a történtekről és saját meg-
figyeléseiről. Április 23-án kezdődik a 
fogság. Gyűjtőtáborból gyűjtőtáborba 
viszik őket. Eleinte vizes mezőn bőrig 
ázva kell kitartaniuk. Napokig nincs 
alváslehetőségük. Aztán mind rende-
zettebb tábori körülmények közé ke-
rülnek, ahol már tábori konyha bizto-
sítja az élelmet, sátrakban alhatnak. A 
rémhírek állandóan keringenek, a leg-
félelmetesebbek pedig Magyarország-
gal kapcsolatosak. A tábori lelkész-
fogoly már szolgálatot is teljesíthet. 
Június vége felé átviszik őket Francia-
országba, ott Párizstól 80 kilométer-
nyire állomásoznak, végül a Châlons-Az ifjú Molnár Dezső a szabadulás után
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sur-Marne város határába felállított 
táborba szállítják többségüket. Itt ma-
gyar bizottság is számba veszi a ma-
gyar foglyokat, és elkezdődik szabadon 
bocsátásuk. Molnár Dezső számára 
október 28-án érkezik el a szabadulás 
napja. Elbocsájtó levelet és egy 562 
dollárról szóló csekket (tiszti zsoldjá-
nak árát) kap, és Párizsba utazhat. 

A kötet V. és VI. fejezete, A sza-
badság és A skandináviai utazások meg-
lepetésként érik az olvasót, s vetnek 
jellemző fényt emlékírónkra. Novem-
ber 15-én a párizsi magyar követségen 
megkapja a magyar útlevelét, hiszen 
magyar állampolgárként került fog-
ságba, s a békeszerződés még nem is 
döntött Észak-Erdélyről. Még van-
nak, akik reménykednek. Ő tudja, hogy 
haza fog térni, de egyelőre tanulni 
akar, feltöltődni, világot látni. Szinte 
sejti: ez az utolsó lehetősége erre.  

Beiratkozik a párizsi Szabad Pro-
testáns Teológiai Intézetbe. A genfi 
Ökumenikus Tanácstól ugyan van ígé-
rete egy ösztöndíjra, de egyelőre a dé-
kán megértése, engedélye teszi lehe-
tővé azt, hogy órakat látogathasson. 
Szállása, kosztja, ruházkodása mind a 
párizsi magyar lelkész segítségének 
és jótékony intézményeknek köszön-
hető. 

Akkoriban több mint 200 hozzá 
hasonló francia „szegénylegény” ro-
hanta meg a teológiát, többségük 25 
és 40 év közötti volt. A háborús ese-
mények miatt kerültek megkésve az 
intézetbe, vagy folytathatták tanulmá-
nyaikat. Molnár Dezső helyzetét az is 
nehezítette, hogy eleinte alig tudott 
franciául, a professzorok előadását 
sem tudta követni. Később belejött a 
nyelvbe, és már barátságokat is kötött. 

A dékán beajánlotta egy márkinéhez, 
akinek palotájában kitűnő manzárd-
szobát kapott. Az intézetnek nem volt 
főállású tanári kara. A professzorok 
többsége Párizs-környéki jól felké-
szült lelkészek, esetleg egyetemi taná-
rok voltak, akik szaktekintélyeknek 
számítottak egy-egy témában. Több-
ségük Karl Barth szellemi hatása alatt 
állott. 

Több csábításnak is ellenáll: egyik 
Kanadában élő nagybátyja Amerikába 
hívja, egy Párizs-környéki magyar csa-
lád megvendégeli, s szívesen látnák 
vejükként. Őt azonban a tanulás fog-
lalkoztatja, főleg miután 1946 feb-
ruárjában megkapja az értesítést svájci 
ösztöndíja folyósításáról. A nyarat még 
Párizsban tölti, operába, kiállításokra 
jár. Próbálkozik a román útlevél meg-
szerzésével is, de elutasítják. A sajtó-
ban olvassa, hogy „a béketervet egyez-
tető külügyminiszterek egy negyed óra 
alatt eldöntötték Erdély Romániához 
csatolását. Triesztről tíz napig vitat-
koztak és szakértőket küldtek a hely-
színre.” Bár számítani lehetett rá, a 
döntés mégis mellbe veri. „Előre érez-
tem a kisebbségi sors reánk váró 
nyomorúságát” – vallja. 

A következő tanévet Bázelben akar-
ta tölteni, s hetekbe került, míg végre 
megkapta a svájci beutazási vízumot. 
Először Genfben kellett jelentkeznie 
az Egyházak Világtanácsánál, hogy 
ösztöndíj-ügyeit rendezze. Megismeri 
a várost, felkeresi a Reformáció Em-
lékművét, Bocskai fejedelem szobra 
előtt elgondolkozik a magyarok sor-
sáról. 

Bázel volt akkoriban a protestan-
tizmus központja, Barth Károly pedig 
a legünnepeltebb ottani előadó. Az 
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utóbbi egyéniségéről külön alfejezet 
szól. Neves professzorok sora okta-
tott még a nagy múltú egyetem teoló-
giai karán, más karokon magyar tudó-
sok is tanszékhez jutottak. A város 
általában együttérzéssel figyelte a sze-
rencsétlen sorsú magyarokat. A ma-
gyar diákok kedves patrónája Bertha 
Welty konzulné volt. (Mellesleg: évti-
zedeken át levelezett a kolozsvári 
egyetemi tanár és teológiai főgondok 
Kristóf Györggyel.) 

Molnár Dezső a svájci tanulmányai 
végeztével szembesül új politikai hely-
zetével: latin nyelvű abszolutóriumára 
be kellett írni a nemzetiségét. Márpe-
dig Zsibó közben Jibou lett, Románia 
része. Tehát nemzetiségeként nem ír-
hatták be a „hungarus”-t, helyette ezt 
illett volna írniuk: „valachus”. Ezt vi-
szont nem fogadta el. Végül a rektor 
megtette „dacus”-nak. A külföldre 
utazó erdélyi magyar – sajnos – azóta 
is állandóan találkozik ezzel az el-
lentmondással. A „boldogabb nemze-
tek” fiai nem tudják megérteni, elfo-
gadni az ország és a nemzetiség 
különbözőségét. Már Bázelben végleg 
eldöntötte, hogy hazatér Erdélybe, de 
előtte még egy kitérőt tett. 

1947 júliusában Oslóban tartották 
a Keresztény Ifjúsági Világkongres-
szust. Erre őt is meghívták. Bázelből 
vasúton utazott keresztül Németor-
szág megszállási zónáinak lebombá-
zott városain, majd Dánián és Svéd-
országon át érte el a norvég fővárost. 
Itt öt kontintensről érkezett ezer fiatal 
bábeli zűrzavarába csöppent, s rájött, 
hogy az angol a nagy többség nyelve. 
De fülhallgatós tolmácsolással a fran-
ciául és németül tudók is követhették 
az eseményeket. Szomorúan veszi ész-

re, hogy a nyolc magyar résztvevőből 
egyiknek sincs hivatalos megbízóleve-
le, mindegyikük magánszemélyként 
érkezett. A kongresszus kirándulásai 
során eljut Svédországba és Finnor-
szágba is. Feltűnik neki, hogy Turku-
ban svéd egyetem működik, s minden 
felirat, utcatábla svéd és finn nyelvű. 

Bázelből augusztus végén indul visz-
sza hazájába. A vonat Ausztria szovjet 
zónájáig simán halad, ott azonban el-
kezdődik az alapos útlevélvizsgálat, 
kikérdezés, motozás, s ez ismétlődik a 
magyar határnál is. Amikor a buda-
pesti román követségen megtudják, 
hogy Nyugatról érkező volt tábori lel-
kész, egyszerűen kidobják. Úgyhogy 
segédlelkészi kinevezést kér Ravasz 
László püspöktől: Tahitótfalura kerül. 
Rendszeresen jár a román követségre, 
de a kormány csak a királyság bukása 
után engedi vissza szülőföldjükre az 
erdélyi származású hadifoglyokat. 

1948. január 20-án indul haza, s 
már Biharpüspökin szembesül a ro-
mán hatóságok bizalmatlanságával. Az 
időközben rendőrkomiszárrá előlépett 
egykori diákbarátja segíti át az első 
buktatókon. De a félelem arra vezeti, 
hogy ösztöndíjából megtakarított dol-
lárjait a vonat vécéjén tépje szét. Ezek 
az események már A boldog rabság cí-
mű hetedik, leghosszabb fejezetben 
olvashatók. 

Kolozsváron atyai pártfogójának, 
Nagy András professzornak bizalma 
folytán tud hamar elhelyezkedni: a teo-
lógia szeniori tisztségét bízzák rá, s 
ezzel lakás is jár. A teológia akkor 
még menhelynek számított, két pro-
fesszora az egyetemen is előadhatott. 
Amikor azonban a kommunista hata-
lom berendezkedett, már Vásárhelyi 
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János püspök tekintélye sem volt ele-
gendő az egyházi élet védelmére. Így 
1948 nyarán a Zsibón megrendezett 
utolsó IKE-konferenciát ateista pro-
pagandával zavarják meg, majd szét-
oszlatják. Ezután a fiatalok már félnek 
az egyházi kapcsolatoktól, nem járnak 
a főiskolai bibliaórákra. De mégis 
akad néhány hitvalló fiatal. Közülük 
került ki felesége, a vásárhelyi szárma-
zású magyartanárnő, Biró Musi. Egy-
másra találásuk történetét, házasságu-
kat, otthon-alapításukat is elmeséli. 
1950 júniusában születik meg első 
gyermekük, egy leány, akit még két fiú 
követ. 

A továbbiakban a „szellemi-lelki 
anyjának” tekintett teológia átalakulá-
sáról olvashatunk: miként nyugdíjaz-
ták a legértékesebb professzorokat, ho-
gyan kényszerítették ki az „egységes” 
intézet létrehozását. Minthogy a sze-
niori tisztség megszűnt, őt a rektori 
hivatal tanulmányi igazgatója, Bende 
Béla kommunista párttag mellé helye-
zik irodai munkára. Beiratkozik a teo-
lógiai magiszteri tanfolyamra, amely 
akkoriban a kandidátusi, utóbb a dok-
torandusi címnek felelt meg. De csak 
1974-ben sikerül megszereznie az új-
szövetségi doktorátust. 

A könyv rémtörténet-alfejezetekkel 
folytatódik. Molnár Dezső első letar-
tóztatása 1952-ben következik be. A 
Duna-csatornához viszik. A Majális 
utcai szekuritáté-börtönben egykori 
tanára, az ifjabb Nagy Géza fogadja 
ágyába. A börtön félhomályában az 
ismerősök egész sora várt sorsára. A 
legtöbben azt sem tudták, miért kerül-
tek oda. Egyszerűen megfélemlítési 
hadjárat áldozatai voltak mindnyájan. 
Molnár Dezső és Nagy Géza is eljut a 

Duna-csatornai Ghencea-táborba, ná-
dat vágatnak velük embertelen kö-
rülmények között. Április elején min-
den magyarázat nélkül engedik haza 
néhány más lelkésszel együtt. Újra a 
teológián dolgozhat, de a szekuritáté 
nem száll le róla: következik a beszer-
vezés. Aláírja. De aztán – minden szi-
dás, fenyegetés ellenére – semmi 
„használhatót” sem jelent. 

Második letartóztatására 1957-ben, 
a magyar forradalom utójátékaként ke-
rült sor. A Dobai-perben jut a vádlot-
tak közé. A forradalom idején László 
Dezsőtől kapott néhány darabot a meg-
jelent újságokból, valamint röpcédu-
lákat. Nem adta tovább őket, hanem 
elégette. Mégis házkutatást végeztek 
nála, ezt követően pedig elvitték, s 
következtek a vallatások. Újra megis-
merhette a szekuritáté pincéjét. Öt-
tízévi börtönre volt kilátása. Legréme-
sebb napjait a magáncellában töltötte. 
Már az ügyészségi fogházban volt, 
amikor a tárgyalás előtt egy héttel 
Jordáky Lajossal együtt ültették autó-
ba. Bukarestbe vitték őket. Itt újból 
kihallgatták a legfőbb ügyész jelenlété-
ben, s elrendelték szabadon bocsátását. 
Utólag tudta meg, hogy felesége Petru 
Grozához eljuttatott emlékiratának 
köszönhette szabadulását. 

Az építőmunka csak ezután kez-
dődhetett Molnár Dezső életében. A 
teológiára nem térhetett vissza, így a 
püspök a Monostor úti felsővárosi gyü-
lekezethez nevezte ki segédlelkésznek, 
Deák Ferenc lelkipásztor mellé. Sokat 
tanult ettől a bölcs és idős paptól. Rá 
mindenekelőtt az a feladat hárult, 
hogy az ifjúsággal foglalkozzék. 

1961 januárjában a Kolozsvár-
kerekdombi gyülekezet helyettes lel-
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késze lett. Ezt a gyülekezetet Bíró 
Mózes hídelvi lelkipásztor hozta létre, 
és imaházról is gondoskodott. Az 
önállósítás már Molnár Dezső idejé-
ben történt. A deszkafalú színből 
tényleges téglafalú imatermet alakított 
ki. Az őslakos hóstátiak mellett sok 
munkás is járt ide. Rendre családias 
hangulatú közösséggé kovácsolódtak. 
Csak a kántornővel, a hatóságok által 
mellé állított kerékkötővel voltak ál-
landó gondjai. 

1968-ban, amikor Deák Ferenc nyu-
galomba vonult, megüresedett a felső-
városi parókia. A hívek korábbi segéd-
lelkészüket, Molnár Dezsőt akarták 
parókus lelkészüknek. Az egyházköz-
pontnak más volt a számítása, de a 
presbitérium végül őt hívta meg egy-
hangúlag. 

„A kakasos templom árnyékában” 
töltött két évtized sem volt könnyű, 
de itt legalább eredményes munkát 
lehetett végezni. Eleinte a lakáskérdés 
okozott gondot, mert a nyugdíjba vo-
nult lelkésznek csak évek után sikerült 
kiköltöznie a parókiáról. „Nehéz, meg-
tisztelő és szép” feladatok vártak rá. 
Közülük a legsürgősebb a templom és 
a parókia felújítása volt. A javítási 
munkálatok során még kikérhette Kós 
Károly és Debreczeni László vélemé-
nyét is. Kós Károly családjában utóbb 
lelkészi szolgálatot is végzett. Vissza-
emlékezik „fejedelmi” temetésére, ahol 
ő is szolgálhatott. 

A gyülekezeti munka is szépen ha-
ladt, az egyházközség híveinek száma 
egyre gyarapodott. Ez annak is volt 
következménye, hogy arra épültek az 
új lakónegyedek. Ezekben fel kellett 
deríteni a reformátusokat, s bevonni a 
gyülekezetbe. Eleinte ide tartozott a 

Hajnal negyed, a Dónát út és a Külső 
Monostor is. A Hajnal negyedet 
utóbb átvette a belvárosi egyházköz-
ség, a másik kettő viszont önálló pa-
rókiává szerveződött. Így összegez: 
„Hívekkel teli, gyönyörű templomban 
hirdethettem az Igét, háromezernél 
több gyermeket kereszteltem, kétezer-
háromszáznál több ifjút konfirmál-
tam. […] Megadatott, hogy egy em-
bertelen korszakban, családomon túl, 
Isten szolgájaként egy meleg, nagy 
emberi közösségnek lehettem elöljá-
rója és szolgája.” 

Külön szól a külföldi kapcsolatai-
ról. Mennyire nehezen akarták neki 
elhinni, hogy egyszerűen azért jött 
haza, mert itt akart élni. Csak az 1960-
as évek végén nyílt lehetősége arra, 
hogy újra levelezhessen néhány kül-
földi ismerősével, és néhányukat ven-
dégül lássa. Nyelvtudásáért néha a teo-
lógián és a püspökségen is igényelték 
részvételét a vendégek fogadásánál. 

1980-ban, a Református Világszö-
vetség felkérésére Romániában ren-
dezték az európai református konfe-
renciát. A Konferencia színhelye a 
Brassó melletti Poiana volt. Itt több 
régi ismerősével eleveníthette fel a 
kapcsolatot. „Persze ezek a találkozá-
sok nem voltak izgalommentesek” – 
vallja be könyvében. Mert minden ta-
lálkozásról írásban kellett beszámolót 
leadni. A telefonbeszélgetéseket is le-
hallgatták. Néha, amikor a szervek 
nem voltak megelégedbe a jelentések-
kel, meg is jelentek, és számon kérték 
az esetleg elhallgatott részleteket. 

Molnár Dezső 1988-ban távozott 
el Erdélyből. Ezt családi helyzetével 
indokolja. Lánya Magyarországra ment 
férjhez. Két orvos fiát Moldvába ne-
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vezték ki, ezért hát 1979-ben, illetve 
1982-ben áttelepedtek Magyarországra. 
Hosszas tépelődés után, 1986-ban ő is 
beadta a kitelepedési kérelmet. 1988 
májusában kapta meg a jóváhagyásról 
szóló értesítést, amely arra kötelezte, 
hogy az országot három hónapon be-
lül el kell hagynia. Augusztus 23-án, 
az akkor még nemzeti ünnepnapon 
távozott feleségével az országból. Er-
ről a fájdalmas útról már a kötet há-
romoldalas VIII. fejezete szól.  

A IX. fejezet a Visszatekintés címet 
viseli. Elmélkedés arról, hogy vajon 
szabad-e kitelepedni a szülőföldről, 
mit is hagyhatunk itt és mit is vihe-
tünk magunkkal.  

Molnár Dezső a 20. század alko-
nyán, 2000-ben, 80 évesen kezdett 
hozzá emlékezései könyvvé formálá-
sához, s a 2002-es januári előszó azt 
sejteti, hogy jó két esztendőt dolgo-
zott rajta. Nem végzett hiábavaló 
munkát. „Amit megírtam, azt azért ír-
tam meg, mert arra gondoltam, hogy 
valamikor még érdekes és tanulságos 
lehet utódaim számára. Vannak benne 
személyes élmények. Van benne ese-
ménytörténet és személyes, világnézeti 
felfogás” – írja az Előszóban. Ezt a ki-
emelt „utód” szót családi értelemben 
lehet venni, de úgy érezzük, hogy itt 
nyugodtan lehet gondolni a lelkész-
utódokra is. 

Még elég sokan élnek azok közül, 
akik ismerték azokat a sötét éveket, 
körülményeket, amelyekről beszámolt. 
De maholnap ezek történelemmé lesz-
nek, s az utókor csak az ilyen emlék-
iratok alapján tudja megrajzolni majd 
az egyéni sorsokat. 

A nyolc évtizedes életpályából azo-
kat a momentumokat ismerjük meg, 

amelyek ténylegesen befolyásolták azt. 
A családról, magánéletről sem feled-
kezik meg. Néha kommentálja az ese-
ményeket. Nem fukarkodik a háttér-
magyarázatokkal, s a történelemben 
járatlan, illetve a romániai viszonyokat 
kevésbé ismerő olvasókat is eligazítja. 
Minden nehéz helyzetben a Bibliához 
folyamodik, s ilyenkor egy-egy Igében 
keres és talál vigasztalást, erőt, bizta-
tást.  

A könyvhöz a hálás lelkipásztor-
utód, Pap Géza írt ajánlást, s egyebek 
mellett rámutat: „A Szerző olykor cso-
dálkozással, de mindig megbocsátó 
szeretettel szemléli maga körül az em-
beri gyarlóságot, gyávaságot, az egyen-
súlyát vesztett világot. Visszaemléke-
zéseinek helytállóságát a titkosszolgálat 
levéltárában végzett kutatások ered-
ményei is igazolták.”  

Végezetül az utókor hasznára je-
gyezzük fel: Molnár Dezső 1920. 
március 22-én Zsibón született és 
2010. január 21-én Budapesten halt 
meg. Hamvait a Fasori református 
templomban helyezték örök nyuga-
lomra. 

Gaal György 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


