
Bilincseket és 

börtönt is
Mások pedig megcsúfoltatások és 

megostoroztatások próbáját állották ki, 

sőt még bilincseket és börtönt is

(Zsid.11,36)



Fekete János
(1904-1965)

Született: 1904, Székelykakasd

Családi állapot: Nős, 3 gyerek

Foglalkozás: Református lelkipásztor

Ítélet: 10 év

Elhunyt: 1965, Marosvásárhely



A teológia elvégzése után 

Marosvásárhelyen

segédlelkész 1930-ig, akkor 

választják meg 

Felsősófalvára lelkésznek. 

1931-ben házasságot köt 

Fodor Piroska iparművész 

nővel.

Az 1931-es és 1933-as sófalvi 

tűzvészek pusztítása után a 

falu újjáépítésében vállal 

önfeláldozó munkát



1934 tavaszán 

Nyárádkarácsonyfalvára 

választják meg. Itt Bántó 

Teréz tanítónővel 

belmissziós konferenciák

rendezésében vesz részt.

Az 1937-ben konferenciát 

rendeznek, melyen részt 

vesznek Babos Sándor és 

Molnár Mária 

misszionáriusok is.



1944-ben református 

konferencia színhelye 

Karácsonyfalva, 

Tavaszi Sándor

részvételével.

A háború után, a vallásüldözés idején, Tőkés 

Ilonka tanítónővel a gyermekek vallásoktatását 

szervezik és biblia köröket tartanak. 



Ő volt nekünk, fiatalabb 

lelkészeknek és néhány 

teológusnak atyánk. Tudott 

feddeni és vigasztalni. Igényelte 

közösségünket. Kívánta, hogy 

mellette legyünk s őrködjünk 

álmai felett. Földszinti ágya lett 

a gyülekezeti terem: itt tartottuk 

a napi áhítatokat és a vasárnapi 

istentiszteleteket. Ha ráesett a 

sor, örömmel vállalta a Szót és 

mindig élőn volt jelen az Élő.

(id. Visky Ferenc emlékezése)



Víg estéi, szombatonként, 

nemzet- és felekezetközien 

folytak le. (…) Felszabadult 

nevetés! És ez továbbélést 

jelent. (…) A humor mint 

lelkigondozás! Tanulmányt 

lehetne írni róla. A Homo 

Ludens belopódzik a börtön 

beton-szürkeségébe, s 

elfelejtjük korgó gyomrunkat 

s palaszürke arcunkon fény 

villan át. (id. Visky Ferenc 

emlékezése)



Id. Püsök Miklós
(1906-1980)

Született: 1906, Diósad

Családi állapot: Nős, 2 gyerek

Foglalkozás: Kőműves

Ítélet: 5 év

Elhunyt: 1980, Diósad



„Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útában 

találtatik” – írja a Példabeszédekben. Szebbé, ékesebbé 

lett koronája: a vénség azzal, hogy Krisztus 

szenvedésének szépségével és töviseivel gazdagodott. 

A két öreg (id. Püsök Miklós és Fekete János) 

jelenléte az elítéltek sorában a református hagyomány 

jogfolytonosságát és egyben a Krisztusért való 

szenvedés folyamatosságát is jelenti. Láncszemként

kapcsolják egybe az öregebb és fiatalabb nemzedéket. 

Jelenlétük példaértékű. A hit következményeinek 

vállalása nem valami újnak a keresése, fiatalok 

fenegyerekeskedése, hanem megfontolt, a jóval 

ötvenen felüliek józan, érett tanúsága. 



Id. Püsök Miklós ugyanakkor egyetlen a húsz

elítélt közül, akit kitüntetett az Úr a gyermekével

való együttszenvedés örömével és terhével.

Benne nemcsak a férj, hanem az apa is szenvedett.

Ezért is ékes a koronája.

Szabadulás után még 16 évet élhetett családjával,

és soha meg nem bánta hitének börtönpróbáját.

Kedvenc Zsoltárával holta után is beszél a mai

nemzedéknek: „Áldjad én lelkem az Urat, és egész

bensőm az ő szent nevét.” (Zsolt 103,1)



Boda Sámuel
(1919-1995)

Született: 1919, Diósad

Családi állapot: Nős, 6 gyerek

Foglalkozás: Földműves

Ítélet: 7 év

Elhunyt: 1995, Zilah



Miután már jó pár éve megismertem a mi Urunk

Jézus Krisztus bűntörlő erejét és kegyelmet

nyertem, 1958 júliusában letartóztattak hitemért.

Éjjel ébresztettek fel, és miután feldúlták egész

házamat, elvittek a securitate emberei anélkül, hogy

tudtam volna miért. Családomtól sem tudtam

elbúcsúzni.

Kolozsvárra vittek vizsgálati fogságba, majd két

hónap múlva tárgyalták az ügyünket a katonai

törvényszéken. Itt hét évi szabadságvesztésre és

teljes vagyonelkobzásra ítéltek. Ez azt jelentette,

hogy elvették a házam és egy tinót.



Volt még velünk egy esperes és egy 

lelkész, akik sokat vitatkoztak a 

jehovistákkal, akik kérdéseket tettek  

fel ezeknek. Az esperes úr nem tudott 

nekik válaszolni. Engem is vádolt 

sokszor, hogy én mit beszélek a 

Bibliáról, mikor csak 2 osztályom 

van. Én erre azt feleltem: „Elrejtetted 

ezeket a bölcsek és az értelmesek 

elől, és a kisdedeknek 

megjelentetted.” (Mt 11,25). A 

lelkész helyeselte, amit mondtam. 



Mikor felálltunk olyan öröm volt a 

szívemben, hogy elkezdtem 

mosolyogni. Az őr azt hitte, hogy 

kikacagom, mondta, hogy tartsam 

ki a két tenyerem, a gumibotjával 

rá akart ütni. Én kitartottam, de 

amikor lecsapott elkaptam a 

kezem. Erre haragjában össze-

vissza vert, letepert a földre. Tiszta 

kék lett a testem, úgy, hogy három 

hétig nem tudtam menni dolgozni. 



27 hónap után még mindig 

Peripraván dolgoztam. Szombat 

este az ágyamon imádkoztam. 

Egyszer kinyílt a 

barakkajtó és engem 

szólítottak, hogy 

menjek ki. Nem 

akartam elhinni, amikor 

közölték velem, hogy 

holnap reggel szabad 

leszek, mivel nagy 

családom van. 



Dézsi Zoltán
(1919-2000)

Született: 1919, Nagyvárad

Családi állapot: Nős, 2 gyerek

Foglalkozás: Református lelkipásztor

Ítélet: 20 év

Elhunyt: 2000, Buj (Magyarország)



Isten Szentlelke munkálkodni kezdett bennem.

Először is mohó éhséget támasztott bennem az

Ige után: jobban kellett, mint a kenyér. Mind

több bűnt fedeztem fel magamban, ezáltal mind

jobban szomorodtam meg és törtem össze azok

miatt és láttam meg elveszett állapotomat.

Utolértek bűneim (Zsolt 40,13), a vizek lelkemig

hatottak és az áradat elborított engem (Zsolt 69).

1949-ben Papp Antal testvérem, Isten

Szentlelkének az indíttatására, többször eljött

Nagybányára, ki-kivetegetni az evangélium

hálóját „fogásra”.



A vád így hangzott: 

„Dézsi Zoltán lelkipásztort Visky Ferenc vádlott szervezte be a

törvényellenes Bethánia szervezetbe 1950-ben. A szervezetnek

kitűzött célja volt, hogy ideológiai síkon harcoljon a szocialista

kultúra és a marxista-leninista ideológia ellen, hogy ezáltal

elvonja a református híveket az országunkban folyamatban levő

szocializmus építésétől.

A szervezet keretében, Dézsi Zoltán Feketegyarmat községben

egy csoportot alakított, amelynek vezetője volt letartóztatásáig.

Tevékenyen részt vett a bethánista csoportok gyűlésein, valamint

ezen csoportok vezetőinek a gyűlésein, ahol tájékoztatást adott

az általa vezetett bethánista csoport tevékenységéről.

1957 szeptemberében a vádlott lakóhelyén, Feketegyarmaton

egy titkos összejövetelt tartott, amelyen több bethánista

csoportvezető vett részt.”



A securitatén folyik a kihallgatás. 

A főhadnagy kezd ijesztgetni: 

– Tudod, most ezt a tevékenységet, 

amit ti folytattatok, szigorúan 

büntetik. 

Erre azt mondtam neki: 

– Ha Gheorghiu-Dej tíz évi börtönt 

vállalt az ő meggyőződéséért, én is 

vállalok örömmel ugyanannyit 

Jézusért, vagy amennyit Ő akar! 

– Bravó! – hangzott a válasz. 



Id. Visky Ferenc
(1918-2005)

Született: 1918, Egri

Családi állapot: Nős, 7 gyerek

Foglalkozás: Református lelkipásztor

Ítélet: 22 év

Elhunyt: 2005, Biharpüspöki




















