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Előszó 
Ez a könyv arról szól, hogy miképpen jött létre magyar nyelven Nagyvá-

radon, vagyis a mai Románia nyugati határszélén az ország egyetlen földalatti fo-
lyóirata; orosz eredetű megnevezéssel: szamizdatja, hogyan működött annak a 
szerkesztősége, a lap milyen technikákkal készült, mily módon jutott nyomára és 
leplezte le a román titkosszolgálat, valamint – és nem utolsósorban – miként be-
folyásolta mindez egész családunk életét.  

Többször elmondtam és meg is írtam már, hogy amikor Ara-Kovács Attila 
1982 elején megkért, hogy magam is csatlakozzam a folyóirat készítőihez, eleinte 
vonakodtam részt venni az Ellenpontok-akcióban. Már ismertem őt annyira, hogy 
ne legyen túl nagy bizalmam benne. Ilona, a feleségem azonban úgy vélte, hogy az 
akkori Romániában egy közösségi problémáinkat kimondó földalatti magyar lap 
létrehozásáért ezt a kockázatot is érdemes vállalni. El kellett ismernem, hogy igaza 
van. 

Mindketten bizonyosak voltunk abban, hogy a román állambiztonsági szer-
vek (románul: Securitatea de stat, magyaros rövidítésben: a szekuritáte, erdélyi 
elnevezéssel: a szeku; tagjai pedig a szekusok; a kötetben a magyar megnevezése-
ket használjuk majd, különösen az utóbbiakat) megtalálnak minket, és nem kétel-
kedtünk abban, hogy börtön vár reánk.  

Ilona akkor nyáron a huszonnegyedik életévét töltötte, én a negyvenediket az 
év végén. Öt esztendeje voltunk egymás társai. Ezt Erdélyben csak anyakönyvve-
zető előtt mondtuk ki, később, Magyarországra való áttelepülésünk után az oltár 
előtt is.  

Miután az állambiztonságiak „ránk találtak”, a kivizsgálások befejezésekor 
közölték, hogy „megbocsátanak” az Ellenpontok résztvevőinek, de ne feledjük, 
hogy dossziéinkat bármikor elővehetik. Mivel nem kívántunk megismerkedni a ro-
mán hatósági bosszú különböző formáival, igyekeztünk elhagyni az országot.  

Még csak ezután született három gyermekünk. Mindegyikük más-más or-
szágban, mivel végül (nem igazán önszántunkból) Svédországban kötöttünk ki. 
Velünk jött az első házasságomban született fiam is. 

Mindazt, ami a szamizdat készítése és leleplezése idején velünk történt, és 
amit közben megéltünk, mindenekelőtt a feleségemmel, Tóth Ilonával és a velem 
készített interjúkból, valamint az e témában született önálló írásainkból ismerhető 
meg. Mindeközben néhány társunk egyéniségéről is gazdagodhatnak az olvasó 
ismeretei. 

Mivel a feleségem s a magam számára a magyarságunk fontossága érzésé-
nek és az azért való áldozatkészségnek a kialakításában a nagyváradi Ady Endre 
Irodalmi Kör különleges jelentőséggel bírt, a kötet az ezzel kapcsolatos vallomása-
inkkal kezdődik. Joggal mondhatjuk, hogy a magyar szamizdat feladataihoz való 
viszonyulásunkat a köri munkánk alapozta meg.  

A kötet igen fontos írása a magnófelvétel alapján – a teljes hitelesség érde-
kében – szó szerint lejegyzett Budapesti beszélgetés az Ellenpontokról 1986, amely 
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azon év őszén készült, amikor Szőcs Géza is eljött Erdélyből, és útban Svájc felé, 
Magyarországon időzött. Ekkor – viszonylag nem oly sokkal az események után – 
négyen (vagyis a szamizdatunk szerkesztőségének tagjai) igyekeztünk visszaper-
getni az eseményeket. Ennek a jelentősége akkor világlik ki jobban, ha az ottani 
megállapításokat egybevetjük azokkal a szóbeszédekkel és téves kijelentésekkel, 
amelyek mindmáig szinte meghamisítani törekednek az Ellenpontokkal kapcsola-
tos valós eseményeket. Több ide foglalt írásomban is igyekeztem az így született 
állításokat a helyére tenni. Ebben – minden stilisztikai lazasága ellenére – fontos 
támaszként szolgált és szolgálhat ma is ez a két éjszakába benyúló magnós beszél-
getés. 

Az évek során velünk készített interjúkban természetes módon ismétlődések is 
előfordulnak, de ezek – rövidített formájukban – az egyes írások jobb megértését 
elősegítő támpontokul szolgálnak, legtöbbször pedig mind hangulatilag, mind tar-
talmilag az értékelés új árnyalataival egészítik ki és gazdagítják az előzőleg elmon-
dottakat.  

A kötet minden megszámozott részének a szövegei a megjelentésük sorrendjé-
ben következnek. Ez nem vonatkozik Tóth Ilona két versére, amelyek oda kerültek, 
ahova a tartalmuk szerint illenek.  

 

Göteborg, 2017. február 3.  

Tóth Károly Antal 
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Interjúk korábbi nagyváradi életünkről 

Az Ady Endre Irodalmi Kör 
Az alábbiakban olvasható két interjút Molnár János készítette Göteborgban, 

1998 márciusában a Péntek esti szabadságunk – A nagyváradi Ady-kör húsz éve 
című kötet számára, melyet a Bihari Napló Kiadó az említett évben jelentetett meg 
Nagyváradon.1 A feleségem, Tóth Ilona és a magam válaszai Molnár János kérdé-
seire eredetiek, a kötet szerkesztőjének a változtatásai hiányoznak belőlük. Szöve-
gük megegyezik azzal, ahogy eredetileg megírtuk válaszainkat a kérdezőnek.  

 
 

Molnár János interjúja Tóth Károly Antallal 

Mottó: „Egyetlen eszközünk maradt: a szó,  
és egyetlen támaszunk: a belső tartásunk.” 

 
– Szatmári származásúként, aki Kolozsváron végezte az egyetemet, mit jelen-

tett neked Nagyvárad odaérkezésed első időszakában? Milyennek láttad a város 
kulturális életét? 

Az első időszakban, vagyis 1965-től, mert ekkor neveztek ki a Nagyvárad-
hoz tartozó, de akkor eléggé elszigetelt Váradhegyaljára (akkor még Fugyivásár-
helyi Hegynek nevezték; román neve Podgoria), nem sok alkalmam volt ismerked-
ni a város életével. Egy rendkívül elhanyagolt, hepehupás, gödrös köves út vezetett 
oda, buszjárat nem volt (akkor még a villanyt sem vezették ki, sőt egyetlen telefon-
vonala sem volt). Eleinte ott laktam albérletben. A tulajdonképpeni városig – vagy-
is mintegy hat kilométeren át – kerékpáron vagy gyalog lehetett közlekedni (no 
meg szekérrel), és ez nemigen kedvezett a közelebbi kapcsolatteremtésnek. Két év 
múlva, a legnagyobbik fiam születésekor beköltöztünk, de színházi előadásokon 
kívül egy ideig ezután sem igen vettem részt más kulturális eseményen.  

Egyébként Nagyváradot az első perctől kezdve szerettem. Először ´62-ben 
jártam ebben a városban, és megállapítottam, hogy ott szeretnék élni. (Csak záró-
jelben: Eddig mindig vágytam mindenüvé, ahol eddig laktam, Budapestre is, Svéd-
országba is. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e eljutnom abba a városba, ahol vá-
gyaimnak megfelelően vándorlásainkat befejezhetnénk? Egyszer jártam Pécsett 
vagy huszonöt éve, és sok más magyar várostól eltérően határozottan úgy éreztem, 
hogy otthon tudnám érezni magam benne. Néha arra gondoltam, hogy ez akár igaz 
is lehetne.) 

– Hogy figyeltél fel az Ady körre? 

                                                      
1 A kötet megtalálható a http://www.poli.hu/erdely/ady_kor.htm honlapon. 
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Úgy emlékszem, hogy először a Schneider-Németh házaspártól hallottam ró-
la, akik akkoriban a Hegyen tanítottak, tehát kollégáim voltak.  

– Mikor kezdtél járni oda, és mi volt az első benyomásod? 
Valószínűleg 1967 táján mentem el először, de évekig csak szórványosan 

jártam. A megyei „kultúrszervek” egyik termében jöttünk össze, és akkor kifeje-
zetten csak műhely jellege volt a körnek, vagyis a tagok alkotásai kerültek megvi-
tatásra, meghívott előadók még nem voltak. A benyomásaim jók voltak, már csak 
azért is, mert mindig szerettem a vitákat. Már a középiskolában azért utáltak néme-
lyek, mert vitákat provokáltam különböző elvi kérdésekben. 

– Volt-e „passzív” korszakod? Ha igen, elevenítsd fel ennek a korszaknak a 
számodra maradandó mozzanatait, élményeit!  

Az említett periódus mindenképpen passzív volt. Inkább hangulatokra em-
lékszem, mint tényekre. Ekkor ismerkedtem meg Máté Imrével, Gittaiékkal, Szi-
lágyi Aliékkal, Nikolits Árpival. Másokat nem is tudok felidézni ebből az időből. 
Jellemzőnek érzem az akkori társaságra, hogy amikor a beszédhibás Máté Imre 
megszólalt, mindenki feszülten figyelt. Mert volt mire. 

– Mikor kapcsolódtál be aktívan a kör tevékenységébe? Milyen külső és bel-
ső folyamatok, körülmények késztettek az aktivizálódásra? 

Akkor kezdtem rendszeresen járni a körre, amikor az első házasságom fel-
bomlott, vagyis nagyjából ‘72 végétől, ‘73 elejétől. Ebben szerepet játszott az is, 
hogy ekkortájt lett Nagy Béla a kör vezetője, aki akkor a Fáklya napilap szerkesz-
tője volt, és akivel jó viszonyban voltunk. Ő új alapokra helyezte a kör tevékeny-
ségét, mindenekelőtt az erdélyi magyar értelmiség különböző tagjai meghívásának 
a bevezetésével. Ekkortól terveztük a tevékenységünket, hiszen addig megesett, 
hogy már összegyűltünk, de még nem tudtuk, ki lesz az, aki „feldobja” az írásait.  

Miután Nagy Béla egy évre újságírói főiskolára ment (ez az 1974–75-ös 
évadban volt), a kollégája, Tőke Csaba vette át a kör vezetését, aki továbbfejlesz-
tette azt, amit előzőleg megkezdtünk, például a váradi képzőművészek bevoná-
sával. Béla visszatérése után további egy esztendeig ketten intézték az ügyeket.  

Ebben a periódusban alakult ki a körnek az a profilja és működési módja, 
amely a továbbiakban meghatározóvá lett, legalábbis 1982 őszéig, amikor az Ellen-
pontok szerkesztőinek és szerzőinek (és másoknak is) a meghurcolását követően 
mintegy fél esztendeig szünetelt a tevékenység. Az ezutáni időről keveset tudok, 
mert mi áttelepedtünk Magyarországra. Fontos megemlíteni, hogy a Nagy Béla és a 
Tőke Csaba nevéhez fűződő időben kezdett szokássá lenni, hogy szétosztottuk 
egymás között a feladatokat, így minden találkozónak megvolt a maga felelőse, és 
ha valaki javasolt egy programpontot, akkor azt általában maga szervezte meg. Ez 
nemcsak a terhek igazságosabb megosztását tette lehetővé, hanem a munkakedvet 
és a belső demokráciát is erősítette. Ugyanakkor mindnyájan közvetlenül felelő-
sekké váltunk a kör jó működéséért. Ez természetesen az aktív tagokra vonatkozott, 
akik a választott vezetőséggel együtt – ha nem is hivatalosan, de – a kör kibővített 
vezetőségének számítottak. 

– Milyen szerepet vállaltál a kör vezetésében, működésének különböző fá-
zisaiban? 
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Azzal kezdtem, hogy különböző részfeladatokat vállaltam a fennebb leírtak 
szerint. Például én hívtam meg Szabó T. Attila professzort, akinek látogatása és 
előadása – természetesen a meghívott személye, valamint előadásának tárgya és 
színvonala miatt, de már csak azért is, mert még újdonság volt a vendégjárás – 
szerintem sokak számára emlékezetes maradt. 

Aztán 1976 őszétől engem választottak meg a kör vezetőjének. Két évig, 
1978 nyaráig bírtam. Nem elsősorban az ezzel járó feladatok nehézségeit (bár két-
ségtelen, hogy a munka megterhelő és rendkívül időigényes volt), hanem azoknak 
a szerveknek a packázásait, akiknek – elméletben – segíteniük kellett volna ben-
nünket. Mint ahogy Nagy Bélát és Tőke Csabát sem a kör tagsága „ejtette”, hanem 
– tudtommal ugyancsak az említett indokok miatt – ők döntöttek úgy, hogy a kör 
vezetőjének szerepét átengedik másnak.  

1978 őszétől Varga Gábor és Kőrössi P. József közösen „csinálta” (így szok-
tuk volt mondani) a kört. Ekkor egy esztendeig az üléseken sem volt módomban 
részt venni. Néhány évig a Sánc utcai iskola esti tagozatán tanítottam, és ebben az 
iskolai évben nem sikerült elintéznem, hogy az órarendemben szabaddá tegyék a 
péntek délutánokat. Ez volt ugyanis – mint tudjuk – a köri nap. 

1979 őszén a visszavonuló Gabi és Jóska helyébe Nagy L. Róbertet válasz-
totta vezetőül a kör. Az egyetlen című kötetedben tévesen említed, Jancsi, hogy 
egyszer Zudor János idézte emlékezetedbe: ti ketten voltatok azok, akik Robi ellen 
szavaztatok. Te és én voltunk ez ellenszavazók. Én meg is indokoltam azon a vá-
lasztógyűlésen az álláspontomat. Kétséges – mondtam –, hogy az, akinek az újsá-
gokban megjelent írásai a szerzőjük egyéniségének hiányáról tanúskodnak, képes 
lesz egyéniséget adni a körnek és tevékenységének. Ezt 1992 nyarán, szegedi láto-
gatásunk alkalmával mondtam el neked, éppen említett köteted készülő kézirata 
fölötti beszélgetés közben. Te nem emlékeztél akkor az ellenszavazatodra. Én jól 
megjegyeztem, éppen mert rajtam kívül az egyedüli volt. Egyébként benne van a 
feleségemnek a házkutatáskor megmenekült naplójában is. 

Véleményem, sajnos, rövidesen be is igazolódott, és decemberben került sor 
az általunk köri robbantásnak elnevezett eseménysorozatra, melynek során levál-
tottuk Nagy L. Róbertet a kulturális hatóságokkal szembeni elvtelen engedékeny-
sége miatt, és kicsikartuk helyzetünk megerősödését e hatóságokkal szemben. El-
fogadtattuk például azt is, hogy azontúl nem egy ember, hanem egy kollektív veze-
tőség irányítja a kört, és csak mindnyájunk részvételével prezentáljuk, vitatjuk meg 
problémáinkat minden hivatalos fórumon. Ez gyakorlatilag a kör közösségi vezeté-
sének a kezdetét jelentette. Az ezt követő periódus volt szerintem a kör tevékeny-
ségének a legszebb korszaka (legalábbis abból a szakaszból, amit én ismerek), 
mondhatnám, a virágkora, amely az Ellenpontok szerkesztőinek a lebukásáig tar-
tott. A feleségemmel, Ilonával együtt szinte minden szabadidőnket ennek szentel-
tük. Az ekkor kialakult helyzetben tovább erősödött a kör demokratizmusa és kö-
zösségi szelleme.  

Ez az időszak személyes vonatkozásban is igen kedvező volt számomra. 
Szerintem nem voltam igazán jó vezetője a körnek az említett két esztendő alatt, 
mert nem vezetésre születtem. De mindig nagy hajlamom és szerintem képességem 
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is volt az érdekellentétek egyeztetésére, az emberek közötti feszültségek felol-
dására. Megítélésem szerint a körben való tevékenységem egész ideje alatt volt egy 
ilyen szerepem, de ebben az új helyzetben, amikor a mozgástér bizonyos mértékig 
(mind kívül, mind belül) szabadabb lett, ennek még inkább nőtt a lehetősége és 
talán a jelentősége is.  

– A körön belüli konfliktusok milyen mértékben voltak pusztán személyi el-
lentétek, versengés következményei, illetve inkább elvi ellentétre vagy burkolt, adott 
esetben többé-kevésbé nyílt politikai nézeteltérésre kell gondolni? 

Nyilvánvaló, hogy nincs olyan emberi közösség vagy akár csak összejövetel, 
ahol – legalább rejtett – konfliktusok ne lennének. A fontos mindig csak az, hogy a 
nem elvi ellentéteket olyan mértékig mérsékeljük, hogy a közös cél érdekében le-
hetővé váljék az együtt dolgozás. Az elvi ellentétekkel már nehezebb a helyzet, 
mert az elvek gyakran még a megtartó értékeknél is nagyobb súlyúnak bizonyul-
nak. Itt csak érveléssel lehet megpróbálkozni, de esetleg ez is csak a semmibe illan. 
Természetesen mindkét változat jelen volt a körön is, és nemegyszer zavaró, sőt 
káros helyzeteket eredményezett. 

Politikai színezetűként értékelni a konfliktusokat inkább csak most, utólag 
lehet. A politikai fogalma akkor inkább a „kommunizmussal” és a nemzetiségi 
elnyomással kapcsolatos álláspontra vonatkozott. Bár éles határvonalak nincsenek, 
a politikai vízválasztó abban az időben a haszonélvezők és az elszenvedők, vagy 
más szempontból: a kiszolgálók és a tartással rendelkezők között húzódott. Egy 
biztos: a körre nemigen a haszonélvezők jártak.  

Mai szemmel a konzervatív és a liberális jelzőket lehetne bizonyos magatar-
tásformákra ráhúzni, akkor inkább népi és urbánus volt a nevük. De ez akkor még 
nem politikai, hanem inkább ideológiai különbség volt, mert nem a politikai szfé-
rában, hanem csak a nézetek szintjén jelentkezhetett. És természetesen a személyi 
kapcsolatokban.   

A legkárosabb azonban mindig az, amikor valaki a nagyképűségét, bekép-
zeltségét, a gőgjét ideologizálja meg, öltözteti elvi köntösbe, hogy nehezebben 
lehessen leleplezni, és könnyebben kerekedhessen mások fölé. Sok más mellett erre 
is volt természetesen példa a kör történetében. De én azt hiszem, hogy nem ezek a 
dolgok voltak a jellemzők. 

– Mennyiben befolyásolták a kör működését a különböző irodalmi irány-
zatok, illetve azok képviselői közti súrlódások? 

Az avantgárd és a hagyományosabb irányzatok művelői bizonyos mértékig 
egybeestek az előbb említett világnézeti csoportokkal. A stílusjegyekkel kapcso-
latos viták azonban főként szakmai kérdésként jelentkeztek, és inkább élénkítő 
szerepük volt a kör életében.  

– Hogyan emlékszel az Ady-kör és az ország más, többé vagy kevésbé ha-
sonlóan működő irodalmi-művelődési köre közti kapcsolattartásra? 

A legsűrűbb kapcsolatunk talán a kolozsvári Gaál Gábor Körrel volt, amely-
nek sok tagja – főleg az utolsó periódusban – elég gyakran lejött hozzánk, ha vala-
milyen érdekesebb találkozó ígérkezett. Többször hallottam akkoriban kolozsvári-
aktól, hogy Nagyváradon „mindig történik valami”. Nyugodtan tekinthetjük ezt 
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körünk tevékenysége minősítésének. Általában a váradi kulturális életet jellemzi az 
is, hogy amikor a Varga Gábor és Bölöni Sándor által indított lapkezdeményezési 
akció zajlott (kulturális lapot kértünk 1980-ban a megfelelő instanciáktól a nyugati 
országszél számára, megismételve egy tíz évvel korábbi próbálkozást), akkor töb-
ben – így Bajor Andor, Balla Zsófia, Szőcs Géza – szívesen átjöttek volna Kolozs-
várról, ha pozitív választ kapunk. 

Hagyományosan jó kapcsolatunk volt a szalontai Arany János Irodalmi Kör-
rel. A nyolcvanas évek elejére igen jó viszonyba kerültünk a nagykárolyi irodalmi 
körrel is, de az aradi és a temesvári köröket is említhetjük itt. 

– Gyakran jelentek meg a péntek esti összejöveteleken külföldiek. Mit tudsz 
arról, milyen véleménnyel távoztak? 

Valóban elég sokan megfordultak nálunk, majdnem kizárólag magyarorszá-
giak és csak mint magánszemélyek, hiszen külföldről vendéget hívni nem volt jo-
gunk. Alkalomszerűen érkeztek, anélkül, hogy tudták volna, mi van a programun-
kon. Véleményük ezért függött attól, hogy éppen mi volt a terítéken, de attól is, 
hogy ki milyen érdeklődésű vagy természetű ember volt. Általában kedvező észre-
vételeket hallottunk, de az is megtörtént, hogy a köri ülés utáni magán-össze-
jövetelen lélektani elemzés tárgyai lettünk, és megállapították, hogy mi, váradiak, 
tulajdonképpen nem szeretjük egymást.  

– Ismereteid szerint mennyire volt független, illetve milyen mértékben befo-
lyásolta a tevékenységet a kört felügyelő „hatóság”? 

Szervezetileg a Népi Alkotások Háza közvetlen felügyelete alá tartoztunk, 
amelynek az egész szóban forgó időszak alatt Mihai elvtárs volt a vezetője (tud-
tommal a keresztneve is Mihai volt). Székely Erzsébet (Buzsu), a ház alkalmazottja 
volt az összekötőnk, hozzá kellett benyújtanunk a tevékenységi tervünket. Itt – a 
„köri robbantás” előzményeit kivéve – nemigen akadtak problémáink. 

A Népi Alkotások Háza – mint minden váradi kulturális intézmény – a me-
gyei pártbizottság kulturális osztályának az ellenőrzése alatt állott, melynek vezető-
je sokáig Ioan Chira volt. Őt, miután nyolcvan elején a budapesti román nagykö-
vetség kultúrattaséja lett, Gheorghe Suciu váltotta fel. 

Már Nagy Béla idejében új helyre költöztünk, üléseinket attól kezdve a 
Szakszervezetiek Művelődési Háza meglehetősen tágas stúdiótermében tartottuk, 
ahova legalább kétszáz ember befért. Tevékenységi tervünket a kultúrház igazgató-
jával is láttamoztatni kellett, mielőtt beadtuk volna a Népi Alkotások Házához. 
Legalábbis akkor, amikor én vezettem a kört, valamint a közösségi vezetésű évek-
ben ez így volt. 

E kettős ellenőrzés ellenére legtöbbször nem volt problémánk a tevékenységi 
terv benyújtásánál; persze igyekeztünk elfogadható címekre keresztelni egyébként 
támadhatónak gondolt programpontjainkat is. Néhány esetet kivéve munkatervünk 
tartalmának megválasztásában tehát elég nagy szabadságot élveztünk. Ennek egyik 
nem elhanyagolható alapja maga a gazdag tevékenység volt, mellyel a kulturális 
szervek, mint szocialista megvalósítással, sőt mint a nemzetiségi kérdés megoldá-
sának bizonyítékával dicsekedhettek.  
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A pártbizottság művelődési osztálya jobban szerette, ha újságíró a kör veze-
tője, úgy gondolván, hogy egy nekik közvetlenül alárendelt szerkesztőség tagjait 
jobban a kezükben tarthatják, mint mondjuk egy mérnököt vagy egy tanárt. Ez a 
számítás be is vált Nagy L. Róbert esetében. 

– Mikor, miért támadtak nézeteltérések a felügyelet és a vezetés (vagy a kör 
egésze) közt? Ezek hogyan oldódtak meg, ha megoldódtak? 

Tudomásom szerint mindenekelőtt nekem voltak problémáim a felügyeleti 
szervekkel, majd Nagy L. Róbert megválasztása után mindjárt az egész körnek.  

Mint mondtam, 1976 ősze és 1978 nyara között voltam én a kör vezetője. 
Nem túlságosan örültek nekem, különösen miután az első köri összejövetelen vá-
zoltam, hogy az eddigieken túl szerintem mennyi mindennel foglalkozhatnánk 
még. Eléggé megeresztettem a fantáziámat, és a lehetséges bővítési területek között 
sok minden szerepelt, például Köröstárkány község szociológiai és néprajzi tanul-
mányozása is. Ezek nem tervek voltak, hanem feldobott ötletek. Azt gondoltam, 
talán akad olyan valaki, akit személyesen érdekelne valamelyik közülük, és a kör – 
egy megfelelő intézmény helyett – esetleg keretet biztosíthatna megvalósításukra. 
Abban is reménykedtem, hogy az én ötleteim megmozgatják mások ötletgyártó 
ösztöneit, ami hasznosítható gondolatokat eredményezhet.  

Nagy Béla mesélte később, hogy Mihai, aki mellette ült, mind mondogatta, 
hogy én nagyon nem leszek jó vezetőnek, és próbálta meggyőzni őt, hogy mégis 
vállalja el ezt a feladatot. 

Rövidesen nehézségekbe ütköztünk a meghívottjaink útjának kifizetésénél. 
Elméletben erre kaphattunk volna támogatást a művelődési szervektől, de azt 
mondták, nincs rá pénz. Újságíró barátaimtól hallottam, hogy a kulturális osztály 
egyik ülésén Körösi István, a Népi Egyetem vezetője vehemensen tiltakozott, hogy 
ránk ilyen célból költsenek. Hogy az ő beavatkozására-e vagy sem, azt nem tudha-
tom, mindenesetre anyagi forrásaink elapadni látszottak. Ekkor az aktív köri tagok 
megszavazták azt az indítványomat, hogy havi tagdíjat fizetünk, és ebből fedezzük 
vendégeink utaztatását és szállását. Egy ideig be is gyűjtöttem a pénzt. Nagy rémü-
let támadt, amikor ezt feletteseink megtudták, és felszólítottak, hogy azonnal hagy-
jam abba, mert ezt nem szabad. Úgy emlékszem, ettől kezdve egy darabig megint 
kevesebbet kellett költenünk a saját zsebünkből. 

Bölöni Sándor barátunk (aki akkor még újságíró volt, csak később lett a szín-
ház irodalmi titkára) elmondta, hogy ő orosz nyelvű verseket szokott fordítani kor-
társ költőktől, és szívesen bemutatná őket a körben. Be is iktattuk a tevékenysé-
günkbe, de amikor a tervet 1977 januárjában bemutattam a Szakszervezetek Műve-
lődési Háza akkori igazgatójának, Constantin Mălinaşnak, az kijelentette, hogy 
márpedig szovjet verseket, amíg ő a kultúrház igazgatója, itt nem fogunk felolvasni. 
Én indoklást kértem, ő politikailag tájékozatlannak minősített engem, majd újra én 
következtem, és emlékeztettem Ceauşescu és Brezsnyev elvtár előző őszi baráti 
találkozójára. Végül bele kellett nyugodnom, hogy a kultúrház igazgatójának szov-
jetellenessége miatt, amely a kultúra területére is kiterjedt, Bölöni Sándor nem 
fogja bemutatni nekünk műfordításait. 



Interjúk korábbi nagyváradi életünkről 

15 
 

Rövidesen újabb forduló következett. Mălinaş akkor Tóth Sándor kolozsvári 
egyetemi tanár Gaál Gáborról tartandó előadását akarta kiiktatni a tevékenységi 
tervünkből. Azt kifogásolta, hogy mire fel tart előadást egy filozófiatanár egy fo-
lyóiratról és annak néhai főszerkesztőjéről? Hiába mondtam, hogy az illető tanár 
monográfiát írt erről a szerkesztőről, megint csak falba ütköztem. Sokáig vitatkoz-
tunk, sőt veszekedtünk, de nem engedett. 

Ekkor kihallgatást kértem Ioan Chirától, a művelődési osztály vezetőjétől, 
elmondtam az esetet, és kértem, hogy olyan bírálja el Mălinaş helyett a tevékenysé-
gi tervünket, akinek van hozzá kompetenciája. Abban egyeztünk meg, hogy ez a 
személy az ő helyettese, Benedek Anna lesz.  

Az ügynek következményei is lettek. Először is azon a pénteken, amelyiken 
Tóth Sándor az előadását tartotta, véletlenül foglalt volt a művelődési ház minden 
erre alkalmas terme. Sikerült viszont megkapnunk az Alexandru Moghioroş líceum 
(ma Ady Endre Líceum) dísztermét.  

 

 
Gy. Szabó Béla Ady-köri 
előadásán, 1977. április 

Tóth Ilona felolvas a körön. Mellette balra ül húga, Szűcs    
Anna Mária. 1978 tavasza 

 
Még ezt megelőzően (mindkét találkozó 1977 áprilisában volt) Gy. Szabó 

Béla volt a meghívottunk, aki a fametszésről szándékozott előadást tartani, bemu-
tatva természetesen a metszeteiből is. Ehhez egy filmvetítőre, valamint egy magnó-
ra volt szükségünk, mert a film hangja külön szalagon volt. Egy héttel az előadás 
előtt megkérdeztem Mălinaşt, hogy a kultúrház a megfelelő időpontban kölcsönöz-
ni tudja-e a szükséges felszerelést, és tud-e szakembert biztosítani a kezeléséhez? A 
válasz igen volt. Mégis, amikor a művész megérkezett, kiderült, hogy a filmvetítő 
be van zárva, ember sincs, aki kezelni tudja, és a magnó sem hozzáférhető. Gy. 
Szabó Béla kijelentette: ilyen körülmények között, nem tartja meg az előadását, 
inkább máris visszafordul Kolozsvárra.  

Még volt egy kis idő az ülés kezdetéig, ezért (szó szerint) elszaladtam Török 
Miklósékhoz, hogy tőlük próbáljak telefonon illetékesre akadni, aki kisegít helyze-
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tünkből. Többek között Benedek Anna lakására telefonáltam, aki sajnálta, de ő – 
hiába a Chira helyettese – ilyesmire nem adhat utasítást a kultúrház igazgatójának. 

Sikerül meggyőznünk Gy. Szabó Bélát, hogy tartson film és magnó nélkül is 
előadást. Már egészen belemelegedett, amikor megjelent a kultúrház egy meghatá-
rozhatatlan státusú alkalmazottja, és közölte, hogy itt vannak a filmesek. Magnó 
továbbra sem került, de a filmet megnézhettük a művész élő kommentárjával. Van 
erről az estéről egy felvétel is, amelyen ott ülök vendégünk mellett az asztalnál. 
Rossz hatással lehettek rám a nap eseményei, mert kissé eszelősnek nézek ki rajta. 

Utólag mesélte el Benedek Anna nekem, hogy felhívta Mălinaşt, aki meg-
kérdezte tőle: Tulajdonképpen ki ez a Szabó, vagy hogy is hívják? Erre ő azt 
mondta: „Vigyázzunk, Mălinaş elvtárs, nehogy kiderüljön, hogy mi, kulturális in-
tézmények vezetői, műveletlenek vagyunk.” Minden bizonnyal ennek hatására ke-
rült elő a filmvetítő. 

Emlékezetem szerint jó ideig nem voltak különösebb problémáink, de az 
1978-as évad utolsó tevékenységi tervéről – számomra teljesen váratlanul és mond-
hatni, érthetetlenül – két találkozót is kihúztak. Csak az egyikre emlékszem: Hajós 
Lajos kolozsvári filozófus tartott volna előadást Kant eszmevilágáról. Elmentem a 
megyei pártbizottság kulturális osztályára, ahol Benedek Anna visszaadta a ter-
vünket átírás céljából. A kihúzás Ioan Chirának tulajdonítható személyesen, akit 
csak egy vékony ajtó választott el attól a szobától, ahol beszéltünk, és aki tökélete-
sen tudott magyarul. Rossz szokásom szerint indoklást kértem. Hát mi köze van 
egy irodalmi körnek a filozófiához? – volt egy adott pillanatban a válasz. Jó, hogy 
nem azt kérdezi, hogy mi köze van egy irodalmi körnek a kultúrához – jegyeztem 
meg. Még egy darabig vitatkoztam, és talán tovább is vitatkoztam volna, de Bene-
dek Anna a hangját lehalkítva, és egy gesztust téve a bezárt ajtó felé, azt mondta: 
„Értse már meg, Tóth elvtárs.” 

Megértettem – válaszoltam –, és sajnálom, hogy ennyi probléma volt az álta-
lam benyújtott utolsó tevékenységi tervvel. 

A gondolat nem ott vetődött fel bennem először, de valóban abban a pilla-
natban dőlt el, hogy többé nem vállalom a kör vezetőjének a szerepét. 

Egyébként jó lenne Benedek Annát is meginterjúvolni, hogyan látott ő ben-
nünket abban az időben, és milyen tényezők voltak a háttérben, amiről mi akkor 
nem is tudhattunk. Igen érdekes és tanulságos kép rajzolódhatna így ki előttünk. 

A kör legnagyobb és legfontosabb konfliktusa természetesen az úgynevezett 
„köri robbantás” volt, melyből egyértelműen győztesen kerültünk ki. 

– Hogyan emlékszel a Nagy Róbert leváltásához vezető „palotaforradalom-
ra”? 

Itt egyáltalán nem a Nagy L. Róbert személye, vagy a kör éléről való leváltá-
sa volt a tét. Hanem a kör méltósága és az önkényes intézkedésekkel szemben a 
saját tevékenysége fölötti határozás joga.  

Az történt ugyanis, hogy 1979 őszén Mihai, a Népi Alkotások Házának igaz-
gatója behívta Robit, és meghagyta, hogy a Kőrössi P. József tervezett körét ve-
gyék ki a programból, őt a vezetőségből távolítsák el, mert házasságra akar lépni 
egy magyar állampolgárral. Mint tudjuk, akkoriban a külföldre kötött házasság is 
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disszidálásszámba ment, amiben annyi volt az igazság, hogy sok formai házasság 
köttetett, mert sokan így próbáltak megszabadulni az akkori Romániától. Nagy L. 
Róbert engedelmesen (és meglehetősen bizonytalankodva) igyekezett végrehajtani 
az utasítást, miközben arra kérte Jóskát, aki akkor több ülés szervezését is vállalta, 
hogy azért – névtelenül – szervezze meg, amire eredetileg vállalkozott. 

Képzeld, megvan az Icu naplója erről az egész periódusról. A nagyszüleihez 
menekítette idejekorán, így megmenekült az ellenpontosokra való lecsapást követő 
elkobzásoktól. Ahogy ő akkor fogalmazott, én, amikor meghallottam, mi történt, 
„azonnal közéletivé váltam”, és nagy tárgyalásokat folytattunk a kör több vezető-
ségi tagjával, hogy mi történjen. Álláspontom meglehetősen radikális volt. Mivel a 
házasságkötés nem ideológiai, hanem érzelmi ügy, ráadásul Kőrössi P. József ép-
pen csak hogy elindította az erre irányuló hivatalos eljárást, és továbbra is teljes 
jogú román állampolgár, jogtalanul fosztják meg őt a körben betöltött funkciójától, 
és attól a lehetőségtől, hogy a verseit ott bemutassa. Mivel éppen azok a szervek 
akadályozzák és akadályozták a múltban is a tevékenységünket, akiknek hivatása 
lenne segíteni minket, mi ilyen körülmények között nem tehetünk mást, mint hogy 
kimondjuk önmegszüntetésünket, amíg ezt még emelt fővel tehetjük. Elhatározá-
sunkról és a mögötte rejlő indokokról értesítsük az írószövetség magyar tagozatát 
és a legfontosabb erdélyi, valamint a bukaresti magyar lapok szerkesztőségeit. 

Gyakorlatilag mindenki mérsékeltebb álláspontot foglalt el. Természetesen 
magam sem akartam a kör megszűnését, de tapasztalatból tudtam, hogy az egész 
rendszer a legjobban a felhajtásoktól, a róla negatív képet rajzoló hírek terjedésétől 
fél, ezért ha azt akarjuk, hogy a helyzetünk megváltozzon, nagyon kategoriku-
saknak kell lennünk. Egyébként a megszűnést még mindig jobbnak tartottam, mint 
a meghajlást az olyan beavatkozások előtt, mint amilyen az akkori volt, mert ezzel, 
precedenst teremtve, a jövő megszorító intézkedéseivel szemben is kiszolgáltatot-
tabbakká váltunk volna.  

A Nagy L. Róbert ellenkezése miatt nehéz volt elérni, hogy végre egyáltalán le-
gyen már egy Ady-köri ülés, és hogy ott megtárgyaljuk a kör helyzetét és aktuális 
problémáit. (Elvégre még mindig ő volt a köri elnök.) Amikor végre összeültünk, és a 
megvitatást sürgettem, azt mondta, hogy semmiről sem tárgyalunk, kizárólag az törté-
nik az ülésen, ami napirendként meg lett hirdetve. Végül Nagy Béla szólt rá, hogy 
hagyja ezt már abba, mert a dolgokat valóban meg kell beszélni. Így a Zudor Jancsi 
verseinek a tervezett megvitatása elmaradt, ehelyett előterjesztettem az előbbiekben 
vázolt javaslatomat, példákkal illusztrálva, hogyan gördítettek akadályt tevékenysé-
günk útjába az évek folyamán a bennünket támogatni hivatott szervek. A nevüket nem 
említve, utaltam az állambiztonsági szervek 1975-ös akciójára is. 

Nagy vita támadt, amelynek során Robi néhányszor lemondott, majd mind-
annyiszor visszavonta a lemondását. Végül megszavaztuk a leváltását, és úgy hatá-
roztunk, hogy egy küldöttséget menesztünk Chira Ioanhoz, a művelődési osztály 
főnökéhez, tisztázandó, mi is a baj a körrel. Másnap felhívtam, és megbeszéltünk 
egy közeli időpontot. Négyünket jelölt ki a jelenlevő társaság: Varga Gábort, Mol-
nár Jánost, Gittai Istvánt és engem.  
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A megbeszélésen döntés nem történt, a választ későbbre várhattuk. Két hét 
múlva került sor egy újabb találkozóra, amelyen minden érintett jelen volt: a kör 
aktív tagjai, Chira, Benedek Anna, Mihai Mihai, Székely Erzsébet, valamint a 
Szakszervezetek Művelődési Házának új igazgatója, Gheorghe Tonea. Az addig 
eltelt időben Chira több mindennel próbálkozott, főleg a Fáklya szerkesztőségének 
berkeiben: visszaállítani Nagy L. Róbertet a vezetői posztra, vagy meggyőzni vala-
mely más szerkesztőt, hogy vállalja el a vezetést. Sikertelenül és lényegében kissé 
nevetséges kapkodással.  

A találkozón kiderült, hogy senkinek semmi baja a körrel, nem is mondta 
senki, hogy Kőrössi P. József ne legyen a kör vezetőségi tagja, és még csak ne is 
szerepeljen az ülésein, megígérték, hogy ezentúl jobban támogatni fogják anyagi-
lag is a tevékenységünket, elfogadták azt az általam szorgalmazott javaslatot is, 
hogy ne egyetlen ember, hanem egy többtagú vezetőség közösen vezesse a kört,2 
ami által közösségibb jellege lett az irányításnak, és ami megfosztotta őket attól a 
lehetőségtől, hogy egyetlen ember megszorításával mindnyájunkat sarokba tudja-
nak szorítani.  

Tőke Csaba utólag elmondta, eleinte nevetségesnek tartotta az elképzelései-
met, gondolván: csak nem hiszem azt, hogy a párt kulturális szerveit térdre tudjuk 
kényszeríteni.   

Az igazi elégtételt a tevékenységünk nagymértékű könnyebbedése jelentette, 
de nem elhanyagolható e tekintetben egy későbbi élményünk sem. Csaknem egy 
esztendő múlva, 1980 júniusában Szántó István – aki, ha jól emlékszem, Nagy-
várad polgármestere volt, de a megyei pártbizottságban is töltött be valamilyen 
funkciót – hívatott többünket magához a már említett lapkezdeményezés ügyében. 
Minden mondatába legalább egyszer belefoglalva az izé és az aztat szavakat, kö-
zölte velünk, hogy a megyei pártbizottság tudomásul vette a hozzájuk elküldött be-
adványt, de a címlistából látják, hogy központi szervekhez is elküldtük, és termé-
szetesen azok fognak dönteni. Ennyi volt lényegében a közölnivalója, de az emlí-
tett stílusban az Ady Endre Irodalmi Körre is kitért. Kifogásolta, hogy a vezetősé-
günkben egy református lelkész is található (ez persze Te voltál, Molnár János), 
megígérte (talán inkább megfenyegetett), hogy ezzel a kérdéssel még foglalkozni 
fognak, és erre megoldást kell találni. A lelkész a templommal törődjön, ne egyéb-
bel. Egy pap politikailag nem elég megbízható ahhoz, hogy vezető pozíciót foglal-
jon el egy irodalmi körben. Én hangoztattam, hogy Molnár János nem csupán lel-
kész, hanem költő is, és mint ilyen van jelen a körön, ezért választottuk őt be annak 
vezetőségébe. Felhívtam a figyelmet arra, hogy hiszen maga a református püspök3 
is a Nagy Nemzetgyűlés (így nevezték akkor a parlamentet, mint sokan em-

                                                      
2 Molnár János később emlékeztetett rá, hogy a csoportos vezetési formát ő ajánlotta. Való-

ban így volt; egy egyetemi élményének tapasztalatát említette mintaként. Viszont állás-
pontját helyesnek találva, én szorgalmaztam azt a legerőteljesebben az említett találko-
zón. Valószínűleg ebből született az a benyomásom, mintha a gondolat is tőlem szárma-
zott volna. 

3 A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Papp László nevű püspökéről van szó, 
aki mindenben készségesen kiszolgálta a Ceauşescu-rezsimet.  
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lékszünk) megválasztott tagja, pedig az igazán politikai jelentőségű pozíció. Ez 
utóbbira legyintett, hogy az más, és megkérdezte az ugyancsak jelen levő Benedek 
Annát, hogyan is történt, hogy Molnár a vezetőség tagjává lehetett. „Tudja, Szántó 
elvtárs – hangzott a válasz –, mi akkor kényszerhelyzetben voltunk.” 

A helyzet pontos megértéséhez nem szabad elfelejteni, hogy a „kommu-
nista” román hatalom úgy igyekezett a magyar kultúrát megfojtani, hogy közben az 
ellenkező látszatot is szerette volna fenntartani. Ez utóbbi törekvésük volt az alapja 
a sikerünknek: nem vállalták egy országos botrány kirobbanását, mely esetleg nem-
zetközi hírre is szert tehetett volna. Ennél kisebb tét volt számukra az Ady Endre 
Irodalmi Kör tevékenysége. 

– Ismereteid szerint milyen mértékben állt a kör a szekuritáté megfigyelése 
alatt, illetve, milyen módon befolyásolta a kör tevékenységét? 

A román állambiztonsági szervek, vagyis a szeku, ahogy általában nevezték 
Erdélyben, a miénknél sokkal ártatlanabb emberi összejöveteleket is szoros megfi-
gyelés alatt tartott. Mint az előbbiekben is utaltam rá, a román hatalomnak érdeke 
volt, hogy legyünk, de csupán statisztikai szempontból: kimutatásokba lehessen 
bennünket foglalni, mint a gazdag bihari-romániai kisebbségi élet és ugyanakkor 
annak szabadsága bizonyítékát. De lehetőleg úgy legyünk, hogy közben semmit se 
tegyünk. Mivel a szeku fő feladata a megelőzés volt, ezért időközönként, már csak 
a lélektani hatás kedvéért is, le-lecsaptak.  

Az első közvetlenebb kapcsolatunk a szervekkel 1975-ben volt, amikor az 
évad utolsó köri ülése után, tehát valószínűleg valamikor június közepén, a Varga 
Gábor lakásán összegyűlt egész társaságot bevitték. Én mintegy öt perccel azelőtt 
jöttem el onnan, és nemcsak az aznapi élményt úsztam meg, hanem – a körhöz 
szorosabban tartozók közül talán csak Kőrössi P. József mondhatja ezt még el ma-
gáról – később sem hallgattak ki a Varga köré eszkábált ügyben. Őt pécézték ki 
ugyanis, azzal vádolva, hogy irredenta terveket szövögetett, hogy volt egy térképe, 
melyen meghúzták Magyarország Románia kárára módosítandó új határait, és va-
lami irredenta képről is szó volt, amely a Székelyföldön készült volna. (A Török 
Miklós elleni vádakról akkor én nemigen tudtam.) Úgy látszott, akár per is lehet a 
dologból. Olyannyira, hogy szükségesnek láttam felajánlani: kérdezze meg az ügy-
védjétől, segít-e valamit, ha per esetén tanúskodom mellette, mondván, hogy én 
neki a jó barátja vagyok, és semmit sem tudok mindarról, amivel őt vádolják. Már-
pedig ha a vád igaz lenne, nekem mint jó barátnak már régen tudnom kellene min-
denről. Lehet, hogy visszanézve javaslatom naivnak tűnik, vagy akár akkor is an-
nak tűnhetett, de jobbat nem tudtam kitalálni. 

Végül az ügyet abbahagyták, de megesett, hogy egy-egy emberrel elbeszélget-
tek, és nekem az volt ezzel kapcsolatban az álláspontom, hogy az ilyen eseteket nem 
szabad titkolni, hanem azonnal el kell mesélni, lehetőleg fűnek-fának. Ha megtörik a 
beszélgetések tényének és a beszélgetés tartalmának a titkossága, felszabadítóan hat 
magára az érintettre, ugyanakkor a szeku veszít fontos megfélemlítő funkciójából. Az 
igazi megfélemlítés félig titokban történik, híre lehetőleg sugdosással terjed. Egészen 
más a hatás, ha valaki ugyanazt nyíltan és hangosan elmondja. Azt hiszem, az álta-
lam hangoztatott elv sok esetben egészen jól működött.  
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Külön ki kell térni a besúgással való gyanúsítgatásokra. Ez nem volt ismeret-
len jelenség körünkben és köreinkben, és teljesen biztos, hogy alaptalan sem volt, 
hiszen kétségtelenül akadtak, akik jelentéseket írogattak rólunk.  Azok között is, 
akik ott vendégeskedtek péntek esténként a lakásunkban (vagy valaki máséban). 
Nem volt azonban módunk tudni, hogy kik azok. Gyanakodhattunk, és megérzé-
seinkre, alkalomadtán ellenszenveinkre támaszkodva személyhez is köthettük gya-
nakvásunkat, de bizonyítékunk sohasem volt, és nem is igen lehetett. Az állambiz-
tonsági szervek gyakorlatához hozzátartozott, hogy hamis híreket terjesztettek 
olyanokról, akik nem voltak besúgók, esetleg éppen olyanokról, akik nem álltak 
kötélnek az ő beszervezési kísérleteik alkalmával. Nagy volt az esélye tehát, hogy 
ártatlanokat gyanúsítunk. Minderről beszélgettünk is többször, és az én álláspon-
tom az volt, hogy soha senkit ne gyanúsítsunk. A gyanúsítgatást eleve zárjuk ki az 
életünkből, mintha jelentgetők nem is lennének. Hiszen őket úgysem tudjuk az 
életünkből kizárni. Ehelyett vigyázzunk arra, mit beszélünk, hogy ne nyújtsunk 
semmi valós alapot valamiféle felelősségre vonásra. 

Persze nem mindenki tartotta magát az én nézeteimhez. Ez személyes konf-
liktusokhoz is vezetett. Én ma sem tudnám megmondani, melyik esetben volt alap-
ja a gyanúsításnak, és melyikben nem. Márpedig ha nem tudunk valamiről érdem-
ben szólni, akkor jobb, ha hallgatunk. 

Nem tagadom, hogy voltak olyanok, akikkel szemben fokozottabban óvatos 
voltam, de ennek nagyobb jelentősége csak az Ellenpontok felgöngyölítése után 
lett, amikor már komolyabbra fordult a játék. 

Az állambiztonsági szervekkel kapcsolatos első személyes élményeim elő-
ször a megfigyelésemre vonatkoznak.  

A szüleimmel és az első házasságomból származó Csaba fiammal töltöttünk 
két hetet Szinaján 1977 nyarán. Egy éve voltam akkor a kör vezetője. Magánháznál 
szálltunk meg, egy úgynevezett ONT-szobában.4 A másik szobában egy fiatal szi-
lágysági házaspár lakott, amelyik velünk egy időben érkezett. Ők is magyarok vol-
tak. Hozzánk csapódtak, és állandóan velünk voltak, noha mi nem sokat csatan-
goltunk. Apám ugyanis súlyosan asztmás volt, és állandó fulladása igen korlátozta 
mozgáslehetőségeinket. 

A férfi időközönként elment egyedül valahová. Egy ilyen alkalommal a fele-
sége elmondta, hogy ők eredetileg ugyan ide akartak jönni, de az utazási irodánál 
nem kaptak szobát, végül úgy döntöttek, hogy a tengerparton nyaralnak. Már egé-
szen beleélték magukat, amikor hívatták a férjét, hogy került Szinaján hely. Neki 
már nem is volt kedve idejönni, de muszáj volt. A férje ugyanis bedolgozik az ál-
lambiztonsági szerveknek, és valamilyen feladatot kapott itt. Ezért hozta a nagy 
magnóját (olyan hordozható csodamagnót én addig nem láttam), esténként azzal 
dolgozik. Ő nincs tisztában azzal, hogy ez miben áll, de most is a szeku itteni köz-
pontjába ment jelentést tenni. Hiába próbálja rábeszélni, hogy szakítsa meg ezt a 
kapcsolatot, nem hallgat rá.  

                                                      
4 ONT = Oficiul Naţional de Turism. Magyarul: Nemzeti Turisztikai Iroda. 
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Tekintve, hogy rajtunk kívül senki mással nem érintkeztek, egész nap együtt 
voltunk, továbbá a szobánkban a cserépkályha mögött egy furcsa szerkentyűt lát-
tam kilógni a falból, nem kellett sokáig töprengenem, mi lehetett a szekuritáte által 
kiszabott feladat. 

Közvetlen kapcsolatba szekusokkal először a „köri robbantás” után kerül-
tem. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy győztünk ugyan a kulturális szervek 
önkényeskedésével szemben, de ezzel magunkra vontuk az állambiztonsági szer-
vek még fokozottabb érdeklődését. De hiszen nem voltunk olyan naivak, hogy 
ezzel ne számoltunk volna. Különösen az első félévben szinte egyik esemény kö-
vette a másikat, melyek a lakásunk körül koncentrálódtak. Nem is lehet csodál-
kozni ezen, mert egyrészt fő szerepet játszottam abban, hogy engedniük kellett a 
követeléseinknek, másrészt minden péntek este nagy társaság gyűlt össze nálunk. A 
Nagy L. Róbert leváltása után ugyanis az üléseket követő magán-összejövete-
leinket rendszeresen nálunk tartottuk. Különben hét közben is állandóan jöttek 
hozzánk ismerősök (ezek túlnyomó többsége Ady-körös volt); megesett, hogy egy-
egy napon nyolc-tíz ember is „beugrott” rövidebb-hosszabb időre. Mi – mint em-
lékszel – az udvar mélyén laktunk egy kitűnő pincelakásban. A falakat ugyan át-
itatta a víz, mégis kitűnő volt, mert gyakorlatilag nem volt szomszédunk. Fölöttünk 
egy óvoda és az evangélikusok imaterme volt, ahol délutántól már senkit sem za-
vartunk, így akár hangoskodni is lehetett. 

1980. január közepe táján volt a kulturális szervekkel az a tárgyalás, amely 
az Ady Endre Irodalmi Kör életében a kollektív vezetés korszakát nyitotta meg. 
Január végén két pasas kereste fel az udvarunkban azt az idősebb asszonyt, akire a 
házkönyv volt bízva, és érdeklődtek azokról, akik az udvar hátsó részében laknak. 
Vagyis rólunk. A látogatás április elején megismétlődött, ekkor az érdeklődés ap-
róbb részletekre is kiterjedt. Boriska néni (így hívták a házkönyv gondozóját) 
mindezt elmondta nekünk, és aggódott értünk. 

A tulajdonképpeni tűzkeresztségen, vagyis a velük való első személyes talál-
kozáson azon év februárjában estem át. András őrnagy keresett az iskolában, ahol 
tanítottam.  Én röviddel később érkeztem. A kapunál találkoztunk, ő éppen jött ki 
az udvarról. Beszélgetni kívánt velem, ezért másnapra „meghívott” az állambizton-
sági szervek székházába egy kis beszélgetésre. 

Ez volt az első alkalom életemben, amikor egy szekus felvette velem a kap-
csolatot, vagy legalábbis az első, amikor tudtam, hogy beszédpartnerem micsoda.  

A beszélgetés tulajdonképpen „barátságos légkörű” volt, és azon felül, hogy 
kérdezett bizonyos, a lakásunkban esett, két köri tag közötti személyes konflik-
tusról, főleg az Ara-Kovács Attila irományaival foglalkoztunk. Attilának régebbi 
politikai dolgozataira bukkantak a nővérénél, és az őrnagy arról faggatott, hogy ná-
lunk nincsenek-e ilyen írások. (Tele voltunk velük. Ara-Kovács a nővérénél folyta-
tott házkutatás után hazulról hozzánk menekítette őket. Szerencsére nálunk akkor 
nem tartottak házkutatást.) Közben Ion Sălăgean is bejött vagy egy negyedórára, 
aki Varga Gábor és Török Miklós ellen, majd később az Ellenpontok-ügyben ve-
zette a nyomozást. Ő inkább hallgatott, majd mielőtt kiment, azt mondta, reméli, 
többet nem fogunk ott találkozni. (Nem jött be neki.) 
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Eljött a március. Az egyik pénteken, miközben gyülekeztünk a köri ülésre, a 
Szakszervezetek Művelődési Házának előcsarnokában egy férfitársaság vonta ma-
gára a figyelmünket – egyébként meglehetősen primitív alakok voltak – azzal, 
hogy feltűnően figyeltek bennünket. Az összejövetel után két-három kocsival meg-
jelentek a házunk előtt is, és ott tanyáztak, míg mindenki el nem távozott. A szeku-
sok minden vendégünket hazakísérték két vagy három héten keresztül, teljesen 
látványosan, minden rejtőzködés nélkül. Pontosabban az egyik például „elrejtőzött” 
a visszanéző tekintettek elől egy villanyoszlop mögé, ahonnan nemcsak a kalapja, 
de a hasa is előkandikált. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy meg akarnak félemlíteni 
minket, de ez nemigen sikerült. Általában mindenki csak tréfálkozott a helyzeten. 
A felületes szemlélő talán észre sem vette a bennünk megbúvó feszültséget. Bár 
volt olyan, amikor ez meg is nyilvánult. Az egyik megfigyeléses estén néhány em-
ber rövid időre eltávozott. (Talán italt mentek venni az összedobott pénzből.) Utá-
nuk szóltam, hogy a bejárat kulcsát nehogy magukkal vigyék (ekkortól kezdtük 
zárni a bejárati ajtót, addig mindig nyitva állt), mert ha a szeku elviszi őket, nem 
tudunk kimenni a lakásból. Balla Zsófia és Egyed Péter Kolozsvárról látogatóban 
jártak akkor Váradon. Amikor Péter meghallotta a megjegyzésemet, kissé elsápadt, 
és határozottan rossz néven vette. 

Volt persze olyan is, akinek a körrel szembeni magatartására hatott a meg-
félemlítés. Egy ízben néhány ismerős fiatalt invitáltam a köri ülések gyakoribb 
látogatására. Nem megyek én – mondta az egyik –, nincs nekem szükségem arra, 
hogy utána a szekuval gyűljön meg a bajom. 

Olyan akciói is voltak a szerveknek, amelyek hatását nem lehetett olyan 
könnyen lerázni. Néhány évre rá, hogy Tóth Ágnes először jelentkezett a körön 
tehetségről tanúskodó verseivel, hirtelen „eltűnt”, nem jelent meg többé körünkben. 
Gyanítottuk, hogy ezt nem örömmel tette, de – remélem, nem veszi Ági rossz né-
ven, hogy én ezt most elmondom –, csak vagy két évvel később vallotta be nekem 
egy utcai beszélgetésben (a legfiatalabb olvasók kedvéért jegyzem meg: az utcán 
nemigen szerelnek fel lehallgató berendezéseket, mint a lakásokban teszik, és szét 
lehet nézni, van-e gyanús alak a közelben), hogy otthon „meglátogatták” őt, és arra 
akarták rábírni, írjon nekik jelentéseket a kör tevékenységéről és tagjairól. Inkább 
azt választotta, hogy nem jön el többet közénk. Két év után is remegés fogta el, 
ahogy ezt felidézte.  

A jelenség racionálisan érthető, de lényegében nehezen átérezhető annak, 
akinek még nem volt kapcsolata a román állambiztonsági szervekkel. (A nyolcva-
nas évek végére nem sok ilyen ember maradhatott, különösen a magyar értelmiség 
soraiban.) Az igazi súlyát egy ilyen történet leírásának csak az érezheti, aki maga is 
megélte azt a megaláztatást, amiben ezek a szakemberek részesíthették „ügyfe-
lüket”. Még ha sem szóval, sem tettel nem durváskodtak is – mint ahogy nagyon 
gyakran szokták volt –, már annak a közvetlen megélése is megalázó, hogy az em-
ber kiszolgáltatott nekik. 

Az 1980-as esztendő néhány más, ide tartozó eseményére nem térek most ki 
(mint ahogy az említetteket is csak vázoltam inkább), mert túlságosan sok lenne 
már a jóból. De a következő év egyik fontosabb epizódját még elmesélem. 
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Darkó Istvánnak, a tragikus módon elhunyt színésznek jelent meg kötete 
1981-ben,5 amelyet a Fő utcai galériában mutatott be Egyed Péter. Darkó (érdekes, 
mindenki inkább csak a családnevén emlegette) megkért bennünket, hogy a bemu-
tató után a mi Körös utcai lakásunkban gyűlhessenek össze az érdeklődők. Ez nem 
Ady-köri rendezvény volt, de lényegében ugyanazok az emberek jöttek el, mint a 
péntek esti találkozókra. Az est folyamán az egyik haverünk félrehívta Ilonát, a fe-
leségemet, és arra kérte, vegyen rá engem, hogy ne szervezzünk ilyen összejöve-
teleket, mert az nem lesz jó. Ő most a munkahelyén lenne, ha bizonyos szervek 
emberei nem küldik őt ide. Amikor a végén másokkal együtt távozott tőlünk, (sze-
rintem csak) megjátszotta a hullarészeget, akkori (és mostani) véleményem szerint 
azért, hogy ne lehessen tőle számon kérni, mit tapasztalt az este folyamán.6 

Egyébként semmit sem tapasztalhatott. Persze mindent lehet „interpretálni”, 
de „államellenes beszélgetésekre” nem került sor, hiszen nem voltunk olyan osto-
bák, hogy nagy társaságban szidjuk a rendszert (ahogy mondani szokták) vagy 
Ceauşescut. Valójában államellenesnek számított maga a tény, hogy összejövünk. 
Hiszen mindinkább üldöztek minden magán-összejövetelt, különösen, ha magyarok 
voltak a résztvevői. 

Nem hagytuk abba a kör szellemi és érzelmi hátországaként működő össze-
jöveteleinket. Ha jól belegondolunk, azt mondhatná valaki, hogy tulajdonképpen 
semmibe vettük a hatalom figyelmeztető jelzéseit, és úgy viselkedtünk, mint akik 
kihívják maguk ellen a sorsot. Tény, hogy tisztában voltunk az eshetőségekkel. A 
feleségem 1980. április 3-án ezt jegyezte a naplójába: „Azt hiszem, bizton számít-
hatunk a meghurcolásokra, a házkutatásra és természetesen a további, de inten-
zívebb figyelésre.” 

Pedig mi nem politikai, hanem kulturális szervezet voltunk, célkitűzéseink is 
ilyen jelleggel bírtak. Arról nem tehettünk, hogy a művelődés az adott helyzetben 
fokozott politikai jelentőségre tett szert; ez mindenekelőtt abból származott, hogy a 
hivatalos politika meg akarta semmisíteni kultúránkat. Ennek sikere a beolvadá-
sunkat, az eltűnésünket jelentette volna. Mi védekeztünk, és a védekezés ellenlé-
pései kihívásnak számítottak. A csöndes, passzív védekezés kudarcáról viszont 
romániai létünk során már bőséges közös tapasztalatokat gyűjthettünk.  

Lépéseinkben eszköztárként – amíg kifejezetten nem akartak ügyet csinálni 
– logikus érvek álltak a rendelkezésünkre. Hiszen minden alkalommal – bármilyen 
nevetségesnek tartotta ezt mindenki, kezdve tőlünk, köri tagoktól és magánzó ál-
lampolgároktól az államhatalom képviselőiig – akár a gyakorlatban érvénytelen al-
kotmányra is lehetett hivatkozni. Erre a hivatkozásra lehetett legyinteni, de félresö-
pörni csak az erőszak segítségével lehetett. Ilyen értelemben – ez kétségtelen – egy 
kicsit provokáltuk is az erőszakot. Pontosabban: tapogattuk a határokat, meddig 
lehet az erőszak visszacsapása nélkül elmenni. Ez számomra köri tevékenységem 
utolsó korszakában (felszólalásaimban is megnyilvánuló) tudatos program volt.  

                                                      
5 Címe: A következő pillanatban. 
6 Gheorghe Moldovan romántanárról van szó (már hosszú évek óta halott), aki tökéletesen 

beszélte nyelvünket, és Babits Mihály verseit fordította román folyóiratokba.  
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– Melyek azok a műsorok, együttlétek, amelyekre szívesen emlékszel? Melyek 
azok, amelyeket inkább elfejtenél? 

Nagyon sok köri ülésre emlékszem szívesen, talán a legtöbbre. Általában 
mindnek megvolt a maga kihívása, öröme és értelme. A legszívesebben mégis 
azokra a találkozókra emlékszem, amelyeken jó közösségi szellem jegyében fag-
gattuk meg közérdekű kérdésekben – gyakran számukra nem kellemesen – a meg-
hívottjainkat.7  

Szívesen emlékszem azokra az összejövetelekre, ahol a kimondás határait 
próbálgathattam. Ebben nyilván felbátorított a „köri robbantás” alkalmával tanúsí-
tott kiállásunk eredményessége, azt bizonyítván, hogy többet lehet, mint amennyit 
merünk. Ez a próbálgatás nem volt azonban öncélú, mert abból a felismerésből 
fakadt, hogy az erdélyi magyar kultúra és egyáltalán az ottani magyar etnikum 
elleni végső roham megindításának pillanatait éljük. Mind több jele mutatkozott 
annak, hogy a rendszer egyre türelmetlenebb lesz, mivel a homogén nemzetállamot 
még mindig nem sikerült megvalósítania. Mindnyájan tudtuk, hogy kilátástalan 
helyzetben vagyunk, hiszen nincs semmilyen hatalom a birtokunkban. Egyetlen 
eszközünk maradt: a szó, és egyetlen támaszunk: a belső tartásunk. A kimondás, a 
megfogalmazás – ha megfogan – a történelem tanúsága szerint igen nagy változá-
sokat is előkészíthet, amelyekhez viszonyítva a mi megmaradási esélyeinknek a 
foltozgatása igazán semmiség. A kimondás persze kockázattal járhat, de kockázta-
tás nélkül nyerni sem lehet semmit.  

A kimondás igénye akkor szerintem már a levegőben volt. Ezt tanúsítják az 
iskolaügyekben, a magyaroknak a Regátba (a Kárpátokon túlra) való kihelyezései 
kapcsán, a Lăncrănjan-könyv megjelenésekor ebben az időszakban írott petíciók, 
tiltakozások, és persze nem utolsósorban maga az Ellenpontok is. 

Helyzetünk kevéssé kendőzött megközelítésére olyan vendégeink előadásai 
szolgáltattak alkalmat, akik problémákkal tűzdelt területek kérdéseiről szóltak. 
Ilyen volt Kovács József történésznek, a román Államtanács akkori alelnökének 
előadása a váradi várról, amely a román történelemhamisítás jelenségeire való rá-
kérdezésre adott alkalmat, vagy Balogh Edgáré, aki rendszerint minden téma kap-
csán elmondta általánosan ismert nézeteit a kisebbségi élet számos vonatkozásáról. 
Azt hiszem, ez az utóbbi köri ülés maradt számomra a legemlékezetesebb, minde-
nekelőtt éppen hatékonyan megnyilvánuló közösségi szelleménél fogva. Minden 
bizonnyal még nagyobb élmény lehetett volna mindnyájunk számára, ha előadónk 
– minden szorgalmazásunk ellenére – nem zárkózik el mereven az általa felvetett 
kérdések lényegi elemzésétől. 

A körön való ilyen értelmű szerepléseimmel kapcsolatban el kell monda-
nom, hogy visszahallottam éppen Nagy Bélának, a pártlap volt szerkesztőjének 
hátam mögötti megjegyzését: nem furcsa, hogy ez a Tóth mennyit pofázik, és még 

                                                      
7 Nagyvárad főépítésze, Orbán Károly például, valamikor a nyolcvanas évek legelején Zno-

rovszky Attilának így nyilatkozott egy, a Művelődés című folyóiratban megjelent interjú-
ban: Az ellenségeimnek kívánom, hogy hívják meg őket az Ady Endre Irodalmi Körre. 
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sincs semmi baja? Erre csak azt mondhatom, amit már megírtam valahol: nyugod-
jon meg mindenki, ezt is leverték rajtam a szekun az Ellenpontok-ügy kapcsán. 

Mivel kérdésedben nem csupán köri ülésekre, hanem együttlétekre is utalsz, 
mindenképpen itt kell megemlítenem a péntek esti hivatalos gyűlések utáni össze-
jöveteleket, melyeket néha vendéglőben, legtöbbször azonban valakinek a lakásán 
tartottunk. Ide a kör magjának nevezhető (eléggé népes) társaság járt, amelyhez 
bármikor bárki csatlakozhatott.  

Eleinte – főleg az állambiztonsági szervek 1975-ös akciójáig – a Varga Gá-
bor lakásán, később a Török Miklósék otthonában, majd a „köri robbantás” után 
minálunk jött össze a társaság, egészen az Ellenpontok-ügy kirobbanásáig.  

Véleményem szerint – a végül is jó személyi összetételen túl – ezek a talál-
kozók képezték az alapját, a legfontosabb feltételét a kör jó működésének. Ez volt 
az igazi terepe az emberi kapcsolatok alakulásának, barátságok jöttek létre, tisz-
tázni lehetett a nézetkülönbségeket, de volt, aki emberi ellenszenveit is kiélte itt. 
Ilyenkor beszéltük meg ügyes-bajos dolgainkat, beleértve a köri tevékenység apró-
munkáját is. Itt alakultunk egy társasággá, nem az ülésteremben. Ott már csak az 
eredmények voltak láthatók.  

Ezekre az összejövetelekre a legtöbbször meghívott vendégeink is eljöttek, 
és megesett, hogy a legfontosabb vagy legjobb hangulatú beszélgetések ilyenkor 
bontakoztak ki.  

Ami a negatív élményeket illeti: szívesen elfelejtenék egy-egy pillanatot, 
amikor a körön a személyes gőg, a saját értékelés és akarat másra erőszakolásának 
törekvése jelentkezett. Szerencsére ez ritka volt.  

A legkevésbé szívesen a magam baklövéseire emlékszem, de csak nem kép-
zeled, hogy az emlékezetedbe idézem őket? 

– Milyen hatással volt a kör tevékenységére az Ellenpontok lebukása? 
Nyolcvankettő november hetedike, a házkutatások napja után (egy időben 

volt Ara-Kovács Attilánál, Kertészéknél és nálunk) majdnem fél évig állt a kör. Mi 
„kiütöttük” magunkat belőle, mert jelenlétünk a továbbiakban kompromittálta vol-
na mind a résztvevőket, mind magát a kört. Minden kezdeményezés másokra hárult 
tehát. 

A következő nyáron Varga Gábor beszervezte Méder Zsoltot, aki akkor vé-
gezte el az egyetemet, hogy legyen a kör vezetője az 1983–84-es évadban. Zsolt 
nem ismerte az addigi tevékenységünket, módszereinket, ezért Gábor többször 
elhozta hozzánk, hogy „továbbképzésben” részesítsük. De a köri üléseket a kö-
vetkező évben sem nagyon látogattuk, így az én krónikám itt véget ér.  

– A lebukást követő kihallgatásokon terítékre került-e az Ady-kör, illetve az 
ott tevékenykedő emberek? 

Először én hoztam fel a kört, utalva a vele kapcsolatos régebbi szekuügyekre 
és a kulturális hatóságokkal esett nehézségekre, úgy értelmezvén, hogy most is egy 
alaptalan akció áldozatai vagyunk (máskülönben miért vittek volna el tőlünk gya-
korlatilag minden Ady-köri dokumentumot?), és az Ellenpontokra való hivat-
kozásuk biztosan csak ürügy. 
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Később, amikor hozzáfogtak az igazi vallatáshoz, akkor már ők kezdemé-
nyezték a témát, de ez inkább csak töltelék, majdhogynem pihenés volt a fő téma 
szüneteiben. Nem sok emberről kérdeztek, tulajdonképpen alig emlékszem rá, mert 
csak közhelyeket mondtam mindenkiről. Két sértődés is származott abból, hogy 
kijövetelem után beszámoltam az általam bent mondottakról. Az egyik Takács Fe-
renc volt, aki zokon vette, hogy én azt állítottam a szekusoknak: nekem nincs 
egyetlen barátom sem, csak többé-kevésbé jó ismerőseim. A másik Te voltál, Jan-
csi, mert a szekusok kérdésére, hogy szerintem miért nem közlik a verseidet, azt 
mondtam, hogy esztétikai okokból. De hát mi mást mondhattam volna nekik abban 
a helyzetben? Ha valakit a barátomnak mondok, talán kárát látja. A verseiddel kap-
csolatban pedig nem válaszolhattam azt, hogy politikai tartalmuk miatt nem közlik 
őket. Bár ők nagyon jól tudták, hogy ez így van, mégis – ha én mondom – felért 
volna egy följelentéssel. 

– Magyarországra távozásod után, voltak-e híreid a körről? Ha igen, miről 
szóltak? 

Szórványos és bizonytalan értesüléseink voltak, ezért erről nincs is mit mon-
danom. Csak a legközelebbi családtagokkal leveleztünk, kizárólag semleges té-
mákról, hiszen esetünkben még fokozottabban kellett működjön a cenzúra. Má-
sokkal azért nem tartottunk kapcsolatot, hogy ne kompromittáljuk őket.  

– Alkotó értelmiségiként, milyen hatással volt rád (ha volt), illetve írásaidra 
a körben kialakult kritikai vitaszellem? (Ha egyetértesz azzal, hogy létezett ez a 
„szellem”. Ha szerinted más légkör volt jellemzőbb, fejtsd ki!) 

A körben nagyon jó és szerintem rá jellemző vitaszellem volt, ami a legna-
gyobb mértékben megfelelt az én lelki alkatomnak. Biztosan ezért (is) éreztem jól 
magam benne. Nekem nem kellett tehát alakulnom hozzá. Írni akkor nagyon keve-
set írtam (ez tulajdonképpen azóta sem változott), de az ottani élmények észre-
vétlenül biztosan benne vannak mindenben, amit csinálok vagy csinálni fogok. Ha 
másként nem, hiányként. Ma már valóban csak írás közben élhetem meg azt, amit 
akkor közvetlenül: annak a gyönyörűségét, hogy az ember egyenesen (bár nem 
könyörtelenül) kimondja, amit gondol.  

– Hogyan értékeled a nagyváradi Ady-kör szerepét az erdélyi művelődési és 
közéletben? 

Első fokon természetesen a váradi és Várad környéki író emberek számára 
volt fontos a kör, mert a megmérettetés lehetőségét jelentette, és az elhangzott – 
legtöbbször kemény – bírálatok ellenére, vagy talán éppen általuk is, biztatást a to-
vábbi munkára.  

Sok váradi szakértelmiségit hívtunk meg az évek folyamán, akik arról tar-
tottak – néha tudományos szintű – ismeretterjesztő előadást, ami szakmai terüle-
tükről a szívükhöz közel állt. Ilyen értelemben a kör egy népi egyetem funkcióiból 
is vállalt magára. Ezt kiegészítette a színészekkel, zenészekkel, képzőművészekkel 
való kapcsolat. Mindebből mindnyájan nyertünk: a közönség ismereteket, művészi 
élményeket, a vendégeink – feltehetőleg – visszacsatolást és megerősítést.  

Tevékenységünk legjelentősebb vonulatának mindig azt tartottam, hogy az 
erdélyi, illetve romániai magyar tudósaink, művészeink többsége megfordult ná-
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lunk. Tulajdonképpen az ő előadásaik és az azt követő beszélgetések révén kap-
csolódtunk igazán az erdélyi magyar művelődés egészéhez.  

Az, aki a körünkbe járt, képet alkothatott egész nemzetiségi kultúránkról, és 
gazdagon részesült is belőle. A viták – kivéve, amikor laposak voltak – szellemi 
frissességet, az ismeret és az önismeret igényét árasztották. A tartásét és a megma-
radásét. 

Mindez a mienk volt: magyarként élhettük meg létünket egy olyan ország 
alattvalóiként, mely kétségbe vonta a magunkat megtartó jövőhöz való jogunkat. 
Egy olyan gyökérszintű anyanyelvi kultúrának voltunk cselekvő részesei, amely 
nélkül a fák sem nőhetnek emeletnyi magasságokba. Bizony harc volt ez, egy olyan 
időben, amikor – gazdasági és politikai lehetőségek hiányában – csak a kultúra volt 
az egyedüli terület, ahol még megvethettük kipusztulásunk előtt a lábainkat. 

– Akarsz-e még hozzáfűzni valamit az eddigiekhez? 
Végezetül arra hívnám fel a figyelmet, hogy a körben végzett munka sem-

milyen anyagi vagy politikai előnnyel nem járt. Mint tudjuk: ellenkezőleg. Olyan 
lelki szükségletek képezték e tevékenységnek a személyiség belső jegyeihez kap-
csolódó mozgatóit, amelyek – érzésem szerint – manapság mindinkább háttérbe 
szorulnak. Ezért a kört olyannak, amilyen volt, nem csupán amiatt nem lehetne 
feltámasztani, mert a politikai tér megváltozott, vagy mert azok, akik csinálták, 
elvándoroltak vagy lassan kihalnak.  

Ez persze korántsem jelenti azt, hogy helyébe nem jöhet más, a régi Ady-kör 
helyébe egy új, akár valami jobb és fontosabb, mint az elődje volt. De ez a jó és ez 
a fontos már nem egészen ugyanarra vonatkozik. 

 
Megjelent: Péntek esti szabadságunk. Bihari Napló Kiadó, Nagyvárad, 1998, 116− 
137. 

 
 

Tóth Ilona összesített válasza a Molnár János kérdéseire 

Valamikor 1974-ben voltam először az Ady-körön. Tízedik osztályba jártam, s 
egy osztálytársnőm, akivel közös volt az irodalom iránti érdeklődésünk, hívott el 
magával. Aznap ún. műhelykör volt, egy ismerősének a versei kerültek felolvasás-
ra, úgy emlékszem, Török Miki volt a vitaindító. Az biztos, hogy a kultúrház egyik 
földszinti, balra eső kistermében voltunk.  

Nagyon meg voltam illetődve, mert úgy tűnt, hogy ott mindenki mindenkit is-
mert – kivéve engem. Olyan vonzóan belterjes volt az egész, határozottan úgy érez-
tem, hogy jó volna közéjük tartozni. Mellette azonban jelentkezett egy enyhe ellen-
érzésem is, mert egyik-másik ember túl harsány, túl nagyképű volt, maga a költő 
pedig spicces egy kicsit… Ettől kezdve időnként egyedül is elmerészkedtem a kör-
re, de ez biztos nem esett meg túl gyakran. 
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Valamivel később kezdtem járni Farkas Teri néni8 színjátszást, versmondást ta-
nító kurzusaira, ahol több Kortárs-tag is megfordult, tőlük hallottam egy-egy köri 
rendezvényről. Két tanfolyamtársammal – Budai Karcsival és Vasadi Sanyival – 
néha elmentünk a körre, s aztán megbeszéltük mindazt, amit ott láttunk-hallottunk, 
s amit ott persze nem mertünk elmondani.  

1976-ban aztán, épp egy köri rendezvényen, megismerkedtem Szabó Béla9 bá-
csival, aki rendszeres látogatója volt a körnek; okos szép hozzászólásai voltak min-
dig. Gyönyörű, válogatott művekből álló könyvtárából gyakran kértem kölcsön 
olvasnivalót. Vele nagyon szívesen mentem a körre, mert a legszélsőségesebb vé-
leményeket és megnyilvánulásokat is helyére tudta tenni számomra egy-két precíz 
megfogalmazásával. Így már nem voltak olyan félelmetesek… 

Béla bácsi egyébként 1978 őszén bekövetkezett haláláig hűségesen eljárt a pén-
tek esti körökre, mindig volt véleménye a hallottakról. Lakása, otthona többünk 
számára jelentett egy olyan barátságos oázist, ahová jó volt megérkezni, ahol soha 
nem éreztük azt, hogy zavarunk, hogy alkalmatlan időben jöttünk. A nagy hiányok 
idején is előteremtette vendégeinek a kávét és a cigarettát (ő maga nem dohány-
zott), körök után volt, hogy nála, az ő Körös utcai lakásán folytattuk a beszélgetést. 
Később Karcsinak (Tóth Károly Antalnak) és nekem különösen sokat jelentett az ő 
atyai jó barátsága. A sors rendezése, hogy halála után az ő lakásában laktunk, itt 
nyomtattuk az Ellenpontokat is. Akkor is, később is, a nehezebb időkben, nagyon 
hiányzott nekünk az ő bölcs, szerető, mindig segítőkész lénye.  

Rendszeresen aztán 1977 őszétől jártam a körre, amikortól már – Karcsi felesé-
geként – a szervezésbe és a szervezés körüli munkákba is bekapcsolódtam. Akko-
riban ő volt a kör vezetője, bőven volt tehát miben segítenem. 

Különösen eleinte rengeteg izgalommal járt számomra ez a munka. Tulajdon-
képpen egyszeriben a mély vízbe kerültem, hiszen ezeket az embereket én csak 
kívülről ismertem eddig, a szervezés mibenlétéről meg szinte semmit sem tudtam. 
Most egyszeribe belülről láttam őket, s miután meglehetősen naiv és felkészületlen 
voltam, jó néhány csalódást, sőt bántást kellett elkönyvelnem, amíg megtanultam, 
hogy nagyjából senki és semmi nem az, akinek és aminek elsőre látszik. Ezt nyil-
ván pozitív értelemben is mondhatom. 

Aztán ott voltak a kör neves meghívottai egész Erdély területéről. Jó néhány 
nevet ismertem már a hazai magyar folyóiratokból, de hát az most egészen más 
volt, ez már személyes ismeretséget jelentett. Ezért gyakran nem is a körön „hiva-
talosan” elhangzott előadást tartottam a legfontosabbnak és izgalmasnak, hanem 
mindazt, ami azt megelőzte, a kapcsolatfelvételtől kezdve a vendég megérkezéséig, 
s aztán az előadás utáni, magánlakásokon folytatott beszélgetésekig. Nekem hallat-
lanul nagy élmény volt rálátást nyerni az erdélyi magyar művelődés múltjára, jele-

                                                      
8 Farkas Teréz, aki Farkas István szatmári, majd nagyváradi színész felesége volt, és amatő-

röket tanított. 
9 Szabó Béla nyugdíjas asztalosmester, aki sokkal inkább értelmiségi ember volt, mint nem 

egy tanár. 1976 őszétől haláláig az Ady Endre Irodalmi Kör szűkebb vezetőségének a 
tagja volt.  
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nére. És nagyon sok emberrel mélyreható, ösztönző, szinte megtisztító élmény volt 
találkozni. Ám ne hidd, hogy a név nagyságától függött ez az élmény. A rajongás-
tól a megszállottságig, a komoly tudástól az alázatig mindenféle emberi magatar-
tással találkozhattam – és rengeteget lehetett tanulni belőlük és általuk. 

De minden bizonnyal ennél fontosabb, talán meghatározóbb is volt a kör magját 
alkotó váradiakat megismernem. Nem emlékszem olyan periódusra, amikor ne lett 
volna valamiféle feszültség a kör egyes tagjai között. Volt ott minden, elvi és ízlés-
beli különbségektől, politikai analfabetizmustól a túlérzékenységig, személyes 
ellentétekig minden. Nagy barátságok, nagy szerelmek, nagy féltékenységek, nagy 
haragok. Volt, aki túl konzervatív volt egyesek szemében, volt, aki túl hőzöngő. 
Volt, aki az avantgárdra esküdött, volt, aki a népi kultúra ápolásában látta a túlélés 
esélyeit. És volt olyan is, aki azzal tüntetett, hogy gyűlöli a népi kultúrát… Néha 
őrült veszekedések voltak, aztán előbb-utóbb csöndes kibékülések. A legfontosabb 
mégis az volt, hogy a kör működött, hogy össze tudtak dolgozni, ha kellett, hogy 
meg tudtak inni egymással egy pohár bort úgy, hogy közben mindenki érezte: ösz-
szetartoznak. 

Én helyzetemnél és természetemnél fogva nyilván túl érzékeny voltam, de tény, 
hogy nem is igen kíméltek, ha úgy hozta a kedvük. Mint ahogy egymást sem, de az 
mennyire másnak tűnt nekem! Mert az is volt, hiszen ők ismerték jól egymást, s 
néha egy vállrándítással elintézték egymás hülyeségeit. De, úgy látszik, mégis túl-
éltem. Annál is inkább, mert mi Karcsival együtt dolgoztunk, s nekem elsősorban 
az ő véleménye volt a fontos minden vitás kérdésben. Tény viszont, hogy néha 
nagyon elege lehetett az embernek. Egy-egy kör megszervezése annyi vesződség-
gel járt, hogy mire eljött a péntek, már örülni sem tudtam. Ha ehhez még hozzá-
vesszük, hogy időnként kifejezett rosszindulattal, alattomossággal találkozott az 
ember, akkor nem csodálkozhatunk, ha jó érzés volt néha egy-egy embert hosszabb 
ideig nem is látni. Azonban tényleg nem ez volt a jellemző. 

1979-ig mi albérletben laktunk. Házigazdáink kedves, megértő emberek voltak, 
így egyetlen, ám meglehetősen nagyméretű szobánkban viszonylag sokan elfértünk 
köri ülések után vagy egyéb alkalmakkor.  Még ’79 tavaszi évadjában is elsősorban 
másoknál jöttünk össze a pénteki ülések után. Néha Varga Gabiéknál, néha Gittai-
éknál, Kertészéknél, itt-ott. Én főleg a Török Mikiéknél tartott összejövetelekre 
emlékszem, mert rendkívül nagy, izgalmas, meleg hangulatú találkozások voltak 
ezek, időnként veszekedésekkel fűszerezve. De emlékszem, az emberek kíváncsiak 
voltak egymásra! 

A ‘79-es őszi évadtól kezdve főleg nálunk találkoztunk, hozzánk mentünk köri 
ülések után. Lakásunk jó elhelyezkedése, valamint tágassága minden igényt kielé-
gített: sokan elfértünk, a különböző helyiségekben különböző csoportok beszélget-
hettek, vitatkozhattak – a legtöbben mindig a konyhában! –, nem kellett suttogni 
(például Kallós Zoltán és a kolozsvári táncházasok látogatásakor hajnali kettőig 
rophattuk a táncot), és viszonylag közel is laktunk a kultúrházhoz. Egyetlen hátrá-
nya ennek a lakásnak az volt, hogy a városháza szomszédsága miatt rendkívül kö-
zelről élvezhettük a toronyban Iancu óránként megszólaló indulóját. Szinte letag-
lózta az embert valahányszor felhangzott. 
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Ezekben az években – a köri „robbantás” után – kerültem be a nyolctagú veze-
tőségbe, s épp akkoriban szerveztük a legtöbb kört együtt Karcsival. Sok meghívot-
tunk volt abban az időben, egy-egy körre népes vendégsereg érkezett. Nagyon sok 
volt a hivatalos intéznivaló. Feletteseinkkel én csak a kultúrház igazgatójának a 
szintjéig „tartottam kapcsolatot”. Hozzá elég volt, ha egyedül mentem. Talán em-
lékszel rá, Robi leváltása után megegyeztünk, hogy legalább két ember megy min-
dig a felettes szervekhez köri ügyekben. Elkerülendő azt, ami már előzőleg meg-
esett, hogy ti. egy embert meghazudtolnak később.  

Eleinte háromhavonként, később havonként kellett leadnunk a tevékenységi ter-
vet jóváhagyás végett. Tonea10 nagyon rendes volt, rendszerint úgy írta alá, hogy 
meg sem nézte. Ha azonban más is jelen volt, mégiscsak illett „elmélyülnie” benne, 
mielőtt aláírta, ilyenkor sűrű bólogatások közepette dicsérte programpontjainkat. 
Éppen ezért talán nagyon igazságtalan vagyok vele, ha elmondom a következő 
esetet, de nem is miatta teszem, hanem inkább az akkori helyzet érzékeltetésére.  

1981. január 23-án Robotos Imre Harc az abszurddal címmel tartott volna elő-
adást a kultúrház stúdiótermében. Össze is gyűltünk már jónéhányan, miközben a 
kultúrház előtti placcon „lelkes” tömeg gyülekezett, hogy vidám dallal-tánccal 
ünnepelje Moldva és Havasalföld egyesülését. Mi nemigen kívántunk ünnepelni, 
vártuk, hogy gyűljön a közönség. Egyszer csak kivágódott az ajtó, becsörtetett rajta 
Tonea, nyomában három géppisztolyos katona, akik azonnal elhelyezkedtek a terem 
hátsó részében, s ránk irányították a fegyvereiket. Eközben Tonea, karjaival buzgón 
integetve, kifelé buzdított bennünket, mondván: „Cenaclul Ady se suspendă, poftiţi 
afară la hora unirii!” (Az Ady-kör ülését fölfüggesztjük, tessék kimenni hórázni, azaz 
körtáncot járni.) Kimentünk persze, ilyen kedves invitálásnak nem lehetett 
ellentállni. De nem táncoltunk. Néhányan, Imre bácsival együtt, lementünk hozzánk, 
s az útközben vásárolt vodkát egy csendes beszélgetés során elfogyasztottuk.  

De ismétlem, Toneára nem ez volt a jellemző. Magyar titkárnője, Babika (Kon-
dor Rozália) nagy segítségünkre volt időnként anyagiak előteremtésében. Meghí-
vottaink tiszteletdíjat nem kaptak, örültünk, ha útiköltségüket ki tudtuk fizetni. De 
így is vállalták, hogy jönnek, éppen ezért különösen fontos volt, hogy az útiköltsé-
get minden esetben előteremtsük. Ha nem sikerült hivatalos úton, a kör tagjai azt a 
saját zsebükből fizették. Nem mondom azt, hogy ráment ingünk-gatyánk, de ha 
figyelembe vesszük, hogy a vendégek ellátását végképp saját zsebből kellett meg-
oldani, akkor ez már nem is volt olyan kicsi megterhelés az amúgy is kicsi jövede-
lemmel rendelkező tagok számára. Volt, akinek nem is volt jövedelme. És nem egy 
körön volt népes vendégsereg, mint már említettem. 

Külön izgalmat jelentett – különösen meghívottak esetében –, hogy megkapjuk-
e a megfelelő termet. Tonea „országlása” alatt a kultúrházban legalább abban biz-
tosak lehettünk, hogy nem ver át bennünket puszta rosszindulatból. A másik izgal-
mat a plakátok szolgáltatták. Karcsival és Gittai Pistával hárman voltunk „plakátfe-
lelősök”, ha Pista nem ért rá valamiért, akkor ketten maradtunk. Programtól függő-

                                                      
10 Gheorghe Tonea Constantin Mălinaş után lett a Szakszervezetek Kultúrházának az igaz-

gatója, évekig ő adott termet az Ady-kör üléseihez.  



Interjúk korábbi nagyváradi életünkről 

31 
 

en írtunk több-kevesebb plakátot, s voltak bizonyos exponáltabb helyek, ahová 
mindig tettünk: a nagykönyvtárhoz, a „Mogyorós” líceumhoz,11 az Eminescu köny-
vesbolt kirakatába, a kultúrházhoz. Voltak helyek – nyilván nem a könyvesbolt –, 
ahonnan már másnapra eltűntek a plakátok. Ezért nem ártott ellenőrizni másnap-
harmadnap a már kitett plakátok sorsát, s ha kellett, pótolni. 

Aztán mint tudod, a kör mindenkori felelősének a dolga volt idejében leadni a 
hírt az újságban, hogy csütörtökön megjelenhessen. Lévén én szabadabb, mint 
mások, ezt is gyakran csináltam. Egyébként többnyire Varga Gábor intézte. 

Olyan körök esetében, amikor helyi szerzők művei kerültek megvitatásra, a kör 
szervezőjének gondoskodnia kellett arról is, hogy még előző pénteken több pél-
dányban kiosszák a megvitatandó anyagot, hogy akit érdekel, az felkészülhessen a 
vitára. Ha kellett, többen is segítettünk a szerzőnek a sokszorosításban, hiszen az 
írógéppel egyszerre csak nagyon kevés jól olvasható másolatot lehetett készíteni. 

Többnyire maga a szerző volt az, aki felkért valakit vitaindításra, aki egyben be 
is mutatta őt a közönségnek, ha erre szükség volt. A vitaindítónak nagyon fontos 
szerepe volt abban, hogy milyen kapcsolat alakul ki a közönséggel, mennyire tud 
minél több embert bevonni a vitába. Végeredményben abban tehát, hogy mennyire 
értik a művet. Általában, ha arról beszéltünk, hogy valakinek köre lesz, az első 
kérdés biztosan az volt: ki lesz a vitaindító.  

Volt, hogy – elsősorban versek esetében – hivatásos színészeket kértünk meg a 
művek felolvasására. A váradi magyar társulat akkori tagjai közül majdnem min-
denki olvasott fel a körön. 

A körök írásos anyagából igyekeztünk minden esetben eltenni egy-egy pél-
dányt. Később, a „robbantás” után, úgy döntöttünk, ún. jegyzőkönyvet készítek 
minden körről. Tehát: dátum, az előadás címe, szerző neve, milyen számú közön-
ség volt jelen, kik szóltak hozzá. Tulajdonképpen szerettünk volna valamiféle ar-
chívumot létrehozni így a magunk számára. Külön vendégkönyvünk is volt. A 
nálunk így felgyűlt anyag legnagyobb része aztán az Ellenpontok utáni házkutatás-
kor a szeku gyűjtőszenvedélyének esett áldozatul. Nagy-nagy élvezettel és elégté-
tellel pakolták össze, és vitték el többek között ezeket is. Egyedül a vendégkönyv 
menekült meg, csodával határos módon: az ablakpárkányon volt, ott nem tűnt fel 
nekik.  

A kör tagjai közül szinte mindenkinek voltak külföldi barátai, ismerősei. Ezek 
időről időre megjelentek Váradon, gyakran átutazóban Kolozsvárra, Marosvásár-
helyre, vagy onnan visszafelé. Bár el-eljöttek a körre is, úgy emlékszem, nem ez 
volt a jellemző. Inkább lakásokon, a városban, kiállításokon találkoztunk. Azok a 
körök, amelyeken jelen voltak, nem hiszem, hogy megbízható képet adtak volna 
nekik a váradiakról, s a köri tagok tevékenységéről. Biztos, hogy inkább a barátai-
kon, ismerőseiken keresztül volt némi rálátásuk a körre, ha volt. Az egyes körökről 
mindenesetre általában vegyes benyomásokkal távoztak.  

                                                      
11 A nagyváradi Orsolya-rend iskolája a „szocializmus” éveiben az eredetileg magyar Mo-

gyorós Sándor pártfunkcionárius elrománosodott nevét vette fel, és így Alexandru Mo-
ghioroş Líceumnak hívták. Ma Ady Endre Elméleti Líceum a neve.  
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Később, amikor már sokan készültek áttelepülni a váradiak közül, s ennek ará-
nyában szaporodtak a civakodások is, külföldi ismerőseink vagy ismerőseink isme-
rősei előszeretettel boncolgattak bennünket, mint a kisebbségen belüli ilyen-olyan 
csoportosulást. Természetesen nekünk. Rémesen irritáló tudott lenni, ahogy egyik-
másik megeresztette a fantáziáját… Szerencsére nem volt ez jellemző mindenkire. 
Tény, hogy a legtöbben baráti szándékkal jöttek, megismerni, segíteni akartak, 
kapcsolatot tartani. Azt hiszem, mindannyiunk számára sokat jelentettek ezek a 
barátságok, kapcsolatok. A beszélgetések megerősítettek, a könyvek, folyóiratok 
csökkentették a be- és elzártságérzetünket. Rengeteg akkor és ott fontos informáci-
óhoz is jutottunk, ami nélkülük nem jutott volna be Romániába. Emlékszem egy 
Horváth Arannyal folytatott beszélgetésre, amikor ő hosszan fejtegette nekünk, 
hogy a váradiak épp az informáltságuk, a kapcsolataik, a város földrajzi fekvése 
miatt mennyire másak, mint például a kolozsváriak vagy Erdély egyéb részein élő 
sorstársaik. Úgy vélte, a váradiak rendelkeznek egyfajta különállással, majdhogy-
nem függetlenséggel, éppen ezért nem is gondolkoznak az ország egészében úgy, 
mint más – nem partiumi – városokban kénytelenek. S ez nem mindig válik a 
váradiak javára – mondta. Mi persze ennek az ellenkezőjét állítottuk. Nem hiszem, 
hogy meggyőztük volna egymást.  

Visszatérve tehát a „külföldiekre”, azt hiszem, elsősorban őket kellene megkér-
dezni benyomásaikról. Szerintem a jelenlétük mindenképpen serkentő volt, eseten-
ként emelte a kör színvonalát. 

Más irodalmi körökkel való kapcsolatunk nem nevezhető igazán intenzívnek. 
Legalábbis azokban az években, amelyekről itt szólok. Leginkább a kolozsvári 
Gaál Gábor Kör tagjaival voltak jó kapcsolataink. Ők közösségként is meg-
megfordultak Ady-köri előadásokon, de többnyire nem kifejezetten ezért jöttek 
Váradra, hanem barátaikat, ismerőseiket látogatták meg, hazafelé utazó külföldi 
vendégeiket kísérték el eddig. Inkább meghívottakként jöttek gyakrabban. Ebben a 
periódusban mi talán kétszer-háromszor fordultunk meg a Gaál Gáboron, talán 
Kőrössinek, Ara-Kovácsnak volt köre ott, de erre nem emlékszem igazán. 

Valamikor 1981 elején vendégünk volt a nagykárolyi Vasárnapi Fórum, később 
viszonoztuk a látogatást. Nagyon rokonszenvesek voltak nekünk, s nem tudom, ők 
hogyan érezték magukat nálunk, de mi Károlyban nagyon jól. A kastélyban tartot-
ták üléseiket, a váradiakat is itt mutatták be az érdeklődőknek. A köri ülés után 
bográcsgulyás és borospincék látogatása volt a következő napirendi pont. Míg a 
gulyás főtt, óriási beszélgetés folyt az egyik pincében, a környezetnek megfelelő 
hangulatban. Emlékszem, amikor már akadozott a beszélgetés, népdalokat énekel-
tünk, s Kádár Feri meg Gittai Pista hordón ülve igyekeztek kimerítően megismer-
tetni egymást népdalkészletünkkel, Varga Gabi pedig kénytelen volt rákezdeni, 
hogy Kossuth Lajos azt üzente… 

Emlékszem még a temesváriakra, akiket ugyancsak 1981-ben láttunk vendégül. 
Lelkes fiatalemberek voltak, népes társaság jött tőlük. 

Hogy tevékenységünket mennyire figyelte a szeku, arra rendkívül egyszerű a 
válasz: teljes mértékben. Nem volt az Ady-kör olyan elhanyagolható tényező Vá-
rad, de még Erdély közművelődési életében sem, hogy megengedhették volna ma-
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guknak a lazaságot. Biztosan mindig voltak a köri üléseken megbízottaik, amivel, 
azt hiszem, mindenki számolt is. Az tehát, aki ott el merte mondani a véleményét, 
pláne, ha annak valamilyen politikai kihallása is volt, az ennek ellenére tette. S ez 
tette véleményét még értékesebbé a többiek számára. 

Voltak visszajelzések is olyan személyek részéről, akiket meglátogattak az „úri-
emberek”, vagy akiket beidéztek. Ők elmondták, hogy rendszerint valamilyen vo-
natkozásban szóba került a kör tevékenysége, vagy valamelyik köri tag személye. 
Ezekből a „beszélgetésekből” az is kiderült, hogy informáltak voltak az urak. Gon-
dolom, akarták is, hogy ez nyilvánvaló legyen a számunkra. A nyílt megfigyelés-
ről, kísérgetésről már nem is kell beszélnem, hiszen az szinte „természetes” volt.  

Volt az udvarban – az evangélikus templom udvarában – egy kedves német ajkú 
szomszéd nénink, aki törve magyarul is beszélt. Temesvárról származott. Valami-
féle gondnok vagy házmesterféle szerepet töltött be az udvarban, mindenesetre nála 
volt a házkönyv is. Ő mesélte, hogy távollétünkben ismeretlen úriemberek – általá-
ban kettő – érdeklődött az iránt, hogy van-e kulcsa a lakásunkhoz, látni akarták a 
házkönyvet is, valamint megfenyegették őt (!), hogy túl sokan járnak az udvarba. 
Kérdeztem Boriska nénit, hogy fél-e? Ő nem, mondta. Őt már nagyon kevés do-
loggal tudnák ezek megijeszteni, de minket félt.  

Hogy az Ady Endre Irodalmi Körnek milyen szerepe volt Erdély kulturális éle-
tében, én nem tudom fölmérni. Várad magyar kulturális életében biztosan sok.  

Aki Váradon a körre járt, többnyire járt az Irodalmi Kerekasztal előadásaira is, a 
Kortárs Színpad12 és a színház előadásaira is, koncertekre, kiállításokra is elment. 
Az emberek sok mindent megbeszélhettek egymással, kicserélhették véleményü-
ket, egymásnak adták a híreket. Tény, hogy a legtöbb vitára, szóbeszédre, akár 
felháborodásra a köri előadások szolgáltattak alkalmat és lehetőséget. Ha valaki az 
Irodalmi Kerekasztal előadásaira ment, az biztosabban tudhatta, mit fog kapni az 
általában már ismert, neves előadótól. Az előadás utáni beszélgetés is a közönség 
és a vendégek között többnyire „konszolidált” formában zajlott. Mindez az Ady-
körön egyáltalán nem volt biztos, nagynevű előadók esetében sem. Nem is beszél-
ve egy-egy helyi titán nagy vitákat és indulatokat kavaró köréről. Szóval, esetleg 
váratlan, előre nem látható sokknak tette ki magát az, aki ide eljött. Volt, aki meg is 
fenyegette a kört, hogy ide a lábát be nem teszi többet! (Ezek azért többnyire olyan 
körök voltak, amelyek után Varga Gabi is felháborodva verte az asztalt, mondván: 
„Ti nem tudjátok, hol éltek!”, vagy: „Öregem, mi feljelentjük saját magunkat”.) 
Volt, aki tényleg nem jött többet, volt, akinek csak egy-egy kör feküdte meg a 
gyomrát, aztán kiheverte, s újra járni kezdett közénk. 

Természetesen sok jó körünk volt, amikor az előadó és a közönség olyan szel-
lemi-érzelmi összjátékot tudott kialakítani, amitől sűrűvé vált a terem levegője. 
Nyugodtan mondhatom, néha katartikus élmény volt.  

Egy-egy ilyen kör jótékony hatása szinte azonnal mérhető volt, sokat segített 
nekünk az akkori megéneklünkromániás mindennapok elviselésében. Egy kicsit 
megint szebb lett az élet, egy kicsit megint volt értelme mindennek, egy kicsit erő-

                                                      
12 Ez egy amatőr színtársulat volt. Nem egy tagja később hivatásos színész lett.  
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sebbek lettünk tőle. Mert egyébként nemcsak fizikai értelemben éltünk akkor máról 
holnapra. A szó szoros értelmében bárkivel bármi megtörténhetett, perspektívában 
nemigen lehetett gondolkozni. Legfeljebb az elvándorlás perspektívájában. 

Nyilván van olyan is, amit szívesen elfelejtenék. Szerencsére nem lehet. Mind 
közösségi, mind egyéni szempontból a legrombolóbb, a legbántóbb, s a legcsú-
nyább az volt, amikor valaki önös érdekből, nagyképűségből, féltékenységből bán-
tott, pocskondiázott, akart lejáratni másokat. Ilyen is volt nem egy és nem egyszer. 

A legkínosabb számomra azonban a saját köröm volt. Én nem voltam „hozzá-
szólós” a körökön, a közszereplést nem nekem találták ki, akkor sem, ha könnyen 
adódik rá alkalom. A saját írásaimmal meg különösen féltem előhozakodni. De 
amikor már Székely János elfogadta néhány versemet és novellámat közlésre az 
Igaz Szóban, hagytam, hogy Karcsi rábeszéljen egy körre. Úgy emlékszem, épp Te 
voltál a vitaindító, Jancsi. Hát borzalmas volt. Nem a Te vitaindítód, hanem az 
egész kör. Rendkívül feszült voltam, úgy éreztem, nem akadt két jó sorom sem a 
felolvasottak között, hogy senki sem akar hozzászólni, aki mégis megteszi, az csak 
udvariasságból stb. Az életben nem vállalkoznék rá többet! Aztán a szeku segített 
nekem elfeledni, ami elfeledhető: ezeket az írásokat is elvitték. 

Aztán elkövetkezett 1982 novembere, amikor is számunkra hirtelen, de végül is 
nem váratlanul vége szakadt ennek a mindenek ellenére idilli világnak. Az Ellen-
pontok lebukása után mi nem jártunk többet a körre. Nem akartunk senkit sem 
„kompromittálni”, nagyon fontos volt nekünk, hogy továbbra is működjék a kör. 
De nemigen volt, aki vállalja az összes ezzel járó vesződséget. Egyeseknek más 
elfoglaltságuk volt, mások nem akarták exponálni magukat. Lebukásunk után vala-
hogy velünk együtt az egész társaság feje fölött sokáig ott lebegett a teljes bizony-
talanság, bár nem volt közük az Ellenpontokhoz, nem is tudtak róla. Ez sokak szá-
mára tűnt hihetetlennek. A szekunak is. Ezért a köri tagok, barátaink, ismerőseink 
közül többen a szeku tevőleges érdeklődésének örvendhettek. A helyzet tehát nem-
igen kedvezett a köri munkának.  

Nyolcvankettő novemberében buktunk le, s csak a következő év májusában kö-
zölték, hogy nem csuknak le bennünket. De ez a közlés sem jelentett az égvilágon 
semmiféle garanciát semmire az akkori Romániában. 

A kihallgatások alatt szinte mindenkire rákérdeztek a köri tagok és vezetők kö-
zül. Az én kihallgatóim többször is hangsúlyosan kitértek arra, hogy a kör vezetői-
nek mi egyebet kellene csinálniuk, ahelyett, hogy irodalmi kört szerveznek. Például 
Varga Gabi mérnökként mit keres ott? Tóth Karcsi mire taníthatja a gyerekeket, ha 
ilyen helyre jár? Molnár Jancsi részvétele pedig kifejezetten bizarrnak hatott szá-
mukra. Mindezt persze megjátszották, de a Te személyed, Jancsi, mintha valóban 
jobban irritálta volna őket, mint a többieké. Nem vált világossá, hogy miért. Vagy 
kevesebbet tudtak rólad akkor még, mint a többiekről, a Te szerepedről az Ellen-
pontokban, vagy mert ismerték saját papjaik politikai szerepét történelmük során, 
és ez tette őket még gyanakvóbbá amiatt, hogy pap is van közöttünk? Ki tudja? 

1984 nyaráig, amíg Váradon éltünk, többször is vérszegény kísérlet folyt a kör 
működtetésére. Varga Gabi Méder Zsoltot ajánlotta, aki néhányszor le is jött hoz-
zánk „munkamegbeszélésre”, aztán valami mégis hiányzott ahhoz, hogy menjen a 
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dolog. Később tudtunk Sall Laci és Szűcs Laci – aki egyébként szintén a kör felfe-
dezettje volt, megnyervén a Bukj föl az árból című irodalmi pályázatunk első díját 
– működéséről, de erről nekünk már nagyon szórványos információink voltak. 

Amikor Magyarországon éltünk, ha váradi érkezett hozzánk látogatóba, nyilván 
mindig szóba került a kör is, de igazi rálátásunk nem lévén, nem tudtunk azonosulni 
azzal, amit hallottunk róla, legfeljebb drukkoltunk azoknak, akik dolgoztak benne. 

Visszatekintve azokra az évekre, az én életemben nagyon nagy a hozadékuk. Az 
1980-as lapindítási kísérlet Nagyváradon szintén kapcsolható az Ady Endre Iro-
dalmi Körhöz, hiszen köri tagok akciója volt.  

Arról az aláírásgyűjtő körútról, amelyre mi Karcsival együtt mentünk, olyan új is-
meretségekkel, valamint ismeretekkel és benyomásokkal – örömökkel és bánatokkal – 
telítve érkeztünk vissza, hogy a váradi gazdag alapozás után nekem egyfajta nemzet-
élménnyé álltak össze ezek a belső érintések. Csodálatos volt. S mert idejében érkezett 
– 20–25 éves koromban – egy életre meghatározóvá vált számomra. 

Tudom és hiszem, hogy az erdélyi ember lelkében, szellemében egy többletet 
hordoz, amely többlet minden körülmények között önmaga és a közösség azonossá-
gának megtartása irányába mutat. 

 
 

Megjelent: Péntek esti szabadságunk, i. m. 138−147. 
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Az Ellenpontok rövid története 

Nagy idő telt el azóta, hogy 1982 elején ez az erdélyi magyar szamizdat 
megszületett. Egy esztendőn belül nyolc száma jelent meg Nagyváradon, s bár a 
román állambiztonsági szervek november 7-i lecsapása után még egy számát át-
csempészett anyagokból kinyomtatták Magyarországon, a szerkesztőség már ezt 
megelőzően beszüntetése mellett döntött. 

Az alábbiakban élményeim alapján összefoglalom e kiadvány megalapításá-
nak, szerkesztésének és megszüntetésének eseményeit. Ebben emlékezetemen és a 
birtokomban levő Ellenpontok-gyűjteményen kívül arra a magnószalagra rögzített 
beszélgetésre is támaszkodom, amit Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza, Tóth Ilona (a 
feleségem) és a magam részvételével 1986 szeptemberében budapesti lakásunkon 
folytattunk. Akkor – immár négy esztendő távolából – megpróbáltuk visszapergetni 
és tisztázni a tényeket. Meg kell mondanom, hogy ez nem sikerült ellentmon-
dásmentesen és maradéktalanul, főleg az időpontokat és az események időrendjét 
illetően. 

 
Még vonakodom 
Valószínűleg február eleje lehetett. Egy bizonyos: metszően hideg szél fújt a 

Sebes-Körös mentén. 
Színházi előadásról igyekeztünk hazafelé feleségemmel, Ilonával. Ő ugyan 

úgy emlékezett, hogy az Ady Endre Irodalmi Kör üléséről jöttünk, de ez kizárt 
dolog. Nem azért, mert én másként emlékszem, hanem mert a köri összejövetelek 
után a résztvevők egy része minden pénteken lejött hozzánk egy kis „pótkört” tar-
tani. Most viszont csupán hármasban bandukoltunk Ara-Kovács Attilával. 

Abban a tényben, hogy Ara-Kovács elkísért bennünket, akkor volt valami 
szokatlan, mert kapcsolatunk éppen egyik mélypontját élte. Ami ugyan nem jelen-
tette azt, hogy ilyenkor ne köszöntünk volna egymásnak. 

Nagyon udvariasan beszélgettünk, és nyilvánvalóan „lógott valami a levegő-
ben”. A kapcsolat újrafelvételéhez minden esetben valami konkrétum szolgáltatta 
az alapot, s különösen a közügyek területe volt az, ami többször áthidalta az egyé-
niségünk közötti különbségeket. Ezt Ara-Kovács is éppen oly jól tudta, mint mi. 

A Körös (Tudor Vladimirescu) utca elején Ara-Kovács megállított bennün-
ket a buszmegálló közelében levő parkocska szélén, hogy halló fülektől lehetőleg 
távol valami fontosat közöljön velünk. Elmondta, hogy régebbről dédelgetett ter-
veinek megfelelően egy földalatti lapot akar indítani Ellenpontok címmel. A dolog-
ról már beszélt Szőcs Gézával és Molnár Jánossal (ez utóbbi akkor tamáshidai re-
formátus lelkész volt és a nagyváradi Ady-kör vezetőségének a tagja; ma Magyar-
országon él); mindketten aktív támogatást ígértek. Szeretné – mondta –, ha én is 
részt vennék benne. 

Akkor azt válaszoltam, hogy pillanatnyilag más elképzeléseim vannak a ma-
gam társadalmi cselekvéséről. Úgy érzem, még nem merítettem ki a legális utak 
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minden lehetőségét, azt, hogy törvényes fórumokon fejtsem ki dokumentált néze-
teimet mindenekelőtt a magyar kisebbség helyzetéről, megkísérelve nyíltan kiálló 
közvéleményt létrehozni, amely esetleg nyomást gyakorolhat a változás irányában. 
Vagyis a magunk módján cselekszünk ő is, én is, egy lényegében azonos cél érde-
kében. 

Budapesti beszélgetésünkön a feleségem emlékeztetett Ara-Kovács akkori 
„fenyegetésére”: „Kedves Karcsi, az Ellenpontok nélküled is létrejön!” Ara-Ko-
vács nevetve tette akkor hozzá: s lám hatott, mert végül bekapcsolódtam a szer-
kesztői munkába. 

A valóság az, hogy érvelésem csak félig volt igaz. Húzódozásom fő okát 
személyes ellentéteink képezték. Úgy véltem, egy bizonytalan, állandóan ingadozó 
kapcsolatra ilyen komoly kérdésben nem lehet szövetséget építeni. 

Az is csak félig volt igaz, amit a magam elképzeléseiről mondtam, mert már 
nemcsak előre láttam, hanem meg is tapasztaltam kísérleteim eredménytelenségét. 
Mivel a dolgok alakulásában ennek a ténynek is jelentősége van, engedtessék meg 
nekem, hogy röviden kitérjek rá. 

 
* * * 

 
A törvényes lehetőségek közül először a beadványok esetleges hatékony-

ságának a reményével számoltam le. 
A beadványok között a legjelentősebb a Bölöni Sándor és Varga Gábor által 

kezdeményezett lapkérelmezési akció volt 1980-ban. A Robotos Imre részvételével 
készült illően lojális szöveg egy magyar nyelvű kulturális folyóirat engedélyezését 
kérte az ország nyugati pereme számára. 

Nagy lelkesedéssel láttunk az aláírásgyűjtéshez, bár lelkünk mélyén egyi-
künk sem hitt igazán a sikerben. Ahogy Varga Gábor kissé patetikusan megfogal-
mazta: ezzel a kísérlettel tartoztunk magunknak és utódainknak. Közösen látogat-
tunk el Nagyvárad kulturális személyiségeihez, majd Varga Gábor és Gittai István 
Aradra és Temesvárra utaztak, ahol Bukarestben élőkkel is találkoztak. Én – csa-
ládi okokra hivatkozva – fizetés nélküli szabadságot vettem ki, s a feleségemmel a 
Nagyvárad−Kolozsvár−Nagybánya−Szatmárnémeti−Nagykároly−Érmihályfalva− 
Nagyvárad körúton gyűjtöttük az aláírásokat s az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat. 

A különböző központi szervekhez benyújtott kérelemre még csak válasz sem 
érkezett. Mint ahogy nem érkezett válasz a váradi vár körbeépítése és főleg a vár-
árok megcsonkítása ellen udvariasan tiltakozó beadványomra sem, amelyet román 
kollégáim közül is többen aláírtak. 

Akadt azonban olyan próbálkozásom is, aminek volt „eredménye”. A tan-
ügyben uralkodó antidemokratikus légkört kifogásoló levelemre reagálva az iskola-
igazgatómmal együtt berendeltek a megyei tanfelügyelőségre, ahol a főtan-
felügyelő vezetésével amolyan röpgyűlést hívtak össze a tiszteletemre. Vînturache, 
a tanügy akkori megyei párttitkára vitte a szót (noha én nem voltam párttag). Kije-
lentette, hogy nekem mint tanárnak nincs jogom bármilyen kérdésben is az okta-
tásügy-minisztériumhoz fordulni. Elmondta, hogy levelem a Szabad Európa Rádió 
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stílusában íródott, „pont most, amikor úgyis annyi támadás éri országunkat”, majd 
hangosan felolvasta az egész szöveget, hogy felmutassa a kipellengérezhető része-
ket. A végén kissé ideges lett, amikor nem találta, amit keresett; arra én vigyáztam, 
hogy támadás számára kapaszkodókat ne adjak. Végül azzal bocsátottak el, hogy 
vágjam rövidebbre illetlenül hosszú tanári hajamat. 

Ezzel egy időben, és különösen ezek után, a kulturális rendezvényeken, ta-
lálkozókon igyekeztem elmondani azt, ami mindnyájunk lelkét nyomta, ha a meg-
hívott személye vagy a téma ezt lehetővé tette. Fontos volt viszont, hogy kijelenté-
seimet kétségbevonhatatlan tények és – amennyiben mód van rá – statisztikák tá-
masszák alá. 

Egy alkalommal kellemes csalódásban volt részem. A nagyváradi Irodalmi 
Kerekasztal a kolozsvári Napsugár című gyermeklap szerkesztőit látta vendégül. A 
találkozó Ceauşescu születésnapjára esett, és amikor szót kértem, egy kissé irritált 
voltam, mert Farkas János főszerkesztő, visszafogottan ugyan, de méltatta a „jeles 
napot”. Személyes tapasztalataim, valamint statisztikai adatok alapján, amelyekhez 
véletlenül jutottam (akkor már a kiadói tervek is „titkosak” voltak, „balkézről” 
sikerült kölcsönkapnom őket), vázoltam a gyermekkönyvkiadás s a magyar gyer-
mekek könyvellátásának siralmas voltát. 

A bevezető után valamilyen nesze-semmi-fogd-meg-jól választól tartottam, a 
főszerkesztő azonban így reagált: „Amit ön itt elmondott, az közös fájdalmunk.” 

Utólag tudtam meg, hogy a megyei (minek is nevezzem?) kultúrhivatal a ta-
lálkozót, éppen a születésnapra hivatkozva, a vendégek megérkezése után akarta 
lefújni. Megtartásának feltétele volt a vezér születésnapjáról való megemlékezés. 

Persze attól, hogy kimondunk valamit, igazából nem sok változik. Legfel-
jebb az ellenállás igényét erősítheti az emberekben. De ez nem semmi. 

A legtöbb tapasztalatom azonban még ily értelemben is negatív volt. 
Ha jól emlékszem, 1980 vagy ’81 májusában tartották Kolozsvárt a Korunk 

szerkesztőségében az ifjúsági lapok, valamint a megyei lapok ifjúsági rovatai szer-
kesztőinek tanácskozását. Véletlenül odacseppentem. A hazai magyar iskolaügy 
helyzetét áttekintve úgy vélekedtem, hogy e lapoknak s rovatoknak elsősorban 
erről a kérdésről, a magyar fiatalok valós érvényesülési lehetőségeiről kellene írni-
uk. Szőcs Géza kézszorítását s Könczei Ádám feszélyezően lelkes egyetértését 
leszámítva mély hallgatás volt a reakció. Gáll Ernő, a Korunk akkori főszerkesztője 
már mondandóm felénél kiment, és vissza sem jött többé. Egyik akkori barátom13 
viszont a tanácskozást követő magánbeszélgetésünk során kifejtette, hogy Románi-
ában értelmetlen a „civil kurázsi”. 

A nagyváradi Ady Endre Irodalmi Kör kritikus, a gondolatokat alaposan 
megforgató szelleme megfelelő fórum volt mindig a véleménynyilvánításra. Ezért 
is „örvendett” a legkülönbözőbb szervek, főleg a szeku kitüntető érdeklődésének. 
Jó terepe volt tehát a lényeges kérdések felvetésének, amihez a legjobb alkalmakat 
a közügyekkel foglalkozó meghívottainkkal való találkozások nyújtották. 

                                                      
13 Schreiner Józsefről van szó, aki írásai alatt az Aradi József nevet használta. 
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1981. május 15-én Balogh Edgár tartott előadást a körben Közügy és szel-
lemiség címmel. Az irodalom kérdéseiből kiindulva a magyar nemzetiség nyelvi 
felemelkedéséről beszélt, és – mint mindig és mindenütt – itt is elhangzottak a szo-
kásos baloghedgári gondolatok a kisebbségek híd szerepéről, az önösszeszedésről, 
mindnyájunk egyéni felelősségéről. A jelenlevők egységes fellépése ellenére azon-
ban Balogh Edgár visszautasította, hogy az ezekhez kapcsolódó konkrét gondokról 
véleményt nyilvánítson, mondván, hogy előadásában nem erről volt szó, és reméli, 
hogy ezeket a kérdéseket felvetjük az illetékes fórumokon, „mondjuk képviselői 
beszámolók (…), pártgyűlések alkalmából”.14 

A botrányt Tőke Csaba, a Fáklya napilap szerkesztője simította el igencsak 
egyértelmű, de okosan higgadt zárószavaival. 

Az ülés után Balogh Edgár hátba veregetett, mondván, ne haragudjak már 
annyira. 

A találkozó, szép közösségi szelleme ellenére, bizonyos értelemben mégis-
csak kudarcos volt. 

Az sem volt éppen felemelő érzés, hogy a hasonló összejövetelek után akadt, 
aki a hátam mögött sugdolózott: Nem furcsa, hogy ez a Tóth annyit pofázik, és 
mégsem görbül meg a haja szála sem?  

Sokan mások naivnak tartottak. Tőke Csaba barátom, sokévi ismeretségünk 
után, egyszer bevallotta: hosszú ideig egyfajta lelkes Don Quijoténak tartott, míg rá 
nem jött, hogy magam sem hiszek abban, amit teszek, mégis csinálom. 

Az ember nem tehet mást: reménytelen körülmények között is cselekedni 
próbál, hogy megőrizhesse legalább belső szabadságát. A cselekvés motivációja 
gyakran nem külső célszerűségből, hanem belső igényeinkből származik. S épp a 
külső hiábavalóság kényszerít új és új formák keresésére. 

Ez a néhány példával illusztrált kitérő érthetőbbé teszi a későbbiek során tör-
ténteket. 

 
* * * 

 
Első fokon a dolgot végül is az döntötte el, hogy Ilona, a feleségem a sza-

mizdat gondolatát hasznosnak találta, és úgy vélte, ennek érdekében érdemes félre-
tenni a személyes ellenérzéseket. A végső lökést azonban a Lăncrănjan-könyv el-
olvasása adta számomra. 

Egyelőre tehát még latolgattam a dolgot, mondván, hogy döntésem előtt látni 
szeretném az Ellenpontok első számait. Ara-Kovács kérésére azonban odaadtam 
neki egy három évvel korábbi írásomat, A társadalmi cselekvés kommunikációs ne-
hézségei a mai Romániában címűt, amit előzőleg nyugati kiadványokhoz próbál-
tam eljuttatni. 

Szőcs Géza, akit akkor még kevéssé ismertem, az Ady-kör meghívására rö-
videsen Nagyváradra jött. Az ülés után a Kertész családnál találkoztunk.15 Szőcs 

                                                      
14 A szöveg a köri ülés magnófelvételéből való. 
15 Loránd és Éva ma Kanadában élnek. 
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váradi útjain ott szokott volt megszállni. Ott volt Molnár János is, de a leendő ki-
adványról nem esett szó köztünk. Részint mert fenntartásaim még leküzdésre vár-
tak, részint mert túl sokan voltunk ahhoz, hogy félrevonulhassunk egy ilyen be-
szélgetésre. Már nem is emlékszem, hogy végül mikor beszéltünk először Szőcs 
Gézával az Ellenpontokról, de akkor már „benne” voltam. 

Az első szám valamikor 1982 márciusában jelenhetett meg, noha a címlapon 
1981. december szerepel. Ara-Kovács azzal indokolta az antedatálás tényét, hogy 
ez a szeku megtévesztését szolgálja. 

Az első oldalon – minden későbbi számban is – megtalálható néhány soros 
önjellemzés szerint az Ellenpontok: „Célja a kelet-közép-európai emberi jogfosz-
tottság – s ezen belül az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális elnyo-
másának – ismertetése.” 

Ara-Kovács Attila Meggyőződéseink című rövid beköszöntőjében leszö-
gezte: „E lap megindítása mindenekelőtt annak az erkölcsi felháborodásnak az 
eredménye, amely (…) türelmének határaira ébredt. (…) Szeretnénk közösségi ön-
magunkkal azonosak maradni egy olyan társadalomban, mely munkanélkülivé tette 
az emberi szolidaritást. S e lap célkitűzéseiben szeretnénk azonosságra törekedni 
mindazokkal, akik olyan társadalmat kívánnak, melyet épp e szolidaritás tesz em-
berivé. S melynek hitelt a »hatalom akarása« helyett a szabadság akarása ad min-
denekelőtt.” 

E programnyilatkozatnak is tekinthető írás, az említett – ugyancsak Ara-
Kovács által írt – önjellemzéssel ellentétben, nem utal a romániai magyar kisebb-
ség helyzetére és sajátos problémáira, a folyóirat súlypontja azonban hangsúlyo-
zottan ebbe az irányba tolódott el. Ami természetes, hiszen a szerzők többségének 
leginkább ezek a kérdések „égették a bőrét”, másrészt mert minden diktatúra legin-
kább a kisebbségeket sújtja, természete velük szemben mutatkozik meg a leg-
kézzelfoghatóbban.  

Az egyetemes emberi értékek csak sajátos formákban jelentkezhetnek. Ép-
pen ezért az ezen értékek ellen irányuló elnyomás elsősorban a sajátosságok meg-
szüntetésére törekszik. 

Az Ellenpontok első száma többek között Király Károly leveleit, Molnár Já-
nos egyik versét és az én említett írásomat közli. 

Ezzel a mi kockánk el lett vetve. 
 
Talpig munkában 
Az Ellenpontok majd minden számának volt egy Dokumentumok rovata. A 

Király Károly-levelek után Ara-Kovács Attila a hatvankét erdélyi magyar értel-
miségi Malomkövek között című levelét készült közölni, melyet azok 1978-ban a 
román értelmiséghez intéztek. Úgy tudtuk, hogy a szerzők a szöveg aláírásukkal 
ellátott eredetijét Svájcban helyezték letétbe, ahonnan kilétükre vonatkozó infor-
mációt nem, de igazolást a levél valódiságáról bárki kaphatott.16 

                                                      
16 A szerző vagy szerzők személye mindmáig (jelenleg 2017-ben vagyunk) ismeretlen ma-

radt. 
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Ara-Kovács – valószínűleg hogy véleményét kötetlenebb formában mondja 
el, de minden bizonnyal fokozottabb bevonásom érdekében is – azt javasolta, hogy 
a feleségemmel hármasban beszélgessünk el az eddigi magyar ellenállási kísérle-
tekről, de mindenekelőtt a fenti levél tartalmáról. A beszélgetésre az ő lakásán ke-
rült sor valamikor március vége felé. Főleg Ara-Kovács vitte a szót, a szerzők fel-
tételezett személye alapján igyekezve megközelíteni az akció hátterét és jelentő-
ségét. Magam a társadalmi közeg jellegének szempontját helyeztem előtérbe, és 
gyakorlatilag csak abban értettünk egyet, hogy mindnyájan lehetetlen helyzetben 
vagyunk. 

A magnófelvételt én jegyeztem le, mint akinek nagy gyakorlata van már eb-
ben. A megelőző időkben ugyanis az Ady-köri ülések anyagát rendszeresen rögzí-
tettük (a fontosabbakat le is gépeltük), gyarapítva ezzel a szeku zsákmányát a ná-
lunk tartott novemberi házkutatáskor. 

A kettes szám április folyamán jelent meg, márciusra antedatálva. (A to-
vábbiakban a keltezés megfelelt a valóságnak.) Az említetteken kívül a közölt 
anyagok között volt Paul Goma egy levele és naplórészlete, valamint Haraszti Mik-
lós egyik írása is. 

Az Ellenpontok létrehozásában Ara-Kovács Attilát nyilvánvalóan a magyar-
országi szamizdat irodalom fellendülése és szelleme inspirálta. Igen élénk kapcso-
latokat tartott fenn ottani ellenzékiekkel, és erdélyi illegális kiadványunkat az álta-
lános „kelet-közép-európai” ellenállás részének tekintette. Ez az elvi közösségtéte-
lezés a tartalomban is jelentkezett: az Ellenpontok majdnem minden száma közölt 
magyarországi szerzők írásaiból ottani vagy más kelet-európai témákról. 

Nézeteit lényegében én is osztottam, hiszen bármi, ami a térségben történt, 
valamilyen módon mindnyájunkat érintett. Engem azonban az erdélyi-romániai 
viszonyok sajátossága, a magyar kisebbség helyzete fokozottabb mértékben fog-
lalkoztatott. Ezért volt számomra igen nagy jelentőségű – a szó negatív értelmében 
– Ion Lăncrănjan Vallomás Erdélyről17 című könyvének márciusi megjelenése, 
amit a román sajtó hozsannázással fogadott. 

Hasonló írásokat már korábban is olvashattunk Romániában. A sovinizmus, 
a gyűlölet ilyen fokú, nyilvánvalóan hivatalosan engedélyezett vagy éppen biztatott 
jelentkezése azonban egybeesett a kisebbségi helyzet és a bennünket körülvevő 
légkör rohamos rosszabbodásával. Ez számomra azt sugallta, hogy a hatalom a 
magyarokkal való végső leszámolásra készül. Ebben a pillanatban már valóban 
nem volt finnyáskodásnak helye, s úgy éreztem, mindent meg kell tenni a pusztulás 
feltartóztatására. 

Elég szomorú, és talán nevetséges is, hogy számunkra ezt a „mindent” csak 
egy szamizdat adta lehetőség jelentette. 

Amikor 1983. május 17-én közölték velünk, hogy az ügyünket lezárták, és a 
román állam nagylelkűen megbocsátott nekünk, (ehhez Ioan Raţ őrnagy még hoz-
zátette: vigyázzak, hogy mit csinálok ezután, mert a román megbocsát, de soha 
nem felejt), egy Bukarestből érkezett szekus is „megtekintett” mindenkit, aki 

                                                      
17 Cuvînt despre Transilvania. Editura Sport Turism, Bucureşti, 1982.  
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Nagyváradon az Ellenpontokkal valamilyen módon kapcsolatba került. Engem 
megkérdezett, hogy tulajdonképpen milyen jogon beszéltünk mi a romániai ma-
gyarság nevében? 

Kijavítottam: nem a nevében beszéltünk, hanem az érdekében. 
Jól ismerte a memorandumunk szövegét, rögtön váltott: Jó, jó, az érdekében, 

de ki adott nekünk felhatalmazást („cine v-a dat mandat”) arra, hogy ezt tegyük? 
Kissé nagyképűnek tűnhet neki adott válaszom: „Mindig az értelmiség fel-

adata volt, hogy népe problémáit megfogalmazza.” 
Nem igaz − volt az első reakciója, majd elgondolkodott, és kissé vonakodva 

bólintott. 
De térjünk vissza az események sorrendjéhez. 
Az Ellenpontok harmadik számát azóta is mindnyájan (mi, résztvevők) Lăn-

crănjan-számként emlegetjük. Hosszú részleteket fordítottam a könyvből, és több 
írás is elemzi a „művet”. Az egyiket (Démonidézés) id. Takács Ferenc László írta 
biztatásomra, aki akkor Jákóhodoson volt magyartanár. (Ma Magyarországon él.) 
Nem firtatta, hol fogom megjelentetni, s mikor cikkét az Ellenpontokban olvasta, 
nem tudta, mi közöm van a folyóirathoz. A Szőcs Gézával és Ara-Kovács Attilával 
történt előzetes megegyezésünk alapján, mely szerint – ha a szükség úgy hozza – 
hárman vállalunk mindent, a szekun novemberben erről az írásról azt mondtam, 
hogy én vagyok a szerzője. 

Egy másik cikket (A hagyományos és a hagyományait kereső román nacio-
nalizmus) legjobb tudomásom szerint Keszthelyi András írta, aki akkor egyetemista 
volt Kolozsvárt. (Az egyetemről való kizárása után Magyarországra telepedett át.) 

A könyv miatt Kolozsváron és Marosvásárhelyen tiltakozó beadványokat 
fogalmaztak; erről is szólt egy rövid értesítés. Ez a szervezők közül háromnak a 
nevét említi: a Szőcs Gézáét, Tabacu Marius kolozsvári zongoratanárét (Tabacaru 
formában – mint Szőcs utólag elmondta, a román állambiztonsági szervek megté-
vesztése céljából) és a Sütő Andrásét. Géza úgy vélte, ha neve megjelenik az El-
lenpontokban, a szeku esetleg kevesebb valószínűséggel fogja ez utóbbit gyanúsí-
tani azzal, hogy köze van hozzá. Nem így történt. Viszont Ara-Kovácsot sokáig 
faggatták novemberben (őt ugyan nem drasztikus módszerekkel), hogy Sütőnek mi 
köze volt az akciónkhoz. 

Ugyancsak ebben a számban jelent meg az akkor már Magyarországon élő 
Tamás Gáspár Miklós A csöndes Európa című írásának első része (az utolsó az 
ötödikben), és ebben indítja Ara-Kovács a Keszthelyi András által javasolt Állító-
lag rovatot, amely hivatalosan nem publikálható híreket közölt. 

A Lăncrănjan-szám májusban jelent meg, és nem sokkal ezután egy alka-
lommal szinte a csoda mentett meg bennünket a korai lebukástól. 

Ara-Kovács Attila elutazott Kolozsvárra, és magával vitte az Ellenpontok 
megjelent számait. 

Ekkor ő már mintegy két éve nem volt román állampolgár. Szép hivatalos 
papírja volt egy magyar állampolgárral kötött formai házasságáról és szép hontalan 
útlevele, amit eleinte kissé irigykedve tanulmányoztunk. A magyar hatóságok 
azonban megtagadták tőle a beutazási vízumot; egyes információk szerint szovjet-
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ellenes beállítottsága miatt. Miután útlevele lejárt, beadta a váradi rendőrségre 
hosszabbítás végett, és ott egyelőre visszatartották. 

A magyar vízumot csak 1982 novemberében, a lebukásunk után kapta meg, 
az útlevelét pedig csak a következő év májusában, amikor a román hatóságok az 
Ellenpontok-ügyet lezártnak nyilvánították; akkor viszont záros határidőn belül el 
kellett hagynia az országot. 

Az Ellenpontok szerkesztésének idején tehát semmiféle igazoló okmánnyal 
nem rendelkezett. Így ült fel a Kolozsvár felé tartó vonatra. 

Akkoriban már napirenden voltak az igazoltatások a román vasútvonalakon, 
s őt iratok nélkül találván, bevitték a kolozsvári állomás rendőrőrszobájába. Mi-
közben elmagyarázta helyzetét, átkutatták a táskáját. Az Ellenpontok előkerült 
példányaira Ara-Kovács azt mondta, hogy egyetemi jegyzetek. A rendőr valószínű-
leg nem tudott magyarul, de az is lehet, hogy olvasni nem szeretett. 

A veszély azonban még nem múlt el. Az őt ellenőrző rendőr kiment, s nem-
sokára bejött egy másik, aki elölről kezdte a kérdezősködést, és mindjárt a táska 
tartalma iránt érdeklődött. Egy jelenlevő harmadik szerencsére igazolta, hogy az 
már ellenőriztetett. Néhány óra múlva Ara-Kovácsot elengedték. 

Az Ellenpontok következő száma, a négyes, júniusban jelent meg, s a vallás 
és az egyházak kérdéseit taglalta. A tartalomból: Tőkés László (ő akkor még Désen 
volt lelkész) A református egyház helyzete című tanulmánya, részletek Szilágyi 
Sándor református pap visszaemlékezéseiből (könyv formájában 1986-ban jelent 
meg Münchenben Boldog rabságom címen), Ara-Kovács Attila (fiktív?) interjúja 
egy katolikus pappal, Molnár János kritikája a Kolozsvárott megjelenő Református 
Szemléről, dokumentumként pedig Lévai Jenő 1948-ban megjelent könyvének 
(Zsidósors Magyarországon) a romániai zsidóság második világháború elején tör-
tént megsemmisítéséről szóló része. Magam is elkövettem benne egy írást (Az ate-
izmus ideológiai szerepe a mai Romániában), amelyet kissé borzadva olvastam 
újra nemrégiben: egyfajta ellenzéki szlengben fogalmaztam, és így stilisztikai selejt 
lett belőle. 

Ekkortájt került a kezembe Moldován Gergelynek (Grigoriu Moldovan) A 
románság című könyve.18 A szerző moldvai származású román, és a kolozsvári 
egyetem tanára volt. A két nép viszonyát vizsgálva bírálta a magyar magatartást 
elfogultságáért és szűklátókörűségéért, ugyanakkor felháborodottan utasította visz-
sza a Bukarestben székelő Kulturális Liga (Liga pentru unitatea culturală a tuturor 
românilor) egyáltalán nem kulturális célkitűzésekkel a magyarok ellen indított 
rágalmazó és erkölcsi alapot nélkülöző támadásait. Ez a könyv döbbentett rá elő-
ször, hogy jelenlegi helyzetünknek milyen mélyen múltba nyúló gyökerei vannak, 
és elhatároztam, hogy anyagait dokumentumként használva külön Ellenpontok-
számot szerkesztek e témában. 

Ara-Kovács nem volt elragadtatva a tervemtől, már csak azért sem, mert 
egyetlen írógépet használtunk a folyóirat sokszorosítására, s mivel közben ő egy 
másik számot állított össze, kissé zavartuk egymást a munkában. Túl soknak találta 

                                                      
18 Nagybecskerek, 1895. 
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az általam kiválasztott szemelvényeket, ami annyiban mindenképpen indokolt volt, 
hogy e múlt századi szövegekben a mai fül számára túl sok a redundancia. Ha a 
kérdéskör minden részletére kiterjedő dokumentációt akarok kisebb terjedelemben 
összehozni, ezt csak szövegkihagyásokkal tehettem volna meg. Más írásainak 
megcsonkítása azonban számomra lelki konfliktust okoz: mintha nem tisztelném 
eléggé a szerző egyéniségét. (Lám nem lennék – voltam – jó szerkesztő.) De szük-
ségszerűen megtörtem volna az idézett szövegek gondolati egységét is. 

Július végére Ara-Kovács összehozta az ötödik számot, amelynek dokumen-
tumanyagát a Kommunisták Romániai Pártja V. kongresszusa (Moszkva, 1931) 
jegyzőkönyvének a nemzeti kérdésre vonatkozó fejezete képezi, amelyet a román 
párttörténet igyekezett agyonhallgatni. A szöveg bolsevista felfogásban és szovjet 
érdekek szem előtt tartásával készült, de a romániai nemzetiségek elnyomásának, 
az elrománosításukra törekvésnek, az etnikai összetételt megváltoztatni hivatott 
telepítéseknek itt sorolt tényei tények maradnak. 

A többi írás főleg Ara-Kovács Attila és Keszthelyi András tollából szárma-
zik; Molnár János is közölt benne egy verset. 

A Moldován Gergely szövegeire épülő hatos szám augusztusban lett készen. 
A román állampolitika hagyományaiból című bevezetőmet kissé elsiettem, a téma 
sokkal alaposabb és mélyebb elemzést érdemelt volna, a helyzetünk kilátástalan-
ságát megfogalmazó utószót azonban szívesen vállalom. 

A nyarat tehát alaposan végigdolgoztuk, s hosszú tanári szabadságomnak há-
la, én is több időt fordíthattam a munkára. 

Közeledett az ősz, és vele a helsinki értekezlet madridi utókonferenciájának 
újbóli összeülése. Ebből a tényből született a Madridba küldött memorandum, va-
lamint hozzá kapcsolódva a „romániai magyarság jogfosztott helyzetének megvál-
toztatására” vonatkozó programjavaslat gondolata. Az Ellenpontokkal kapcsolat-
ban ez a két dokumentum a legközismertebb, bár sokan összetévesztik őket, vagy a 
memorandumot azonosítják a programjavaslattal. 

 
A gépeléstől a valódi sokszorosításig 
Az Ellenpontok szerkesztőségeként az Ara-Kovács Attila szobája szolgált. Ő 

ekkor nemcsak hontalan volt, hanem ezzel egy időben munkanélküli is, és a szü-
leivel élt váradszőlősi lakásukban. Legényember lévén, idejével szabadon rendel-
kezett, enélkül talán nem is sikerült volna havonta kihozni egy-egy számot. A 
munka zömét ő végezte, a szerkesztői teendőkön túl egészen a hetes számig a lap 
„főnyomdásza” is volt. Ez utóbbi azt jelentette, hogy egy Magyarországról kapott 
írógépen – amit tehát Romániában csak megtalálása esetén lehetett volna azono-
sítani – öt-öt példány készült (igen, kedves olvasó: öt) minden lapszámból. A má-
sodiktól kezdve a feleségem is segített neki ebben a munkában, aminek én eleinte 
nem örültem túlságosan, mert még nem köteleztem el magam a kiadvány mellett. A 
későbbiekben azonban jó munkahangulat alakult ki hármunk között. 

Az együttgondolkodásnak és -cselekvésnek azt a légkörét, hangulatát, amely 
például az Ady-kör tevékenységét is jellemezte, s amely a legtöbbször áthidalta a 
bárhol szükségszerűen adódó személyes ellentéteket, én csak Erdélyben tapasz-
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taltam eddig. (Meglehet, életem ott töltött szakaszából érlelődik majd bezzeg-
korszakom.) 

Javaslatomra az írógépben a lapokat gumikesztyűvel váltottuk, hogy ne le-
hessen rajtuk megtalálni az ujjlenyomatainkat. Az elővigyázatosságnak ez a módja 
meglehetősen lassította és megnehezítette a dolgunkat. Az óvatossági rend-
szabályokhoz tartozott az is, hogy az eredeti kéziratokat, a gépelt vagy fénymásolt 
forrásanyagot, valamint az elhasznált másolópapírokat is megsemmisítettük. Ara-
Kovács táskaszámra hozta a nyári fűtőanyagot vaskályhánk számára, náluk ugyanis 
központi fűtés volt. Az ő indítványára – hogy a szekunak kevesebb esélye legyen 
neveket kiszedni belőlünk – kölcsönösen nem tájékozattuk egymást arról, hogy az 
általunk beszerzett írások kiktől származnak. S bár a stílusjegyek alapján a szerzők 
kilétét gyanítani lehetett (az Ara-Kovácsé például könnyen felismerhető), bizo-
nyosságot erről csak Budapesten szereztem, amikor egyszer közösen néztük át az 
Ellenpontok anyagát. 

Konspirációs hiányosságainkat bizonyítja azonban többek között az a tény 
is, hogy amikor Szőcs Gézával hármasban megegyeztünk, lebukás esetén mi válla-
lunk mindent, arról megfeledkeztünk, hogy a cikkek szerzőségét szétosszuk egy-
más között. Így, mikor erre került a sor, én – nehogy ellentmondásba keveredjünk 
egymással – az enyéimen kívül azt az egyetlen írást vallottam magaménak, amelyik 
rajtam keresztül futott be a szerkesztőségbe. Vallatószobáink között ingázva Raţ 
őrnagy többször megkérdezte tőlem, lehetségesnek tartom-e, hogy a többit mind 
Ara-Kovács írta; túlságosan különbözik a hangnemük. (A kérdést azzal hárítottam 
el, hogy nincs módomban megítélni, ki mennyire képes változtatni a stílusát.) 

A lap készítése során szerkesztőségi összejövetelekre emlékeztető találko-
zókra – talán az utolsó periódust leszámítva – nem került sor. A szerzők többsége 
közvetlenül, kisebb része közvetve, de a többitől jobbára függetlenül tartotta a kap-
csolatot Ara-Kováccsal. 

A nyár közepétől Szőcs Géza gyakrabban fordult meg Nagyváradon; részint 
magánügyben, részint azért, mert Bölöni Sándor tragikus halála után ő is megpá-
lyázta (sikertelenül) a színház irodalmi titkárának megüresedett állását. Jövetelei 
alkalmat adtak az Ellenpontokkal kapcsolatos megbeszélésekre. Molnár János vi-
szont – gyermekük születése miatt – éppen ettől az időtől kezdve maradt el; isme-
reteim szerint augusztus elejétől a lebukásunkat követő hetekig nem is igen járt 
Váradon. Ezért lehetséges, hogy ügyünk felgöngyölítéséből kimarad, ha a követ-
kező év januárjában náluk tartott házkutatás során meg nem találják az Ellen-
pontokban közölt verseit. A szeku az ő szerepéről talán csak az ezt követő kihall-
gatása során értesült. 

A nyár folyamán egyszer-kétszer Keszthelyi András is volt Nagyváradon, a 
feleségem és én azonban nem találkoztunk vele. Így, amikor 1982. november 8-án 
reggel Kolozsváron az utcáról bevitték őt a szekura, és a táskájában huszonvala-
hány Ellenpontok-példányt találtak, a dologra Ara-Kovácsnak kellett valamilyen 
magyarázatot adnia. Mi akkor ugyanis éppen második napja voltunk a szervek 
kényszerű vendégei, és én akkorra – néhány nehéz menet után – már „beismertem”, 
hogy járt nálam a folyóirat néhány száma, amelyeket egy átutazó ismerősöm ha-
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gyott nálam. A képzeletbeli személy pontos családnevére azonban „nem emlékez-
tem”, nehogy egy egyező nevű ártatlan embert zaklassanak miatta. 

A szerzők közül tudtommal csak Tőkés László nem járt abban az évben 
Nagyváradon. Az ő tanulmányát Szőcs Géza közvetítette Ara-Kovácshoz. Vele 
később ismerkedtünk meg véletlenszerűen Kallós Zoltánnál, amikor már áttele-
pedésünk ügyében zarándokolgattunk feleségemmel a kolozsvári magyar konzu-
látusra. 

Mint említettem, augusztusban elkészültem az Ellenpontok hatodik számá-
val, és csakhamar új munkába kezdtem. A Szőcs Gézával való egyik találkozónkon 
azt indítványoztam, küldjünk egy memorandumot a helsinki értekezlet ősszel ösz-
szeülő madridi utókonferenciájához, hogy megpróbáljuk felhívni a világ figyelmét 
a romániai magyarság elviselhetetlen helyzetére. Egy másik írásban pedig össze-
foglalnám a megoldást célzó alapvető követeléseinket, ami kiterjedne életünk min-
den területére (a leendő Programjavaslat). A jelenlevők, vagyis Ilona, a feleségem, 
Géza és Ara-Kovács egyetértettek a javaslataimmal. 

Ennek a megbeszélésnek az időpontját budapesti beszélgetésünkkor nem si-
került felidézni, de tény, hogy augusztus huszadika körül már készülődtem a két 
szöveg megírására, mert a feleségemmel akkor határoztunk úgy, hogy elhalasztjuk 
családgyarapításra vonatkozó terveinket. Úgy véltük, ez a vállalkozás még veszé-
lyesebb helyzetbe hozhat bennünket, aminek nem tehetünk ki egy magzatot vagy 
egy gyermeket. 

Közben azonban fejleszteni kívántuk sokszorosítási módszerünket és kapa-
citásunkat is. Ara-Kovács Attila már régen kerített egy erre a célra szolgáló szitával 
ellátott keretet, s valamikor április táján egyik ismerőse meg is mutatta neki a keze-
lését. Használata azonban egyre húzódott, többek között azért, mert Ara-Kovács 
egy megfelelő helyiséget szeretett volna találni erre a célra. Azt tartotta, nagyobb a 
lebukás veszélye, ha a szerkesztés és a nyomtatás egyazon helyen történik, s a leg-
jobb megoldásnak azt tekintette, ha valahol bérelnénk egy lakást. Én ezzel nem 
értettem egyet; szerintem a bennünket már azelőtt is szemmel tartó szeku számára 
feltűnő lett volna, ha hirtelen egy idegen helyre kezdünk rendszeresen járni, de 
önmagában az a tény is, hogy lakást bérelünk, miközben már rendelkezünk eggyel. 

Különös tekintettel a közelgő iskolaévre, szerettem volna, ha ezt a kérdést 
Ara-Kovács oldja meg. A tanítást soha nem tudtam félgőzzel végezni, s így az 
meglehetősen sok energiámat kötötte le. Úgy éreztem, aránytalanul sokat vállalnék 
magamra, ha a sokszorosítás is az én feladataim közé tartozna. Ara-Kovács azon-
ban arra kért, legalább a próbanyomtatáson vegyek részt. Erre ugyancsak valami-
kor augusztusban kerülhetett sor. Az időpontot ez esetben sem sikerült utólag tisz-
tázni. Tény, hogy rekkenő meleg volt, és a következő számokat már a lengyel 
rámka módszerrel nyomtuk szeptember végén. 

Ara-Kovács egy egyedülálló ismerősének, Óbis Ildikónak egyik szobáját 
kérte el, mondván, hogy otthon nem tud nyugodtan dolgozni (mármint olvasni és 
írni). A fiatal hölgy valamelyik faluba ingázott, s egy délelőtt, amikor tudtuk, hogy 
nem lehet otthon, átcipeltük a felszerelést és a hozzávalókat a lakásába. Amint 
benyitottunk, kellemetlen meglepetés várt: a házigazda otthon volt. Attila feltalálta 
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magát: azt mondta, hogy egy új fényképészeti eljárást akarunk kipróbálni. Hogy a 
dolog hihető legyen, többé-kevésbé elsötétítettük a szobát, különösen az előszobá-
ba nyíló üveges ajtót. 

A kísérlet nem sikerült. Attila valószínűleg túl sűrűre vagy túl hígra keverte 
a festéket, mert a betűk teljesen elmosódtak, és a szöveg olvashatatlanná vált. Jó 
ideig próbálkoztunk, eredménytelenül. A nyomdafestékkel összekentük viszont az 
asztalt, a szőnyeget, a függönyt, sőt a falat is. Nem győztünk tisztogatni utána; 
oldószerbűzben úszott az egész ház. Kínunkban nevetve vonultunk ki az ideiglenes 
laboratóriummá avanzsált helyiségből. 

Újból összepakolva mindent, visszahurcolkodtunk Ara-Kovács Attiláékhoz. 
Úgy érzem, meglehetős feltűnést kelthettünk, amikor ott vonulunk nagy csomagja-
inkkal a tömbházak között. 

Az eset tanulságait levonva arra a következtetésre jutottam, hogy mégiscsak 
magamnak és feleségemnek kell vállalnunk a sokszorosítást. Attilának azt mond-
tam, apródonként hozza el hozzánk az ehhez szükséges dolgokat. 

Mi egy szuterénlakásban éltünk, melynek két szobája közül a nagyobbik, vi-
zes falai miatt, tulajdonképpen lakhatatlan volt. Igencsak megfelelő volt mégis az 
Ady-köri üléseket követő összejövetelek számára, amikor a gyakran igen népes 
társaság, megfelelő számú szék híján, könyv- és folyóiratrakásokra telepedett. A 
lakás az udvar mélyén feküdt, fölöttünk egy óvoda és az evangélikus imaterem 
helyiségei voltak, így esténként senkit sem zavartunk. A szoba elég nagy volt ah-
hoz, hogy például a Kallós Zoltán vezetésével a kör meghívására érkezett kolozs-
vári táncház tagjai a reggeli vonatindulásig ropják benne a táncot. 

Itt sokszorosítottuk az Ellenpontok hetes és nyolcas számait. 
Mivel bármikor betoppanhatott hozzánk valaki, volt olyan nap, hogy nyolc-

tíz ember is benézett, ezért eleinte csak éjszaka dolgoztunk. Másnap viszont nekem 
tanítanom kellett, ezért áttértünk a korai kezdésre. Este nyolc-kilenckor bezártuk a 
bejárati ajtót, s hogy az újságpapírral borított ablakokon ne szivárogjon ki a fény, 
egy padlóra helyezett olvasólámpa világánál dolgoztunk. A munka így is az éjsza-
kába nyúlt. Ha valaki kopogott, eloltottuk a lámpát, s megvártuk, míg az illető eltá-
vozik. 

Rövid próbálkozás után már egészen jól ment a dolog. Én nyomtattam, a fe-
leségem, Ilona pedig szétteregette a lapokat a szobában, hogy száradjon a festék. 
Mindezt természetesen gumikesztyűvel. 

Ha valaki nem ismerné, a módszer lényege az, hogy a keret alján levő sűrű 
szitán egy hengerrel átpréselt festék a szita külső alsó oldalára rögzített stencilpapír 
betűrésein át a papírlapra nyomódik. A stencil az Ara-Kovács lakásán levő író-
géppel készült. 

Munka után naponta eltüntettük a nyomokat, s a felszerelést egy lomtár kacatjai 
alá rejtettük. Egy alkalommal a festék lecsorgott; Ilona egész mélyedést vájt a pad-
lódeszkába, mire az utolsó nyomokat is sikerült eltávolítania. A sokszorosítás befe-
jezése után lefűrészeltem a munkapadként szolgáló konyhaasztalunk szegélyét, 
mert teljesen átitatta a festék. 
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Este és éjszaka dolgoztunk, nappal pedig vártuk a házkutatást. Reggelente az 
elkészült nyomtatványokat a feleségem elvitte a szüleihez Nagyvárad egyik külte-
rületi részébe, a Hegyre (ma Váradhegyaljának nevezik), és becsomagolva betette 
ott a szekrénybe. Az édesanyja nem kérdezett semmit, csak megjegyezte, ha apó-
som észreveszi, azt mondja majd, hogy a mi ágyneműnk van benne. 

Mikor az egésszel megvoltunk – eltartott vagy egy hétig –, elmentünk a letétbe 
helyezett „ágyneműkért”, és elvittük Ara-Kovácshoz. Elég izgalmas utazás volt. 
Óvatosan figyelgettük az utasokat, nincs-e közöttük olyan személy, akinek hatal-
mában áll megkérdezni, mit viszünk degeszre tömött táskáinkban. 

Attila kesztyűs kézzel leszedte a lapokról a szárítás közben a padlóról felragadt 
hajszálainkat, amelyek éppoly árulók lehettek volna, mint az ujjlenyomat. 

Az élet ritka örömteli pillanatainak egyikét éltük meg. Ott volt előttünk mun-
kánk minden bizonnyal nem haszontalan eredménye. Ötven-ötven példány mindkét 
számból. 

Előbb azonban a tartalmuknak kellett elkészülnie. 
 
Az utolsó két erdélyi szám 

A Magyarországon sokszorosított kilences szám anyagait Ara-Kovács Attila 
1983 elején állította össze, és juttatta ki Romániából. Ez egyebek között az ő egyik 
írását, egy erdélyi román képviselőnek a bukaresti parlament egyik 1928-as ülésén 
elhangzott nemzetiségellenes beszédét, valamint a Földalatti Igaz Szó című akkor 
megjelent erdélyi szamizdat (amelynek én csak egyetlen számáról hallottam) Hajdu 
Győzőnek a román kommunista párt ’82 decemberi konferenciáján elhangzott talp-
nyaló beszédére reagáló cikkét közli. Azt ígéri ugyanakkor, hogy a tízes szám a 
szerkesztőségünk vélt és valós tagjai elleni megtorló akciók „dokumentumait” 
hozza majd, de erre már nem került sor. Lapunk megszűnt. 

Igaz ugyan, hogy ’83 januárjában még magam is hozzákezdtem egy felhívás 
megírásához, amelyet a demokratikus érzelmű románokhoz intéztünk volna. Ennek 
vázlatát azonban – kihasználva azt, hogy a bennünket felverő szekusok az udvaron 
várták meg, míg elkészülünk –, amikor február negyedikén a feleségemmel együtt 
újabb kihallgatásra vittek, elégettem, mert egy második házkutatástól tartottam. 

A folytatásnak nem volt már többé értelme. A cselekvés lehetőségei lezárultak 
előttünk Romániában. Akkor ugyan már valóban reménykedtünk, hogy a börtönt 
megússzuk (ebben csak azon év május 17-e után lehettünk bizonyosak, bár akkor is 
figyelmeztettek: dossziénkat bármelyik pillanatban elővehetik), de állandó megfi-
gyelésünket az Ellenpontok-ügy immár „legalizálta”. 

A legfájóbb a feleségem és a magam számára az volt, hogy a tavasszal las-
san újjáéledő Ady-kör tevékenységében, mely 1982. november 7-től a működését 
felfüggesztette, nem vehettünk többé részt. Már jelenlétünk is ürügyet adhatott 
volna a szervek újabb kör elleni akciói számára, hiszen annak addigi vezetőségéből 
hárman (a feleségem, Molnár János és én) szamizdatosok lettünk. Annak, ami ad-
dig életünk igen fontos részét képezte, s aminek a szervezése szabad időnk zömét 
igénybe vette, az elkövetkezőkben legjobb esetben is csak passzív nézői lehettünk 
volna. 



Az Ellenpontok rövid története 

49 
 

Azt a perspektívát, hogy „ellenpontos” voltunk miatt állandóan sakkban tart-
sanak, nem éreztük elviselhetőnek. El kellett tehát hagynunk Romániát. Akkor lett 
volna rá lehetőség, hogy esetleg közvetlenül Nyugatra távozzunk, mindketten úgy 
hittük azonban, hogy egy kommunisták uralta Magyarország is válhat (Erdély után) 
második hazánkká. 

Az Ellenpontok kiadásával való további próbálkozás ellen szólt az a tény is, 
hogy miközben a kilátástalan körülmények miatt igen kétséges eredményességgel 
dolgozhattunk volna, esetleg másokat is meghurcolhatnak velünk kapcsolatban a 
továbbiakban, mint az ’82 novemberében is történt. Ezt a lehetőséget nekünk, akik 
fél lábbal a börtönben, a másikkal már az emigrációban éltünk, nem volt jogunk az 
egyértelműen otthon maradni és hasznosan cselekedni kívánók fejére idézni. 

A novemberi események után leszűkült a mozgásterünk, és akadozott a szer-
kesztők közötti kapcsolat is. Szőcs Gézáról például hosszú ideig nem tudtunk 
semmit. Sokáig azt feltételeztük, hogy a börtönben van, vagy esetleg már végeztek 
is vele. Nem hittük el, hogy a szeku valóban keresi őt. Pedig így volt: november 7-
ről 8-ra virradó éjszaka eltűnt, és csak december 11-e körül sikerült letartóztatniuk. 
’83 januárjában meglátogattam őt egy kolozsvári kórházban, ahol a menekülés 
során szerzett sérüléséből származható tüdőembólia miatt kezelték. De mivel bizto-
sak lehettünk abban, hogy lehallgatnak bennünket, csak a lebukásunkkal kapcso-
latos – és a szeku által is ismert – eseményekről számoltunk be egymásnak. 

A folytatás gondolata mégis kísértett még egy darabig. Március elején, újból 
a magyar konzulátust járva áttelepedésünk ügyében, a szerkesztőségi törzsgárda 
tagjai, vagyis Szőcs Géza, Ara-Kovács Attila, a feleségem és én, összejöttünk a 
Géza kolozsvári lakásán, ahol erről a kérdésről tárgyaltunk. A bömbölő rádió társa-
ságában fejtettük ki véleményünket. Főleg Ara-Kovács kardoskodott amellett, hogy 
tovább kell csinálnunk, Géza lényegében egyetértett vele, magam azonban elle-
neztem ezt. A fent sorolt indokokon kívül mindenekelőtt azért, mert a folyóirat lé-
tét igazán az motiválná, ha tényeket tárnánk fel az erdélyi valóságról. Ezek egy 
része viszont (minden statisztika) hozzáférhetetlen, ugyanakkor egy olyan infor-
mációs hálózatra lett volna szükségünk, aminek kiépítése még lebukásunk előtt 
sem lett volna lehetséges, különös tekintettel az állambiztonsági szervek által létre-
hozott ellentétes előjelű információs hálózatra. Ez volt a véleményem egyébként az 
előző év októberének végén – novemberének elején is, amikor a lap leállítása mel-
lett döntöttünk. 

Március 15-én újból kihallgattak bennünket a váradi szekun. Elibem tettek 
egy gépelt és aláíratlan szöveget mint Szőcs Géza „vallomását”, amely mindazt 
tartalmazta, ami kolozsvári találkozónkon valóban elhangzott. Én tagadtam, hogy 
bármi ilyesmiről szó lett volna, s előadtam beszélgetésünk tárgyának azt a válto-
zatát, amiben előrelátóan már akkor megegyeztünk. Ez kihallgatóimat kihozta 
ugyan a sodrából, de brutális eszközökhöz már nem folyamodtak. Az eset azonban 
meggyőzhetett arról, hogy valóban meglehetősen jól dolgoznak a „fiúk”, s ez meg-
erősítette tevékenységünk folytatásával kapcsolatos fenntartásaimat. 

De térjünk vissza az Erdélyben megjelent számokhoz. 
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A hetes anyaga augusztus–szeptember folyamán állt össze. Mindenekelőtt 
Ara-Kovács Attila írásai töltötték ki, de Keszthelyi Andrásnak is van benne cikke. A 
magam hozzájárulása mindössze annyi volt, hogy felvettem a Szabad Európa Rádió 
román adásának egyik műsorát („hivatalos” magnón: kölcsönkértem az iskolától, 
ahol tanítottam), melyben neves román emigránsok beszélgettek az akkori Romániá-
ról. Lefordítottam; Párizsi beszélgetés címen jelent meg. Itt már Szőcs Géza is meg-
szólalt a lapban: ő írta a szám vezércikkét,19 amelyben a szekunak az Ellenpontok 
megtalálására irányuló fokozódó tevékenységéből kiindulva felteszi a kérdést, hogy 
mi, a lap szerkesztői, vajon mire számíthatunk. Példákkal illusztrálta, hogy jelenték-
telen politikai indokokkal hamar osztogatják a börtönéveket, de súlyosabb „vétsége-
kért” Románia „nem engedhet meg magának politikai pereket”. S noha „szelíd kis 
publikáció az Ellenpontok”, hiszen „egyetlen közleményünkben sem kívántunk 
megdönteni vagy felforgatni semmiféle tisztességes államrendet; nem esett szó a 
határoknak primitív hitű és reményű tologatásáról, egyetlen nép valódi és jogos in-
tegritásának megcsorbításáról sem”, sok jóra nem számíthatunk, mert a „szeku ha-
ragját” mindenekelőtt az váltja ki, hogy „ez az első Romániában megjelent szamizdat 
kiadvány. Márpedig a semmitől az első – mégoly ártalmatlan – sajtótermékig sokkal 
nagyobb lépést kellett megtenni, mint az elsőtől a másodikig vagy az ötödikig – me-
lyek talán nem is lesznek olyan ártatlanok”. Mindezek alapján Szőcs a „véletlen bal-
esetek” lehetőségét tartotta valószínűnek, amire ugyancsak hazai példákkal szolgál. 
Végkövetkeztetése: „Erdélyt vissza, mindent vissza? Ugyan, ki beszél itt erről! De 
azért – minek szépítsük – a fejünkkel játszunk.” 

Említett budapesti beszélgetésünkön Ara-Kovács elmondta, ezt tartja az El-
lenpontok legjobb számának, ami valóban indokolt: ez a legfolyóiratszerűbb. 
Mintha saját sorsunkat is előre vetítené, több írása és interjúja a kivándorlás módo-
zatairól az emigránsok kálváriájáról szól. 

Míg a hetes szám készült, én a Programjavaslat20 szövegén dolgoztam. A 
megelőző évtizedben eléggé részletekbe menően megismerkedtem helyzetünk 
minden vonatkozásával. Az anyag bennem volt tehát, csak a következtetéseket 
kellett leszűrni. Néhány, számomra tisztázatlan dolognak azonban menet közben 
kellett utánanéznem. Egyes jogi vonatkozásokat egy ügyvéd ismerősöm21 segítsé-
gével tisztáztam, igyekezetem szerint úgy, hogy ne sejtse, mi rejlik elméleti érdek-
lődésem mögött. Tőle szereztem például az ítéletek semmítésének jogi fogalmát, 
amit a Programjavaslat nyugati kiadványokban megjelent szövegeiben általában 
semmisítéssé „helyesbítettek”. 

A Programjavaslat bevezető részében helyzetünk lényeges vonásait igyekez-
tem felvázolni: „Az erdélyi (és általában a romániai) magyarság eddigi létének 
talán legsúlyosabb veszélyhelyzetét éli meg napjainkban. A megmaradását biztosí-
tó jogai csak a látszat szintjén léteznek, mely a nyilatkozatokban és az ünnepi be-

                                                      
19 Erdélyt vissza, mindent vissza?  
20 Teljes címe: Az ELLENPONTOK szerkesztőségének  PROGRAMJAVASLATA a romániai 

magyarság jogfosztott helyzetének megváltoztatása érdekében. 
21 Király Ernő nagyváradi ügyvédről van szó. 
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szédekben megfogalmazottakkal homlokegyenest ellenkező gyakorlatot és valósá-
got hivatott takarni.” Ebben a valóságban minden „természetes igény csak egyfajta, 
többé-kevésbé alázatos (…) kérés formáját öltheti”, és „a legképtelenebb dologként 
jelenik meg bármiféle jog követelése”. Ezért, mivel „meggyőződésünk, hogy két 
etnikum csak akkor élhet egymás mellett, sőt együtt, ha egyenértékű partnerekként 
viszonyulnak egymáshoz, a romániai magyarok számára követeljük a jogaik és 
lehetőségeik védelmét biztosító elvszerű követelés szabadságát!” 

Nem voltam optimista a követeléseink érvényre jutásának lehetőségeit ille-
tően. „Napról napra rosszabbodó helyzetünk azonban cselekvésre kötelez, mert 
nem engedhetjük meg magunknak az e viszonyok megváltozásában reménykedő 
csodavárás luxusát.” 

Az alapköveteléseket eredetileg tíz pontban fogalmaztam meg. Ezekből – két 
pont későbbi összevonása által – a következő kilenc maradt a végleges szövegben: 

„I. Követeljük, hogy az egész magyarság elszakíthatatlan részének tekintes-
sünk, és ezen, valamint román állampolgári minőségünkben minden akadályozta-
tástól mentesen ápolhassuk kapcsolatainkat a Magyar Népköztársasággal, mind 
intézményi, mind pedig egyéni szinten!” 

„II. Követeljük a romániai magyarság mint etnikai közösség intézményes 
önvédelmének és kulturális autonómiájának biztosítását!” 

„III. Követeljük a túlnyomóan magyarlakta területek önigazgatását és mél-
tányos részünket az ország vezetésében!”  

„IV. Követeljük a tág értelemben vett Erdély (azaz: a történelmi Erdély, a 
Részek és a Bánság) etnikai összetétele mesterséges megváltoztatásának azonnali 
leállítását!” 

„V. Követeljük a romániai magyarság azonosságtudata kialakításának és 
fejlesztésének lehetővé tételét!” 

„VI. Követeljük, hogy a magyar nyelv a tág értelemben vett Erdély minden 
magyarok által is lakott vidékén a hivatali és a köznapi szóhasználatban egyenran-
gú legyen a román nyelvvel!”  

„VII. Követeljük, hogy a romániai magyarok a románokéval egyenlő érvé-
nyesülési lehetőségekkel bírjanak!” 

„VIII. Követeljük, hogy megőriztessék történelmi és kulturális múltunkhoz 
kapcsolódó környezetünk!” 

„IX. Követeljük, hogy a még magyar anyanyelvét beszélő moldvai csángóság 
– a jelenlegi statisztikai gyakorlattal szemben, mely a csángóság egészét románnak 
tekinti – újból magyarnak vallhassa magát, és bekapcsolódhasson a magyar kul-
túrkörbe!” 

Minden követelést alpontokra bontottam, arra törekedve, hogy a tartalom va-
lóban átfogja életünk minden területének problémáit.22 

Írás nem adott még számomra ehhez fogható élményt. Sem azelőtt, sem az-
után nem éreztem olyan szabadnak magam, mint amikor 1982 szeptemberében 

                                                      
22 Lásd: Ellenpontok. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000. 318−322. 
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Erdélyben, a szinte elviselhetetlen valóság ellenében gondolkodva, a Programja-
vaslatot írtam. 

Valamikor szeptember vége felé adódott alkalom arra, hogy az általam írt 
szöveget megbeszélhessük. Erre a mi lakásunkban került sor a feleségem, Szőcs 
Géza, Ara-Kovács Attila s a magam részvételével. 

Szőcs Géza több módosítást javasolt. Nagyképűnek tartotta a bevezetőnek 
azt a mondatát, melyben – a Romániában uralkodó hűbéri viszonyokat visszauta-
sítva – európaiaknak vallottam magunkat. Javasolta, hogy az alapkövetelések al-
pontjai közötti átfedések megszüntetése érdekében minden kulturális követelést a 
magyar kisebbség intézményes önvédelmére és kulturális autonómiájára vonatkozó 
pontba soroljunk. Ugyancsak Géza indítványozta, hogy az iskolai osztálylétszámra 
vonatkozó alpontnál hivatkozzunk a jugoszláv nemzetiségi törvényre, mint köve-
tendő példára, valamint hogy a Programjavaslat tartalmazza annak az igényét, hogy 
helyzetünket egy pártatlan nemzetközi bizottság vizsgálja meg. (Ebből lett az utol-
só pont, ismét tízre egészítve ki a fő követelések számát.) 

Ara-Kovács Attila – számomra meglepő módon – az én eredeti szövegválto-
zatomat védelmezte Szőcs Géza indokolt megállapításaival szemben, ami azért is 
kevéssé érthető, mert egyszer kijelentette: alapvetően nem ért egyet a Program-
javaslattal (hogy miért, azt nem indokolta), de azért hajlandó lehozni az Ellenpon-
tokban. Ez a kijelentése röviddel a megbeszélésünk után hangzott el.  

A szükségesnek tartott módosításokat a feleségem végezte el a szövegen, én 
pedig hozzátoldottam a tízedik pontot, amely így szól: „X. Követeljük, hogy pártat-
lan nemzetközi (de magyarokat és románokat is magában foglaló) bizottság vizs-
gálhassa meg helyzetünket, és dönthessen minden sorsunkat érintő vitás kérdés-
ben!” 

A megbeszélésen vitára bocsátott szöveg többi része változatlan maradt. 
Néhány nekifutás után szeptember végére a Memorandum is elkészült. Ez 

műfajához illően rövid szöveg, mely helyzetünk hasonlóképpen rövid összefog-
lalása után megkérdőjelezi a kisebbségi kérdés nemzetközi gyakorlatban érvénye-
sülő megközelítési módjának lehetséges hatékonyságát, mert „kizárólag az emberi 
jogok szempontját veszi figyelembe”, és „megfeledkezik azokról az értékekről, 
melyeket egy nemzeti kisebbség, tradícióira visszavezethetően, sajátos kultúrá-
jában és kollektív egyéniségében mint közösség hordoz”. Mivel ez az egyoldalú 
megközelítés – szándékától függetlenül – a kisebbséget gyakorlatilag kiszolgáltatja 
a többségnek, szükség van a kollektív kisebbségi jogok nemzetközi kodifikálására. 
Ezek lényegét – a romániai magyarokra vonatkoztatva – a Memorandum négy 
pontban fogalmazza meg: 

„1. Etnikai és kulturális szempontból az összmagyarság elszakíthatatlan ré-
szének tekinthessük magunkat, s ezzel egyenértékű jog illessen meg minden nemzeti 
kisebbséget. 

2. Szabadon megőrizhessük sajátosságainkat és kollektív értékeinket. 
3. Független érdekvédelmi szervezetet hozhassunk létre. 
4. Ezen jogoknak – nézetünk szerint – valós érvényt csupán egy olyan pártat-

lan nemzetközi bizottság létrehozásával lehetne szerezni, amely megvizsgálná hely-
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zetünket, döntene az egyes vitás kérdésekben, és ellenőrzési hatáskörrel is rendel-
kezne.” 

Ara-Kovács egyetlen módosítást kért a szövegben. Azt írtam: „Az államha-
talom mint rejtőzködő ellenséghez viszonyul hozzánk, mindenekelőtt az értelmi-
séghez.” Azt kívánta, tegyük hozzá: „és a munkássághoz”. Én ezzel ma sem értek 
egyet, de ez a betoldás a lényegen nem változtatott. 

A Memorandum közös megtárgyalására nem volt alkalom: Szőcs Géza ak-
kor nem járt Váradon. Mi viszont siettünk, hogy minél hamarabb kinyomtatva lás-
suk a két utolsó számot.  

A Programjavaslat és a Memorandum a nyolcas számban jelent meg Ara-
Kovács Attila rövid előszavával. Szövegüket – megfelelő fordításokban – eljut-
tattuk az USA, Nagy-Britannia, Finnország, Franciaország, a Német Szövetségi 
Köztársaság, Ausztria és Spanyolország madridi konferencián részt vevő képvi-
selőihez, továbbá a magyar külügyminisztériumnak. Ara-Kováccsal latolgattuk, 
hogy a címzettek közé vegyük-e be a Szovjetuniót? Végül abban egyeztünk meg, 
hogy ezt nem tesszük. Én ma is csak örülni tudok ennek a döntésnek, noha utólag 
sokan igen apolitikus gesztusnak minősítették. 

Ugyancsak nálunk volt 1982. november elején az a megbeszélés, amelynek 
során Szőcs Géza egy budapesti ismerőse, a közvetítésben fontos szerepet játszó 
Bollobás Enikő azt javasolta, vállaljuk hárman nyíltan a Madridba juttatandó do-
kumentumokat, mert így annak nagyobb súlya lenne, mintha csak névtelen szemé-
lyek húzódnának meg mögötte. Ara-Kovács Attila kivételével mindnyájan egyetér-
tettünk a javaslattal. Érveim között az is szerepelt, hogy szerintem az állambizton-
sági szervek úgyis ránk akadnak, találjon ez bennünket emelt fővel. Ara-Kovács 
vétója azonban eldöntötte a kérdést. 

Az Ellenpontok Programjavaslatának követelései – a helyzet változása elle-
nére, sajnos – számos vonatkozásban ma is aktuálisak. 

Sok illúziót sem a megfogalmazott követelések valóra válthatóságával, sem 
beadványunknak a madridi konferencián való hangsúlyozottabb figyelembevé-
telével kapcsolatban nem tápláltunk. Eleget kellett azonban tennünk a magunk 
felállította követelménynek, amit a Programjavaslat szövege így fogalmaz: „vala-
hol benn is meg kellene végre bontani a hallgatás falát…” 

 
A végjáték 
Már kezdettől úgy oszlottak meg a szerepek, hogy míg mi, váradiak, „csi-

náljuk” az Ellenpontokat, Szőcs Géza terjeszti azt Erdély különböző részein. Ez 
azért is volt így ésszerű, mert ő mozgékonyabb volt nálunk, és kapcsolatai is gaz-
dagabbak voltak a miénknél az országrész belső területein. E tevékenysége során 
jutott el Ara-Kovácshoz Tőkés László tanulmánya az erdélyi református egyház 
helyzetéről, aki – Szőcs Géza elmondása szerint – csak azután bocsátotta azt a fo-
lyóirat rendelkezésére, miután az első számokat már látta. 

Június–július folyamán én is adtam az addig megjelent példányokból néhány 
váradi ismerősömnek. Közülük legalább ketten – a lapban megjelent felhívásnak 
megfelelően – tovább is adták azokat. Rövidesen visszahallottuk környezetükből, 
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hogy többnek a kezében járt az Ellenpontok, s ezért én leálltam a terjesztéssel. 
Ugyanis ha a hír mihozzánk visszajutott, éppúgy eljuthatott a szekuhoz is, és el 
akartuk kerülni a korai lebukást. Arra törekedtünk, hogy amennyire lehetséges, a 
szerkesztés és a kiadás helye maradjon „védett” ebből a szempontból. 

A terjesztés végeredményben azt jelentette, hogy a folyóiratot kölcsönadtuk, 
s elolvasása után visszakértük. Ezt – tekintettel az első hat szám öt-öt példányban 
történt sokszorosítására – másként nem is lehetett volna megoldani. A hetes és a 
nyolcas ötven-ötven példánya e vonatkozásban új helyzetet teremtett, nincs azon-
ban tudomásom arról, hogy a novemberi házkutatások idején az Ellenpontok olva-
sói közül bárkinél is találtak volna példányokat. 

Az idő multával tevékenységünk mind kockázatosabbá vált. Miután a Sza-
bad Európa Rádió egyik augusztusi adásában ismertette az Ellenpontok első három 
számának tartalmát, az állambiztonsági szervek mind jobban fokozódó szorga-
lommal keresték a szerkesztőket. Valószínűleg jobban el kellett volna gondolkod-
tasson bennünket az a tény, hogy Szőcs Gézát már augusztus végén felkereste egy 
szekus, és a folyóiratról érdeklődött tőle. Bár az elgondolkodásnál többet nemigen 
tehettünk volna, hiszen Szőcs nem lett volna kinek átadja vállalt terjesztői teendőit. 
Mint akkor elmondta, a SZER említett adására s egy Spiegel-cikkre hivatkozva 
elismerte, hogy tud az Ellenpontokról, de csak annyit, amennyiről ezekből értesül-
hetett. Mindnyájunk számára nyilvánvaló volt, hogy a továbbiakban még jobban 
figyelik őt, szoros követésének konkrétumai azonban csak lebukásunk után kerül-
tek a felszínre. 

Ezzel kapcsolatban egy negatív mítosz is született. 
Már Magyarországon éltünk (Szőcs Géza még otthon volt), amikor tudomá-

sunkra jutott, hogy Balogh Edgár magyarországi látogatása idején azt terjeszti ró-
lunk, hogy tulajdonképpen provokátorok voltunk, mert ha valakinél mi megfor-
dultunk, távozásunk után annál azonnal házkutatást tartottak. 

Többször említett budapesti beszélgetésünkön ez a kérdés is felvetődött. 
Szőcs Géza határozottan cáfolta, hogy lebukásunk előtt az általa meglátogatott 
személyek bármelyikénél is házkutatás lett volna, az ezt követő periódusban is 
csupán kihallgatták legtöbbjüket. A mi váradi barátaink közül csak kettőnél volt 
házkutatás: a Szőcs Gézát többször vendégül látó és abban az időben Ara-Ko-
váccsal szoros kapcsolatot tartó Kertész családnál, valamint az évekkel azelőtt 
mondvacsinált indokokkal egyszer már meghurcolt Varga Gábornál. Mindkét he-
lyen ugyancsak ’82 novemberében. 

A bennünket érintő híresztelés azonban – meglehetős megdöbbenésemre – 
átmeneti válságot idézett elő egy fontos személyes kapcsolatomban,23 és valószí-
nűleg sohasem fogom megtudni, hogy – más tényezők mellett – mennyi szerepe 
lehetett családom három és fél esztendős magyarországi vergődésében. A híreszte-

                                                      
23 Joó Rudolf, akkor a Kisebbségkutató Csoport vezetője, utólag bevallotta, hogy Balogh 

Edgár kijelentései miatt két hétig töprengett, míg úgy döntött, hogy mégis folytatja ve-
lem az együttműködést.  
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lő ugyanis jó kapcsolatban állt Aczél Györggyel, aki akkor még a magyar kommu-
nista hatalom második embere volt. 

Az Ellenpontok – nem utolsósorban kis példányszáma miatt – nem a mi ter-
jesztésünk révén vált valóban ismertté. Fő szerepük ebben a nyugati médiáknak 
volt, mindenekelőtt a Szabad Európa Rádiónak, mely november–december folya-
mán többször is beolvasta a Memorandum és a Programjavaslat szövegét. Valószí-
nűleg még nagyobb hírre tett volna szert, ha bennünket börtönbe zárnak. Ezzel 
feltehetően a román hatalom is számolt. 

A figyelmeztető jelek az idő haladtával sokasodtak. 
Az mindnyájunk számára „természetes” és megszokott volt már, hogy Nagy-

váradon az Ady Endre Irodalmi Kör aktív tagjait rendszeresen figyelik. 1981 már-
ciusában például két-három héten keresztül minden pénteken (a köri ülések napján) 
néhány szekusokkal tömött kocsi állt a házunk előtt, s vendégeinket látványosan 
hazakísérték. Miután látták, hogy a megfélemlítési akció nem ér célt, és az ülések 
utáni otthoni összejöveteleink hagyományával nem szakítunk, a látványosság ab-
bamaradt. 

1982 nyarán hosszas munkálatok kezdődtek a fölöttünk lévő óvoda padlóján. 
Megmagyarázható gyanakvással fogadtuk a dolgot, többször végigkopogtattam a 
mennyezetet, és ismételten átkutattuk a lakást lehallgató berendezések után. (Telefo-
nunk nem volt.) Feszültségünket lelki vállrándításokkal próbáltuk ellensúlyozni, és 
igyekeztünk nem tulajdonítani jelentőséget az egésznek. Jóval később tudtuk meg, 
hogy ebben az időszakban olyan emberek tanyáztak fölöttünk, akiknek hatalmában állt 
számon kérni az evangélikus lelkésztől, mit keres ott levő saját irodájában. Ez egybe-
cseng az ellenünk indított vizsgálatot vezető szekustisztnek, Ioan Sălăgeannak az állítá-
sával: szerinte a lakásunkat júliustól kezdve intenzíven figyelték. 

Az ősz folyamán szaporodtak a hozzánk befutó hírek arról, hogy a legkülön-
bözőbb embereket rendelik be kihallgatásra a szekuhoz Ellenpontok-ügyben, első-
sorban Kolozsvárott. 

Októberben kölcsönadtam az addig megjelent Ellenpontok-számokat egy 
váradi ismerősömnek (az ő kifejezett kérésére: „legalább egy számot ha tudnál ke-
ríteni belőle”). Két nap múlva bevitték a szekura, s vagy egy hétre rá újra elbe-
szélgettek vele. Mint elmondta, mindkét ízben tagadta, hogy folyóiratunkat látta 
volna. (Azt a műanyag zacskót, amiben a munkahelyén visszaadta a kölcsönkapott 
példányokat, vallatásomkor fölemlegették: hogy volt azzal a narancssárga zacskó-
val, amit X adott át nekem? A kérdésre nem forszírozták a választ, s többé nem 
tértek vissza rá.) 

Ugyancsak októberben hallgatták ki Géza apját, Szőcs István irodalom-
kritikust is, az Ellenpontokról s a fia magyarországi kapcsolatairól faggatva őt. 

Természetesen több hibát is elkövettünk menet közben. Feltehetőleg hiba 
volt váradi ismerőseim közül egyiknek-másiknak odaadni az Ellenpontokat. Bizo-
nyára helytelen volt, hogy mind Ara-Kovácsnál, mind nálunk a lehallgatás valószí-
nűsége ellenére esetenként fesztelenül beszéltük meg dolgainkat. Erre azonban 
csak akkor került sor, amikor a megbeszélés feltétlenül szükséges volt. 
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Tőkés László vagy Szőcs Géza (talán mindkettő) későbbi kihallgatása során 
a szeku bemutatott egy fényképet (vagy talán csak hivatkoztak rá?), amelyen egyi-
kük a másiknak az utcán átad egy Ellenpontok-példányt. A képen a folyóirat címe 
állítólag jól olvasható. 

Bollobás Enikő, aki – mint már említettem – a későbbiek folyamán fontos 
szerepet játszott a közvetítésben, 1982. július elején azért jött át Erdélybe, hogy 
megismerkedjen Szőcs Gézával és Ara-Kovács Attilával, mert otthon azt hallotta 
róluk, hogy ők szerkesztik az Ellenpontokat. Molnár Gusztáv, aki akkor a Kriterion 
szerkesztője volt Bukarestben, szeptemberi váradi látogatásakor Ara-Kováccsal 
akart találkozni, mert úgy tudta, hogy az „nyakig benne van az Ellenpontokban”. 
Ara-Kovács meglehetősen zavarban volt akkor, s nekem azt mondta, Molnár előtt 
eltagadta, hogy köze lett volna a folyóirathoz. 

Mindmáig tisztázatlan számomra, hogyan indultak el s keringtek ezek a hí-
rek, és mennyi szerepük volt abban, hogy november elejére a szeku pontosan tudta, 
kikre kell lecsapnia. 

Megítélésem szerint hiba volt az is, hogy Ara-Kovács Attila és Keszthelyi 
András gyakran folytattak éjszakai telefonbeszélgetéseket, melyek során több is-
merősüket (köztük engem is) az általuk kitalált álneveken emlegettek. Önmaguk-
nak is álnevet adtak. A novemberi kihallgatáskor időbe telt, míg a szekusok elhit-
ték, hogy nekem fogalmam sem volt erről a romantikus ízű fedőneves játékról. 
Mikor előhozakodtak vele, először azt gondoltam, ők találták ki az egészet, hogy 
az összeesküvés vádjával ijesztgessenek.  

A lebukásunk és lecsukatásunk lehetősége többször témája volt akkori be-
szélgetéseinknek. Én meg voltam győződve arról, hogy elkapnak bennünket, s ezt a 
véleményemet a feleségem is osztotta. Ara-Kovács viszont valószínűtlennek tartot-
ta, hogy ránk találnának, ám ha ez mégis megesik, szerinte – nemzetközi nyomásra 
– három-négy éven belül amnesztiával kiszabadulnánk. (A Borbély Ernő esete 
azonban – akit általam akkor alig ismert politikai vádak alapján éppen 1982 no-
vemberének második felében tartóztattak le és ítéltek el – nem igazolja ezt az op-
timizmust.) 

Egy ilyen beszélgetés alkalmával határoztuk el, hogy a lehetséges áldozatok 
számának csökkentése érdekében hárman vállalunk mindent az Ellenpontokkal 
kapcsolatban. 

Október végén Szőcs Géza Nagyváradra érkezett. Említett magyarországi 
ismerősét, Bollobás Enikőt várta. 

Ha jól emlékszem, 29-e szombat volt. A Kertész családnál találkoztunk, 
majd kimentünk az utcára beszélgetni a már hagyományos felállásban: a fele-
ségem, Szőcs Géza, Ara-Kovács és én. A ködös őszi időben a város mellékutcáit 
járva a „hogyan tovább”-ról tárgyaltunk. A hangulatot illően árnyalta az a civil mo-
toros, aki szinte egész idő alatt körülöttünk cirkált. 

Azt mondtam, itt az ideje, hogy mindent eltüntessünk. Úgy érzem, rövid idő 
kérdése csupán, hogy lecsapjanak ránk (mint kiderült, még egy hetünk volt), és nincs 
valódi értelme további működésünknek. Az eddigi szintet nemhogy meghaladni, de 
tartani sem tudjuk. Helyzetünkről nincs módunkban konkrét adatokat közölni, mert 
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azok, amikhez mi személy szerint hozzájutunk, csak a szekut vezetnék nyomra. Kizá-
rólag elméleti írások megjelentetése akciónk folytatását nem igazolja, és a kockázatot 
sem érdemli meg. Szüntessük be tevékenységünket, mielőtt a színvonalnak a körülmé-
nyek miatti csökkenése érdektelenné nem teszi az Ellenpontokat. 

Szőcs Géza lényegében azonos véleményen volt velem. Szerinte most új dolog-
gal kellene próbálkozni: egy rádióadót szeretne beszerezni, ezúton kísérelve meg a 
közvélemény felrázását. Én ehhez nem szóltam hozzá; túl fantáziadúsnak és kivihetet-
lennek tartottam a tervet. A lebukás veszélyét pedig még nagyobbnak és azonnalinak 
láttam, hiszen egy rádióadót könnyebb megtalálni, mint egy földalatti folyóirat szer-
kesztőségét. A feleségem, Ilona ugyancsak a lap beszüntetését szorgalmazta, Ara-
Kovács Attila azonban szívósan ellenállt, és csak lassan adta be a derekát. 

Másnap elmentem Ara-Kovácshoz, és leszereltük a sokszorosításhoz hasz-
nált írógép karjait. Otthon leolvasztottam a betűket, s az azt követő napon, miköz-
ben gyalog mentem a város másik végében lévő iskoláig, ahol tanítottam, apródon-
ként mindent belehajítottam a Körösbe. (Sălăgean a kihallgatás végén azt mondta: 
megkotortatják a Köröst, s elég, ha csak egyetlen betűt találnak…) 

Attila semmiképpen nem akarta megsemmisíteni a sokszorosító berendezést, 
de elvitte tőlünk. Azt mondta, ha mi nem csinálunk szamizdatot, majd csinálnak 
utánunk mások; legyen kéznél a hozzávaló. Az, akinél letétbe helyezte, később 
maga is Magyarországra telepedett át. Óbis Ildikóról van szó, akinél Ara-Ko-
váccsal a „nyomtatási próbát” tartottuk.  Budapesten egyszer találkoztam vele. 
Elmondta, hogy Romániából való eljövetele előtt az egészet bedobta a szemétbe. 
Fogalma sem volt arról, hogy mire szolgál. 

Miután a tartalék stencilpapírokat s a maradék nyomdafestéket is elégettük, 
„tisztán” néztünk a hamarosan bekövetkező házkutatás elé. Tény, hogy a szervek 
Nagyváradon semmiféle terhelő bizonyítékot nem találtak, s egy esetleges perben 
csak a vallomásainkra építhettek volna, amelyekkel kapcsolatban (az Ara-Kovács 
ötletére) szorgalmasan azt terjesztettük, hogy – mivel kényszer hatására írtuk – 
meg fogjuk tagadni azokat. Ezt különösen az előtt az ismerősöm előtt hangoz-
tattam, akiről tudtam, hogy kapcsolatban áll a szekuval. 

Ha a nyolc hónap munkájának eredményét statisztikai szempontból megvizs-
gáljuk: a megjelent nyolc szám 65 írást tartalmaz 266 gépelt oldalon. Az írások 
egyharmadát dokumentumanyag (ideértve a Lăncrănjan-könyv szemelvényeit is), 
valamint külföldön megjelent kiadványokból átvett anyagok képezik. Kétharmaduk 
erdélyi szerzők tollából származó első közlés; ez az egész terjedelemnek több mint 
a felét teszi ki. A legtermékenyebb szerző Ara-Kovács Attila volt (az eredeti cik-
kek számának mintegy fele, terjedelmük több mint egyharmada). Nekem csak hat 
önálló írásom volt (a Programjavaslattal együtt), ezek azonban az átlagosnál hosz-
szabbak, így az első közlések terjedelmének közel negyedét alkotják. Az eredeti 
cikkek mintegy 80%-a – mind számuk, mind terjedelmük tekintetében – Ara-
Kovácstól, Keszthelyi Andrástól és tőlem származik. Ugyanez az arány, ha a 
Nagyváradról és annak környékéről származó írásokat egybevetjük a kolozsvári 
eredetűekkel. Következésképpen az Ellenpontok nem csupán keletkezését, de tar-
talmát tekintve is alapvetően nagyváradi-partiumi szellemi termék. 
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A szekuhoz az Ellenpontokra vonatkozó információk minden bizonnyal igen 
sok szálon futottak be. Lebukásunk közvetlen kiváltója azonban az volt, hogy 
Szőcs Géza november elején valamelyik számot kölcsönadta egyik kolozsvári is-
merősének. Az továbbadta valakinek, aki azonnal bevitte az állambiztonsági szer-
vekhez. Ezért Gézát hatodikán (egy szombati napon) kihallgatták, és – mint később 
elmesélte – azt mondták neki, hogy mind Keszthelyi András, mind pedig „a két 
nagyváradi” letartóztatásban van. Géza ezt nagyon hihetőnek tartotta, s ezért – 
miután azzal engedték ki, hogy két nap múlva folytatják – jobbnak látta, ha eltűnik. 
Hetedikéről nyolcadikára virradó éjjel hagyta el Kolozsvárt. Előzőleg megpróbálta 
Ara-Kovácsot felhívni, de az ő telefonja akkor nem működött, s ez megerősíteni 
tűnt a letartóztatásról mondottakat. 

Nagyváradon november 7-én reggel kezdődött a szeku akciója, Ara-Ko-
vácsnál, Kertészéknél és nálunk tartottak házkutatást egyidejűleg, majd mind-
nyájunkat bekísértek. 

Mi akkor éjszaka a sógornőm születésnapját s az én névnapomat ünnepeltük. 
Miután a csaőládhoz tartozó fiatalok kialudták magukat, éppen lefekvéshez készü-
lődtünk a feleségemmel, amikor megverték a lejárati ajtót. Ioan Raţ őrnagy jött e-
löl, szinte boldogan lobogtatva a hatósági cédulát (feltehetően tudott arról, hogy a 
’81 tavaszi megfigyelésünk idején többször kijelentettem: hozzánk szekus csak 
házkutatási paranccsal teszi be a lábát), és kérdésemre azt mondta, hogy aranyat és 
valutát keresnek nálunk. A házkutatás befejeztével nem győzték elcipelni elkobzás-
ra ítélt könyveinket, hozzá csatolva az Ady-kör dokumentációját, magánlevelein-
ket, a feleségem verseit, a Bihar megye történelmére vonatkozó feljegyzéseimet 
stb. Jegyzőkönyvet is kaptunk az elhurcoltakról. Ennek egyik aláírója Dulama ka-
pitány volt, aki benn a fő verőembernek bizonyult. (Akkor még csak kapitány volt. 
Később Bukarestbe került, és feltehetőleg a Román Hírszerző Szolgálat egyik osz-
lopos tagja lett.) 

Reggel kilenctől délután fél négyig tartott nálunk a házkutatás, ezalatt tucatnyi 
szekus fordult meg a lakásunkban. Ezután kocsiba ültettek, hogy tartsunk velük „egy 
félórás beszélgetésre”. Mivel az Ellenpontokkal kapcsolatosan semmit sem találtak, a 
feldühödött Sălăgean parancsára kiskorú sógornőmet is velünk hozták. 

Itt azonban már egy másik történet kezdődik. 
 
Göteborg, 1990. október–december 
 
 

Tóth Károly Antal: Az Ellenpontok rövid története. Megjelent a nagyváradi Kelet-
Nyugat 1991/1–8. számaiban, valamint az Ellenpontok című kötetben, Pro-Print 
Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000. 5−20. 
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Dr. Csisztay Gizella 

A Körös utcától a Beväringsgatanig 

Göteborgi beszélgetés Tóth Károly Antallal 
 
– Ön az Ellenpontok legendás hármasának – Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza, 

Tóth Károly Antal – egyike. 1984-ben Magyarországon kapott menedéket, most 
Svédországban él. Kezdjük az elején: Mi volt a céljuk az Ellenpontokkal? 

– A „legendás” kifejezést én más értelemben használnám, mint Ön. Az El-
lenpontok éppen tíz éve jelent meg, de a vele kapcsolatos tények kevéssé ismertek, 
inkább legendák és találgatások keringenek róla. Kevesen tudják például, hogy 
Ara-Kovács Attilán és Szőcs Gézán kívül a szamizdat alapító tagjai között van 
Molnár János is, aki akkor Tamáshidán volt lelkész. E tényen nem változtat az, 
hogy ő 1982 augusztusától családi okok miatt kimaradt a közös tevékenységből. 
Alig ismert az abban az időben Kolozsvárt élő Keszthelyi András szerepe, aki azon 
felül, hogy sokat írt a lapba, némileg szerkesztőnek is tekinthető, mert ő javasolta 
az Ellenpontok Állítólag rovatát. Még csak az sem közismert, hogy az Ellenpontok 
Nagyváradon készült, és nem másutt, és Ara-Kovács Attila volt a „főszerkesztője”. 
(Azért idézőjeles ez a szó, mert nem osztogattunk se magunknak, se egymásnak 
titulusokat.) A legtöbb téveszme azonban a Programjavaslat és a Memorandum 
eredetével kapcsolatban keringett, és talán ma is kering. Tény: mindkettőt én java-
soltam és írtam. A Programjavaslat első szövegváltozatát az Ön által említett hár-
mas, valamint a szamizdat központi magja negyedik tagjának, Tóth Ilonának (a 
feleségemnek) a részvételével megbeszéltük. Szőcs Géza ott elhangzott javaslatai 
beépültek a végleges szövegbe. A bizonytalanságok és találgatások valószínűleg 
megszűnnének, ha valóban kiadnák (ígéret volt rá) Molnár János könyvét az Ellen-
pontokról.1 Vagy ha sikerülne találni egy kiadót, amelyiknek van pénze egy éve 
kész tanulmánykötetem2 megjelentetésére. Ebben ott van az Ellenpontok rövid 
története is. 

Ami a tulajdonképpeni kérdését illeti: Nem sokat töprengtünk és beszéltünk 
mi arról, hogy miért csináljuk az Ellenpontokat. Nyilvánvaló, hogy szerettük volna 
felrázni mind a hazai (erdélyi), mind a külföldi közvéleményt, ráirányítani a fi-
gyelmet az erdélyi-romániai magyarok elviselhetetlen helyzetére, az ez elleni cse-
lekvés szükségességére. Minden bizonnyal mindnyájunk érzéseiben ott élt a Prog-
ramjavaslatban megfogalmazott követelmény: „valahol benn is meg kellene végre 
bontani a hallgatás falát…” 

                                                      
1 A könyv az Egyetlen – Az Ellenpontok és az ellenpontosok története címen 1993 novem-

berében jelent meg Szegeden, magánkiadásban. 
2 A kötet 1994-ben jelent meg Hova-tovább címen a Stockholmi Magyar Ökumenikus Ön-

képzőkör és a szombathelyi Savaria University Press közös kiadásában. 
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– Hogyan alakult az élete Magyarországon: hogyan próbált bekapcsolódni 
itt a „dolgok alakításába”, és végül is mi késztette arra a döntésre, hogy család-
jával együtt elhagyja Magyarországot? 

– Mikor feleségemmel és kislányunkkal 1984 nyarán Magyarországra érkez-
tünk, bennem határozott „küldetéstudat” működött. (Annyi tapasztalat után ma már 
csak mosolyogni tudok rajta.) Úgy véltem, módom lesz tovább folytatni egy ma-
gasabb szinten – bár nyilván képességeim korlátai között – azt, amit Erdélyben 
elkezdtem, s ami sorsomból következően is a legmélyebben foglalkoztatott. Nem 
politizálni akartam, hanem a kisebbségi kérdés elméleti vonatkozásait továbbgon-
dolni. Mindenekelőtt a kérdés nemzetközi aspektusai érdekeltek. Ehhez az kellett 
volna, hogy vagy főállásban foglalkozhassak „hobbimmal”, vagy olyan álláshoz 
jussak, ahol elég szabadidő áll a rendelkezésemre ehhez. 

 

 
A Körös utcai pincelakás bejárata filagóriával. 1980-as évek eleje 

Végül a Magyar Országos Levéltárban sikerült állást szereznem (egyébként 
biológiát végeztem Kolozsvárott), ahol – bár sok érdekes dologgal ismerkedtem 
meg – lényegében egyfajta szellemi favágással foglalkoztam, ami ugyanakkor 
meglehetős nagyfokú kötöttséggel is járt. 

 „Hivatalos fogadtatásban” is részesültünk Magyarországon. Már a Nyugati-
ba érkezésünk pillanatától észrevehetően figyeltek minket, s egy ideig a bennünket 
befogadó perbáli barátaink lakása körül is olyan emberek kószáltak, akiket addig 
senki sem látott arrafelé. Ma sem tudom, hogy a román vagy a magyar hatóságok 
küldték-e őket; esetleg mindkettő. (Be kell vallanom, hogy nem én figyeltem fel 
rájuk, hanem a barátaink, talán azért, mert akkor még azt hittem, hogy Magyar-
ország, ha „szocialista” is, egy magyar számára mégiscsak egészen más világ.) 

Nem jeleníthető meg a kép. Lehet, hogy nincs elegendő memória a megnyitásához, de az sem kizárt, hogy sérült a kép. Indítsa újra a számítógépet, és nyissa meg újból a fájlt. Ha továbbra is a piros x ikon jelenik meg, törölje a képet, és szúrja be ismét.
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Már Erdélyben jelezték nekem,3 hogy áttelepedésünk után Knopp András, a 
párt művelődési osztályának helyettes vezetője el akar majd beszélgetni velem. A 
találkozó létre is jött az MSZMP-székházban, és – mint egy ismerősöm4 előre meg-
jósolta – Aczél György is benézett hozzánk vagy tíz percre. Ott elmondtam, az 
erdélyi magyarok úgy érzik, hogy a magyar állam nem sokat tesz sorsuk jobbra 
fordítása érdekében. A mintegy kétórás beszélgetés e téma körül forgott. Lehetsé-
ges, hogy ekkor több rossz pontot is szereztem, s ez kihathatott a magam és csalá-
dom további sorsára. 

Megalakulásakor felvételemet kértem a Juhász Gyula által vezetett Magyar-
ságkutató Csoportba. Utóbb megtudtam, a pártközpontból „szóltak le”, hogy en-
gem ne vegyenek fel. Kezdeti kedvező fogadtatás után teljesen átlátszó ürügyekkel 
utasítottak el két könyvkiadótól is, melyek üres szerkesztői állását megpályáztam. 

 

 
Nagyváradi lakásunkban, első közös gyermekünkkel, az akkor héthónapos 

Zsuzsanna Blankával közvetlenül Budapestre költözésünk előtt, 1984 

Jelentkeztem a szegedi József Attila Tudományegyetem jogi karának levele-
ző tagozatára. Egyrészt rendszeres ismereteket, másrészt „jogosítványt” akartam 
szerezni az általam művelni kívánt szakterületen. Helyhiányra hivatkozva utasí-
tottak el, ugyanez az ok szerepelt fellebbezésem minisztériumi visszautasításában 
is. Nem voltam versenyképes a belügyisekkel és a tanácstitkárokkal szemben, akik 
a jelentkezők zömét alkották. 

Mindebből valószínűleg joggal vontam le azt a következtetést, hogy az 
MSZMP művelődési osztálya szemmel kíséri csekélységem földi pályafutását, és 

                                                      
3 Ezt Kallós Zoltán néprajztudóstól, hajdani jó ismerősünktől tudtuk meg. 
4 Csoóri Sándor 
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távolról sem bánt engem senki Magyarországon, csak éppen azt teszik lehetetlenné, 
ami a legfontosabb: azon munkálkodni, amit többek között kötelességemnek is 
éreztem. 

Ez az őrlődés lassan felemészti a lelki tartalékokat. Mindenekelőtt ez a tény 
rejlik ama döntésünk mögött, hogy elhagyjuk Magyarországot. 

Természetesen nagyon sok más tényező is közrejátszott ebben. Ezek között 
nem elhanyagolható a lakáshelyzetünk. Flóra néni (Illyés Gyuláné) jóvoltából egy-
szobás lakásban éltünk a Vérhalom utcában (ingyen). Miután megszületett a kö-
zépső fiam, s a legnagyobb is áttelepedett Nagyváradról, és már öten éltünk egy 
szobában, minden lehetséges állami szervet megkerestem lakáskérelmünkkel. Nem 
kell mondanom, hogy hiába. 

Végeredményben Magyarországon is kiszolgáltatottnak érezhettük tehát ma-
gunkat, még ha nem is olyan mértékben és formában, mint Romániában. A kiszol-
gáltatottságot is el lehet viselni, ha az ember úgy érzi, valamit mégis tud cseleked-
ni. 

1987 augusztusában meghívást kaptam az ellenzék különböző csoportjainak 
közös összejöveteleire. Itt született az országgyűlési képviselőknek megküldött 
„százak levele”. Ott voltam az első lakiteleki találkozón is. Tagja voltam annak a 
munkacsoportnak, amelyik Joó Rudolf vezetésével az Erdélyről szóló jelentést 
készítette a Magyar Demokrata Fórum 1988. március 6-i találkozójára. 

Nem tudtam rajongani se az egyes ellenzéki csoportokon belüli, se a köztük 
lévő légkörért. Már akkor előrevetültek a későbbi – nem csupán elvi alapokon 
nyugvó – viszályok. Persze, még senki nem sejtette, milyen gyorsan köszönt be 
majd a változás, mindenki a kommunizmus hosszas továbbélésével számolt. Mi – a 
mi adott helyzetünkben – ebből már nem kértünk. ’88 március vége felé, néhány 
nappal az eljövetelünk előtt, még aláírtuk a feleségemmel a Szabad Kezdeménye-
zések Hálózatának alapító okmányát. De ekkor talán már a zsebünkben volt a repü-
lőjegy. 

– Hogyan él most Göteborgban? Azért mégis furcsa, hogy a hajdani erdélyi 
magyar ellenzék egyik legismertebb teoretikusa, vagy ha úgy tetszik politikusa Gö-
teborgban munkanélküli környezetvédő. Talán Magyarországon nagyobb szükség 
lenne Önre! Senki sem hívta még vissza? Ara-Kovács Attila Budapesten, Szőcs 
Géza Erdélyben él. Ön az egyetlen hármójuk közül, aki Nyugaton van. 

– Az egyik legismertebb teoretikusi és politikusi voltomra vonatkozó meg-
tisztelő kijelentésének minden tagja túlzás. De lehet, hogy tényleg tűrhető teore-
tikus lehettem volna, ha a sors is úgy akarja. Politikusi alkat nem vagyok, politizá-
lásra mindig a körülmények kényszerítettek. 

Hogy hogyan élünk? Nyugodtan. Idegőrlően nyugodtan. 
A történetünk bonyolultabb annál, mint hogy idejöttünk Svédországba, s 

most itt vagyunk. Első ideérkezésünkkor fennállt annak a lehetősége, hogy vissza-
küldenek bennünket, ezért beadtuk bevándorlási kérelmünket a stockholmi kanadai 
nagykövetségre. Tőlük hamarabb kaptunk választ. Tizenegy hónapi itt-tartózkodás 
után Montrealba repültünk. Mivel röviddel ezután megkaptuk a svéd tartózkodási 
engedélyt is, továbbá mivel Kanadát túl idegennek éreztük, ’89 végén visszatértünk 
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Göteborgba. Valójában csak ekkor kezdtünk svédül tanulni. Gyors egymásutánban 
elvégeztem néhány nyelvkurzust, hogy egyetemre jelentkezhessek. Erdélyi bioló-
gia-tanulmányaim hátterével most júniusban fejeztem be egy egyéves tanfolyamot, 
és jelenleg környezet- és egészségvédelmi felügyelő lehetnék, de Svédországban 
recesszió van. A volt svéd kollégáim többsége sem kapott állást. 

A magyarországi rendszerváltás után úgy gondoltuk, néhány évig itt mara-
dunk Svédországban, míg annyi pénzt tudunk félretenni, amivel meg tudjuk terem-
teni hazatelepedésünk minimális feltételeit. Ez egyelőre nem fog sikerülni. 

Hívni nem hívott senki, de otthoni barátaink örülnének, ha haza tudnánk 
menni. 

– Visszatérne-e, ha érdemi munkát kapna? Vállalná-e családjával (immár 
három kisgyermek apja) a szerényebb anyagi körülményeket otthon? 

– Igen. De azt a bizonytalanságot, mely eddigi országváltoztatásainkat jelle-
mezte, többé nem vállalnám. 

– Hogyan látja a magyar–román viszonyt? Van-e remény a megbékélésre? 
– Amíg a román nép saját politikusai által a legnyilvánvalóbb hazugságokkal 

az orránál fogva vezethető és irányítható, addig nem sok remény van a magyar–
román viszony normalizálására. 

Annak a hazugságszövevénynek a gerincét, melynek manipulatív használata 
hagyományosan a politikai hatalom megszerzésének és megtartásának legfon-
tosabb eszköze Romániában, a román nép őshonos voltának fikciója képezi. Az 
erre épülő tulajdonosi magatartás, mely nem csupán a földre, hanem az azon élő 

 
Két fiammal, az akkor 20 éves Csabával,  a másféléves Péterrel, valamint Zsuzsa 

lányommal Budapesten, a Vérhalom utca 3 sz. alatti lakásban, 1987 
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népekre is kiterjed, lehetetlenné teszi a kisebbségek helyzetének rendezését, ugyan-
akkor azt is, hogy bármely tisztességes magyar kormány megfelelő viszonyt alakít-
hasson ki ezzel az országgal. 

 
A dákoromán kontinuitás „elmélete”, ez az áltudományos köntösbe bújtatott 

politikai axióma eredetileg a magyar határokon belül élő románok egyenjogúsítási 
törekvéseinek volt ideológiai fegyvere. A rá épülő politika viszont a regáti politi-
kusok Erdély fölötti uralmát valósította meg (román javaslatra e néven neveznek 
minden Magyarországtól Romániához csatolt területet, tehát a tulajdonképpeni 
Erdélyen kívül a Partiumot is), és mintegy ráadásként a kibővült Románia minden 
népe fölötti uralmukat. Az „elmélet” értékével a román politikusok is tisztában 
vannak. Az első világháború óta azt hirdetik, hogy Erdély történelmi igazságtétel 
eredményeként került a bukaresti kormány uralma alá, nem pedig számukra szeren-
csés történelmi konstelláció következményeként. Ugyanakkor azt igénylik Ma-
gyarországtól, hogy állandóan hangoztassa: nincsenek területi igényei Romániával 
szemben. Pedig az sem nyugtatná meg őket, ha a magyar kormány és minden egyes 
magyar valamennyi lehetséges fórum előtt ünnepélyes esküt tenne erre, mert elkép-
zelhetetlen számukra, hogy valóban bele lehessen nyugodni a trianoni igazság-
talanságba. 

Erdély szabadelvű hagyományai, melyeket annyi évtized alatt sem sikerült 
teljesen kiölni, s melyeket az erdélyi románság egy része is őriz, teljes ellentétben 
állnak a Regát bizantinizmusával.5 (A Kárpátokon túl a liberálisabb magatartás 
talán csak a főváros értelmiségi köreiben lelhető fel.) Ezért a román politika ma-
gyarellenessége lényegében Erdély-ellenesség is, amit többek között a „temesvári 
szellemmel” szembeni magatartása is bizonyít. A Regát Erdélyt a maga arculatára 
igyekszik átalakítani, egyelőre csak részleges sikerrel. Ez utóbbi tény a legfőbb 
mozgatója a dühödt magyarellenes acsarkodásnak, hiszen önmagában nevetséges 
az a vád, hogy egy tíz százalékot sem kitevő kisebbség le akarja igázni a többséget. 
A nagy csinnadratta nem csupán a magyarok megfélemlítését és az általános ha-
talmi manipulációt szolgálja, hanem ugyanakkor az erdélyi románok figyelmét 
hivatott elterelni arról a tényről, hogy ők erdélyiek. A gyűlölködő erdélyi román 
politikusok az erdélyiség eltörlésére irányuló regáti politikát szolgálják. Nem ve-
szik észre, hogy ezzel saját legnemesebb hagyományaikat is igyekeznek pusztítani. 

Az őshonosság elméletére épített, mintegy másfél évszázada mesterségesen 
szított magyarellenes gyűlölködés, az azóta folyó hazug propagandakampány át-
itatta és eltorzította a román közgondolkodást (lényegében a román kultúra jelentős 
részét), és lefegyverezte a népet a nyílt vagy álcázott diktatúrák fenyegetéseivel 
szemben. Ezt a hagyományt talán csak valamiféle kataklizma tudná megtörni. Pe-
dig a hazugságok szétfoszlatása nélkül, valós önismeret nélkül a román sohasem 
lesz – demokráciára is – érett nemzetté, ami viszont előfeltétele annak, hogy való-
ban tárgyalópartner lehessen mind a nemzetiségek, mind a magyar állam számára. 

                                                      
5 Kétségtelenül pontosabban fogalmaztam volna, ha az erdélyi törvényesség meglétét emel-

tem volna ki a bizantinizmussal szemben.   
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Mivel tehát Erdély regátiak általi birtoklása a románok számára is súlyos te-
hertétel, meggyőződésem, hogy mindkét fél számára az igazi megoldás az lenne, ha 
e föld népei maguk (nem pedig a többé-kevésbé erőszakkal betelepítettek és külö-
nösen nem az ókirályságbeli politikusok) rendelkezhetnének végre sorsuk fölött. 
Egy önálló Erdélyben – különös tekintettel arra, hogy nincsenek „őslakosai” – talán 
megvalósítható az ott honos népek egyenjogúsága, s így lenne remény a magyar és 
a román nép közötti kapcsolat rendezésére is. 

 
Göteborg, 1992. október 
 
 

Megjelent a Bihari Napló 1992. évi 274-es, november 28–29-i számában. 
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Hova-tovább? 

Tófalvi Zoltán interjúja 
 
1. T. Z.: Az Ellenpontok ellenzéki mozgalomhoz – mint általában a hasonló 

kezdeményezésekhez – legendák egész sora kapcsolódik, mítoszok lengik körül. 
Ebben talán az is közrejátszik, hogy a beszélgetésekből, visszaemlékezésekből ki-
marad Tóth Ilona! (Akad olyan is, aki megkérdőjelezi az Ő aktív részvételét!) Ezért 
arra kérlek, vázoljátok az Ellenpontok megszületésének körülményeit, ha lehetsé-
ges, valamennyi munkatárs hozzájárulását az egyes lapszámok megjelenéséhez. 
Mindezt azért tartom fontosnak, mert a Te köteted,29 valamint a Molnár János: Az 
egyetlen című szintézise sem oszlatta el a „homályokat” 

T. I.: Mindenekelőtt nem tudom, mennyiben nevezhető mozgalomnak az El-
lenpontok című szamizdat folyóirat közel egy éven át való megjelenése. A nyolc 
Váradon megjelent lapszám tartalmát tekintve – különösen a 8. számban megjelent 
Programjavaslat és Memorandum – valóban hivatott volt (vagy lehetett volna) 
arra, hogy mozgalmat indítson el. De hát ez – mint tudjuk – nem történt meg. 

Ami a mítoszokat illeti, azt mondhatnám, hogy kezdetben inkább az volt a 
fontos, hogy ez a lap egyáltalán megjelent, hogy valakik mégiscsak mertek valamit, s 
persze az, hogy hogyan reagáltak erre a hőn szeretett Vezér pribékjei. Azokban a 
nyomasztó, félelemmel átitatott években esemény volt egy szamizdat, különösen egy 
magyar szamizdat megjelenése. Hiszem, hogy ez akkor sok embernek jelentett vala-
miféle – akár meg sem fogalmazott – reményt Romániában, de főleg Erdélyben. 

Később azonban, amikor kiderült, hogy nem csuknak be bennünket, s még 
később, hogy távoztunk az országból, már inkább az volt a fontos, hogy ki „volt 
benne”..., sőt, volt egy periódus, amikor a figyelem arra irányult, hogy ki nem volt 
benne. Úgy a nyolcvanas évek második felére már viszonylag sok emberről „derült 
ki”, hogy így vagy úgy „benne volt” az Ellenpontokban, vagy köze volt hozzá, pél-
dául tanácsadóként... Akkor is sajnáltam, ma is sajnálom, hogy nem volt erről tu-
domásunk akkor, amikor csináltuk a lapot, s akkor, amikor viselnünk kellett ennek 
következményeit Romániában. Minden bizonnyal könnyebb lett volna. 

Ami az én szerepem megkérdőjelezését, valamint nevem elhallgatását illeti 
az Ellenpontokkal kapcsolatos beszélgetésekben és „visszaemlékezésekben” – úgy 
gondolom, nem az én dolgom a miértre választ adni. Tény, hogy folyamatosan 
tapasztalnom kell gondos kezek működését, melyek mind finomabb mívű csipkével 
foltozzák a lengő mítoszok függönyén azokat a réseket, amelyeken keresztül en-
gem is megláthatna az Ellenpontokra kíváncsi szempár. El tudom képzelni, hogy e 
kezek tulajdonosai egyszer elvétik a mintát. De végül is a legfontosabb, hogy én 
tudom, mit csináltam, vállaltam és kockáztattam – sok vonatkozásban az életemre a 

                                                      
29 Tóth Károly Antal: Hova-tovább? Magyar Ökumenikus Önképzőkör, Stockholm – Sava-

ria University Press, Szombathely, 1994. 
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mai napig kihatóan. S azt is, hogy mit csinált, vállalt és kockáztatott a férjem, Tóth 
Károly Antal. A többit meg bízzuk a hálás utókorra. 

T. K. A.: A kérdésedben említett két könyv magán-erőfeszítéseknek köszön-
hetően jelent meg nevetségesen kis példányszámban (különösen a Molnár Jánosé). 
Terjesztésük pedig még a mai átlagnál is nehézkesebb volt. Ez mindenképpen hoz-
zájárul a „homályok” továbbéléséhez. Bár van rá példa, hogy valaki ténykérdésben 
tévesen szólt az Ellenpontokról, noha birtokában van a Molnár János kötete. A 
könyv elolvasása kizárta volna egy ilyen téves állítás lehetőségét. 

Nem szabad elfelejteni, hogy az Ellenpontok általam írt rövid története elég-
gé vázlatos, a Molnár János könyve pedig egymásnak gyakran ellentmondó vissza-
emlékezések, interjúk montázsa. Az egyetlen nem tökéletes munka (ilyen nincs), de 
hiányosságaival, néhol téves sugallataival együtt is az Ellenpontok történetének 
igaz regénye. Műfajából természetszerűen következik, hogy nem adja a tényeknek, 
eseményeknek egy könnyen áttekinthető, rendszerezett összképét, ami talán szük-
séges lenne a köz- és magánvéleményekben élő tisztázatlanságok csökkentéséhez. 

Szerintem ideje lenne kiadni az Ellenpontok eredeti szövegét, feltüntetve min-
den hajdan névtelenül megjelent írás szerzőjét. Egy ehhez írt bevezetőben valaki 
összefoglalhatná mindazt, ami többé-kevésbé biztosan tudható a folyóirattal kapcso-
latban. Ez módot nyújthatna a valódi értékelésre is: mi az, ami benne valóban szel-
lemi teljesítmény, és mi az, ami – mondjuk – inkább „csak” bátor cselekedet. 

A mítoszok eredete többnyire kideríthetetlen. Azt nem hiszem, hogy az Ellen-
pontokkal kapcsolatos mítoszok okai között az is szerepet játszana, hogy a visszaem-
lékezések nem szólnak a feleségemről. Ez inkább a következmények közé tartozik. A 
beszélgetésekből viszont nem maradt ki, Molnár János könyvében többször is meg-
szólal. Minden bizonnyal nem elégszer: néha én nyilatkozom olyan dolgokról is, 
amikben ő lett volna az illetékes. Volt olyan eset is, amikor valamely vonatkozásban, 
melyben kulcsszerepet játszott, az ő véleményét nem kérte ki a szerző. 

A feleségem kimaradása egyes visszaemlékezésekből nem véletlen. Amikor 
1984-ben mi is Magyarországra települtünk, tehát nem éltünk már a szeku közvet-
len árnyékában, úgy véltük, hogy nincs miért tovább hallgatni a feleségem szerepé-
ről. Ara-Kovács Attila viszont azt mondta, hogy erről ne beszéljünk, maradjunk 
meg az Ara-Kovács – Szőcs Géza – Tóth Károly Antal hármasnál. Érvei nagyjából 
a következők voltak: egyrészt megegyeztünk, hogy hárman vállaljuk az Ellenpon-
tokat, a Nyugat a hármunk nevét ismeri, és zavart keltene, ha új nevek vetődnének 
fel (sic!), másrészt Szőcs Géza pozícióit, aki akkor még otthon, Erdélyben élvén, a 
külföldi, főleg nyugati közvélemény védelmére szorul, gyengítené újabb résztve-
vők szerepének köztudatba kerülése, valamint különben is visszás az, ha valame-
lyikünk feleségét vonjuk be „utólag”. 

A hármas vállalás kérdése két vonatkozásban vetődött fel köztünk. A Memo-
randum és a Programjavaslat Nyugatra küldése előtt egy magyarországi ismerő-
sünk azt javasolta, hogy írjuk alá ezt a két dokumentumot. Szőcs Géza és én mel-
lette szavaztunk, Ara-Kovács ellenezte, így aztán a nyílt közös vállalás elmaradt. 
Abban viszont megegyeztünk, hogy lebukásunk esetén – ha már nem lehet tovább 
tagadni – magunkra vállalunk mindent az Ellenpontokkal kapcsolatban. De ez egy 
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biztonsági intézkedés volt, ami már nem érvényes, amint kockázat nélkül lehet 
beszélni a résztvevőkről. (Mármint az ő kockázatuk nélkül, természetesen.) 

A harmadik érvével kapcsolatban annyit mindenképpen meg kell állapítani, 
hogy a feleségem közreműködése jó volt, amikor gépelte a folyóiratba kerülő anyago-
kat, részt vett az írógéppel történő sokszorosításban, majd nyomtatta velem az utolsó 
két szám példányait (az éjszakánként elkészült anyagot reggelente a Fugyivásárhelyi 
Hegyre30 vitte a szüleihez, s ott rejtette el, míg az egésszel elkészültünk, hogy ne rész-
letekben vigyük Ara-Kovácshoz, mert az gyanúsabb lehetett volna) –, hogy most ne is 
említsem részvételét egy beszélgetésben, mely a kettes számban jelent meg, valamint a 
Programjavaslat körüli szerepét. Mindezekkel a bőrét is éppúgy kockáztatta, mint mi, 
de utólag hallgassuk el, hogy mi köze van az egészhez. Talán azért, hogy mi hárman 
jobban „tündökölhessünk az Ellenpontok fényében”. 

Egyedül a Szőcs Gézával kapcsolatos érv érdemelt némi mérlegelést, de nem 
tartottuk megalapozottnak. 

Végül mégsem igen beszéltünk szerepünkről, egyszerűen azért, mert ehhez 
az kellett volna, hogy megkérdezzék tőlünk, hogyan is zajlott az egész Ellenpon-
tok-akció, és mi volt benne a mi részünk. Márpedig magyarországi ismerőseink 
nemigen érdeklődtek ilyen részletek iránt. A téma általunk történő szorgalmazása 
számunkra ízléstelennek tűnt volna. 

Egyszer ugyan egy kedves ismerősömet31 – mintegy háromévi magyaror-
szági tartózkodás után – kiigazítottam, amikor az Ellenpontok Szőcs Géza-féle 
memorandumáról beszélt nekem. Az Ellenpontok memorandumának a szövegét 
ugyanis Géza csak kinyomtatás után látta először. (Ez nem vonatkozik a Program-
javaslatra, amit össze szoktak keverni a Memorandummal.) 

Csak anekdotaként mondok el egy kanadai epizódot, ahol csaknem egy évig 
voltunk bevándorlók. Újdonsült montreali ismerőseink csodálkoztak, amikor meg-
jegyeztük, hogy mi is „ellenpontosok” vagyunk. Furcsa – mondta egyikük ismétel-
ten –, mert amikor Szőcs Géza vagy Ara-Kovács Attila amerikai előadókörútjaikon 
ott jártak, egyikük sem említett bennünket. 

A feleségem aktív szerepét megkérdőjelezni a gépelésben, sokszorosításban, 
részvételét az említett beszélgetésben, nevetséges dolog. Egyetlen vonatkozás van, 
ami közvetve sem bizonyítható: az, hogy a Programjavaslatban ő fogalmazta át 
azokat a részeket, melyeknél a Szőcs Géza indítványára módosításokban egyeztünk 
meg. Csakhogy ezen az alapon mindegyikünk részvételét meg lehet kérdőjelezni, 
hiszen kéziratokat nem őriztünk meg az utókor számára, mert azok bizonyítékként 
szolgálhattak volna ellenünk, ha a szeku kezére jutnak. Az esetek többségében 
írásainkat közlés előtt nem mutattuk meg másoknak, nem gondoskodtunk tehát 
igazoló tanúkról sem. 

Az, hogy a feleségem végezte az említett átfogalmazásokat: tény. És én nem 
vagyok hajlandó ezt elhallgatni csak azért, mert esetleg van, akinek ez a tény nem 
hihető vagy nem tetszik. 

                                                      
30 Ma Váradhegyaljának nevezik, románul Podgoria.  
31 Nagy Gáspár korán elhunyt költőt. 
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Az Ellenpontok az akkor Nagyváradon élő Ara-Kovács Attila kezdeménye-
zéséből született. Már jóval az első szám megjelenése előtt tárgyalt erről Szőcs 
Gézával; a folyóirat születésének körülményeiről inkább ők illetékesek beszélni. 
Szólnak is erről a Molnár János könyvében, aki néhány részletet közölt a budapesti 
lakásunkon velük folytatott, magnószalagra rögzített beszélgetésből. Annyi bizo-
nyos, hogy a születés fázisában kettőjükön kívül – csak az erdélyiekről beszélek – 
Molnár János tudott a készülődésről, mi ketten a feleségemmel, valamint (ez csak 
később derült ki számomra) Keszthelyi András is. 

A folyóirat Nagyváradon készült. Ara-Kovács Attila volt – ha lehet így 
mondani – a főszerkesztője. Ő gyűjtötte be az anyagokat, állította össze az egyes 
számokat (a hatos számot kivéve, amit én csináltam), és határozta meg a tematiká-
jukat. Az első hat szám sokszorosítása írógéppel történt az Ara és szülei lakásán, 
ebbe besegített a feleségem. A két utolsó számot nálunk sokszorosítottuk a felesé-
gemmel a lengyel rámka módszerrel, amihez Ara-Kovács a felszerelést magyaror-
szági ellenzékiektől kapta. 

Az első szám 1982 márciusában lett készen (bár címlapján 1981-es évszám 
látható), az utolsó erdélyi szám pedig, a nyolcadik, mely a Memorandumot és a 
Programjavaslatot tartalmazza, ugyanazon év októberében. November eleji lebuká-
sunk után Ara-Kovács összeállított még egy számot, anyagát Magyarországra juttat-
ta, és ott sokszorosították. Ez volt a kilences szám, és az Ellenpontok hattyúdala. 

Pontosan nem emlékszem, hogyan alakult ki, de úgy oszlottak meg a szere-
pek, hogy mi Nagyváradon csináljuk a lapot, és Szőcs Géza terjeszti Erdély külön-
böző vidékein. 

A folyóirat közölt külföldön megjelent ellenzéki anyagokat, erdélyi doku-
mentumokat (például Király Károly leveleiből, lehozta a 62-ek levelét is), rövid 
híreket és nem utolsósorban Erdélyben élő szerzők írásait, természetesen név nél-
kül. Összesen kilenc ilyen szerzője van az Ellenpontoknak, ezek – nagyjából az 
írások mennyiségének sorrendjében, megpróbálva tekintetbe venni mind azok szá-
mát, mind pedig terjedelmét – a következők: Ara-Kovács Attila, jómagam, Keszt-
helyi András, Molnár János, Tőkés László, Szőcs Géza, Szilágyi Sándor, id. Ta-
kács Ferenc László és Mészáros István. 

Túl hosszúra nyúlna, ha most minden egyes szám írásait és azok szerzőit rész-
letesen fel akarnám sorolni. (Az Ellenpontok nyolc erdélyi száma összesen 277 sűrűn 
gépelt oldalt tesz ki. A4-es oldalakról van szó, ezért az egész mintegy 27 ív terjede-
lemnek felel meg.) Molnár János könyve végén van egy négyoldalas tartalomjegy-
zék, mely részletesen feltüntet mindent, zárójelben ott van a szerzők neve is. 

2. T. Z.: Hogyan látjátok, hol a helye az Ellenpontoknak az erdélyi ellenzéki 
mozgalmak, kezdeményezések történetében? Tudtatok a korábbi kísérletekről? 

T. I.: Nem tudom, Te mit értesz korábbi kísérleteken. Ha különböző bead-
ványokra és központi bizottsági tagokhoz vagy esetleg Ceauşescuhoz írott levelekre 
gondolsz, akkor nyilván tudtunk ilyenekről. Ez az Ellenpontok tartalmából is kiderül. 
Azonban egyetlenegy hasonló vállalkozásról sem tudtunk Romániában vagy Erdély-
ben. Mégsem hiszem azt, hogy az Ellenpontok csak külföldi mintára és a semmiből 
nőtt volna ki Váradon. Erdélyben mélyen gyökerező hagyománya van mind az ellen-
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állásnak, mind a toleranciának. 1982-re pedig már torokszorító bizonyossággá vált, 
hogy az erdélyi magyarság sorsának olyan kanyarulatához érkezett – és hányadszor 
már történelme során? –, amikor egymagában kell számot vetnie a túlélés csak ma-
gából vehető lehetőségeivel és a megmaradás szinte emberfeletti nehézségeivel. Úgy 
hiszem, a múltnak és a jelennek ez a tragikus találkozása emelte azt a haranglábat, 
melynek vészharangját ezúttal az Ellenpontok kísérelte meg oly messze hangzóan 
kongatni, amennyire csak erejéből és behatárolt lehetőségeiből tellett. (És nem rob-
bantottunk inkább – ahogyan egyesek elvárták volna tőlünk.) 

Hogy az erdélyi magyarság életében, történetében hol van, vagy hol lesz az 
Ellenpontok helye, nem a mi dolgunk eldönteni. Az azonban tény, hogy az ott és 
akkor megfogalmazott gondok, félelmek és követelések ma is aktuálisak. 

T. K. A.: Magam sem hiszem, hogy mi, résztvevők, illetékesek lennénk az 
Ellenpontok helyének, jelentőségének a meghatározásában. 

Ami a korábbi kísérleteket illeti, ismertük az Ellenpontok első számaiban 
megjelent Király Károly-leveleket, valamint a 62-ek levelét. A Magyarországra 
való áttelepedésünk után jutottam hozzá a Magyar Népi Szövetség által közvetlenül 
a háború után kidolgozott törvényjavaslat szövegéhez, és meglepődéssel láttam, 
mennyi hasonlóság van egyes pontokban az Ellenpontok követeléseivel. 

A történelmi előzményeket, a kisebbségi kérdésnek a két világháború közötti 
erdélyi-magyarországi irodalmát sem ismertem, sajnos. 

3. T. Z.: Milyen források, statisztikai adatok alapján született a Memoran-
dum és a Programjavaslat? Egy erdélyi értelmiséginek lehetett-e teljes rálátása az 
akkori romániai helyzetre? 

T. K. A.: A forrásanyag zöme a magunk és mások konkrét tapasztalataiból 
származott. Először is tanár voltam, így az oktatásügy helyzetét hivatásomból kö-
vetkezően ismertem. Felnőtteket is tanítottam estiben, és személyes élmények 
meghallgatása sok tanulsággal szolgált. Feleségemmel együtt a nagyváradi Ady 
Endre Irodalmi Kör vezetői közé tartoztunk, sok emberrel találkoztunk, rajtuk ke-
resztül is sok mindent megismerhettünk a valóságból. Kiterjedt ismeretségi körünk 
volt, közöttük több újságíró és folyóirat-szerkesztő. Azt mondhatnám tehát, hogy 
információs csomópontban éltünk. Egy kis szintetizáló készséggel a sok elemből 
össze lehetett rakni az egészre érvényes képet. 

Statisztikákhoz viszont – mint ez köztudott – sokkal nehezebb volt hozzájutni, 
mint kézből szerzett információkhoz. Hivatalos statisztikákat próbáltam „áttransz-
formálni”, hogy nemzetiségileg értékelhető adatokhoz jussunk. A könyvkiadói tervek 
(bár végül azok is titkosak lettek), váradi tanügyi adatok és néhol egyes cikkekben, 
könyvekben megtalálható számszerű információk révén is lehetett némileg tájéko-
zódni bizonyos kérdésekben. Sok adat van a Király Károly-levelekben és a 62-ek 
levelében is. Egyébként statisztika nincs sem a Programjavaslatban, sem a Memo-
randumban, de megírásukhoz ilyen természetű ismeretekre is szükség volt. 

A történelmi források és az én történelmi ismereteim hiányos voltából kö-
vetkezően egy téves állítás is belekerült a Programjavaslatba, az, mely szerint a 
Magyar Népi Szövetséget 1949-ben számolták fel. (Ez már előzőleg is szerepel két 
Ellenpontokbéli írásomban.) Valóban ebben az évben fogták perbe a magyar értel-
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miség számos képviselőjét, közöttük Kurkó Gyárfást is. Ezt a tényt értelmeztem én 
felszámolásnak, pedig Kurkó már 1947 óta nem elnöke az MNSz-nek, s a szervezet 
formailag csak 1953-ben szűnik meg. Téves kijelentésem valószínűleg azért nem 
vonta magára eddig a figyelmet, mert a Magyar Népi Szövetség tevékenysége va-
lóban ettől az évtől, a letartóztatások évétől kezdve válik formálissá, amit akár 
felszámolásként is értelmezhetünk. 

Ha kérdésed második részét úgy érted, hogy az értelmiségieknek lehetett-e  
 teljes rálátása a helyzetre, akkor a válaszom: nem. A valóság sokkal bonyolultabb 
annál, mintsem hogy teljesen átlátható legyen, és visszatekintve sem lesz azzá. Ez 
az egyik oka annak, hogy a történetírásban és a történelemszemléletben sok a ha-
mis. (A másik ok a tudatos ferdítés.) Arra azért van esély, hogy a lényeges vonáso-
kat több-kevesebb sikerrel megragadjuk. 

Ha kérdésedben az egy szón van a hangsúly, vagyis hogy egyetlen értelmi-
ségi megragadhatja-e az egészet, akkor kérdésed közvetlenül személyemre utal. 

Nagyon hízelgő számomra az, hogy némelyek – mint áttelepedésünk után 
Joó Rudolf mondta (magáról is) – azt gondolták, egy jogászbizottság fogalmazta az 
Ellenpontok két említett dokumentumát, de az első kérdésedre adott válaszomban 
említett szövegmódosításoktól eltekintve egyedül én írtam őket. Megírásuk gondo-
lata is tőlem származik. Természetesen – mint az előbbiekből is nyilvánvaló – nem 
„semmiből teremtettem”, mert azt csak Isten tud. 

4. T. Z.: Véleményetek szerint: miért zárták le viszonylag békésen az Ellen-
pontok-ügyet? Túl nagy volt a nemzetközi publicitása, vagy más, pillanatnyi kon-
junktúra is hozzájárult ahhoz, hogy börtön nélkül megúsztátok? (Korábban Borbély 
Ernőt, Búzás Lászlót bebörtönözték!) 

T. K. A.: Kihallgatóim azzal kezdték, hogy mi szépen elmondjuk, mit csinál-
tunk, és hazamehetünk, nem lesz következménye az ügynek. A második napon az 
egyik ki is fakadt: miért nem vallok, hát hallottam én Romániában politikai perről 

Magyarországon 1987 nyarán Göteborgban  1989 februárjában 
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az utóbbi években?32 Persze senki sem hisz vallatás közben ilyen kijelentéseknek, 
én is azt válaszoltam, hogy ha régen nem volt, akkor éppen ideje, hogy legyen. 
Mégsem kizárt, hogy már kezdettől az volt a román hatóságok szándéka, hogy a mi 
ügyünket lehetőleg csendesen zárják le. Ennek okai valószínűleg általában az El-
lenpontok, de főleg a Programjavaslat és a Memorandum nemzetközi ismertsége 
és visszhangja, Szőcs Géza költői hírneve és esetleg Ara-Kovács külföldi ellenzéki 
kapcsolatai voltak. 

Romániát mindig érzékenyen érintette, ha külföldön rosszakat mondtak róla. 
(Ez az érzékenység talán csak a Ceauşescu-rezsim utolsó periódusában csökkent 
némileg.) Valószínűleg ezért indították az Ellenpontokat követő félévben azt a pro-
pagandakampányt is, mely a román nemzetiségi politikát magasztalta, és főleg a 
romániai magyar sajtót fogta át. Magyarok megszólaltatásával akarták így ellensú-
lyozni a mi folyóiratunk megállapításait. 

A Borbély Ernőék ügye szinte a miénkkel párhuzamosan folyt. Velük elret-
tentő példát kreáltak. Talán azért, mert esetükben nem volt külföldi visszhang, 
vagy nem elégséges. Nem tudom. 

T. I.: Amikor 1983 májusában „ünnepélyesen” közölték velünk a 
szekuritátén, hogy ügyünket „egyelőre” lezárták, de ha „bármi lesz” (!), az elsők 
között leszünk, akiket „elővesznek”, akkor én elsősorban a mondat második felére 
koncentráltam. Az első fele valahogy elúszott a levegőben: hittem is, nem is. Ám 
ez a „bármi” annyi mindent jelenthetett a szeku szótárában, hogy akár másnap is 
bekövetkezhetett volna. 

Azonban mind a szóhasználatukból, mind a viselkedésükből, s abból a mód-
ból, ahogyan egy irdatlan hosszú listát közöltek velünk arról, hogy mit nem tehe-
tünk a továbbiakban, érezni lehetett, hogy abban a pillanatban valóban meg van 
kötve a kezük. Nem lehetett persze tudni, hogy milyen hosszú ez a pillanat. Hatá-
rozottan látszott rajtuk, milyen jó bizonyítási alkalomtól fosztódtak meg. A Buka-
restből „tiszteletünkre” érkezett fiatal szekus meg egyenesen úgy méregetett ben-
nünket, mint valami ismeretlen emberfajt, amelyet babonás kíváncsisággal szeretett 
volna tanulmányozni. 

Hogy ezeket az „úriembereket” milyen ok vagy okok akadályozták meg 
munkájuk kiteljesítésében, valószínűleg sohasem fogjuk megtudni. Ahhoz olyan 
szinten és olyan mélységében kellene ismernünk az akkori román politikát, aho-
gyan – azt hiszem – akkor is csak nagyon kevesen ismerték. De minden bizonnyal 
olyan pillanatát élte ez a politika, amikor nem engedhette meg magának, hogy be-
lőlünk mártírokat csináljon. Azt sem tudhatjuk, hogy a nemzetközi publicitás, va-
lamint az Európában több helyütt tartott tüntetések és a magyarországi szolidaritási 
megnyilatkozások közrejátszottak-e ennek a döntésnek a meghozatalában. Nekünk 
azonban nagyon sokat jelentettek. 

5. T. Z.: A nagy kérdés: az egyéni vagy közösségi ellenzéki kezdeményezések 
kecsegtetnek nagyobb sikerrel? Milyen tanulságokkal szolgált – így visszatekintve 

                                                      
32 Ezt a kérdést András Alexandru (vagyis András Sándor) magyar nemzetiségű őrnagy 

tette fel nekem. 
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– a Szőcs Gézával, Ara-Kovács Attilával, Molnár Jánossal (az ő szerepét is meg-
próbálják elbagatellizálni!), Tőkés Lászlóval, Keszthelyi Andrással és másokkal 
való együttműködés? 

T. I.: Vannak olyan történelmi pillanatok, amikor egyetlen ember személyes 
példája csodákat képes kihozni a közösségből. De e csodának a lehetősége akkor 
már ott van készen valahol mélyen a közösségben, csak lángot, csak formát, csak 
nevet kell adni neki. De az ilyen pillanatok nagyon ritkák. 

Nekünk akkor az együtt cselekvés lehetősége adatott, és azokban az időkben, 
abban a helyzetben ez nagyon is természetes volt számunkra. Azonban nem volt ez 
– a Te szavaiddal élve – egy olyan együttműködés, amilyent normális körülmények 
között szoktunk elképzelni. Tőkés László például nem dolgozott a lap megjelente-
tésén, az ő írása Szőcs Gézán keresztül jutott el Ara-Kovácshoz. Vagy például 
Molnár Jánossal sem mi voltunk munkakapcsolatban a lap készítése idején. 

A tanulságok levonása meg tulajdonképpen egy máig sem lezárt folyamat. 
Valószínűnek látszik azonban, hogy legmélyebben a mi sorsunkat befolyásolta az 
Ellenpontok megjelentetése s annak következményei. 

Ettől eltekintve úgy érzem, fontos és jelentős politikai tett volt az Ellenpon-
tok megjelenése, és örülök, hogy részt vehettem benne. 

T. K. A.: Természetesen mindig a közösségi kezdeményezéseknek van na-
gyobb súlyuk, és a leginkább akkor hatékonyak, ha minél több embert ölelnek ma-
gukba. Persze ekkor lehet a legszélesebb körű a retorzió is. Az egyéni kezdemé-
nyezés lehet kiemelkedő szellemi teljesítmény, de hatása csak akkor lesz, ha mások 
is csatlakoznak hozzá, vagy legalább eszméit hasznosítják. Egyébként közösség 
nélkül csak magáncélú kezdeményezések vannak. Még a legszélsőségesebb indivi-
dualista is, ha tollat ragad például, elképzeli azoknak az individuumoknak az ösz-
szességét, akikkel gondolati közösséget tételez, akikhez ezért szólni szeretne. Más-
ként a kezét sem mozdítaná. 

A siker, ami ez esetben az eredményesség másik neve – viszont nem első-
sorban a kezdeményezés milyenségétől, hanem főleg a bizonyossággal csak utólag 
értékelhető történelmi helyzettől és annak előre nehezen kiszámítható változásától 
függ. Ezért kockázatvállalás nélkül soha semmilyen eredmény nem várható. 

Velünk kapcsolatban szokás Ellenpontok-csoportról beszélni, de a résztve-
vők igazából nem alkottak közösséget. A feleségem és én például a folyóirat-
szerkesztés évében Keszthelyi Andrással nem is találkoztunk, Tőkés Lászlót pedig 
csak lebukásunk után ismertük meg, véletlenszerűen, Kallós Zoltánnál, amikor 
áttelepedésünk ügyében először jártunk a kolozsvári magyar konzulátuson. Szőcs 
Gézával '82 júliusától kezdve találkoztunk többször, amikor megpályázta a váradi 
színház irodalmi titkári állását, és magánügyben is ismételten járt Nagyváradon. 
Molnár Jánossal is csak kétszer-háromszor jöttünk össze azon év tavaszán. Egyedül 
Ara-Kovács Attilával volt állandó kapcsolatunk. Ez a legtöbb résztvevőre érvé-
nyes; főszerkesztőként – mondhatni – ő állt a kapcsolathálózat középpontjában. 

A feleségem s a magam számára az igazi közösséget nem az Ellenpontok-
gárda, hanem a nagyváradi Ady Endre Irodalmi Kör jelentette. A kettő között vol-
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tak átfedések, így Molnár János, a feleségem és jómagam a vezetőség tagjai vol-
tunk, de Ara-Kovács is részt vett a kör életében. 

Az Ady-kör nem volt baráti társaság, bár nyilván barátságok is szövődtek 
benne. Nem volt abszolút közösség, mint ahogy azt a közösségek létének tagadói 
és ellenzői elméleti konstrukciók alapján elvárnák. Élő csoportosulás volt, tele 
összetartó és széthúzó erőkkel és indulatokkal. Az erők eredőjében azonban a cso-
portcélok, a nemzetiségi megmaradás igénye és az egyéni önaffirmációs törekvések 
legtöbbször összhangban voltak, ezért tudott hasznosan és hatékonyan működni. 
Szerintem valódi szellemi központ volt. A jelentősebb erdélyi magyar kulturális 
személyiségek többsége megfordult nálunk. A kör ugyanakkor egyéni megmérette-
tésünk színtere és társas énünk kifutópályája is volt. 

Magyarországon élve ismertem fel, hogy Erdélyben a másik ember életünk 
részévé válik. 

6. T. Z.: A Magyarországra való áttelepedés után végül mi volt az a döntő 
érv (a megfigyelés, lakáshelyzet, egyetemi felvételi kérés visszautasítása, a kiszol-
gáltatottság érzése mellett!), ami arra késztetett, hogy elhagyjátok az anyaor-
szágot? 

T. I.: Nem tudok válaszolni a kérdésedre. 
Minden bizonnyal felkészületlenül érkeztem Magyarországra. Pedig jártam 

már ott előzőleg, s áttelepedésünkkor sem voltak vele szemben különleges elvárá-
saink. Talán az erdélyi ember Magyarországba vetett hitéből, talán az áttelepe-
désünket megelőző hosszú időből, amelyet a román állambiztonsági szervek áldo-
zatos munkájának a jegyében töltöttünk, de lehet, hogy csupán az én személyes, 
mind ez idáig természetesnek hitt igényemből eredt (esetleg mindezekből együtt), 
hogy mindazt, amit a szülőföldem iránt éreztem, ki akartam terjeszteni Magyar-
országra is. Elvárva persze, hogy ő is hazámként viselkedjék velem. 

Gondolom, érthető, ha ez már eleve egy szkizofrén helyzetet teremtett szá-
momra. Amelyet azonban fel lehetett volna oldani, ha megadatik nekünk, hogy 
tisztességes körülmények között rendezni tudjuk életünket és érzelmeinket. De hát 
ez nem adatott meg, s ennek okai már nem belőlem vagy belőlünk eredtek. 

A hatalom, amelynek lelki békéjét annak idején megzavarhatta, hogy az El-
lenpontok kavicsot ejtett az elvtársi testvériség aranytavába, valamint az, hogy jobb 
meggyőződése ellenére végül is kénytelen volt befogadni bennünket – most precí-
zen és példásan fizetett. Annyi lehetőséget hagyva számunkra, amellyel élni már 
nem, de vegetálni még lehetett. Tette mindezt feltűnés nélkül, nem sértve a látsza-
tot. 

A másik oldal meg, amelyhez még otthonról közünket éreztük, és amelyre 
tulajdonképpen a kisebbségben élő magyarok jó részének Magyarországba vetett 
hite és reményei épültek – néhány kezdeti gesztustól eltekintve –, lényegében ér-
dektelennek mutatkozott. Mintha nem akart vagy nem tudott volna mit kezdeni 
velünk. (Nyilván itt elsősorban Karcsira gondolok, nem magamra.) És nem akart 
vagy nem tudott volna mit kezdeni az Ellenpontok megjelenése és az azt követő 
megtorlások tapasztalataival és esetleg levonható tanulságaival sem. Mert ha tudott 
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volna, akkor biztosan kíváncsi rá. De senki nem volt kíváncsi, sem a részletekre, 
sem az egészre. Legalábbis tőlünk soha senki rá nem kérdezett. 

Egyáltalán: normális emberi logikával meg lehet-e érteni, hogy miközben 
otthon egyre gátlástalanabbul tombolt a terror, és Magyarországon egyre több volt 
a maradni vagy továbbmenni szándékozó erdélyi menekült, széles e hazában sen-
kinek nem volt szüksége arra a frissen áthozott tudásra és tapasztalatra, amely célt 
és értelmet épp a segítésben remélt?! 

Az ember lassan tudja csak elfogadni azt, aminek addig az ellenkezőjében 
hitt. Számomra ez azt jelentette, hogy állandó belső konfliktusokkal kellett élni az 
életem. Sokat segített volna, ha legalább gondolatban hazamenekülhetek szüleink-
hez, barátainkhoz, szeretteinkhez. Ha honvágyam van. De nem lehetett. Részben 
mert tudtam, miből és mi elől menekültünk, és az áttelepedésünket megelőző más-
fél esztendő pokoljárása sem volt még feldolgozva, tehát csak mélyítettem volna a 
sebeket. Másrészt azért, hogy nem akaratom, de lelkiismeretem ellenére jöttünk el 
otthonról, úgy éreztem, nekem hazafelé csak adni lehet és szabad, sőt kötelességem 
– de kérni, elvárni még így, gondolatban sem. Nem mintha bárki is megtiltotta 
vagy megtilthatta volna ezt nekem. Magam voltam az, aki megtiltotta. 

Ilyen külső és belső tényezők hozták létre végül azt a helyzetet, amelyben 
úgy éreztem: erkölcsi, lelki és fizikai önfenntartásomhoz egyetlen esélyem maradt: 
a menekülés előre. 

Nem szabad választás alapján jöttem el tehát Magyarországról, mint ahogy 
végeredményben Erdélyből sem. A kettő között azonban óriási és lényegi különb-
ség van. Tudtam, Erdélyből miért kell eljönnünk. Magyarországról nem tudom, 
miért kellett. Ezért bizonyos értelemben Svédországban is csak fogolynak érezhe-
tem magam, hiszen nincs visszaút, amíg a kérdésre választ nem találok. 

T. K. A.: Nem racionális fontolgatások eredményeként hagytuk el Magyar-
országot, ezért kérdésedben az érv szó használata az adott összefüggésben félreve-
zető. Nekünk nagyon sok okunk volt arra, hogy emigráljunk, és amikor az okokat 
megfogalmaztuk, akkor érveltünk. De távozásunk inkább az elég volt jegyében 
történt, és nem valamiféle mérlegelő belátásból következett. Még csak döntő okról 
sem igen beszélhetünk, legfeljebb az utolsó lökéseket lehet számba venni, és eset-
leg utolsó voltuknál fogva döntőnek tartani őket. 

Három momentumot említenék meg magyarországi tartózkodásunk utolsó 
periódusából, melyek életünk alakulására nagyobb hatással voltak. 

Nyolcvanhét őszén megélénkült az ellenzéki tevékenység Magyarországon. 
Ahogy akkor nevezték őket: a népiek, a demokratikus ellenzék és a reformközgaz-
dászok egy közös akció céljából többször találkoztak Kenedi János budai lakásán. 
Ebből született a parlamenti képviselőkhöz intézett Százak levele. Ekkor volt az 
első lakiteleki találkozó, majd a Demokrata Fórum (akkor még csak mozgalom) 
rendezvénysorozata a Jurta Színházban. Magam is részt vettem mindezeken, és 
megállapíthattam, hogy hiánycikk az iránymutató politikai koncepció, de nem ta-
láltam azokat a potenciális vezetőket sem, akik egy lehetséges fordulat esetén ki-
húzhatnák az ország szekerét a kátyúból. 
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Ehhez járult még, hogy számomra az ellenzék egyik csoportja sem volt va-
lóban demokratikus. A maga módján mindegyik arisztokratikus volt. Persze min-
denütt vannak arisztokratikus viselkedésű emberek, de Erdélyben ez kevésbé volt 
elterjedt. Áttelepedésünk után egyik találkozásunk alkalmával Erdélyi Ágnes filo-
zófus felhívta a figyelmünket, hogy ott meg kell szoknunk a demokráciát, mert – 
mint mondta – a demokráciát meg kell ám szokni és meg is kell tanulni. Sajnos én 
Magyarországon sehol nem tapasztaltam annyi demokratizmust, mint mondjuk a 
nagyváradi Ady Endre Irodalmi Körben. 

Teljesen világos volt, hogy a magyar nemzet egésze (amelyhez a határon túli 
kisebbségek is tartoznak) növekvő veszélyhelyzetben van. Az sem volt kétséges, 
hogy a magyar vezetésre e kérdésben nem (sem) lehet számítani. Valami miatt az 
ellenzék erre érzékeny tagjaival nem sikerült közös útra találnunk. Cselekvési igé-
nyemhez ezért a társtalanság élménye társult. A kiúttalanság és tehetetlenség érzése 
kerített hatalmába, ugyanakkor – talán épp a tehetetlenségből eredően – egy óriási-
ra torzult felelősségérzet fogott el. Felelősnek éreztem magam mindazért, ami a 
magyarokkal a Kárpát-medencében történik, és történni fog. Nincs jobb szó rá: 
elviselhetetlen volt. 

Egy másik akkori élményem a menekültekkel volt kapcsolatos. Mind több 
erdélyi turista maradt Magyarországon, és nagy részük tovább szeretett volna utaz-
ni nyugat felé. Egy ideig közvetlenül át lehetett menni Ausztriába, később csak 
Jugoszlávián keresztül. Nyolcvanhét végén egyedül Svédországba volt nyitott az út 
a ferihegyi repülőtéren át. Ahhoz azonban, hogy valaki repülőre ülhessen, enge-
délyre volt szükség. Az engedélyt a KEOKH33 adta ki telefonon a párt központi 
bizottsága illetékes titkárának az utasítására. Addig is, amíg az utazást nyélbe lehe-
tett ütni, a kérelmezők írott ideiglenes tartózkodási engedélyt kaptak Magyarorszá-
gon. 

Sikerült információt szerezni arról, hogy ki ez a titkár, és mi az elvárás a 
hozzá benyújtott kérelem tartalmával kapcsolatban. Értesüléseinket kicseréltük a 
nagyváradi származású Szabó Zsolttal, aki szintén sok menekültnek segített. A 
hozzám fordulóknak én írtam meg a kérvényét. Kizárólag politikai okokra kellett 
hivatkozni, gazdasági okokra nem. (Akárcsak később Svédországban a menedék-
jog-kérelemhez, de ott sokkal szigorúbban vették.) Mikor késő délután hazaértem a 
levéltárból, ahol dolgoztam, már vártak az emberek. Egy alkalommal tizenheten 
gyűltek össze egyszobás lakásunkban, és legtöbbször éjfél utánig tartott a munka 
irodává kinevezett előszobánkban. A kétéves Peti fiamnak egy idő után csengőfrá-
sza lett: ordított, valahányszor csak megszólalt a bejárati csengő. 

Egész megdöbbentő volt, hogy legtöbbször ki kellett szedni az emberekből 
megaláztatásaik, magyarságuk miatti hátrányos megkülönböztetésük tényeit. Mint-
ha elszenvedett sérelmeiket elásták volna magukban, s meg kellett dolgozni érte, 
hogy előkerüljenek. Mintha nem is tudták volna, mi az, ami útra kergeti őket, 
mintha valami ismeretlen forrásból eredő menekülési kényszer lett volna úrrá raj-

                                                      
33 Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal. 
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tuk. Pedig a valóban elmondhatatlanon túl mindenkinek megvoltak a maga nagyon 
is konkrét és gyakran valóban szörnyű élményei. 

1988. január elsejétől hirtelen fordulat történt a magyar menekültpolitikában. 
A hónap elején eljött hozzánk egy ismerősünk, és elmondta, hogy be kellett mennie 
a KEOKH-hoz, ahol elvették ideiglenes tartózkodási engedélyét, és kiállítottak 
számára egy papírt, melyben a magyar hatóságok engedélyezik, hogy záros határ-
időn belül kelet felé elhagyja az országot. (Mintha ehhez engedély kellett volna.) A 
szolgálatos hölgy ismerősömnek kijelentette, hogy magyar tartózkodási engedélye 
sohasem volt (még ott volt a nő kezében), azt felejtse el. Mindenkivel így jártak el, 
ott zokogtak kétségbeesetten az emberek, nem tudva, mihez kezdjenek. Sokan már 
hónapok óta Magyarországon éltek, és ne feledjük, a Ceauşescu-korszak legsöté-
tebb periódusában vagyunk: senki sem tudhatta, mi vár rá, ha a vízuma lejárta után 
tér vissza. 

Másnap reggel felhívtam Csurka Istvánt, és elmondtam, mi történt. Délután 
egy budai szálloda vendéglőjében találkoztunk, jelen volt Csoóri Sándor is, vala-
mint Szokai Imre, aki akkor a pártközpont külügyi osztályán dolgozott, felelős 
beosztásban, és aki az új rendelkezésről előzőleg nem tudott. Tárgyi bizonyítékot is 
vittem magammal: az említett kiutazási engedély egy példányát. 

Az eredmény az lett, hogy a hivatalos megfogalmazás szerint „félreértés tör-
tént”, a kiutasítási akciót (mert hiszen ez lényegében az volt) leállították, sőt min-
denki visszakapta ideiglenes tartózkodási engedélyét. Viszont ezt követően – lehet, 
hogy valóban svéd kérésre – már csak valódi összeköttetéssel lehetett engedélyt 
kapni a Svédországba repülésre. A folyamatosan érkező menekültek pedig sohasem 
tudhatták, másnap hogyan fordul a magyar állam velük szembeni magatartása. 
Érezhették ugyanakkor a számuk arányában növekvő, a magyarországi lakosság 
egy részében az erdélyiekkel szemben már előzőleg is meglévő ellenszenvet. 

A fenti benyomásokat tetézték az azok kálváriájáról szóló igaz történetek, 
akik az oda vezető utak „lezárása” után próbálkoztak vonaton Ausztriába vagy 
Jugoszláviába jutni. Legtöbbször úgy bántak velük, mint a bűnözőkkel, csak azért, 
mert román állampolgárokként az egész világra érvényes útlevelükkel egy olyan 
országba igyekeztek eljutni, mellyel Romániának nem volt vízumkötelezettsége. 
Magyarország ezzel átvállalta a román rendőrök szerepét. Letartóztatták, és átme-
netileg szabályosan zárkába csukták a menekülőket, megalázták őket, sőt néha 
visszatoloncolták, és átadták a románoknak. 

Tulajdonképpen nem is tudom, mit vártam a magyar hatóságoktól, de tény, 
hogy viselkedésük felháborodást és nagy csalódottságot keltett bennem. 

A harmadik momentum: nyolcvannyolc februárjában tudtam meg, hogy a 
pártközpontból szóltak le, engem ne vegyenek fel a két és fél évvel azelőtt alakult 
Magyarságkutató Csoporthoz, amit egy hungarológiai intézet helyett engedélyeztek 
akkor, hosszú hercehurca után. Benda Kálmán34 (Marci bácsi, ahogy mindenki 
ismerte) írt nekem ajánlólevelet Juhász Gyula igazgatóhoz. Akkor azt a választ 
kaptam, hogy nagyon szűk a keretük, egy tucat emberre se futja, de külső munka-

                                                      
34 Széchenyi-díjas magyar történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.  
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társként bedolgozhatok nekik (a napi nyolc óra levéltári munkám után). Ahogy telt 
az idő, már lassan harminc felé járt a belső munkatársak száma (és még mindig 
nem volt egy sem, aki tudott volna románul), de nekem továbbra sem jutott hely. 
Ez azért érintett érzékenyen, mert áttelepedésünkkor úgy gondoltam, egy hungaro-
lógiai intézetben tudnám igazán azt csinálni, amit szeretnék, mármint nemzetiségi 
kérdésekkel foglalkozni. Ezt (segítőkészséget mutató érdeklődésére) elsők között 
talán éppen Knopp Andrásnak mondtam el, aki akkor az MSZMP kulturális osztá-
lya helyettes vezetőjeként Aczél György jobb keze volt, és megérkezésünk után 
találkozni óhajtott velem. Most tehát megtudtam: éppen ők akadályozták meg, 
hogy tevékenységemmel kapcsolatos elképzeléseim némi lehetőséget kapjanak. 

Ez az értesülés két másik kudarcba fulladt munkahely-keresési próbálkozá-
somat is megmagyarázta. Mindkét helyen a kezdeti szívélyes fogadtatás után hirte-
len megfagyott a légkör, majd negatív választ kaptam. A Tankönyvkiadónál ké-
miakönyvek szerkesztéséről lett volna szó. Még a visszautasítás közlése előtt azt 
hozták fel indokul, hogy új rendszerű kémiakönyveket vezettek be Magyar-
országon, s olyan kellene, akinek van oktatási gyakorlata benne. Megnéztem a 
könyveket. Romániában öt évvel korábban kezdték az új rendszer szerinti oktatást. 
Tizennyolc éven át tanítottam kémiát is. Nem számított. 

A Gondolat Kiadó földrajzi tárgyú könyvek számára keresett szerkesztőt. El-
ső találkozásunk alkalmával megkérdeztem a természettudományi osztály akkor 
még igen barátságos főszerkesztőjét: lehet-e akadály az, hogy én nem földrajz sza-
kot, hanem biológiát végeztem? Ez nem – mondta határozottan. Egyébként – 
mondta – a kinevezés kérdésében nem ő, hanem „fennebb” döntenek. Megígért 
telefonhívásai aztán elmaradtak, én hívtam fel végül. A visszautasítás indoklása 
természetesen az volt, hogy nem földrajz szakot végeztem. Utólag ezt a felcsillanó 
lehetőséget sajnálom a legjobban, mert ennek az állásnak nem nagyon lettek volna 
politikai természetű érintkezési pontjai, a földrajz pedig gyönyörű tárgy, és nem 
ismeretlen számomra. 

Éppen a körülmények furcsa alakulása miatt már előzőleg is gyanakodtam 
arra, hogy „felsőbb hatalmak” avatkoztak így az életembe, de a Magyarság-
kutatóval kapcsolatos információ ezt bizonyossággá tette. Minden jel arra mutatott, 
hogy én az akkori magyar vezetés számára ellenség vagyok, és nemcsak hogy nem 
hagynak azt végezni, amit Erdélyből hozott feladatomnak éreztem, hanem tulaj-
donképpen a lét peremén igyekeznek bennünket tartani. Helyzetünkben semmilyen 
kiutat nem láttunk, se az alapvető törekvéseink, se életkörülményeink normalizáló-
dása tekintetében. Addig biztos nem történhet változás – állapítottuk meg –, amíg 
kommunisták uralják Magyarországot. 

Utólag többen bölcsködnek, hogy mennyire előre látták a kommunizmus bu-
kását, sőt biztosak voltak abban, hogy ez hamarosan bekövetkezik. Nem igaz. Ak-
kor még bármire számítani lehetett. Én emlékszem például, milyen izgalmak, sőt 
félelmek között zajlott a lakiteleki találkozó. Ezért volt bátor tett megrendezni azt. 
(Bár némi biztosítéknak ott volt Pozsgay Imre.) 

Azt mindenki érezte, hogy valami van a levegőben, de senki nem tudta, mi 
lesz a kimenetele. Még maga Gorbacsov is visszatérhetett volna hatalma biztosítása 
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végett egy keményvonalas politikához, a bukása pedig (a magyar vezetés állítólag 
sokáig erre játszott) egyértelműen nyílt diktatúrát is hozhatott. Egy bátor hangú 
szentendrei találkozó után egyik ismerősöm megjegyezte: '56-ban is sokak feje 
emelkedett, így tudták meg, kikét kell majd levágni. 

Az ember kész sok áldozatot vagy kockázatot vállalni, ha úgy érzi, hogy van 
valami értelme annak, amit tesz, és legalább hiszi, hogy nem társtalan. Helyzetün-
ket viszont nem ez jellemezte. Közérzetünk egészségünket is érintette. Nekem ki-
újultak, először áttelepedésünk első évében, idegrendszeri alapon jelentkező súlyos 
szívzavaraim; munka után elég nehezen vánszorogtam fel a Gül Baba türbe köze-
lében fekvő lakásunkig. A feleségem egyre súlyosbodó depresszióval küszködött, 
ami először majd csak Kanadában kezdett oldódni igazán. 

Elég volt – ebből állott az érvrendszerünk. Ha úgysem lehetünk otthon Ma-
gyarországon, akkor elmegyünk egy olyan helyre, ahol legalább nem tartják vala-
kik állandóan a nyakunkon a lábukat. 

Február elején tudtam meg, hogy miért nem lettem magyarságkutató, márci-
us 30-án feleségemmel, az első házasságomból származó huszonegy éves fiammal 
és két kisgyermekünkkel el is repültünk Svédországba. Leszálláskor a három hó-
nappal előbb erdélyi menekültként oda kijutott sógornőm várt Göteborgban. 

7. T. Z.: Ezek a negatív benyomások megszűntek, enyhültek a Svédországba 
való áttelepedéssel? 

Mihez kezdhet itt, Svédországban, egyáltalán Nyugat-Európában egy Tóth 
Károly Antal formátumú, teoretikus érdeklődésű erdélyi magyar? 

T. K. A.: Azzal jöttem el Magyarországról, hogy semmiféle politikai vonat-
kozású kérdés nem fog érdekelni, nem is írok többé, teljesen visszahúzódom a ma-
gánéletbe. 

Ez nem egészen úgy sikerült, mert rövidesen írtam egy cikket egy svéd ma-
gánlapba arról, hogy miért menekülnek a magyarok Erdélyből.35 Itt, Göteborgban 
több menekültet készítettem föl, hogy a rendőrségi kihallgatás során (mely eldön-
tötte, maradhatnak-e vagy sem) mit hangsúlyozzanak, s miről felesleges, sőt káros 
beszélni. Volt aztán, akit el kellett bújtatni – ebben svéd magánszemélyek is segí-
tettek –, mert a visszatoloncolás veszélye fenyegette. Az elrejtőzötteknek ügyvédet 
fogadtak, és ez általában azzal végződött, hogy az illető maradhatott. 

Miután Kanadából visszaérkeztünk (1989. december 1.), lakásproblémánk 
vagy igazi anyagi nehézségeink nem voltak (bár csak az ellenségeimnek kívánom, 
hogy éljenek évekig társadalmi segélyen). Eleinte nyelvtanfolyamokra jártunk. A 
szükséges svéd és angol nyelvvizsgák után beiratkoztam a göteborgi egyetemre, és 
másfél éven át környezetvédelmet tanultam, kolozsvári biológiai tanulmányaim 
folytatásaként. Autodidakta módszerrel megtanultam a számítógépet kezelni, két-
három számítógépes programot használni, sőt még a matematikai statisztikában is 

                                                      
35 Ezt az írást felhasználta a Svédországi Magyarok Országos Egyesülete menekülteket tá-

mogató akcióiban. Például, hogy meggyőzzék a svéd hatóságokat, ne román tolmácsot 
rendeljenek ki az erdélyi magyarok kihallgatásához, hanem magyart, különös tekintettel 
elmondandó nemzetiségi sérelmeikre. 
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szereztem némi ismeretet. Most ebből élünk. Egy magáncégnél dolgozom, környe-
zetvédelmi tanácsadóként. És boldogok lehetünk, hogy legalább egyikünk kapott 
munkát a jelenlegi munkanélküliségben. Kocsink ugyan nincs (ami főleg nem ma-
gyar svédországi ismerőseinket készteti csodálkozásra), és nem is lesz egyhamar, 
de három kiskorú gyermeket nevelünk. 

Egyébként köszönjük, élünk. 
Egyik erdélyi barátunk kis halálnak nevezte a Magyarországra történő átte-

lepedést. Tudta, miről beszél, mert ő is áttelepedett. Ha igaza van, akkor a Nyugat-
ra telepedés a nagy halál. Ez megköveteli, hogy az ember átstrukturálja magát, és 
lebontsa, megszüntesse magában azt, ami megkötő hazai hozadék. El kell távolod-
nia attól, aki-ami addig volt. A legkülönbözőbb elméleteket építik fel az emberek, 
hogy ezt a folyamatot maguk előtt is igazolják. Magát a folyamatot nem lehet kike-
rülni, mert másként idegenben nem lehet élni. Elég példát láttam arra, ki hogyan 
küzdi meg ezt a harcot. Van ugyan olyan is, akinek – legalább látszólag – egészen 
könnyen megy. 

A „kis és a nagy halál” az ember közérzetét meglehetősen meghatározza. Én 
például kanadai bevándorló voltomat úgy éltem meg, hogy véget ért az életem. 
Most pedig úgy érzem, hogy túléltem önmagamat, és csak valamely tévedés foly-
tán vagyok még a világban. Közben persze az ember teszi azt, amit kell. Csak 
mintha a lélek nem lenne (vagy inkább: nem eléggé lenne) jelen. 

8. T. Z.: A kanadai „kitérőről” alig beszéltek. Gondolom, az is olyan „szí-
nes” és változatos, mint a svédországi. 

T. K. A.: Kilenc hónapot töltöttünk Kanadában mint hivatalos bevándorlók, 
1989 február végétől november végéig. 

Sohasem fogom igazán megérteni, miért volt számomra olyan taszító, attól a 
pillanattól kezdve, hogy letettem a lábamat a földjére. Persze az valóban egy más 
világ, valószínűleg sohasem éreztem volna magam otthonosan benne. Pedig szép 
ország, a társadalmában sok a rokonszenves, például az előítéletek sokkal kevésbé 
érzékelhetők, mint Európában bárhol. Sokkal nyitottabb Svédországnál. Nagyon 
szívesen visszamennék bármikor – turistának. Az a gyanúm, a Kárpát-medencétől 
való nagy távolság volt a döntő tényező, hogy miután megkaptuk a svédországi 
tartózkodási engedélyt, végül visszajöttünk. 

Montrealban nagy társaságunk volt. Sokan fordultak meg nálunk, és mi is 
gyakran mentünk másokhoz. Ott láttam, hogyan vergődnek az emberek, hogy ad-
digi énjük ne bilincsként gátolja őket új mozgásterükön, milyen rokonszenves vagy 
kevésbé rokonszenves ideológiákat, stratégiákat és taktikákat dolgoznak ki, hogy 
élni tudjanak. 

Nyolcvankilenc őszén egy összejövetelünkön elhatároztuk, alakítunk egy 
szervezetet, melynek az lett volna a célja, hogy az erdélyi helyzetről és általában a 
magyar problémákról tájékoztassa a kanadai kormányt és közvéleményt. Eljö-
vetelünk után ez végül abbamaradt. 

Az egész ott töltött idő alatt nyomdában dolgoztam betanított munkásként. 
Hét végén néha betont locsoltam, zsaluzást bontottam egy építőtelepen, esetleg 
kerítést festettünk a feleségemmel. Persze a másét. 
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A feleségem két kis gyermekünkkel volt otthon. Ő délutánonként nyelv-
kurzusokra járt, én matematikát kezdtem tanulni az egyik angol nyelvű egyetemen. 
Kiszámoltam, hogy öt év alatt számítógépes szakember lehet belőlem. De nem 
vártuk meg. 

Egy ország jellegzetességei a bevándorlót sem hagyják érintetlenül. Amikor 
először vettünk újból részt a göteborgi mise utáni közös kávézáson, úgy éreztem az 
élettel, mozgással teli kanadai társaságok után, hogy egy lassított filmet látok. Az-
óta én is olyan vagyok. 

T. I.: Még Váradon, az áttelepedésünket megelőző hosszú hónapok alatt, kö-
zel kerültünk egymáshoz a szintén várakozó Kertész házaspárral, Évával és Lórival 
(azaz Loránddal). 

Ők Kanadába készültek, Lóri édesanyjával. Lóri öccse, Attila, már Magyar-
országon élt. Édesanyjuk a szeku okozta izgalmak következtében szívrohamot ka-
pott és meghalt. 

Évával és Lórival sok együtt töltött óra, közösen megélt izgalmak és félel-
mek kötöttek össze bennünket. És igazi, segítőkész barátokra találtunk bennük. 

Azt tervezték, hogy mielőtt tovább mennének Kanadába, vagy három hetet 
Magyarországon töltenek Attilával és barátaikkal, mintegy búcsút véve egyúttal az 
anyaországtól is... Sok közös programot terveztünk erre a három hétre, amiből 
aztán semmi sem lett. A magyar hatóságok ugyanis mind az országra, mind az 
államrendre oly veszélyesnek ítélték őket, hogy csupán 48 órára engedélyezték az 
ott-tartózkodásukat. 

Nekem ez volt az első dézsa hideg víz Magyarországon, és azt szoktam 
mondani, hogy Kanadába is azért mentünk, hogy ezt az elmaradt három hetet pó-
toljuk Évával és Lórival. 

Volt azonban „hivatalos” oka is annak, hogy oda kerültünk. Svédországba 
érkezésünk után hosszú ideig nem kaptunk tartózkodási engedélyt. Ügyvédi tanács-
ra adtuk be kérelmünket a kanadai hatóságokhoz is. A sors rendezése volt, hogy 
Kanada hamarabb befogadott minket, mint Svédország. 

Kilenc hónap nagyon kevés ahhoz, hogy megismerjünk egy országot. De 
természeti szépségei emlékeztetnek Erdélyre, és sok embert megszerettem ott. És 
bármilyen furcsának tűnhet, jó volt egy időre távol lenni Európától. Csak amikor a 
berlini falat kezdték bontani, éreztem úgy, hogy túl messze vagyunk. 

Bár Éva és Lóri – amikor közöltük velük, hogy visszajövünk – azt mondták, 
az első pillanatban látták rajtunk, hogy nem fogunk ott maradni. Én azt hiszem, 
tovább is tudtam volna élvezni Kanada szépségeit és a szabadabb emberi kapcsola-
tokat. Mindenkor szeretettel tudok gondolni az ottaniakra. 

9. T. Z.: Mi az, ami vonz, és mi az, ami leginkább taszít a pragmatikus Nyu-
gaton, a nyugati demokráciákban? 

T. I.: A társadalmi jólét (mely korántsem jelent automatikusan egyéni gaz-
dagságot is!) és a stabilitásból eredő biztonság nagy vonzerőt képesek gyakorolni 
az emberre. Ez, azt hiszem, természetes. Fokozottabban fontossá válik ez akkor, ha 
az embernek kisgyermekei vannak. Egy ideig azt is élvezni lehet, hogy az állam 
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nagyobb egyéni szabadságot hagy polgárainak, mint a világ kevésbé szerencsés 
részeiben. Különösen, ha megtapasztaltad már az ellenkezőjét is. 

Ám az ún. demokráciának az a része, amely a pénz, a gazdagság következ-
ménye, nem pedig egy nép természetéből, kultúrájából eredő sajátosság, tulajdon-
képpen törékeny keret csupán. A még ép keretet sem elsősorban a humánum tölti 
ki, inkább a praktikum. Ebből rengeteg kényelem ered, de ezen túl nem sok. És 
sajnos, egy idő után az embernek egyre nagyobbak lesznek a hiányérzetei. 

T. K. A.: Számomra a legrokonszenvesebb a tolerancia, ami otthon elég 
nagy hiánycikk. Ez a rokonszenv főleg addig tart, amíg az ember rá nem jön, hogy 
a toleráns magatartás mögött igen gyakran közömbösség, a másik embertől való 
elzárkózás vagy éppen rosszindulat rejtőzik, mely a kulturált magatartás álarca 
mögött igyekszik meghúzódni. 

A legfontosabb nyugati tapasztalatom az, hogy a demokrácia az emberiség 
szép álma csupán. Formálisan természetesen demokrácia van: a titkos választások 
révén úgy tűnik, mintha képviselőin keresztül a nép döntene a sorsát érintő kérdé-
sekben. Pedig nem a demokráciának csúfolt kommunizmus, hanem a demokratikus 
formákat betartó társadalom lehet az igazi látszatdemokrácia. 

A nyugati liberális demokráciát természetesen nagyon sok minden különböz-
teti meg a kommunizmustól. Például nem egy maffia kormányoz, hanem több, 
persze felváltva. Eszközeik kevésbé erőszakosak, inkább manipulálnak: az infor-
mációk visszatartásával, rész- vagy hamis információk terjesztésével, vagy éppen-
séggel szemenszedett hazugságokkal. Ebben partner a messziről szabadnak tűnő 
tömegkommunikáció. 

Minden döntés a hatalmon levő pártok vezető berkeiben születik, s ezt nem-
igen előzi meg társadalmi konzultáció. A tanárok véleményére például senki sem 
kíváncsi a svéd tanügyi törvény előkészítésekor. Ezt vessük össze azzal, hogy haj-
danán a joggal sokat szidott kommunista Magyarországon számos kérdésben nyílt 
vitát kezdeményeztek. És bármennyire is manipulatívak voltak ezek a viták, nagy-
mértékben lehetővé tették a véleménynyilvánítást, és valóban befolyásolták a dön-
téshozatalt. 

A szabadnak nevezett nyugati világ formailag demokratikus, lényegét te-
kintve viszont inkább csak liberális. Ez utóbbi hivatott az előbbi hiányát is eltakar-
ni. Az alapvető elv: mindent szabad, ami másnak nem árt. (Az viszont, hogy mi 
nem árt, értelmezés kérdése.) Éppen a tolerancia jelszavával tették értékké az er-
kölcsi igénytelenséget. Az anyagi célok középpontba állításával (mint tudjuk, ez is 
közös jegy a kommunizmussal), valamint a szabadság élvezetközpontú és magán-
életi felfogásának terjesztésével a nyugati liberalizmus igyekszik felőrölni mindazt, 
amit az emberiség hagyományosan értéknek tekintett. A saját eszméit ajánlja he-
lyettük, melyeket igaz, egyedüli és örök értékként kezel. Hasonló tendenciák való-
színűleg mindig is voltak az emberiség történelmében, a lényeges változás az, hogy 
ma ezek határozzák meg a társadalom világképét, légkörét – főleg a tömegkommu-
nikációs propagandaeszközök segítségével. 

A ma sugallt embereszmény kifelé fordul. Új kulturálatlanságában nem „lel-
kizik”, hanem sikerre tör. Semminek nem keresi mélyebb értelmét, ezért nem képes 
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fölismerni az igazi összefüggéseket. Így veszti el az ember igazi szabadságát, mert 
így válik irányíthatóvá. 

Még a keresztény vallások is – több-kevesebb különbséggel – a liberalizáló-
dás útjára léptek. Isten helyét egy konvencionális isten vette át, mely többé nem 
követel állandó törekvést egy eszményi minőségi élet felé, hanem áldását adja arra, 
ami van. 

A mai liberalizmus valójában csak megtűri a vallásokat. Toleráns velük, 
mint minden tőle függetlenül létezővel, de céljai érdekében igyekszik átalakítani 
őket. Az igazi szabadság szerinte az Istentől való megszabadulást is jelenti. 

Az ember a semmit fogadta a szívébe, amikor Istent kitagadta onnan. Így a 
beígért szabadság hona helyett a Semmi birodalmába jutott. Erről szól a modern 
művészetek minden rettenete. 

10. T. Z.: Miért nem sikerült megfelelően lobbizni a magyarság érdekében? 
Miért maradtak zárva a média csatornái, valahányszor a magyarságot ért sérel-
mekről esett vagy esik szó? 

T. K. A.: A lobbizás tudtommal nem erőssége a svéd politikai életnek, leg-
alábbis korántsem oly jelentős tényező, mint például Amerikában. Vagy talán csak 
nem annyira nyilvánvaló. A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége a magyar 
menekültek érdekében tett többször lépéseket, ismereteim szerint nem túl nagy 
sikerrel. 

Biztos, hogy többet lehetett volna, és lehetne tenni magyar ügyekben. De 
úgy érzem, hogy a svéd politikusok általában nem szeretik, ha beleszólnak abba, 
amit csinálnak, különösen nem, ha bevándorló az illető. Mert, noha az állampolgár-
ság megszerzése után „újsvédnek” hívják, a bevándorló Svédországban tulajdon-
képpen idegen. És örüljön, hogy él. 

Ami a médiát illeti, sajnos nem csupán arról van szó, hogy csatornái hallgat-
nak a magyarságot ért sérelmekről, hanem arról is, hogy legtöbbször torzítva, sőt 
rágalmazón közlik a velünk kapcsolatos híreket. Mindenekelőtt a magyar naciona-
lizmus veszélyéről szóltak több alkalommal, főleg az Antall-kormány idején. Ez 
nemcsak a mai Magyarországra vonatkozik, hanem a szomszédos országokban élő 
kisebbségre is. Így a Szlovákia önállósodása körüli időkben megtudhattuk: az, 
hogy magyarok élnek Szlovákiában, a két ország közötti háború veszélyével fe-
nyeget. Nem a beolvasztásra, a magyar kultúra és nyelv megszüntetésére irányuló 
szlovák nacionalista politika a veszélyt hordozó, hanem a magyarok léte. 

Egyik kedves ismerősöm (régi svédországi magyar) szerint a svédek azért 
írnak rosszat a magyarokról, mert csak akkor írnak másokról, ha rosszat mondhat-
nak róluk. Ebben sok igazság van, és valóban csak örülhet az a nép, az az ország, 
amelyről a svéd sajtó hallgat. De a dolog nem ennyire egyszerű. 

A svédek véleményüket nem maguk gondolták ki, hanem – érdekeiknek 
megfelelően – általában igazodnak a világban éppen divatos nézetekhez. Ma az 
antant-ideológia az uralkodó, s ebből származik a rólunk alkotott és a polgári ma-
gyar kormányzat idején hatványozottan hangoztatott rossz véleményük. Ennek az 
ideológiának persze nem a magyarokkal szembeni rokonszenv hiánya a legfőbb 
jellemzője, hanem a meglehetősen szélsőséges liberalizmus.  
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Persze Isten mentsen, hogy ehelyett mondjuk a náci ideológia legyen a meg-
határozó. De torzítás az a szerte elterjedt nézet, mely úgy tünteti fel a mai nyugati 
rendszert eszményeivel, életformájával együtt, mint az egyetlen alternatívát az 
emberiség számára. Újabban – a szovjet rendszer bukása óta – ez az életforma úgy 
ünnepli magát némely elméleti írásokban, mint az emberi történelem betetőzését és 
netovábbját. 

Talán egyesek csodálkoznak, hogy a sajtó Nyugaton mintákat követ, de már 
azt ne higgye valaki, hogy a „szabad világban” nincs cenzúra. Csak másképp mű-
ködik, mint az általunk „megszokott” kommunista válfaja. Inkább konszenzuson 
alapul: mindenki tudja, miről hogyan lehet – esetleg kell – írni, és hogyan nem. 
Majdnem azt mondhatnám, hogy „nevelés” kérdése az egész. Ha jól nevelték az 
írások sorsát eldöntő szerkesztőket, kívülről sem történhet semmilyen „rendelle-
nes” áttörés. 

Van ismerősöm, aki többször megpróbált helyesbítéseket elhelyezni magya-
rokkal, Magyarországgal foglalkozó svéd írások kapcsán. Nemigen sikerült neki. 
Mintha ma sokkal nehezebb lenne ez, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. 

11. T. Z.: Itt, Tångagärdében mondottad: csak közösségben oldódhat fel iga-
zán az ember. Megtaláltátok azt a közösséget, amire vágytatok, ami kárpótol az 
elmulasztott lehetőségekért? 

T. K. A.: Tångagärdén, az itteni társaságban nagyon jól érezzük magunkat. De 
ez csak egyszer egy évben van. Ezen kívül gyakorlatilag csak a szűkebb családdal 
tartunk rendszeres kapcsolatot: a legnagyobb fiammal (akivel együtt jöttünk Svédor-
szágba) és feleségével, valamint sógornőmékkel. Mindnyájan Göteborgban élünk. 
Az idők múltával magyarországi és erdélyi kapcsolataink is csak morzsolódnak, bár 
olyan is akad, amely erősödött. Nem beszélhetünk tehát közösségről. 

Nem tudom pontosan, hogy érted, de nem hiszem, hogy Magyarországon 
elmulasztottunk volna valamilyen lehetőséget. Ott egyszerűen nem voltak lehető-
ségeink. 

T. I.: Jövés-menéseink során sok igazán jó és kedves emberrel hozott össze 
bennünket a sors. De közösséget találni már sokkal nehezebb. Nem mintha ez lehe-
tetlen lenne. Nyilván rajtunk is múlik, talán elsősorban azért, mert lélekben soha-
sem fogadtuk el véglegesnek, hogy nem élünk otthon. 

Azok a lehetőségek, amelyek életünk során adódtak volna, számunkra nem 
voltak lehetőségek. Ahhoz, hogy annak tekintsük őket, más emberré kellett volna 
válnunk. Azért meg, hogy az embernek el kell hagynia a hazáját, soha sehol nincs 
kárpótlás. 

12. T. Z.: Az Ellenpontok és az erdélyi kisebbségi élet tapasztalatait lehet-e, 
kell-e itt, Nyugaton hasznosítani? 

T. K. A.: Jelen pillanatban nem látom e tapasztalatok itteni hasznosíthatóságát. 
T. I.: Meggyőződésem, hogy az, aki kisebbségből jön, rendelkezik valami 

plusszal, amit aztán személyiségének megfelelően hasznosít vagy nem hasznosít 
mindennapi életében. A kisebbségi lét tapasztalatai minden bizonnyal érzékenyeb-
bé tesznek bennünket mind társadalmi, mind egyéni vonatkozásban. 

Ezen túl azonban nem sok hasznosítható van, lévén Makó Jeruzsálemtől... 
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13. T. Z.: Van visszaút a „hűtlen” hazába? 
T. K. A.: Kanadából azzal a nem is titkolt szándékkal jöttünk vissza Svéd-

országba, hogy minél hamarabb munkába állunk, és pénzt takarítunk meg, amivel 
meg tudjuk magunknak teremteni a hazatérés anyagi feltételeit. Ez valószínűleg 
önmagában is kissé naiv hiedelem volt, végképp áthúzta aztán az egészet Svéd-
ország már készülődő, de csak azután kiteljesedő gazdasági hanyatlása. 

Marad tehát a csoda várása, mely egy lottónyeremény formájában a legvaló-
színűbb. Állítólag van annyi esélye, mint annak, hogy belém csap a villám. 

Erdélybe nem mennék vissza. Egy – mondjuk – független Erdélybe szívesen, 
de román állampolgárnak nem kívánkozom még egyszer. Kétséges az is, hogy a 
gyermekeinkkel szemben megengedhetjük-e magunknak, hogy egy számukra isme-
retlen kisebbségi sorba vigyük őket. (Egészen más, ha beleszületnek.) 

Jelenleg magyar állampolgárok vagyunk. Svéd állampolgárságunk nincs, 
mert annak eléréséhez le kellene mondanunk a magyarról. Ehhez pedig én még 
nem vagyok elég „érett”. Ebből következően a hivatalos hazánk mindmáig Ma-
gyarország. 

T. I.: Az ember állandóan reménykedik valamiben. S közben éli az életét, 
melyet hol a magáénak érez, hol nem. E kényszerű külső és belső bolyongások 
során megtanul elvonatkoztatni, és rájön, hogy a haza olyan, mint egy isteni rende-
lés. És elveszek, ha legalább magamban meg nem találom. Ilyen értelemben, lélek-
ben mi inkább vagyunk otthon, mint itt.  

14. T. Z.: Ha Erdélybe, Magyarországra hívnának, hazamennétek? 
T. I.: Tizenkét esztendő után az elmúlt nyáron mentünk először haza, Várad-

ra. Már semmi sem ugyanaz, mint volt, és mégis: otthon voltam abban a tájban, 
azon a földön. Nincs hozzá fogható nyugalom. Örülök tehát, hogy nem vagyunk 
kitéve a kísértésnek, most nem lenne könnyű nemet mondani. 

Ha pénzünk lenne, Pécsre viszont szívesen mennék. Valamiért azt hiszem, 
ott jól éreznénk magunkat, noha eddig csak képen és filmen láttam ezt a várost. 
Vannak ilyen megmagyarázhatatlan érzések az ember életében. 

T. K. A.: Nem tűnik úgy, hogy fenyeget bennünket a veszély: olyasvalaki 
hív, aki segíteni is tud. Lakás és állás nélkül nincs hova és hogyan hazatelepedni. 
(Ez a kettő volt az alapvető egzisztenciális problémánk tizenkét évvel ezelőtt is. 
Mint látszik, nem sokat haladtunk azóta.) 

Legyünk reálisak. Amikor 1984-ben Nagyváradról áttelepedtünk, már voltak 
olyan hangok, hogy az erdélyiek elveszik a magyarországiaktól a lakást és a kenye-
ret. Pedig akkor legtöbbször szinte nincstelenné vált menekültekről volt szó. Azóta 
otthon a gazdasági helyzet romlott, mi pedig a „nyugati bőségből" érkeznénk. (Más 
kérdés, hogy ugyancsak nincstelenül.) 

15. T. Z.: Hány nemzedékig lehet megmaradni magyarnak Svédországban? 
Van-e „jövője” az itteni magyar életnek? 

T. K. A.: Az emigrációban a megmaradásnak hosszú távon nincs perspektí-
vája. A magyar közösségek távlatosan csak ismételt vérátömlesztéssel tarthatók 
fenn. A harmadik generáció már nem magyar, még ha beszéli is a nyelvet, és tudja, 
köze van a magyarokhoz. Ez gyakran már a második generációra is érvényes. Még 
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az elsőben is akadnak olyanok, akik minden áron asszimilálódni akarnak, de az 
még nem megy, még ha megteremtik is ehhez a külsőségeket. A köpönyeget ki 
lehet fordítani, de a lelket nem. Azt csak megnyomorítani lehet. 

T. I.: Amíg magyarok élnek Svédországban, addig bizonyosan mindig lesz 
valamilyen magyar élet is. Éppen úgy, mint bárhol a világon, ahová magyarok 
szóródtak. De sok illúziónk nemigen lehet. 

Már a második generáció is „mesterséges” körülmények között lehet csak 
magyar. Ha egyáltalán az akar lenni. Viszont nem is lehetetlen megmaradnia ma-
gyarnak. Lehet, persze, hogy ezt a gyermekeim miatt akarom így hinni. Azt azon-
ban semmiképpen nem hiszem, hogy a világban szétszóródott magyarok leszárma-
zottai mind elvesznének a közösség számára. 

16. T. Z.: Hogyan ápoljátok gyermekeitekben a magyarságtudatot. Úgy lá-
tom, akár tanítani is lehetne ilyen irányú tapasztalataitokat!!! 

T. I. Engedtessék meg nekem, hogy miután életem igazi értelmét az utóbbi 
tizenhárom esztendőben gyermekeink nevelése jelentette, ebben a válaszomban 
szubjektívebben fogalmazzak. Látszólag talán nem is a kérdésre válaszolva. Remé-
lem azért, hogy ez mégis válasz lesz mindarra, ami a kérdésben benne rejlik. 

Ha igaz az, hogy a gyermek Isten-képét az apáról formálja, akkor az is igaz, 
hogy a hazaképét a családról. S abban, hogy gyermekeink magyarok maradnak-e 
vagy sem, nagy szerepe van a szülőkhöz fűződő érzelmeiknek. Ehhez persze az is 
kell, hogy a szülő magyarnak érezze magát. A magyarság megtartása így a gyer-
mek számára is belső igény marad. Idegen környezetben azonban ennek az igény-
nek a táplálásához több segítségre van szükség. 

A mi gyerekeinknek szerencséjük volt, hogy állandóan változó külső körül-
mények ellenére stabil családi életben lehetett részük. A sors nagy ajándékaként 
sokáig itthon lehettem velük, így nem kényszerültek túl korán a társadalom futó-
szalagára. 

Az utóbbi időket leszámítva, mindig nagyon sok ember volt körülöttünk, és 
természetes volt számunkra, hogy ezek az emberek mind magyar kultúrában gon-
dolkoztak, a magyar történelemről vagy politikáról vitatkoztak. A magyar könyv és 
a magyar sajtótermék – barátaink jóvoltából – mindig eljutott hozzánk, bárhol is 
voltunk a világban. S ezért a gyerekeknek is áldozniuk kellett: hogy előfizethes-
sünk otthoni lapokra, vagy könyveket rendelhessünk, nemegyszer mondtak le va-
lamiről, amit szerettek volna megkapni. Mindig járt nekik is „saját” lap, amit külön 
élvezet volt várni és olvasni. Kezdtük a Dörmögővel, Napsugárral. Most a nagyok-
nak a Kincskereső jár, de már belenéznek, a Helikonba, a Hitelbe is, a Dörmögőt 
meg a négyéves Marci várja... 

Nagyon korán, jóval iskoláskor előtt megtanultak írni és olvasni magyarul. 
Attól kezdve rendszeresen olvasnak, most már persze svédül és angolul is, de ez 
sohasem mehet a magyar könyvek rovására. És hát voltak a mesék. Minden este. 
Ha Karcsi volt mellettük a soros, fantasztikus meseolvasások voltak; ha én, akkor 
főleg napi aktualitásokhoz igazodó szabad mesélés, általunk teremtett állandó sze-
replőkkel. Gyakran együtt alakítottuk a mesefigurák sorsát, így néhány év elteltével 
már a gyerekek is meglepő könnyedséggel tudtak mesét bonyolítani. Később saját 
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„darabjaikat” adták elő családi körben, mindig hosszas munka és készülődés ered-
ményeként. És örökké izgatta őket (átkos örökség!) a lapcsinálás. Első lapjukat 
jóval iskoláskor előtt, még Kanadában „adták ki” (nekünk, a családnak), Kikeleti 
Vadnyugat címmel, Miklóssi Pista Nyugati Magyarságának mintájára... Játszva 
tanultak tehát, és nagyon gyorsan. Mára már elég nagyok ahhoz, hogy maguktól 
belássák, mennyire fontos, hogy magyarul is tanuljanak. Karcsi több-kevesebb 
rendszerességgel tanítja őket földrajzra, matematikára, történelemre, kémiára stb. 
Ez nemcsak anyanyelvi szókincsüket bővíti, hanem tudásukat az otthoni iskolák 
elvárásaihoz is közelíti. A magyar ifjúsági irodalom olvasása mellett verseket is 
tanulnak, ami például a svédországi iskolákban teljesen ismeretlen szokás... 

A nagyok katolikus iskolába járnak, ahol – miután a svédek között kevés a 
katolikus – elsősorban bevándorlók gyerekei tanulnak. Itt a „másságuk” sem lehet 
zavaró tehát. Utoljára hagytam azt, ami a legtermészetesebb számunkra: itthon csak 
magyarul beszélünk. Nem is tudnánk elképzelni másképpen. És soha nem kever-
tünk nyelveket egymással, mert így „könnyebb” meg „egyszerűbb”. 

Mindezek alapján azt lehetne hinni, hogy gyermekeinknek semmi gondjuk 
nincs a magyarságukkal. Ez, sajnos, koránt sincs így. Mert más a család és más a 
társadalom. Életük során nemegyszer okozott számukra traumát a kettő közötti 
nagy különbség. A Svédországban is növekvő idegengyűlölet konkrét formáit meg 
magunk is tapasztalhatjuk. Nyári hazalátogatásunk után a tizenhárom éves Zsuzs-
kának már komoly lelki problémát jelentett visszaállni svéd környezetbe. 

A Budapesten született Péter fiunk két és féléves volt, amikor eljöttünk Ma-
gyarországról, négy és fél, amikor svéd óvodába került. Második óvodai napján 
kemény elszánással, sápadtan állt elém, és azt mondta: most pedig magyarázd meg, 
de úgy, hogy mi is értsük, hogy miért kellett nekünk eljönni Magyarországról? 

Azt remélem, hogy – mert szeretnek bennünket – mindig meg fogják tudni 
érteni, miért jöttünk el. Azt azonban nem tudom, valóban jót tettünk-e nekik azzal, 
hogy itt vagyunk. 

T. K. A.: Egy levéltári kolléganőm azt írta emigrálásunk után, hogy ne ne-
veljük gyermekeinket magyarnak, mert egész életükben boldogtalanok lesznek. 
Sok igazság van ebben. Egy (számomra már koromnál fogva is feloldhatatlan) 
szkizoid helyzet lelkiállapotát örökítem rájuk. Ezt mindnyájunkban feloldani csak a 
hazatelepedéssel lehetne, de ahogy az évek múlnak, a gyermekeink számára ez is 
mind nagyobb trauma lehetőségét hordozza, mert nem belenőnek abba a társada-
lomba, melybe visszamennek, hanem lassan már felnőtt fejjel kell hogy beleszok-
janak. Addig azt szokják meg, amiben most élnek, s az lesz ismerősebb számukra, 
bármennyi szállal kötődjenek is ahhoz a tájhoz, kultúrához, amelyből származnak. 
Különösen, hogy az elmúlt nyolc évben csak kétszer tudtunk Magyarországra láto-
gatni. Mégsem lehet mást tenni, mint megismertetni velük azokat az értékeket, 
amelyekhez magyar voltuk miatt közük van. És az is természetes, hogy ez az is-
merkedés nem történik semleges légkörben, ahogy ez ma divatos a „modern” isko-
lában. (Svédországban ezelőtt húsz–huszonöt évvel még a haza történelmét és föld-
rajzát tanították, ma csak Svédországét.) 
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17. T. Z.: Ha valamit nem kérdeztem, amit fontosnak tartotok elmondani, 
nagy örömmel fogadom az észrevételeket! Ez a könyv az erdélyi magyarság számá-
ra készül!! 

T. K. A.: E kérdés ürügyén hadd mondjam el egy eléggé késői fölismerése-
met. 

Egy írásomat, melyben azt elemeztem, hogyan írták meg Bihar megye s 
benne Várad történelmét és művelődéstörténetét egy akkoriban (1979-ben) Romá-
niában megjelent könyvecskében, odaadtam egy nagyváradi román ismerősömnek, 
akivel igazán jó viszonyban voltam. Gyakran megfordult baráti körünkben, tökéle-
tesen ismerte nyelvünket, fordított is magyarból. Kíváncsian vártam a véleményét. 

Mikor legközelebb találkoztunk, elmondta, hogy írásom olvasása közben 
úgy érezte, meg akarom változtatni a gondolkodását. Majd megkérdezte: Így akar-
tok ti tért nyerni?36 Ez a kérdés azóta is sokat foglalkoztat. Több mint egy évtizedig 
nem tudtam megfejteni, hogyan lehetett az én tényeket sorakoztató, és általam ma-
gyarok és románok közös problémájának tekintett kérdések tisztázás céljával törté-
nő felvetését térnyerési kísérletnek minősíteni?  

Azt hiszem, mostanában kezdem érteni az egészet. Azt is, hogy miért bizo-
nyul lehetetlennek az őszinte eszmecsere bármely románnal a két nép viszonyáról. 
A magyarázat abban keresendő, hogy Erdély birtoklásának számukra nincs sem 
igazságvetülete, sem erkölcsi vonatkozása, ez kizárólag hatalmi kérdés. Ezért van 
az, hogy mind a múlt tényeinek megfogalmazása, mind a kulturális megmaradás 
igénylése, egyáltalán a magyarok múltbeli vagy bármikori léte Erdélyben azonnal 
hatalmi kérdésként jelentkezik. 

Említett ismerősöm az írásom elolvasása után, a kérdése megfogalmazása 
közben nem erkölcsi lényként, hanem zsákmányféltő politikai lényként állt velem 
szemben. Érzésem szerint egy magyar számára nehezen követhető ez a metamorfó-
zis. (Ha egyáltalán metamorfózisról van itt szó.) Erre a lelki alapállásra épül az a 
mintegy kétszáz éves céltudatos következetesség, mellyel a román politika Erdély 
vonatkozásában működik. Ha bennünk, Kárpát-medencei magyarokban csak fele 
volna ennek a céltudatosságnak és következetességnek, az ellenséges hatalmak 
által teremtett helyzetek ellenére is több sikerrel tudtuk volna (tudnánk) védeni 
érdekeinket. Márpedig nekünk ez erkölcsi jogunk és kötelességünk is, a nemzetünk 
elsorvasztására irányuló törekvéseket kell elhárítani. 

 
Göteborg 1996. október–november 
 

 
Megjelent az Északi változatok – Tófalvi Zoltán beszélgetései Skandináviában 

élő magyarokkal című kötetben. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000, 134−166., 
valamint a kérdező hosszabb bevezetőjével a Valóság 2000/12. számában, 42−62. 

                                                      
36 Az eset részletesebb leírása megtalálható Hova-tovább? című kötetemben „A múlt met-

szetei” utóélete címen. 
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 Tóth Ilona 

 

Variációk egy éjszakára 

 
1. AMIKOR TE 
rossz álom volt személytelen 
veled történt vagy csak 
te élted át –  
ha újra is pergeted 
elveszítetted azt az éjszakát 
csak a csönd maradt 
az arcodba röhögő hallgatás 
a tudat, hogy mostantól 
minden holnapod 
ismétli önmagát 
s a borzalom hogy  
mindezen csak a félelem 
kibírhatatlansága 
segíthet át 
 
2. AMIKOR ÉN 
csend volt akkor is 
áttörhetetlen 
arcvonásod a szorongó 
virradatra ráfeszült 
s láttam hatalmas 
pengékkel darabokra 
szabdalták utolsó 
kinagyított tekinteted 
de hát a város fegyelmezett 
reggelre valakik gondosan 
felsöprik mit éjszaka 
elhullat a képzelet 
s a csillogó kövezet 
derűsen tűri a biztos 
cél felé hátán 
surranó lépteket 
 
3. AMIKOR BÁRKI 
                MINDANNYIAN 
ballagtunk rendhagyó 
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forgatásról békésen 
feküdt a kipányvázott város 
pontosan éjfél volt s 
az ég agyontapétázott 
az utcaseprő fel sem  
emelte fejét langyosan 
szívta cigarettáját 
csíkozott mellén  
szabadság-szigetek sziporkáztak 
 
Nagyvárad, 1982. november 
                                                         

Megjelent az ef-lapok 1986/9–10. számában. 
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Az erdélyi magyar közéletről – dióhéjban 

Borbély Zsolt Attila interjúja Tóth Károly Antallal 
 

Tóth Károly Antal 1942-ben született Szatmárnémetiben. Kolozsvári egye-
temi tanulmányainak elvégzése után Nagyvárad különböző iskoláiban tanított, 
elsősorban biológiát és kémiát. Csaknem tíz éven át részt vett a minden héten ösz-
szeülő, gazdag tevékenységű nagyváradi Ady Endre Irodalmi Kör vezetésében, 
munkájának szervezésében. Egyik szerkesztője volt az 1982-ben megjelenő Ellen-
pontok című nagyváradi földalatti folyóiratnak. Az ebben közölt írásai közül a sza-
mizdat szerkesztőségének Programjavaslata a romániai magyarság jogfosztott 
helyzetének megváltoztatása érdekében (ennek végleges változatába beépítette 
társai javaslatait is), valamint a Memorandum közismertebb. Közvetítők révén 
mindkét dokumentum eljutott a Helsinki értekezlet madridi utókonferenciájának 
résztvevőihez.  

A román állambiztonsági szerveknek az Ellenpontok szerkesztőivel szembeni 
akciói után családjával áttelepedett Magyarországra. Mivel a szocialista magyar 
állam némi segítség helyett inkább lehetetlenné igyekezett tenni az életüket, néhány 
év múlva elhagyták az országot. Egy kanadai kitérő után végül Svédországban 
telepedtek le. T. K. A. menet közben volt levéltári „tudományos munkatárs”, nyom-
dai betanított munkás, egyetemista és környezetvédelmi tanácsadó. Jelenleg beteg-
nyugdíjas. Négy gyermeke van, és egy unokája.  

Írásai a hatvanas évek második fele óta jelennek meg a legkülönbözőbb la-
pokban. A Hova-tovább? gyűjteményes kötetét 1994-ben nyomták Szombathelyen, 
az Ellenpontok általa sajtó alá rendezett dokumentumait pedig Csíkszeredában 
adták ki 2000-ben. Mindenekelőtt kisebbségi és nemzeti kérdésekkel foglalkozik, de 
vallásos esszéi is vannak. 

 
Több mint 20 év eltelt az Ellenpontokban megfogalmazott Memorandum óta. 

Hogy látod, mennyi teljesült az akkori messzemenően jogos erdélyi magyar követe-
lésekből? 

A román állammal szembeni követeléseinket tulajdonképpen nem maga a 
Memorandum (ez jogaink nemzetközi garanciáira vonatkozott), hanem a hozzácsa-
tolt Programjavaslat fogalmazta meg. Ez is követelést tartalmaz. A mai helyzetet 
felmérve megállapíthatjuk, hogy közülük egyetlen egy sem valósult meg. A tíz 
követelésnek összesen 58 pontja van; ezek mintegy negyven százaléka ma tárgyta-
lan. Jó részük értelmetlenné vált a kapitalizmus visszatértével és az állami ellenőr-
zés mindenre kiterjedésének megszűnésével: szabad a könyv- és lapkiadás, a for-
galmazásuk is, a magyar televízió adásai hozzáférhetők, az anyaországgal nem 
korlátozzák durván a kapcsolatokat, a magyarokat nem helyezik ki erőszakkal a 
Regátba, az állambiztonsági szolgálat módszerei pedig általában rejtettekké váltak. 
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Az Ellenpontokban megfogalmazott igények közül igazi – bár itt is inkább részle-
ges – sikert csak a magyar feliratok ügyében sikerült elérni.  

Ne feledjük, hogy a mi akkori követeléseink nem vonatkozhattak az elkob-
zott tulajdonok visszaszolgáltatására, hiszen nem számolhattunk a „szocializmus” 
bukásával. De ha ilyen tartalmú pontokat is megfogalmaztunk volna, akkor sem 
valószínű, hogy sokkal szebb lenne a „megvalósítások” mérlege.  

Ami a többi követelést illeti: nem alakult egyetlen magyar állami egyetem 
sem; Erdély elrománosítása, a regátiak támogatott áttelepedése tovább folyik; fo-
lyamatosan és tudatosan rombolják történelmi és kulturális múltunkhoz kapcsolódó 
környezetünket, hagyják pusztulni műemlékeinket; a magyarok többségének érvé-
nyesülési lehetőségei – egy ilyen röpinterjú keretében nem részletezhető okok miatt 
– ma is kisebbek, mint a románoké. A csángók helyzete a jelentős erőfeszítések 
ellenére sem sokat változott.  

A Programjavaslat autonómiát követelt: az egész Székelyföldre kiterjedő te-
rületit, továbbá kulturálisat, amely minden magyar vonatkozású művelődési kérdést 
és intézményt az akkor még nem létező nemzetiségi érdekvédelmi szervezet hatás-
körébe rendelte volna.  

Hajdani első fő követelésünk („Követeljük, hogy az egész magyarság elsza-
kíthatatlan részének tekintessünk”) lényegében megvalósulást nyer, ha a budapesti 
Országgyűlés valóban lehetővé teszi, hogy a határokkal elszakított magyarok el-
nyerhessék szülőföldjükön a magyar állampolgárságot is.  

Rendkívül furcsa számomra, hogy a rendszerváltás után (tudtommal) senki-
nek nem jutott eszébe megvizsgálni, hogy a megalakuló RMDSZ tudna-e hasznosí-
tani némely ötletet a Programjavaslatban megfogalmazott célkitűzésekből.  

Mi ma az erdélyi magyarság számára legfontosabb nemzetpolitikai impera-
tívusz? 

Több fontos követelményről is beszélhetünk. 
Szerintem a legparancsolóbb szükségesség egy olyan többszintes magyar if-

júsági szervezet megléte, amelynek fő célkitűzése a gerinces emberi tartás, a mél-
tósággal teli öntudat kialakítása, erősítése lenne. Egy olyan szervezet, amelynek 
tagjai belső értékeiket szembe tudják állítani a liberális világ csábító hitványsá-
gaival, akik felnőve úgy tudnak majd rugalmasak lenni, hogy közben soha ne adják 
fel önmagukat, és képesek felismerni, megérezni, hogy szűkös anyagi körülmények 
között is lehet gazdag életet élni. Hogy soha ne tudjanak lényük legjavából áldozni, 
csak hogy „jobban” éljenek. Megmaradásunk legfontosabb biztosítéka, ha az eljö-
vendő generációk az igazi gazdag életet fogják keresni.  

Egy ilyen szervezetet nem irányíthat az iskola, sem pedig valamely politikai 
jellegű képződmény. A mai vezetőséggel bíró RMDSZ aztán különösen nem. Mél-
tó irányítója csak az egyházak által létrehozott valamilyen, aktuálpolitikai érdekek-
től független ökumenikus társaság lehetne. Ők kellene gondoskodjanak arról is, 
hogy ez ne egy ma divatos „parttalan” szervezet legyen, amelyben magatartásától 
teljesen függetlenül bárki ott lébecolhat, hanem rang legyen tagnak lenni benne.  

Parancsoló szükségesség (imperatívusz) lenne, hogy az RMDSZ-ben egyér-
telmű demokratikus eljárások biztosítsák annak a lehetőségét, hogy a tagság levált-
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hassa (és le is váltsa) azokat a vezetőket, akik közösségük érdekeit személyes ha-
talmuknak, anyagi érdekeiknek, a kormányban betöltött pozíciójuknak vagy a kor-
mányzásban való részvételüknek rendelik alá.  

Alapvető nemzetpolitikai igény, hogy az erdélyi magyar közösség maga in-
tézhesse életének ügyeit. Ezt az autonómia különböző formái biztosíthatják. Példá-
ul a Székelyföldet megilleti a területi, a romániai magyarok egészét pedig a kultu-
rális autonómia.  

Parancsoló szükségszerűség az a nemzetközi fórumok által is megerősítendő 
tilalom, amely nem engedi meg azt, hogy egy ország többsége megváltoztassa a 
kisebbségek által lakott vidékek etnikai összetételét, hogy így helyileg is többségbe 
jutva, a többségi elv érvénye révén megfossza a kisebbséget érdekei érvényesítésé-
nek lehetőségétől az önkormányzatokban. 

A legfontosabb nemzetpolitikai imperatívuszok közé tartozik az is, hogy a 
magyar nemzet tagjainak összetartozása méltó jogi-intézményi formát öltsön végre: 
a világ bármely országában, így a Romániában élő minden magyar is megkaphassa 
a magyar állampolgárságot, ha kéri.   

Miként lehetséges, hogy e célok tekintetében az erdélyi magyarság egyik leg-
erősebb szervezete, az RMDSZ nem fogalmaz meg egyértelmű álláspontot? 

Az RMDSZ szocialista-szociáldemokrata politikát folytat. Az ilyen típusú 
pártok egyrészt a „szocialista tábor” összeomlása, másrészt a globalizáció velejárói 
miatt elvesztették ideológiai alapjaikat. Ennek ellenére, nagyfokú pragmatizmusuk 
következtében ma ők a legéletképesebbek: elvi alapok hiányában mindig arra for-
dulnak, amerre a nagyvilág szelei fújnak, így bárkájuk gyorsan halad, anélkül, 
hogy bármiféle úti célt ki tudnának tűzni. Ma a nyugati világban az ultraliberaliz-
mus szelei az uralkodók, így főleg ezek dagasztják a szocialista vitorlákat is. Bi-
zony nem véletlen, hogy Markóék olyan jó viszonyban vannak a mai kormánypár-
tokkal. A szélkakas elvére alapozott működése miatt nem is várhatjuk, hogy az 
RMDSZ – amíg a mai gárda vezeti – fontos nemzetpolitikai kérdésekben egyértel-
műen és következetesen foglaljon állást. 

Végső soron hol rontottuk, el, mikor kellett volna másképpen lépni?  
 Lassanként rontottuk el, de kitartóan. Azzal kezdődött, hogy az RMDSZ-

székházak sok helyen az egyéni anyagi érdekek érvényesítésének a terepei is lettek. 
Egyszerűbb formákban például beszerzési kapcsolatok építése révén. Nem a több-
séget alkotó, önzetlenül lelkes önkéntesekről van szó, hanem az ügyesekről, akik 
úgy érezhették, szélesebb terepet találtak „tehetségük kibontakoztatására”.  

Aztán megteremtek a funkciótőke részvényesei, majd szépen kialakult a ha-
talom- és pénzszerzés nagymestereiből az az elit, amelynek ma meghatározó szere-
pe van az RMDSZ életében és irányításában. Az igazi lehetőségek a román politi-
kai szférába való beilleszkedéskor nyíltak meg előttük. Már csak azért is, mert 
hatalmuk alapjait nem kellett többé a demokratikus legitimitásban keresniük, „ter-
mészetesen” eredt az a román hatalomban való társalkodásból. Ezután már elég 
volt a legitimitásnak fondorlattal, esetleg némi erőszakkal megteremtett látszata is. 
Ebben segítettek és segítenek nekik mindazok, akik függő viszonyba kerültek ve-
lük. Ez az elit tehetséges emberekből áll: hamar és jól megtanulták, hogyan kell a 
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politikai hatalmat gazdaságivá konvertálni és viszont. A nemzetiségi élet mind 
nagyobb területeit igyekeznek ellenőrzésük alá vonni. Markónak a legnagyobb 
kifogása az Orbán kormány ellen nem véletlenül volt az, hogy nem hagyta, hogy a 
segélyek minden elosztócsapján ő tartsa rajta a kezét.  

 Markó Béla és társai olyan változásokat is a maguk érdemének nyilváníta-
nak, amikhez nem sok közük volt. Ugyanakkor tévedhetetlennek és felválthatatlan-
nak hirdetik magukat. Amíg az RMDSZ vezetése az ő és a holdudvarukhoz tartozó 
egyének kezében van, addig e szervezettől épp a legfontosabb célokért való küz-
delmet várja hiába az erdélyi magyar.  

A Magyar Polgári Szövetség megerősödése némileg megingatta most az 
RMDSZ-t, és visszatérve a hajdani, évekig megtagadott kongresszusi határozathoz, 
ismét fontosnak mondják a magyar autonómiát. Ez azt bizonyítja, hogy az emberek 
összefogással igenis megtörhetik káros hegemóniáját, és így talán megnyílik a le-
hetőség egy tisztább nemzetiségi közélet felé, amely problémáink megoldásának a 
tőlünk függő legfontosabb feltétele.  

 
Göteborg, 2004. október 
 

 
Megjelent az Átalvető 2004. decemberi, valamint némi rövidítéssel a Székely Hír-
mondó 2005. október 18-i számában. 
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Emlékezés az Ellenpontokra 

Bódi Sándor interjúja Tóth Károly Antallal 
 
1. Felmerült-e bennetek az ellenállás bármilyen formájának gondolata az El-

lenpontokat megelőző időben? Hol és milyen életviszonyok között éltetek, hogy 
foglalkoztatott a kérdés? 

Ha az egyén oldaláról közelítjük meg a választ, az ellenállás egyrészt kétség-
telenül hajlam kérdése, másrészt azé a környezeté (a családit is beleértve), amely-
ben nevelkedett. 

Bevezetőként megjegyzem: örülök, hogy most egy szatmári szerkesztő kér-
dez. Én ugyanis Szatmárnémetiben láttam meg a világot a háború idején, és büszke 
vagyok arra, hogy ez abban az utcában történt, ahol néhány évtizeddel korábban 
Dsida Jenő is született. Míg egyetemre nem mentem, ebben a városban éltem. Az 
ötvenes években nem volt tanácsos semmiféle ellenállás gondolatával foglalkozni, 
de apám a családi hajszálgyökereken át magyar voltom erős tudatát táplálta belém. 
És nem múltak el nyomtalanul azok az intenzív órák sem, amelyeket 1956 őszén a 
szabadságharc híreit hallgatva a rádió előtt töltöttünk. 

A következő fontos helyszín Nagyvárad, ahol az Ady Endre Irodalmi Kör 
akár az udvariatlanságig is elmenő kritikus szellemmel tárgyalt minden kérdésről. 
Ez nemcsak a kezdő tollforgatók műveire, hanem a helyi vagy Erdély más részei-
ről, esetleg Bukarestből meghívott magyar értelmiségiek előadásaira és azok tar-
talma kapcsán felvetett kérdésekre is vonatkozott. 

Mi – mint mindnyájan tudjuk – a magyarokat elnyomó, létlehetőségeiket le-
szűkíteni igyekvő román „kommunista” diktatúra viszonyai között éltünk. Egy 
kisebbségnek még a hagyományos demokrácia keretein belül is általában leépülés a 
sorsa. A hetvenes évek végére – a nyolcvanas évek elejére mind sovinisztábbá váló 
román önkényuralmi társadalomban a végveszély érzése erősödött bennünk. Az 
Ady-kör mind fontosabb politikai jelentőséget nyert a megmaradásért folyó küzde-
lemben, és sok munkával, gazdag programunkkal arra törekedtünk, hogy lehetőleg 
a magyar kultúra egy védvára legyen belőle.1 Ottani tevékenységünk pedig az el-
lenállásra való készséget növelte bennünk. 

Nem mondhatjuk azonban, hogy az Ellenpontok az Ady Endre Irodalmi 
Körből nőtt volna ki, hanem a már javában működő magyar és lengyel szamizdat-
irodalom szolgált mintájaként. 

2. Tudtommal Ara-Kovács Attila a szamizdat értelmi szerzője. 
Ez így van, noha nem ritkán Szőcs Gézának tulajdonítják a kezdeményezést. 

A kettejük találkozását Kőrössi P. József szervezte meg 1980 őszén vagy 1981 
tavaszán, vagyis Szőcs Géza Sütő András révén kapott bécsi ösztöndíjának a vége 
és egy újabb nyugati – főleg amerikai – utazása közötti időszakban.  Szőcs és Ara-

                                                      
1 Lásd: Péntek esti szabadságunk – A nagyváradi Ady-kör húsz éve. Bihari Napló Kiadó, 

Nagyvárad, 1998. 
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Kovács ugyanis előzőleg nemigen ismerték egymást. A találkozón Ara-Kovács 
előadta egy szamizdat (földalatti folyóirat) létrehozására vonatkozó elképzelését. 
Jól ismerte a magyarországi demokratikus ellenzék tagjait, akik között tanácsokkal 
és technikai eszközökkel segítségére siető, immár gyakorlott szakértőket talált. 

3. Te és a feleséged hogy lettetek az Ellenpontok szerkesztői? 
Színházban voltunk együtt, és Ara-Kovács Attila hazakísért minket. Egy 

üres utcasarkon megálltunk, ő elmondta, miről lenne szó, azt is, hogy Molnár Já-
nost és Szőcs Gézát már megnyerte az ügynek, és kérte, csatlakozzunk mi is. Már 
mintegy tíz éve ismertük egymást, a tapasztalatok alapján nem bíztam a vele való, 
mind hullámzóbb emberi kapcsolatom tartósságában, ezért egy ürüggyel visszauta-
sítottam a részvételt. A feleségem, Tóth Ilona azonban fontosnak ítélte meg egy 
ilyen kiadvány megjelenését, és végül mégis igent mondtam. Már az első számban 
(1982. március) volt nekem is egy írásom. 

4. Mit reméltetek az Ellenpontoktól? 
Minden Ellenpontok-szám címoldalán volt egy szöveg, amelyet Ara-Kovács 

fogalmazott. Válaszként ennek az elejét idézem: „Az ELLENPONTOK szamizdat 
folyóirat. Megjelentetése alkalomszerű. Célja a kelet-közép-európai emberi jog-
fosztottság – s ezen belül az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális el-
nyomásának – ismertetése.” Azt reméltük, hogy ezáltal egy kicsit felrázzuk az em-
bereket. Egyébként az igazság kimondása mindig gyönyörűség. 

 

A Körös utcai lakás belső szobája, ahol az Ellenpotokat nyomtattuk 
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5. Hogyan működött a „szerkesztőség”? 
A lap kiadását Ara-Kovács Attila irányította. Mind belföldről, mind kül-

földről ő szerezte be a felhasznált írásokat. Tematikus lapokat szerkesztett, például 
az egyik számnak a 62-ek levele volt a gerince, a másiknak Király Károly levelei, 
volt Lăncrănjan-szám,2 volt egy vallási szám, majd egy a Kommunisták Romániai 
Pártja 1931-ben megtartott V. kongresszusáról, amely elítélte az akkori Románia 
soviniszta etnikai beolvasztási politikáját. Márciustól októberig havonta jelent meg 
egy-egy szám, vagyis összesen nyolc. Az első hat szám sokszorosítása az Ara-
Kovács lakásán írógéppel történt (ebbe is besegített Ilona, a feleségem), az utolsó 
két számé viszont a lengyel rámka módszerrel történt. Ezt a feleségemmel ketten 
csináltuk nálunk, ötven-ötven példányban. 

Elv volt, hogyha egy anyag bekerül a lapba, nem érdeklődünk a szerzője fe-
lől. Ha lekapnak, ne is tudjunk róla vallani semmit. Szerintem a legfontosabbak az 
Erdélyben készült és természetesen névtelenül megjelent írások. Tíz erdélyi ember 
szövege került be az Ellenpontokba, kilétüket – bár többnyire menet közben is 
sejtettük – utólag pontosan azonosítottuk. Itt a névsor a szerzők által írt szöveg 
mennyiségének csökkenő sorrendjében: Ara-Kovács Attila, Tóth Károly Antal 
(vagyis jómagam), Keszthelyi András, Molnár János, Tőkés László, Szőcs Géza, 
Szilágyi Sándor, id. Takács Ferenc László, Mészáros István, Tóth Ilona. 

Miután november elején lecsapott ránk a szekuritáté, Ara-Kovács még egy 
számot állított össze, az anyagot kiküldte Magyarországra, és ott nyomtatták ki. Ez 
volt a kilences és egyúttal utolsó szám. 

6. Volt egy memorandumotok is. Mi történt azzal, és lett-e eredménye? 
Valójában két dokumentumról van szó, mindkettő a folyóirat nyolcas (vagy-

is októberi) számában található. Az egyik Az ELLENPONTOK szerkesztőségének 
PROGRAMJAVASLATA a romániai magyarság jogfosztott helyzetének megváltoz-
tatása érdekében. Ez egy bevezetőt és a két záró bekezdést, köztük pedig tíz köve-
telést tartalmaz, melyeknek – egy kivételével – több alpontja van. A követelések a 
román kormánynak szólnak, bár lényegében mintaként szolgálhatnak bármely más 
ország valamely kisebbsége jogainak biztosításához. A követelések zömének aktu-
alitása túlélte az azóta eltelt időt.  (A követelések zöme mindmáig nem veszített 
aktualitásából.) 

Ezt az anyagot én írtam, és Szőcs Géza egyik nagyváradi látogatásakor né-
gyesben (Szőcs, Tóth Ilona, Ara-Kovács, valamint jómagam) megbeszéltük a Kö-
rös utcai alagsori lakásunkban. Szőcs Gézának voltak hasznosítható észrevételei: az 
ezek alapján szükséges változtatásokat Tóth Ilona végezte el később a szövegen. 

A másik dokumentum címe: MEMORANDUM a helsinki értekezlet megálla-
podásainak betartását ellenőrző madridi konferencia résztvevőihez. Ez röviden 
vázolja helyzetünket, és azt a tényt mondja ki, hogy az egyéni emberi jogok közös-
ségi jogok nélkül nem biztosítják a kisebbségek fennmaradását. A memo-

                                                      
2 Ebben részletek jelentek meg a nevezett szerző hamis állításokra alapozott  magyarellenes 

könyvéből, melyet a hozzászólók közül Démonidézés címmel Takács Ferenc elemez 
hozzáértően. 
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randumban négy követelés is szerepel. Ezt szintén magam írtam, de ezzel kapcsola-
tos „szerkesztőségi” megbeszélésre már nem került sor. 

Ezt a két dokumentumot barátaink – ismerőseink lefordították, és elküldték 
Madridba. Vannak, akik a két szöveget együtt nevezik memorandumnak. Ami az 
eredményét illeti: némelyek úgy vélik, hogy nemzetközi fórumokon azóta többet 
foglalkoznak a kisebbségek jogaival – legalábbis verbális szinten. 

7. Volt-e gyanakvás, és felvetődött-e annak a gondolata, hogy ügynök is le-
het közöttetek? 

Igen valószínűtlen, hogy a felsorolt szerzők, a közvetlen résztvevők között 
ügynök lehetett volna.3 

8. Volt-e forgatókönyv arra az esetre, ha lebuktok? 
Igen. Megegyeztünk, hogy ha kell, hárman: Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza 

és én vállalunk magunkra mindent. 
9. Hogyan jutott el a rendőrség a nyomotokra? 
Szerintem több úton is. Ma már kideríthető, hogy annak a sok embernek, 

akik tudtak az Ellenpontokról, esetleg kölcsönkapták olvasásra, volt-e valami sze-
repük a nyomra vezetésben. 

  De míg ez nem történik meg, maradjunk annál a közismert konkrétumnál, 
hogy Szőcs Géza odaadott olvasni egy Ellenpontok számot valamelyik ismerősé-
nek, az egy másiknak, aki viszont mindjárt bevitte a szekura. Ez 1982. november 6-
án történt. Szőcsöt bevitték, és kihallgatták. Többször említették neki „a vára-

                                                      
3 Lásd: Péntek esti szabadságunk… i.m.  

1987-ben a Körös utcai lakás kertjében 
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diakat”. Miután kiengedték, titokban Tölgyesre utazott, és ott meghúzódott egy 
szanatóriumban, és néhány kalandos esemény után csak december elején fogták el 
őt. Másnap, november 7-én viszont Nagyváradon tartottak házkutatást Ara-
Kovácsnál, a Kertész-családnál (akiknek nem volt közük az Ellenpontokhoz, de 
Szőcs váradi útjai alkalmával ott szokott volt megszállni), valamint minálunk. Késő 
délután bevittek mindenkit „egy kis beszélgetésre”, azaz jó néhány órás vallatásra.  

10. Hol és hogyan zajlottak a kihallgatások, milyenek voltak a fogdai körül-
mények, hogyan viselkedtek a foglárok, kihallgató tisztek? Volt-e ügyvédetek? 

Tisztáznunk kell, hogy ez csak bekísérés volt, és nem letartóztatás. Nem 
dugtak cellába bennünket, hanem különböző irodákban ültünk, akár éjjel is. Verni 
persze így is tudták, akit akartak. Általában naponta kiengedtek, majd megint be-
rendeltek, és így „szórakoztunk” a továbbiakban. A letartóztatás egy esetleges pert 
megelőző, hosszabban tartó fogdai tartózkodást jelent, márpedig itt erről szó sem 
volt. Ara-Kovács Attila szerette azt mondani, hogy őt letartóztatták, de ez az ő 
esetében sem volt igaz. Foglárt nem is láttunk, az ügyvédre pedig akkor lett volna 
szükségünk, ha pert rendeznek nekünk. 

 
Tóth Ilona a Körös utcai lakásban 

A vallatási időszak után egy fél év alatt háromszor rendeltek még be ben-
nünket, harmadjára (immár 1983 májusában) közölték, hogy megbocsátanak, lé-
nyegében lezárják az ügyet, de a dossziénk mindig kéznél lesz, ha politikailag rosz-
szul viselkedünk. Ez tudtommal érvényes az Ellenpontok valamennyi szereplőjére. 

11. Hogyan alakult a továbbiakban, az ügy lezártát követően, a sorsotok? 
Ara-Kovács Attila házassággal szándékozott áttelepedni Magyarországra. 

Ezért le kellett mondania a román állampolgárságáról, de a magyaroktól nem ka-
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pott beutazó vízumot. Vagyis az egész Ellenpontok-ügyet hontalanként csinálta 
végig. Csak ’82 novemberének végén, tehát a szekuügyek után tudatták vele a ma-
gyarok, hogy a vízumot megkapta. Az útlevelét azonban csak az Ellenpontok-ügy 
lezárásakor, a következő év május végén kapta vissza a váradi rendőrségen, akkor 
viszont 24 órán belül el kellett hagynia Romániát. 

Nekünk, hosszú hercehurca után, időközben született Zsuzsa lányunkkal 
1984 júliusában sikerült átjutnunk Magyarországra. 

Szőcs Géza egyelőre otthon maradt, 1985–86-ban a kolozsvári Irodalom-
történeti és Nyelvészeti Intézet kutatója volt, és csak ezután emigrált Svájcba. A 
romániai „forradalom” után visszatért Erdélybe. 

12. Mi a magyarázata a „kör" „szétfejlődésének", a teljesen eltérő életutak-
nak, s többek esetében az egykori énjük ellentétébe fordulásának? 

Kétségtelen, hogy már az Ellenpontok megjelenése idején különböző embe-
rek voltunk, akiket egy közös ügy összehozott. Ara-Kovács Attila magyarországi 
társadalmi bázisa már akkor a demokratikus ellenzék volt, ezért nem csoda, hogy a 
megváltozott viszonyok között SZDSZ-es politikai államtitkár is volt egy ideig. 
Szőcs Géza volt RMDSZ-es bukaresti szenátor, folyóirat-kiadó, üzletember és 
jelenleg – mint tudjuk – a Fidesz-kormány kulturális államtitkára. Az én családom: 
a feleségem, Ilona, valamint gyermekeink (Csaba és Zsuzsa Nagyváradon, Péter 
Budapesten, Marci Göteborgban született) élete és vándorlása Magyarországon át 
Svédországig (rövid kanadai kitérővel együtt), egy más emberi dimenzióban zajlott 
hosszabb történet. 

 
Göteborg, 2010 
 
 

Megjelent az Erdélyi Napló 2010. december 29-i számában. 
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Bódi Sándor  

Harminc év után az Ellenpontokról 

Az erdélyi Tóth Ilona1 

Ezerkilencszáznyolcvankettő őszén egy addig titkos földalatti mozgalomról 
adott hírt a Szabad Európa Rádió. A romániai kommunista diktatúra alatt vegetáló 
s rettegésben élő magyar közösség többsége, illetve az akkori román társadalom is 
csak akkor szerzett tudomást az Ellenpontokról, amikor azt már leleplezte a hírhedt 
Securitate. Hogy a kommunizmus mire képes, ha esetleg valaki a kínzókamrás öt-
venes éveket már elfeledte volna, vagy aki a hatvanas években hitt volna még nai-
vul a kommunista rendszer magasabbrendűségében, azt voltaképpen nem is Romá-
nia szolgáltatta, hanem a Lengyelországban 1980-ban kirobbant események, ahol a 
Szolidaritás köré szerveződő lengyel kommunistaellenes ellenállást véres kézzel 
torolta meg Moszkva, illetve lengyel csatlósai. A lengyelországi események – meg-
kínzott, holtan talált ellenállók, bebörtönzöttek százai – a rettegés légkörét hozták 
létre a szocialista országokban, s köztük Romániában. S mégis, a félelem légkör-
ében is, ilyen körülmények között arra vállalkozott néhány lelkes partiumi és ko-
lozsvári fiatal, hogy amíg mások a rendszer kiszolgálóivá, a Securitate besúgóivá, 
bizalmas ismerőseik, nemzetük elárulóivá váltak, a lehetőségeikhez mérten szembe-
szálljanak a történelem egyik legsötétebb és legkegyetlenebb rendszerével. Szembe-
szálltak, életüket is kockáztatva, holott nagyon kicsi volt az esélyük arra, hogy ne 
bukjanak le.  

Szorongva ültünk a rádió előtt a SZER híradásait hallgatva. Hol egyikük el-
tűnéséről, hol másikuk meggyilkolásáról adott hírt a müncheni rádióadó. Hol a 
Tóth-házaspár megkínzásáról. Egy nemzet szorongott értük, s egy nemzet érzett 
nem kis büszkeséget azért, hogy a „magyar név" 1956 után „megint szép lett". S 
aztán, akár 1849-et követően, ismét némaság és félelem vette át a bizakodás érzé-
sét. Ez az ellenállás is elbukott. 

Hogy mi az egykori heroikus küzdelemnek a mai megítélése, nehezen térké-
pezhető fel. Egy dolgot tudunk biztosan: az akkori rendszer pribékjei, besúgói, 
propagandistái, köszönik szépen, jól vannak. Karriereket futottak be. A román 
cseausiszták üzletemberekké váltak, a magyar gazemberek pedig, néhány hetes 
bujkálást követően, az RMDSZ apparátusában, médiájában találtak menedéket a 
felelősségre vonás elől.  

Az akkori áldozatok pedig, jobb híján, egykor szerzett sebeiket gyógyítgatják, 
már-már a meghasonlás határán. 

E sorok írója ezúton is hálás szívvel emlékezik azokra a fiatalokra, akik már 
1982-ben mertek „nagyok lenni", s akik mindezért talán még egy köszönömöt sem 

                                                      
1 Az anyaországi Tóth Ilona orvostanhallgatót Kádár János pribékjei az 1956-os forrada-

lomban való részvételéért a forradalom leverése után halálra ítélték, és kivégezték. 
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kaptak. Miközben az Iliescu posztkommunistáival lepaktált 1989-es forradalmárok, 
ingyen lakáskiutalást s karriert biztosító forradalmár-igazolvánnyal a zsebükben, a 
hős szerepében tetszelegnek.  

 
A szóban forgó korról, az Ellenpontokról az egykori ellenálló, az erdélyi 

Tóth Ilona nyilatkozik. 
 
1. Hogyan látja Tóth Ilona: mi is volt tulajdonképpen az Ellenpontok, és mi 

volt a célja? 
Erre a kérdésre nekem azonnal András őrnagy emléke ugrik be, aki a kihall-

gatások alatt, nem minden idegesség nélkül, gyakran elismételte nekem, hogy ez az 
egész egy lufi volt, amit mi kísérletképpen engedtünk fel. De elpukkant, vége, tu-
domásul kell venni. 

Hogy az egész egy kísérlet is volt, azt magam is úgy éreztem akkor. Marad-
va az András őrnagy hasonlatánál, lufinak azonban sem tartalmát, sem formáját 
tekintve nem nevezhető. Nem levegőt engedtünk mi fel, hanem levegőhöz akartunk 
jutni azáltal, hogy megpróbáljuk megtalálni a romániai magyarság akkori helyzeté-
nek meghatározó, összetett okait s ezen okok nagyon szerteágazó gyökereit. Ilyen 
értelemben nem csupán az erdélyi magyarságot érintette, hanem Románia többi 
nemzetiségét is, természetesen a románokat is.  

Az immanens cél nyilván valamiféle cselekvési mód megtalálása volt, de 
ehhez előbb tisztázásra, helyzetfelmérésre volt szükség. Ma is úgy gondolom, hogy 
minderre jó kezdet volt az Ellenpontok, hiszen első lépésként azt tűzte ki célul, 
amit a férjem – jóval Tőkés László előtt!  – úgy fogalmazott meg a Programjavaslat 
záró soraiban, hogy „valahol benn is meg kellene végre bontani a hallgatás falát, 
valamint a jogtalanságnak és önkénynek azt a mozdulatlan és mozdíthatatlannak 
tűnő tömbjét, mely Románia minden lakójára (a haszonélvezőket kivéve) lázálom-
ként nehezedik…” 

2. Az Ön számára mennyire volt meghatározó a családi háttér az Ellenpon-
tok vonatkozásában? 

Az ember személyiségének kialakulásában, fejlődésében alapvetően megha-
tározó a családi háttér. Minden értelemben. Van olyan, a családból hozott minta, 
amit tudatosan követni akarunk felnőtt korunkban, mert az egyfajta kialakult rend 
által biztonságot ad nekünk, van, amit biztosan másképpen szeretnénk csinálni, 
mint otthon láttuk. Fiatal korban ez elsősorban érzelmi kérdés és szorosan össze-
függ saját egyéniségünk kialakításának ösztönös, parancsoló igényével.  

Nekem mind a szűkebb, mind a tágabb családom működési rendszere meg-
engedte az egyéni útkeresést. Ezt akkor elsősorban éreztem, nem biztos, hogy tuda-
tosult is bennem. A megengedő családi légkör, mely nem letörni vagy megtörni 
akarja a gyermek, a fiatal akaratát, hanem a jelentkező, megnyilvánuló másságot 
értéknek tudja feltételezni, a gyermek számára önmaga értékének megélését teszi 
lehetővé. Ugyanakkor kötelez is, hiszen ezt a bizalmat, épp éltető s felemelő volta 
miatt, meg akarom érdemelni. 
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Anyai rokonaim körében nőttem fel. Családi elbeszélésből értesültem róla, 
hogy üknagyapám nagyon gazdag volt, nemrég tudtam meg azt is, hogy 
Váradhegyaljának, ahol felnőttem, ő adományozta a ma is használatban lévő teme-
tőkertet. Üknagyapám gazdagsága azonban elúszott, mert biztosíték nélkül kölcsö-
nözte ki a pénzét, soha nem kapta vissza. Idős volt már, nem bírta elviselni a csa-
pást, felakasztotta magát. Mindezt csak azért mondtam el, mert azt hiszem, eléggé 
jellemzi a család felfogását az, hogy Vékony üknagyapa története mint egy La Fon-
taine-mese él tovább, azzal a tanulsággal, hogy így jár az, akinek a harácsolás fon-
tosabb, mint az, hogy a gyermekeit segítse. 

Nehéz sorsú emberek voltak a felmenőim, tipikusan ahhoz a réteghez tarto-
zók, akik minden történelmi változás és vihar állandó kiszolgáltatottjai, földműve-
lők, gazdálkodók. A tágabb családban nőgyógyásztól a színészmesterségig minden 
foglalkozási ág jelen van szinte, de déd- és nagyszüleim életében a föld jelentette a 
megélhetést, az életet. Így aztán mind a természeti, mind a történelmi és politikai 
változásokat és csapásokat a szó szoros értelmében a bőrükön tapasztalták. De 
számomra csodálatraméltóan minden csapás után sikerült újra talpra állniuk, és 
sohasem veszítették el önmagukat. Talán azért is, mert sohasem akartak másnak 
látszani, mint akik, s nagyon tudták a dolgukat – és tették is. 

Apai nagyapám ács volt, édesapám asztalos és ács. Hozzájuk – a gyermeki 
biztonságérzeten túl – a teremtés, az alkotás izgalmas érzete kapcsolódik bennem. 
Nagyon szerettem apámat munka közben nézni: erős volt, a munkájában magabiz-
tos, és úgy tudott a fáról beszélni, hogy annak szinte nem csupán tulajdonságai, 
hanem jellemvonásai lettek számomra, mindenféle értékítélet nélkül. Egyszerűen 
csak voltak, olyanok amilyenek, s minden fa jó valamire, csak érteni kell hozzá.  

Nagyon szerettem a nagyszüleimet a múltról, az életükről kérdezgetni. Sze-
rettem volna le- és megírni, talán egy kicsit a romantizált időutazás kedvéért is, de 
mindenekelőtt azért, hogy valami, ami már nincs, de valamikor élet és valóság volt, 
ne tűnjön el végleg. Meg az önkeresés része is volt ez a vágyam: minél többet tudni 
arról, amihez tartozom, hogy megértsem, mi az én szerepem és dolgom ebben az 
összetartozásban. 

Lehet azért is, mert szüleimnek első gyermeke, nagyszüleimnek első unokája 
vagyok, de nyilván a magam személyiségéből, hajlamaimból is fakadt, én mindig 
felelősséget éreztem mindenért. A saját cselekedeteimért és mulasztásaimért, a 
szüleimért, a testvéreimért. Minden közösségért, amelybe tartozónak feltételeztem 
vagy éreztem magam. Néha nyomasztó ez a felelősség, de számomra természetes 
módon összefügg egyéni voltommal, s ezáltal életem értelmével is. Nem mindig jó 
megélni, de olyankor is ajándék a Jóistentől, legfeljebb én nem tudom jól érteni és 
használni, hasznosítani ezt az ajándékot. 

Szóval, sem hősök, sem mártírok nem voltak a családomban, sem nagyobb 
hírességek. De az én vagyok megélésének élménye hozzájuk kapcsolódik, megis-
merni és nevelni ezt az ént meg már elsősorban az én dolgom. 

Úgy gondolom tehát, hogy a családi háttér épp annyira volt meghatározó 
számomra az Ellenpontok vonatkozásában, mint ahogy bármi egyéb, számomra 
nagyjelentőségű és fontos dologban az életem során. 
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3. A társadalomban élő sztereotípia szerint egy nőtől fokozott óvatosságot 
vár el az ember. Ön hogyan vélekedik akkori önmagáról? Számolt azzal, hogy a 
hektikusan következetlen rendszer miatt akár az életét is kockáztatja? 

Az Ellenpontok idején 24 éves voltam, házas – és nagyon szerelmes. Tudom, 
ez utóbbiról nem illik beszélni egy komoly téma kapcsán, de nagyon nagy szerepe 
volt abban, ahogyan én megéltem akkor az életet, önmagam s az eseményeket. 
Kész – nem lezárt! – embernek éreztem magam, akinek dolga van ezen a világon. 
Nagy belső erőt adott a kapcsolatunk Karcsival, ilyenkor az ember úgy érzi, burok-
ban él.  Állandóan új, izgalmas, fontos dolgokat ismerhettem és tanulhattam meg 
magunkról, másokról, a körülöttünk lévő világról, a történelemről, az események-
ről stb. Kulturálisan, intellektuálisan egyfajta pezsgésben éltünk akkor Nagyvára-
don. Eseményként élhetett meg az ember egy Ady-kört, egy kiállításmegnyitót, egy 
színházi bemutatót, egy kerekasztal-beszélgetést, vagy egy új magyar könyv meg-
jelenését. Valahogy minden mindennel összefüggött, mindenben kereshettünk vagy 
találhattunk valamit, ami valamifajta reménnyel tölthetne el bennünket, vagy „je-
let” láthattunk benne arra, hogy azért „valami” történik. Hogy mi ez a „valami” 
konkrétan, azt nem is volt fontos mindig megfogalmazni. Ha bármi a valódi hely-
zetre vonatkozóan megfogalmazódott a művészet, az irodalom, a filozófia nyelvén, 
vagy ott volt – szerintünk – elrejtve a napi sajtó sorai között vagy szerkesztési 
módjában, már nem telt hiába a napunk. A szeku ugyan mindenütt ott volt, a besú-
gók is. A lakásunkat, minket nyíltan is figyeltek, mert szerveztük az Ady-kört, s 
mert nagyon sok ember járt hozzánk a hét minden napján, nem csak a péntek esti 
körök után. Hőzöngeni hülyeség lett volna, gyávának lenni szégyenletes. Az ember 
persze félhetett, de nem úgy, hogy a félelem megbénítsa. Én mindenképpen egy 
nagymaroknyi közösség részének éreztem magam, amelyben többé-kevésbé érvé-
nyesült az elv, miszerint bármi történik valakivel a hatóságok részéről, az nem 
magánügy.  

Nekem ebből a külső-belső helyzetből is alakult az akkori magatartásom és 
életérzetem. 

Nagy és komoly feladatnak éltem meg az Ellenpontokat, de azt hiszem, ma 
is ezt tenném. Mert az is volt, s lehetett bármilyen utóélete ennek az ügynek, bár-
milyen rossz kihatása a további életünkre, azt, amit akkor megéltem s megéltünk, 
senki sem tudja elvenni, bemocskolni, lehazudni, megmásítani. Mert nekem min-
denképpen ez volt az a „valami”, amitől az ember az akkori mindennapok cizellált 
nyomorában – Kocsis István kifejezését kölcsönvéve – öntörvényű embernek érez-
hette magát. 

Teljesen biztos voltam benne, hogy előbb-utóbb ránk találnak. Az a rendszer 
nem az lett volna ami, ha nem. Abban is biztos voltam, hogy akármit csinálhatnak 
velünk. Van némi hajlamom a fatalizmusra, de kialakult bennem egy olyan elszánt-
ság is, amely nem méricskél. Ne vegye senki fellengzésnek és nagyképűségnek, ha 
azt mondom, hogy mindez, amit fennebb elmondtam, egy olyan belső állapotot 
hozott létre bennem, ami lehetővé teszi számomra átérezni azt az állapotot, amely-
ben Szókratész azt mondta, hogy „Megölhetnek, de ártani nem tudnak nekem”. 
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De meggondolatlan vagy pláne fanatikus „mozgalmi” embernek nem érez-
tem magam egy pillanatra sem. 1982-ben néhány éves házasokként szerettünk vol-
na gyermeket. De amikor Karcsiban a memorandum és egy programjavaslat terve 
felvetődött, és ezeknek az általa való megírásáról Szőccsel és Ara-Kováccsal meg 
is egyeztünk, mintegy elhalasztottuk a gyermek utáni vágyunkat, mert számoltunk 
azzal, hogy úgyis megtalálnak bennünket, s nem szerettem volna megélni, hogy 
kiverik belőlem a gyermeket. Azonban a következő év elején, amikor a nagy ki-
hallgatásokon már túl voltunk, de még nem tudtuk, hogy mi lesz velünk, mi lesz az 
egész ügy következménye ránk nézve, mégis úgy döntöttünk, hogy életre hívjuk 
első gyermekünket. Azzal számoltunk ugyanis, hogy lecsuknak bennünket – Kar-
csit nyilván jóval hosszabb időre, mint engem –, s én nagyon szerettem volna, hogy 
legyen egy gyermekünk. Tudom persze, akkor is tudtam, hogy ezt nevezhetjük 
felelőtlenségnek, butaságnak, naivitásnak vagy ennél is rosszabbnak. Ma pedig, 
három felnőtt gyermek édesanyjaként beleborzadok, ha arra gondolok, milyen élete 
lett volna Zsuzsa lányunknak, ha börtönben szülöm meg. De azt is tudom, hogy ez 
a vágy és a döntésünk nem felelőtlenségből fakadt. Persze, az ember a maga életét 
kockáztathatja, a másét nem szabad. 

S az Isten kegyes volt hozzánk. Zsuzsa szerencsére nem börtönben született, 
azonban különösen otthon, Váradon, de még magyarországi éveink alatt is állandó-
an féltettem, hogy elrabolják tőlünk, azért, hogy vele zsarolhassanak, vagy általa 
bosszút álljanak rajtunk. De, azt hiszem, ez már egy másik történet.   

 
Montreálban, 1989 május 
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4. A férje, Tóth Károly Antal, korábban már utalt rá, hogy végül is Ön karol-
ta fel a szamizdat ötletét, s adott lendületet a mozgalomnak. Hogyan emlékszik 
vissza a részletekre? 

Nem sok konkrét részletre emlékszem, s amire igen, azt a férjem már megír-
ta. Inkább a magam belső hozzáállását tudom felidézni, s ez elsősorban a férjemre 
vonatkozott. Tudtam, mert megtapasztaltam, hogy alapos, szellemileg nagy kapaci-
tású ember, aki ha megír, kimond vagy tesz valamit, a felelősséget is vállalja érte. 
Egy ötlet lehet bármilyen jó, ám az eredmény sokban függ a megvalósulás és a 
kivitelezés módjától. Ebben az esetben a lehetséges, akkor elképzelhető következ-
ményekkel is erősen számolni kellett. Ezt, s egyéb körülményeket egybevetve vé-
gül is nagyon önző voltam, mert a vállalkozás értékének és súlyának garanciája 
számomra elsősorban a férjem volt. A másokkal való szövetkezés vágya, valami 
mindannyiunk számára fontosnak látott és érzett cselekvés érdekében, csak ez után 
következett. De az is bennem volt. 

5. Miben reménykedett Ön az Ellenpontokkal kapcsolatban? Elképzelhetőnek 
tartotta-e, hogy lehet akkora hatása, hogy humánusabbá váljék a rendszer? 

Csak nagyon utópisztikus képzelgéseimben hihettem volna azt ’82-ben, hogy 
az a rendszer humánusabbá válhat. Azt azonban igen, hogy külső-belső nyomás 
hatására céljaiban és eszközeiben kénytelen korlátoznia önmagát.  Már ennek el-
érése is a szó szoros értelmében létkérdésnek tűnt akkor. Ezt megélhettük volna a 
helyzet jobbulásaként a mindennapokban, de ettől maga a rendszer lényegében 
nem vált volna humánusabbá. Perspektivikusan meg el sem tudtam képzelni, hogy 
az a rendszer lényegileg megváltozzon. 

Az, hogy egy másik, valóban humánus rendszer legyen Romániában, szintén 
utópisztikus volt, de ezzel a céllal legalább lehetett azonosulni. 

 
6. A Szabad Európa Rádió mindent megtett, hogy Önökről hírt adjon, s a rá-

dió nyilvánosságával némi védettséget biztosítson az Önök számára? Önök számol-
tak-e a lebukást követően ezzel a nyilvánossággal, mint ami esetleg védelmet jelent 
az Önök számára? 

Mind a Szabad Európa Rádió híradásai rólunk, mind a – valamivel később – 
különböző szervezetek, csoportok és egyének kiállása értünk nagyon sokat jelentett 
akkor erkölcsileg és lelkileg. Ez már önmagában némi védettségérzetet ad az em-
bernek. Azért is, mert erősebbnek érzi magát az ember, ha mások támogatását bírja. 
De hogy ez valójában védettséget jelent-e, vagy csak a „bűneinket” gyarapítja a 
rendszer szemében, akkor nem lehetett tudni. Egy eszközeiben nem válogató dikta-
túra esetében nem hiszem, hogy számolni lehetne bármi védettséggel. Reményked-
ni azonban reménykedtem, de nem hittem.  

Volt azonban valami, ami akkor komolyan megütött, és mindennél jobban 
elgondolkoztatott. Egy összejövetel alkalmával, egy, akkor még otthon élő, fiatal, a 
romániai magyar értelmiség körében már neves filozófust kérdeztem meg valami-
kor ’83 tavaszán, jóval az ügyünk lezárása előtt. Kiterjedt kapcsolatai voltak, s 
hozzánk képest mindenképpen jobban ismerte a romániai magyarság értelmiségé-
nek számottevő részét. A kérdésem az volt, ha perre kerül sor ügyünket illetően, ő 
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mit gondol, hányan fognak ezen értelmiségiek közül kiállni mellettünk? Habozás 
nélkül válaszolta, hogy senki sem. Azt azóta sem tudom, hogy magát is közéjük 
számolta-e.  

Rendkívül megdöbbentem, s pillanatok alatt rengeteg gondolat cikázott át az 
agyamon, sürgősen át kellett értékelnem a helyzetünket, s megváltoztatni addigi 
tevékenységünkről alkotott képzeteimet. Egészen eddig egy közösség szerves ré-
szeként feltételeztem magunkat, most hirtelen egyénekké váltunk, akik legjobb 
esetben is csak tagjai egy közösségnek. Egy ilyen felismerés nyomán nagy változás 
történik az emberben, ami közvetve akár egész életére kihatással lehet. Akkor en-
gem elsősorban az foglalkoztatott, hogy per és börtön esetén az eddig feltételezett 
erkölcsi és érzelmi háttérrel és alappal fogok-e tudni mégis úgy számolni, hogy 
abból erőt meríthessek. Vagy jobb lenne már most átstrukturálnom magamban a 
dolgokat úgy, hogy a magunk szakállára csináltunk valamit, amiért most „el kell 
vinni a balhét”? Szinte képtelenül nehéznek éreztem ezt az átstrukturálást, a fiatal-
ságomat és a naivitásomat okoltam miatta. 

Nem tudhatjuk, hogy ismerősünknek igaza lett volna-e, ha valóban perre ke-
rül a sor. Az azonban biztos, hogy sokat segítettem volna magamon további éle-
tünkre nézvést, ha azt az átstrukturálást mégis elvégzem akkor. 

7. A SZER-ből egy időben megdöbbenve arról értesültünk, hogy a Tóth há-
zaspárt megkínozta a Securitate vallatás közben. Hogyan emlékezik vissza a kihall-
gatásokra? Mennyire igyekeztek elhitetni a nyomozótisztek, hogy létezik a rend-
szernek egy humánusabb oldala is, s egyáltalán: éreztették-e, hogy a rendszerrel 
szemben, az Önök oldalán állnak? 

Előrebocsátom, hogy engem fizikailag nem kínoztak. Első nap az akkor ná-
lunk lévő kiskorú húgomat is bevitték velünk együtt a szekura. A férjemet hamaro-
san máshová vitték, ketten maradtunk a húgommal egy láthatóan „társalgónak” 
szánt szobában. Amíg este kilenc előtt valamivel a húgomat el nem engedték, én 
érzelmileg a férjem és közötte pendliztem, a „beszélgetés” a kihallgató tisztekkel 
szinte másodlagos volt számomra. Miután a húgomat elengedték, még mindig nem 
tudhattam, hogy nem vertek-e át, s valahová az épület más részébe vitték, vagy 
esetleg kint az utcán rendeznek neki valami „véletlen” meglepetést, amibe bármi 
belefért képzeletem szerint. 

Azt is hallottam, hogy a férjemmel üvöltöznek a „társalgó” melletti szobá-
ban, amelynek két bejárata is volt.  

Tőlem elsősorban azt várták szerintem, hogy kiegészítő információkat adjak 
ahhoz, amit amúgy is tudtak. Kaptam egy ív papirost és egy szerencsétlen tintace-
ruzát, hogy írjam le pl. egy napunkat, amikor Szőcs Géza magyarországi ismerősé-
vel, Bollobás Enikővel volt nálunk. Vagy az Ady Endre Irodalmi Kör vezetőségi 
tagjairól érdeklődtek. Láthatóan felosztották maguk között a különböző területeket 
megbízatásuk, munkakörük szerint. András őrnagyot a romániai magyar kisebbség 
egésze izgatta, Kisst az egyházi vonatkozások, ezen belül Molnár János lelkész, aki 
a kör vezetőségi tagja is volt. Raţot a magyarországi kapcsolataink, Dulamát pedig 
az, hogy ha nem beszélek, akkor ad ő nekem, meg a férjemnek is.  Most egyszerű-
sítek, de nagyjából ebben a felállásban foglalkoztak velem később is. 
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Bár Dulama láthatóan nagyon szívesen, szakmai élvezettel vert volna, meg-
maradt az imitálásnál s a fenyegetésnél. Nyilván nem kapott verésemre utasítást. A 
többiek fenyegettek és zsaroltak, a megfélemlítést részesítették előnyben.  

Semmilyen értelemben nem éreztem azt, hogy bármiben is az oldalunkon 
állnának, bár kétségtelenül érdekesnek találták az ügyet, még ha terhesnek is, gon-
dolom, szokatlansága miatt. Az első napokban, s később is gyakran éreztem, hogy 
időnként nagy érdeklődéssel szemlélnek, szinte mint egy egzotikus állatfajt. Nem 
tudom személyes érdeklődés volt-e vagy szakmai. Raţ gyakran mutatott érdeklő-
dést személyes életvitelünk iránt, mint aki megszokta, hogy a pszichologizáláson 
keresztül tanul. András őrnagy – érzésem szerint – nagyon szerette volna, ha a ro-
mániai magyarság lehetőleg teljesen észrevétlen marad, semmivel sem hívja fel 
magára a figyelmet. De hogy ez az elvárása miből eredt, azt nem tudom. 

Kiss látható élvezettel azonosult jól értesült, bennfentesi szerepével egyházi 
s irodalmi ügyekben. 

A kihallgatásokon kívül engem alig titkoltan követtek a városban akkor is, és 
később is hosszú hónapokig. Fogalmam sincs mi volt a céljuk vele, nem sok értel-
mét láttam, hiszen nyilvánvalóan tudhattuk, hogy figyelnek, akár láthatóan követ-
nek, akár nem. 

Érdekes volt megtapasztalni, hogyan működik az ember pszichikuma egy 
ilyen helyzetben. Én amúgy továbbra is mindenekellenére abban a bizonyos, előbb 
már említett burokban éltem, de abszolút éberen minden vonatkozásban. Hogy 
vallatnak, követnek, kísérgetnek stb. hozzátartozott a helyzetünkhöz. De azt kifeje-
zetten utáltam, ha akkor jöttek értem ketten, amikor egyedül voltam otthon.  Vala-
hogy „elfogadja” az ember a gondolatot, hogy a szekun akár agyon is verhetik, de 
azt már kevésbé, ha azt a saját otthonában tennék. 

Azt kell mondanom, azt a hét hónap bizonytalanságot, amíg eljutottak az ügy 
lezárásáig, különösebb belső megtörtség nélkül viseltem. Az ügy lezárása után 
azonban kiborultam. Akkor már lehetett. 

8. Milyen benyomást keltettek Önben a lap szerkesztésében részt vevő sze-
mélyek? Kik tettek Önre mélyebb benyomást abban az időben, és milyen kvalitásaik 
révén voltak szimpatikusak? 

Ara-Kovács Attila és Szőcs Géza esetében a benyomásokon már túl voltam. 
Attilával akár az Ady-kör, akár egyéb kapcsán, periódusokban napi kapcsolatban 
voltunk. Géza viszonylag gyakran volt az Ady-kör vendége, vagy mi voltunk a 
Gaál Gábor-körön Kolozsváron, s ilyenkor találkoztunk. Az Ellenpontok készíté-
sének idején történt találkozásainkat akár munkakapcsolatnak is nevezhetjük. Eb-
ben a munkakapcsolatban a megtapasztalt és feltételezett szellemi kvalitásaik mel-
lett én elsősorban azt becsültem akkor, hogy volt bennük merészség a másként 
gondolkozásra és a kockázatvállalásra. Úgy véltem, az Ellenpontokkal kapcsolat-
ban legalább részben hasonló mozgatórugóik vannak, mint a férjemnek s nekem. 
Sokban különböztünk természetesen, de voltak érintkezési pontjaink.  

Azokban az időkben mi sok jó kvalitású és neves emberrel találkoztunk, 
vagy voltunk kapcsolatban valamilyen szinten. Közülük sokan voltak szimpatiku-
sak számomra, vagy annál is többek. Nekem sok tanulnivalóm volt, ezért sokukban 
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felfedezhettem valamit, ami különösen megragadott. Példaképem nem volt, de 
biztosan sokat tanultam tőlük vagy általuk. Nemcsak azt, hogy milyennek kell(ene) 
lennem, hanem azt is, hogy milyennek nem szabad. 

9. Hibáztatott-e valakit a lebukás miatt, s véleménye szerint hogyan lehetett 
volna elkerülni, hogy a Securitate leleplezze Önöket? 

Nem, soha eszembe sem jutott bárkit hibáztatni. Mint már említettem, biztos 
voltam benne, hogy megtalálnak bennünket. De továbbra is nagyon kíváncsi va-
gyok arra, hogy ez hogyan történt, ki mindenkinek és milyen szerepe volt benne.  

 Most, hogy hozzájutottunk a biztonsági szervek archivált, rólunk összegyűj-
tött anyagához (vagy egy részéhez?) azokból az évekből, s megfejtjük egyik-másik 
besúgó, jelentő ember nevét, csodálkozva figyelem magamat, mert még mindig tud 
fájni, hogy valaki, akit közel éreztem magunkhoz, s bíztunk benne, az rólunk je-
lentgetett. Van, aki nem is akárhogy: besúgói volta érezhetően szorosan hozzátar-
tozott szellemi identitásához, s kifejezetten rossznéven vette a tartótisztjeitől, ha 
azok kontár módon veszélyeztették az ő jól felépített művét. 

Teljesen személyesre azonban nem tudom venni a besúgást és jelentést ró-
lunk, mert nem tudhatom, hogy az elkövetőjét mivel foghatták meg, vagy mi moti-
válta. Legyen ez az ő keresztje. A kor, amiben éltünk, nem jelent felmentést min-
denki cselekedetére. Mint ahogy rendszerint a történelem meg nem az igazságszol-
gáltatással van elfoglalva… 

10. Milyen következményekkel járt a lebukás, s mivel magyarázza, hogy a 
rendszer végül külföldre engedte Önöket? 

Nagy váltás volt az azt megelőző évek pezsgése, állandó ügyködése s aztán a 
kihallgatásokkal, megfigyeléssel, lehallgatással, követéssel, s a szeku részéről tett 
„látogatásokkal” tarkított, bizonytalanságban töltött hónapok után. Kicsit már ott-
hon elkezdődtek a „hontalanság évei”, csak akkor még – szerencsére – ezt nem így 
fogtuk fel. Gyermeket vártunk! 

 Ismerőseink közül volt, aki nem mert megismerni bennünket az utcán, de az 
akkori nagyváradi társaságnak a magja mellettünk volt s eljárt hozzánk, néhányan 
segítettek is, amiben tudtak. Máig hálás vagyok érte, mert már maga az odafigye-
lés, a segíteni akarás ténye nagyon sokat jelentett nekem. Különösen miután meg-
született a gyermekünk, s a férjemet mindjárt utána kirúgták az állásából. 

Kívülük ott volt mindkettőnk családja, akikre bizton számíthattunk.  
 Miután beadtuk áttelepedési kérelmünket Magyarországra, arra nagyon fi-

gyeltünk, hogy lehetőleg senkit ne „kompromittáljunk” a szeku, vagy egyéb ható-
ságok szemében, így pl. az Ady-körre nem jártunk többé. 

A várakozásban az ember normális helyzetben is valami vákuumba kerül, mi 
meg végképp nem tudtuk, hogy mi lesz velünk, hogyan alakul a sorsunk. 

Hogy végül elmehettünk az országból, az a megoldás illúzióját kelltette ben-
nünk. Hogy miért engedtek el bennünket? Nem hiszem, hogy szerencse vagy jóin-
dulat kérdése volt, inkább egyéb – számunkra ismeretlen – indokok húzódtak meg 
mögötte. Azon túl is, hogy kényelmetlen személyek voltunk a rendszer számára. 

11. Önök a tettükkel az 1956-os forradalom óta először ismét ismertté tették 
a világban a magyar nemzetet. Méltányolta-e az akkori Magyarország e tettüket? 
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Nem tudom kit vagy kiket ért Ön az akkori Magyarországon. A „hivatalos” 
Magyarország biztos nem. Most a férjemről s rólam beszélek. Ha különböző társa-
dalmi-politikai csoportokra gondol, akkor természetesen többen is voltak, akik – 
minimálisan szóban – értékelték. Csak tudja, minél inkább telt az idő, az Ellen-
pontokkal s velünk kapcsolatos „tények” egyre több variációjával, néha szinte mi-
tikus változatával ismerkedhettünk meg. A klasszikus, jereváni rádiós vicc valósult 
meg az életünkben, tudja az, amikor kiderül, hogy a hír igaz, csak nem úgy, nem 
az, nem akkor és nem ott… A csúcspont azonban kanadai tartózkodásunk alatt 
következett be, amikor ottani újdonsült ismerősünk Szőcs Géza kanadai látogatásá-
ról beszélt nekünk, s egyben lelkesen megragadta az alkalmat, hogy megismertesse 
velünk az Ellenpontokat. Akkor már kezdtem megtanulni hogyan „készül” a törté-
nelem. Sosem gondoltam, hogy ennyi humorérzék szükségeltetik a megértéséhez. 

Ami azonban ennél fontosabb, voltak régi és frissen szerzett magyarországi 
– később kanadai – ismerőseink és barátaink, akik figyeltek ránk, összejártunk, 
segítettek is, amiben tudtak. Ezeknek nagyobbik része akkor is mellettünk lett vol-
na, ha semmi közünk nincs az Ellenpontokhoz. Mindig szeretettel és hálával gon-
dolok rájuk.  

12. Az Ön véleménye szerint az Önök tettét a maga helyén kezeli-e ma az a 
bizonyos „utókor", amelyben Petőfi is reménykedett, s amelyről ma már tudjuk, 
hogy az utókor ugyanúgy „percemberkék", kontraszelektált kispályás karrieristák 
gyülekezete, mint az éppen aktuális jelenkor? 

Úgy gondolom, az Ellenpontoknak fontos helye van az erdélyi magyarság 
közelmúltjának történetében. Hogy ezt a helyet kik és hová jelölik ki, az változó. 
Azért történtek tisztességes kísérletek megtalálni ezt a helyet. Vagy legalább előse-
gíteni, hogy az Ellenpontok találja meg a helyét. 

Ebből a szempontból több mint hiba, hogy nem került be a szélesebb köztu-
datba. Meggyőződésem, az erdélyi magyarság egésze csak nyerne azáltal, ha vala-
milyen módon a magáénak érezhetné az Ellenpontokat, és pl. megpróbálná felmér-
ni, hogy mi is valósult meg – és hogyan – a Programjavaslat követeléseiből.  

Mind szellemi termékként, mind ellenállási mozgalomként az Ellenpontok 
az erdélyi magyarság közös tulajdona, történetének szerves része. Több vonatko-
zásban erősíthetné, ha tudna is róla.  

Ami a tett „kezelését” illeti, az aktuális jelenkornak nagyjából hasonló me-
chanizmusai vannak, mint egyéb korok jelenkorának, legfeljebb eszköztára válto-
zott, bővült és látszólag finomult. 

 A mindenkori aktuális politika minden értéket eszközként értelmez önmaga 
elfogadtatására és fenntartására. Ilyen értelemben mindennek a megítélése sze-
mélyfüggő, több síkon- és irányban is. Az „utókornak” egy része az Ellenpontok 
esetében is kiválasztotta az egészből azt a szeletet, ami feltétként – valamilyen 
módon – a saját kenyerére illett. Vagy – hogy a hasonlatnál maradjak – úgy dön-
tött, hogy tudomást sem vesz róla, mert nem szolgálná önfenntartását, sőt, akár a 
torkán is akadhat.  
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Hogy Petőfi 25–26 évesen reménykedett az utókorban, az természetes. Ezért 
is szeretjük őt. Vannak helyzetek, amikor e remény nélkül összeroppanna az em-
ber. 

Természetes az is, hogy ma is reménykedhetünk vagy reménykednünk kell, 
minden ennek ellentmondó tapasztalatunkkal együtt. Mert az utókorhoz tartoznak 
azok is, akiknek a meglévő értékek megbecsülése s új értékek teremtése, létrehozá-
sa egyéni és közösségi identitásuk megerősítését, fenntartását szolgálják. Tudjuk, 
hogy rendszerint nem ők azok, akik úsznak az árral, jelölik ki mások helyét a társa-
dalmi hierarchiában, vagy kitüntetéseket osztogatnak.  

Ők azok, kiket a vezére „belülről vezérel”, hogy Petőfi mellett József Attilá-
ra is utaljunk. Nekem ők az igazi utókor. Mert amit ők és utódaik tovább visznek, 
az mindenekelőtt éltető és – ezáltal is – fenntartó és maradandó érték. 

13. Hogyan érzi, elégtételt kapott-e, s odavetett-e legalább foghegyről vala-
mi „hivatalos nagyság" bár egy köszönömöt? 

Semmiféle hivatalos „köszönömben” nem volt részünk. Nem mintha bárki 
hivatalos nagyság foghegyről odavetett köszönömjének örültünk volna.  Ez a ve-
szély azonban azok részéről sem fenyegetett bennünket, akik az eltelt évtizedek 
egy-egy világosabbnak tűnő, optimistább társadalmi-politikai pillanatában mind 
hivatali joguknál, mind feltételezett erkölcsi kvalitásaiknál fogva megtehették vol-
na. 

Amúgy nem hiszem, hogy emiatt nagyon szenvedtünk volna, de elképzelhe-
tő, hogy jobb esetben más fordulatot is vehetett volna az életünk, s nem kell nya-
kunkba vennünk a nagyvilágot. Igazi elégtételt meg amúgy is csak saját lelkiisme-
retünktől kaphatunk, s én ezt a magamétól megkaptam. 

Azt azonban nagyon méltánytalannak tartom ma is, hogy a férjem, akinek 
minden értelemben összehasonlíthatatlanul nagyobb része volt az Ellenpontokban, 
mint nekem, s aki, ha nem írja meg a Programjavaslatot s a Memorandumot, akkor 
az Ellenpontok nem lett volna az, ami, nemhogy elismerést, de normális munka- és 
életlehetőséget sem kapott képességei méltó kamatoztatására és arra, hogy család-
jának egy otthon alapjait megteremthesse. 

 85-ben megszületett Péter fiunk, s a rá következő évben sikerült férjem elő-
ző házasságából származó nagykorú fiát, Csabát, – családegyesítés címén – átho-
zatni Magyarországra. Péter megszületése mellett ez volt a legnagyobb öröm, ami 
Magyarországon ért bennünket. Csabának már kezében volt ekkor a román katonai 
szolgálat teljesítésére szóló értesítés, nagy esélye volt rá, hogy az apja „bűne” miatt 
ezt a szolgálatot a Duna-csatornánál kell majd letöltenie. A jelentkezés előtti héten 
sikerült átjönnie Budapestre. 

Szóval, szép nagy család voltunk már, akiknek csupán élettér és lehetőség 
kellett volna arra, hogy méltó emberi életet élhessen. Amikor később váradi volt 
barátaink tudomást szereztek arról, hogy elhagytuk Magyarországot, visszahallot-
tuk, hogy egyikük megdöbbenését és helytelenítését fejezte ki mondván „Mit akar-
tak, a Rózsadombon lakhattak?!”  

Így igaz, gyönyörű helyen lakhattunk Illyés Gyuláné, Flóra néni jóvoltából, 
akinek egyik – egyszobás – lakását kölcsön kaptuk arra az időre, amíg „rendbe 
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jövünk” Magyarországon. A férjem mindent meg is tett, amit tudott, s amit lehetett, 
hogy ez a „rendbejövetelünk” megtörténjen. Nem rajta múlott, hogy nem sikerült. 

Az teljesen világos volt, hogy az akkori hivatalos politikai vezetés szerint mi 
ott – enyhén szólva – nagyon fölöslegesek vagyunk, ez elég egyértelműen megmu-
tatkozott a férjem számára. Azok a politikai-társadalmi csoportok pedig, amelyek 
komoly tényezőnek számítottak akkor mind a társadalom, mind a hivatalos politika 
számára, s ezáltal is lehetőségük, módjuk lett volna hozzásegíteni az immár öttagú, 
két kicsi gyermekkel bíró családunkat egy alapvető, normális kezdethez a beillesz-
kedésre, számukra sokkal fontosabb dolgokkal voltak elfoglalva. Azt hiszem, a 
legtöbbjük fel sem fogta, hogy mennyire elemi és napi gondokkal küszködünk. 
Nem ezen a síkon élték a mindennapjaikat, a tény pedig, hogy Magyarországra 
telepedhettünk, valamint Illyés Gyuláné lakásában lakhattunk azt bizonyíthatta 
számukra, hogy a magyarországi „társadalom” megtette a magáét, a többi rajtunk 
áll. 

Itt kell azonban elmondanom azt is, hogy Péter fiunk megszületése után Fe-
kete Gyula író Csehák Judit akkori szociális és egészségügyi miniszternél „kijárt” 
számomra egy minimális – méltányossági alapon megítélt – gyermekgondozási 
segélyt, ami elsősorban családfenntartó lelkiismeretemen könnyített, nem lévén 
kenyérkereső foglalkozásom, „csak” családanya voltam.  

Azonban mindent összevetve, ma is úgy hiszem, hogy kevésbé érzékeny 
embereknek és nagy játékosoknak kellett volna lennünk, hogy helyzetünket ne 
érezzük megalázónak. 

Ezzel együtt azt hiszem, még sokáig húzhattuk volna Magyarországon, mert 
hiszen nagyon a hazában akartunk mi élni. A férjem erős szívritmuszavarai azon-
ban, amelyek miatt egy időre a Korányi-szanatórium lakója lett, világosan mu-
tatták, hogy helyzetünk megoldása veszélyesen is a „szívügye” lett. Nemcsak emi-
att, de ekkortól kezdve erősödött bennem az az érzés, hogy nem jó helyen vagyunk 
mi Magyarországon. Az utána következő két bonyodalmas, nehéz év sem győzött 
meg az ellenkezőjéről. Pedig mennyire szerettem volna! Így amikor a férjem ’88 
januárjában akkori munkahelyén, az Országos Levéltárban újra rosszul lett, szá-
momra teljesen és sürgetően egyértelművé vált, hogy onnan el kell jönnünk.  

Hivatalosan az akkor már három hónapja politikai menekültként Göte-
borgban tartózkodó húgomat jöttünk meglátogatni, aztán itt maradtunk. Mindezt 
megírta már a férjem, én most csak megpróbáltam a magam szempontjai szerint 
csoportosítani a tényeket. Ezért a történethez nekem az is szorosan hozzátartozik, 
hogy ma már Göteborg nekem nem csupán Svédország második nagyvárosa, ahol 
történetesen letelepedtünk, hanem nagyobb gyermekeink szocializálódásának, fel-
nőtté érésének színhelye és legfiatalabb gyermekünk, Márton szülővárosa. Meg az 
unokáinké, húgom gyermekeié és öcsémék kisebbik gyermekéé is. Öcsém, aki 
otthon, a romániai politikai biztonsági szervek szerint „egy hazaáruló” sógora volt, 
hosszabb magyarországi tartózkodás után munkavállalóként települt le Svédor-
szágban a családjával.  

Mindez tehát többé-kevésbé közvetlenül az Ellenpontokban való részvé-
telünk következménye számunkra s a hozzánk tartozók számára. 
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Három közös gyermekünkkel, Zsuzsával, Péterrel és Marcival Körös utcai hajdani lakásunk 
bejáratánál 1996 augusztusában. Ekkorra a filagóriát már lebontották. 

 
14. Mit tanácsol a jövő generációknak, ha az Önökéhez hasonló helyzetben 

dönteniük kell: kockáztassanak-e, ahogyan Önök is tették? 
Természetesen kockáztassanak, ha értelmét látják. Vagy érzik. Nagy és fon-

tos változásokat csak kockázatok árán lehet elérni. A nem önös célokért való küz-
désnek rendkívüli felhajtó ereje lehet mind az egyén, mind a társadalom számára. 
A kockázat vállalásához szükséges merészség megtapasztalása pedig szinte elen-
gedhetetlen a személyiség fejlődésében… 

S még azt is mondanám nekik, hogyha eddig szerették Petőfit, szeressék ez-
tán is. Akkor is, ha nem a fehéregyházi csatában elesve, hanem Barguzinban halt 
volna meg. 

 
 Göteborg, 2011 
 
 

Megjelent a Kapu 2012. évi márciusi számában. Az interjú készítője – aki egyéb-
ként a Szilágyságban élt – a Szatmári József Balázs írói álnevet használta a folyó-
iratban. 
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Lelkünk megküzdött szabadsága… 

Spaller Árpád beszélget Tóth Károly Antallal 
annak hetvenedik születésnapja és az Ellenpontok megjelenésének  

harmincadik évfordulója alkalmából 
 
Ebben az évben két évforduló is alkalmat ad az ünneplésre. Az egyik, hogy az 

idén töltöd a hetvenedik életévedet. Ennek kapcsán kívánok Neked további nagyon 
jó egészséget, munkakedvet. Kívánom, hogy Isten segítsen mindabban, amit meg 
szeretnél valósítani. A másik: ebben az évben van a harmincadik évfordulója az 
Ellenpontok megjelenésének. Hogyan fogsz ünnepelni? Meghívtak-e már ez utóbbi 
ünnep kapcsán előadásokra, megemlékezésekre? 

Köszönöm, Árpi, a jókívánságaidat. Munkakedv és a Fennvaló segítsége 
nélkül nem is érdemes folytatni ezt a hetven évet. 

Egyetlen idei rendezvényről tudok, ahol a Nagyváradon készült hajdani 
földalatti lapról megemlékeztek. „A demokratikus ellenzék Lengyelországban és a 
Kárpát-medence magyarok lakta részein az 1980-as években” címmel az Erdélyi 
Szövetség és a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára szeptember 29-
ére konferenciát szervezett az Ellenpontok harmincadik évfordulója tiszteletére. A 
feleségemmel, Ilonával meghívást kaptunk rá, de nem volt módunkban Svédor-
szágból Budapestre utazni. Ezúttal is megköszönöm, hogy voltál kedves ott fel-
olvasni a szamizdatunkról erre az alkalomra készített összefoglalómat.  

 
Az Ellenpontok szerintem (javíts ki, ha nem így van) életed meghatározó él-

ménye, valahogy úgy, ahogy felmenőinknek volt az első vagy a második világhábo-
rúban való részvétel. Ha ez valóban így van, akkor beszélhetünk Ellenpontok előtti 
és utáni életszakaszodról. Mi volt előtte? Melyek voltak életed fontosabb színhe-
lyei? 

Az Ellenpontokban való részvételem valóban fontos esemény volt, amely 
több szempontból is megváltoztatta az életemet. Valahogy úgy, mint amikor a vi-
lágháborúból valaki egy (esetleg kioperálhatatlan) repeszdarabbal a testében tér 
haza. Pedig szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hiszen várakozásaink ellenére 
végül is börtön nélkül megúsztuk.  

Életem első színhelye Szatmárnémeti, ahol 1942. december 3-án erre a vi-
lágra jöttem. Mindkét szülőmnek sok testvére volt, és én első fokon ebben a nagy-
családban, az unokatestvéreim társaságában „szocializálódtam”, bár nagy-
bátyáimnak és nagynénéimnek általában már csak két-két gyermekük volt, vagy 
annyi sem. Nekem is „mindössze” csak egy húgom született.  Unokatestvéreim 
együttvéve mégiscsak elég sokan voltak, és lelki formálódásomban fontos szerepük 
volt, mert a rokoni környezetben otthon éreztem magam. Ez ma már csak igen ke-
vés fiatalnak adatik meg.  
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Érettségi után öt kolozsvári esztendő következett (1960–65) a Babeş–Bolyai 
Egyetem biológia karán. A két egyetemet odakerülésem előtt egy évvel egyesí-
tették, és tanúja lehettem, hogy a kezdeti fogadkozások ellenére fokozatosan mi-
ként románosították. Az akkori még az igazi Kolozsvár volt, nem ezeknek az azóta 
épült szörnyű külvárosi negyedeknek a konglomerátuma. A nyitott ablakok évsza-
kaiban a magánházakból – a városközponthoz közel vagy attól távol – akkor még 
inkább a magyar rádió műsorát lehetett hallani.  

Az egyetem után Nagyváradnak a ma Váradhegyaljának nevezett1 külváros 
iskolájába kerültem, ahova busz még nem járt, de a villany, és a telefon sem jutott 
el odáig. A város első Körös hídjától egy gübbenőkkel teli, kaviccsal leszórt úton 
hat kilométer oda, hat vissza – gyalog vagy kerékpáron. Akkoriban kollektivizált 
terület volt, és szinte kizárólag magyarok lakták. Télen kora reggel, de főleg a dél-
utáni osztályokban petróleumlámpákkal világítottunk. 

Eredetileg kutatóbiológus szerettem volna lenni, de itt a gyerekeknek kö-
szönhetően megszerettem a tanítást. 

Mikor a hegyi iskolát gyermekhiány miatt bezárták, egy felnőtteket oktató 
esti iskolába kerültem. Néhány év múlva ezt az oktatási típust hivatalosan eltöröl-
ték; ekkor egy másik külvárosi iskolába helyeztek, ahol főleg cigány gyermekeket 
tanítottam. Mindhárom intézmény általános iskola volt, ahol öt–nyolc osztályos ta-
nulók tartoztak hozzám. Felsőbb osztályokban is szívesen tanítottam volna (erre 
ötéves egyetemi tanulmányom feljogosított), de tizennyolc esztendei tanári pályám 
során soha nem értesültem arról, hogy Nagyvárad valamelyik líceumában (gimná-
ziumában) valaha is megüresedett természetrajztanári állást hirdettek volna meg.  

Közben a nagyváradi Ady Endre Irodalmi Körben tevékenykedtem, 1977 
nyara után Ilonával, a feleségemmel együtt. Szerintem ez méltó előjátéka volt an-
nak, amit az Ellenpontokban csináltunk.  

 
Benneteket 1980. október 3-án ismertelek meg. A pontos dátumot azért tu-

dom, mert a Péntek esti szabadságunk (A nagyváradi Ady-kör húsz éve) című 
könyvből olvastam ki. Akkor került sor az Ady körben egy irodalmi pályázat ered-
ményhirdetésére, amire én is jelentkeztem. Arra emlékszem, hogy utána nálatok a 
Körös utcában gyűltünk össze. Akkor úgy éreztem, hogy megtaláltam azt a társasá-
got, ami addig nagyon hiányzott elszigetelt létünkben. A te számodra mi volt az 
Ady-kör? 

Az Ady-kör egy rokonszenvekkel és ellentmondásokkal átszőtt társaság volt, 
amely valami értelmeset akart csinálni. A közös tevékenység terepe mindenekelőtt 
a magyar kultúra volt, amelynek égisze alatt – egyéniségünk megélésével egy idő-
ben – a nemzetiségi önvédelmet kerestük. Ez különböző szinteken történt. Amikor 
kezdő (vagy már nem is olyan kezdő) tollforgatók műveit vitattuk meg, az est első 
pontjában rendszerint a város egyik magyar értelmiségi szakembere számolt be 
tevékenységéről. Máskor erdélyi és Románia más tájain élő neves magyar kulturá-
lis személyiségek tartottak előadást. Az Ady-körhöz hasonló kolozsvári, nagykáro-

                                                      
1 Eredeti neve: Fugyivásárhelyi Hegy. 
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lyi, aradi, temesvári társaságokkal is ápoltuk kapcsolatainkat. Közben sokat vitáz-
tunk, és tapogattuk problémáink kimondhatóságának a román kommunista diktatú-
rában átléphetetlen határait. Sokféle emberből összeállt közösség voltunk, hasonló 
célokkal és élményekkel.  

Az Ady kör előadásaiból számomra a Robotos Imre, Balogh Edgár, valamint 
a Bágyuj Lajos (mert azt én szerveztem) estje maradt meg. A Robotos és a Balogh 
Edgár estnek az anyaga talán valahol meg is van másolatban. Neked van kedvenc 
emléked? Gondolom több is. Idézz fel néhányat? 

Ki kell emelnünk, hogy minden pénteken tartottunk köri ülést, és havonta 
legalább egy máshonnan érkezett meghívottunk volt. Talán ezek között a találko-
zók között találjuk a legemlékezetesebbeket. Igazi élmény volt a köri ülés, amikor 
Szabó T. Attila nyelvész, Kallós Zoltán néprajzkutató és népzenegyűjtő, Jakó 
Zsigmond vagy Imreh István történészek (természetesen még több nevet is sorol-
hatnék) voltak a vendégeink. Én azt is felejthetetlennek tartom, amikor Boér Fe-
renc szavalóestet tartott nálunk, vagy Gálfalvi György Marad a láz című kötetét 
beszéltük meg, amelyre sokan érkeztek Erdély különböző részeiből.  

Két köri ülést emelnék ki, amelyeken „rázós” témákban próbáltuk megfag-
gatni vendégeinket. Balogh Edgár Közügy és szellemiség című előadásán számos 
általa szokásosan használt kifejezést hallottunk, mint például népszolgálat, közügyi 
szolgálat, nemzetiségünk nyelvromlása, a magyar szakszókincs megszerzésének 
fontossága, a nemzetiségi önösszeszedés és önmegvalósítás. Közben hosszabban 
időzött legkedvesebb témájánál, a népek közötti híd kérdésénél. A kör tagjai közül 
néhányan – szép együttműködéssel – rákérdeztünk, hogy a beszédében igényelteket 
miként lehet a valóságban megvalósítani. Hiszen az anyanyelvi oktatás szűkössége, 
a magyar nyelvű romániai könyvkiadás sok hiányossága, a magyarországi folyóira-
tokra való előfizetés lehetetlensége, a folyóirat- és újságkiadásnak papírhiány miat-
ti korlátozása és sok más egyéb is akadálya annak, hogy az általa említett fogalmak 
tartalommal megtelhessenek. A „népek közötti híd” pedig mondvacsinált fogalom, 
hiszen a másik felet sem a nyelvünk, sem a kultúránk, és egyáltalán ez az egész 
„hídépítés” nem érdekli. 

Balogh Edgár kijelentette, hogy az ő előadása nem erről szólt, és gyakorlatilag 
kitért a nekünk adandó válasz elől. Tekintettel a romániai helyzetre, akár gúnynak is 
vehettük, amikor arra biztatott minket, hogy ezeket a kérdéseket illetékes instanciák-
nál, például képviselői találkozókon vagy pártgyűléseken vessük fel.  

Ugyancsak izgalmas volt a Kovács József történész és központi bizottsági 
tag, az Államtanács alelnöke előadását követő beszélgetés. Vendégünk a váradi 
várnak a törökök általi 1660-as ostromáról és bevételéről beszélt.  

Abban az időben sorra jelentek meg kismonográfiák Románia különböző 
megyéiről. Bihar megyéről a nagyváradi múzeum „szakértői” írtak, és mivel Ko-
vács József magas párt- és állami funkciókat viselt, duplán illetékesnek éreztem 
arra, hogy részletesen felsoroljam neki, mi minden maradt ki az említett köny-
vecskéből. Olvasójának úgy tűnhet, mintha magyarok az elmúlt évszázadokban 
alig éltek volna a megyében. Ami említés történik rólunk, az főként elmarasztaló 
megállapítás. 
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Kovács József a „mindjárt megy a vonatom” felkiáltásokkal próbált engem 
félbeszakítani. Végül azt válaszolta, hogy a bihari magyar történészeknek mindezt 
a múzeum román szakembereivel kellene vagy kellett volna megbeszélniük, és 
tájékoztatni kellene őket a magyar történettudomány eredményeiről.  

Később nagyváradi ismerősei elmondták: a történész, aki magas funkcióiban 
jól értette a helyzetet, érdeklődött tőlük, nem lett-e valami bajom (nyilván az ál-
lambiztonsági szervekkel) a felszólalásom miatt. Mondtam, üzenjék vissza neki, 
hogy egyelőre nem lett.  

Egyébként ennek a két köri ülésnek az anyaga megvan a honlapomon az 
Ady-köri anyagok cím alatt. Lásd: <tothkarolyantal.se>. 

Mint már említettem az első köri részvételem után nálatok a Körös utcai la-
kásotokban gyűltünk össze. Ezek az összejövetelek jelentették igazán a nagy él-
ményt, mert szabadon, (de nem kockázatmentesen, amint azt későbben tapasztal-
hattuk) lehetett ismerkedni, beszélgetni, vitatkozni. Te hogy emlékszel ezekre a kör 
utáni összejövetelekre, beszélgetésekre? 

Ezek nagyon fontosak voltak, mert azon kívül, hogy ott vendégeinkkel ma-
gánbeszélgetésekben is megerősíthettük a kapcsolatot, itt született meg az a légkör, 
amely megkönnyítette az Ady-kör működését. Olyan atmoszféra kialakulását tette 
lehetővé, amelyben eltompultak a nézetbeli és személyi ellentétek, és így erősödött 
a közös munka lehetősége.  

Az állambiztonsági szervek természetesen nagyon nem szerették az ilyen 
összejöveteleket. A megfélemlítés különböző módszereivel teljesen politikamentes 
baráti társaságok találkozásait is beszüntették. Talán ismervén az Ady-kört érintő 
nyílt beavatkozásokra adott reakcióinkat, rendőrök a „túl sok látogató” miatt azt az 
idős asszonyt fenyegették meg, akinél udvarunk lakóinak házkönyve volt. Később 
– elriasztásul – két-három héten át szekusokkal megrakott kocsik álltak a kapunk 
előtt, és minden vendégünket látványosan hazakísérték.  

Persze, az állambiztonsági szervek tudták, hogy nem „összeesküvést szö-
vünk”, már csak azért is, mert a besúgóik kétségtelenül ott voltak közöttünk. De 
egy-két ember a kísérgetéseik vészjósló hatására, a nálunk tartott összejövetelekről 
legalább egy ideig elmaradt. Pedig nagy kár, ha – noha nem követünk el semmi 
törvénybe ütközőt – mégis engedünk a félelemnek.  

Az Ellenpontok ma már a történelem része, az erdélyi magyarság megmara-
dásért való küzdelmének egyik lényeges momentuma és dokumentuma. Habár az 
érdeklődő ma már megtalálja e folyóirat autentikus forrásanyagát, mégis az az érzé-
sem, hogy a történészek még ma sem kezelik jelentőségének megfelelően, mintha még 
nem épült volna be a közgondolkodásba. Ezt annak alapján mondom, hogy átnéztem 
egy pár, a romániai magyarság történetével foglalkozó kiadványt. Ezért is kérlek, 
elevenítsd fel röviden a történetét, szerkesztőket (akik akkor a börtönnel játszottak) a 
leglényegesebb pillanatokat, írásokat (Programjavaslat, Memorandum). 

Az Ellenpontokat a magyarországi szamizdatkiadók működéséből ihletődve, 
Ara-Kovács Attila alapította és szerkesztette Nagyváradon. Az odaátiak felszereléssel 
és anyagokkal is támogatták. Ara-Kovácson kívül a szerkesztőség tagjai voltak: Szőcs 
Géza, Tóth Ilona (a feleségem) és jómagam. A lapban közölt legfontosabb anyagok 
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erdélyi szerzők tollából származtak, akik a nevüket eltitkolták, hiszen egyébként az 
Ellenpontok az állambiztonsági szervek jóvoltából már az első szám után megszűnt 
volna. A legtöbbet Ara-Kovács Attila, Keszthelyi András (akkor egyetemista) és én 
közöltem, Molnár János református lelkésznek is megjelent néhány írása.  

Hat személy egyírásos szerzőnek tekinthető, mint Tőkés László, Takács Fe-
renc László, Szilágyi Sándor (ugyancsak lelkész) vagy Mészáros István. Lénye-
gében ebbe a csoportba tartozik Szőcs Géza is, bár a saját írásán kívül egy hírt is 
megjelentetett, melyben Lăncrănjan Erdélyről szóló magyargyűlölő könyve miatti 
csoportos tiltakozásokról számolt be. A Programjavaslat szerkesztőségi megbe-
szélésekor volt néhány hasznos észrevétele. Ezek szellemében Tóth Ilona írta át a 
dokumentum vonatkozó helyeinek a szövegét. Ezt megelőzően Ilona részt vett egy 
Ara-Kovács rendezte hármas beszélgetésünkben, amely szintén megjelent a lapban. 

Tíz ember nevesített írásait találjuk a folyóiratunkban. Ezek külföldiek vol-
tak vagy velünk nem rokonszenvező hazai kortárs románok.  

A folyóirat első száma 1982 márciusában jelent meg, bár ’81. december van 
ráírva. A sokszorosítás írógéppel történt az Ara-Kovács lakásán, minden szám öt 
példányban. Összesen nyolc szám jelent meg abban az esztendőben. Az utolsó 
kettőt a feleségemmel ketten alagsori lakásunkban sokszorosítottuk a lengyel 
rámka módszerrel ötven-ötven példányban.  

Az Ellenpontok legfontosabb dokumentumai a nyolcas számban vannak. A 
Programjavaslatban a román állammal szembeni nemzetiségi követeléseinket 
igyekeztem részletekre kiterjedően összefoglalni. A Memorandum a madridi utó-
konferenciához szól, és többek között arra hívtam fel benne a figyelmet, hogy az 
egyéni jogok nem biztosítják egy kisebbség megmaradását, ehhez közösségi jogok 
megfogalmazására és érvényesítésére van szükség.  

Az állambiztonság november 7-én Nagyváradon lecsapott, és három helyen 
egyszerre végzett házkutatást. A vizsgálódásaikról szóló fenyegető hírek miatt egy 
héttel korábban úgy döntöttünk, hogy beszüntetjük a lapot, és mindent, ami bizo-
nyíték lehetett volna ellenünk, eltüntettünk. Az Ellenpontoknak nyomát sem talál-
ták a házkutatások során.  

Ami az Ellenpontok társadalmi fogadtatását a máig számított utókorban ille-
ti, magam is furcsállom, hogy illetékes szakemberek között nincs olyan, aki ezt a 
szamizdatot tanulmányozásra és kiértékelésre méltatná. De ennek túl nagy jelentő-
sége nincs. Sokkal furcsábbnak találom, hogy a gyakorlati politikusok között (tud-
tommal) egy sem akadt, Erdélyben sem, aki az aktuális nemzetpolitikai célkitűzé-
sekben a Programjavaslat azon pontjaira hivatkozott volna, amelyek az elmúlt 
harminc év alatt is megvalósulatlanok maradtak.  

Tőkés Lászlónak köszönhetően a Programjavaslat egyetlen mondatának egy 
kis részlete közismert ma is: „… valahol benn is meg kellene végre bontani a hall-
gatás falát…”. 

Akik nem éltek közvetlen környezetetekben azok csak a Szabad Európa Rádió 
hullámhosszán hallhattak a lapról. Romániában hírzárlat volt. Milyen visszhangja 
volt nyugaton? Mennyire torzultak a hírek, miközben átszivárogtak a vasfüggö-
nyön?  
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Ilona, a feleségem éppen mostanában talált az egyik nyugati magyar nyelvű 
honlapon egy alacsony színvonalon fogalmazott és Ellenpontokról kifejezetten 
zagyvaságokat tartalmazó szöveget.  

Nem tudom, ki juttatta ki a híreket Nyugatra, de akadtak bennük pontatlan-
ságok. Az akkori téves állításokra már nemigen emlékszem. Inkább csak a bennün-
ket érintő maradt meg: az terjedt el, hogy a Tóth házaspárt a szekuritátén megkí-
nozták. Nos, a feleségemet szerencsére nem bántották.  

Amint azt Kasza László az Ellenpontokról 2001-ben elkészült, Seregi Zoltán 
rendezte filmen (csak évek múlva sugározta két magyar tévécsatorna) elmondta, 
hogy a Szabad Európa Rádió közvetlenül hozzájuk eljutott híreket nem közölhetett, 
csak miután azokat valamelyik nyugati magyar lap lehozta, vagyis ha volt nyomta-
tott forrás, amire hivatkozhattak. Többé-kevésbé apróbb hibák így a rádióadásba is 
bekerültek.  

A nyugati visszhangról kevés értesülésünk volt. Azt viszont hallottuk, hogy 
a szamizdatunkról szóló híreknek, különösen, miután a SZER a Programjavaslatot 
és a Memorandumot is beolvasta, nagy hatásuk volt a Kárpát-medencei magyarok-
ra, főleg az értelmiségiekre.  

Mi volt a román állam reakciója és az állambiztonsági szervek reagálása az 
Ellenpontok szerkesztőinek leleplezése után? 

Az állam reakciója az állambiztonsági szervek magatartásán keresztül szűrő-
dött le hozzánk, hiszen a szeku végül is magasabb parancsoknak engedelmeskedett.  

A feleségem és én biztosak voltunk abban, hogy a nyomozás során végül 
ránk találnak, és többévi börtönre számíthatunk. Az akkori büntető törvénykönyv 
öt és tizenöt év között mérte ki azt, ami tettünkért járt. Néhány ellenzéki gyanús 
körülmények között halt meg akkoriban; egy hasonló sors lehetőségét a magunk 
esetében sem lehetett kizárni. 

Utólag azonban valószínűnek tűnik, hogy már kezdetben sem volt szándé-
kukban bűnügyi eljárást kreálni az ügyünkből. Persze akkor az Ellenpontok Prog-
ramjavaslata és Memoranduma már kijutott Nyugatra, és a helsinki értekezlet mad-
ridi utókonferenciájának több résztvevője már meg is kapta azokat. Ezt a tényt a 
román állam nem vehette semmibe. Ezért későbbi megítélésem szerint Sălăgean 
Ioan őrnagy (akkor azt hittem, biztosan legalább alezredes, mert Nagyváradon ő 
vezette a „Románia elleni ellenséges tevékenységek” kivizsgálását) talán nem ha-
zudott, amikor 1982. november 7-én este bejött a szobába, ahol a kihallgatásom 
zöme folyt. Azt állította, hogy ha elmondok mindent, amit az Ellenpontokról tudok, 
akkor végeztünk is. Mehetek haza, és számunkra a továbbiakban semmi követ-
kezménye nem lesz az ügynek. Ezt azon az éjszakán többször is megismételte. 

Természetesen nem hittem neki, olcsó fogásnak tartottam a szavait. Úgy íté-
lem meg, hogy akkor sem vallhattam volna, ha hiteles ígéretnek tartom a szavait, 
mert ha könnyen szóra bírhatnak, alkalmasnak találhattak volna arra, hogy besúgó-
nak beszervezzenek, s ehhez többféle eszközt latba is vethettek volna. 

A vallatásom kezdetétől számított néhány napon át azt hittem, hogy Ara-
Kovács Attilát és Szőcs Gézát is úgy verik, kínozzák, mint engem. Rövidesen meg-
tudtam azonban, hogy ez az én „kiváltságom” volt, és csak találgathattam, hogy 
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miért. Csupán most, a szeku titkos dossziéihoz való hozzáférhetés után ismertem 
meg a valódi okot.  

Akkor ősszel Király Ernő nagyváradi ügyvéd egy találkozásunk alkalmával 
megkérdezte, nem tudnék-e keríteni neki bár egyetlen példányt az Ellenpontokból? 
Ara-Kovács Attila akkoriban kért, találjak valakit, akinél a folyóiratunk számait el 
tudnánk rejteni. Megkérdeztem tőle, Király jó lesz-e? Ara-Kovács jónak találta. Így 
került szamizdatunk rajtam keresztül az ügyvédhez.  

Király Ernő, Bărdac Ioan néven, szinte szenvedélyes elhivatottsággal írta a 
jelentéseit – természetesen nemcsak rólam – a román állambiztonsági szerveknek. 
A folyóiratpéldányokat – mielőtt, még a lebukásunk előtt nekem visszaadta – a 
szeku kölcsönvette tőle. Ezek után már csak ki kellett verni belőlem, hogy honnan 
vannak. A vallatás során Sălăgean azzal igyekezett elterelni a Királyt illető gyanú-
mat, hogy kétszer is kifakadt: neki Kolozsvárról kellett megtudnia, hogy mi törté-
nik itt, Nagyváradon! 

Életetek az anyaországban, Magyarországon hogyan alakult? Minek köszön-
hető, hogy tovább kellett menjetek? 

Magyarországon nem kellett tartanunk a biztonsági szolgálat üldözésétől, 
durvaságaitól, attól, hogy valami közlekedési baleset áldozata lehetek, mint ez 
Romániában némelyekkel megtörtént (bár amikor Budapesten a metróra vártam, a 
szerelvény beérkezésekor mindig megnéztem, ki áll a hátam mögött). Csak éppen 
élni nem hagytak. Flóra néni (Illyés Gyuláné) jóvoltából egy egyszobás lakásban 
éltünk. A különböző hivatalos szinteken való otthonkereső próbálkozásaimban 
szinte egy visszautasításra sem érdemesítettek. Jó ismerőseink segítettek munkához 
jutni, de biztos munkahely, nem jutott nekem. A felvételi kérvényeimet, több ízben 
is, teljesen átlátszó mondvacsinált ürügyekkel utasították el. 

Folytatni szerettem volna azt a munkát, amit nemzetem érdekében az Ellen-
pontokban megkezdtem. Ezért megalakulása után a Széchényi Könyvtárban széke-
lő Magyarságkutató Csoport tagja szerettem volna lenni. Amikor 1988 februárjá-
ban megtudtam, hogy a „fehér házból” (a pártközpontból) szóltak le, hogy engem 
ne vegyenek fel, akkor dőlt el, hogy végleg elmegyünk.  

De előzőleg is hányszor mentem azzal haza, hogy azok, akikre Erdélyből va-
ló eljövetelünkkor számítottam, nem akarnak befogadni! Ennek egyik magyarázata 
az is lehetett, hogy én nem voltam hajlandó senki udvartartásába belépni, de leg-
főbb okát Für Lajos „Fölrepülni rajban” – Utak a Fórumba című könyvéből tud-
tam meg.2 Ezt írta rólam: „A sovány, magas, kemény arcú, villogó szemű tanár 
rendszerint sarkosan fogalmazott, ha bárkiről vagy bármiről kérdezték. Nem szív-
lelte a megalkuvó embereket.”  

Elmondta, hogy a lakiteleki találkozón egy új párt megalakítását javasoltam, 
az ugyanis Magyarországon semmiféle jogszabályba nem ütközik, és szerintem a 
„valóságos demokrácia” nevében vetélytársa lehetne az MSZMP-nek. Ez az eset 
némelyek számára kétségtelenül ugyancsak a „furcsa” nyughatatlanságom bizo-
nyítéka volt.  

                                                      
2 Püski, Budapest, 2007, 241−242. 
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Für Lajos így folytatja: „Megvallom, amit akkor másokkal is megosztottam: 
ezt a furcsa, kissé rámenős viselkedést nemcsak érdessége miatt érezte az ember 
nehezen tolerálhatónak. Ami rosszabb, esetenként még gyanú is képződött bennem: 
nem lehet, hogy Tóth tanár úr szándékosan provokálja az embert? Vagy azért, mert 
az odaáti megpróbáltatások erősen megviselték az idegrendszerét és megbil-
lentették az arányérzékét, torzították józan mérlegelőképességét? Vagy azért – s ez 
volt a rosszabb »asszociáció« –, mert szögletes, szurkálódós mondatait esetleg 
valamilyen »szerepvállalás« motiválná?” 

Ez persze azt jelentette, hogy nemcsak „provokátor” vagyok, hanem – ne adj 
Isten! – még besúgó is. Nagyon szeretném tudni, vajon mire gyanakodott akkor a 
szerző: a magyar hatóságoknak, vagy a román titkosszolgálatoknak jelentgettem? 
Netán mindkettőnek? 

Miután mi elmentünk Svédországba, aztán Kanadába, és végül ma is az 
előbbiben élünk, felidéződnek bennem a nagyváradi Ady Endre Irodalmi Körnek a 
veszélyességi vonalat néha átlépő szókimondása és belső demokráciája. Lehetsé-
ges, hogy ha egyszer módunkban lett volna Für Lajost vagy az engem hozzá hason-
lóan megítélőket elhívni egy találkozóra, talán ők is azt mondták volna aztán, amit 
Orbán Károly, Nagyvárad főépítésze nyilatkozott a Művelődés című lap riporteré-
nek, miután alaposan megfaggattuk: „Az ellenségeimnek kívánom, hogy hívják 
meg őket az Ady Endre Irodalmi Körre.” 

Hátha az illető honfitársak megtisztultak volna egy hasonló Ady-köri megpró-
báltatás után, és rájöttek volna, hogy valójában kik vagyunk. Für Lajos említett köny-
vében utólag sajnálattal szól rólam tévesen alkotott véleményéről. Végül is hálás lehe-
tek neki, hogy megírta, és így segített megérteni, minek köszönhettük magyarországi 
megpróbáltatásainknak legalább egy részét. Valószínűleg a legfájdalmasabbakat.  

Ilona, a feleségem, már depressziós volt, engem pedig szívritmuszavarok 
gyötörtek, amikor két kisgyermekünkkel, valamint az első házasságomban született 
nagyfiammal nekivágtunk a nagyvilágnak. Ez 1988. március 30-án történt, aznap, 
amikor a Fidesz megalakult – éppen annak a joghézagnak az alapján, amelyre 
Lakiteleken előző ősszel egy antikommunista párt létrehozására vonatkozó javasla-
tomat alapoztam. 

 Svédországban megtaláltad azt, amire vágytál? Szabadság, nyugalom… 
Maradjunk is ennél a két fogalomnál. A társadalmi szabadság mindig viszony-

lagos. Nyugati formáját otthon, Erdélyben, de még Magyarországon is sokkal értéke-
sebbnek és valósabbnak hittük annál, mint amit Kanadában vagy Svédországban 
találtunk. Az igazság az, hogy a nyugati (és általában a globalizációra törekvő) világ-
ban még a bűnözés bizonyos foka és fajtái is sokkal megbocsáthatóbbak, mint az, 
amikor az ember a tömegkommunikáció zöme által is ránk zúdított, „politikailag 
korrekt” diktatórikus gondolati kényszerek ellen vét. Ebben a világban a törvénysze-
gésen kívül mindent szabad. Nos, hát a szabadság nem ez.  

Az ember akkor szabad, amikor minden külső kényszer és tilalom ellenére 
azt mondja és teszi, ami (erkölcsileg) helyes. A szabadság a lelkünkben születik, és 
felemel minket, még ha néha nehéz kockázatot vállalunk is érte. Az a társadalom, 
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amely megengedi ezt nekünk, vagy még biztat is rá, még az sem szabad, hanem 
csak tisztességes. Márpedig ilyen a földön nemigen létezik.  

Lelkünk megküzdött szabadsága adhat belső nyugalmat. A társadalomban 
viszont csak akkor lelünk „nyugalmat”, ha beletörődünk abba, hogy alávetjük ma-
gunkat becstelen elvárásainak is. Isten óvjon meg engem – és mindnyájunkat – az 
ilyen nyugalomtól.  

Mivel foglalkoztál és foglalkozol? Annyit tudunk, hogy folyamatosan írsz kü-
lönböző kiadványokba. Eddig hány köteted jelent meg és hány várja a megjelenést? 

Tényleg sok időt szentelek az írásnak. Persze ez nem azt jelenti, hogy sokat 
írnék, mert nekem nem megy könnyen, ezért gyorsan sem. Az utóbbi időben olvas-
ni sem olvasok sokat, inkább csak azt, amire megírandó gondolataim összeszedé-
séhez és kibontásához van szükségem.  

Eddig két kötetem jelent meg Az egyik: Hova-tovább – Az Ellenpontok do-
kumentumai, esszék, tanulmányok,3 másik: Út a magányos tüntetésig – Egy erdélyi 
magyar esete a Scania birodalommal – Tóth Károly Antal interjúja Adorjáni Imre 
Istvánnal.4 Még vagy három antológiában is megjelentek esszéim. Jelenleg négy 
könyvem anyaga van a számítógépemben (folyóiratokban közölt írások), de a ki-
adóknak nincs pénzük rá. Nekem sincs.  

Mivel mi elég gyakran beszélgetünk, tudom, hogy nagyon tájékozott vagy a 
magyar és világpolitika eseményeiben. Minden érdekel, ami itt (Magyarországon), 
otthon (Erdélyben, Romániában) és a nagyvilágban történik. Ezért merem megkér-
dezni, hogy te lélekben hol élsz? 

Én lélekben mezsgyék kereszteződésénél élek. Ha ezt higgadtan tudomásul 
képes az ember venni, akkor sokat nyerhet vele. Nekem ez nem igazán sikerül. 
Közben várom, hogy mikor nyílik meg előttem az az ösvény, amely utam végső 
céljához vezet. Ahhoz, amely ezt a kérdésedet már feleslegessé teszi.  

Még egy kérdés izgat, hogy mi az önazonosságod (identitásod)? Te minek 
nevezed magad: erdélyi magyarnak, Svédországban élő magyarnak, világpolgár-
nak, vagy csak egyszerűen magyarnak? 

Hát világpolgárnak a legkevésbé. Az ilyen ember általában kiteljesedettnek 
érzi magát, pedig valójában nyomorék. Egy olyan éretlen embrió, amelyikről le-
vágták (vagy maga vágta el?) a köldökzsinórt.  

Persze, hogy magyar vagyok. Így, egyszerűen.  
 
Budapest – Göteborg, 2012. október 
 

Megjelent az Átalvető 2012. évi negyedik – decemberi – számának 20−24. oldalain. 
 

                                                      
3 Magyar Ökumenikus Önképzőkör, Stockholm – Savaria University Press, Szombathely, 1994. 
4 Kapu könyvek, 2007. 
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Marius Cosmeanu 

A Ceauşescu-féle Románia egyetlen szamizdatjának a 
történetéről 

Interjú Tóth Károly Antallal 
 

Amikor mi, srácok, barátainkkal kilométereket gyalogoltunk vagy kerékpá-
roztunk csapatokban, hogy a Marosvásárhely környéki dombokon találjunk egy 
olyan helyet, ahol a bulgár tévében megnézhetjük a Spanyolországban folyó labda-
rúgó világbajnokság (1982) mérkőzéseit, egy erdélyi magyar értelmiségi csoport az 
Ellenpontok című illegális lap számainak az előállításával foglalkozott. Ez az akko-
ri idők Romániájában az egyetlen és utolsó ilyen kezdeményezés volt. Magam sok-
kal később értesültem róla, amikor valaki azt javasolta, hogy fordítsam le ennek a 
folyóiratnak mind a kilenc számát. Ugyanis ennyi jelent meg, amíg az állambizton-
ság, vagyis a Securitate rá nem talált annak szerzőire... A fordítás egyelőre elma-
radt, de alkalmam adódott megismerkedni Tóth Károly Antal esszéíróval, szerkesz-
tővel, környezetvédővel, aki egyike a kemény hazai kommunizmus talaján fogant 
eme földalatti vállalkozás vakmerő hőseinek. 

Hosszasabb bolyongás után Tóth Károly Antal Svédországban telepedett le, 
ahol, immár nyugdíjasként, ma is él. Miután váltottunk drótpostán néhány levelet, 
és a Skype révén elbeszélgettünk egy keveset, megszületett az alábbi interjú. Ez 
olyan események története, amilyeneket nem találunk sem a történelemkönyvekben, 
sem Sergiu Nicolaescu filmjeiben. A „Philips” hamutartók és rózsák korában, ami-
kor az emberek politikai témákról otthon is suttogva beszéltek, nem kicsi dolog egy 
szamizdat folyóirat megjelentetése. Tóth Károly Antal a Nagyváradon kiadott sza-
mizdat történetéről beszél, arról, hogyan találta meg és hallgatta ki őket a Securi-
tate, valamint arról, miféle lapot adna ki ma, ha Erdélyben élne. S mindezt most 
első ízben románul, hiszen ez az interjú ezen a nyelven született.  

 
Milyen volt Nagyvárad az Ellenpontok megjelenése előtt? Mennyi szabad-

ságot lehetett belélegezni ott az ország, így Erdély többi részéhez is viszonyítva? 
Ugyanannyit, mint másutt. Legfeljebb az elnyomó apparátus személyi össze-

tételének, valamint a szabadságra, önmaguk emberi és etnikai megmaradására tö-
rekvők egyéni sajátosságai árnyalták nálunk is a képet. Romániában nyílt diktatúra 
volt, és nem szabad elfelednünk, hogy az elnyomás a kisebbségeket szokta érinteni 
a legsúlyosabban.  

Az Ellenpontok idején (1982-ben) Románia már jórészt megszabadult a né-
metektől (főleg a szászoktól, a svábok később következtek) és a zsidóktól. Az or-
szág vezetői jó pénzért eladták őket „anyaországaiknak”, amelyek fejpénzt fizettek 
értük. Miután majd nyolcszáz éven keresztül jelenlétükkel, kultúrájukkal, munká-
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jukkal Erdélyt gazdagították, a németek, ha nem is boldogan, de kivándoroltak 
Nyugat-Németországba.  

A hetvenes évek elején a történészek egy bukaresti továbbképzésén az egyik 
előadó kifejtette, hogy a magyarok léte nemzeti veszélyt jelent Románia számára. 
Mikor erről tudomást szereztem, fogtam fel, hogy az ország vezetése és a román 
népesség sovinizmussal fertőzött része számára én – a többi magyarral együtt – 
nemkívánatos vagyok. Viszont minket nem volt hova küldeni, kinek eladni, ezért 
bennünket az asszimiláció felé igyekeztek „terelgetni”. Ellenszerül a nemzetiségi 
értékeink megbecsülése, kultúránk ápolása szolgált. Nagyváradon ennek egyik 
támaszpontja a hivatalosan működő Ady Endre Irodalmi Kör volt, amelynek veze-
tőségi tagjai között velem együtt ott volt a feleségem, Tóth Ilona is. Ezt kettőnk 
Ellenpontokban való tevékenysége előjátékának tekinthetjük.  

A román állambiztonsági szervek bukaresti archívumából nemrég megkap-
tam a nagyváradi szeku akkor velem kapcsolatban összeállított anyagát. Azok a 
személyek, akik szívügyüknek tekintették a magyar művelődés megmaradását, 
virágzását, már némely besúgó jelentésében is, de különösen a szekusok feljegyzé-
seiben nacionalistáknak, sovinisztáknak, irredentáknak, alkalomadtán fasisztáknak 
is neveztettek. Ezeknek a minősítéseknek a használata már akkor is szokás volt, 
akárcsak napjaink számos országában, ahol a magyarokat ellenségként mutatják be, 
annak rágalmazzák őket.  

Hogyan született a szamizdat kiadásának a gondolata? Ki volt a kezde-
ményező? 

Az Ellenpontok című szamizdat megalapítója Ara-Kovács Attila volt. A ma-
gyarországi „demokratikus ellenzék” képezte számára a példát, melynek tagjaival 
gazdag kapcsolatai voltak. Azok már 1976-tól kezdve írógéppel írt szamizdatiro-
dalmat adtak ki Budapesten. A szovjet gyarmati rendszer összeomlása után ez a 
csoport hozta létre a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) nevű magyarországi 
liberális pártot.  

Hogyan állt össze a kiadói csapat? 
Ara-Kovács Attila nemcsak kezdeményezője, hanem fő szervezője is volt 

lapunknak, azt mondhatnánk tehát (noha ilyen cím nem volt nálunk), hogy végül is 
ő volt a főszerkesztő. A szerkesztőség tagjai közül hárman nagyváradiak voltunk. 
Ara-Kovácson kívül a feleségem, Ilona, valamint jómagam, de volt köztünk egy 
kolozsvári is: Szőcs Géza költő. Néha Keszthelyi Andrást (kolozsvári egyetemista 
volt) is a szerkesztők közé szokták sorolni, talán mert ő javasolta a lapunk Állítólag 
című aktuális híreket közlő rovatát. Én az Ellenpontok évében nem találkoztam 
vele.  

A szerkesztőség végül is szinte spontán módon, az Ara-Kováccsal való ma-
gánbeszélgetések során, a feladatok önkéntes elvállalása közben jött létre. 

Hogyan szerveztétek meg a kiadói tevékenységet? Hol tartottátok az egyes 
számok szerkesztőségi üléseit? 

Olyan természetű igazi szerkesztői közös munka, amelynek során meg-
vitatjuk a közlésre kerülő írásokat és összeállítjuk a számokat, nem volt nálunk. Az 
anyag zömét Ara-Kovács személyes kapcsolatai révén maga gyűjtötte össze, és a 
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Dokumentumok rovat tartalmának megválasztásával – két kivétellel – ő adta meg 
az egyes számok alapjellegét. Ha valamelyikünk egy külső szerzőtől hozott cikket, 
a nevét egymásnak sem említettük, hogy lebukásunk esetén vallatáskor lehetőleg 
módunkban se legyen elárulni, kitől származik. Az Ellenpontoknak volt még egy, A 
cenzúrán innen című rovata, ahova az elméleti jellegű írások kerültek.  

A váradi szerkesztők végezték a lap összeállítását és sokszorosítását, Szőcs 
Géza pedig a terjesztést vállalta Erdély belső területein.  

Négy olyan szerkesztőségi találkozó volt, amikor Szőcs éppen Nagyváradon 
volt, és vele négyesben fontos kérdésekről közösen döntöttünk: 

1. Augusztusban elfogadták azt a javaslatomat, hogy memorandumot 
küldjünk a helsinki értekezlet madridi utókonferenciájának a nemzeti-
etnikai kisebbségek nemzetközi jogilag megoldatlan létproblémáinak 
kérdésében. Ennek a memorandumnak a csatolmánya lett egy Program-
javaslat, melyet (ugyancsak a szerkesztőség nevében) a romániai magyar-
ság jogfosztott helyzetének megváltoztatásáról írtam.  
2. Mikor a Programjavaslat készen lett, a szerkesztőség négy tagja meg-
tárgyalta. Szőcs Gézának volt néhány módosító javaslata, a változta-
tásokat Tóth Ilona eszközölte a szövegen. 
3. Amikor a Memorandum szövege is elkészült, a két dokumentum egy 
magyarországi ismerősünk révén jutott el (angol fordításban) néhány or-
szág madridi képviselőjéhez. Az illető személy egy nagyváradi találkozón 
azt javasolta, hogy a nagyobb hitelesség kedvéért Ara-Kovács Attila, 
Szőcs Géza és én nevünk feltüntetésével vállaljuk nyíltan ezeket a doku-
mentumokat. Négyünk közül hárman (tehát a feleségem, Ilona is) egyet-
értettünk vele. Ara-Kovács azonban megvétózta az indítványt.  
Ekkor született az a döntésünk, hogy lebukás esetén a román hatóságok 
előtt az előbbiekben említett három személy magára vállal az Ellen-
pontokkal kapcsolatos minden felelősséget. 
4. 1983. november 2-i (utcai) megbeszélésünkön – különös tekintettel a 
bennünket mind vehemensebben kereső szekus akciókra – javaslatomra 
kimondtuk az Ellenpontok folyóirat megszüntetését, és minden kompro-
mittáló anyag azonnali eltüntetését. (A három helyen egyidejűleg tartott 
november 7-i nagyváradi házkutatások alkalmával a szekuritáte nem is ta-
lált semmi ellenünk szóló bizonyítékot.)  

Hogyan befolyásolta a tevékenységet a csoport összetétele? Mi volt az, ami 
simán ment, és hol voltak nézeteltérések? 

Az Ellenpontok készítése idején Ara-Kovács Attilával és Szőcs Gézával 
személyi különbségeink nemigen játszottak szerepet; igazán jó munkahangulat 
alakult ki közöttünk.  

 
Más országok mintaként szolgáló szamizdatjai eljutottak hozzátok, vagy csak 

hallomásból tudtatok róluk? 
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Magyarországi illegális kiadványokat hoztak ottani barátaink, ismerőseink. 
Tőlük, valamint a Szabad Európa Rádióból informálódtunk a lengyelországi szam-
izdatkiadásokról is.  

 
Milyen alapelveket fogalmaztatok meg már az elején? Mit tartalmazott a fo-

lyóirat krédója?  
Az alapelvünk az volt, hogy őszintén beszéljünk a helyzetünkről. Ara-Ko-

vács Attila egy általános érvényű leírást fogalmazott meg, amely minden szám 
belső címlapjára odatett. Ennek az első fele lényegében folyóiratunk krédójának 
tekinthető: „Az ELLENPONTOK szamizdat folyóirat. Megjelenése alkalomszerű. 
Célja a kelet-közép-európai emberi jogfosztottság – s ezen belül az erdélyi magyar-
ság politikai, gazdasági, kulturális elnyomásának – ismertetése...” 

Hány szám jelent meg és milyen gyakorisággal? 
Lapunknak nyolc száma jelent meg Erdélyben (egészen pontosan: Nagyvá-

radon) 1982-ben. Az első februárban vagy márciusban jött ki (keltezésként 1981. 
december olvasható rajta), a továbbiak áprilistól kezdve havonta, tehát az utolsó 
októberben. Miután november elején az állambiztonság ránk talált, Ara-Kovács 
Attila még egy számot állított össze, melyet Magyarországon nyomtattak a követ-
kező év elején. 

Hogyan sokszorosítottátok a lapot? 
Az első hat számot Ara-Kovácsnál egy Magyarországról áthozott – tehát a 

romániai rendőrségen nem regisztrált, ezért a szöveg betűi alapján nem azonosítható 
– írógépen sokszorosítottuk öt-öt példányban. Ebből a munkából Ilona, a feleségem 
is kivette a részét. A hatodikat én állítottam össze, ezért magam gépeltem is. A hetes 
és a nyolcas számokat a feleségemmel ketten stencilpapír és egy lengyel típusú 
„rámka” segítségével ötven-ötven példányban készítettük alagsori lakásunkban.  

Hogyan határoztátok meg egy szám felépítését, miként választottátok ki a 
témákat? 

Az előbbiekben említett Dokumentumok rovatcím alatt közölt anyaghoz 
többé-kevésbé kapcsolódott az egyes lapszámok többi cikke. A folyóirat egyes 
számában Király Károlynak a magyarokat sújtó román állami intézkedések ellen 
tiltakozó levelei voltak a középpontban, melyeket a román miniszterelnöknek, 
nemzetközi szervezeteknek, a világ közvéleményének írt.  

A második szám e rovata névtelen magyar szerzőknek a román értelmi-
séghez a megbékélés és egyetértés igényének jegyében írt levelét hozza. Tartal-
máról a három nagyváradi szerkesztő egy mellékelt cikkben vitatkozik.  

A harmadik szám Ion Lăncrănjan éppen akkor megjelent Cuvînt despre 
Transilvania (Vallomás Erdélyről) című, a magyarokat igaztalanul támadó, gyűlöl-
ködő könyvéből hosszú részleteket idéz, a mellé csatolt írások pedig véleményt 
mondanak róla.  

A negyedik szám a különböző romániai felekezetek szomorú helyzetét elemzi.  
Az ötödik a Kommunisták Romániai Pártja 1931-ben tartott V. kongresszu-

sának jegyzőkönyvéből idézi a romániai kisebbségek akkori sorsának megalapozott 
leírását. 
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A hatodikat magam állítottam össze Moldován Gergely (Grigoriu Moldo-
van) A románság című könyve alapján. 1 A szerző moldvai származású román, és a 
kolozsvári egyetem tanára volt. A két nép viszonyát vizsgálva bírálta a magyar 
magatartást elfogultságáért és szűklátókörűségéért, ugyanakkor felháborodottan 
utasította vissza a Bukarestben székelő Kulturális Liga (Liga pentru unitatea 
culturală a tuturor românilor) egyáltalán nem kulturális célkitűzésekkel a magyarok 
ellen indított rágalmazó és erkölcsi alapot nélkülöző támadásait. Ez a könyv döb-
bentett rá először, hogy helyzetünknek milyen mélyen múltba nyúló gyökerei van-
nak, és ebből a felismerésből született az elhatározás, hogy anyagait dokumen-
tumként használva külön Ellenpontok-számot szerkesztek e témában. Írtam hozzá 
egy bevezető és egy záró tanulmányt.  

A hetediknek nem volt egyfajta gondolati gerincet is képező Dokumentum 
rovata. Helyzetünk különböző aspektusait tárgyaló írásaival ez a legfolyóiratsze-
rűbb Ellenpontok szám.  

A nyolcadik szám szerkesztőségünk két fontos dokumentumát, a madridi 
konferencia résztvevőinek címzett Memorandumot, valamint a romániai magyarság 
jogfosztott helyzetének megváltoztatása érdekében megfogalmazott Pogram-
javaslatot tartalmazza.  

A Magyarországra átcsempészett anyagokból 1983 januárjában ott kinyom-
tatott kilencedik szám anyaga dr. Emil Dandea Maros megyei képviselőnek a buka-
resti képviselőház 1928. október 31-én és november elsején elhangzott parlamenti 
beszédének dokumentuma köré épül. Ebben a nevezett képviselő többek között 
Iuliu Maniut támadja, mert az komolyan veszi az Erdély Romániához való csatolá-
sát kimondó 1918. december 1-i gyulafehérvári nagygyűlés kisebbségekre vonat-
kozó határozatai érvényesítésének kötelezettségét. 

Alkalmaztátok-e az öncenzúrát a túlságosan durva szövegek esetében? 
Öncenzúra nálunk nem létezett. Egyetlen törekvésünk ebből a szempontból 

az volt, hogy valóságunk ábrázolásakor feltárjuk és kimondjuk az igazat. A szer-
kesztőség sem korlátozta a szókimondás szabadságát: a közösen megbeszélt Prog-
ramjavaslat kivételével írásaink lényegében úgy jelentek meg, ahogy megszülettek. 

Hány munkatársatok volt? 
Tevékenységünk szempontjából a legfontosabb szerzők az erdélyiek voltak, 

akik – természetesen névtelenül – elmondják egyébként tiltott nézeteiket. A szer-
kesztőség minden tagjának legalább két-két íráshoz köze volt. A legtöbb írás, illet-
ve a legnagyobb szövegmennyiség Ara-Kovács Attilától, Keszthelyi Andrástól és 
tőlem származott. Molnár János, akkor még tamáshidai lelkész, ugyancsak több 
verset és elemzést írt a lapba. Az itt megnevezett négy személy, valamint Szőcs 
Géza és a feleségem tekinthető az Ellenpontok alapgárdájának.  

Négy másik személy egy-egy írással szerepelt a lapunkban. Ezek betűrendi 
sorrendben: Mészáros István, Szilágyi Sándor, azóta elhalálozott református lel-
kész, Takács Ferenc László tanár, valamint Tőkés László, a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület későbbi püspöke. 

                                                      
1 Nagybecskerek, 1895. 
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Magyarországi ellenzékiek, így Tamás Gáspár Miklós és Haraszti Miklós 
írásait is közölte lapunk, de távolabbiak, mint Paul Goma vagy Alexander Szolzse-
nyicin sem hiányoznak közülük. 

Volt-e tudomásotok más romániai földalatti csoportról? 
Más Romániában működő földalatti mozgalomról nem hallottunk.  
És más, nálunk megjelenő szamizdatról? 
Románok által kiadott szamizdat nem ismeretes.  
1988-ban a kolozsvári Balázs Sándor filozófus kezdeményezésére létrejött 

egy illegális lap, a Kiáltó Szó, amely Kós Károly erdélyi író és építész 1921-es 
röpiratának a címét örökölte. Anyagát Erdélyben írták, de Magyarországon sokszo-
rosították. Két száma jelent meg. Az 1989-es események után valószínűleg nem 
érezték továbbra is időszerűnek a folytatást.  

Mit tudsz vagy gondolsz arról, miként találtak meg titeket? Milyen „ügyet-
lenségeitek” rövidítették meg a szekusok útját hozzátok? 

Az állambiztonsági szervek bukaresti archívumából kapott rám vonatkozó 
anyagok reávilágítanak erre. Egy nagyváradi magyar ügyvéd, akivel jó viszonyban 
voltam, 1982 szeptemberében arra kért, hogy legalább egyetlen Ellenpontok pél-
dányt kerítsek neki. Ara-Kovács Attila akkoriban kért meg, hogy kerítsek egy he-
lyet, ahol elrejthetünk néhány számot. Az ő tudtával és beleegyezésével az ügyvé-
det választottam, aki buzgón beszolgáltatta a szekunak a kapott anyagot. Így lettem 
én valamennyiünk között az egyedüli, akit brutális módszerekkel vallattak 1982. 
november 7. és 11. között. Hiszen az emberüktől értesültek, hogy én sok mindent 
tudok az Ellenpontokról.  

Tudjuk, hogy a lakásunkat lehallgatták, de a legrázósabb témákról, mint a 
Programjavaslat közös tárgyalásáról vagy a Memorandum nyílt vállalásáról szóló 
jegyzőkönyvek kimaradtak az archívumtól kapott dossziékból. Ami korántsem 
jelenti azt, hogy a szeku ily módon nem juthatott e témákkal kapcsolatos fontos 
információkhoz. 

Házkutatást tartottak nálatok? 
Házkutatási paranccsal jöttek be hozzánk. Két szoba konyhás lakásunkban 

nemsokára tizenkét szekus dolgozott. A szobák közepére gyűjtöttek minden gyanús 
papírholmit. A csomókból egy szakértőjük válogatta ki az elhurcolnivalót, főleg a 
magyar történelemmel kapcsolatos könyveket és folyóiratokat, melyek nagy részét 
frissen adták ki Magyarországon. Elvitték az Ady Endre Irodalmi Kör tevékeny-
ségének minden dokumentumát. Pedig ezeket a megyei kulturális szervek ismerték, 
vagy bekérhették volna, hiszen ők ellenőrizték a kör tevékenységét. Vitték a fele-
ségem verseit, és naplóit, a Szatmárnémetiben lakó szüleimmel való levelezésemet, 
a központi szervekhez küldött két-három felháborodott beadványomat stb. Semmit 
nem kaptunk vissza mindebből. 

Nagyváradon a miénkkel egy időben folyt házkutatás Ara-Kovács Attilánál 
és a Kertész családnál. 

Melyek voltak a vallatás legnehezebb pillanatai? Volt-e közös stratégiátok? 
Az Ellenpontok nagyváradi felderítésének a vezetője, Sălăgean őrnagy azt 

ígérte, hogyha elmondom, mit tudok az Ellenpontokról, ezzel be is fejeztük, mehe-
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tek haza szabadon. Persze nem hittem neki. A vallatásom során aztán világossá lett, 
hogy nem teljesen tájékozatlanok.  

A román biztonsági szerveknél – legalábbis akkoriban – a szekusokra külön-
böző szerepeket osztottak. Némelyek a szelíd jóindulatúakat játszották, akik szép 
szóval igyekeztek vallomásra bírni. Mások agresszív gesztusokkal üvöltöztek, hogy 
nagy szarban vagyunk, jobban járunk, ha beszélünk. Aztán ott voltak a verőembe-
rek, akik kézzel, lábbal, gumibottal kezelték a kihallgatottakat. Némi kínzástól sem 
riadtak vissza. 

A legnehezebb pillanatok azok, amikor először alkalmazzák az erőszakot. A 
fizikai fájdalomnak szinte semmi jelentősége nincs, a megalázást nehéz elviselni. 
Sălăgean őrnagy azt mondta egyszer ott náluk nekem, hogy a munkások jobban 
bírják a verést, mint az értelmiségiek. Biztos nagy tapasztalata volt benne.  

Lebukásunk esetére egyetlen dologban egyeztünk meg. Abban, hogyha kell, 
Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza és én vállaljuk az Ellenpontokat.  

Egyébként úgy hittem, hogy őket is úgy vallatják a szekusok, mint engem. 
Utólag kiderült, hogy tévedtem.  

Kiket hallgattak még ki? 
Nagyváradon még néhány ismerősünk, mindenekelőtt a Kertész család tag-

jai, akik váradi útjain szállást adtak Szőcs Gézának. De több személyt kihallgattak 
az erdélyi városokban mindenekelőtt Kolozsvárott és a Székelyföldön, némelyek-
nél házkutatást is tartottak. 

Mindent beismertetek, vagy voltak dolgok, amiket sikerült eltitkolni? Ha 
igen, miként? Azért kérdezem, mert végül is ki voltatok szolgáltatva nekik, olyan 
ítéletet hozhattak, amilyet akartak. Vagy tévedek? Valójában hogy működik vagy 
működött az idegek játéka a kihallgatott és a kihallgató között? 

Az én vallomásom lényegében az Ara-Kováccsal való együttműködésünkre 
vonatkozott. És bár a közös vállalásban megegyeztünk, a megjelent anyagok szer-
zőségét nem osztottuk szét. Ezért én a magam írásain kívül csak azt a hármas 
számban megjelent cikket vállaltam még magamra, amit Takács Ferenc László az 
én javaslatomra Lăncrănjan könyvéről írt. Az egyik szekus többszöri érdeklődésére 
a többi cikkről csak azt mondhattam, hogy nem tudom, kitől származik. Való-
színűleg Ara-Kovács írta mindet. De nagyon különbözik a stílusuk – mondta. Én 
nem tudom megítélni, ki mennyire tudja elváltoztatni a stílusát – válaszoltam. 

Keszthelyi Andrásról, akit huszonvalahány folyóiratpéldánnyal a táskájában 
november 9-én Kolozsvárott az utcán kaptak el, semmit nem mondhattam, mert 
abban az évben nem is találkoztam vele. Persze sejtettem, melyek voltak az ő cik-
kei, de mi közük ehhez a szekusoknak? 

Vallomásom írása során egyszer kérdeztek Szőcs Gézáról. Megelégedtek 
annyi válasszal, hogy beszéltem vele a Programjavaslatról.  

A feleségem, Ilona szerepét egyáltalán nem firtatták. Ez a tény erősítette 
bennem azt a reményt, hogy talán tényleg nem akarnak politikai pert rendezni ne-
künk. Persze Arával és Szőccsel attól még leültethettek volna hármunkat.  

Mikor zárták le az ügyet?  
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1983. május 17-én valamennyi helyi érintettet behívattak a nagyváradi ál-
lambiztonsághoz, és közölték velünk, hogy az ügyünket lezárták, a román állam 
nagylelkűen megbocsátott, de ha a jövőben a tetteink ismét törvénybe ütköznek, a 
most elfektetett dossziéinkat is előveszik.  

Egy Bukarestből érkezett szekus is „megtekintett” mindenkit, aki Nagy-
váradon az Ellenpontokkal valamilyen módon kapcsolatba került. Engem meg-
kérdezett, hogy tulajdonképpen milyen jogon beszéltünk mi a romániai magyarság 
nevében? Kijavítottam: nem a nevében beszéltünk, hanem az érdekében. Ismerte a 
memorandumunk szövegét, ezért rögtön váltott: Jó, jó, az érdekében, de ki adott 
nekünk felhatalmazást („cine v-a dat mandat”) arra, hogy ezt tegyük? „Mindig az 
értelmiség feladata volt, hogy népe problémáit megfogalmazza” – válaszoltam. 
Nem igaz – volt az első reakciója, majd elgondolkodott, és kissé vonakodva bó-
lintott. 

Aznap mindenkivel írattak egy nyilatkozatot, hogy a jövőben semmit nem 
teszünk a román állam érdekei ellen. 

Mi foglalkoztatott azon az estén? 
A feleségem és én már januárban beadtuk a kolozsvári magyar konzulátusra 

az áttelepedési kérelmünket. Most viszont a román hatóságoknál is benyújtottuk az 
erre vonatkozó kérésünket. A történtek után a szekuritáte fokozottabb érdeklődé-
sére számíthattunk. Semmi kedvünk nem volt a karmaik között maradni. De a hiva-
talos eljárás elhúzódott, ezért csak, 1984 júliusában sikerült áttelepednünk.  

Hogy folytatódott számotokra a történet? Mi történt 1989 decemberéig?  
Ara-Kovács Attila és Keszthelyi András Magyarországra telepedtek, és azóta 

is ott vannak. Szőcs Géza egy ideig még otthon élt, később Svájcban; 1989 decem-
bere után visszatért Erdélybe.  

Mi nem találtunk otthonra Magyarországon.  A hatóságok számára ellenzé-
kiek voltunk, a lehetséges szövetségesek pedig (mint egyikük visszaemlékezései-
ben megírta) túl radikálisnak tartották a nézeteimet. Ezért gyarapodó családunkkal 
(két gyermekem Nagyváradon született, egy Budapesten, a legkisebbik pedig Gö-
teborgban) megjártuk a vándorok útját: Svédország, Kanada, majd újra Svédország, 
ahol ma is élünk. Itt a feleségem és én svéd egyetemen egészítettük ki tanulmánya-
inkat, hogy megéljünk. Gyermekeink már itt szocializálódtak, magam pedig már 
rég nyugdíjas vagyok.  

Milyen viszonyban vagytok ma régi ellenpontos társaitokkal? 
Hajdani szerkesztőtársainkkal nincsen kapcsolatunk.  
Ara-Kovács Attila kezdettől a Szabad Demokrata Szövetséghez (SZDSZ) 

kapcsolódott, külpolitikai tanácsadójuk lett, jelenleg főállású külpolitikai elemző. 
Keszthelyi András a Magyar Szocialista Párt (a kommunisták utódpártja) három 
miniszterelnökének is államtitkára, illetve politikai főtanácsadója volt. Szerintem a 
Magyarországot kiárusító erők szolgálatába lépve, mindketten eladták magukat.  

Szőcs Géza politikai pályája a Romániai Magyar Demokrata Szövetségben 
(RMDSZ) kezdődött, majd egy ideig Magyarországon a Fidesz-kormány kultúráért 
felelős államtitkára lett. Jelenleg Orbán Viktor miniszterelnök kulturális főtanács-
adója.  
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Ha minden szükséges a rendelkezésedre állna, milyen kiadványt indítanál 
ma Erdélyben? Milyen profillal bírna az? 

Azt hiszem, hogy dr. Marius Diaconescunak a Bukaresti Egyetem Történe-
lem Kara egyetemi lektorának a középkor magyar–román viszonyáról szóló nézetei 
szellemét, objektivitását igyekezném kiterjeszteni a két nép más korokra vonatkozó 
történelmi kérdéseinek a vizsgálatára is. Az Ovidiu Nahoi újságíró által készült 
interjúban Diaconescu, jól megindokolva, ostobaságnak nevezi azt az állítást, mely 
szerint a magyarok a középkor folyamán elnyomták az erdélyi románokat.2 Márpe-
dig a román oktatás ma is ezt a hamis felfogást sulykolja a diákokba. Ezáltal táplál-
ja a magyarokkal szembeni ellenszenvet, mintegy szándékosan akadályozva így a 
két nép viszonyának az adott körülmények lehetőségei adta normalizálódását.  

A dolog érthetővé tételéhez román történészek hagyományos nézeteire né-
hány példát kell röviden említenem. Ilyen például a románok eredetének kérdése. 
Az nyilvánvaló, hogy a rómaiaktól származnak, de örökös erdélyi jelenlétüket bi-
zonyítandó, megalkották a dákoromán kontinuitás elméletét, amely – mint min-
denki tudja – egy politikai célokkal a XVIII. század végén kiagyalt mese. Állítóla-
gos őslakos voltuk azt „bizonyítja”, hogy a magyarok kegyetlenül meghódították 
őket. Pedig a rómaiak kivonulása (Kr. u. 271) után a számtalan vándornép mellett 
századokig nyomuk sincs Erdélyben. Az első említések itteni jelenlétükről a XIII. 
század elejéről származnak (akkor még vlachoknak hívták őket), amikor ez a terü-
let már háromszáz éve a magyar fejedelemség, illetve a Magyar Királyság része 
volt.  

Az Erdélyi Fejedelemség adót fizetett ugyan a törököknek, de idegen csapa-
tok nem voltak a területén. Moldvát és Havasalföldet viszont megszállták a törö-
kök. Emiatt (no meg a bojárok túlkapásai következtében) a XVII. században egész 
falvak telepedtek át a Kárpátokon túli területekről, mindenekelőtt Moldvából, Er-
délybe. A románok aránya ekkor lett valóban jelentős ezen a területen. 

Az osztrák–magyar kiegyezés éveit (1867-től) a legelterjedtebb román felfo-
gás a magyarországi nemzetiségek elnyomása legsötétebb korszakának tartja, noha 
Svájcon kívül akkor csak a Monarchia e két országában létezett az etnikumok joga-
it biztosító külön törvény. Az 1910-es népszámlálás adatai szerint a magyarországi 
nemzetiségeknek mindössze 22,5 százaléka ismerte a magyar nyelvet. Az első vi-
lágháború után Romániához csatolt területeken – ugyancsak e népszámlálás bi-
zonysága szerint – ez az arány mindössze 17% volt. Ezek az adatok sokat árulnak 
el a Magyarországon gyakorolt nagy nyelvi „elnyomásról”. Ma természetes, hogy 
az állam nyelvét mindenkinek meg kell tanulnia. Más országokban ez már akkor 
követelmény volt. Magyarországon abban az időben inkább csak beszéltek ennek a 
szükségességéről.  

Hosszú tanulmányokat lehetne írni a megnagyobbodott, majd kommunistává 
lett Románia nemzetiségellenes politikájáról. A magyarok visszaszorítása minde-

                                                      
2 Lásd a világhálón: http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_537736 

feature=iv&src_vid=cxPhevceZxk&v=iV1nt4hu_B4  
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nekelőtt a Kárpátokon túli román népesség központi anyagi támogatással történő 
Erdélybe telepítésével zajlott, és ez történik ma is. Így magyar lakosságú települé-
sek tömegesen váltak román többségűvé, ami azt is eredményezte, hogy az így 
eltörpülő etnikum tagjainak mind kevesebb eszközük van a megmaradáshoz. Az 
erre való törekvést csak azok érezhetik önmaguk vagy a román állam ellen irányu-
lónak, akik a magyarok erdélyi létének megszüntetését tűzték ki célul. Ennek érde-
kében a még élő nemzetiségi szerkezeteket szét kell rombolni, le kell építeni, el 
kell törölni. 

Jelen pillanatban az erdélyi magyarok számára a legsúlyosabb kérdés Szé-
kelyföld autonómiájának kivívása. Valamely szinte kizárólag egyetlen etnikum 
által lakott vidék területi autonómiájának követelése kulturált országokban termé-
szetes igény, és az illető etnikai csoport önmagáról való döntésének és ezáltal 
megmaradásának minimális biztosítéka. A székelyek élőhelyének különböző ro-
mán többségű megyékhez való csatolásával (mert hiszen ez ma a szándék) semle-
gesíteni lehet ma még létező demokratikus önfenntartó lehetőségeiket. Ha elfogad-
ják, hogy mások kénye a jelenleginél is nagyobb mértékben határozza meg életü-
ket, a még bástyaként működő székely tömb lassan szétfoszlik, és e támasz nélkül 
fokozott gyorsasággal tűnnek majd el a szórványvidékek. Egy ilyen helyzet kiala-
kítása az asszimilációra és az elvándorlásra késztetés ötvözete. Eredménye a ma-
gyarok számára ugyanaz lehet, mint a németek kiárusításának a kommunista idők-
ben alkalmazott módszere. Ezt nagymértékben segíti az ellenük indulatokat szító, 
mesterségesen fenntartott hamis történelemtudat.  

Ma ezekre a kérdésekre összpontosítana az az erdélyi folyóirat, amelynek én 
elméletben szerkesztője lehetnék. 

Mit gondolsz, mi az, amivel ti bírtatok, de ami más értelmiségiekből hiány-
zott Romániában ahhoz, hogy hasonló vállalkozásba fogjanak? A bátorságon túl 
mi volt az a titok vagy kedvező körülmény, ami titeket arra késztetett, hogy megte-
gyétek ezt a lépést? 

Amennyiben egy embercsoport úgy érzékeli, hogy a létére törnek, hogy 
alapvető jogaikat tagadják meg tőlük, akkor szinte szükségszerűen akadnak körük-
ben olyanok, akik emberi és közösségi fennmaradásuk érdekében kockázatot vál-
lalnak. Ezt emberi méltóságuk követeli meg, még akkor is, ha kezdettől tudják, 
hogy józan számítás szerint tetteik sikerénél nagyobb a veszítés valószínűsége. 
Nagyon megbűnhődhetnek érte, de nincs az a megtorlás, amely csökkentheti egy 
igaz ügyért való kiállás erkölcsi jelentőségét. 

Mit gondolsz, milyen tanulságot vonhat le egy mai fiatal a történetetekből? 
Mit tudnál átadni ebből egy olyan nemzedéknek, amely számára a kommunista 
rezsim természetszerűen egészen mást jelent, mint azoknak, akik átélték azt? Hogy 
ne is beszéljünk azokról, akik úgy élték át, mint ti magatok?  

A diktatúrák embertelenségének leírására nincs is elég szó. De nem hiheti 
senki azt, hogy ma már itt van a demokrácia Kánaánja, az igazságos és tiszta társa-
dalom, amelytől a nyereség- és hatalomhajhászás idegen. A média zöme igyekszik 
a hatása alá kerülteket arra serkenteni, hogy igyekezzenek beszállni ebbe a „kifize-
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tődő” versenybe. Ne hagyjuk demoralizálni magunkat, mert emberi értékünket – 
vagy annak legalább egy részét – veszítjük el rajta.  

Nincs olyan emberi társadalom, amely a hazugságoktól és a hazugságokkal 
való uszítástól mentes lenne. Leleplezésük alapvető emberi feladataink egyike. Az 
ehhez szükséges tisztánlátás ajándékát magasabb hatalmaktól kérhetjük bizalom-
mal... Ezt az ellenfél is tudja. Ezért még igaz kereszténynek maradni is kockázatot 
jelent napjainkban.  

 
Marosvásárhely – Göteborg, 2013. január 
 
 
A kérdések románul, a válaszok magyarul lettek megfogalmazva. Az interjú 

készítője ez utóbbiakat románra fordította, majd egyeztettünk. A román nyelvű 
eredmény 2013. február elsején került fel Marius Cosmeanu blogjára: http://blog. 
cosmeanu.ro/?p=1231– Az interjút magam fordítottam magyarra.  – Magyarul 
megjelent a Kapu folyóirat 2013. évi 3. számában. 
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Budapesti  beszélgetés az  Ellenpontokról – 1986 

A résztvevők a szamizdat szerkesztői: Ara-Kovács Attila (A) 
 Szőcs Géza (G) 
 Tóth Ilona (I) 
 Tóth Károly Antal (K) 

Helyszín: Budapest, Vérhalom utca 3. 
Magnófelvétel alapján lejegyezte Tóth Károly Antal. A zárójelbe tett dőlt be-

tűs megjegyzések tőle származnak. 
A teljes hitelesség érdekében szerkesztés nélkül, szó szerint adom közre a 

beszélgetést. 
 
I. beszélgetés: 
Időpont: 1986. szeptember 18-ról 19-re virradó éjszaka. 
 
(A magnós beszélgetés már javában folyt, amikor ellenőriztem a felvételt. Ki-

derült, hogy a szalagra nem rögzült semmi. Kicseréltük a kazettát, és újra kezdtük a 
beszélgetést, amint ez az itteni kezdőmondatokból is kiderül. T. K. A.)  

 
G: …egy kortyot majd később, most nem… 
K: Na… 
G: (a magnóra utal) Megy? 
A: Kezdjük elölről szerintem az egészet. 
I: Kezdjed. 
G: Te, most szerintem azt foglaljuk össze, amit már tisztáztunk, s akkor menjünk 

tovább, jó? 
K: (G-hoz) Foglald te össze, hogy mit tisztáztunk… Vagy mondjam én? 
A: Kérdéseket tegyél fel. 
G: (K-hoz) Mondjad te. 
K: A lényeg az volt, hogy először is feltettem a kérdést, vagy felvetődött a kérdés, 

hogy mikor beszéltetek ti legelőször erről a dologról? (G-hoz) S akkor azt 
mondtad, hogy ‘81-ben… 

A: ’80 őszén… 
G: Vagy ’80 őszén, vagy ’81… 
A: …tavaszán?.. 
G: ’80 ősze és ’81 tavasza között. De vagy ősszel, vagy tavasszal, nem télen. 
K: Igen. De aztán… ez csak ilyen általános… 
G: Igen… 
K: …elméleti beszélgetés volt, egyfajta előrevetítése vagy megtervezése egy sza-

mizdatnak, de konkrétan csak (G-hoz) a visszajöveteled után, tehát ez volt… 
G: Igen… 
K: …81 őszén. 
G: Ez volt ’81 őszén. 
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K: És azt mondtátok, hogy ez körülbelül november tájban lehetett. 
G: November vége volt, december eleje. 
A: Ez Váradon történt akkor? 
G: Váradon. 
A: Tehát az első beszélgetés az Kolozsvárt volt… 
K: Igen… 
A: …a  Bohéméletben… (Megjegyzés: Ara-Kovács Attila és Szőcs Géza megnézték 

együtt Puccini Bohémélet című operáját a Kolozsvári Magyar Színházban. A 
megbeszélésük zöme tudtommal a színház épülete előtt elterülő parkban, a Séta-
téren zajlott az előadás után. Ez a magnón rögzített beszélgetésen kívül elejtett 
megjegyzéseikből derült ki. Lehet, hogy a kezdeti, nem sikerült felvétel idején 
hangzott el.  T. K. A.) 

K: Igen. 
A: …és a második az Váradon volt, amikor Géza hazajött (Nyugatról), és leszállí-

tották a vonatról. 
G: Igen, ez pontosan december elsején volt, most jut eszembe. 1981. december 

elsején történt ez. 
A: És talán épp Kőrössiéknél beszéltük ezt meg. 
G: Igen, igen. 
K: És akkor vetődött az fel, hogy akkor te javasoltad, Attila az Ellenpontok címet. 
A: Ezt azt hiszem, hogy ezt már először javasoltam.  
G: Lehet, hogy már ez előzőleg szóba került, de nem esküszöm meg. Hogy… min-

denesetre jóval azelőtt történt, hogy megjelent volna az első szám. Tehát még 
hetekig, hónapokig lehetett ezen meditálni, hogy mi… 

K: Igen. (G-hoz) És te javasoltad a Mind… 
G: A Mind már akkor fölmerült, de… 
A: (G-hoz) És mondd el az impresszummal kapcsolatos észrevételeidet. 
G: Ja, igen. (nevet) Az volt még, hogy azt javasoltam, hogy legyen föltüntetve mint 

megjelenési hely az Erzsébetváros, esetleg a Fogaras városnév, és… 
     Ja, igen, a fő kifogásom az volt az Ellenpontok megnevezés ellen, hogy az a Ge-

genstimmének a fordításának tűnhet, és túlságosan szelíd a cím. Aztán végül 
ezek mellékes… 

K: Igen… 
G: …kérdéseknek bizonyultak, és azok is voltak.  

Nos, tovább? 
K: A továbbiakban pedig az volt, hogy utána megkérdeztem, hogy Jancsival mikor 

tárgyaltatok… 
A: Igen. 
K: …Molnár Jancsival erről? 
A: Hát én őt… tehát én kerestem meg őt, és azt hiszem, nem te, Géza. Ugye? 
G: Nem, én akkor… 
K: (G-hoz) De ti is találkoztatok társaságban, és tudom, hogy Jancsi veled beszélni 

akart ebben az ügyben. 
G: Igen. 



Budapesti  beszélgetés az  Ellenpontokról – 1986 

141 
 

K: Tőled tudom, Attila. 
A: Hát jó, tudod, hogy én mindent elfelejtettem.  
K: Akkor mondtad. 
A: Igen, igen. És talán haragudtam is emiatt, hogy fontoskodik, ugye? 
K: Igen, határozottan. 
A: Igen. Mindenképpen… tehát csak olyan szerepet szántam neki, hogy oda lehet 

az ő lakására vinni a felszerelést abban az esetben, hogyha forróvá válik a talaj a 
lábunk alatt. Mint konkrét szerzőre… reális szerzővel nem számoltam, annak el-
lenére, hogy utóbb kiderült, hogy nagyon sokat dolgozott mégis a lapban. 

K: Igen. Hát olyan nagyon sokat nem. Lényegében inkább eleinte adhatott anyagot, 
mert amikor megszületett a gyereke, akkor kiszállt. 

G: Az a borzalmas vers volt többek között. (nevet) Az ahogy… 
K: Az első az rossz, de a második az jó vers. 
G: Igen, az sokkal jobb. 
A: Géza iszonyú szemrehányásokat tett nekem emiatt. (nevet) 
I: Hát az nem is vers. 
K: Persze, az egy… Na, mindegy, most ne azt minősítsük. Meg volt néhány fordí-

tás, és volt egy cikke. Volt vagy két fordítás és volt egy cikk. 
A: Igen, a református…  tehát a vallási számban volt. 
K: Igen, igen, a négyesben. Ennyit Jancsival kapcsolatban… Jancsi rövidesen ki-

szállt, mert akkor született meg a gyereke, és utána ő nem is vett részt ebben az 
egész tevékenységben. Nem tudom, hogy ennek más okai voltak-e, (A-hoz) pél-
dául közöttetek volt-e konfliktus, vagy mit tudom én… 

A: Nem. Ő végül is nem volt egy akkora kapacitás, hogy érdemes lett volna tényle-
gesen foglalkoztatni az említetteken kívül. Véleményem szerint… 

G: Na de… végül is akkor… 
A: Ő mindig egy rezerva volt, hogy oda lehet vinni, menekíteni a dolgokat, hogyha 

problémák adódnak. 
G: Ezt különben jobban ki is lehetett volna használni valóban. Nem? 
A: Te, nézd, végül is kiderült, hogy nem volt egészen komoly ember. Mert… De 

akkor majd visszatérünk erre, amikor eljutunk oda. 
G: Igen. 
K: Na de ez a komolytalanság sem volt olyan egyértelmű, azért, mert egyfajta lelki 

konfliktussal társult nála.  
A: Nyilvánvaló. Tehát most már én is objektívebben ítélem meg, mint akkor… 
K: Persze. 
A: …amikor tényleg egy iszonyatos őrültségnek tűnt. 
K: Igen. És… (I-hoz, aki fotókat készített) Na, jó, majd átülsz ide, és később majd 

készítünk fényképeket. Ami a… Jó? 
I: Jó, most ne hülyéskedj már.  
K: Na. És a másik vonatkozás Jancsival: szerintem Jancsi azért írhatott volna jó 

dolgokat is. 
A: Mindegy, most már ne ezekbe a kérdésekbe… 
K: Megvan a képessége. 
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A:… merüljünk bele. 
K: Mi pedig… megállítottál, vagy nem tudom, találkoztunk… a körről jöttünk, én 

már nem tudom, színházból? Talán színházból. És akkor beszélgettünk ott a Kö-
rös utca elején, és akkor (A-hoz) te megkérdezted, hogy… 

G: Ez mikor volt? 
A: Na, ez az. Ez az. 
K: Én úgy emlékszem, hogy ’82 tavaszán volt. Hideg volt még, tehát valószínűleg 

február lehetett. 
I: Körről jöttünk egyébként. 
K: Igen. Körről jöttünk. 
I: (A-hoz) Ott a buszmegállóban beszélgettünk, emlékszel rá? 
A: Igen… 
K: A buszmegállótól kicsit arrébb, hogy ne legyenek emberek. 
A: …minekutána én a Holdas templomra emlékeztem, hogy előtte beszéltünk. Kar-

csi meggyőzött utólag. 
K: Biztos. 
I: Ott ültünk a korláton, emlékszel? 
K: Biztos. 
I: Ott, a házunk közelében. 
K: Emlékszel rá, hogy én azt mondtam, énnekem más elképzeléseim vannak, hogy 

megpróbálom direktben megfogalmazni bizonyos fórumokon, a kört használtam 
erre… 

A: Tehát legális módszerekkel. 
K: Legális módszerekkel és nyíltan és… 
G: Igen. Na, most hadd fűzzem hozzá én is… Most már eszembe jutott, hogy ne-

kem is mi volt az egyik fő ellenérvem. Az... mert mikor mérlegeltem, azt, hogy 
mit érdemes, mit lehet, és mit kell, akkor úgy vélekedtem, hogy ha a példány-
szám nem ér el egy bizonyos értéket, akkor az egészre nincs szükség. Még em-
lékszem, hogy azt mondtam, hogy itt pusztán azt fogjuk csinálni, hogy létreho-
zunk saját magunknak, néhány embernek, aki azokat a dolgokat pontosan tudja, 
hogy hogyan állnak, létrehozunk valamit, viszont egy őrült rizikót vállalunk, 
hogy valamiért, amit úgyis tudunk, azért a bőrünket vásárra visszük. 
De később, végül is azt hiszem… meditáltam eleget a dolgon, és rájöttem, hogy 
egy, akár egy egyetlen egy példányban készülő valami is adott pillanatban, más 
médiákon keresztül eljuthat, és fontos lehet, és hivatkozás lehet. 

K: És ez is történt végül. 
G: Ez is történt, nyilván. Na, csak így most hirtelen eszembe jutott és az, hogy 

mikor Attilával először beszélgettünk ezekről… Na, de mondjad, hogy ott ülte-
tek a Körös-parton, és? 

K: És akkor én ezt kifejtettem Attilának, és azt mondtam, hogy hát én nem akarok 
részt venni ebben a dologban, és később Icu volt az, aki azt mondta, hogy hát ez 
egy jó dolog, és hát… Attila legelőször kérte, hogy legalább azt az írást adjam 
oda, amit valamikor elküldtem a Párizsi Füzeteknek, és nem jelent meg. S az 
van benne az egyes számban. 
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A: Ne felejts el még valamit. 
K: Így kezdődött az én… 
A: Azt mondtad, hogy lássuk… akarsz látni számokat, és utána döntesz.  
K: Igazad van. 
A: Tehát én így emlékszem, hogy ezt mondtad.  
K: Így van. 
A: Akarsz látni kész számokat, és utána döntesz, hogy beszállsz, vagy nem szállsz 

be. 
K: Igazad van. Igen. Na és… Na, jó. Utána volt az, hogy elbeszélgettünk arról, ami 

addig megszületett nemzetiségi protestálásként különböző szerzőktől. 
A: Igen. 
K: Én ezt… hármasban beszélgettünk Icuval (Ara-Kovács Attila, Tóth Ilona és 

Tóth Károly Antal); az is megjelent. És… mondom, én, mikor a Lăncrănjan-
könyv megjelent, akkor azt mondtam, hogy itt nincs mit vacakolni tovább, 
ezeknek a direkt akcióknak semmi értelmük sincsen, mert addig is tapasztal-
hattam, hogy semmi visszhangjuk nincsen. 

A: Tehát a legális akcióknak nincs. 
K: …a  legális akcióknak… 
A: Mert hát azért a másik is eléggé direktnek mondható. 
K: Igen, igen, igen. A legális akcióknak nincsen, és itt olyan dolgok várhatók Ro-

mániában, amik ellen az utolsó fegyvereket is be kell vetni. Na. Jó. Az antedatá-
lások kérdése vetődött még fel. Tehát hogy… mert Attilával vitatkoztunk, hogy 
most ezt valljuk be, vagy ne valljuk be. Hát szóval ez kétségtelen tény, hogy a 
legelső szám márciusban született decemberi datálással. Jó, hogy az anyagok 
hamarabb összegyűltek, és végeredményben nem a világot akartuk becsapni, 
hanem a szekut. 

G: Itt megjegyzem, hogy Attila… Sokszor én óriási híve vagyok az összes ilyen 
megtévesztő akcióknak, és… 

K: De nem muszáj ezt fenntartani utólag is. 
G: Nem az, hanem aztán néha nem… Nem, ez nem tartozik ide, csak zárójel, hogy 

az ember néha egyetért az ilyesmivel, néha pedig ellenzi azt, hogy hamis híreket 
csempésszünk a (nevetve) szekuritáté dossziéi közé. 

A: Ja, igen, hát ez az utólag… 
G: …dezinformáló. Nem, csak általában imádok minden ilyen dolgot, amikor va-

lami hamisat… 
K: Persze, ez nagyon jó, viszont az nem jó, hogyha Nyugatra kerül ki hamisan 

valami. 
G: Na, jó, de azt hiszem, Nyugatot abszolút nem izgatja, hogy december vagy már-

cius… 
K: Világos. Tehát ez nem is elvi kérdés. 
G: (szavai nem érthetők)  
K: Elvi kérdés akkor, amikor tartalmi dolgokban… 
G: Igen. 
K: Annak nincsen… szóval annak visszaütője van, és annak sincs semmi értelme… 
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Na, jó. A másik vonatkozás, amire rá szeretnék kérdezni… Tehát akkor ment az 
Ellenpontok, és csináltuk az Ellenpontokat. Na, most én az Ellenpontokat elein-
te odaadtam néhány embernek Nagyváradon. 

A: Ne ugorjunk. Tehát azért a beszélgetésnek az a lényege, hogy pontosan rögzítse 
a dolgokat. 

K: Igen. Na, jó. 
A: Szerintem azért minden lépést kövessünk végig. Alkalmasint azt, hogy kiben 

hogy fejlődött a gondolat. Például Géza… 
K: Igen? 
A: Amíg… te láttad az első példányokat. Addig te mit… (nevetve) milyen gondo-

lati folyamatok játszódtak le benned, vagy mi… hogy viszonyultál aztán az 
egészhez? 

G: Te, hát egyrészt kíváncsi voltam, hogy van-e visszajelzés a tömegek részéről, 
tehát valahol valakik emlegetik-e, hogy olvasták, látták, hallottak róla, jó dolog, 
rossz dolog? Minőségi kételyek is fölmerültek bennem. De alapvetően mégis az 
a meggyőződés alakult ki bennem, hogy érdemes. Tehát hogy egy értelmes és 
hasznos vállalkozás. Tehát ez kerekedett felül végül. 

A: Na most te mikor kezdted el másoknak adni a példányokat? 
G: Itt mondjak most neveket, vagy inkább nem? 
A: Szerintem mondhatsz. 
G: Mert azért szerintem emberek még mindig lebukhatnak. (nevet) 
K: Tudja a fene. Mindenesetre ez csak abban az esetben, ha valaki innen erőszak-

kal elviszi (a beszélgetés anyagát). 
G: Erőszakkal vagy csellel.  
K: …vagy csellel… (derültség) 
G: Tulajdonképpen a nevek nem lényegesek. És azt hiszem, tán a… Mindenesetre 

az elsőt nem terjesztettem. Azt hiszem, a másodikból két-három példányt 
ilyen… Ja, igen. Igen, Tőkésék kaptak, azt hiszem, mindegyikből. Mármint La-
ci. 

K: Őt nyugodtan lehet említeni. 
G: Őt lehet, mert (nevetve) őt már nem kompromittálja. Darkó Pistát sem kompro-

mittálja, ugye. (Megj.: Tőkésről már tudta a szeku, Darkó pedig már halott 
volt.) Igen, olyan… eleinte három-négy ember kaphatta meg, és az nem tudom, 
hány olvasót jelentett, lehet, hogy nem sokat, lehet, hogy nem terjesztették to-
vább. Aztán később ez nőtt. 

K: Na, most mikor… 
I: Csak egy pillanat. Mit jelent, hogy nőtt, tehát hány embert jelent? 
G: Micsoda? Hogy nőtt? Hát például a hetes számot már azt legalább tíz ember 

megkapta. 
I: Erdélyiek. 
G: Erdélyiek. 
A: Ott… 
G: Kolozsvárt. 
A: Róluk van szó. Mert itt azért azt hiszem, hogy nagy… 
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I: Most nem… úgy értem, hogy vendégek, vagy… érted. Nem átküldésről beszé-
lek. 

G: Nem, nem. Kolozsvárott. 
K: Hát én öt embernek adtam oda összesen, ebből négyet vallottam be a szekun,1 

azért, mert tudtam róluk, hogy másoknak odaadták. És nem tudtam, hogy vajon 
melyik szál az, amelyik visszavezetett hozzánk. 

A: Jó, de ezt majd később. 
K: Igen. Na, jó. (G-hoz) Te mikor kezdted terjeszteni? Mert én körülbelül júni… 

júliusban adtam oda legelőször embereknek. 
G: Nem, én hamarabb… 
K: …július végén. 
G: Hamarabb, hamarabb… Hamarabb. Hadd gondolkozzam… Hányas számban 

jelent meg Lászlónak (Tőkés Lászlónak) a református egyházzal foglalkozó írá-
sa? 

A: A négyesben. 
K: A négyesben, igen. A vallási számban. 
G: Na, most már, László mikor… tehát nem tudom már pontosan, mikor készült a 

négyes, de mire… mikor László azt megírta, a… 
K: Az júniusban készülhetett, körülbelül. 
G: Ez azt jelenti, hogy körülbelül… 
A: Igen, pontosan. Májusban volt a Lăncrănjan-szám. Így van. 
G: Na, várjál. Tehát májusban adta le körülbelül, és azt megelőzően én már terjesz-

tettem, és neki konkrétan is biztosan tudom, hogy mutattam és adtam. Tehát ez 
tavasztól lehetett. Ő arra föl volt hajlandó ezt megírni, hogy ő ezeket már ismer-
te. 

K: Értem. Na, most, ezzel kapcsolatban: Mikor kezdődött az, hogy amikor te jártál 
Erdélyben, akkor utánad házkutatásokat tartottak? Ez mikor kezdődött? 

G: Ezt ponto… ez a nyolcas szám utáni történet, tehát már októberi történet, de ha 
akarod, most előre ugrunk itt időben. Ez így… nem pont így igaz, ahogy te most 
elmondtad, hanem… 

K: Szóval én így hallottam. 
G: Igen. Október 15-én, 15–16-án utaztam én Sepsiszentgyörgyre, ahol… 

hogyhívjákéknál…  
A: Baászéknál. 
G: Nem Baászéknál, Balogh Andriséknál laktam, tehát Darkó Veronéknál, és még 

két embert látogattam meg rajtuk kívül, Baász Julit és Bogdán Lacit. 
  Na, most már. Miután eljöttem Szentgyörgyről, és ez, azt hiszem, hogy 17-én 

lehetett, ha mindent… mindennek utánagondolok. Megérkeztem Vásárhelyre, 
stoppal. Őrületesen ködös este volt, és a főtéren szálltam ki, mármint a postá-
nál, és elindultam a főtér fele. A tejcsárda előtt találkoztam Marosi Barnával 

                                                      
1 A négy ember egyike Nagy Béla, volt újságíró. Róla nem én nyilatkoztam, hanem ő is-

merte be a szekun valószínűleg november 8-án. A vallomását 9-én tették elém, és én el-
ismertem, hogy igazat írt.  
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és Ildikóval. Hát, szervusz, kedves Géza – mondja Ildikó. – Itt megy a főisko-
lán egy – azt hiszem, egy Băieşu-darabot említett –, nem írnál róla nekünk? 
Mármint A Hétnek. 

  S mondom, hogy hát nem tudom, meg kéne először néznem, és utána eldön-
töm, hogy akarok írni vagy nem. 

  Azt mondja, na, jó, akkor majd fölhívsz. Szerusz. 
  Ennyi volt az egész. Azért reprodukáltam, mert időben is ennyit vett föl ez a 

beszélgetés, tehát nem lehetett több mint egy perc – másfél perc. És akkor 
fölmentem még ott a szülészet fele Kelemen Atához. Atától pedig nagyanyá-
mékhoz. 

  Nos, hát utólag a következőket tudtam meg. 
  Házkutatás volt Balogh Andriséknál, ahol laktam, Bogdán Lacinál, ahol jár-

tam, Julinál nem, Julit csak kihallgatták, s Marosi Barna, kérlek szépen, (derű-
sen) eléggé nem kárhoztatható módon csak évekkel később mesélte el a kö-
vetkezőt. 

  Másnap korán reggel csengetnek nála, a szekus, akit ő ismert mint szerkesztő-
ségi kapcsolatot, s azt mondja… hát ő pizsamában és mélyen megdöbbenve; 
hát nem olyan viszonyban voltak, hogy az hozzá bejöjjön valaha is, bármikor 
is, ha igen, megbeszélték, hogy a kávézóban vagy nem tudom hol találkoz-
nak… Bejött a szekus fél hétkor vagy fél nyolckor, egy hajnali időpontban, és 
azt mondja, hogy: Ismeri-e Szőcs Gézát? Azt mondja Barna, hogy ő igen. Azt 
mondja: Mikor találkozott vele utoljára? Azt mondja Barna… Mikor beszélt 
vele utoljára? Szó szerint így. Azt mondja Barna: hát nem is tudom, a nyáron 
volt itt nálunk, meglátogatott. Azt mondja: Nem, nem, nem, nem. Barna: Nem, 
azóta nem beszéltem vele. 

  Úgy látszik, Barna olyan álmos volt, hogy egyszerűen kihullott a fejéből az, 
hogy előző este ott összefutottunk a tejcsárda előtt. És ő különben is félreállt 
ott, nem tudom, valakivel még szövegelt, amíg én Ildikóval beszélgettem. S 
utána fordult vissza hozzám. 

  S erre a szekus, érted – de ez szerintem egy megdöbbentő dolog – elővett 
fényképeket, amelyeken látható volt, hogy ott áll Ildikó, Barna és én a főtéren. 
De hát ez egy ködös este volt, jó, hogy nem koromsötét… de hát neon is égett 
meg mindenféle, de este ott… Na, Barna azt mondja, ja, hát igen… amikor 
látta a fényképet: úgy van, az este. De hát a feleségemmel beszélt, mi nem vál-
tottunk szót. 

  Na, jó. És nem mondta azt véletlenül a feleségének, hogy hova készül innen 
menni, Vásárhelyről? 

  És mondta Barna, hogy nem, nem mondott semmi ilyet, meg lehet kérdezni Il-
dikót. Na. 

      Hát – azt mondja Barna utólag, két-három évre rá –, hogy na, ekkor jöttem én 
rá, hogy valami nagy-nagy gáz van (nevet). De nem mondta meg. Ha ezt nekem 
akkor mondja, valahogy megüzeni, vagy mit tudom én, akkor én is jobban vi-
gyáztam volna azontúl és… Azután mentem én Váradra különben, ha jól emlék-
szem, valamikor október végén jött Enikő (Bollobás Enikő), november… 
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A Vérhalom utcai lakás kifűthetetlen előszobája szolgált dolgozószobául. Itt készült a 

beszélgetés az Ellenpontokról 

 
A: … november elsején. 
G: November elején. Úgy van. Na, hát ez volt. De a házkutatás nem rögtön másnap 

történt, hanem miután lebuktunk, tehát novemberben. 
K: Már kiknél? 
G: Ezeknél a szentgyörgyieknél és a vásárhelyieknél. 
K: Tehát nem akkor, amikor ott voltál náluk. 
G: Nem októberben. Nem, nem, nem. Csak november első… november hetedikén, 

azt hiszem, vagy nyolcadikán. 
K: Értem. Másutt volt még házkutatás? Tehát másoknál ezeken kívül? 
G: Nem jut most eszembe… csak… 
K: Ami a te látogatásoddal kapcsolatos. 
G: Ami az én látogatásommal? 
K: Persze. 
G: Nem. Annyit tudok, hogy akik ott voltunk Kelemen Atánál akkor este – ott volt 
Vári Attila is és Spielman Misi – őket kihallgatták. Úgy tudom… először úgy tud-
tam, hogy házkutatás volt náluk, és így is adtam le valahol ezt a hírt, és így is 
mondta be a rádió, de nem… 

Várjunk csak! Még egy helyen voltam… Csíkszeredában… De az nem akkor 
volt. 
Igen. Na, most eszembe jutott. 
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Azon a nyáron én még voltam Csíkszeredában is. Ott egy Lukács Bori nevű 
lánynál voltam egy este. Ő tanítónő, Kozma Szilárdnak volt barátnője. És tu-
dom, hogy később, mármint november folyamán őt is kihallgatták. Pontosan 
akkor, amikor én… engem kerestek, hogy hol vagyok. Őt is behívták, és azt 
mondták, hogy vajon nem rejteget-e ő engem? S próbálták kiszedni belőle, hogy 
hol lehetek. Mert valahol a környéken vagyok. 
Na. Tehát, mondjuk, azt tudták, hogy én őt ismerem, s utánajártak. Más házku-
tatásról nem tudok. Mondom, Spielman Misit és Vári Attilát is csak – legalábbis 
az ő bevallásuk szerint – éppen csak kifaggatták rólam, de nem volt náluk ház-
kutatás. 

K: Szóval alapvetően hamis az a hír, hogy te… 
G: …hogy novembert megelőzően vala… 
K: …novembert megelőzően… és máris házkutatás történt náluk. Ez nem igaz. 
G: Nem. 
K: Ez nem igaz? 
G: Ez alapvetően hamis. 
K: Mert én így hallottam. 
G: Hát, ha az így lett volna, hát ezt megtudom egy huszonnégy órán belül, és ezt 

mondtam volna nektek. 
K: Éppen ez volt az…  
G: Dehogy. 
K: …amit én nem értettem. Jó. Na, most mi az, amit még itt meg kell tárgyalni? 
Váradon hányszor és mikor is voltál te? Hányszor találkoztunk mi ott? 
G: Azon az őszön sokat voltam, mert akkor pályáztam meg a színháznak az iro-

dalmi titkári állását.  
K: Tudom. 
G: Ez azt jelentette, hogy először ott voltam augusztusban, augusztus 18-a körül 

volt, úgy emlékszem... Nem. Bölöni mikor halt meg? Tizen…2  
A: Augusztusban. 
K: Tizenvalahanyadikán. Nem tudom.3  
G: Már rá néhány napra, hogy Bölöni meghalt… ott akkor hirdették meg ezt az 

állást, én ezt megpályáztam, részt vettem ott a versenyen. Ez volt az első látoga-
tásom. A második az volt, mikor Pista meghalt.4 Ez szeptember 7-én volt. Már-
mint 7-én halt meg, 8-án mentem én oda. 

K: Na most, mielőtt tovább mennénk… 
G. Nem, nem. Ezután, bocsánat, ezután volt a pályázat. Mondjad. 
K: Ezután volt a pályázat. De azért voltál augusztusban is.  
G: Augusztusban is voltam, de szeptemberben… 
A: Jött Enikő. Augusztusban jött Enikő, és együtt jöttetek. 
G: Igen. 

                                                      
2 Bölöni Sándor, a váradi színház irodalmi titkára öngyilkos lett. 
3 Ez pontosan augusztus tizenkettedikén történt. 
4 Darkó István fiatal színész baleset áldozata lett. 
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A: Emlékezz vissza, lementünk oda a Körös-partra… 
G: A Körös-parton ott voltunk… ezt mindjárt megmondom, hányadikán.. 
K: Akkor mi találkoztunk? 
I: Nem találkoztunk. 
G: Hadd emlékezzem vissza, hogy volt. Akkor nekem születésnapom volt… 

Úgy van. Születésnapomon Vásárhelyen voltunk, ez augusztus 21. Kelemen 
Atáéknál voltunk, és onnan mentünk föl Váradra. Tehát, gondolom, hogy 22-én. 
22-én mi Váradon voltunk. Ekkor tudtam meg, hogy Bölöni meghalt. Úgy van, 
ez volt az első nyári látogatásomon.  

K: Igen. 
G: Az is lehet, hogy júliusban is voltam egyszer. Júliusban is voltam, hát hogy a 

csudába ne, persze. Mikor Enikőt megismertem. 
A: Az júliusban volt? 
G: Júliusban volt. Júliusban volt, és már akkor elmentünk Váradra együtt. 
A: Akkor volt a Körös-part. Amikor te megismerted Enikőt. 
G: Akkor volt, igen. 
K: És akkor mi nem találkoztunk, mert mi Enikővel csak november elsején talál-

koztunk. 
I: Igen.  
G: Na látod, ezt nem tudom. 
I: Igen. Biztos. 
G: Akkor, amikor elmentünk kocsival és ott volt Rékasi is? 
I: Igen, igen. 
K: Igen. Pontosan. 
A: Igen, az novemberben. 
I: És akkor is voltál nálunk, amikor a pályázaton részt vettél. 
G: Igen. 
I: Akkor is lent voltál nálunk. Arra emlékszem, hogy… 
G: Szóval összesen háromszor-négyszer voltam akkor rövid idő alatt. 
A: De, ezek már lényegében(?) szerkesztői ülések voltak, mert tudom, hogy össze-

jöttünk direkt azért… 
K: Na, ez érdekel engem, ha ezeket össze tudnánk valahogy szedni. 
 (A magnó rövid ideig kikapcsolva) 
 
I: (a magnószünetben megkezdett beszélgetés folytatásaként) (G-hoz) Emlékszel rá? 
A: (I-hoz) Tehát még egyszer tedd csak fel a kérdést. 
I: Amikor a Bartók-versed volt. Volt köröd, emlékszel rá? (A nagyváradi Ady End-

re Irodalmi Kör üléséről van szó.)  
G: Igen, emlékszem. 
I: Amikor olvastad a Bartók-verset. Egyébként ez meg is volt magnószalagon, azt 

elvitte a szeku. 
K: Azt számtalanszor eljátszottuk sokaknak. 
I: Igen. 
A: Újra el kéne mondd. 
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G: (nevet) Hát azt...  (nem érthető, mit mond) 
I: Tehát nagyon jó volt. Akkor ez a köröd nagyon jól sikerült. 
K: Igen. 
A: Igen. Nem emlékszem rá. 
G: Na, hadd gondolkozzam… 
I: Akkor még magyarországiak is voltak a körön, emlékszel rá?  
A: Azért nem emlékszem, mert én arra a versre csak Vásárhelyről emlékszem. 

Egyszer Vásárhelyen… (A fiatal költőknek volt egyszer egy közös felolvasása 
Marosvásárhelyen a hetvenes évek közepén a Színművészeti Főiskolán, talán az 
Igaz Szónál tartott találkozó után.)  

I: Mikor… 
K: A kis teremben voltunk ott oldalt. (A Szakszervezetiek Művelődési Házának 

egyik kisterme Nagyváradon.) 
I: Nem, fent. 
K: ...fent… 
I: Fent voltunk és… 
G: Arra emlékszem. 
I: Kőrössinek voltak itt valami ismerősei, egy battonyai srác, emlékszel rá? Azok 

voltak. 
A: Jaj, igen… 
G: Csakhogy attól félek, hogy ezt… Bretter hányban halt meg?  
A: Hetven… Hányban volt a földrengés? 
K: …hétben. 
A: Hetvenhétben halt meg. 
G: Hetvenhét őszén? 
A: Őszén, így van. 
G: Na, nincs kizárva, hogy ez a kör akkor volt. 
I: Hetvenhétben?! 
A: Nem, később. 
I: Nem, nem. 
G: Nekem biztos, hogy ’77 őszén volt egy köröm… igen, az később volt. De az 

első köröm… 
K: Később volt, mert akkor még nem vettük fel magnóra a kör… 
G: Az első váradi köröm ’77 őszén volt, aznap, amikor Bretter meghalt.5 Tudom, 

Gazsi (Tamás Gáspár Miklós) ott volt már Váradon, és tőlem tudta meg. Ez ak-
kor ugyancsak ott, abban a kis teremben volt. Ez volt az első váradi köröm. 

Hogy a Bartókot mikor mondtam, ezt most nem tudom kapásból megmondani, de 
ez nem is fontos ebben az összefüggésben. Majd később beszélünk róla. Most 
a… 

I: Azért, mert ez az ügyek alatt volt, Géza. 
G: Az ügyek alatt volt? 

                                                      
5 Bretter 1977. november 17-én halt meg Budapesten, Szőcs Géza pedig 18-án, pénteken 

volt a nagyváradi irodalmi kör vendége.  
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I: Az ügyek alatt volt, hát gondolj arra, hogy te már akkor visszajöttél (Nyugatról).  
K: Igen, és még meséltél kanadai élményeidről. 
I: Még el is mondtad, hogy elküldted a verset Székely Jánosnak, mielőtt elmentél 

volna.  
G: Úgy van. 
I: Emlékszel rá? 
G: Igen, és akkor az öreg kitért valahogyan, sumákolt.  
I: Igen. És ezek után voltál te lent. Én tudom, hogy akkor még beszélgettünk, ami-

kor… 
G: Tehát amikor visszajöttem Nyugatról? 
I, K: Igen. 
G: …másodszor. 
K: Igen. 
G: Tehát Kanadából? 
I: Igen. Azt hiszem, hogy méghozzá tél volt, december volt, úgy emlékszem rá. 
G: Igen, tudom, hogy tél volt. 
I: Hideg volt, mert egy ilyen hosszú fekete kabátban voltál. 
G: Tudom, hogy tél volt, mert emlékszem az egészre… és hogy Kertészékhez… 
K: De akkor még nem ment az Ellenpontok. Ha tél volt. 
I: Nem ment. 
G: Nem ment az Ellenpontok, de bizonyára valami megbeszélés akkor is volt ezzel 

kapcsolatban. 
K: De az köztetek lehetett, mert miköztünk csak az után a tavaszi megbeszélés 

után6 volt. 
A: Igen. 
G: Elképzelhető.  
A: Hát biztos, ezek szerint. Akkor már nagyban készültem rá, megvoltak a szerke-

zetek hozzá. 
I: De akkor utána Kertészékhez mentetek, úgy emlékszem. Tehát akkor nem ná-

lunk voltunk utána. 
G: Nem. 
A: Igen, arra már nem emlékszem. 
K: Na, mikor lehettek ezek a megbeszélések? Én egy megbeszélésre emlékszem 

nagyon konkrétan, amikor Lóriéktól (Kertész Loránd) kimentünk az utcára…  
I: Ja. 
K: …és ott a motoros ott keringett körülöttünk.  
G: Hát az a legvégső megbeszélés volt.  
I: Ez már az utolsó. 
G: Amikor azt mondtuk, hogy be a Körösbe… (nevetés) 
K: Igen, és akkor vetetted fel, hogy kellene egy rádióadó. 
G: Az ma is szívügyem… (nevet) Töröljük. 
A: Nem, mindannyiunknak szívügye. (derültség) 

                                                      
6 Az említett első beszélgetés az Ellenpontokról Ara-Kovács Attilával. 
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Igen, de aztán pergessünk vissza. Tehát… 
I: De ez az Enikő… tehát ez november elseje előtt volt.  
A: Igen, júniusban vagy júliusban volt Enikő. 
G: Enikő először júliusban járt… 
I: Nem… ez a november elsejei… mondom, hogy ez előtt volt az, amikor ott Ker-

tészéknél beszélgettünk. De nem sokkal előtte volt, mert utána nemsokára le is 
buktunk. 

K: Igen, tehát akkor, amikor… 
G: Hát ez az. Nem, nem, ez biztos akkor volt november elsején, nem is kétséges. 
A: Így van. Így van. Miután mi visszajöttünk tényleg a temetőből. 
G: Én november elsején mondtam nektek azt, hogy most azonnal el kéne tüntetni 

mindent, mert nagyon… 
K: Ja, igen, igen, igen. 
G: …nagyon… 
K: De ez nem az volt, ez nálunk volt ez a megbeszélés. 
I: …ez a beszélgetés… 
G: Ami nálatok volt, az a memorandum, az a memorandum-ügy, a memorandum 

megbeszélés volt.… 
A: Arra ki kell térni pontosan. 
G: …a memorandum megbeszélése volt. 
A: És az körülbelül mikor volt?  
K: Na de várjál… 
G: Na, ezt pontosan meg tudom mondani, mert Enikő is ott volt. Kérlek szépen, 

ez… 
K: De várjál, a memorandum akkor már megvolt… 
G: Dehogy volt! Most nem arról beszélünk, amikor a memorandum készült? 
K: Nem. 
G: Amikor ott volt Enikő. 
K: Enikőt mi életünkben először november elsején láttuk. 
G: Nem igaz! 
A: Ez az, igaza van Gézának. 
G: Az ki van zárva! 
A: Hát ott ültünk, és megbeszéltük, hogy mi legyen a memorandummal, és ott volt 

Enikő… 
G: Persze. Ott volt Enikő. 
A: És ott volt Rékasi is. 
G: Persze, hát Enikő a tanúm rá, amikor azt… 
A: Így van… Nem, Rékasi nem volt ott. 
G: Rékasira már nem emlékszem, de Enikő ott volt. 
A: (még mindig Rékasira gondolva) …nem volt. 
K: Ott volt Rékasi, amikor Enikő. 
G: Enikő ott volt, ez lehet, kétszer is előfordulhatott. 
Na, figyeljünk ide, mit akartam vele. Arra emlékszem én, hogy a memorandummal 

kapcsolatban az volt a javaslatom, hogy… és tudom, hogy Enikő ott volt, mert 
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ezt később említette Enikő nekem. És talán még lépéseket is tett ilyen értelem-
ben.  

Azt mondta, hogy ezt a memorandumot névvel kell vállalni, és úgy elküldeni a 
Madridba, hogy a nevünk bizalmasan, bizalmas aláírás formában… egyelőre bi-
zalmas, és később nyíltan vállalt aláírás formában… 

K: Ez volt az én álláspontom is, emlékeztek rá? 
G: …ott legyen. 
A: Én ezt támadtam, tehát én voltam az, aki nem… 
K: Igen.  
G: No, de én ezzel magam is egyetértettem, vagy én vetettem fel, már nem emlék-

szem, de mindenesetre Enikő erre emlékszik, tehát ott volt ezen a megbeszélé-
sen. Második: ez nem lehetett novemberben, ez augusztusban volt. 

A: Gyerekek, ott ültünk… 
G: Augusztus 21-én, 22-én volt. 
A: (K-ékhoz) Valóban, ott ült mindenki nálatok. 
G: Nálatok voltunk. 
A: …és ott lapozgattuk a tervezetet, (K-hoz) te már dolgoztál rajta. És Géza akkor 

vetette föl a tízedik pontot. 
G: A tízes pontot, hogy a nemzetközi bizottság… 
K: Na, várj, nem, ez nem így volt. Akkor, amikor mi ezt megbeszéltük, tehát mi-

után én megírtam a szövegét a Programjavaslatnak, mert memorandum akkor 
még nem volt… 

G: Na, igen, persze, a Programjavaslatról beszéltünk… 
K: Tehát a Programjavaslatnak, és utána Géza egyedül volt lenn nálunk (A-hoz) 

veled, Enikő nem volt ott. 
G: Ja, akkor volt… 
K: …és négyesben Icuval beszéltük meg. 
G: Akkor volt a megbeszélés. 
K: Akkor volt a megbeszélés. 
G: Úgy van. 
K: Akkor volt az, hogy (G-hoz) te javasoltál… kifogásoltál bizonyos kifejezése-

ket… 
G: Igen… 
K: …javasoltál bizonyos összevonásokat… 
A: Igen… 
G: Igen… 
K: …amiket később Icu csinált meg, és (G-hoz) javasoltad az utolsó pontot. Igaz? 
G: Igen, igen. 
A: Igaz, mert ott volt Rékasi is. 
K: Na. 
G: Rékasi és Enikő egyszerre volt. Egyszer voltak ott együtt. 
K: És ez november elseje volt. 
A: És ez november elseje volt. Úgy van. Igaz. 
I: Ez biztos, ekkor ismertük meg Enikőt. 
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A: Így van. Biztos. 
K: Biztos, hogy csak egyszer… 
I: Az igaz, hogy akkor velük megint felvetődött az egész. 
A: Igen, és mindent átbeszéltünk újra. És akkor vetődött fel az, hogy vállaljuk-e. 
I: De akkor már nem volt módosítás, gyerekek. Akkor már nem volt. 
G: Nem volt módosítás, már nem volt, csak ez az aláíráskérdés volt, a közzététel. 
A: A közzététel formája volt. 
I: Így van, de akkor már nem volt módosítás. 
K: De a megbeszélés… 
G: De ugyanakkor… 
K: …mikor lehetett ez a megbeszélés, amikor… ugyanis a madridi konferencia… 
G: Nyár volt… Nyár volt. 
K: Nem nyár volt. Ősz volt. 
I: Igen. 
G: Nem nyár volt? 
K: Én szeptemberben dolgoztam… 
G: Amikor ott voltam a pályázat alatt. 
I: Géza, Karcsi szeptemberben dolgozott (egy érthetetlen szó)… 
K: Szeptember vége felé lettem készen. 
G: Figyelj ide, amikor a színház meghirdette a pályázatot, és ott voltam, akkor volt 

ez, ez biztos, ez szeptember folyamán volt, szeptember végén… 
K: Akkor szeptember vége lehetett, mert én tudom, hogy szeptember elején én 

elmentem tanítani, és hazamentem, és dolgoztam végig. 
I: Karcsikám, te… Karcsikám te huszon… tehát még… 
G: Biztos, ez huszonvalahanyadikán volt. 
I: (K-hoz) Huszonöt-huszonhetedike körül fejezted be, úgy emlékszem rá. 
K: Igen? 
G: Biztos, hogy szeptember huszonvalamennyedikén… 
I: Huszonvalahanyadikán fejezted be, arra emlékszem, amikor nekem már elolvas-

tad. 
G: Én is tudom, Márta7 már iskolába járt. Telefonáltam haza neki, már megkezdő-

dött a tanítás. Nem sokkal azelőtt, de már megkezdődött.8 Tehát ez huszon… 
szeptember huszon… igen… 

K: Na, most volt-e egy előzetes megbeszélés, amikor csak felvetődött még a prog-
ramjavaslatnak meg a memorandumnak a gondolata? 

G: Azt hiszem, hogy volt. 
K: Én úgy emlékszem, hogy volt. Igaz? 
G: Igen. 
K: És ha jól emlékszem, én először nem is a programjavaslatot javasoltam, hanem 

a memorandumot. Az volt az első éceszem. Igaz? 
A: Igen, és… 

                                                      
7 A Szőcs Géza első felesége. 
8 Romániában akkor évtizedek óta szeptember 15-én kezdődött az iskolai év. 
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G: Igen, talán én mondtam, hogy fontosabb a programjavaslat, és ma is úgy érzem 
különben. 

K: Nyilván. 
A: Nyilvánvaló. 
K: Nyilvánvaló, és az is jött hamarabb. Könnyebben is tudtam megcsinálni, ez az 

igazság. 
G: Na, igen. És én mondtam azt akkor, hogy az egészet – különben ezt végül is jó, 

hogy nem csináltuk meg, azt hiszem, egyszerűen nem volt rá érkezésünk –, 
hogy az egészet elküldeni Tóth Jánosnak Genfbe, aki nemzetközi jogász volt… 

K: Igen, tudom.  
G: …és meghalt most a tavaly szegény –, hogy az egészhez írjon egy nemzetközi 

jogilag dokumentált, megtámadhatatlan, érvelésében és hivatkozásaiban abszo-
lút a modern jogi nyelven szalonképes fölvezetést, vagy esetleg… 

K: Ezt te javasoltad akkor, mert ez most kiesik, én nem emlékszem. 
A. Igen, én emlékszem. 
G: Igen, javasoltam, és akkor azt mondtuk, hogy jól van, ezt meg kell csinálni, de 

aztán nem csináltuk meg, és nem is baj. Mert ez így jó. 
K: Jó. Tehát akkor szeptemberben, miután te elmentél, tehát akkor újraírtuk ezt az 

egészet, ezt az egész programjavaslatot, és utána jött a memorandum. Amivel én 
rettenetes sokat vacakoltam, és (A-hoz) veled volt egy megbeszélés, ami végül 
inspirált arra, hogy ezt végül meg tudjam… össze tudjam hozni. 

A: Mi? Erre nem emlékszem. 
K: Emlékszel rá? 
A: Nem. 
K: Leültünk a nagyszobában az asztal két végénél ültünk, és hogy mi a fenét is 

kellene ez a memorandum, hogyan és milyen formában.? Nem tudtam elkapni a 
hangulatát, tudod? És a beszélgetés során aztán kialakult bennem egy hangulat, 
aminek az alapján aztán… 

A: Igen. Nem emlékszem rá. 
K: Na, és azt sürgősen te mindjárt gépre is vitted, illetve…  
I: Hát akkor szinte naponta találkoztunk. 
A: Akkor persze, igen… 
K: Akkor te ezt mindjárt gépre is vitted, akkor azt éjszakánként sokszorosítottuk 

Icuval. 
G: Most jut eszembe a lebukás témához… 
K: Igen..? 
G: …itten hirtelen a következő. Én Enikőtől hallottam először azt, csak azt nem 

tudom, hogy ez júliusban vagy augusztusban volt, de az első… de, júliusban. 
Már júliusban volt. (elgondolkozva) Igen. 
Hát ő azért jött, hogy (nevet)… azért jött többek között, hogy megismerjen, 
mert ő már hallotta Pesten, hogy én is közreműködöm és Attila is. És mind a 
kettőnket meg akart ismerni, és ez is történt. És aztán később… hogy hát ez Pes-
ten már nyílt titok volt, hogy Attila nyakig benne van, és… 

A: És honnan? 
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G: …és hogy kéne valamit csinálni, és akkor… így jutott hozzám vissza, hogy 
Attila azt üzente Pestre, hogy mindenki terjessze, hogy nem ő csinálja (nagy de-
rültség). 

K: Ez éppen olyan, mint amikor ő megkérdezte, hogy: mindenkiről?9  
A: Nyilvánvaló, de én erről nem tudok. 
G: Szóval… de aztán Enikő… (megint nevetésbe fullad a beszélgetés). 
K: Zseniális, komolyan. 
A: Igen, de… 
G: Enikő többször figyelmeztetett engem, hogy hát ha egyéb nem, már stíluselem-

zéssel is a szövegek gazdáira nagyon könnyű… S mondtam, hogy hát igen, de 
hát ez most… ő csak bennünket ismer, és azt hiszi, hogy ez csak a mi nyelvünk, 
de ez egy univerzális szleng, és dialektus itt nálunk, itt nem olyan egyszerű rá-
jönni, és minden. 

K: Hát az Attila szövegére könnyű; azt hiszem, arra volt a legkönnyebb rájönni. 
Attilának a szövegeit már ismerték. 

G: Igen, de még tőlem is idézett passzusokat, hogy egyből szétrúgják a vesénket, 
hogyha nem tudom, mi… 

A: Nem. Ezt te írtad. 
G: Én írtam, de Enikő például ezt pécézte ki. 
A: Aha… 
G: …hogy hát ez nagyon… 
K: Na, jó, hát… Szóval akkor végeredményben a legelső felvetődése ennek a me-

morandumnak, programjavaslatnak, ez szeptember elején vagy augusztus végén 
lehetett… én szeptember elején már dolgoztam rajta. 

A: Karcsi, te sokkal hamarabb fölvetetted azt, hogy mi lenne, ha írnál egy ilyet. 
K: Igen… 
A: És akkor, nem tudom már, közülünk melyik mondta azt, hogy akkor hát ezt 

Madridba kellene elküldeni. (K-hoz) Lehet, hogy épp te mondtad. 
I: Igen. 
A: Erre én már nem emlékszem. 
K: Igen. Én… 
A: De a memorandumra te… 
K: Madridról jutott eszembe az egész. Érted? 
A: Te, ez mikor volt, ezt kellene tudni. 
K: Nem tudom. Mindenesetre szeptember elején már dolgoztam rajta.  
A: Ez sokkal hamarabb volt. 
K: Nem tudom pontosan. 
A: Na, jó. Menjünk tovább. 
K: Ennyit tudunk akkor kideríteni az egészről, tehát valószínűleg augusztus végén 

lehetett ez a megbeszélés, amikor felvetődött a gondolat. 
I: Kérdezzük meg a szekutól, ott van a naplóm. 

                                                      
9 Lásd később az utolsó vallatási nap elbeszélésénél. 
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A: …vagy Rékasit, mert az én naplóm meg ott van. 
G: (I-hoz) És ez mind benne van a te naplódban? 
I: Nincs csak… 
K: A látogatások vannak benne esetleg. 
A: Az én naplómban viszont benne van. 
G: Hát te hülye vagy, ha ilyeneket leírtál. 
A: Nem, de Rékasi elkobozta tőlem, és nem óhajtja visszaadni. 
I: De nekem benne van minden… tehát én tudnám, hogy mi van benne… 
G: (A-hoz) Nem a szeku kobozta el? 
A: Nem. 
I: Én tudnám, hogy mi van benne, de csak jelzések vannak, tehát ilyen kitalált ne-

vek meg ilyesmi… sőt nem is kitalált nevek, hanem X és Y, tehát az ábécé betű-
it használtam, teljesen… 

A: Úgy, mint Sz. G. (derültség) 
I: Nem, ezeket a szokásos (érthetetlen szó)…de az biztos, hogy…egész, egész… 
A: Én akkor nagyon intenzíven vezettem a naplót. S minden nap mindent leírtam. 

Tehát az valahol megvan, ha el nem égette az az őrült.  
K: No de az mikor lehetett, amikor mi ott kószáltunk… Tehát (G-hoz) Lóriékhoz 

jöttél… Ez is abban a periódusban lehetett, amikor jelentkeztél a pályázatra. 
Emlékszem, egy ködös este volt, és akkor Lóriéktól kimentünk az utcára beszél-
getni. 

A: Ez november elsején volt. 
G: Nem, ezek a lebukás előtti napok voltak, az biztos. 
A: Így van, november elsején volt. 
G: …az biztos. 
I: Igen, Karcsi, Enikő látogatása után volt. 
A: Igen. 
K: Után?    
G: Akkor, alatta volt. 
A: Azt hiszem, hogy Enikőék elmentek, és (G-ra) ő még maradt egy-két napot.  
I: Így van. Így van. Enikőék akkor már elmentek, de közvetlen akkor volt. 
G: Igen. Hanem azon gondolkodom én, hogy augusztusban… Mikor volt az, ami-

kor Gittaiék kísértek el (K-hoz) hozzád engem? Ez augusztusban volt. 
K: Erre nem is emlékszem. 
G: Na, várj… Nem emlékszel? 
K: Nem. 
G: Hát persze… 
K: Ezért kell megbeszélni ezeket a dolgokat. 
G: Hát megvan. Stimmel. Na, kérlek szépen, én Enikőt júliusban ismertem meg, és 

megegyeztünk, hogy… Tehát még júliusban visszafelé menet átmentünk Vára-
don. És akkor ismertük meg Gittait. És abban egyeztünk meg, hogy mikor jön 
augusztusban, amikor jön a születésnapomra, akkor én lemegyek Váradra, ott 
megvárom őt Gittaiéknál. És így is történt, és aztán elmentünk Vásárhelyre, s 
megint visszajöttünk Váradra. Na, most már akkor, amikor én Enikőt vártam 
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Gittaiéknál, akkor Gittai meg a felesége elkísért egyszer hozzátok, méghozzá 
tudom, hogy azon a kis hídon keresztül, amiről én nem is tudtam, hogy van egy 
ilyen. 

K: Igen… 
G: Elkísért, de nem jött be. Csak én egyedül. Ők megmutatták az utat, s ők tovább 

sétáltak, s én bejöttem hozzátok. Erre nem emlékeztek? 
K: Arról mi nem tudtunk, hogy Gittaival jöttél. 
G: Ja, igen, lehet, hogy én nem is mondtam, hogy Gittainál voltam.  
K: Legalábbis nem emlékszem, hogy említetted volna ezt. Ez teljesen kiesett. 
G: Igen, és akkor én biztos… Mondom, ott a kis hídon jöttünk át. Egy este volt, és 

akkor volt szó… Igen. Akkor volt szó erről a programjavaslatról már konkrétan, 
hogy… Persze nem ilyen címmel, hogy programjavaslat, hanem olyan… úgy, 
hogy kéne csinálni valamit, ez a legsürgősebb, ami átfogja a… 

K: …problémákat, igen… 
G: …lehetőség szerint globálisan, részleteiben a problémáinkat és igényeinket… 
K: Igen… 
G: …dokumentáltan és végre egyszer fölmutathatóan együtt mindent. Na. Én erre 

emlékszem. Ez volt… augusztus 18-án lehetett vagy 19-én. 
K: Mikor van a születésnapod? 
G: 21-én. 19-én jött Enikő, akkor lementünk Vásárhelyre, és akkor körülbelül 22-

én jöttünk megint vissza Váradra. De azt mondod, hogy ti akkor nem találkozta-
tok vele.  

K: Enikővel nem. 
G: Nem, na. 
K: Akkor lehetett, amikor Enikő már elment. 
G: Igen… 
K: Akkor tehát 22-e után. 
G: Mi? 
K: A megbeszélés. 
G: Nem, előtte. Amíg én ott vártam. 
K: Ja, értem. 
A: Még egyszer tehát: akkor júliusban, amikor jött először Enikő, akkor ő ment… 

visszajött egyedül (G-hoz) nélküled. És utazott vissza Pestre Molnár… 
G: Molnár Imrével. 
A: Molnár Imrével. 
G: Nem nélkülem, mert én akkor is elkísértem Váradra.  
A. Igen? 
G: Persze. Emlékszem, együtt jöttünk Imrével hárman a kocsiban, és Imre fejteget-

te, hogy nem jó dolog a válás úgy általában, mert akkor a nemzet nem prospe-
rál. És Enikővel röhögtünk rajta, hogy hát ez már mégiscsak sok (derültség)… 
hogy ilyen nemzeti… 

A: Jó. Akkor a Körös-parti ügy, idill az augusztusban volt, amikor mi másodjára 
(egy szó érthetetlen)… 

G: Na, akkor igen, úgy van, akkor augusztusban volt.  
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A: Így van, mert ekkor Enikő jött egy nagy halom sörrel. Ez volt. Igen. 
G: Persze, már eleve… igen, mindenfélét hozott. Úgy van, augusztusban volt a 

Körös-part. 
I: Te, akkor mi augusztus 23-án nem voltunk Váradon. Hová mentünk mi? 
G: Valahova elmentetek. 
A: Szatmárra. Szatmárra mentetek. 
I: Emlékszem, hogy Attila mondta, itt volt Enikő… 
G: Igen. 
I: …és hogy nem találkoztunk, mert nem voltunk itthon. 
A: Ti Szatmárra mentetek… 
K: Lám, milyen szerencse… milyen jó, hogy összejöttünk, és megbeszéljük (ez a 

szó nem érthető tisztán)… 
A: Igen, csak keveset beszéltünk. 
I: Azt tudom, hogy Attila mondta, hogy itt volt Enikő. 
G: No, most azon gondolkodom… Tudod, hogy min gondolkodom én most? Hogy 

ez, amikor Gittai elkísért oda, nem júliusban történt-e, mikor Enikő elment haza 
először, és akkor én elkísértem Váradig, és akkor kísértek volna el Gittaiék hoz-
zátok. Na, erre már nem tudok megesküdni. 

K: De akkor nem vetődhetett fel ez a… ennek a… 
G: Akkor még ez nem vetődhetett fel. Akkor ez nem augusztusban volt? 
K: Nem, azért mert én, amikor felvetődött, utána már aktívan kezdtem töprengeni 

az egészen. 
G: Akkor ez augusztusban lehetett.  
A: Karcsi, ne felejtsd el, hogy ez augusztusban lehetséges, tudniillik jöttél hoz-

zám… 
G: Igen, akkor augusztus… 

(Az első szalagoldal vége) 
 
 

(A második szalagoldal): 
I: Tehát Szatmáron határoztuk el, hogy mégsem lesz gyerekünk, hogy nehogy ki… 

(egy szó érthetetlen) a szeku. 
K: Augusztus végén? 
I: Igen, augusztusban, 23-án, 24-én volt, ez biztos. 
K: Igen… 
I: S amikor az állomáson megérkeztünk, várt Csaba, és ott mondtuk meg neki, 

hogy mégsem lesz most(?) kistestvére. Akkor már felevődött nagyon komolyan, 
hogy az Ellenpontoknál most valami sokkal komolyabbat kell csinálni, és ezért 
maradt el a gyerekcsinálás (nevet). 

K: Mármint az Ellenpontokon belül, igen. 
I: Igen, tehát hogy most meg fog lódulni az egész. 
K: Igen. 
A: No, de ezt mondd el. (G-hoz?) 
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G: (Szavai nem érthetők.)…Oké 
I: Biztos, hogy akkor már foglalkoztatott a programjavaslat. 
K: Igen… 
I: Mert ennek hatására határoztuk el, hogy ne legyen akkor gyerekünk. 
K: Igen. 
G: Na most még annyi adalékot akartam hozzátenni, hogy a Körös-parton, mikor 

ott voltunk, akkor ott volt Kápéjé10 is, és akkor jött, azt hiszem, Sáska Géza..? 
A: Nem, nem. Ő decemberben jött. 
G: Dehogy december, dehogy decemberben jött. 
K: Hát decemberben már nem lehettetek együtt. 
A: Együtt szilvesztereztünk Sáskáékkal akkor decemberben. 
I: Igen, ez igaz. 
G: Na, én nem voltam ott. 
K: De Géza nem volt. 
G: De nem, nem. Nem emlékszel (A-hoz), kocsival megjöttek, és akkor az volt, 

hogy ki kell menni… 
A: …Tudom! 
G: De ez nem októberben volt? 
A: Biharba? Biharra? Nem? 
G: Nem, nem, nem. Nem, a Körös-partról már bejöttünk Kertészékhez akkor, 

Kápéjé ott maradt a Körös-parton egyedül valami nagyon rossz hangulatban… 
A: Igen, valami veszekedés volt. 
G: …s akkor jöttek meg Sáskáék, és azt mondja, nincs benzin, na, menjünk ki Jós-

káért vagy nem? S végül nem mentünk, vagy… végül kimentünk, már nem... 
Kimentünk. Úgy van. 

A: De Enikő ezalatt végig ott volt. 
G: Kimentünk együtt. Igen, mert Lóri… 
A: Emlékezz, ketten, te meg én mentünk Enikő kocsijával őrülten. 
G: Ott volt Enikő, igen, igen. 
A: Én csak arra emlékszem… 
G: S Lóri11 szerzett valami benzint, nem tudom, honnan, valami motorbicikliből 

kiszívta; lényegtelen… Na, szóval így volt. 
K: Kápéjé akkor már Magyarországról ment vissza, nem? 
G (?): Dehogyis… 
K: Mikor jött ő? 
G: …de, azt hiszem, igen… 
A: De igen. Akkor ő már régen nem volt itt. 
K: Persze, ő már márciusban ment el, és áprilisban jött látogatóba. 
G: Hát ez most mellékes ebből a szempontból. 
K: Jó, de… Igen. 

                                                      
10 KPJ – Kőrössi Papp József. 
11 Kertész Loránd 
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G: Igen. Ti (K-ékhoz) nem voltatok ott, Enikő ott volt, ti nem, ti Szatmáron volta-
tok. Úgy van. 

A: De én nem emlékszem Sáskáékra. Milyen szerepe lett volna Sáskáéknak? 
G: Szerepe nem volt Sáskának. 
K: Jó, csak mint tény. 
 (szünet) 
Jó. Hát ennyi, röviden. 
I: (A-hoz) Most már nem tudom, talán veled is összement Sáska, vagy valami vitá-

tok volt, mert emlékszem, hogy erről meséltél. 
A: Az decemberben volt, a vitánk. Nem akart semmit közvetíteni. 
I: Ja, igen. 
A: Egyébként teljes joggal. Ma már látom. 
K: Visszatérve erre: a közvetítésekről beszéljünk? Vagy ne beszéljünk? 
A: Igen… 
G: Milyen közvetítésről? 
K: Tehát ki hozta, ki nem hozta… 
I: De hát gyerekek, egy pillanatra. Most miért ne lehetne beszélni? 
G: Hát vannak még mindig föltáratlan vonatkozásai, amelyek a szekut esetleg ér-

dekelhetik... de ezt meg… 
I: Na, most azt mégis csak ti döntitek el, hogy mikor mit közöltök a közvetítésről 

és mit nem. 
K: Hát ebből nem közlünk le.  
A: Ebből nem… 
K: Illetve közlünk bizonyos dolgokat. 
I: De érted, azért csak meg kellene maradjon valami. 
G: Ki hozta, ki nem hozta? Várjál… (egy érthetetlen szó, nevet ) 
A: Nem, hát ő műszaki ember volt. Na, jó. Térjünk inkább rá a novemberi esemé-

nyekre. 
K: Na, jó. Tehát november elsején ez a tárgyalás. 
G: Igen. Tehát elsején, tudom, hogy kint voltunk a váradi temetőben. Enikő is ott 

volt, ott volt Pistának (Darkó Istvánnak) a mamája is, gyertya, koszorú és min-
den. És amikor Enikő… tehát Enikő elsején még ott volt. 

K: S akkor jöttetek le hozzánk. De akkor… (érthetetlen szó) 
G: Igen, akkor kimentünk Félixre (Félix fürdő). Ott volt Rékasi is, igaz? Ekkor volt 

ez. 
A: Igen. Ott vacsoráztunk. 
G: Vacsoráztunk Félixen és Félixről bejöttünk Karcsiékhoz. Akkor ott volt egy 

megbeszélés, de akkor még nem hangzott el az, hogy… Akkor mi hangzott el 
ott?… Ja, ezek az aláírások… 

A: Akkor már a memorandum kész volt. 
G: …Az aláírás-vállalás. 
K: Persze. Sőt, akkor a memorandum tudtommal már útban volt. 
I: Igen. 
K: Már kint volt. 
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A: A nyolcadik szám már kint volt. 
G: Igen, de az, hogy azt vállalni kell… ez ekkor merült fel olyan formában, hogy 

vállaljuk-e is? 
K: Igen. És én azt mondtam, hogy vállaljuk.  
G: Én is. 
A: Mindenki azt mondta, hogy vállaljuk, kivéve engem. 
G: Igen. 
I: Igen, igen. 
K: Igen. 
G: Na, mostan. Ezt követően, amikor… Nem tudom, hogy Enikő éppen hol volt, de 

nem ment el, mert miután Enikő elment, én már nem maradtam Váradon. Tehát 
egyszerre indultunk el. Sőt, én hajnalban mentem… Van hajnali vonat? Vagy 
éjf… 

K: Éjfél utáni van. Van egy nemzetközi gyors, ami egy óra valahány perckor… 
A: Úgy van. Éjszaka mentél el. 
I: De gyerekek, hát arra vártunk, azért éjszakáztunk. Nem emlékszel rá? Azért éj-

szakáztunk, ott maradtunk, hogy Gézának a vonata valamikor egy és kettő kö-
zött ment. Vagy tizenkettőtől kettőig, valami ilyesmi(?) volt. És arról volt szó – 
még emlékszem rá, hogy talán mi el is akartunk jönni, és akkor arról volt szó, 
hogy most már várjunk, amíg… (érthetetlen szövegrész) 

G: Most ez annyiban érdekes, csak annyiban érdekes, hogy tudom, hogy utána 
Enikőéknek kifogyott a benzinjük még a határ előtt. Rékasival mentek, azt hi-
szem, vissza. 

A: Igen. 
G: És ott kunyerálni kellett nem tudom mit… tehát én nem maradtam ott, miután 

Enikő elment. Tehát ez a beszélgetés a Körös-parton s a kószálás ez akkor tör-
tént egy napon, amikor még Enikő ott volt. Ha elsején volt az a vacsora, ami 
után hozzátok mentünk, lehet, hogy ezt a vacsorát követte a séta. Mármint ezt a 
megbeszélést követte a séta. 

A: Vagy esetleg előző nap? 
G: Nem, előző nap nem lehetett. 
I: Nem. 
A: Szóval az a nap a következőképpen ment. 
G: Azt hiszem első nap… 
A: Várj egy kicsit. Te főleg… ti elmentetek ki a temetőbe föl, és találkoztunk előt-

te, és te megkértél arra, hogy egy Homonnai vagy egy Hatvani embert, aki Né-
metországból jött, és… 

G: Homonnai Gyulát, igen. 
A: …így van… hívjak föl. 
G: Igen. 
A: Akkor én egész este ezt hívtam, akkor mi Jánossal elmentünk a temetőbe, egy 

másikba, ti is elmentetek egy temetőbe. Utána hazamentünk mindannyian, ti 
Kertészékhez, és eljöttetek érettünk, hogy menjünk együtt vacsorázni.  

G: Aha. 
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A: Elmentünk vacsorázni. Karcsiék sehol nem voltak ezalatt. Utána elmentünk 
Karcsiékhoz… Akkor mikor volt a sétálás? Az éjszakai sétálás Lóriék körül? 

G: Te, lehet, hogy még… 
K: És Jóska is ott volt. Ezen volt ott Jóska? 
A: Nem volt ott. 
G: Nem, nem, nem. 
K: Ja, az egy másik séta volt. 
G: Nem tudom, Enikő valahol elpukkant akkor. 
A: Vagy benn maradt volna Lóriéknál? 
G: Lehet, hogy benn maradt valakinél. Mi sétáltunk. 
I: Kertészéknél nem volt, az biztos. 
G: Emlékszem arra… a Kertészéknek a hozzáállására…a… várj csak, hogy is fo-

galmazzam ezt meg… az én nem tudok semmiről, ilyen cinkos (nevet) szemhu-
nyorítással való túlhangsúlyozott éreztetése. 

K: Ez akkor is érezhető volt, amikor mi elmentünk sétálni tőlük négyesben Icuval.  
G: Igen, igen. Akkor is Attila úgy ment…   
A: Mármint Kertész? 
G: …még egy darabig ott volt Attila a beszélgetésen, és úgy ment, mint aki nem 

hall semmit, és mint akit nem érdekel semmi. – Kertész Attila, igen. 
    Na. Hát akkor… Igen. Akkor zajlott ez, hogy én azt mondtam, hogy most meg 

kell semmisíteni mindent, mert nagyon szaglásznak. 
K: De ez már nálunk volt. 
G: Az utcán volt, nem? 
A: Igen. 
K: Az utcán volt? 
G: Az utcán volt. 
I: Nem, nálunk ez nem volt, Karcsi. 
K: Nálunk ez nem volt. Persze, az utcán volt, és akkor Attila féltette az írógépet, és 

én azt mondtam, hogy nem, az írógépet szét kell szedni. 
I: És akkor mondta Géza, hogy most már más eszközökkel kéne, és akkor vetődött 

fel a rádió. 
A: Így van. Én nem akartam a gépet… a felszerelést szállítani akkor… 
K: És még János szedte szét a gépet. Emlékszel rá? 
A: Rékasi? 
I: Igen, persze. 
K: Persze. Felmentünk hozzátok… ez nem tudom pontosan, hogy mikor volt… 
I: Bizony, ott volt a János. 
K: …és ott volt a János, és szétszedtük a gépet, és akkor én szépen leolvasztottam a 

gáz fölött a betűket, azt külön vágtam zsebre, külön a karokat. A betűket úgy 
kettesével-hármasával szórtam be a Körös mélyebb területeire, s a karokat pedig 
egy mélyebb helyen egyszerre bedobtam a Körösbe. 

G: Mit kotorhattak! (nevet) 
K: Az igen… A feneküket. 
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     Na. Jó. Mit beszéltünk mi arról, hogy mi vár ránk végeredményben? Mire szá-
moltunk, emlékeztek még, mit beszéltünk mi akkor erről? 

G: Én csak egy ilyen… 
K: Én úgy emlékszem, hogy meg voltam győződve arról, és talán ezt hangoztattam 

is, hogy bennünket előbb-utóbb úgyis fel fognak göngyölíteni. 
I: Attilának biztos, hogy hangoztattad ezt. 
K: Attilának biztos, nem tudom, hogy… 
A: Nekem az ellenkező volt a véleményem. 
G: (nevet) 
K: Én azt mondtam, hogy ilyen apparátussal kizárt dolog, hogy ne találjanak meg 

bennünket. 
G: Hát nem az apparátus… 
A: (nevetve) Én még mindig csodálkozom, ilyen apparátus… ilyen viszonyok mel-

lett, hogy megtaláltak bennünket. 
G: Te, hát kizárásos alapon is eljuthattak hozzánk. 
A: Persze. Nyilvánvaló, hogy ezt fehér asztal mellett találták ki, és nem nyomozás-

sal. 
K: Igen, majd erre még visszatérek, hogy mi erről a véleményetek.  
    (szünet) 
    Felvetődött ez a kérdés? Mert emlékszem, Attilával beszéltük, és ő azt mondta… 
G: Tudom. Ilyen humoros változatai is voltak ennek, hogy én mondtam, hogy 

olyan gazemberekre kéne terelni a gyanút, akik megérdemlik, hogy hülyére po-
fozzák őket. (nevet) 

A: Így van. Így van. Kallós. 
G: Kallós Miklósra például.12 
A: Meg Győző barátunkra.13 
G: Igen. 
K: Igen, erre én is emlékszem. 
G: El kell a pincébe rejteni néhány félig kész példányt. (derültség) És aztán meg-

törni, és bevallani, hogy bizony, bizony tőlük kaptuk. (nevetés) 
K: A református püspöknek kellett volna.14  
    Na, jó. Igen, és még Attilával azt is beszéltük, nem tudom, hogy (G-hoz) veled 

ez felvetődött-e, hogy az Attila megítélése szerint, ha el is kapnak bennünket, 
elítélnek úgy vagy tíz-tizenöt évre… 

G: (mulatva) Igen… 
K: …és… de valószínűleg, hogy amnesztiával négy-öt éven belül szabadulunk. 

(Derültség, a legjobban Géza élvezi.) 
    Vizet öntsek? 

                                                      
12 A filozófiaoktatás professzora volt a kolozsvári egyetemen. 
13 Hajdu Győző, az Igaz Szó akkori főszerkesztője. 
14 Papp László 1967 és 1989 között volt a királyhágómelléki református egyházkerület 

püspöke. 
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G: Igen.  
A: (megjátszott kíváncsisággal) Mit mondtam még? (derültség) 
G: (csorgás hangja) Kösz. 
K: …mert hát itt nemzetközi felháborodás meg satöbbi, satöbbi, és… 
G: Hát ez a Borbély esetében nem nagyon működik. (Borbély Ernőről van szó.)  
A: Egyáltalán nem működik. 
K: Egyébként én meg vagyok győződve róla, hogy ez a mi esetünkben se működött 

volna, ha… (G-hoz) lévén, hogy te benne voltál, lehet, hogy működött volna. 
Ha te nem vagy benne, akkor nagy a valószínűsége, hogy nem működött volna 
egyáltalán. 

G: Nekem ezt mindig mondták a szekusok. A következő volt, hogy… 
A: Menjünk végig és utána… Ne felejtsd el. 
G: De ezt lehet, hogy elfelejtem. 
A: Na, jó, akkor mondjad. 
G: Azt mondták, hogy… 
K: Úgyis össze lehet szedni időrendi sorrendbe. 
G: Persze. 
Hogy… Például ilyen beszélgetés (egy érthetetlen szó), hogy valljak be mindent, 

mert akkor megússzuk a börtönt mindannyian. Hát, mondom… 
K: Ilyen hülyeséget nekem nem mondtak. 
G: Nem? 
K: Nem. 
G: Mondom, hogy hát a… 
I: Jaj, borzalmas. 
G: Mi? (mulatva) 
I: Azóta azt hiszem, még nem fogott el így az egésznek a… (egy érthetetlen szó) 
A: Még nem hangolódtam rá egészen. 
K: (I-hoz) Vegyél fel valamit. 
I: Miért vegyek fel, nem azért fázom.   (szünet) 
K: Tehát? 
G: Hogy… na, de ez már decemberben volt. Egy olyan fázisban, hogy… nem, 

előbb… hogy… igen, hogy mindent mondjak el, hogy ki volt még benne, mert 
akkor azok is megússzák. Igen, mert ez… ez volt, mondjam meg, hogy mit tu-
dok. 

K: Mégis, mikor mondták ezt neked? 
G: Nem, ez novemberben volt. Mit tudok? Mondom: semmit. Hát, azt mondja… 

ez… Ioana tábornokkal beszélgettem… Nem tudok semmit. És… mármint hogy 
az én szerepemről. Mondom: semmi. De hát akkor mások… Azt mondja, az ő 
meggyőződése, hogy… nemhogy meggyőződése, ő biztosan tudja, hogy én eb-
ben benne vagyok. Azt mondja: nagyon sok mindent tudunk. Tudjuk, hogy Tol-
lassal milyen kapcsolatban… vagy hogy írt… Tényleg írtam Tollasnak (Kecs-
kési Tollas Tibor, költő, a Nemzetőr főszerkesztője) egy cikket, ezt is tudta. 

A: Őrület! Honnan? 
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G: Nem tudom. Lehet, hogy ott van nekik egy emberük. Azt mondja, mindent tu-
dunk, mindent megbocsátunk, hogyha… 

K: Álnéven írtad persze, nem? 
G: Névtelenül írtam. 
A: Ez egy őrület, gyerekek. Hát ezt nem lehet… 
I: (nevetve) …szó nélkül hagyni (nevet, derültség). 
K: Ez van. 
A: Mi van? 
I: Nem lehet szó nélkül hagyni, mondom. 
K: Ez van, mondom. 
G: Mondom, hogy a tábornok erre… 
K: Ez november 6. 
G: Igen… Ha tudnám, se mondhatnám el, mert nem… nem az fajta ember vagyok, 

hogy ilyen dolgokat… szóval különben is…  
  Azt mondja, én ezzel megmenthetném azokat, akik még benne vannak, mert… 

mert egy ilyen őszinte vallomás az az egészet… és… Hol kezdtem el? Miről ju-
tott az egész az eszembe? 

I: Oda akartál kilyukadni, hogy te benne voltál, és azért volt a nemzetközi fölhábo-
rodás. Mondtad, hogy ezt neked is mondták. 

G: Igen… hogy… Nem, itt most akkor összekapcsoltam két beszélgetést. Ez volt 
az egyik, amikor először mondták, hogy én megmenthetek mindenkit, és ké-
sőbb, mikor – már decemberben, vagy lehet, hogy még később – az egész 
megint előkerült, akkor megint… Igen, a jóindulatukat demonstrálták, hogy mi 
milyen nagyszívűek vagyunk, és lám, szabadlábon… 

K: Ismerjük a szöveget. 
G: …szabadlábon van mindenki, és… 
(szünet) 
K: És ekkor mondták neked azt, hogy végeredményben nem is vettél te részt ben-

ne? 
A: Ha azt mondták… 
G: Nem, nem, ez decemberben volt, amikor ezt mondták, és ez már tavasszal kel-

lett legyen, amire most visszaemlékszem. 
K: Igen. 
G: Azt mondták… azt mondták, hogy hát ti az én népszerűségemből akartatok 

megélni, vagy: “pe spinarea ta” (a. m.: a hátadon), vagy valami ilyesmi, és 
hogy ti ilyen… hát én… nem az én kategóriámbeli emberek vagytok, és éppen 
népszerűséget akartatok szerezni általam, és hogy… 

K: Nekem meg a fordítottját mondták rólatok. (nevet) 
I: Hát még nekem is. 
G: Igen? (derültség) 
A: Persze, mindenkinek. 
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I: Nekem azt mondták, hogy jobb, hogyha… hát most már látom, hogy itt volt ez a 
Szőcs Géza… akkor az Andris már lebukott;15ez hétfőn volt… 

A: Ja, igen… De menjünk, később… 
I: …Itt volt ez a Szőcs Géza, ez a nemzetközi kalandor, Attila a terrorista… hogy 

ezek ketten a kalandorkodásaikhoz fölhasználták Karcsit. 
K: Igen, engem behúztatok a csőbe.  
I: Behúztátok a csőbe… 
K: Tulajdonképpen főleg Attilának az áldozata vagyok.  
I: És hogy miért akarom én menteni ezt a két embert? (érthetetlen szövegrész) 
K: …és hogy miket mondtatok ti rólam! 
I: Igen… Hogyha tudnánk, miket mondanak rólunk! 
A: Jó, menjünk sorjában. Mindenesetre hadd… zárójel… (G-hoz) akartál valamit 

mondani? 
G: Igen. Tehát végül is oda kilyukadni, hogy ti meg is kaptátok volna a magato-

két… 
K: Igen… 
G: …de hát… 
I: …rád való tekintettel… (nevet) 
G: (mulatva) …rám való tekintettel… 
I: …ha már barátok vagyunk… 
A: De mondd azt, hogy egyelőre vagyunk csak szabadlábon… mit mondtál? 
G: Hogy? 
A: Mondtál valamit… 
G: Igen. Azt persze mondták, hogy a dolog áll, egyfolytában függőben van. Ezt 

többször is mondták. 
Na de akkor menjünk vissza az időrendig, és még egyszer eljutunk ide. 
K: Igen, az időrendi sorrendbe… hogy mikor hallgattak ki téged legelőször, és 

tudod-e, hogy Kolozsváron mikor kezdődtek a kihallgatások, mert nemcsak té-
ged hallgattak ki. 

G: Te, a következőt tudom. Hogy én egy Ellenpontok példányt – azt hiszem, a 
hetes számból – odaadtam egy Lőwi Dani nevű barátomnak, és az a Lőwi Dani 
ezt odaadta egy Jurás Tibi nevű… 

K: Hogy hívták? 
G: Jurás. 
K: Jurás. 
G: Jurás Tibi nevű volt osztálytársának, aki informatikus. 
A: (nevetve) Milyen értelemben? (nagy derültség) 
G: Milyen értelem… Nagyon furcsa, te, hogy azelőtt hónapokkal találkoztam a 

sráccal, ezzel a Jurás Tibivel, és mondta, hogy milyen furcsán alakul, hogy ő 
lett az „informatician” (informatikus) és az öccse lett a „turnător” (kettős értel-
mű szó, öntőt és besúgót jelent). (Nagy derültség.) 

K: Jó! 

                                                      
15 Keszthelyi András Kolozsvárott. 
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G: Na, ez tényleg egy… 
A: Az öntő a „turnător”? 
G: Igen. Öntő, öntőmérnök vagy ilyesmi. Nahát ez tényleg bejött, mert a Jurás Tibi, 

kérlek szépen, a következő… Jurás Tibi odaadta az apjának, és az apja az egé-
szet lebuktatta, mármint a számot bevitte a szekura. Ez vagy a Jurás Tibi apja 
volt, vagy a Jurás Tibi apjának egy szomszédja, ez végül nem lett világos. 

K: Mikor? 
A: Vagy Jurás Tibi maga vitte be, nem? 
G: Ez ugyanaz a nap, azt hiszem, mint amikor engemet. November 6-án lehetett. 
K: Tehát ez november 6-án volt. 
G: Ühüm. 
I: Na, most egy pillanat. Emlékszem… 
G: Ezt az egészet utólag tudtam meg. 
K: Igen… 
I: …amikor volt az Arany-centenárium…16  
K: Igen… 
I: (K-hoz) Emlékszel rá? Akkor volt lenn nálunk Pap Béla meg Piri (kolozsvári 

ismerősök), és kérdezték tőlünk, hogy hallottunk-e az Ellenpontokról? S akkor 
mondtuk, hogy nem, hogy mi az, hogy Ellenpontok? S akkor mondták, hogy ők 
nem tudják, hogy micsoda, csak annyit hallottak, hogy Ellenpontok, és valami 
egy ellenzéki valami. Mondtam, hogy jó, de hát az mégiscsak kéne legyen va-
lami: röpce volt vagy könyv, valahol megjelent, vagy lap, vagy egyáltalán mi-
csoda? 

K: Én nem voltam ott, mert rajtam látták volna, hogy… 
I: Igen. És te – mondom –, mégis, valami közelebbit nem hallottatok róla? Azt 

mondja, hogy nem, de az volt, hogy hallották, hogy Bel-Erdélyben és már Ko-
lozs… ez már régebben volt, és most már Kolozsváron is keresi a szeku. Akkor 
mondták el… (K-hoz) Emlékszel rá? 

K: Igen. 
I: …hogy Béla, meg nem tudom, hogy hívták azt a nagy tahó, gömböc srácot… 
K: Én sem tudom. Igen… 
I: …aki ott volt náluk, ő és még valaki voltak hárman egy kávézóban Kolozsváron 

valahol kint… azt hiszem, hogy szabad teraszon voltak… 
A: Azt a matematikus gömböcöt (K-hoz vagy G-hez) nem ismered te? Egy rendkí-

vül hülye volt.  
I: És…  
A: Feltehetően az lehetett. 
I: Te, ez nem matematikus volt. 
K: Nem matematikus volt. 
A: Nem? 
I: Ez valami… 

                                                      
16 Akkor ősszel Nagyszalontán volt nagygyűlés Arany János halálának századik évfordulója 

alkalmából. 
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K: …munkás vagy valami ilyesmi. 
I: Na, nem. 
K: Technikus vagy… jó. 
I: (nevet) (nem érthető szó) volt?   
A: Olyan körökben nem mozogtam Kolozsvárt. 
I: És hogy ez a srác ez mondta, hogy hallott az Ellenpontokról, és talán még az is 

felmerült, ebben már nem vagyok biztos, hogy valaki látta és… hogy látta is a 
lapot. És ekkor derült ki, hogy mégiscsak lapról van szó, emlékszel rá? 

K: Igen. 
I: Akkor talán őt is próbálták ott… És most már nem tudom, hogy Béla tagadta, 

hogy ő mondta volna ezt, hogy hát ha van egy ilyen, akkor ő úgyis megkérdezi 
a Kallós Zolit, és akkor… akkor fog róla tudni, vagy ő mondta, de mondom, ez 
nem biztos, hanem lehet, hogy a másik srác mondta azt, hogy akkor a Kallóstól 
ezt meg lehetne kérni. Ez merült fel. 

Ezek után a Bélát behívták a szekura. 
K: Igen. Tehát ez októberben volt. 
I: Ez októberben volt… Hogy mi az, hogy Kallóstól, milyen lapokat, és mi az, 

hogy Ellenpontok? És akkor mondta azt Béla, hogy ő csak annyit tud az egész-
ről, amit az a srác, akivel beszélgetett; azt mondta, hogy hallotta a Szabad Euró-
pán, augusztusban beolvasták az első három számot. 

A: A kövér? 
I: Igen. Ez a srác mondta, hogy hallotta a Szabad Európán, és ezek után kezdett 

érdeklődni utána. És akkor tudta meg, hogy már Bel-Erdélyben keresték, és 
tudnak róla. 

A: Igen, és én megkaptam ezt a hírt. Ez volt az egyik… 
I: (A-nak) Mi ezt azonnal el is mondtuk neked, emlékszel rá. 
A: …legutolsó momentum, ami miatt aztán megsemmisítettük.  
I: És akkor azonnal mindent eltüntettünk. Emlékszel rá? 
A: Így van. Így van. Hát akkor béreltük ki a lakást, nem? 
I: Igen. 
K: Milyen lakást? 
A: A… nem emlékszem annak a lánynak a nevére. 
I: Azt te bérelted, Attila. 
K: Az ördögöt… Hát ez a sokszorosítás előtt volt! 
I: Nem, Attila! 
K: És amikor…  
A: Azzal kezdtük a sokszorosítást, hogy kibéreltük azt a lakást. Nem? 
I: Igen. 
K: Persze, de a sokszorosítás már megvolt. 
I: Nem. (A-hoz) Utána te azt mondtad, hogy elviszed a szitát egy lakásba, ahol nem 

laknak, vagy nem tudom micsoda. Azt mondtad, hogy van egy… nem tudom… 
nyaraló vagy… 

A: Így van. Így van. 
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I: …nem tudom, micsoda, ahova el fogod vinni. Ne semmisítsük meg, mert el fo-
god vinni, és az jó helyen lesz ott. 

K: Én azt mondtam, hogy azt is égessük el. 
A: Igen. 
I: És még arról is volt szó, hogy most már nem csinálunk semmit, de te ezeket biz-

tos helyre teszed, hogy ha mégis majd szükség lenne rá. 
A: Persze, mert én azt mondtam, hogy rövidesen újra szükség lesz, mert ha nem mi 

csináljuk, akkor csinálják mások az egészet. 
I: Így van. Így van. 
A: Te nem emlékszel, nem mondtam neked a címet? 
I: Nem mondtad meg, Attila. 
K: Nem. 
I: Emlékszel rá, hogy az Ellenpontok elején… 
K: Tudod, hogy köztünk is volt egy ilyen, hogy nem fogunk beszélni egymásnak 

sem. 
I: …az Ellenpontok elején megbeszéltük azt, hogy nem kérdezősködünk feleslege-

sen, hogy ne tudjuk… 
A: Csak nem emlékszem arra, hogy hova vihettem volna. 
K: Most tudtam meg Attilától (G-hoz), hogy melyik írást ki írta. Mert otthon nem 

tudtam. 
G: Na most, énnekem is a gyanús jelek ott jöttek be először… 
I: Ez már októberben volt, Géza. 
G: Mi? 
I: Hogy ezt a srácot behívták. Ezt is és még a másik srácot is. 
K: Igen. (G-hoz) Téged is hívtak októberben. 
G: Engem már augusztusban keresett, ha jól emlékszem, Oprea elvtárs. 
K: Tehát a bemondás után… 
G: Valószínűleg igen. De nem tudom így időben… És puhatolózott, hogy mit… 

hogy láttam-e ilyet? Azt mondja, hogy nem kérdi meg, hogy hol láttam, nem 
kéri, odaadjam neki, nem… 

K: Ez augusztusban volt? 
G: Ez augusztusban volt, úgy emlékszem, augusztus végén. Nem kéri, hogy odaad-

jam neki… 
I: Karcsi, de hát ezt már mondta Géza egyszer. 
A: Mondta otthon, igen. 
I: Elmondta Géza. 
K: Igen, de én októberre emlékszem. 
A: Nem, nem, nem, nem, nem. 
K: …hogy októberben… 
I: Nem, Karcsi, hamarabb volt. 
G: Nem, nem. Ez biztos nyár volt. 
I: (G-hoz) Tudom, hogy mondtad. Ezt már elmondtad nekünk Váradon, tudom. 
A: Igen, én is emlékszem. 
I: Még a lebukás előtt. 
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G: Igen. Na, hát ez volt akkor… 
K: …és te megígérted, hogy természetesen, hogyha hallasz róla… 
I: …hogyha hozzád jut… 
G: …hogy azt mondja, ő csak arra volna kíváncsi, hogy létezik-e? 
K: Igen… 
G: Ez azt jelenti, hogy addig hozzájuk példány nem került el. Ő azt mondja, 

hogy… ő nekem azt mondja, hogy én nem is tudom, hogy az útleveleim… útle-
vél-ügyekben mennyit segített nekem, hogy hát mindig ő vállalt értem garanci-
át. És én tegyem meg neki, hogy ha ilyet látok, mondjam meg neki, hogy lát-
tam. Nem kérdi, hogy hol, de csak hogy ez létezik. Ő akarja tudni, hogy létezik. 

   Ezek szerint ők még akkor nem tudták, mikor ez a beszélgetés volt.  
K: Vagy nem hitték a Szabad Európának? 
G: Lehet, hogy nem hitték. 
A: Hát jó, hát… Ez azt jelenti, hogy nem láttak. 
I: Már akkor is ezt a következtetést vontuk le. 
G: Na de tény, hogy akkor már nagyon lázasan nyomoztak, és akkor később apá-

mat egyszer ugyancsak ő meginterjúvolta. Oprea. És akkor aztán… 
K: Az idejére emlékszel? Körülbelül… 
G: Hát ez, gondolom, hogy októberben lehetett már. 
K: Igen… 
G: …és az én kapcsolataim felől érdeklődött. 
(szünet) 
Ez tudod, mikor volt? (A-hoz) Ismersz egy Vándor… Nem Vándor Györgyi… 

Hogy hívják? (nevet) Vándorné Hosszú Enikő? Valami ilyesmi. 
A: (nevet) Hogyne. Az októberben volt. A férjével, azzal a hülyével(?) együtt. 

Igen. 
G: A férjével ott voltak, s akkor ők… Mit hoztak? Valamit hoztak… Na, mindegy. 

Vándorné Hosszú Enikő… 
A: Nekem hoztak, azt hiszem, stencilt. Stencilpótlást. 
G: Na, igen. Jöttek Kolozsvárra, és ennél a Bartunek Katinál találkoztunk, Szabó 

Katinál, aki most itt van Pesten különben, s akiről megint csak mindjárt elmon-
dok valamit. 

  És akkor ott nem tudom, mi volt, nem sokat voltunk együtt, elmentek. És ezekről 
érdeklődött apámnál Oprea. Egy általánosabb kontextusban, hogy hát hogy van, 
s én hogy vagyok, és hogy vagyok megelégedve… és hát Pestről jönnek hoz-
zánk, nem jönnek, s például ő találkozott-e ezekkel, és vajon milyen ügyben jár-
tak itt? S akkor külön téma volt az Ellenpontok. Hogy hát apám tud-e róla va-
lamit, látott-e ilyet vagy nálam vagy… Na. 
Tehát ez októberben volt, igen. 

A: Októberben, és ezeket az embereket mind be, mind ki nagyon átnézték. Éppen 
emiatt a Hosszú, vagy legalábbis a Hosszú Enikőnek a férje, vagy az, aki vele 
volt… 

G: Igen… 
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A: …az élettársa, az megtagadott minden közvetítést kifelé. Arra hivatkozva, hogy 
ő most Korondról visz mindenféle cserepeket és nagy vázákat. 

G: Igen. Na most már. Ezt a Bartunekné Szabó Katit – aki már akkor nem volt 
Bartunekné – november 6-án ugyancsak, mint később, sokkal később, évekkel 
később az anyjától kiszivárgott, bevitték, és három napig benn tartották. Azt 
mondta az anyja. Lehet, hogy ez egy nap volt, lehet, hogy három nap volt, de az 
anyja így mesélte. Három napig benn tartották, és egyfolytában ezekről a Ván-
dor Enikőékről kérdezték, mert neki volt ismerőse, barátja, hozzá jött tulaj-
donképpen. Azt hiszem, akkor ő volt a fő gyanúsítottjuk, ez a Vándor Enikő. 

A: Igen, nem tudom, miért? Tudom, hogy nálam is többször fölke… fölmerült ez a 
kihallgatások során, de hát… nem… nem emlékszem, hogy… (elhallgat) 

K: Na, mi maradt ki ebből a periódusból? 
(szünet) 
A. Melyik ez a periódus? Tehát szeptember–október… 
K: November hatodikáig. 
G: Milyen megelőző gyanús jelek? Valaki még figyelmeztetett, hogy rólam érdek-

lődtek. Valaki még Ernő (minden bizonnyal Gáll Ernő) mellett figyelmeztetett. 
Vagy Aradi Jocó17 volt vagy Gálfalvi Gyurka… szóval… egy ilyen, nem a leg-
jobb, nem a legszorosabb baráti körömhöz tartozó egyén. És… ez akkor volt, 
mikor már Váradról visszajöttem, november első napjaiban… Az a határozott 
érzésem volt, hogy követnek. 

I: (nem érthető szöveg) 
K: Az mikor volt, amikor (G-hoz) téged kikísértünk az állomásra, és állandóan egy 

kocsi körözött körülöttünk? Emlékszel rá? 
I: Persze, tudom. 
K: Mikor volt? 
I: Akkor volt, mikor Géza Temesvárról jött hozzánk Váradra. 
A: De ez mikor volt? 
I: Ez már az ügyek után. 
G: Ez az ügyek után volt. Igen, igen. 
K: Stimm. Persze. Persze. 
A: Igen. 
K: Nem is Temesvárról, Aradról. 
I: Aradról? Nem tudom. 
K: Igen. Amikor az aradi cirkusz volt. 
G: Igen, igen.  
    (Mulatva) Hát nem volt, hogy… Most állítsd meg akkor dinamikusan.  
(szünet, a magnó kikapcsolva) 
K: Na, mehet. 
A: Miről volt szó most? 
I: Semmi. Az tehát, hogy nem az első stádiumban beszéltél velünk az Ellenpontok-

ról, hanem mikor már határozott elképzelésed volt róla. 

                                                      
17 Aradi (Schreiner) József. 
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A: Tehát amikor beszéltünk, az ’81 lehetett… volt, mint ahogy megállapítottuk, 
és… 

K: …kettő…  
A: …Nyolcvankettő volt… 
K: …tavasz… 
A: …és én már 78-ban tudtam, hogy valami lesz, mert akkor megrendeltem az 

írógépet meg a… meg egyet s mást. 
I: Még emlékszem arra is, hogy azon az estén, amikor Karcsi azt mondta, hogy ő 

nem… 
A: Igen… 
I: …nem úgy látja, akkor (K-nak) még azt mondtad, hogy látni akarsz egy számot. 

Tehát ez még a megelőző győzködés volt, amikor Attila azt mondta, hogy „hát 
jó, kedves Karcsi, hát ez akkor is fog menni, hogyha te nem veszel benne részt, 
de jobb lenne, hogyha részt vennél benne.” Ez volt a fenyegetés. 

K: És hatott…  
A: (nevet) …és hatott.(derültség) 
G: Szóval visszatérve: hogy még valami érdemleges volt-e ősszel? November ele-

jén. 
K: Igen. 
G: Azt hiszem… hát nem, ez a sepsiszentgyörgyi kirándulás – mint utólag kiderült 

– ez már teljesen úgy történt, hogy mindent tudtak, minden lépésemet, hogyha 
fényképeztek is Vásárhelyen, ilyen dolgok, akkor ez egyértelmű, hogy akkor 
már… (szünet, recsegés, edényzörgés) 

K: Na, jó. Mikor kezdtünk sokszorosítani? Tehát az első példányok… 
A: Mivel?  
K: Hogy? 
A: Tehát a rámka módszerrel? A lengyel rámkával? 
K: Igen. 
A: A hetedik számnál. 
K: A hetedik–nyolcadik számnál. 
A: Hét–nyolc; ez azt jelenti, hogy… 
K: Szeptember végén, október elején. 
A: Augusztus végén. 
K: Nem, Attila. 
G: Gyerekek, hadd kérdezzem meg: itt Pesten vagy bárhol van teljes kollekció az 

Ellenpontokból? 
A: Van. Nálam is van. 
K: Nálam is. 
G: Na jó. 
K: A Magyarságkutató Csoportnál is. 
A: Szóval… A Széchényi Könyvtárban is. 
G: Na, jó, folytassuk. 
A: Szeptemberben szerinted? 
K: Te, én szerintem szeptember végén.  
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A: Jó… Végén?!! 
K: Persze. Hát akkor volt az, hogy kipróbáltuk, hát először is a hatos… 
G: (ásít) 
A: Te, nagy kánikulában vittük, emlékezz vissza. 
K: Igaz. 
A: Ildikónál18 voltunk nagy kánikulában. Nyitva volt az ablak. 
K: Igaz. Hőgutát kaptunk, igen. 
A: Pontosan erről van szó. 
K: Az csodálatos volt. Ezt meséltük neked, Géza?  
G: (felriad) Nem… hogy mi? 
K: Hát akkor… 
G: Mondjad. 
K: Meséljem el? 
G: (beletörődve) Igen. 
A: Én kivettem egy barátnőmnél egy…  
K: … egy szobát azzal, hogy ott akar dolgozni. (Óbis Ildikónál) 
A: Szóval nem kivettük, hanem azt mondtam… 
G: Azt tudom, arról tudok. 
K: És akkor arról is, hogy elmentünk oda kipróbálni ezt a berendezést. Nagy cso-

magokkal, nem tudom, micsoda… és hogy a csaj tanít, nincs otthon. Attilának 
kulcsa volt hozzá. Bemegyünk, a csaj otthon van. És erre Attila kitalálja, hogy 
új fényképezési módszert akarunk… 

A: (nevet) 
K: …kipróbálni. És bevonultunk a szobába, és elsötétítettünk (derültség). És Attila 

próbálta ott húzni a hogyhívjákot, csak nagyon sűrűre keverte az anyagot, és… 
szóval teljesen szétmázgálódtak a betűk. Összekentük ott az asztalt… 

A: (nevet) 
K: …a szőnyeget, a nem tudom micsodát, és ilyen oldószerrel kiszedtük. Az egész 

ház szaglott az oldószertől (derültség). S akkor kimentem… én már röhögtem 
az egészen, és nem hittem el, hogy a csaj nem tudja, hogy itt valami egyébről 
van szó. 

A: Meg lehetett győzni pedig. 
K: És átjött ide Magyarországra, találkoztam vele, és kérdeztem tőle: te tudtad, 

hogy mi akkor mit csinálunk, mi akkor valami egyebet csinálunk? Nem – azt 
mondja –, én elhittem.  

A: (nevetve) Persze, hát mindent elhitt nekünk. No, mindegy.  
K: És ekkor mondtam azt, hogy na, hát ez így nem megy, add ide, és csináljuk mi 

otthon, slussz-pász (derültség). 
A: Na persze, ez volt az egyszerűbb megoldás. Tudniillik a helyzet az, hogy min-

den rendkívül szakszerűen ment. De hát ahhoz egyfajta gyakorlat kellett, hogy 
az ember a mértéket végül is eltalálja. 

K: Igen, igen. 

                                                      
18 Óbis Ildikó. 
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A: És nekem erre végül is nem volt különösebb affinitásom. 
K: Igen, igen. 
A: És akkor hogy volt, Karcsi? Ti gépeltétek a stencilt is? 
K: Nem. 
A: …Vagy én gépeltem? 
K: Nem, hát a stencil az nálad készült. 
A: Így van. 
K: Na jó. Másik kérdés. Icu mikor szállt be. Én azt mondom, hogy tőle kell meg-

kérdezni (itt egy szó nem érthető ). (I. éppen egyik felébredt gyermekünket altat-
ja.)  

A: Ő nem stencilezett. 
K: Ő nem stencilezett? 
A: Anyám stencilezett. 
K: Igen? 
A: A nyolcasnak a stencilezését, azt hiszem, anyám csinálta. 
K: (csodálkozva) Igen? 
A: Igen. Ezt meg kell tőle kérdezni, de azt hiszem, hogy ő csinálta. Mindenesetre 

amikor Icuék, illetve Icu ott csinálta (az írógéppel történő sokszorosításra utal), 
akkor ő mindenről tudott, mert ő fedte apám felé. Apám abban az időszakban 
arról volt nevezetes, hogy a vécén ült állandóan. Mint szegény Gáll Ernő. Tud-
niillik valamit sejtett az egészről. 

K: Persze. Hát akkor, amikor visszajöttünk ettől az Ilditől, akkor azt mondja: Kar-
csi, Karcsi – azt mondja –, nem lesz ennek jó vége… 

G: (nevet) 
K: …nincs itt ennek az ideje – azt mondja –, ne csinálják. 
A: Ezt apám mondta? 
K: Persze, nem emlékszel rá? 
A: Na, jó. Most akkor ennyi volt az anekdota. Miről… most konkrét és… 
K: Na, jó. De végeredményben azt hiszem, hogy maga a sokszorosítás az akkor, 

szeptember végén kezdődött. Tehát akkor kezdtük mi ezt csinálni. 
A: Azt én nem tudom, de a sokszorosítás, mondom… 
K: …vagy szeptember közepén. 
A: …mert ezt augusztusban… 
K: Mert először megcsináltuk a hetest, és utána megcsináltuk a nyolcast, ha jól 

emlékszem rá. (A kettő stencilje nagyjából egyszerre készült el.)  
A: Igen, de a nyolcas, ne felejtsd el, október végére készült. 
K: Szeptember. 
A: Októberre van datálva. 
K: Októberre van datálva? Október elején volt készen akkor. Október elején azért, 

mert én azt hiszem, szeptember végén – október elején írtam meg a memoran-
dumot. 

A: Igen, igen. 
K: …és azután (A-hoz) írtad te meg hozzá az előszót, és így. Jó.  
Na, menjünk akkor tovább az eseményekben? 
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A: Menjünk, igen. 
K: Tehát akkor elkövetkezett ez a (november) hatodika, amiről te lényegében be-

széltél, Géza. 
A: Hamarabb nem hallgattak ki téged? 
G: Azon a héten? 
K: Azon. 
G: Nem. 
K: Azon a héten nem… 
G: Nem, az volt… Vagy erről beszéltem? 
A: Nem, nem beszéltél. 
K: Említettél valamit, hogy mit mondtak neked akkor. Csak annyit. 
G: A hatodikán a következő volt. Az egy szombati nap volt, én órát tartottam az 

iskolában… tizenkettőig vagy egyig. Azt hiszem, egyig. És mikor kiléptem a 
kapun, ott állt Oprea, Rusu meg a sofőr. A kocsi ott állt arrébb. S mondták, 
hogy na, most jöjjek velük. S hát teljesen a megbántott ártatlanság (nevetve) 
arckifejezésével beültem az autóba, s olyan álmélkodva utaztunk. 

Útközben kiderült a Rusu és az Oprea beszélgetéséből, hogy Oprea nem tud sem-
miről. Rusu útközben szedte fel valahonnan, s Oprea nagyon izgatott, hogy mi 
ez az egész? Tehát ő se tudja, hogy hova megyünk, miért megyünk, és izé… Ezt 
a Rusu se tudja. Rusu csak kapitányi minőségben szolgált, csak fullajtár volt 
ebben az ügyben. 

K: Igen… 
G: Megérkeztünk a Traian utcába, s akkor betessékeltek abba a váróba, ami ott van 

a portásfülkével szemben. 
K: Mint minden szekun. 
G: (nevet) Igen. S kérlek szépen, rengeteg idő telt el ott. Úgy látszik, meg kellett 

várniuk azt, aki végül megjött, vagy megbeszélést tarthattak, hogy mi a teendő. 
A: Ki volt ez? 
G: Egy Bică (mulatva) nevű oltyán, aki Bukarestből érkezett. 
A: Bică? 
G: Bică (olv.: bikö) kérlek szépen… 
K: Hogy nézett ez ki?                   
G: Leírom neked rögtön. 
Bică elég nyakigláb, tehát mondjuk olyan magas (K-hoz) mint te, de jól táplált. A 

jóltápláltság nem ott vevődik észre, mintha volna pocakja, nincsen, hanem a to-
káján, az a borzasztó impertinens külsőt kölcsönző kicsi bajuszán. 

K: Akkor nem az volt, akivel mi találkoztunk, az a bukaresti. Igen… 
G: …a nézésén…olyan kakaskodó… 
A: Hány éves? 
G: …fráter benyomását kelti. Fiatalabb volt, mint Oprea sokkal, de hát nyilván 

magasabb rangú. 
A: Az Oprea regényíró? 
G: Igen. Igen, a Florian Oprea. 
A: Florian Oprea. 
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G: Florian, mert kettő van, van egy Ion Oprea is. 
A: Tudom. 
G: Na, tehát ez a Bică lehetett olyan negyven. És sütött a szeméből a gyűlölet és a 

(kissé mulatva) megfojthatnék. 
És… tehát ez, mondom… eltelt körülbelül egy háromnegyed óra, mire fölvittek, és 

mire Bică megjelent… de nem, még mielőtt Bică megjelent volna, bejött Oprea, 
és azt mondta, hogy „jocul s-a terminat” (a játéknak vége). S ezzel kiment (ne-
vet). 

Bevittek egy cellába, ott leültettek. Bejött Oprea. 
K: Cellába? 
G: Nem… egy ennél (néz szét a K-ék előszobájában) szűkebb kis hely. 
K: …szobába… 
G: A szobába. Nem cella volt. „Jocul s-a terminat.” 
A: Ez hánykor volt? 
G: Ez már olyan… ebédidő után. Lehetett olyan három óra fele, amikor jött Bică. 

És Bică együtt jött be Ioanával… Nem. Először bejött egyedül, aztán bejött 
Ioana is… (szünet) és nagyon baljós arccal kérdezték, hogy mit gondolok, hogy 
miért vagyok itten?  

Hát, mondom, el nem tudom képzelni. 
Hát mégis, gondolkozzam. 
Hát, mondom, jó, gondolkodom, (nevetve) kérek egy kis gondolkodási időt. Á, 

mondom, nem jut eszembe semmi. 
És…ez volt a bevezető. Még voltak ilyen bevezető szövegek, amelyek inkább úgy 

zajlottak le, hogy egymás között beszéltek rólam, de úgy, hogy én is halljam, 
hogy… És hogy hát én külföldön voltam, és a jóindulat és a „banii partidului” 
(a párt pénze) és a „la ziarul partidului” (a párt újságjánál; G. előzőleg a ko-
lozsvári Igazság napilapnál dolgozott) meg ilyen ínyencségek. 

(szünet) 
Tulajdonképpen itt estem csapdába. Amikor belementem a dialógusba. Mert ha én, 

elhatározásom szerint, nem szólok egy szót se, ez a bevallása lett volna annak, 
hogy én bűnös vagyok. De én azért mentem bele egy dialógusba, hogy meg-
győzzem őket, hogy én abszolút nem vagyok bűnös. Tehát azért nem zárkóztam 
el, hogy én önökkel nem tárgyalok, mint ahogy ezt annak idején elgondoltam, 
mert itt úgy nézett ki, hogy még van menekvés. Tehát hogy van… 

S akkor kezdődött: mikor hallottam én először a… Jaj, mit tudok az Ellenpontok-
ról? Hát – mondom –, amit mondott a rádió, s hogy a Spiegel is írta. 

K: De rólad mit beszéltek előzőleg? Egymás között… 
G: Egymás között? Csak ilyen rendkívül… ilyen szarkasztikus és ellenséges meg-

jegyzéseket váltottak. Hát ilyenek, hogy „la ziarul partidului” és… 
K: Ja, igen, szóval ennyi volt? 
G: Nem ennyi, de ebben a hangnemben. 
K: De ilyen személyeskedések voltak-e? 
G: Igen. Igen. Beszélték a Keszthelyi Andris nevet is. 
A: (meglepetten) Hatodikán?! 
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G: Igen. 
A: Őrület! Hát ez őrület… 
G: És azt mondja… 
A: Vasárnap éjszaka bukott le, amikor engem felhívott. 
K: Hajnalban, igen. 
G: Ez a döbbenetes. Én különben itt nyilván elkövettem azt a hibát, hogy bedőltem 

nekik. Azt mondták, hogy… így csevegtünk mindenféléről, mikor hallottam az 
Ellenpontokról? …Mondom ekkor és ekkor. Mit tudok? Mondom, nem tudok 
semmit. 

Hát mégis, hol készülhet ez? Mondom: nekem, ha ilyen egyáltalán létezik, akkor 
én valószínűnek tartom, hogy nem az országban. Hanem mégis hol? Mondom, 
én arra gondolnék, hogy ez Magyarországon is készülhet meg nyugatabbra is; 
hát látnom kéne ahhoz, hogy el tudjam dönteni. 

Mondja: „Să ştii, că Keszthelyi e arestat” – hogy le van tartóztatva. Azt mondja, itt 
van nem messze. És… 

A: (szinte súgva) Ezek szerint többet tudtak. 
G: Hát ez… azt mondja… hát engem… azt mondja: şi cei din Oradea (a nagyvára-

diak is) 
K: Mondják neked hatodikán. 
G: Igen, mondták nekem hatodikán, szombaton. 
A: Te, minekutána mi lebuk… mihozzánk hetedikén jöttek, hát miért mondhatták 

volna? Akkor ők már egy kész tervvel lehettek. 
K: Persze. 
G: Szóval mondták, hogy hát mi volt a… s kérdem, miért vannak ezek az emberek 

letartóztatva? 
Hát – azt mondja – tudom. Ekkor mondta, hogy nagyon sokat tudunk. Mindent 

tudunk rólatok, azt is, hogy… tudom, hogy Tollasnak írtad azt a cikket Király 
Károlyról… és… na…  

És hogy ők azt akarják tisztázni, hogy mi volt az én szerepem ebben. 
Hát – mondom – nekem az égvilágon semmi szerepem, ezek jó barátaim, akiket 

emlegettek, főleg Keszthelyi András. Veletek esetlegesen találkoztam most, mi-
kor Váradon többször megfordultam… De igen, akkor… 

I: De volt… név szerint említette… említették őket? 
G: Igen. Igen. Kérdezem: Care cei doi din Oradea? (Melyik két váradi?)  
I: Kertészéket is? 

(Vége a második szalagoldalnak) 
 
 

(A harmadik szalagoldal:) 
 
K: Kezdjük. 
G: Na. Akkor…  
A: Várj egy kicsit, mert ez, tudod… (egy-két érthetetlen szó) Oké.  
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G: …hogy milyen külföldiekkel? 
A: Azt a „cei doi din Oradea”-t (magyarul: „a két nagyváradi”) mondd már. 
G: Hogy le vagytok mind tartóztatva. 
K: És mondta a nevünket? 
I: Nem mondta. 
G: A neveteket nem, csak „cei doi”-t emlegetett. Én… 
A: Mert hát elsősorban elvileg Kertészék jöhettek volna be, hisz náluk laktál, hoz-

zájuk jártál, satöbbi. 
G: Igen. 
A: Esetleg én, akivel telefonon beszéltél, tehát tudták ezt… 
G: Nem sokat beszéltem telefonon.  
A: Velem azért beszéltél, de Karcsival… tehát konkrétan meg kellett figyeljék azt, 

hogy… 
G: Hát akkor már biztos, hogy figyeltek. 
A: Igen. 
G: Októberben. 
K: Sălăgean szerint július óta figyelték a lakásunkat. 
A: (lebecsülő hangsúllyal) Na jó, hát ez túlzás. 
G: Hát nem… 
K: Te, annyi minden volt igaz, amit mondott nekem Sălăgean… Így utólag kide-

rült, hogy igazat mondott. 
G: Na, szóval aztán rengeteget faggattak a külföldi kapcsolataimról. 
I: (?)… ne haragudj, Géza, egy pillanatra… mondtad, hogy nem említettek nevet. 
G: Igen. 
I: És akkor mondtad, hogy azok a barátaim? És megint nem került szóba név? 
G: (Kérdez valamit, a szövege nem érthető; valami csorog egy pohárba, és ennek 

zaja elnyomja a hangját.) 
I: Mondtad, hogy ezek a barátaim, különösen Keszthelyi Andris, vagy ezeket(?)… 
G: Nem, a nevek szóba kerültek. 
I: Igen? 
G: Nem akkor, hanem… tehát nem rögtön akkor, hanem Kertészék is szóba kerül-

tek különben. 
I: De még ez alatt a beszélgetés alatt? 
A: Hatodikán. Ez fontos, hogy hatodikán mi történt. 
I: Mert érted? Hát, ha te taktikáztál, akkor nem mondhattad. Érted? 
K: Mert ha azt mondtad, hogy ezek a barátaim, akkor kikre mondtad Keszthelyi 

Andrison kívül? 
I: Mert ha te taktikáztál, akkor még nem mondhattad.  
G: Én nem… Én mondtam, hogy Andris barátom. Nem… egy valóban nem a… 

akkor nem  „cei doi”… a „cei doi” később ugrott be a szóhasználatukba. Akkor 
„cei din Oradea” (a nagyváradiak) lehetett. 

A: Ühüm… 
G: És akkor mondta… Ja, igen: hogy Kertész Attila ki? Mondtam, hogy hát szaval-

ta a verseimet; (egy vagy két szó nem érthető) náluk laktam; hogy (K felé) téged 



Budapesti  beszélgetés az  Ellenpontokról – 1986 

180 
 

alig ismerlek; hogy Attilával ilyen felületes munkatársi kapcsolatban vagyok, 
mert az Igazságnak szokott volt írni. 

Tehát faggattak rólatok… Igen, hogy ezek a barátaim. S mondom, nem, nem bará-
taim. 

Na. S akkor tehát a külföldi kapcsolatok jöttek be és a következő. Hogy… ők tud-
ják, hogy én terjesztettem az Ellenpontokat. 

K: Erre ez a pasas vitte be akkor azt az Ellenpontot? Akit az előbb említettél… 
G: A Bică. Igen. 
A: Behozta? 
K: Nem, mondtad, hogy odaadtad egy barátodnak, aki odaadta egy ismerősének. 
G: Igen. 
K: És akinek az apja bevitte. Ekkor vitte be? 
G: Aznap lehetett. Aznap lehetett, mert egy darabig nem volt Ellenpont náluk, s 

erre fel ők tényleg behoztak… 
A: Hetest? 
G: Igen. 
K: Azt, amit odaadtál neki… 
A: Feltehetően a hetes lehetett, mert nekem Raţ azonnal idézte a hetest. 
G: A hetes… A hetes volt, mert nagy alakú volt; tehát a nyolcas a kicsi volt, ez 

hetes volt, egy ilyen fekete mappában volt. Hát ez tőlem kerül a… Én ezt soha 
nem láttam. És akkor aztán hosszas tortúra után rám bizonyította, megmondta, 
hogy kinek adtam oda, hogy Lőwi Daninak adtam oda, hogy nincs mit tagad-
jam. Hát akkor láttam, hogy nincsen; hát, mondom: tényleg. 

Na, és honnan volt nekem? 
Hát, hogy a postaládámban találtam. – Hát, mondja – nem hiszünk ilyen postaládás 

mesének. Mondom, tényleg járt itt egy magyarországi fiú, és… 
K: (mulatva) Az én mesém. (nevetés) 
G: Igen..?  
K: Az én első mesém. 
G: …és hogy attól kaptam, és… Azt mondja: hát ezt még felülvizsgáljuk, ezt a 

történetet. Most arra feleljek, hogy hány példányt kaptam. S mondom: ezt az 
egyet. De nem, ők tudnak… Nyilván ők professzionálisan arra mentek, hogy 
minél több… tehát hogy azt bizonyítsák be, hogy én ezt terjesztettem. Ekkor vi-
lágos lett számomra, hogy nem tudják azt, hogy én közreműködtem a lapban…  

K: Igen… 
G: …mint munkatárs, hanem csak azt gyanítják, hogy én terjesztettem azt. És azért 

tartották aznap a házkutatást Szentgyörgyön is meg Vásárhelyen19 is, mert azt 
gondolták, hogy én terjesztettem. 

K: Nem találtak sehol semmit. 
G: Sehol semmit nem találtak. 
A: A lakásodon? 
G: A lakásomon sem. Én nem tartottam otthon. 

                                                      
19 Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen 
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K: Olyan hírt hallottunk, nem tudom, honnan… 
A: Nekem Raţ azt mondta, hogy hát a Géza az otthagyta, hát bementünk a lakására, 

és ott volt az ágyon például. 
G: (nevetve) Dehogy volt. 
K: Én a polcra emlékszem, hogy ott… (derültség) 
A: (nevetve) Jó, hát lehet, hogy… (???) 
I: Én meg az asztalra emlékszem, úgyhogy most már mindegy (derültség). 
A: Tehát az volt, hogy ott volt rögtön szem előtt, úgyhogy nem is kellett 

házkutatni, hanem elvitték rögtön. 
K: Szóval ez nem igaz? 
G: Nem igaz. Nem, hát Jurásékon keresztül került hozzájuk az a bizonyos példány. 

Na és… hogy hát én kinek adtam? Hát ezzel telt el, hogy… ekkor volt az a jele-
net, hogy én adtam Sütőnek, és hogy Sütő tudott erről. Hogy én adtam Sütőnek, 
és hogy ismerjem be. És én tényleg nem adtam Sütőnek. Mutatni mutattam ne-
ki, de nem hagytam ott nála. S akkor történt, hogy a falba verték a fejemet, már 
annyira eldurvult a dolog. 

A: Ki volt az, aki a falba..? 
G: A Bică. 
A: Aha… 
K: Tehát ez a bukaresti pacák. 
G: A bukaresti, igen… hogy valljam be, hogy Sütőnek adtam. Ez különben meg-

nyugtatott, hogyha csak ezt akarták belőlem kiverni, hogy adtam, nem azt, hogy 
izé… 
Na és akkor a végén úgy látszik, hogy beletörődtek ebbe, hogy én nem… nem 
terjesztettem; úgy látszik, tényleg senki nem buktatott le ezzel, ezen a Juráson 
kívül. És… na, hát ők tudták közben, hogy aznap este kell találkozzam Cselényi 
Lacinál Orbán Gyurival20 és Selmeczivel21. Ez telefonon is kiderült, de ott, a be-
szélgetés folyamán is, hogy ez van. 

A: Tehát akkor már magyarországi emberekkel… 
G: Akkor már mint pesti lakosokkal (egy szó érthetetlen). És szerintem ők ezt a 

szálat követték azzal, hogy elengedtek, én úgy gondoltam. Akkor a következő-
képpen gondolkoztam: Keszthelyi le van tartóztatva, ti le vagytok tartóztatva. 
Ezek szerint ti lebuktatok valahogy, valamilyen úton-módon. Ők tudták, hogy 
én veletek kapcsolatban állok, és ezért szedtek elő mint lehetséges terjesztőt. Én 
meggyőztem őket arról… nemcsak arról, hogy én nem terjesztettem, ez kétsé-
ges, hogy meggyőztem-e, de talán sikerült meggyőznöm őket arról, hogy a do-
log nem Romániában készül, hanem Pesten, és hogy engem azért engedtek el, 
egyrészt mert nem tudják, hogy implikálva vagyok, másfelől mert kíváncsiak, 
hogy vajon mit küldök én Pestre? Tehát csalinak használták ezt az alkalmat, 
hogy én Laciékkal találkozom, és biztos voltam benne, hogy Laciékat rettenete-

                                                      
20 Orbán György zeneszerző 
21 Selmeczi György zeneszerző 
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sen át fogják kutatni a határon. S úgy is történt. Le anyaszült meztelenre, csava-
rokra szedték az autót és minden. 
És akkor én elmentem oda hozzájuk. Amit… nagy marhaságot követtem el, 
mint utólag kiderült, hogy én nem ellenőriztem azt, hogy Andris le van-e tartóz-
tatva, és hogy (A-hoz) te le vagy-e tartóztatva, azt úgy próbáltam meg, hogy föl-
hívtam a számotokat, de az foglaltat jelzett többször is. 

A: Igen. Akkor szét volt kapcsolva, valóban. 
G: Többször is. 
A: Igen. Igen. 
G: És… lehet, hogy az Andris telefonja se volt jó, de én őt nem is próbáltam elérni. 
A: De Andris éjszaka engem tudott hívni. Mi minden éjszaka beszéltünk Andrissal 

akkor. 
G: Igen? Na, hát én őt nem hívtam. Végül aztán emiatt is bukott le, mert másnap 

elindult hóna alatt nem tudom hány Ellenpontokkal. 
A: Szörnyű! 
G: És ezért… na mindegy, végül is, ahogy Andris visszaemlékszik, ez terelte a 

sorsát jó mederbe, ez a lebukás, mert hát ha ez nincs, akkor ma is kolozsvári 
vagy mit tudom én hova való filozófiatanár volna vidéken, így pedig… milyen 
jó, hogy nem kell… Na, hát mondom, ez volt az a súlyos mulasztás, ami mond-
juk engem terhel, hogy Andrist nem tudtam riasztani, és… 
Nem, nekem meggyőződésem volt, hogy… te, olyan pontosan hivatkoztak 
azokra, akik az ügyben benne voltak, hogy gondoltam, hogy úgy látszik, vala-
hogy elcsíptek benneteket, s ti meg nem mártottatok be engem. Tehát azért nem 
tudják, hogy én… s gondoltam, hogy na, akkor amíg… (kissé mulatva) ki tudja, 
meddig tart ki az ellenállásotok, nekem jobb, hogyha eltűnök, nehogy… nehogy 
valamelyikőtök elszólja magát, s akkor aztán vége (?)… (nevet) S akkor léptem 
meg Kolozsvárról. 

A: Ühüm… 
G: Aznap hajnalban. Tehát szombatról vasárnapra.22 

Na, aztán a többi részét elmondom, amikor odaérünk. Most akkor meséljétek el 
ti, hogy mi volt.  

K: Még visszatérve egy kérdésre, az előbb Icuval…(?) 
A: Hogy léptél meg?  Azért ez fontos. 
G: Jó. Azt is elmondom. Igen… 
K: (I-hoz) …hogy mikor kezdtétek gépelni Attilánál? 
I: Attilánál? 
K: Hányas számot? Erre emlékszel? 
I: A hatost. 
A: Szerintem a négy… nem… a négyest. 

                                                      
22 Szőcs Géza itteni állítása téves. Mint láttuk, a szombati (november 6-i) kihallgatása után 

Cselényi Lászlóékhoz ment. A továbbiakban kiderül, hogy akkor éjszaka ott aludt, 
másnap meglátogatta volt feleségét és csak vasárnapról hétfőre virradó éjszaka hagyta el 
Kolozsvárt.  
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I: A Lăncrănjant már gépeltem, az hányas? 
K: Hármas. 
A: (csodálkozva I-hoz) Szóval a hármast?! Te gépelted? 
I: Te, várjál. A hármast én azt otthon gépeltem. A Lăncrănjant. 
A: Így van. Bár a franc tudja, mert azt össze lehet hasonlítani. Egyfajta gépen csi-

náltuk, ne felejtsd el. 
K: Nem úgy, hanem… 
I: Nem, én legépeltem először otthon, és utána átvittük hozzád.  
A: Tehát akkor én gépeltem a Lăncrănjant. 
I: És… 
A: Most az a fontos, hogy milyen gépen csináltuk. 
I: Igen… 
A: Nálam történt vagy nálad? 
I: Nálatok… 
A: És te gépelted nálam? 
I: Igen. 
A: Tehát a Lăncrănjant is nálam. 
K: Én fordítottam, és én gépeltem le.  
I: Karcsi, nem a te Lăncrănjanodat. 
K: Ja, értem, stimm. Igen. Tehát más Lăncrănjan cikkét, igen. Így érted. 
I: Azt én gépeltem le. 
A: De ez nem abban jelent meg, szívem. 
K: De abban jelent meg. 
A: Nem a hármasban. A hármasban? 
K: Dehogynem. Hát minden Lăncrănjan dolog a hármasban jelent meg. 
I: Hát hogyne! Egy számban jelentek meg a Lăncrănjanok. 
A: Igaz, igaz, igaz. 
G: Gyerekek, három óra, s én felolvasok ma délután. 
A: Á, aludj majd. 
K: Kialszod magad délelőtt. 
A: Persze. 
G: Nem tudok délelőtt aludni, mert rengeteg a szaladgálnivalóm. 
K: De muszáj befejezzük ezt a beszélgetést. 
G: De hát ezt nem lehet befejezni huszonnégy órán belül. Mert annyi részlet van. 
A: De így… na, szóval maradjunk abban, hogy… 
K: Látod, hogy haladunk, na. 
A: …maradjunk abban, hogy te tehát elmész. Tehát kiszabadulsz a… Hogy szaba-

dulsz ki? A szekutól. 
G: A szekutól elengedtek. Elmentem Cselényi Laciékhoz. 
A: Követtek? 
G: Hát mi az, hogy követtek? Ott ácsorgott a járőr a Laci ablaka alatt. Laci azóta is 

frászban van, hogy… 
A: De csak… 
G: Azóta nem hajlandó velem találkozni. 
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A: Emiatt? 
E: Emiatt, hogy ő több… 
A: Akkor már itt lakott, ugye Magyarországon? 
G: Dehogyis! 
I: Dehogyis lakott (két szó nem érthető) nemrég jött át(?). 
A: Ja, igen, igen. 
G: Orbán és Selmeczi lakott itt. Ők voltak a vendégek. 
A: Ő akkor vállalkozott arra, hogy téged elvisz? 
G: Ki? 
A: Laci. 
G: Hova? 
A: Valamerre. 
G: Nem. 
A: Tudniillik az terjedt el, hogy akkor ő téged… 
G: Hova? 
A: …Cselényi… 
G: Hova? 
A: Bükkösre. 
G: Tölgyesre. 
A: (nevet) …vagy Tölgyesre… 
G: Nem, nem. Tölgyesre úgy kerültem, hogy a Cselényi… 
A: Na várj, Cselényinek volt valami pozitív szerepe? 
G: Nem. Áginak volt. 
A: Tehát Laci mindvégig genyó volt. 
G: Nem volt genyó, sem… Nem volt semmilyen. Tehát semmilyen szerepet nem 

játszott. Akkor – mint utólag kiderült – akkor nagyon megrémült, de ez akkor 
nem vevődött rajta észre. 
Na. Én pedig Orbánnak az eszébe véstem, hogy mit mondjon el itt Enikőnek. 

A: Igen. 
G: És hogy le vagytok tartóztatva, és hogy én bujkálok. Tehát Enikő ezt végül is 

kezdettől fogva tudta. Hogy én szabadlábon vagyok. 
A: Ő miért nem közölte senkivel? 
G: Úgy látszik, nem volt benne biztos, hogy nekem… Mert én azt mondtam Gyuri-

nak, hogy elhatározott szándékom, hogy meglépek, és valahova eltűnök, és 
Gyuri ezt mint szándékot adta tovább, tehát Enikő nem lehetett biztos, de sejt-
hette… 
(A-hoz) Mondjad? 

A: Nem, én csak a… Te, nézd. Enikő szándékaiban én nem vagyok soha biztos, 
viszont a Rékasiéban igen. Rékasi nem tudta meg Enikőtől ezeket a dolgokat. 

G: Nem tudta? 
A: Nem. 
G: Akkor lehet, hogy Enikőnek az, hogy mivel nem kapott közben ezekben a na-

pokban híradást, akkor lehet, hogy azt gondolta, ha én szabadlábon volnék, ak-
kor adnék hírt magamról.  
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A: De akkor kellett volna azért mégis csak ilyen esetekben küldjön valakit. Vagy 
legalábbis ő átjöjjön, vagy mit tudom én. 

G: Hát ő nem, ő semmiképpen nem jöhetett, ő abszolút… Még ha engedték volna, 
sem találkoztam volna vele, hiszen nyilvánvalóan… 

A: Az egy más tészta. Én most az ő szempontjából nézem a dolgokat. Hát vagy ő, 
vagy küldjön valakit maga helyett, mindenesetre. 

G: Te, én azt írtam neki, és azt üzentem neki, hogy fog hírt kapni tőlem. És ez ne-
kem hosszú napokon keresztül nem sikerült. Ugyanis elmentem Tölgyesre… 

A: Na, tehát megérkezel Cselényiékhez. 
G: Igen, és ott nekik vázoltam, hogy mi van, persze ez írásban történt az egész, 

nem szóban. Ott volt Selmeczi is, Orbán is. Cselényinek mondtam, hogy na, ez 
van, hogy Gyuri mit mondjon, akkor olyan drámai búcsú, a rendőrök kukucs-
kálnak az ablakon (derültség), és akkor Ági, hogy hova megyek, hova megyek? 
Hát valahogy ezektől csak (egy szó nem érthető) sikerül hátha meglépni. S ak-
kor mondta Ágnes, hogy neki ott van a jó ismerőse a tölgyesi szanatóriumban, 
megbízható orvos, Krisár Zoli, s menjek oda. És ott el lehet tűnni, s ott azt 
mondom, hogy beteg vagyok, s akkor ottan beutalnak, és nem tudom mi. Na. S 
akkor… (ásít) 

Na, igen. Akkor ott aludtam Laciéknál végül. Másnap reggel elmentem Mártához. 
A: Elmentél, vagy felhívtad? 
G: Nem, elmentem Mártához, elbúcsúztam tőle is, és a gyereket is megnéztem, s 

akkor Mártának az öccsét, aki éppen autóval érkezett, megkértem, hogy vigyen 
el. S akkor el is indult velem, de láttam, hogy követnek, és nem tudok sehol sem 
kiugrani (egy szó nem érthető). S akkor visszamentem a kis utcámba. És akkor 
hazamentem a kis utcába. 

A: Ő hol tett ki? 
G: A Monostoron. A Monostori úton. Láttam, hogy követnek, nem akartam őt se 

nagyon belekeverni. Hazamentem. Ott rendezgettem a holmikat. 
K: Már hova haza? 
G: A kis utcába. Én akkor már külön éltem Mártától.  
K: Ja, igen. 
G: Nekem volt egy saját lakásom, a Tîrnovan… 
K: Ja, tudom, ott, ahol egyszer felmentünk hozzád. 
A: Persze, ott az állomáson. 
G: Igen, az állomás… a Horea útból nyílik, igen. 
K: Ja, akkor az nem az volt. 
G: Hanem? 
A: Te, a Tompa23 lakására… 
K: Tompa lakásában, igen… 
G: Ja, nem az, az máshol volt, igen. Nem, ez a Tîrnovan Ali lakása volt. Ott föl-

mentem, mondom, rendezkedtem, és lefeküdtem. Nyitva hagytam az ablakot, 
ami… tudom, már hűvös éjszaka volt… Az ablakomból el lehetett érni a tűzol-

                                                      
23 Tompa Gábor rendező 



Budapesti  beszélgetés az  Ellenpontokról – 1986 

186 
 

tólétrát, ami levitt a… Tehát úgy képzeld el a házat: volt egy bejárata az utca fe-
lől… 

K: Ez már vasárnap éjjel volt? 
G: Ez vasárnapról hétfőre… 
K: Igen. 
G: Igen.  
A: Hát akkor mi már benn voltunk. 
K: Igen. 
G: Igen, mert a vasárnap eltelt búcsúzással, meg ezzel, hogy megpróbáltam… Tu-

dod? 
K: Igen… 
G: Na. Lefeküdtem, de ruhában, ott szöszmötöltem, gondoltam, hogy a lakásban 

mikrofonok vannak, s akkor, úgy késő éjjel, mezítláb, a cipőt a kezemben tart-
va, a nyitott ablakon keresztül kiléptem, a tűzoltólétrát elértem, ott fölhúztam a 
cipőmet a létrán, s lementem. 

A háznak ez a hátsó része, ahol a tűzoltólétra is volt, nem az utcára nyílott, hanem 
a kertbe. A ház kertbe vezető bejáratát éjjelente zárták. Zárták a főkaput is. Te-
hát mindkét oldalról zárva volt, és én gyanítottam, hogy ezek valószínű az utcán 
vannak, maximum a lépcsőházban. 
A kerti bejárat az nem volt használatos. 
Na, mindenesetre leereszkedtem a kertbe, és a kertből át lehetett mászni egy 
másik kertbe, és abból egy harmadikba. Úgy, hogy én végül a Horea úton tud-
tam kilyukadni. És ki is lyukadtam. Ez késő éjjel volt. Nem tudom, hogy ami 
most következik, mondjam-e el névvel együtt. Akkor az történt, hogy óriási ke-
rülővel elmentem egy író barátunkhoz, akinek autója van. 

A: Ne mondd el, mert tudjuk, ki volt. 
G: Mondtam már? 
A: Nem, de… 
G: Honnan tudjátok akkor? 
A: Talán éppen tőle. 
G: Őtőle?! Alig hiszem. Ő hallgat, mint a béka erről. Mert ezt a szervek most sem 

tudják! 
A: Te nem mondtad. Tehát csak tőle tudhatjuk. Tudhatom, pardon… 
G: De ő erről nem beszél, nem hiszem, hogy ő erről beszélne. 
K: Na, mindegy, nem… 
G: Te is tudod, kiről van szó? 
K: Nem tudom pontosan.24 
A: Jó, akkor csak én tudom. Mindegy. Most nem akarom megjátszani a jól értesül-

tet. Mondd csak tovább. 
G: Na, hát elmentem hozzá; az éjszaka volt. S mondtam, hogy el kéne tűnnöm a 

városból, mert itt szerintem nagy razziák lesznek utánam, ha rájönnek, hogy 

                                                      
24 Szilágyi István íróról volt szó. 
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meglógtam, és hogy hát nem merek állomáson utazni meg stoppal utazni, tehát 
vonattal meg stoppal, mert lehet, hogy… 
El kell jutnom ide és ide. Hát fogta magát, és elindult velem, s meg is érkez-
tünk. Hát a benzinnel úgy volt… nem volt elég benzinje, annyi volt, hogy el tu-
dott vinni Hévízig (Maroshévíz). Akkor Hévízen kiszálltam, ő visszafordult Ko-
lozsvárra. 

Én Hévízen ott megkerestem egy lányt, akit ismertem, annál húzódtam meg, és őt 
kértem meg, hogy telefonáljon Krisár Zolinak Tölgyesre, hogy jöjjön be Hévíz-
re, és találkozzon velem. Nem akartam Tölgyesre menni addig, ameddig nem 
tudtam, hogy a srác vállalja-e vagy nem vállalja. 

A: Ez hány éves ez a Krisár? 
G: Ő ötvenegyes születésű. 

És aztán hívta, és a srác bejött. 
Na, most a többit, azt most hagyjuk, most ti mondjátok el, hogy mi történt. 
Én majd a tölgyesi dolgokat külön elmondom. Most akkor lássuk, hogy veletek 
hogy volt novemberben. 

A: Ezt vegyük föl? 
K: Felvehetjük. 
G: Jó. 
K: Mindegy végeredményben. Ezt nagyjából ismerjük, úgyhogy nem muszáj fel-

venni. 
I: Felvesszük. (?) 
K: Azért fel lehet. 
G: Hát, ha dokumentumnak számít, akkor miért ne? 
I: (Nem érthető, amit mond. Valószínűleg azért beszél ilyen halkan, nehogy feléb-

redjenek a gyermekeink.) 
A: Na persze, persze. De azt hiszem, ez már föl van… De mindegy, ezzel is ma-

radhatunk(?). (K-hoz) Van elég szalagod? 
K: Van még. Van még ezen kívül még egy órányi anyagom. 
A: Na… 
K: Na, hát az történt… 
A: Mondd csak el, mert… 
K: Jó. Hogy vasárnap reggel szimultán megjelentek Attilánál, Kertészéknél és ná-

lunk. Nálunk éppen buli volt akkor éjszaka, (G-hez) azt hiszem, ezt elmeséltem 
neked a kórházban. 

G: Tudom a bulit… Ja, de mondd csak el. 
K: Éppen le akartunk feküdni, amikor megjelenik Raţ őrnagy, jön elöl, mutatja a 

házkutatási parancsot. Mit keresnek? Aranyat, valutát. Mondom (nevetve) tes-
sék, keressenek aranyat, valutát. 
És akkor sorba vették a könyveket, a folyóiratokat. A folyóiratokat nem tudták 
végignézni, mert hát millió folyóiratunk volt, (G-hoz) emlékszel, végig (egy szó 
autóbúgásba fullad) a fal mentén. És volt egy előzetes szelekciója a könyvek-
nek, utána azt még egyszer átszelektálták (egy szó nem érthető).  
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Az apróságokba nincs értelme most belemenni. Nálunk délután négy óráig tar-
tott a házkutatás. Attilánál a házkutatás tartott… 

A: …hatig… 
K: …hatig.  

Na. És nyilván, hogy utána mindnyájunkat vittek a szekura. 
A: Több is volt… (egy érthetetlen szó) Igen. 
K: Hatra emlékszem, hogy azt mondtad. Na, mindegy. 
I: Tőled vittek el könyveket, Géza? 
G: Semmit. 
I, K: Semmit… 
I: Tőlünk nagyon sok könyvet elvittek. 
K: Sok könyvet, anyámnak a leveleit… 
G: Te, a Révai Lexikont is elvitték; a Révai Lexikont, azt nem adták vissza? 
K: Nem. 
G: Hsz! 
I: Később az írógépeket is elvitték. 
A: Úgy van, és nem adták vissza. Tőlem két írógépet vittek el, és egyet sem adtak 

vissza. 
K: Igen… és… meg egy csomó jegyzetet; Bunyitay Vincének A Váradi püspökség 

történetét kijegyzeteltem, rajzokkal, nem tudom, micsodával meg ehhez hasonló 
dolgokat, na… 
Volt egy „nagyon kompromittáló anyag”, ez a Schöpflin-féle román kisebbsé-
gek angol nyelven. 

A: Azt is elvitték? 
K: Azt is elvitték, persze. 
I: Elvitték az Ady-köri anyagokat. 
K: Az Ady-köri anyagokat, igen. Az összes Ady-köri dokumentációt, mert kivág-

tuk az újságból a híreket, és papírra ragasztottuk. 
I: Akkor már voltak magnószalagok is. 
K: Igen. A magnószalagokat elvitték, (G-hoz) köztük a te köröd anyagát is. 

Na és… , hát velünk így kezdődött az egész. Most mondjam el az egész történe-
tet akkor, hogy mi történt a szekun. 

G: Igen, hogyne. 
K: Na. Tehát azzal kezdődött, hogy beültettek bennünket a terembe, elvitték… 
Ott volt (a bulin és a házkutatás alatt is) a fiam (az első házasságomból), aki akkor 

tizen… hány éves volt? Tizen… hány éves volt …öt éves volt? Tizenhat éves 
volt. Ott volt a tizenhét éves, tehát szintén kiskorú sógornőm és Icunak az öccse, 
aki tíz éves lehetett akkor. És Anikót, tehát, a tizenhét éves, tehát kiskorú só-
gornőmet is velünk együtt vitték. 

G: Hova? 
K: A szekura. S mikor beérkeztünk a terembe, akkor így csináltam, hogy… (kör-

bemutat a falon). Ezzel kezdtük, s akkor leültem, és akkor hozzáfogtunk ott hü-
lyéskedni, nem tudom, micsoda… S végül engem kivittek egy mellettünk levő 
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terembe, s akkor Kiss őrnagy kezdett a lelkemre beszélni, hogy hát itten satöbbi, 
satöbbi. 
Pardon. Még volt egy dolog, hogy megérkezett Sălăgean (a házkutatáskor), aki 
az egészet vezette, és kihívott engem az udvarra. 

A: Ez otthon volt még. 
K: Ez otthon volt még. Tehát a házkutatás alatt. 
G: Igen… 
K: Jó hideg volt, és úgy, ahogy benn voltam, úgy kimentem az udvarra, és hát fáz-

tam. 
És azt mondja: ő egy dologra kíváncsi. Semmi egyébre. Az Ellenpontokra. Ad-
jam elő az Ellenpontokat. 
Hát – mondom – én az Ellenpontokról hallottam a Szabad Európán, többet nem 
tudok. Ki csinálja, mi csinálja? Én annyit tudok, amit a Szabad Európa mondott. 
S én miért félek? 
Mondom: Hogyhogy félek? 
Reszketek. – Hát – mondom – hideg van. 
Azt mondja: Látja azt a templomot? Mondom: Miért, azt akarja mondani, hogy 
többet nem fogom látni? 
És bementünk, és akkor volt az, hogy miután a Révai Lexikonokat otthagyták, 
azt mondja: „Azokat is!” 
Így ránéztek: Azt is? 
„Azt mondtam, hogy azt is!” És akkor utána… szóval ilyen dühösen fel... Nem 
találtak semmit. 

A: Mondd csak a pénzt. 
K: Hogy? 
A: Mondd csak a pénzt is. El akarták vinni a pénzt tőletek. Egyszerűen a készpénzt. 

Volt vagy párszáz lej. 
K: Én nem tudom… (I-hoz) Mennyi pénzünk volt akkor itthon? 
I: Ezer valamennyi lejünk. Akkor kaptál fizetést. Negyedikén kaptál fizetést, és ez 

hetedikén volt. 
A: El akarták azt is… 
K: Igen. 
I: Le akarták foglalni az ezervalahány lejt. 
K: Igen. De aztán otthagyták. 
I: S miután Karcsi nem adta be a derekát az udvaron, ez után mondta, hogy viszi a 

húgomat is. Az után mondta, hogy jöjjön a húgom is velünk a szekura. 
K: Igen. Igen. De a pénzt végül otthagyták. 
I: Igen. 
K: Na, és akkor… tehát bevittek a váróterembe, ott vártunk vagy egy fél órát, utána 

bevittek a Kiss őrnagyhoz is. Kezdi mondani… és írjam le nyilatkozatban. 
I: Egy fél fenét vártunk, Karcsikám. 
K: Mennyit vártunk? 
I: Négy órakor vittek be bennünket, és téged háromnegyed hatkor vittek el. 
A: Így van, akkor… 
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I: Persze. 
A: …utána érkeztem én. 
I: Persze. 
K: Értem. Szóval én erre nem emlékeztem.  
A: Így van. Így van. 
K: Na jó. És akkor leírom a nyilatkozatomban azt, amit Sălăgeannak mondtam (az 

udvaron, a templom mellett). S akkor kezdődik a beszélgetés (Kiss őrnaggyal). 
Mondom, én nem értem, hogy tulajdonképpen mire megy ki az egész, és akkor 
belekevertem az Ady Kört, belekevertem a bihari kiadványt, hogy azért mégis 
milyen disznóságok vannak, hogy a kisebbségekkel satöbbi, satöbbi. 
Azt mondja, írjam le ezt is. 
De ez már másik nyilatkozat volt, mert az elsőt széttépte Raţ. Akkor leírtam 
még egyszer ugyanazt a szöveget, hozzátéve azt, hogy én nem értek egyet azzal, 
hogy… a bihari történelem az nem ez, meg satöbbi, satöbbi. 

I: Én annyit hallottam, én a szomszéd teremben voltam, hallottam, hogy… a Kiss-
nek a hangját egyszer… egyébként teljesen véletlenszerűen benyitottam az ő 
szobájába, miután kint voltam a vécén… Ezután hallottam egyszer, hogy „Tóth 
úr, az Isten bassza meg a fülét!” 

K: Ezt nem ő mondta. 
I: De, hát ezt Raţ mondta. 
A: Nem, ezt András mondta. 
K: Ezt András mondta. Igen. 
I: Ezt András mondta? 
K: Ugyanis az történt, hogy… 
A: De ne… Mindent időrendben, Karcsi. 
K: …az történt, hogy… 
I: (A-nak) Ez akkor volt. 
K: Ekkor volt. Mikor a második nyilatkozatomat is leírtam, és beleírtam azt a biha-

ri könyvet is, hogy milyen felháborító ez az egész, akkor bejön Raţ őrnagy, rá-
néz a hogyhívjákra… 

G: Aki meghalt azóta. 
A: Nem András? 
A: Raţ.  
K: És hozzáfogott üvölteni… 
G: Meghalt. Sokan mondták, hogy meghalt. 
K: Nem tudom. Ezt le kell ellenőrizni. 
A: Nem. Azóta találkozott vele a nővérem…. Igen… 
G: Na és? 
K: …és fel akart rúgni a székkel. És én elhatároztam, hogy ha engem vernek, akkor 

vissza fogom… megpróbálok visszaütni. Hát nem vagyok verekedős típus, és 
hát nem ment nekem, ez az igazság. És… de mindenesetre fel akart rúgni a 
székkel, a szék így megbillent, és akkor felpattantam, és megfogtam így a ha-
muzót. Így (mutatja) a hamuzót. És mondom, hogy micsoda bánásmód ez, hogy 
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mit akar tulajdonképpen? Hát vegye elő a pisztolyát, és lőjön le. Azt mondja: 
még erre is sor kerülhet, és kiment. 
És ekkor jön be András őrnagy, és akkor mondom neki is, hogy micsoda bá-
násmód ez, és neki is mondom, és ekkor kezdett üvölteni, hogy az Isten bassza 
meg a fülét – vagy mit mondott –, hogy… Nagy szarban vannak – ezt mondta. – 
Írja le az igazságot: mi történt? 
Mondom, én az igazságot írtam le, én egyébről többet nem írhatok. 
Na. Mit tudom én, meddig voltam ott; vagy tíz óra tájban visznek fel az emelet-
re.  
És akkor bejön Sălăgean. S akkor megjátszotta nekem a sátánt. Mondta is, hogy 
őt ördögnek nevezik, ő a „dracu” és nem tudom, micsoda, és nem (egy szó nem 
érthető)… 
Azzal kezdte, hogy ő fel van háborodva. Kolozsvárról kell megtudja azt, hogy 
mi történik itt, Nagyváradon. És azt mondja, írjam le szépen a hogyhívjákot… 
tehát ez még a sátán megjátszása előtt volt. 
Írjam le szépen, hogy mi történt, szépen hazamegyek, és kutya bajom se lesz 
utána. Ő a gyermekei életére esküszik, hogy ez így fog történni. 

A: …többször. 
K: Ezt többször elmondta. 
A: Nekem is. 
I: Van egyáltalán gyereke? (derültség) 
K: Nem tudom. 
A: Szerintem nincs. 
K: És… 
A: Ez nagyon szép (szétfolyt?) (érthetetlen szó)  
I: (nevetve) Hátba szúrta az Ellenpontokat... (nem érthető a felvételen). 
K: Egyébként én… 

(A 3. szalagoldal vége) 
 

(A 4. szalagoldal) 
 
I: …és a Zsuzsa (a K-ék kislánya) nagyon f(?)élénk… (érthetetlen szó) köhögött. 
G: Te, hát ez befejeződjön, azután elmegyek. Jó? Most tényleg késő van, nekik is 

és nekem is borzasztó késő van. Szédelgek. 
I: Hát azért az Attila mondja el idáig. Most már legyen egy kis… 
G: Hát ezt elmondja, s én meghallgatom, és utána folytatjuk. Még a jövő héten 

folytatjuk, és akkor meghallgatom, jó? 
     Na, fejezd be. 
K: És akkor azt mondja, hogy… én meg azt mondom, hogy én meg a gyerekem            

életére esküszöm, hogy én az igazat mondtam. 
      Áhá, maga filozófus – azt mondja –, maga filozófus. 
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És akkor kezdte megjátszani dühödtül, hogy ő dühös, és nem tudom micsoda… 
itt vannak tizenheten vagy tizennyolcan, várnak engem lenn a fiúk… Küldje be 
a fiúkat? 
Hát, mondom, ha akarja, küldje be. 
És… utána kiment. És akkor ott ültem egy darabig magamban, s utána nyílik az 
ajtó. Na – mondom – jönnek a fiúk. 
Nem a fiúk jöttek, hanem Sălăgean, és akkor azt mondja, hogy nem gondoltam 
meg magam? 
Nincs mit meggondoljak, mondom. 
Jó. Kimegy. Erre bejön Dulama őrnagy… 

G: Őrnagy? 
K: Kapitány. 
A: Á, kapitány. 
K: …és jön fenyegető léptekkel, rám se néz, csak úgy elmegy az asztal előtt. Nagy 

terem volt vagy négy asztallal. És mondom: Jött engem megverni? 
Hogy?! Mit?! – Á – mondom –, csak hülyeségeket beszélek. 
És kezdi úgy szépen, és… ahogy ez szokás, ugye… és akkor azt mondja, 
hogy… és akkor kezdett ütni. S akkor én felpattantam, és a széket így felemel-
tem. – Teszem le a széket! – Nem, nem teszem le, mondom. És aztán hozzá-
fogtunk így az asztal körül kergetőzni egy darabig. Akkor megállt a terem köze-
pén. Üljek le. Leültem. Akkor megint odajött mellém, és megint kezdett… a fe-
jemet ütötte elsősorban. És… 

G: De mit akart? Hogy mondd az igazat? 
K: Hogy mondjam az igazat. Hát természetes. Mondjam meg az igazat. Megint 

leírtam még egyszer ugyanazt, amit eddig elmondtam. 
Na. Utána Dulama kimegy, bejön egy… a Radu nevezetű szekus, az leül velem 
szemben, (gúnyosan) megengedi, hogy cigarettára gyújtsak, szépen beszél, sa-
többi. Ez utána… 

A: Ez, nekem pszichológusnak adta ki magát. 
K: Törvényszéki orvosnak mondta magát. 
A: Nekem pszichológust mondott. 
K: Igen. Szóval ilyen változatos figura (?) volt. 
A: (nevet) Igen. 
I: (nem érthető a szöveg) 
A: Igen. Egyébként egy szörnyű paraszt. 
K: Egyébként részeg volt a pali szerintem.  

Nem ment velem semmire, én ugyanazt mondtam, vagy ugyanazt írtam, nem 
tudom, hányszor összetépték. 
S akkor egyszer csak bejönnek hárman, tudod? S akkor így körbe vesznek. Én 
meg ülök ott a széken, s az egyik hozzáfogja a fejemet simogatni. S akkor az 
ember várja, hogy most mikor ütik meg. Akkor kimennek, és Dulama elölről 
kezdte megint a verekedést. Végül már dühös lettem, és akkor azt mondtam… 
odamentem hozzá, és azt mondtam, tessék, üssön, tessék, itt vagyok, üssön. 
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De közben záporoznak a kérdések, és ugyanazokat a kérdéseket milliószor föl-
vetik, magyarországi kapcsolatok, ilyen meg olyan, meg nem ez, meg nem az, 
és ugye… (G-hoz) ezt ismered. 
És én úgy éreztem, hogy hát kell nekik adni valamit. Valamit tudnak, adok ne-
kik valamit. Mert úgy látszik, tudnak valamit. Az Ell… konkrétan velem kap-
csolatban vagy velünk kapcsolatban. Tudtam, hogy Attila benn van, megmond-
ták. Ott van Kertész meg nem tudom micsoda… és hogy Szőcs Géza is meg 
minden, szóval… Klappolt a kép, hogy mindenki benn van, és mindenkiről tud-
nak. 

G: Igen, igen. 
K: És akkor azt írtam le, hogy igen, járt a kezemben az Ellenpontoknak három 

száma, éspedig a következőképp: Jött egy Kerekes vagy Szekeres, nem tudom 
pontosan, csak azt tudom, hogy Ferinek hívják, és az… akit én… egyszer talál-
koztam vele Magyarországon. És szóba került, hogy hallottuk az Ellenpontokat 
a Szabad Európán, s azt mondta, mutatok neked valami érdekeset, és akkor ki-
vett… s itt hagyta nekem. 
Na, és mit csináltam vele? És… mondom, hát akkor, amikor hallottam, és akkor 
elmondtam konkrétan azt, ami Pap Bélával történt. És akkor én megijedtem, 
és… – tehát ilyen valóságelemeket fűzve a hogyhívjákba – én megijedtem, és 
akkor megsemmisítettem. 
Ilyenkor nagy csend meg nyugalom meg nem tudom micsoda… Tudod, hogy ez 
hogy megy… És akkor… aztán visszajönnek. Hogy nem igaz. Hogyhogy? Ki 
ez? Azt se tudom, ki ez a Szekeres-Kerekes. És ez mit mondott, hogy hol ké-
szül? Mondom, azt mondta, hogy Erdélyben készül. Honnan jött? Hát, mon-
dom, Budapestről. Hát akkor hogyhogy? Hát mondom, ezen én is töprengtem, 
de nem tudom. 
Szóval – valahogy úgy mondtátok, hogy tereljük Magyarországra… 

G: Igen… 
K: Én ezt… nekem ez nem tetszett, ez az egész dolog, tehát egy teljesen kétértelmű 

dolgot tálaltam nekik, hogy higgyék azt, amit akarnak, tudod? 
G: Jaj! Na, most – ne haragudj, el kell mondanom most azt, amit Bréda (Bréda 

Ferenc) elmesélt. 
K: Éspedig? 
G: Hogy Brédát, kérlek szépen, kihallgatta Rusu, vagy nem tudom, melyik… 

szeptemberben, hogy mit tud az Ellenpontokról? És Bréda azt mondta… hogy 
vajon hol készül? És Bréda – így mesélte nekem – például meg volt győződve 
róla, hogy ez Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely… (nevet) azt 
mondja: hogy a gyanút tereljem onnan egész másik irányba, azt mondtam, hogy 
hát szerintem Váradon készül. 

K: Igen. Ezt tudom. 
A: Bréda mondta? 
G: Bréda. 
K: Igen, ezt hallottam. 
A: Bréda azt tudta, hogy ott készül. 
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G: Honnan? 
A: Én beszéltem vele. 
G: Mikor beszéltél vele? 
A: Egy évvel előbb… annak az évnek az elején. 
K: Az Ellenpontokról? 
G: Te mondtad neki, hogy ott készül az Ellenpontok? Hát mire föl? 
A: Nem ezt mondtam… 
G: Hanem?  
A: …hogy ott készül az Ellenpontok, hanem amikor az Ellenpontok egyáltalán 

megfogalmazódott, hogy lesz, és már éppen hogy lett, tehát ez január-február. 
Sőt, talán hamarabb egy kicsit, most jut eszembe. 

K: Ez érdekes. 
A: Kértem, hogy segítsenek nyomdai kapacitással. Tudniillik Bíró Évának (Bréda 

Ferenc akkori élettársának) az apja nyomdász. Csak azt mondták, hogy hát, ez 
nem megy, mert az úgy nem megy, és nem akarnak belekeveredni. És ők elhatá-
rolták magukat ettől. 

G: (K-hoz) S te honnan hallottad ezt? Amit Bréda mondott nekem. Azt mondtad, 
hogy te is hallottad. 

K: Lehet, hogy te mesélted, nem tudom. 
A: Visszatérünk… Én hallottam ezzel kapcsolatban egy újabb sztorit, azt, hogy 

Bréda mielőtt kiment volna,25 teljesen kipakolt volna erről az ügyről. 
G: Hát mit tudott ő erről az ügyről? 
A: Hát annyit, amennyit én. 
G: Tudod, miért nem valószínű ez? 
K: Hát akkor az már késő volt… 
G: Nem… 
A: Hát azzal együtt. Azért ez… 
G: Te, Brédában az adta vissza a bizalmat, hogy nem engedték be Romániába, 

amikor be akart jönni. Ez az idén volt, azt hiszem.  
K: De ez klappol azzal a ténnyel, hogy ő tudott az Ellenpontokról. Klappol vele. 
A: Igen. 
K: Slussz. 
A: Igen. 
G: Figyelj ide. Akkor ő miért vallotta be nekem? Ha ő tudta azt, hogy Attila végül 

is nekem akármikor elárulhatja azt a dolgot, hogy ő… 
K: Ezt nem tudom. Ezt vele kell tisztázni. 
G: Szóval mindenesetre Bréda nekem ide… 
A: Lehet, hogy agent provocateur, gyenge jellemű (?)… (a végén egy szó érthetet-

len) 
G: Te, figyelj ide. Lehet, hogy Bréda tényleg ez lehet, lehet, hogy Bréda tényleg 

azt gyanította, vagy azt tudta, hogy Váradon, és tényleg ezt le is írta, és utólag 

                                                      
25 Több évig élt Franciaországban; a ‘89-es romániai fordulat után visszatelepedett Erdély-

be. 
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találta ki ezt a sztorit, hogy ő el akarta Székelyudvarhelyről terelni a figyelmet, 
hogy megindokolja, hogyha majd előkerülnek azok a nyilatkozatok. 

A: Te, Bréda pontosan tudta, hogy ott készül a dolog. 
G: Na, ő nekem ezt mondta (mulatva), hogy ő Váradra terelte a gyanút. 
A: Hát akkor?  
K: (G-hoz) Lehet, hogy tőled hallottam. Szóval nem tudom, hogy kitől hallottam. 

Lehet, hogy tőled hallottam. 
Na, és akkor kezdődött elölről megint a hercehurca, a verés, meg nem tudom 
micsoda… de ez mind kézzel ment, és főleg a fejemet, mondom. És… vagy két 
hétig zúgott is a fülem… többet, több ideig, hónapokig így időközönként. 

A: Ne bagatellizáld! 
K: Hogy? 
A. Ne bagatellizáld! 
K: És aztán… kezdtem kombinálni. Hát Attilát is letartóztatták, és itt van Attila is, 

és naponta találkoztunk, hát úgyse hiszik el, hogy én Attilának nem mutattam 
meg. 

G: Igen… 
K: Mondom, na jó, bevallom azt, hogy ezt a három számot, amit én kaptam, azt – 

senkinek nem mutattam meg természetesen, ezt mondtam nekik (gyermeksírás, 
I. besiet a szobába) –, s akkor azt mondtam, hogy Attilának megmutattam, és 
akkor, amikor én meg akartam semmisíteni, akkor Attila azt mondta, hogy még 
adjam oda neki, mert ő még egyszer el akarja olvasni, és akkor ő meg fogja 
semmisíteni. Na jó (sóhajt). Ez volt már reggel nyolc órakor. És András őrnagy 
bennünket szembesített úgy, hogy háttal ültünk egymásnak, (G-hoz) ezt isme-
red, elolvasta a… 

G: Nem, engem így nem szembesítettek senkivel. 
K: Nem?  Tehát hátasítottak bennünket. Nem nézhettünk egymásra, András őrnagy 

bejött, feltette a kérdést, és akkor én részletesen elmondtam azt, amit írtam a 
nyilatkozatban, hogy Attila értse, hogy miről van… én mit mondtam. 

G: Igen… 
K: S akkor Attila, kicsit fáradtan – mondtam is Attilának, hogy én akkor rettenete-

sen csodáltam őt –, olyan… kicsit megtört hangon mondta, hogy ez hazugság, 
és nem igaz az egész. Mondom: ennyi verés után még mindig így tartja magát. 
(derültség) És… Csak egy hét múlva tudtam meg, hogy nem verték. 
Na és aztán úgy dél tájban hazaengedtek bennünket. 

A: Engem nem. 
K: Attilát nem. Én összesen negyvennyolc órát voltam bent az egész periódusban, 

amit effektíve a szekun töltöttem. 
G: Aha. 
K: És hát ez dél volt, nyilván akkor már tanítani nem mehettem, hazamentem, lefe-

küdtem aludni. 
Icuval még… Icu is jött, és …ráadásul még mi volt… azt mondja a fenyegetőzés 

közben Sălăgean, hogy… 
A: Andrást mondtál. 
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K: …akarom látni… 
A: Igen… 
K: …akarom látni a feleségemet így „harcea-parcea” (olv.: hárcsá-párcsá)? Ilyen 

véres húscafatnak vagy valami ehhez hasonló... nem tudom milyen kifejezést 
használt. S én nem szóltam rá, csak néztem. És az első nap az volt, hogy mindig 
így a szemébe néztem mindenkinek. S akkor bejön hogyhívják… Raţ őrnagy, 
így nézek a szemébe, és azt mondja… hozzáfog üvöltözni: nézd meg, úgy néz 
rám, mintha ő vallatna bennünket, nem mi őt. 
És… na most… hát közismert volt az Icuval való jó kapcsolatunk, gondoltam, 
azt se hiszik el, hogy én ezt nem mutattam meg Icunak. Tehát valamilyen mó-
don… kérdezték is, hogy a feleségem ezt látta? – Mondom: én ezt eltettem, és 
úgy tűnt, hogy… úgy rémlik, hogy az egyikbe mintha belenézett volna, az egyik 
számba, csak úgy megnézte, hogy mi az? 
És akkor reggel, mikor írtam ezt a nyilatkozatot, akkor hát ezt is hozzátettem, és 
akkor András őrnagy rám üvöltött, hogy: mit keveri bele a feleségét?! 
Na, ettől kezdve én egy szót nem szóltam arról, hogy Icunak, és mindent leta-
gadtam Icuval kapcsolatban, tudod? 

G: Igen… 
K: És aztán… este úgy tíz órakor megkérdeztem, hogy na, és a feleségem? Azt 

mondja: ó, már otthon van. Hát éjfélkor engedték el pontosan… 
G: Igen… 
K: …és reggel hallom a hangját a folyosón. És iszonyú dühbe gurultam, hogy ha-

zudnak a nyomorultak, mert egész éjszaka itt tartották ezek szerint.  
De nem az volt, hanem visszarendelték reggel nyolcra. 

G: Igen… 
K: Na, és akkor… 
I: …azzal, hogy nehogy eltűnjek. 
K: Igen. 
I: És én azt gondoltam, hogy honnan az Istenből veszik, hogy eltűnhetek, amikor 

Karcsi benn van a szekun, érted? Aztán kapcsoltam, amikor már megtudtuk, 
hogy (G-hoz) te eltűntél, hogy nyilván amiatt. Jó éceszt adtak egyébként, mert 
nem volt bátorságom megtenni, mert…(?) (a befejezés nem érthető). 

K: Na és szombat (helyesen: hétfőn) délben azzal váltunk el, hogy másnap, tehát 
kedden délután négykor jelentkezem náluk. És menjek tanítani. 
El is mentem tanítani, persze az is olyan tanítás volt, hogy a gyerekekkel olvas-
tattam a könyvet, és érezték, hogy valami nem stimmel, és halálos csendben 
volt minden osztály. S a kollégák kérdezték, hogy mi van, beteg vagyok? Mon-
dom, igen, beteg mert, nem érzem jól magam. Menjek el orvoshoz. Mondom, az 
lesz a vége. 
És aztán… telefonálnak, keresnek telefonon. Hív a titkárnő. Tudtam, hogy a 
szeku: ne négyre menjek be, hanem kettőre. 
Az utolsó órámról ellógtam, hazamentem, szóltam Icunak, és akkor bementem 
kettőre. 

G: Közben nem láttad, hogy követnek, vagy ilyesmi? 
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K: Te, de igen. Nem is hogy követtek, hanem ilyen… emberek voltak állítva. Kö-
zönséges rendőr. Láttam, hogy figyeli, hogy megyek a villamoshoz, felszállok a 
villamosra, hogy szállok le a villamosról, felszállok a buszra. Az egy másik 
rendőr volt. Szóval így, érted? De egyébként én nem néztem, nem érdekelt. Azt 
mondtam: mit érdekel engem? Megyek az iskolába. Hát csókolják meg. Hát mi 
van? 

G: Igen… 
K: Na és aztán a… kedden, amikor bemegyek két órakor, azzal kezdik, hogy eli-

bem teszik Nagy Bélának, aki… 
A: Újságíró. 
K: …az irodalmi titkár lett a hogyhívjáknál... (a színháznál) 
A: Ja, igen. Tudom. (G-hoz) Helyetted. 
K: …Nagy Bélának a nyilatkozatát, hogy őneki odaadtam olvasni négy számot – 

miután én hármat vallottam be – odaadtam neki olvasni négy számot, és hogy 
akkor, amikor ő ezt átadta, akkor a feleségem is ott volt. 
Mindent elfogadtam volna a nyilatkozatában, azt mondtam, hogy hát az ember 
megérti, de ezt sose fogom neki megbocsátani, hogy miért kellett azt mondja, 
hogy Icu is ott volt. 

A: Lehet, azt hitte, hogy te ezt bevallottad már. 
G: Na, jó.  
K: Akkor is. Nem emlékszem rá! Érted? 
G: Persze, el is felejthette éppen. 
K: Nem tudom, hogy a felesége ott volt-e. Nem emlékszem rá. Érted? Ez a mini-

mális. Érted? Ez a minimális. 
I: Hátha azért, mert Béla tudja, hogy a nők azok emancipálódtak? 
A: Nem. Egy paraszt. Tudjuk, hogy a parasztok kik. 
K: Na, mindegy, most ne Nagy Béláról beszéljünk, hanem beszéljünk tovább az 

eseményekről. 
S utána: hogy egészítsem ki a nyilatkozatomat. Jó, mondom, kiegészítem. Köz-
ben elibem teszik Varga Gábornak a nyilatkozatát, amelyikben azt mondja, 
hogy én egyszer, amikor a kisfiát elhozta hozzánk, s hátramentünk a nyulakhoz, 
akkor említettem neki, hogy én láttam egy számot. Érted? 

A: Ezt nem is mondtad nekem. 
K: Tehát tulajdonképpen… Hogy? 
A: Ezt nem mondtad nekem. 
I: Dehogynem. 
K: De mondtam… Tehát tulajdonképpen hogyha én végig tagadok előzőleg, hogy 

nem láttam egy számot, keddre úgyis kiderült volna, hogy én láttam. Ráadásul 
kiderült, hogy hazudtam. Először ugye, hogy azt mondtam, nem láttam; hazud-
tam másodszor, hogy azt mondtam, hogy nem adtam oda senkinek; végül Ará-
nak odaadtam, de senki másnak; utána kiderül, hogy de igen, odaadtam még 
Nagy Bélának is, ráadásul nem három számról van szó, hanem négy számról 
van szó.  
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Na, jó. És akkor ezt… kiegészítem a nyilatkozatomat ezzel. Ezekkel a tények-
kel. És azt mondja: hát miért mondtam három számot? Hát, mondom, azért, 
hogy ne komplikáljam itt a dolgokat, mert három számot mondott be a Szabad 
Európa, hát akkor három számot mondok én is.  
Na, de mi lett a negyedik számmal? Hát, mondom, ami volt, én azt odaadtam 
Attilának. Tehát a negyediket is. Attila közben bevallotta, hogy tényleg a három 
számot… 

A: Miután már nyilvánvaló volt (nevetve). Szét kellett tépnem, és így behullattam a 
Körösbe (általános derültség). 

K: Gondoltam, legalább lesz annyi esze, hogy azt mondja, hogy elégette otthon, és 
bedobta a vécébe. De nem… 

A: Nem, a Körösbe… 
K: …azt mondta, hogy a Körösbe dobta bele. Szóval ilyen… ezt senki se hiszi el. 
A: (fuldokolva a nevetéstől) Hát nem… otthon nem lehet elégetni, hát ne hülyés-

kedj. A tömbházban nem lehet fűtőtesten... 
K: Ráteszed egy tálcára és elégeted. 
G: Na és? Nem hitték el neked a Köröst? 
A: Nem hitték el. Na de hát azzal tehetnek egy nagy darab szívességet. Ebben ma-

radtunk, hogy én bedobtam. 
K: És akkor az volt, hogy na, de mondjam meg, hogy ki volt az a… meséljem el 

részletesen – dühösen ott Sălăgean –, hogy ki is ez a Kerekes-Szekeres, akinek 
nem tudom a nevét, hogy ismertem meg…  

G: Szóval ezek szerint… 
K: …kitaláltam egy történetet, hogy hol ismerkedtem meg: a November 7-e téren. 
G: Hadd kérdezzek valamit akkor. Ezek szerint akkor ők még nem tudták, hogy hol 

készül az Ellenpontok? 
A: Nem. 
K: Nem. 
G: Nem? Akkor ez hogy derült ki? 
K: Nem tudták… 
A: Szerintem ott derült ki nálunk. 
K: Ott derült ki nálunk. 
     Na, most még valamit, hogy… valami most hirtelen beugrott… 
G: Tehát akkor vajon… igen..? 
I: November 7-én… 
K: Előző nap… nem, előző nap volt még valami, ami… Na, mindegy, majd 

eszembe fog jutni… Még volt valami. Na, mindegy.      
A lényeges az, hogy kitalálom ezt a történetet, hogy hol ismerkedtem meg, beleke-

verek egy olyat, aki valóban létező személy, de tudtam, hogy az utóbbi időben 
már nem járt Romániában, és valószínűleg nem fog. A Ferit, a Szilágyi Ferit. 

A: Outsider. 
K: Hogy ő ismertetett meg, és hogy ott egyetemistákkal… Igen? Egyetemisták? 

Miféle egyetemisták, kik voltak azok? 
Hát, mondom, én már nem emlékszem a nevükre. Nem emlékszem rájuk. 
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És hogy milyen ávósokat ismerek én ott Magyarországon? Ávósokat. 
Mondom: mibe akarnak maguk itt engem belekeverni? 
Na, megijedtem, mi? Megijedtem. 
Szóval nem tudtam, hogy tulajdonképpen mi a… mire akarnak kimenni. Most 
az igazságra kíváncsiak tényleg, vagy pedig valamit konstruálni akarnak, érted, 
ezt nem tudtam. 

G: Igen… 
K: És akkor: kihez mentem én Magyarországra, mikor ott voltam? Mondom, a 

nagynénémhez. Hol lakik a nagynéném? Hát, mondom, meghalt három éve. Er-
re Sălăgean hozzá fog röhögni dühösen. Azt mondja, az egyiknek nem tudja a 
nevét, a másik már meghalt – azt mondja, hát szóval mind ilyen személyekkel… 
Na, jó. S akkor végül Sălăgean kimegy. Szóval nem mondok semmit. Én: ez 
volt az igazság. Ez az igazság. 
És akkor bejön Raţ őrnagy meg Dulama együtt. S akkor előveszik a gumibotot. 
Persze előzőleg már ott volt a bilincs az asztalon az első éjsza… nap is, és 
mondták, hogy ez egy olyan bilincs, hogyha a kezemre teszik, megmoccintom, 
akkor szorul össze. És tényleg van ilyen bilincs, nyilván. 

G: Tudom. 
K: És…na, most… megbilincseltek, tehát hátra bilincselték a kezemet, s akkor 

elővették a gumibotot. És odaállítottak a… az utcára nézett a szoba, és odaállí-
tottak a két ablak közé arccal a falnak, s akkor eloltották a villanyt. 
Na most, nekem van egy ismerősöm, aki le volt csukva, és azt mondta, hogy az 
ember üvöltsön, ez a legjobb, hogy kiüvölti magából a… Első nap ez nem ment. 
Na, akkor, mikor ez a villanyoltogatás kezdődött, akkor én hozzáfogtam üvölte-
ni, és én mindenre üvöltöttem ezentúl, érted? 

A: Ezt én hallottam… (egy szó nem érthető) 
K: És nekem estek a gumibottal. Dulama kivette a gumibotot, Raţ őrnagy a hajamat 

tépte, csomóban hullott, amikor hazamentem. És… megrugdosott, és a gumibot 
nyoma végig látszott ott, ahol a ruha takarta. De látszott, hogy nem akarnak 
nyomokat hagyni, ez abban látszott… Idegesítette őket, hogy üvöltök, s akkor 
bevittek egy másik terembe, és ott folytatták, akkor a talpamat ütötték… Egy 
ilyen vastag talpú cipő volt rajtam, tehát nem éreztem semmit, de üvöltöttem, 
mint az állat, és… 

A: Kérem(?) ezt törölni (nevet, általános derültség.) 
K: Miért? 
I: (nevetve) Hát hogy nem éreztél semmit. 
K: Nem, amikor a talpamat ütötték, nem érzett, és onnan láttam… 
A: Na, jó… Minek ezt most kihangsúlyozni? 
K: És… 
A: (Ironikusan) Amikor engemet elgázosítottak Auschwitzban, nem éreztem, á, 

semmit nem éreztem. Ábszolút. (derültség) 
K: Na, és akkor az történt, hogy… 
I: Van egy ilyen sztori. 
A: Hogy? 
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I: Van egy ilyen igaz sztori, majd elmondom. 
K: …onnan vettem észre, hogy nem akarnak nyomokat hagyni, tehát látható nyo-

mokat, hogy akkor, amikor… A kezemet is ütötték, hogy tartsam a tenyere-
met… és ilyenkor persze felvetődik a kérdés az emberben, hogy mi van akkor, 
ha nem tartottam volna? Hát akkor is ütöttek volna, csak éppen nem a kezemet 
ütötték volna. Szóval… 

G: (derülve) És te tartottad, hogy üssék? 
K: Igen. S akkor az egyik ütés után itt (mutatja) szépen kék lett, és kezdett megda-

gadni, tudod? Látom, hogy Dulama olyan aggodalmasan szemléli a kezemet, és 
aggódik. 

G: (Hangosan nevet, általános derültség.) 
K: Aztán Dulama le akarta vetetni a cipőmet. Raţ azt mondja, nem, nem, hagyja 

csak, a cipőn keresztül üssön. Attól féltem, hogy szétverik a cipőmet, (nevetés) 
és… 

I: Akkor még az az egy cipőd volt, az nem lett volna mindegy. 
K: Így van. Az az egy cipőm volt (derültség). 

És aztán végül levették rólam a bilincset; már akkor is üvöltöttem, amikor a bi-
lincset levették (nagy derültség). 
És utána nézik… Azt mondja: Te jó Isten – azt mondja –, hát ennek a csuklója 
pont olyan, mint a bilincs, ezért bírta ilyen sokáig. Hát vékony a csuklóm. És ar-
ra gondoltam, szegény Gittai (Gittai István nagyváradi költő), ha azt megbilin-
cselik ezzel a bilinccsel. 

A: (Hangosan nevet, általános derültség.) 
K: Négyszer ilyen csuklója van, mint nekem. 
G: Tudom… (egy érthetetlen szó) 
K: Aztán a falhoz állítottak, így szembe. Ott álljak a fallal… ott álltam a fallal 

szemben. Írjak nyilatkozatot. Hát, mondom, most írjam le még egyszer azt, amit 
eddig leírtam? 
És végül éjfélkor elengedtek. De bevittek Attilához, és… 

A: Nem volt ilyen egyszerű. A telefonokat is mondd. 
K: Az nem akkor volt, az később volt. 
I: Az később volt. Az csütörtökön volt. 
A: Bocsánat, vissza az egész. 
I: Ez még kedd, Attila. 
K: Ez még kedd. És bementünk; akkor ott ültél… akkor is ott ültél a kis szobában, 

de akkor Raţ őrnagy ott állt mögötted, és rettenetesen figyelte az arcomat, hogy 
most mi történik, a másik meg mögöttem, és figyelte az Attila arcát, biztosan. 
És: hogy mondjam meg a negyedik számot. Mert Attila hármat már beismert, a 
negyediket (nevet) nem akarta beismerni. 

A: Igen. 
K: Kétségbe voltam esve, érted, hogy te jó Isten, mennyit verhették ezért a három 

számért, és most mennyit fogják még verni ezért a negyedikért. 
A: Hát én nem aludtam egy csomót. Nem vertek, de nem aludtam abszolút. Nem 

mehettem ki pisilni, nem kaptam enni. 
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K: …Úgyhogy egészen elcsuklott a hangom, annyira tönkre voltam menve, hogy 
most miattam végeredményben verik Attilát. És… Attila ezt szememre is vetet-
te, hogy hát olyan sírós hangon mondtam neki. 
Na, jó. 

I: Ennél a felvételnél… (a vége nem érthető) 
K: Pedig csak őt sajnáltam. 
A: Na jó, oké. 
K: És aztán… na, engem elengedtek. 
A: Mit mondtál akkor? Ja, a negyedik számot. 
K: Ja, igen. Mondtam neki, hogy te, emlékezz vissza, mondom, amennyi volt ná-

lam, azt mind odaadtam neked. 
A: Igen. 
K: Hát emlékezz már vissza! 
A: Igen. Akkor visszaemlékeztem.  
I: (Nevet, derültség.) 
K: És akkor utána visszaemlékezett Attila. 

Hazamentem, átmásztam a kerítésen, mert be volt zárva a kapu, és bementem. 
Nos, másnap délelőtt… tehát ez volt kedden, és akkor volt az, hogy hazame-
gyek, Icunak, mikor beenged, akkor így örömmel a fülébe súgom, hogy a verést 
is meg lehet szokni. Tényleg kezdtem megszokni a verést, és… 

I: Borzalmas egy emlék. 
K: …tudtam azt, hogyha engem így fognak verni, mint ahogy eddig vertek, én egy 

szót többet nem mondok. Slussz. 
I: Én addig azt hittem, hogy csak a könyvekben van olyan, hogy az ember elájul, 

érted, ilyen ponyvákban, vagy nem tudom mi, nagyon… De akkor tényleg úgy 
volt, hogy ott álltunk fönn a lépcső tetején, Karcsi átfogott, és akkor súgta, s 
egyszerre éreztem, hogy mind a ketten szépen lezuhanunk a lépcsőn. 

K: Egyébként még valami volt, és ezt (I-hoz) azt hiszem, leírtam neked: hogy 
előbb-utóbb, mondom, úgyis kiderül, hogy kicsoda… valamelyikünk úgyis be 
fog… meg fogja mondani. De ne én legyek az első, aki köp. Persze, én akkor 
azt hittem, hogy mindnyájunkat egyformán vernek. És akkor, ha egyformán is 
vernek, ne én legyek az első, aki – annak ellenére, hogy végeredményen egy-
részt megegyeztünk abban, hogy ha úgy adódik, akkor… Ez pont akkor volt, 
amikor Enikő is ott volt. Nem? 

I: Igen. 
A: Igen. 
K: …hogyha úgy adódik, akkor hárman vállaljuk. 
A: Persze. 
K: Ha úgy adódik… 
A: Persze, ez megegyezés volt. 
G: Igen. 
K: Ha úgy adódik, ha úgy látjuk a szituációt… 
A: Igen. 
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K: …akkor hárman vállaljuk a dolgot. Na és… De mégse én legyek, aki megmon-
dom. Ne én legyek az, aki hamarabb megtörik. 
Na, és a következő történt. Másnap délelőtt pedagógiai kör volt. Ez a pedagógi-
ai kör (G-hoz), ezt tudod; ez azt jelenti, hogy összegyűlnek egy iskolában, tarta-
nak egy mintaórát, utána megbeszélik, utána… satöbbi. 
Ez pont az (Ara-Kovács) Attiláék mellett levő iskolában volt. Ott bemegyek az 
iskolába, direkt elkéstem a mintaóráról, mert nem volt kedvem bemenni. Ahogy 
kijönnek az óráról, akkor én is beülök a padba, s jön – egy kicsit sápadtan – az 
igazgató, az iskola igazgatója, hogy hívnak a telefonhoz. 
Na, ez volt kilenc óra néhány perckor. 
Hát a folyosó végében már várt a két szekus, beültettek a kocsiba, s elvittek az 
én iskolámba. 

A: Ki volt a két szekus? Farkas és… 
K: Nem. Nem ismerem őket, szóval nem tudom. 
A: Nem is láttad őket addig? 
K: De láttam őket. 
A: És azután se? 
K: De ezekkel nekem semmi hogyhívjákom nem volt, érted, semmi nexusom. 
A: Nem volt egy nőies közöttük? Egy ilyen… 
K: Egy fekete hajú volt az egyik, a másik már nem tudom, milyen volt. 
A: Volt egy teljesen buzoid, de abszolút, aki Emeséékhez jár pókerezni. (Nagy 

doktorékhoz.) 
Na, jó, mondjad tovább. 
I: Azt láttuk Emesééknél, de az nem volt a mi közelünkben (? a vége nehezen ért-

hető, és egy szó itt hiányzik is). (nevet) 
A: Igen. 
K: A mi körünkben nem volt. Velünk nem foglalkozott. 

Na, mondjam tovább? 
A: Hát persze.  
K: És aztán az történt, hogy végignézették ott… végignézték… kinyittatták velem 

az összes szekrényeket. Én voltam a laboratóriumnak a felelőse, kémia meg ve-
títőeszközök meg minden. Nem találtak semmit. És akkor volt az… Mondjunk 
neveket, aki… 

A: Igen. 
K: Mondjunk neveket. 
A: Mondd. 
K: Na, most… Király Ernő ügyvédnek odaadtam… 
A: Minekutána besúgó, mondhatod nyugodtan (egy szó érthetetlen). 
K: Te… az Isten tudja. 
I: (nem érthető) 
A: Igen, kilencvennyolc százalékig besúgó, két százalékig nem. 
I: Most ne…(nem érthető két-három szó) 
G: …és két százalék feljelentő (nevet). 
A: Igen, így van. 
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K: Egyébként Király Ernő volt az, akit Váradon először kihallgattak. És ő rögtön 
jött, és elmondta nekem. 

A: Mert? 
K: Mert ugyanis arra gyanakodtak… illetve nem jött, hanem találkoztam vele, és 

úgy mondta el, tehát nem, hogy hozzám… megkeresett és elmondta. Találkoz-
tam vele, beültünk, és akkor elmondta, hogy kihallgatták, kicsalták az utcára 
egy ilyen ürüggyel, hogy valamelyik páciense hozott neki húst, és akkor… 

I: (mintegy magának, halkan) …páciense… 
K: …mezítláb, egy papucsban, tréningben ment ki az utcára, és úgy ültették a ko-

csiba, s akkor elvitték egy ilyen… a szekura. És ott faggatták az Ellenpontokról. 
Ő arra gyanakodott, hogy a Korunk körében keresték… a korunkosok körében 
keresték az Ellenpontok szerzőit (? nem érthető) 

G: Miért volt ilyen sürgős nekik? 
I: Nem a szekura vitte Sălăgean, hanem az Oradea… a Transilvania szálló… 
A: Így nem… 
K: A szeku után vitték el, úgy mezítláb a Transilvania vendéglőbe. Sălăgean hullá-

ra itta magát… 
A: Utána kivitték… 
K: Kocsival hazavitte hogyhívjákot… 
I: Ernőt. 
K: … a Király Ernőt, közben kihányt az ablakon Sălăgean, és… 
A: Jó, hát ez érthető. Utána elvitték ugyanoda. 
K: Utána még egyszer behívták. De ez roppant érdekes volt, ugyanis… Nem tu-

dom, az első behívása előtt adtam oda neki az Ellenpontokat? Az első előtt. 
Igen. 

Az történt, hogy… Azt mondta Attila, hogy helyezzem el valahova az Ellenpon-
tokat. 

I: (nevet) 
K: S akkor én… 
A: Egy-egy számot mindegyikből. Igen? 
K: Egy-egy számot mindegyikből. 
Na, most ezzel a Király Ernővel én sokat beszéltem, mert amikor készítettem a 

Programjavaslatot, akkor bizonyos jogi kérdéseket vele beszéltem meg. Tehát 
érdeklődtem, hogy ez is hogy van, meg mi az, hogy semmítés meg nem tudom 
micsoda, meg ilyen dolgokat kérdeztem tőle. S akkor egyszer mondja, hogy 
őneki a Nagy Béla említette, hogy ezt a folyóiratot, ezt a szamizdatot… (a mag-
nóra) megy még? 

A: Igen. 
K: Említette ezt a szamizdatot, és hogy tudnék-e én keríteni neki egy számot? 

Egyetlen egyet? 
Te – mondom –, megpróbálom. 
A: És sikerült. 
K: És akkor az volt, hogy… (nagy derültségbe fullad a mondat) 
A: (nevetve)… nehezen bár… 
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K: És sikerült keríteni, méghozzá az egész kollekciót (nagy nevetés). És akkor oda-
adtam neki, és… 

I: A kollekció az hány számból állt? Nem az egész… 
K: Nem volt… azt hiszem, hat számból… öt szám… öt szám volt csak. A kilenc és 

a tíz az biztos nem volt benne. 
I: Öt szám volt csak.26 Nem volt… (érthetetlen szó) 
G: Ezek szerint ő nem rohant el öt számmal följelenteni, mert utána még volt idő. 
K: Na, várjál. Elvittem hozzá egy keddi napon, és őt csütörtökön vitték el a 

szekura. Érted? És ő letagadta. És nyilvánvaló, hogy hazament, és utána akkor 
éjszaka elvitte… az apjának a garázsába tette be. 

A: Utána megkaptad azokat a számokat? 
K: Természetesen. Hát visszaszolgáltattam neked. 

(A 4. szalagoldal vége.) 
 
 
II. beszélgetés – 1986. szeptember 20-ról 21-re virradó éjszaka 

 
(Az 5. szalagoldal) 

 
K: Na jó. Tehát akkor ott tartottunk, igaz – megvárjuk, míg elmegy az autó – hogy 

másodszor is behívták, rá vagy másfél hétre. Akkor egy lakásra vitték, és ezen a 
lakáson… 

G: Kit, a Bélát vagy Ernőt? 
K: A Király Ernőt. 
G: Igen. 
K: Tehát másodszor is behívták… A Bélát nem hívták, csak az Ellenpontok-ügy 

után. 
G: Igen. 
K: És akkor egy lakásra vitték, méghozzá arra a lakásra, amelyik valamikor Bihar 

megye első titkárának… mondjad már, hogy hívták azt a pasast… 
A: Magyar? 
K: Nem, román, román. 
A: Blajovici?27 
K: Blajovici-nak a lakására. (a volt lakására) Az most szekus… 
A: …találkahely. 
K: …találkahely. Na, ott skót whiskyt ittak, és állítólag akkor Sălăgean, ugye, adott 

is neki egy pofont. De aztán végül mégis ilyen békés tárgyalás volt, és mondta, 
hogy ő nem hallott az Ellenpontokról, és nem ismeri az Ellenpontokat. 

                                                      
26 Megjegyzés: Csak négy szám volt. Pontosan azok, amelyek július végén – augusztus ele-

jén Nagy Bélánál voltak. T.K.A. 
27 Olvasd: Blazsovics. 
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Na, most, én ezt, mindezt azért mondtam el, abból folyt ki az egész, hogy elvit-
tek engem az iskolába. (Megj.: november 10-én délelőtt.) Na, most, amikor mi 
megyünk be az iskolába… Később Ernő elmesélte, hogy ők már hétfőn nyilván 
tudtak az egész dologról, hogy bennünket vasárnap bevittek. 

I: Na, várjál egy picikét. Hétfőn reggel én… 
K: Ja, igen. 
I: Nekem hétfő reggel vissza kellett mennem a szekura. 
A: Nyolcra. 
K: (I-hoz) Mondjad hangosan. 
I: S akkor én elindultam hét óra előtt valamivel, hogy hátha összefutok emberekkel, 

és szólok, pontosan azért, mert tudtam, hogy cuccok vannak… (valószínűleg A-
nak) neked is meg mások… szóval, ha lehet, tüntessék el, meg mire számíthat-
nak. Na, hát vagy kétszer végiglófráltam a Fő utcán, az Istennek se találkoztam 
senkivel, végül (mulatva a dolgon) a szeku előtt találkozom a Király Ernővel, 
aki ment dolgozni. S kérdi, hogy mit keresek ott. És mondom, hogy te, én most 
azt hiszem, hogy jobb, hogyha nem beszélgetünk itt. Én itt most be fogok men-
ni. 

Azt mondja, jó, kész, azonnal tudta, és ment tovább. Hát innen már tudta, hogy… 
A: Ühüm. 
K: Na és… 
G: Igen 
K: …akkor az történt, hogy ő… most nem tudom, hogy ő kereste a Nagy Bélát 

vagy a Nagy Béla kereste őt, de… 
I: Béla kereste őt. 
K: Béla kereste őt. Igen. Mert ő is meghallotta ezt az egész dolgot, és rettenetesen 

be volt szarva, és nem is mert vele találkozni. Nem is tudom, milyen komplikált 
utakon találkozott vele, s akkor Ernő azt mondta, hogy mindent tagadjon le. És 
csak abban az esetben higgyen el bármit a szekunak, hogyha elibe teszik az én 
nyilatkozatomat, vagy nem tudom micsoda, addig mindent tagadjon le. És ne 
ismerje be, hogy volt nála. 

Na, most erre Bélát kedden reggel beviszik... tehát ez hétfőn volt ez az ő megbeszé-
lésük… 

G: Igen… 
K: …kedden beviszik, és Béla öt percen belül megírja ezt a nyilatkozatot, amiről 

már beszéltem. 
G: De hát őt miért vitték be? 
K: Ez számomra is furcsa, hogy miért pont Bélát vitték be, amikor Béla nagyon 

ritkán fordult meg nálunk, és hamarabb vitték be… hát hogy mondjam… Nem 
vitték be Gittait, nem vitték be Tőke Csabát, akivel gyakran találkoztam, vagy 
akárkit mondjuk a társaságból, hanem pont Nagy Bélát. 

G: Tehát csak… Tehát úgy gondolod, hogy találomra vitték be? 
K: Nem tudom, erről… 
I: Te, énszerintem ismerték azt, hogy Béla nagyon hamar köp. Ha tud valamit, 

akkor köp. Mert ő olyan típusú. 
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G: De vajon neki nem járt el a szája, és hozzájuk elszivárgott egy hír, hogy Béla 
tud valamit. 

I: Azt nem tudom. Én el tudom róla képzelni azt is. 
K: Nem lehet tudni. Mindenesetre, mondom, Király Ernőnek… 
G: Mert nem valószínű, hogy pont találomra úgy kiszúrják azt az embert, aki… 
K: Na, erről van szó. Mert Király Ernőnek elmondta, hogy ő látta ezt. Na, jó. 
A: Ezek szerint elmondhatta másnak is. 
K: Ezek szerint elmondhatta, bár ők nagyon jó barátok voltak egészen addig az 

ügyig. Király Ernő rettenetesen fel volt háborodva Bélának a magatartásán, 
hogy rögtön köpött, és hogy azt mondták, hogy én már bevallottam, hogy őnála 
volt, és erre rögtön elismerte anélkül, hogy azt mondta volna, hogy lássam azt a 
nyilatkozatot, mert nem igaz. 

A: Ühüm… 
K: És… mert hát én nyilván nem mondtam Nagy Bélát, és különben is eszem ágá-

ban se lett volna megmondani Nagy Bélát eleve, lévén, hogy abban az egész 
esztendőben talán háromszor találkoztunk. Azelőtt meg volt, hogy egy évig se 
találkoztunk. 
Na, mindegy. 
Mivel kedden Nagy Béla vallott, szerdán engem az iskolában próbált megkeres-
ni Király Ernő. És akkor, amikor engem az Attila negyedében levő iskolából át-
vittek az én iskolámba, hogy megnézzék a szekrényeket, a kocsiból nem az is-
kola előtt szálltunk ki, mert óriási kocsisor… ott van egy benzinkút, és óriási 
kocsisor állt a benzin elé, hanem odahúztak a sarokhoz, és a saroktól visszajöt-
tünk gyalog. És egyszer csak hallom, hogy valaki utá… a hátam mögött szól, 
hogy: Karcsi! 
S akkor hátranézek, s akkor látom, hogy ott van Király Ernő, de Király Ernő 
akkor így legyintett egyet, és akkor ment a cukrászda felé. Van ott a sarkon egy 
cukrászda. S akkor miközben én megyek be az egyik szekussal az iskolába, lá-
tom, hogy a másik szekus kinn áll a hogyhívjákon, és úgy figyel, és nézeget. És 
mikor visszajön, azt mondja: ki szólt utánam? Hát, mondom, én is hallottam, 
hogy szól valaki, de mondom, én senki ismerőst nem láttam. 
És a végén, a legvégén a dolgoknak Sălăgean megkérdezte tőlem, vagy aznap 
kérdezte meg, én már nem tudom… de hát persze, ez a szerdai nap volt már, ez 
volt az utolsó menet… S akkor megkérdezte tőlem, hogy ki volt az, aki utánam 
szólt? Mondom, én is hallottam, hogy… ugyanazt megismételtem neki. De én 
nem láttam senki ismerőst. 
Viszont az volt a hátránya, hogy gondoltam, hogy könnyen azonosíthatják, 
megmondtam végül az utolsó vallomásomban, hogy hát Király Ernőnek is oda-
adtam. Éppen azért, mert gondoltam, hogy azonosíthatják, és akkor mit keresett 
ott a Király Ernő, és akkor abból egy… 

G: Mit azonosíthatnak? 
K: Őt. 
G: Hogy? Hogy ő az, aki… 
K: Hogy ő volt. Hát, hogy mondjam… Megnézte a szekus. 
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G: Igen. (érthetetlen rész) … s aztán ebből még nem következik, hogy… 
K: És ő keresett engem. Miért keresett engem? És akkor esetleg őt is behívják, mint 

Nagy Bélát, és esetleg végül ő is… Addig nem beszéltem vele, tehát hogy 
mondjam… én nem beszéltem vele ebben a periódusban. Én nem tudtam, hogy 
ő mit beszélt Nagy Bélával. Hogy ő Bélát mire próbálta rávenni. 

G: Hát és ezt nem lehetett volna így üzenetek útján tisztázni? 
I: Ezt nem lehetett azokban a napokban. 
K: Nem lehetett kimenni az utcára úgy, hogy ne kövessenek. Tehát nem lehetett 

felkeresni Király Ernőt. 
I: Nálunk a kapu is be volt zárva. Te, hát Attila hétfő este be akart jönni, és nem 

lehetett bejönni, mert be volt zárva a kapu. 
K: Érted? Tehát én nem tudhattam azt, hogy esetleg Király Ernőt is… és akkor 

Király Ernő megmondja, és végül azt mondják, hogy na, most megint hazud-
tam, és akkor megint az egész hazugság, tudod? 

G: És aztán mi van, ha azt mondják? 
K: Hát azt akartam, hogy legyen lezárva az egész ügy. Na, mindegy. 
G: És akkor Ernőt bevitték ezután? 
K: Ernőt bevitték ezután, és Ernő pedig azt mondta, hogy …egyébként azt mondta 

Icunak, hogy ne aggódjon, neki ebből nem lesz semmi baja. 
I: Igen. Én szerdán reggel28 találkoztam vele. 
G: Igen… 
K: Neki ebből nem lesz semmi baja. 
I: És azt mondta, hogy bármit, őneki nem… 
K: Igen, és mikor behívták, akkor megmondta, hogy hát a barátom volt, hát értsék 

meg, nem mondhatom meg. Kész. 
Ez az előzmény csak majd a vallomásomhoz kell, meg az előzményekhez. 
Na, bevisznek engem a szekura, és akkor azzal kezdik, hogy na, akkor mond-
jam, hogy mi is az igazság, és satöbbi. Kezdődik elölről ez a hercehurca, a kér-
dések pergőtüze. S akkor azt mondja Sălăgean: na, nem verjük többet magát. 

G: (nevet) Ez jó: van egy jó hírem. 
K: Igen. (derültség) 

Előző nap tényleg láthatták, hogy most… szóval az nem ment tovább. Nem, tel-
jesen hatástalan lett volna, ha azzal a módszerrel folytatják, mint addig. Persze, 
fenyegettek azzal, hogy levisznek a „beci”-be (olv.: becs – magyarul: pince 
vagy börtön). 

G: A Bécsbe, hogyne. (derültség) 
K: És hogy ott aztán majd hullára vernek. 
A: Mi az a bécs? 
G: A pincét hívják bécsnek. 
K: És vártam, hogy na, most mikor visznek le a pincébe. Nem vittek le a pincébe. 

De ez volt előző nap. 

                                                      
28 Ez hétfőn, 8-án történt. Ez volt az Ilona kihallgatásának utolsó napja, se kedden, se szer-

dán már nem kellett az állambiztonsági szervekhez mennie.    
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Na, és azt mondja, hogy álljak a falhoz. 
G: Persze, vol… (egy érthetetlen szó) Pregătiţi jos! (a. m.: készítsétek el lent) – azt 

mondja. Am înţeles! (m.: megértettem) (derültség). 
K: Veled is? 
G: Persze. 
K: És akkor a falhoz állított a következő módon: hogy álljak lábujjhegyre, és akkor 

így kézzel támaszkodjak neki a falnak. S akkor nekitámaszkodtam a falnak, és 
azt mondja Sălăgean, hogy ezt egy ember nyolc percig bírja. Én húsz percig fo-
gok így állni. Hát nem néztem az időt. 

I: Ennyire bízott benned. 
K: Hogy? 
I: Ennyire bízott benned. 
K: Igen. Én nem néztem az időt, mindenesetre furcsa dolog volt, hogy a kabátom 

szűk volt, be volt gombolva, és akkor levettették velem a kabátot, hogy köny-
nyebben tudjak állni. Levettették a cipőmet, mert vastag talpa volt, és nem tud-
tam… szóval az is akadályozott a könnyű állásban. 

G: És akkor mi van ezzel? Ez egy ilyen tornamutatvány volt? 
K: Ez egy tornamutatvány volt, igen, a kezemet végül már nem bírtam tartani, a bal 

kezem elfeketedett, nem tudom… 
G: A falhoz volt támasztva közben? 
K: Persze. Tehát így lábujjhegyen, messziről a falnak támasztva. És akkor rugdosta 

a lábamat, hogy hátrább. Jött, és rugdosta a lábamat. 
És a bal kezemet aztán végképp nem tudtam… 
G: És ha azt mondtad volna, hogy nem csinálod? 
K: Ezen töprengtem, hogy mi lesz akkor? Hát akkor nem tudom, mit csináltak vol-

na, illetve valószínűleg akkor azzal folytatták volna, amivel folytatták.  
Na és akkor végül a kezemet… 

Akkor jött be Radu, s hozta a különböző feljegyzéseimet, hogy mit akartam én 
például Eminescunak a ‘67-es kiegyezésről Budapesten megjelenő lapban írt 
cikkével, ami megjelent az Eminescu válogatott műveiben románul, s én kigé-
peltem azt úgy románul. Mit akar? – Mondom: engem érdekel a történelem. 
Igen? S akkor hozzáfogta a hátamat meg a vesémet ütni. Akkor az kezdett ide-
gesíteni egy kicsit. Meg hogy mit akartam én a… felírtam… 
Hogy? 

G: Apropó, mi van abban a szövegben, ami olyasmi? 
K: Magyargyalázás van. 
G: Igen? 
K: Kifejezett magyargyalázás. Még hogyha olyan nép lenne, mint a francia, ame-

lyik egy kultúrnemzet; amelyiknek egy kultúrája sincs, a németektől koppintot-
tak mindent. Ezt Arany János után, meg Jókai meg Vörösmarty meg… 

G: Aha… 
K: … Szóval soroljuk? ..Janus Pannoniustól. 
A: Oláh Miklóstól. (derültség) 
K: Igen. 
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Na és meg hogy kiírtam az előző évben az iskoláknak a helyeit, hogy melyik isko-
lában hány magyar, hány román hely volt… 

G: Igen…. 
K: Hogy ezzel mit akartam? Mondom, osztályfőnök voltam. Nem baj, ezért is rám 

vágott néhányat. 
És végül hát… közben érdeklődtek, hogy van-e valami betegségem? Mondom, 
igen, a szívemmel van… volt probléma, és láttam, hogy ez határozottan idegesí-
ti őket. 
És… Aztán azt mondja Sălăgean, hogy na, jó, akkor most mást csinálunk, 
mondja, miközben én ott állok a falnál, és a jobb kezemmel húztam fel a bal ke-
zemet, mert esett le, és mondta, hogy milyen… milyen injekció? 

I: Szkopolamin. 
K: Szkopolamin. Ezt még az első nap elmagyarázta, hogy a szkopolamint a néme-

tek használták, a Gestapo használta vallatásra, és hogy majd akkor vallani fo-
gok. Ezt elmagyarázta (egy szó nem érthető). 

G: Ezt nekem is mondták, de aztán megkérdeztem Csiki Csabát (az orvost). Kide-
rült, hogy ellenőrizhetetlen pszichikai hatást vált ki, ha egyáltalán kivált kis dó-
zisban, és nagy dózisban meg megint nem alkalmas, hogy az ember koherens 
válaszokat adjon. 

K: Én megnéztem egy lexikonban. Azt mondja, hogy az ember akarati vonásait 
kapcsolja ki, és súlyos károkat okozhat az agyban. 

G: Igen. De amire ők kíváncsiak, nem biztos, hogy te azt megmondod, ettől függet-
lenül. 

K: Persze, hogy nem biztos. Ettől függetlenül. Én nem attól féltem, hogy köpni 
fogok, hogyha beadják, hanem… hogy mondjam… a szellemi integritásomat 
féltettem, tudod? 

G: Igen. 
K: És előszedett ott Radu… azt mondta, hogy ő törvényszéki orvos… előszedett 

egy fecskendőt, ott szívott bele valamit. Én nem láttam, hogy mit szívott bele, 
és lévén, hogy amivel fenyegetőztek, azt az én esetemben 80%-ban be is váltot-
ták, minden fenyegetésüket, én úgy saccoltam magamban, hát 50% az esélye, 
hogy ez valóban szkopolamin, 50% az esélye, hogy az édesvíz, vagy mit tudom 
én micsoda. 

G: Igen. 
K: Desztillált víz. És akkor betódultak ott vagy hatan-nyolcan, nem tudom, és jött a 

Radu, hogy beadja nekem. És akkor hozzáfogtunk ott huzakodni, ráncigáltuk ott 
egymást. Mondja Sălăgean, hogy feküdjek fel az asztalra – nem fekszem fel az 
asztalra! –, hogy beadják a szkopolamint. És üvöltöttem, mint a sakál, az előző 
nap hagyományainak megfelelően. És egy adott pillanatban, nem tudom, hogy 
nézhettem ki, de láttam, hogy mindenki ijedten néz rám, leültettek, hoztak egy 
pohár vizet. S akkor közben lázasan töprengtem, hogy na, most mi a francot 
csináljak én? Érdemes ezt így tovább csinálni? Hogy benneteket vernek… hát, 
mondom, ha engem így vernek, akkor hogy verhetnek benneteket, akik… akik, 
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hogy mondjam… szóval ez volt bennem. Van értelme, amikor úgyis megegyez-
tünk abban, hogy végeredményben vállaljuk ezt az egész ügyet? 
És miközben gondolkoztam, tettek fel nekem kérdéseket. S akkor én tudtam 
volna válaszolni a kérdésekre, de megjátszottam azt, aki teljesen tönkre van 
menve. Úgy ittam meg a vizet, hogy így a kezemmel… mintha nem tudnám fel-
emelni a kezemet, pedig a jobb kezemet azt fel tudtam volna emelni. Feltették a 
kérdést, akkor így rábámultam, ilyen bambán, és amikor harmadjára megkér-
dezte, akkor bólintottam valamit. Közben lázasan gondolkoztam, hogy mi a 
frászt csináljak. 
És… előzőleg egy Fărcaş nevezetű, hadnagy valószínűleg… 

A: Kapitány volt. 
K: Kapitány, kapitány, igen. Egy Fărcaş nevezetű kapitány, akinek a feleségével 

együtt tanítottam, tegeződtünk vele… 
G: (nevet) 
K: …meg ez a Fărcaş is tulajdonképpen egyetemi kollégám volt. Én nem ismertem 

az egyetemen, mert fölöttem járt egy vagy két esztendővel. Ő azt mondta, hogy 
ő ismer engem. És egyszer bejött, és azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha 
nekem lesz valami mondanivalóm, ő kicsi fiú itt, de ha lesz valami mondaniva-
lóm, akkor hívjam őt. 
És lévén, hogy vele nem volt semmiféle konfliktus, végül azt mondtam, hogy 
na, küldjék be Fărcaşt. 

(G-hoz) De el ne aludj már. 
A: Szerintem őneki kellene elmondani a sztoriját, amíg el nem alszik. 
G: Te, ha… várjál, fejezd ezt be. 
K: Most már nincs sok hátra. 
A: Jó, jó, igen. Mondd. 
K: És akkor bejön a Fărcaş, és alig tudta kitessékelni Radut, aki halálosan meg volt 

sértődve, hogy ő nem lehet ott. Egyébként, ha bármelyik, amelyik engem vert, 
és ott lett volna, akkor nem mondtam volna semmit. Szóval egyszerűen lelkileg 
képtelen lettem volna bármit is mondani. De ennek mondtam, hogy adjanak pa-
pírt, vettem a ceruzát, és leírtam azt a mondatot, hogy az Ellenpontok itt, Nagy-
váradon készült, és nekem is részem van benne. És akkor így felé fordítottam a 
papírt, és azt mondtam, hogy látja, hogy őszinte vagyok. De lenne egy kérésem. 
Tudtam, hogy hülyeség az első kérésem, a másodikról azért nem hittem, hogy 
így fognak viszonyulni, mint ahogy viszonyultak hozzá, s azt mondtam, hogy 
engedjenek haza engem most, hogy legyek még egy délután otthon a 
csalá…vagy mit tudom én, egy napot, félnapot a családommal, és holnap bejö-
vök, és folytatom, és mindent elmondok. 
Tudtam, hogy hülyeség az egész, és azt mondja, ó, nem, azt mondja, szépen le-
írom, és utána hazamegyek. Mert én biztos voltam benne, hogy nem engednek 
haza. Slussz, hogyha én ezt leírom. És jön a per. Hát jöjjön a per. 
Mert egyébként mindig azt mondtam nekik, hogyha van bizonyítékuk, akkor 
pereljenek be, csukjanak le, de hagyjanak engem békén. Egyébként volt még 
egy ilyen feleresztett léggömböm a vallatás közben, amit elmondtam Andrásnak 
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is, meg talán még valamelyiknek is: hát mondják meg, hogy mit írjak. Leírok én 
mindent, én nem bírom a verést. Mit akarnak, hogy írjak? Hát mondják!  
Kíváncsi voltam, hogy most akarnak konstruálni valamit, vagy pedig tényleg az 
igazságra kíváncsiak? 
S azt mondták, hogy nem, ők nem mondanak nekem semmit, én írjam le azt, 
ami volt. 
Na, és akkor mondom, rendben van, hát nem enged haza. Jó, akkor tovább írom, 
de akkor lenne egy másik kérésem. Mondom, vigyenek engem oda Attilához, és 
akkor, hogy… most minek verjék itt tovább Attilát, vigyenek oda hozzá, és 
mondjam meg neki, hogy én elmondom, ami volt. 

G: Aha… 
K: És azt mondja, hogy az nem, hát az nem lesz jó, meg nem tudom, micsoda, hát 

beszéljek vele telefonon. 
Mondom, nem fogja elhinni, hogy én beszélek vele telefonon. 
Na, hát akkor nem is, ki tudja, nekünk milyen jeleink vannak, ilyen titkos jelek, 
amikből nem tudom miket adunk egymásnak értésére. Akkor, akkor nem. 
Mondom, akkor legalább ő hívja fel most már, és mondja meg, bár szerintem 
úgysem fogja elhinni. 
És akkor vette a telefont, feltárcsázta, és mondta, hogy… úgy csinált, mintha 
(A-hoz) veled beszélt volna. 

A: Nem. 
K: …és hogy én most mindent elmondok. 

Azért csak tovább idegesített a dolog, hogy most mi van… hogy vegyem rá?.. 
Na, mindegy, hát nem volt… nyilván az embernek ilyenkor nincsenek erre… 
vagy legalábbis én nem találtam rájuk eszközt. 
És akkor nem írtam még egy fél oldalnyit, amikor belépett Raţ őrnagy, és azt 
mondja: Na, jöjjön. Mondja meg ennek az Attilának, mert nem hiszi el. 
Én mondtam, hogy nem fogja elhinni. 
És akkor kezdtek vitatkozni Fărcaşsal, hogy hátha nekünk titkos jeleink vannak, 
hogy ne vigyen, de végül, azt mondja Raţ, hogy nem, de igen, menjek. És akkor 
odavitt a szobájába. 

A: Akkor engem Raţ vallatott. 
K: Igen. Akkor odavittek a szobájába, kinyitották az ajtót, Attila ott ült az ajtó mö-

gött, én kinn voltam a folyosón, s akkor azt mondtam Attilának, hogy… azt hi-
szem, szó szerint így mondtam, hogy: Attila, ennek így nincs semmi értelme… 

G: Magyarul mondtad? 
A: Magyarul. 
K: Magyarul mondtam. 
A: Én min… végig magyarul beszéltem csak. 
K: Én is magyarul beszéltem velük. Magyarul mondtam el például ennek a 

Fărcaşnak is a dolgokat, és együtt fogalmaztuk meg románul. És hogyha ő va-
lamit nem úgy fogalmazott, ahogy nekem tetszett volna, akkor azt mondtam, 
hogy nem, mert ezt a szót tesszük helyébe. És akkor néha így rámnézett, ilyen 
furcsállva, hogy… na, mindegy. Igen, látta, hogy tudok románul. 
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És akkor mondom, hogy te, Attila, ennek így nincs semmi értelme, én elmon-
dok mindent. És akkor Attila feltett nekem egy kérdést, amin aztán… először 
csak Icuval ketten röhögtünk egy hétig, egy hét múlva Attilának is leesett a tan-
tusz, hogy tényleg milyen hülyeséget kérdezett abban a pillanatban, s azt kér-
dezte: Mindenkiről? (derültség) 
Akkor én nyeltem egyet, és azt mondtam, hogy: igen. 
Hát mit lehetett mondani, mikor ott van négy szekus melletted? 

G: Igen, mind a kettőtökről. 
K: Nem, mert rólad is mondtam, bár nem sokat. Mindjárt elmondom, hogy mit 

mondtam. Különben azt hiszem, hogy elmondtam én ezt (G-hoz) neked hajda-
nán. Nem? 

I: A kórházban. 
K: A kórházban. 
I: Akkor azt hiszem, hogy nem nagyon voltál… (a vége nem érthető) 
G: Homályosan emlékszem. 
K: Na, igen. És akkor elmondtam, hogy itt készült, elmondtam azt, hogy Attila volt 

a főszerkesztője az Ellenpontoknak, ő volt az, aki az írásokat írógépre vitte, el-
mondtam azt, hogy én voltam egyedül az, aki éjszakánként nyomtattam… vagy 
délutánonként, vagy mit tudom én mikor, amikor a feleségem nem volt ott-
hon…És… Na, és a feleségem nem gyanakodott? Hát, mondom, én nem tudom, 
hogy gyanakodott vagy nem gyanakodott, de mindenesetre nem volt indiszkrét 
ebben a kérdésben. És elmondtam a szitamódszert. Ez roppant tetszett nekik, 
mert sorba jöttek be, és sorban mindegyik megkérdezte, hogy hogy megy ez, 
hogy is van ez? 
S akkor mindenkinek elmondtam. 

A: (nevetve) A szekun még fog készülni szamizdat nemsokára titokban. 
K: És elmondtam, hogy mit csináltam az írógép betűivel. Azt mondja Sălăgean: 

nagyon jó, meg… ki fogják kotorni a Körösből, és…  
G: Nekem mondták, hogy ki is kotorták már (derültség). 
K: Igen. Ki fogják kotorni a Körösből, és elég, ha egy betűt megtalálnak, mert már 

azzal is fogják tudni azonosítani. 
G: Na és nem láttak Váradon ilyen búvárruhás… (derültség) 
K: Mondtam, hogy kimegyek, s megmutatom nekik, hogy mit hol dobtam, hova 

dobtam be… Keressük a kis vackokat a homokban. Na, mindegy. 
És akkor elmondtam, hogy mi volt az, amit én írtam a szamizdatban, mit csinál-
tam, hogy csináltam, mint csináltam. 
Akkor megkérdezték: na jó, de én hogy írtam? 
Hát, mondom, leírtam előbb kézzel, utána leírtam az én írógépemen, utána Atti-
la volt az, aki rágépelte a stencilpapírra. És aztán a stencilpapír jutott vissza 
hozzám, és akkor én sokszorosítottam.  
Na, erre kiszálltak, elvitték az írógépet azzal a hogyhívjákkal, hogy… azzal az 
ürüggyel, hogy vajon nem készült-e az én írógépemen? És ha nem készült, ha 
bebizonyosodik, akkor visszaadják. Hát adták vissza egy nagy büdös izét. 

I: Én kértem Andrástól elismervényt. 
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K: Igen. 
I: Egyedül voltam otthon… 
A: (kérdez valamit, nem érthető) 
I: Nem, mikor jöttek. És ő jött, meg egy pasas. Nem akartam őket beengedni. Hát 

képzeld el. Azt mondja, hogy… kezdett ott nekem… végig édes Ilonkának hí-
vott. Nem vicc, tényleg. És hogy hát édes Ilonka, ez a léggömb elpukkant, hát 
azt nem lett volna szabad. Mondtam a Karcsinak is, az Attilának is, hogy ezt 
nem… 

K: Hangosan! 
I: Nem, a lényeg az, hogy kérdeztem: na, és nem kapok elismervényt, hogy átvet-

ték? Azt mondták: de, Karcsinak fognak adni. 
K: Hm. Igen. Adtak. Na… 
I: Mert hogy a könyvekre mi kaptunk, tudod? Listát. Attila nem kapott. 
A: Én semmiről. Még jegyzőkönyvet sem. 
I: És én azért gondoltam, hogy az írógépről is adnak. 
K: Igen. A házkutatás alatt két szomszéd ült bent, még nem is reggeliztek, és egész 

délután négyig ott ültek. Mi kínáltuk őket ennivalóval, nem fogadtak el semmit. 
S akkor… az egyik román volt, s megkérdezte, mikor a szekus éppen nem volt a 
környéken, hogy „maradtak otthon is?” – azt mondja. 

I: Te, hát tizenhárom szekus volt nálunk. 
K: Tizenkettő. 
I: Tizenkettő, pardon. Igen, mert… 
K: Tizenkét szekus összesen. Sălăgeannal, aki ugye a… 
A: A végén, gyerekek, Géza is mondja fel a szekusoknak a névsorát, akiket ismer, 

alkalmasint ranggal is meg funkcióval. S mi is. Ez egy fontos dolog. 
K: Jó. Tehát akkor, miután én mindezt leírtam, akkor elvitték gépelni, s akkor visz-

szahozták, és pontosan átolvastam, hogy mint gépelték le, aláírtam, s akkor 
mind vártam, hogy már engedjenek már el. Álmos voltam, meg untam az egé-
szet, és… Ha elengednek. Szóval kíváncsi voltam, most akkor elengednek vagy 
nem? De az volt a benyomásom, hogy tényleg el fognak engedni. 

G: Igen… 
K: Az egész kihallgatás során. S akkor bejön Sălăgean, és leül velem szemben, és 

azt mondja, hogy beszéljünk úgy, hogy ő románul beszél, én meg magyarul, 
mert ki-ki a saját anyanyelvén fejezi ki jobban magát. És hogy… ilyen filozófiai 
beszélgetést provokált. 

G: (nevet) 
K: Hogy én a filozófiának milyen… a filozófiát milyen nagy fejezetekre is osztom? 

S elmondtam, hogy szerintem milyen fejezetei vannak a filozófiának, és melyik 
mit tartalmaz, mit tudom én milyen hogyhívják. És azt mondja, hogy: Na, tu-
dom most már, hogy miért csinálták maguk ezt az egészet! Azt mondja: Attila is 
pont ezt mondta nekem. 

G: (nevet) 
K: És hogy mi tulajdonképpen az arisztotelészi filozófiát alkalmazzuk a napjainkra, 

ami nagyon helytelen, és nem vesszük tudomásul azt, hogy az ideológia is a fi-



Budapesti  beszélgetés az  Ellenpontokról – 1986 

214 
 

lozófiának az egyik fejezete. Na. Hát pont erre a filozófiai beszélgetésre volt 
nekem szükségem, ugye. Négy nap után (derültség). 

A: Szörnyű. 
K: S utána azt mondta Sălăgean, hogy ő nem barátja az erőszaknak. Ő nem kedveli 

az erőszakot, de néha hasznos. És ő nagyon sajnálja, hogy velem szemben ilyen 
eszközöket kellett alkalmazni. Azt mondja, ez nem bocsánatkérés, de ha aka-
rom, vehetem annak is. 

G: Hm. 
K: És… aztán megkérdeztem tőle, hogy: és mondja, abban az esetben, hogyha 

tényleg nem én csinálom, semmi közöm nem lett volna az Ellenpontokhoz, ak-
kor is mindezt végigcsinálják velem? 
Azt mondja, hogy: lehet. 
Aztán utána bejött a Radu, és… szóval nyilván beküldték őket békülni, úgy-
mond (nevetés). És akkor hozzáfogott… leült velem szemben, hogy ugye nem 
jobb lett volna, hogy én már kezdettől fogva elmondom, és milyen szépen be-
szélt ő velem eleinte, és nem tudom, micsoda… És… 

A: Ételt nem hoztak? 
K: De, hoztak valami ételt is, azt hiszem… Hoztak, hoztak… 

Hát nyilván nem ettem reggel óta… csütörtök reggel óta (helyesen: szerda reg-
gel óta). 

A: Én nem ettem egyáltalán, s akkor ilyen felháborodottan mondták, hogy azt hiszi, 
meg van mérgezve. Nézd meg, beleharapok, így – és végül megette. Egyél, 
mondom. 

I: Nekem is azt csinálta András, hogy hozatott kávét. Mondom, én nem kérek. S azt 
mondta, hogy hozzanak csak. Egybeöntötte a kettőt, s utána a felét nekem adta. 

K: Ja, hát ezt az első nap csinálták így velem. Amikor Sălăgean megkezdte a ki-
hallgatásomat, akkor megkínált cigarettával. Nem akartam elfogadni, erősza-
koskodott. Végül elszívtam egy BT-jét. 

G: (nevet) 
K: És hozatott kávét, s azt nem ittam. Azt mondja: nincs megmérgezve. S akkor 

vette a poharat, így még meglögybölte a szájában, s úgy megitta. 
G: Egyszer csak szokott (? az utóbbi két szó, főleg az utolsó nem érthető). 

(óriási derültség) 
I: Csak a gyomorban hat, mi? 
K: (nevet) És aztán… Na, jó…azután… bejött aztán Dulama, aki hát egy nagy… 

ott is kiderült, hogy milyen nagy surmó, mert azt se tudta, hogy mit mondjon. 
Látszott, hogy beküldték, és ő nem tudja mit… és akkor kérdezett… 

I: Először bocsánatot kért? 
K: Nem bocsánatot kért, hanem családi vonatkozásokat kérdezett, szóval úgy, 

minthogyha… 
I: (mulatva) Hogy van a kedves felesége – értelemben. Nem? 
K: Igen. És hát én általában egyiknek sem válaszoltam semmit. Ha… illetve nem 

reagáltam arra, amit mondtak. Ha közvetlenül feltett egy kérdést, akkor két szó-
val válaszoltam, és kész. 
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I: Engem megütött volna Dulama, hogyha nem jön be Raţ. Biztos vagyok benne, 
mert akkor nagyon közel volt hozzá.  

A: Hát, gyerekek, tudjátok, hogy mit csináltak Évával (Kertész Éva) és… nemcsak 
Évával, hanem Mártával (Józsa Márta). 

K: Igen. 
A: …hogy húzták a hajánál fogva. 
G: Mártát nem kellett volna elhívni akkor már? 
I: Bizony, az nem ártott volna. 
K: Te, hát nem láttam… Erdélyben láttam utoljára. Te láttad egyáltalán? 
G: Hát ez kinn van a francban. Nem, de beszéltem már többször telefonon. 
K: Hát Kertész Évát azt megpofozták, én úgy tudom. 
A: Igen, igen. 
K: Illetve Raţ megpofozta. És ugyancsak Raţ volt az, aki a hajánál fogva Mártát 

lerántotta a földre. És Raţ nem jött be barátkozni.  
És… hát, utána hazaengedtek. S akkor… ez már reggel volt… 

I: Csütörtök reggel.  
K: Csütörtök reggel hét órakor. És másnap nyilván… Dehogy. 
I: És azt mondták, nem hívnak. 
K: Másnap – ez csütörtök volt – pénteken reggel… igen, azt mondták, most már 

nem hívnak, kész, befejezték. 
I: …hogyha lesz valami, akkor… 
K: És érdekes, Radu volt az, aki azt mondta, hogy nehogy börtönre gondoljak. Azt 

mondja, nehogy börtönre gondoljak, azt mondja. Nehogy börtönre gondoljak 
vagy ilyen hülyeségekre.  

G: Meg se forduljon a fejedben! (nagy derültség) 
K: Egyébként még volt egy… Igen 
A: Ne is álmodjon róla! (nagy derültség) 
K: Egyébként még volt egy, hogy kedd… hétfőn reggel… ül velem szemben, ami-

kor azt a másod… harmadik nyilatkozat… Az első volt tehát Szabad Európa, a 
második az, hogy én megsemmisítettem, a harmadik az, hogy (A-hoz) te semmi-
sítetted meg, és amikor ezt a harmadikat írtam, akkor… Illetve még rá akart 
venni arra, hogy írjak még valamit. Azt mondja: hát mondja, hát nem vette ész-
re, hogy az utóbbi – nem is tudom – tizenöt évben, vagy mennyit mondott – 
nem volt egyetlen egy politikai per sem? 

I: Ezt András mondta, úgy tudom. 
K: András mondta nekem. És akkor mondom: hát akkor éppen ideje, hogy legyen, 

nem? 
Na. És… 

I: A péntekről volt szó. 
K: Pénteken énnekem, azt hiszem, tíztől lett volna órám. És éppen felkeltünk… 
I: …kilenc órakor… 
K: …és kilenc órakor megjelenik, vagy kilenc előtt valamennyivel ismét ez a 

Fărcaş, és hogy menjek vele. Mondom, mi az Istent akarnak? Hát én már tény-
leg elmondtam… 
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I: (nevet) 
K: …Igen. És elmondtam azt is, hogy kinek adtam még oda, egy ember kivételé-

vel, akiről tudtam, hogy biztos nem adta tovább. A másik kettőről tudtam, hogy 
biztos, hogy továbbadta. Érted? 

G: Értem. 
K: Plusz a Nagy Béla, aki bevallotta, plusz a Király Ernő, aki… egy ilyen dubiózus 

szituáció volt, ráadásul Király Ernővel volt még valami, ami még ehhez hozzá-
járult, hogy őt is bemondtam. 

I: Igen. 
K: Ugyanis… 
I: (sóhajtva) Nagyon érdekes… 
K: Furcsa volt számomra, hogy a kihallgatások során, nem tudom, melyik nap, azt 

mondták, hogy: haha! Tudják ők, hogy azt a… mi volt azzal a rózsaszín… 
I: …narancsszínű… 
K: …vagy narancsszínű nájlonzacskóval, amit átadott nekem Király Ernő a tör-

vényszéken? 
I: És tényleg így volt. 
K: És tényleg így volt. Ezt így feltették nekem, én nem reagáltam rá, és ők többet 

soha nem tértek vissza erre. 
G: És mi volt abban? 
K: Az történt, hogy azt mondtam Ernőnek vagy két és fél hét után,29 míg… miután 

nála… tehát nála voltak ezek a szamizdatok. Október – mit tudom én – tizenket-
tedike táján adtam oda neki…30 (a magnóról) megy még, mert ez fél-
órás…(halkan) háromnegyed… és azt mondtam, hogy na, hozd el akkor. És 
közben ő előzőleg adott nekem valami egyéb folyóiratokat, mit tudom én… He-
ti Világgazdaságot meg nem tudom milyen folyóiratokat, és amikor… (G-hoz) 
Ne aludj el! 

G: Nem. 
K: Amikor bementünk abba a szobába, ahol csak a gépírónő volt még jelen, meg 

volt még egy fekete pasas, egy ilyen sötét pasas, akire Ernő nem emlékezett ké-
sőbb, hogy az is jelen lett volna ennél. Kinyitotta a táskáját, és ideadta nekem 
ezt a narancsszínű zacskót. S mondom, hogy na, elhoztad akkor nekem azokat a 
folyóiratokat? 

G: Igen… 
K: Azt mondja: milyen folyóiratokat? Hát, mondom, a Heti Világgazdaságokat. És 

azt mondja, hogy ja, igen, igen, igen, itt vannak. És akkor ideadja. De nem kap-
csolt rögtön. Vagy nem tudom, mi történt. 
Hát aztán ez úgy történt, hogy Icuval előre megbeszéltük, hogy a Fáklyánál31 ta-
lálkozunk. Én a törvényszékről azonnal átmentem a Fáklyához, a táskámból ki-

                                                      
29 Valójában öt és fél hét… 
30 Valójában szeptember 21-én, mint az a CNSAS-től 2010 őszén kapott szekuanyagokból 

kiderült. 
31 A Fáklya napilap szerkesztőségében. 
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szedtem azokat a Heti Világgazdaságokat, amiket Ernőtől kaptam, betettem a 
narancsszínű zacskóba, a narancsszínű zacskóból Icunak odapasszoltam az El-
lenpontokat egy táskába, amit rögtön elvitt Attilához, és hogyha engem útköz-
ben véletlenül… 

I: (A-hoz) Akkor vertelek ki az ágyból. 
A: Engem?… Igen. 
I: Téged is. 
K: …ha útközben engem véletlenül leellenőriznek, hogy mi van nálam, akkor tény-

leg azt mondom: tessék, itt van, Király Ernőtől kaptam ezeket a folyóiratokat 
olvasni. 
Na, de a lényeg az… (G-ra, aki nagyot ásít) El fog aludni. 

I: De nem iszik kávét. 
K: (G-hoz) Nem iszol kávét? 
A: Tejet? 
G: (tagadólag int) 
A: De hagyjuk, hogy elmondja, mert aztán ez vissza nem térő alkalom, mert mi itt 

elmondhatjuk.  
K: Na jó, én befejezem ezt a napot. 

Tehát pénteken reggel megjelent, bekísért, és mondom, hogy mi a francot akar-
nak, amikor én lényegében elmondtam most már mindent, mit akarnak még? 
S akkor bevitt egy szobába, leültetett, s ott ültem vagy húsz percet, és akkor be-
jött, és mondta, hogy mehetek tanítni. Éppen hogy elértem az órámra. 
Na, és legközelebb csak december 3-án láttam, amikor eljött meglátogatni, de az 
már más… 

I: Na, azután még januárban hívtak be bennünket. 
K: Nem januárban. 
I: Februárban. 
K: Február ötödikén… harmadikán. 
I: Harmadikán. 
K: …március tizenötödikén és május tizenhetedikén, amikor bejelentették, hogy 

lezárták az ügyet. 
Na, hát ennek is megvan a maga története. 

I: Na, de ne menjünk most bele. 
G: Azért ez nem az Ellenpontokhoz tartozik. 

Szerintem most azt kellett volna még a továbbiakban… hadd bocsássam előre a 
következőt. Én a teljes részletes és – hogy úgy mondjam – mindenre kiterjedő 
történetét annak, ami november hatodikától történt… 

K: Igen… 
G: …azt leírtam, az kint van, és az… azoknak a kérésére, akik… akik nekem kü-

lönböző mértékben segítségemre voltak, és akiknek a szerepe nélkül sok min-
den érthetetlen volna, másfelől pedig hiányos, az ő kérésükre ezt nem hozom 
nyilvánosságra addig, amíg olyan helyzetben nem lesznek, hogy őnekik ez nem 
árthat. Tehát fölösleges… 

K: Kintiek? 
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G: Nem, bentiek. Erdélyiek. 
K: Igen… 
G: Tehát én minden eshetőségre azzal, hogyha bármi velem történik vagy azokkal, 

az a szöveg ott van, jó helyen van, és ez dokumentáltan megvan, és ehhez a 
szöveghez csatolható. Még korábban megcsináltam, úgyhogy még jobban is 
emlékeztem a dolgokra. 
Inkább akkor… 

K: Még annyit hadd egészítsek ki, bocsáss meg… 
G: Igen… 
K: …hogy mit mondtam rólad. 
G: Jó. 
K: Tehát hogy Attila készítette… 
G: Igen… 
K: …ő volt, aki összeszedte a… tőlem is a kéziratot. Mondom, hogy mástól kapott 

vagy nem kapott, én azt nem tudom. 
G: Igen… 
K: Kérdezték, hogy kitől még mástól? És hogy veled mi volt? Mondom, veled is 

beszélgettünk a… tehát ennyi volt a nyilatkozatban veled kapcsolatban, hogy 
veled is beszélgettünk a Programjavaslatról és a Memorandumról. 

G: Aha. 
K: De csak beszélgetésről volt szó, semmi másról. 
G: Igen. 

Most hadd kérdezzem meg: Keszthelyi Andrist is nem kellett volna hívni? 
A: Te, nézd… 
G: Igaz, hogy ez… 
A: Az már az utórezgés. 
G: Jó, azt ki lehet egészíteni. 
A: Én nem gondoltam… 
G: Nos… 
A: Igen, mondd. 
G: Jól van. Hanem az utolsó Ellenpontok-számokat kéne még bemondani, nem? 

Hogy volt, mint volt. A kilences és a tízes. Az hiányzik. 
A: Tízes nem volt. 
K: Csak kilences volt. 
A: Tízesnek volt … szóval majdnem elkészült, de már nem adtuk ki. A kilences 

pedig mind a története volt az egésznek, ha jól emlékszem. 
G: Na jó, de az hogy készült, mikor készült… 
A: A kilences. 
G: … és hol jelent meg? 
A: Itt.  
G: Hol? 
A: Itt, Pesten. 
G: Nekem azt mondta egyszer valamelyik, hogy ez Németországban jelent meg, ők 

be tudják bizonyítani a papírjáról, meg nem tudom, miről. 
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A: Na jó… 
G: Nem tudom még miről. Hát lehet, hogy… de annak utánnyomása is volt, azt 

mondták. 
A: Lehet. Én azt… arról nem tudok. 

A kilences itt készült Pesten úgy, hogy nagyjából, azt hiszem, az én szövegeim 
voltak benne. 

K: Igen. 
A: A tízes teljesen enyém volt, de az nem állt össze már. 
K: Igen. Aztán még annyi az utóéletéből, hogy végeredményben Attilával tárgyal-

tuk, hogy kellene folytatni, és kiadni egy felhívást a demokratikus román értel-
miséghez. És hogy írjam meg ezt is. 

G: Na, hogyne, hát ez persze, ez egy állandóan napirenden levő terv volt ugyan-
csak. 

K: Na, most, én ehhez hozzáfogtam, és kezdtem jegyzeteket készíteni. És… de az 
Istennek nem ment igazán, ez az igazság. És akkor, amikor február harmadikán 
Raţ meg… (I-hoz) Fărcaş volt, vagy ki volt? 

I: Én nem tudom, külön voltunk mindig. 
K: Amikor eljöttek értünk – mert akkor együtt vittek be bennünket – február har-

madikán, akkor ott volt a magyarországi utánnyomása a nyolcas számnak. Ná-
lam még ott volt ez is. Nem tudtam, hogy most fognak, vagy nem fognak ház-
kutatást tartani. És mi még aludtunk, és mondtam, hogy hát várjanak addig, 
amíg mi felöltözünk. 

G: (nevetve)… (nem érthető) 
K: Igen. És eszembe jutott, hogy ezek ott vannak. Kinéztem az ajtón, és láttam, 

hogy nem is látszanak fent, tehát valahol kint voltak az udvaron. S akkor bekul-
csoltam az ajtót, tüzet raktam, és elégettem azokat a dolgokat… Aztán nem is 
folytattam a román értelmiségieknek szóló felhívást (nevetés, nagy derültség). 
Na, ki következik? 

G: Hát Attilát… 
A: Géza, nem, te kell… 
G: Hát én mit mondjak el? 
K: Jó, de Géza elmondta ezeket a… (nem érthető) 
G: Az enyém megvan, az nem vész el. 
K: Arról nem is beszélve, hogy a kihallgatások periódusát végeredményben akkor 

elmondta Géza, elmondtam én… 
A: Tudod jól… 
G: A kihallgatások hozzájárultak… 
A: Tudod jól, mennyire emlékszem, Karcsi: amennyit te elmondsz, azokra emlék-

szem. Annyit tudok, hogy végig… tehát abból indultam ki én is, hogy semmit 
nem tudok róla, illetve hallottam csak róla, aztán Magyarországról érkeztek, ak-
kor a veled való huzakodás, hogy ki (érthetetlen szó) kinek… Tehát mind nyo-
mon követtelek, tehát én egyszerűen beismertem egy félnap vagy egy nap köve-
téssel azt, amit te mondtál, és akkor a végén pedig azt, hogy mi csináltuk. 

K: Na, jó, de nem, volt még közben Keszthelyi Andris. 
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A: Az Andris, igen. Hát az Andris az egy… az egy szörnyű dolog volt. Na, most… 
K: Ezt hétfőn délután játszották meg neked. Nekünk már reggel mondták. 
A: Én hétfőn kilenc… nem, úgy van, délben. Tizenkettőkor… 
K: Nekünk délután négy órát vagy öt órát mondtál akkor. 
A: Igen? 
I: Igen. 
A: Akkor úgy van. 
K: Akkor játszották meg, hogy éppen akkor értesítik őket Kolozsvárról. 
A: Na, hát akkor mondjátok már el ti, mert én nem emlékszem egyszerűen. 
G: Miről? 
K: Arról, hogy Keszthelyi Andrist lekapták. 
I: Nekünk reggel mondták, és akkor Attila mondta, hogy neki délután mondták.  
K: Úgy van, csengett a telefon, és akkor… 
I: …és akkor felvették, és ott röhögtek, csapkodták egymást, és mondták, hogy jaj, 

de jó, elfogták az Andrist. 
G: (nevet) 
A: (nevetve) Igen. Szaladt az Andris – így mondják –, hát szaladt, szaladt az And-

ris… No… 
G: Igen, mondjad… 
A: És akkor ezt ki kellett magyarázni valahogy. És… 
K: Ez… melyik nap kerülhetett sor arra, mikor te ezt ki is magyaráztad? 
A: Azonnal kimagyará… azonnal magyarázatot kellett adni, hogy aztán milyen 

mértékben, az egy más tészta. Tudniillik itt nem ilyen egyszerű volt ez a dolog. 
Az első probléma Andrissal az volt, hogy előző héten én küldtem vele Gézának 
könyveket. Ő egy levelet dobott be a kis utcába, amin mindenféle… ezen volt a 
Braut is és mindenféle, amit ők rögtön beazonosítottak, hogy az én vagyok. 

G: Igen, és volt… 
A: És jöttek hozzám… 
G: De akkor jött valaki Pék nevű is, nem? 
I: Pék Józsi? 
G: Pék Józsi? Pékkel én soha nem találkoztam, de egy napig kínoztak, ki az a Pék. 

(derültség) 
I: Ez a Pék Józsi akkor vasárnap, amikor titeket bevittek, akkor jött, (A-hoz) emlék-

szel rá, valakivel, talán még Matókkal volt, nem tudom pontosan, s akkor voltak 
nálatok, miután… 

A: Igen. S látták a házkutatás következményeit. 
I: Igen. 
A: Igen, igen. Azért tudták meg Pesten azonnal. Képzeld el, az történik (G-hoz), 

hogy minket… engem hatkor vagy háromnegyed hatkor bevisznek, folynak a 
kihallgatások. És este úgy tizen… este Pestről telefonálnak hozzánk. És… egy 
lány… és anyám mondja, hogy Attila nincs itthon. És akkor mondják, hogy 
igen, tudjuk, hogy nincs otthon és satöbbi. S aztán így rekonstruáltuk. Rá egy 
félórára berohan Raţ: honnan tudják Pesten, hogy mi történt? Honnan tudják? 
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Mondom: biztos van kémjük a Securitátén, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy… 
tehát ez volt. 
Na, most ez komplikálta a Gézával való ügyet, és akkor az lett, hogy hát mi na-
gyon jó barátok vagyunk, és kicseréljük ezeket a dolgokat, és így mennek az 
ügyek. Akkor azt kellett kimagyarázni, hogy Andris hogy nincs benne a dolog-
ban? És akkor azt mondtam, hogy hát én Gézának küldtem le, így kaptam Pest-
ről, ezzel kez… Így kaptam Pestről, és én lezárt csomagként küldtem Andrissal 
Gézának, és nem… Andris nem bontotta föl. Szóval ők bizonyos dolgokkal úgy 
etettek is, mert Andris már eleve elmondott egy sztorit, és ők, hát nagyon ki 
akarták hagyni Andrist, amibe én abszolút belementem. 

K: Na, jó. De várjál. Tehát te akkor hétfőn délután már elmondtad azt, hogy te 
Andrisnak küldtél? 

A: Nem kedden reggel volt ez? 
I: Nem. Ez hétfőn volt, Attila. 
K: Nem. Ez biztos, hogy hétfő délután volt.  
A: Akkor hétfőn délutá… hát az Isten meg emlékszik rá. Mondjuk, maradjunk 

abban, hogy akkor volt. 
K: Mert akkor ez még egy alap arra, hogy engem miért vertek tovább. Világos, 

hogy én bedobtam három számot, aztán kiderült, hogy négy szám volt nálam, és 
közben Andrisnál pedig a hetes–nyolcas számok voltak. 

A: A nyolcas nem. A hetes. 
K: Hetes volt csak? 
I: Igen, tehát… Igen… 
A: (Gézához) Ugye csak hetest kaptál tőlem? Nyolcast is? 
G: Kaptam. 
A: Akkor nyolcast is. 
I: Igen, hát akkor ez most már világosabb. 
G: S hát Andrist nem tudom hány… tizenkilenc darab Ellenponttal kapták el? 
K: Huszoneggyel vagy mennyivel. 
G: (nevet) 
K: Ez is egy olyan hülyeség volt, egy olyan hülyeség! 
A: Na, jó, most ne… 
K: Na, mindegy. Sok minden hülyeség volt. 
I: Te, nem is az Andris, de érted, hogy Jocó (Aradi (Schreiner) József) ne tudjon 

adni neki egy jó tanácsot, ez olyan furcsa volt. 
A: Na, hát Jocó, én hosszan tartóan haragszom. És ahogy most kihúzza magát. 
I: Mert azért mégis… (a vége nem érthető) 
G: Ki, Jocó nem ad? 
K: Elment Jocóhoz kora reggel… 
I: …hogy mit csináljon. 
K: És azt mondta, hogy nézze, ez van Nagyváradon, mit csináljon most ezekkel az 

Ellenpontokkal? 
És Jocót… álmosan… akkor ébredt fel… hát nem tudja, hát nem tudja, hogy 
mit csináljon. 



Budapesti  beszélgetés az  Ellenpontokról – 1986 

222 
 

A: Tüntesd el otthonról menten. 
K: És azt mondja Andris, hogy… hát vigyem el valahova valakihez. 
G: Andris honnan tudta, hogy mi van Nagyváradon? 
A: Fölhívott este, és anyám bemondta a jelszót. 
K: Hogy beteg Attila (nevetés). 
G: Na és akkor Andris nem jött rá, hogy akkor valószínűleg engem is figyelnek? 

Hogyha Váradon balhé van? 
A: Föltehetően akkor már ő ebből ezt is dekódolta. 
G: És akkor pont odaviszi? 
A: Nem hozzád vitte! 
G: Dehogynem! 
A: Jaj, nem. Ez a másik őrület. Ő a Szamosba vitte bedobni. 
I: (nevet) 
G: Nem… 
K: A szeku előtt. 
A: Igen. A szeku környékén. 
I: Igen. 
A: Ott a zsidó kórház felé ment le. Tehát Bíró Éváék fele. 
G: És előzőleg nem nálam volt? 
A: Nem. 
I: Nem, nem volt. Mi beszéltünk vele, nem volt ilyesmi. 
G: Megőrülök! Otthon nem volt egy gyufa a házban? (nevet) 
K: Hát éppen ez az. 
I: Ez a másik. 
K: Hogyha ezt meghallom, akkor veszek egy gyufát, felgyújtom az egészet, és 

elégetem. 
I: Persze huszonegy darabnak lett volna egy kis lángja (nevet). 
K: Na, jó, hát Istenem. 
G: Na, és ha a Szamos így megtelik… (nevetés) 
I: (nevetve) Biztos követ kötött volna rá. 
K: …és Désen kifogják. 
G: Hát ez az. Nem volt ez se kóser (?) dolog. Én úgy tudtam, hogy hozzám ment. 
A: Nem. 
G: És engem nem talált otthon. 
A: Ez a könyvekkel volt. 
G: Ezt megelőzően vagy ezután? 
A: Ezt megelőzően. S akkor úgy kapták el az izéjét, a levelét, amit bedobott neked, 

és abban is Brautnak titulált engem. Rögtön tudták, hogy mi van, és… 
K: Igen. Egyszer bejön hozzám Raţ és azt mondja: tudok németül? Hát, mondom, 

valamit tudok. Hogy mondják a menyasszonynak németül? Hát, mondom, pont 
ezt a szót nem tudom. 

G: (nevet) 
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K: És azt mondja, hogy az arának hogy mondják németül? Hát, mondom, nem 
tudom. S akkor mondja, hogy Braut. Hát, mondom, tényleg. Tényleg Brautnak 
mondják. 
És akkor egy darabig engem ezzel kínoztak, hogy na, miféle konspiráció volt itt, 
hogy kinek milyen neve volt? Nekem nem volt nevem? Mondom, én nem tudok 
erről semmit, de – mondom – ez egy hülyeség az egész. 

A: (K-hoz) Te mi voltál? 
K: Nem volt… 
G: Pozsonyi. 
A: Pozsonyi. Te voltál Pozsonyi, igen.  
K: Na, jó, de én erről nem tudtam, nekem nem mondtátok, hogy én… Pozsonyinak 

neveztek (nevetés). 
A: Igen. 
K: Tehát ti közöttetek volt ez az egész ügy, és (nevetés; nevetve) énnekem halvány 

gőzöm nem volt arról, hogy ilyen álnevek is vannak, szóval… És szóval ez 
mind gyanúsabbá… ilyen konspiráció, meg nem tudom, micsoda… És akkor 
mondom, hogy hát ez egy gyerekes dolog, hát nem, én nem tudom, hogy ők mit 
csináltak, milyen gyerekes dolgokban egyeztek meg. Én nem is… szóval így el-
határolódtam nyilván… én nem tudtam semmiről. 
(szünet) 

K: (A-hoz) Na, mondjál már még valamit, hogy mi volt?! 
I: Igen.  
A: Várj. A naplóm kéne. Szerezzétek meg Rékasi…. 

(az 5. szalagoldal vége.) 

 
Ara-Kovács Attilával és Szőcs Gézával a beszélgetés idején a  Vérhalom 

utcai lakás előtt. A képet Tóth Ilona készítette 
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(A 6. szalagoldal:) 
 
A: Találkoztál vele? 
G: (tagadólag int) Mm. Honnan ismered? 
(hosszú szünet) 
K: Na, hát mi van akkor? Megakadtunk? Kész? Ennyi? 
A: Te, én nem tudok konkrétumokat mondani. Azt, amit elmondtam neked, azt is 

belőled szedtem ki szinte. Az enyémre vonatkozóan.  
K: Hát miért, te aludtál közben? 
A: Nem, én dolgoztam már a kilences számon, szerintem, (nevetés) az munkált 

bennem, és azóta is mindenféle más ügyek. De vezettem a naplót tisztességgel. 
Abban minden benne van napról napra, hogy mi történt. 

I: Na, de most várjál. Akkor most kezdjük. Vasárnap bevittek, hétfőn kiengedtek. 
Hétfőn este akartatok… akartál hozzánk jönni. 

A: Hét… kedden reggel újra bevittek, és akkor szerdán valamikor kiengedtek. 
I: Mert akkor tudom, hogy hétfőn este jött hozzánk… kedden este jött hozzánk 

Teri. Karcsi akkor már bent volt a szekun, és Teri jött hozzánk, hogy ti előző 
nap, vagy te az előző nap akartál jönni, és be volt zárva a kapu. 

A: Kedden? 
I: Igen, kedden jött a Teri mondani, hogy hétfőn be akartál jönni. 
A: Így van. Így van. 
I: És be volt zárva a kapu. És kiszólt az a nő, hogy nincsenek itthon Tóthék. Amit 

aztán számon kértünk tőle. 
G: Gyerekek, szerintetek mi befolyásolta őket abban, hogy az egészből nem csinál-

tak nagy kérdést? 
A: Ez egy nagyon fontos dolog, és azért lenne jó, ha elmondanád újfent azt, hogy 

milyen jeleket láttál arra, hogy esetleg letartóztatnak bennünket? 
G: Hát jeleket nem láttam, hanem csak mondták. 
K: Érdekes, nekem első pillanattól kezdve azt mondták, hogy leírom az igazságot, 

és kész. Befejeztem. 
A: Na jó, hát ez egy vallatási fogás. 
K: Na most, de az érdekes az, hogy semmilyen jel nem mutatott arra – nyilván nem 

hittem el –, de semmilyen jel nem volt arra, semmi konkrét gesztusban, vagy 
nem tudom micsodában, hogy ez tényleg hazugság lenne. Nem volt.  

I: Volt még itt valami, amit én (A-nak) elmondtam neked Andrással kapcsolatban 
annak idején, hogy engem bevittek hétfőn… Hát vasárnap este végig arról kér-
deztek, hogy mi volt előző héten, amikor ti ott voltatok nálunk. Mikor az Enikő 
meg a Rékasi ott volt. S akkor azért jött Dulama olyan fenyegetően, mert min-
den harmadik mondat után az volt, hogy (nevetve): és akkor Karcsi kiment a 
nyulakhoz, és akkor én kimentem teát főzni. De tényleg így volt, érted, hogy 
közben kijárkáltunk, csak hát nyilván mi a francot mondjak. Hát én kint voltam, 
nem hallottam, hogy mi van. Aztán Karcsi kint volt, akkor megszakadt a be-
szélgetés. Tehát ilyen… 
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Aztán engem kérdeztek az Ady Körről, meg emberekről, hogy mi van Molnár 
Jancsival. De tulajdonképpen azt hiszem, mindenki oda jött be abba a szobába 
pihenni. Ahol én voltam. Tehát nem… egyedül Raţ volt az, aki fenyegetőzött 
először, hogy benn vagytok ti is, meg ilyen fogásai voltak, hogy adjak már pa-
pírt, mert elfogyott a Kertész Attila papírja, meg ilyen hülyeségek, hogy na, ak-
kor most már biztos elhiszem, hogy bent van Kertész Attila, hogyha elfogyott a 
papírja. Na és akkor mondta, hogy nem hallgatnék így, hogyha tudnám, hogy 
Ara már miket mondott, és hogy nem ismerem Arát. Mondom, hogy de, isme-
rem. S akkor erre fölkapta a fejét, hogy igen? Ismeri? Na, jó, mindegy, a lényeg 
az, hogy engem elengedtek éjfélkor, akkor egy magyar nyilatkozatom volt meg-
írva. 

G: Egy mi? 
I: Egy magyar nyilatkozat. Tehát nem volt… románul én nem írtam… 
G: Igen… 
I: …amikor ennek a vasárnapnak az eseményeit rekonstruáltuk. Ilyen betű… ilyen 

tűzdelésekkel, amit mondtam. Azt persze elmondtam, hogy én nem tudom, 
hogy hívják, tudtam, hogy Enikőnek hívják, de nem tudom a vezetéknevét. 
Hogy nem baj, tudják ők: Bollobás Enikő. 

K: Igen. Én nem tudtam még a vezeték… szóval én semmiféle nevére nem emlé-
keztem a szekun. 

I: Hogy honnan ismerem Rékasi Jancsit? Mondtam, hogy hát egyszer találkoztam 
vele, én nem tudom, hogy milyen Jancsinak hívják. Egyszer találkoztam vele. 
Te, vezetéknevét tényleg nem jegyeztem meg, de tudtam, Jánost már ismertem. 
Tehát találkoztam már a Jánossal, most találkoztam vele másodjára. Tehát ott 
ennyi volt. 
Na, és akkor éjfélkor azt mondták, hogy mit akarok, most még itt maradni, vagy 
inkább hazamenni? (derültség) 

K: Jó! 
A: Erős dilemma. 
I: És akkor mondtam, hogy hát én már azért két éjszaka nem aludtam. Azt mondja 

Raţ, hogy ő sem. Mondom, magának mégiscsak ez a dolga. 
G: (nevetve) …hogy ne aludjon. 
I: Hát nem? Hát ne haragudj. És mondom… na és, szóval most menjek haza. És – 

mondom – egyedül? Hát! S mondom, a férjem hol van? Majd megy ő is. És ak-
kor hazamentem, s akkor reggel készítettem valami kaját. Annyira hülyeség volt 
részemről, utólag aztán tudom, hogy vittem Karcsinak kaját azzal, hogy (nevet-
ve) hát hogyha ott van, akkor odaadják neki, tudod? De nem elvihették volna 
úgy is, hogyha nincs ott Karcsi, mert Váradon van, mit tudom én. Mert hát nyil-
ván perre számítottunk, arra, hogy most akkor összegyűjtenek benneteket vala-
hol – érted? –, tehát felkészülnek komolyabban. 

G: Szóval gyerekek. Itt a következőről van szó. 
K: De várjál, mert itt Andrással van valami érdekes eset.  
G: Igen? 
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I: Akkor tehát hétfőn bevittek, és András maradt… Először Raţ volt benn, utána 
Raţ kiment, és egyedül Andrással maradtam. Végig magyarul folyt minden, és 
azt mondta akkor, hogy írjam le, hogy mi volt. És mondom, én nem tudok töb-
bet írni. Semmi mást, mint amit tegnap írtam. S akkor azt csinálta, hogy ideadta 
nekem a Karcsi nyilatkozatát. Tehát kézírás volt, minden, ismertem az írását. És 
azt mondta, jó, akkor ennek alapján írjam meg a nyilatkozatomat. Ennyi volt. 
Ez rém furcsa volt számomra, hogy ideadja, érted, tehát támpontokat ad arra, 
hogy én ebből mit szűrök ki a magam számára. S akkor annyit írtam le nyilván, 
hogy láttam, hogy itt mi van, meg hogy van, de nem vettem benne részt meg sa-
többi, satöbbi. Ennyi volt. 

G: Szóval az érdekelne, hogy különösebb megerőltet… különösebb jogi furfang 
nélkül is jó néhány évet ránk sózhattak volna. 

K: Tudod, hogy hogy osztották el az éveket? 
G: Énnekem tizenötöt mondtak, hogy… 
K: Nekem azt mondták, hogy Attila kapott volna vagy tizenöt esztendőt. 
A: Nem. Húsz. Nekem húszat mondtak.  
K: Tizenhét esztendőt. Valami ilyesmit mondtak. Egyébként tizenöt évig szól az a 

paragrafus. 
A: Nekem húszat mondtak. 
K: Hacsak nem egyebeket még hozzá akarnak csatolni. 
A: Géza tizenötöt, te (K-nak) nyolcat.  
K: Géza tizenkettőt, és én nyolcat kaptam volna.  
I: (nevetve)… Másodrendű vádlott lettél volna.  
G: Hogy ők pontosan bennünket szúrtak ki, szerintem ez már arra vallott, hogy 

tudnak ők valamit. Nem tudom, mennyit tudhattak, valamennyi volt már a ke-
zükben. Az a tény, hogy utána… tehát hogy nem tartóztattak le effektíve, 
csak… vagy csak őrizetbe sem vettek, hanem csak kihallgattak, ez arra vall… és 
hogy később is, mikor már egyre nyilvánvalóbb lett abból, amit ti elmondtok, 
egy adott pillanatban én azt szűröm le, hogy ez a döntés nem útközben született. 

K: Persze. 
G: Hanem már eleve azzal álltak neki ezek, hogy ebből nem lesz per. Csak ezt 

olyan otrombán csinálták, hogy ha ezt tudják, hogy ebből nem lesz per, akkor 
sokkal egyszerűbben megoldhatták volna az egészet. Verés nélkül meg egyebek 
nélkül. Tehát… 

K: Nem biztos. 
G: Nem? 
K: Én gondolkoztam azon, hogy vajon mi lett volna, hogyha első nap elmondom az 

egészet. 
G: Igen… 
K: Na most az, hogy mi csináltuk vagy nem mi csináltuk, ebben ők nem voltak 

biztosak. Mert akkor, mikor erről a magyarországi srácról beszéltem, akkor ha-
raptak a magyarországi dologra. Éreztem, hogy örültek. Volt egy ilyen öröm a 
szekun. 

G: Igen? 
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K: És ha… 
G: De ha nem… 
K: …rögtön elmondom… akkor én valószínűnek tartom, hogy tovább vernek, mert 

nem hiszik el, hogy én bemegyek és elmondom. Érted? 
G: (ásít) 
I: Na és… 
K: Ez az én érzésem. 
I: …ha a Géza változatát vesszük alapul, akkor miért? Mert a cirkusznak… 
A: Gyerekek, nem ilyen egyszerű a dolog. A mi kihallgatásunk, illetve ügyünk 

alatt, tehát novembertől mondjuk májusig megváltozott Románia egész belbiz-
tonsági stratégiája.  

G: Mi az, hogy májusig, de hát ez nem kellett megváltozzon. Borbély Ernőt nov-
ember 23-án… 

A: Pont… na, erről… igazad van. De őket helyettünk… 
G: (mulatva) Gondolod? 
A: Biztos vagyok benne. 
G: Én ebben nem vagyok biztos.  
A: Én biztos vagyok, hogy helyettünk rakták…, lévén, hogy ez a társaság túl 

nagy… 
G: De ez hülyeség, hogy egy nagy ügyből nem csinálunk semmit, és akkor egy… 
A: Ide figyelj! Velünk mindenféle… a magyarok beavatkoznak ebbe, Amerika 

beavatkozott, emiatt nem lehetett belőlünk semmit csinálni. Ugyanakkor a bel… 
a lakosság számára, az ottani magyarság számára demonstrálni kellett azt, hogy 
erősek vagyunk (gyermeksírás). Ezért tartóztatják le őket. Viskyt is ezért kaszt-
lizzák be ezt követően nem sokkal. 

(Gyermeksírás a szobából, I. bemegy.) 
G: Nem tudom. Nem tudom, hogy ez így van-e? Nyilván csak hipotéziseink lehet-

nek.  
K: Ők tényleg ezzel indultak, és lévén, hogy (G-hoz) te voltál azért az elsődleges 

gyanúsított, első pillanatokban mindenképpen, biztosan számítottak a te nyugati 
kapcsolataid, számított maga az a tény, hogy a hír kiment, számított az a tény is 
– annak ellenére, hogy ezt nem muszáj figyelembe venni –, hogy Attila nem 
volt már… 

G: …román állampolgár. 
K: …román állampolgár. Persze, ezek a tények inkább abban is játszottak szerepet, 

hogy pont én voltam az, akit vertek. 
A: Igen. Egyébként volt olyan – ha ezt egyáltalán lehet következtetni a szekusok 

elszólásaiból – …Egy alkalommal nekem elmondta a gondolatmenetét 
Sălăgean. És akkor azt mondja, hogy 25-én jelent meg a Spiegelben, ekkor és 
ekkor mondta be a rádió. S azt mondja, hogy én akkor már tudtam, mondta, 
amit föltehetően nem tudott, csupán… de a gondolatmenete az jellemző, hogy 
itt kell legyen valaki. Váradon vagy Szatmáron. 

K: Tehát akinek kapcsolata van… 
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A: Akinek kapcsolata van. És ez így egy fontos dolog… a logikájukat tekintve. És 
így volt. 

K: Hát igen. (Gyermeksírás.) 
G: Azt hiszem, kéne menjünk. Nem hagyjuk aludni itt a gyerekeket. 
K: Te, és véleményetek szerint végeredményben csupán logikai úton következtet-

ték ki, hogy mi voltunk? Vajon? 
A: Énszerintem Gézát figyelték. És ahogy figyelték, nagyjából behatárolhatták 

azokat az embereket, akikkel találkozik. Most azok… Ezek közül tehát mondjuk 
volt nyolcvan ember, aki potenciálisan szóba jöhetett. Szerintem simán kiszűr-
hették azt a tíz–húszat, aki nagyon is gyanús. És akkor már csak ilyen szúrópró-
bákat kellett venni. 
Legérdekesebb az, hogy miért november 6-án és 7-én volt a lecsapás? 

K: Nem, nem tudom. 
G: Hát egyszerre kaptak utasítást, és Kolozsvár túlbuzgó volt. 
A: (G-hoz) Neked hetedikén nem kellett bemenni. 
G: Nem. Nem. 
(szünet) 
K: Téged mivel engedtek akkor el? 
G: Azzal engedtek el, hogy hétfőn folytatjuk a beszélgetést. 
A: Egy alkalommal mondták azt, hogy te már feltehetőleg már nem is vagy az or-

szágban. 
G: (nevetve) Lehet, hogy ezt gondolták. 
(szünet) 
K: Még azért (A-hoz) kérdeznélek téged. 
A: Igen… 
K: Most már én nagyon sajnálom, hogy te nem tudod elmondani, amit… Te renge-

teget írtál, azt mondtad. Én nem írtam rengeteget. Hát mik voltak azokban a nyi-
latkozatokban, hogyan kérdeztek, mi volt a… tehát ezeket az etapokat hogy 
nem tudod? 

A: Elmondtam az etapokat. Egyrészt nem tudok róla, csupán hallottam. Utána tu-
dok róla, és láttam. De ezt mind téged követve. 

K: Igen. 
A: Akkor te magadban rekonstruálni tudod, hogy miket írtam. 
K: Igen. Akkor Andris ügyét? 
A: Andris ügye jött… 
K: Na, de akkor mit mondtál, hogy honnan származtak azok a példányok, amiket 

Andrisnak adtál? 
A: Te, úgy kaptam Budapestről. 
K: Tehát te személyesen kaptad? 
A: Én személyesen kaptam. És akkor jött hatvan ember, akik hozták át. S akkor ezt, 

mind a hatvanat leírni, és akkor a keresztkérdések, hát az maga minimum hat-
van plusz jó néhány más… még jó néhány nyilatkozat. 

K: Igen. Tehát akkor végeredményben, ha ez már hétfőn lezajlott, akkor ők kedden 
nagyon jól tudták, amikor engem behívtak, hogy mindaz, amit én mondok, ha-
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zugság. Lévén, hogy ha én odaadtam neked azt a három példányt vagy négyet, 
amit én kaptam Szekeres-Kerekestől, és ugyanakkor te pedig kaptál már hetes-
nyolcas számot is, akkor azt nem hiszik el, hogy én nem láttam. 

G: Vajon nem Szekeres Zsoltra gyanakodtak? 
K: Ezt röhögtük akkor, mikor Szekeressel történt az a dolog, hogy végül a szeku 

azt fogja mondani, hogy né, hát tényleg van egy Szekeres (derültség). 
G: Lejárt a félóra. 
K: Egyébként érdekes volt a lezárása az ügynek. (G-hoz) Neked mit mondtak ti-

zenhetedikén? 
G: Te, tizenhetedikén gondolták, hogy megsütik a maguk kis pecsenyéjét, és 

nem… Mikor bevittek, nem az volt, hogy na, most lezárjuk az egészet, hanem 
mint hogyha az egész újra kezdődne, vagy most vált volna igazán súlyosra a do-
log, és leültettek, és elém adtak egy papírt, hogy na, most írjak le mindent. És 
hát mit? Hát mit írjak le? De hát világos, mind leírtam. Nem, nem. Azt írjam le, 
amit eddig elhallgattam. És most már ők mindent tudnak, és majd visszajön. És 
ezzel kiment. És bejött egy másik, akit egyszerűen nyilvánvalóan csak őrizni 
küldtek be, de az is tiszt volt. Szóval látszott, hogy nem az ő asztala ez az ügy. S 
hogy… olyan barátságosan elkezdett társalogni. És mondom, hogy mi a francot 
akarnak most tőlem, hát én nem értem. Most már az egész világos, tisztázódott, 
egyértelmű lett. Hát mit akarhatnak? S azt mondja… elröhögtem magam, hogy 
ezekkel a sztereotípiákkal hogy jelen vannak – „mai mult contează sinceritatea” 
(többet számít az őszinteség; vagy: a legfontosabb az őszinteség) – Úgyhogy 
csak azért írjak, hogy lássák, hogy őszinte vagyok. 
Na. S aztán utána… azt hiszem, ez csak egy ilyen rövid kis közjáték volt addig, 
amíg éppen megérkezett az, akinek ezt az ügyet le kellett zárnia. Az egy… az is 
egy ottani magas rangú szekus volt, a másik Oprea, ez volt a nagy Oprea, a Ion 
Oprea, ő a Securitate főnöke. 

A: Igen… Most? 
G: Nem, akkor is az volt. Ioana a belügynek volt. Tehát a rendőröknek is. Ez csak a 

szekusoknak. S azóta is. 
A: Mi a rangja? 
G: Ezredes. Tartott egy szörnyen dogmatikus, ostoba és lapos dumát arról, hogy én 

milyen vagyok, s hogy ők milyenek, s hogy nagylelkűek, s aztán ez legyen az 
utolsó, mert minden további… Térjek észhez, megadták nekem ezt az esélyt 
mint humanisták, és hogy… hogy most már ezt az ügyet lezárják, habár az ő vé-
leménye szerint egyvalamire nem fordítottak elég figyelmet ők, mármint az ő 
emberei: a külső fel… „îndemnul din străinătate”…32 (a külföldi buzdításra) 

K: …a felbujtás… 
G: …a felbujtásra. Na, hát – azt mondja – az, hogy ezeket a dossziékat lezárják, 

nem jelenti, hogy megsemmisítik. Itt vannak, bármikor elővehetik, „la o adică” 
(a kellő pillanatban), és akkor aztán… 

                                                      
32 Külföldi buzdításra. 
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K: S tudod, mi volt még érdekes, amikor a nyilatkozatomat írtam? Megkérdezte a 
Fărcaş, hogy végeredményben miért csináltuk ezt? Hát, mondom, azért csinál-
tuk, mivel… meg én miért csináltam? …Azért csináltam, mivel számtalanszor 
akartam cikkeket írni erről-arról a problémáról, és egyszerűen a hivatalos sajtó 
nem jelentette meg, s éppen ezért ezeket az írásokat kénytelenek voltunk egy 
ilyenfajta kiadványban megjelentetni. Ők ezzel tökéletesen meg voltak elégedve 
(derültség). Szóval, hogy mondjam… nem akarták azt, hogy… 

A: Helyeslőleg vették tudomásul. 
K: Tehát, hogy mondjam, ezt az enyhe megfogalmazását a dolognak határozottan 

így jó néven vették. Hogy én ezt így fogalmaztam meg. 
G: Jó, hogy csak ezt, és nem pedig…  
K: Nem pedig azt, hogy én azt akartam mondani… 
G: …hogy föl akarod forgatni az államot. 
K: … igen, hogy én nem értek egyet ezzel, vagy nem tudom micsoda… tehát így 

fogalmaztam, s ebből is gyanítottam, hogy tényleg haza fognak engedni. Szóval 
ez is egy ilyen jel volt. 
A másik az, hogy az utolsó tárgyalás tizenhetedikén Raţcal meg Sălăgeannal. 
Délelőtt engem hívtak csak be. És akkor megint feltette Sălăgean a kérdést, 
hogy végeredményben miért csináltam ezt? 
Hát, mondom, ebben az országban rengeteg probléma van, és ezeket a problé-
mákat nem lehet nyíltan megtárgyalni, és ezt az egyedüli módját láttam arra, 
hogy ezek valamilyen módon felvetődjenek. 
Hát milyen problémák? Például a nemzetiségi kérdés. És akkor azt mondja, 
hogy de mégis, mondjam meg, hogy milyen kifogásaim vagy mik vannak? Hát, 
mondom, én nagyon szívesen tárgyalok bárkivel ezzel kapcsolatban, örömmel 
tárgyalok, mondom, de, mondom, nem ilyen viszonylatban, mint ahogy most mi 
tárgyalunk egymással. Hát, de mégis mondjak. S akkor elmondtam az óvodáktól 
kezdve az egyetemig, a könyvkiadásig, nem tudom micsoda… mindent elmond-
tam, hogy mik a kifogásaim.  
S akkor mondtam neki, hogy és végeredményben a gazdasági vonatkozások is.  
Foglalkoztam a gazdasággal is? – így felkapta a fejét. Nem, mondom, nem, s 
így elmosolyintottam magam. 
S akkor délután vissza kellett menni, mert Bukarestből jött le egy pasas, és az 
mindenkit akart látni. Ekkor behívtak mindenkit, aki érintve volt az ügyben, 
azokat is, akik olvasták. És mindenki kellett egy ilyen búcsúnyilatkozatot ad-
jon… 

G: (nevet)  (…amit mond, nem érthető) 
K: …hogy márpedig Románia ellen soha ebben a büdös életben… és egyedül Icu-

nak meg nekem kellett odaírni azt, hogy abban az esetben sem, ha külföldön te-
lepszünk le. Másnak nem kellett ezt odaírni. És a pasas megint ezzel kezdte dél-
után. És azt kérdezte tőlem a bukaresti pasas, tulajdonképpen ki biz… kinek a… 
milyen alapon csináltam én ezt. „Cine v-a dat mandat”33 – azt mondja. 

                                                      
33 Ki hatalmazta fel/ Ki adott erre megbízatást? 
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G: Igen, te ezt tőlem is százszor. 
K: Igen. S mondom, véleményem szerint az értelmiségnek mindig az volt a felada-

ta, hogy… 
G: Igen… 
K: …a népe problémáit megfogalmazza. Azt mondja: hát nemigen. Hát, mondom, 

de igen, mondom, legalábbis a felvilágosodástól kezdve, de – mondom – szerin-
tem még azelőtt is. S ahogy így elgondolkozik, azt mondja: hát igen – azt 
mondja. 

A: Te, Géza, nehogy visszamenj anélkül, hogy elmondanád a szekusok listáját és 
rangját. 

G: Jó. Icu lefeküdt már? 
K: Nem. Vissza fog jönni. 
G: Hát, ez azért nehéz, mert egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy azok a ne-

vek nem fiktívek, amiket… 
A: Igen… 
G: Hát ebben… akikről biztos vagyok benne, hogy azok, mint akinek mondták 

magukat, az a tábornok, vagyis Ioana… 
A: …akit elhelyeztek azóta… 
G: Aki Vásárhelyen van most. 
A: És ott milyen a funkciója, mi a funkciója? 
G: Ugyanaz, ami Kolozsváron volt. Ő a legnagyobb. 
A: Ez büntetés? 
G: Nem. Szerintem odaküldték rendet csinálni. 
A: És ki jött a helyébe? 
G: Kolozsváron? Egy Şerbănoiu  nevű… várjál csak… Ştefănoiu. 
A: Ştefănoiu. 
G: Ştefănoiu. Bukarestből jött, állítólag a Nicu Ceauşescu garnitúrájához tartozik, 

és… 
A: Ezek szerint fiatal. 
G: Fiatal. 
A: Mi a rangja? Tábornok ő is? 
G: Igen. Ez… Van ő… 

Akkor van a… rendőröknek nem tudom, ki a főnöke, de a belügynek ez a Ion 
Oprea ezredes. 

A: Na, várj egy kicsit. Az a szekunak. A Ion Oprea ezredes. 
G: A szekunak, igen. 
A: Na, most Ştefănoiu az a belügynek. 
G: Az egésznek. 
A: Az egésznek… 
G: Igen, a belügyi inspektorátusnak, felügyelőségnek. Tehát a legnagyobb a 

Ştefănoiu, utána… neki van két beosztottja, az egyik az, akit nem tudok, a má-
sik Ion Oprea. 
Egyéb ezredesek: a Florian Oprea, aki az írókkal foglalkozik… tudok… van egy 
Ungvári nevű alezredes, aki az egyházakkal foglalkozik, és ismert figura. 
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Érdekes, most jövök rá, hogy őrnagyokkal nem volt dolgom (nevet). 
Utána már csak a fiatalabbak jönnek. És Rusu Valer, a kapitány, egy Neciu (olv. 
necsu) nevű, aki az iskolákkal foglalkozik, ő főhadnagy. 

A: Rusu mivel foglalkozik? 
G: Rusu az egyetemekkel. 

Tehát Neciu, ő is kapitány most már. Van egy Man nevű főhadnagy. 
A: Mivel foglalkozik? 
G: Azt nem tudom. Nem tudom. 
A: A keresztnevét nem…? 
G: A keresztnevét nem tudom, és tudom, hogy az a szekus, aki régebben a képző-

művészeti főiskolákkal, főiskolával foglalkozott, és aki Gál Tibiéket nyaggatta, 
és akit úgy hívtak, hogy Tripon. 

K: Hogy? 
G: Tripon. Ez most valami magas beosztásba került. Nem is magas beosztásba, 

hanem ő lett az egész szeku párttitkára. Tripon. Különben elég bornírt pasas a 
Gál Tibi leírása alapján, én nem ismerem. 

K: Ennyi? 
G: Hát hadd gondolkozzam. Nem. Nevet nem tudok többet. Volt Bukarestből ez a 

Bică… 
A: Bemutatkozott neked, onnan tudod? 
G: Nem, onnan tudom, hogy Keszthelyi Andrisnak bemutatkozott, vagy bemutat-

ták, hogy ez Bică elvtárs, és azonosítottuk, hogy ugyanaz a pasas.  
A: Te mondd, vásárhelyieket tudsz? 
G: Hát ott Ágostonnal volt szerencsém, tudok… még másokkal is, akiknek a nevét 

nem tudom. De hát ott van Băţoagă34 (olv.: böcagö). 
K: Hogy hívják? Băţoagă? 
G: Băţoagă, aki tulajdonképpen Becega, s valami bolgár famíliából származik. 

Maior Băţoagă, így mutatkozott be. Tud nagyon jól magyarul. S olyan, mint 
akinek behúztak egyet. Teljesen ferde az orra. 

A: Ágoston az ezredes? 
G: Ágoston ezredes. Băţoagát ismerem; van egy Grama (Gráma?) kapitány Vásár-

helyen. Az egy kis törpe a Grama kapitány, egy méter húsz centi magas. 
K: Gráma? 
G: Gráma. Igen… hát ennyi. Ja, igen. És aztán van egy Puskás nevű, aki Kelemen 

Atának osztálytársa volt, de elrománosodott, (nevet) ki tudja, miért? Elrománo-
sodott; egy olyan amerikai filmszínész típusú, olyan igazán vonzó, kisportolt 
férfi, amilyen… amilyen az amerikai férfiideál. Szőke, kék szemű, stramm. És 
tud magyarul. 

A: (nevet) Még. 
G: Még. 
K: (G-hoz) Te még azért ez a… hogyan tartóztattak le téged akkor, amikor másod-

szor letartóztattak? 

                                                      
34 Olvasd: böcagö. 
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A: Na, igen. Hát ez érdekes. 
G: Hát mondom, ez megvan. De röviden. 
I: Nem kell magnóra menjen, hogyha nem akarod, csak egyszerűen semmit nem 

tudunk róla. 
G: Ez megvan, csak most… (csend) 
K: Ki is kapcsolhatom, ha akarod. 
G: Nem zavar, hogyha megy. 
I: Mert tőlünk például már megkérdezték, hogy na, és Gézával mi történt? Azt 

mondjuk, nem tudjuk. Szóval… 
K: Ez Maroshévízen volt?  
(szünet) 
G: Maroshévízen a postán. 
K: A postán. Amikor telefonáltál… 
G: Igen.   
(csönd) 
K: Akkor telefonáltál Attilának? 
G: (elneveti magát) Igen. 
(hosszabb szünet) 
K: És akkor már követtek téged, vagy pedig a telefonálás… 
G: Nem tudom. 
K: Nem tudod. Szóval nem tudod, hogy a telefonálás volt az, ami nyomra vezette 

őket esetleg, és azt azonosították? 
G: Nem hiszem, mert nem beszéltem annyit vele, hogy perceken belül… 
K: Mással nem beszéltél onnan? 
G: Onnan? Nem, de… De ezt megelőzte valami. Én Tölgyesről akkor reggel jöttem 

el a busszal. S láttam, hogy megy Tölgyes fele egy fekete autó. Tehát keresztez-
te a buszt.  

I: „Láttam a boldogságot én…” (derültség) „nagy volt, szőke és másfél mázsa…” 
G. És hát gondoltam… Hát Tölgyes elég elhagyatott hely… hát te, ezek tán nem 

azok vajon? 
A: Így néztél ki, vagy leborotváltad a szakállad? 
G: (nevetve) Kis kecskeszakállam volt. És… Nekem az volt a fő gondom, azért 

akartam bemenni, hogy a gipszet levétessem a lábamról. És akkor be is mentem 
a kórházba, és… 

K: Tölgyesen… 
G: Nem, ez már Hévízen.  
K: Ez Hévízen.  
G: A busszal bementem Hévízre, ott nagy kínnal, keservvel leszedtük a gipszet, s 

akkor elmentem a postára. S akkor fölhívtam Attilát, s amikor letettem… Hát 
mennyit beszéltünk? Egy percet. Látom ám, hogy a fekete autó az – gondolom, 
hogy ugyanaz lehetett, mint amelyik azelőtt Tölgyesre ment – odakanyarodik a 
posta elé, és egy pasas, aki benn állt már, tehát nem az autóból szállt ki, ilyen 
sport ancúgban levő figura, olyan volt, mint egy alpinista, mondjuk, és megfog-
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ja a karomat, és mondja, hogy jöjjek le. Ekkor már nyitották is az ajtaját az au-
tónak. 

     Na, de ezeket majd elmondom, most le szeretnék feküdni (ásít). Ha nem veszi-
tek rossz néven. 

K: Pedig mondhatnád tovább, hogy mi történt azután. 
G: Nem, ez már az a része, tudod, ami olyan, hogy úgyse mondhat… egyelőre még 

nincs felhatalmazásom rá, hogy részleteiben elmondjam, s akkor… 
(szünet) 
K: Akkor kikapcsolom. 
G: Jó. 
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Tóth Ilona 

kísérlet pszichoanalízisre 
Freudnak ajánlom, ha ugyan… 

 
tudjam mi vagy 
bukj ki az ajkamon 
nevedre oly szavam legyen 
mely nékem hatalom 
hogy értem is szóljon a szó 
ne csupán ellenem 
 
áldás legyél és 
kérlelhetetlen 
sokélű késed  
merüljön meg bennem 
mutasd a vant 
a nincset és 
akármit, mitől 
a gyenge győzelemre vágyik 
 
legyél a vég 
és legyél 
a kezdet 
tudjam a 
lélek honnan eredeztet 
mérhesselek ha 
túlvisz rajtam 
sodrod 
ha életemet 
félelemmel oldod 
 
ne légy csak kín 
de oltalom 
de fegyver 
győzhessek rajtad 
ösztönnel 
értelemmel 
 

Göteborg, 1988. nov.2. 
 

 
(Megjelent a Nyugati Magyarság 
1989. május–júniusi számában, Montrealban) 
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Negyedik rész 
Visszaemlékezések     
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MEMORANDUM 

az Amerikai Egyesült Államok Kormányának 

Az erdélyi Ellenpontok szamizdat folyóirat 1982 őszén kibocsátott Memo-
randuma a romániai magyar kisebbség tarthatatlan helyzetére világított rá, és igye-
kezett a világ demokratikus népeinek és kormányainak figyelmét fölkelteni ennek 
megváltoztatása érdekében. A Memorandummal egyidejűleg megfogalmazott 
Programjavaslat a román kisebbségi politikának az emberi jogok figyelembevéte-
lével történő átalakítását szorgalmazó konkrét követeléseket tartalmazott.  

A fenti két dokumentum sajnos csak a tömegkommunikációban nyert vissz-
hangot, a politikai szférában észrevehető hatást nem gyakorolt.  

Valószínűleg ennek a ténynek is köszönhető, hogy az elmúlt négy esztendő-
ben a más nyelven beszélő románoknak nyilvánított kisebbségek helyzete hihetet-
len mértékben tovább romlott, különösen a magyaroké, akiket a hivatalos és félhi-
vatalos propaganda hovatovább elsőrendű közellenségnek deklarál. Úgy tűnik, 
végső roham indult meg a magyar anyanyelvi oktatás ellen, amit újabb iskolák 
megszüntetése, kétnyelvűvé vagy románná alakítása, a magyar osztályokban a két-
nyelvű oktatás szorgalmazása, az anyanyelven tartott felvételi vizsgák minden szin-
ten elrendelt megszüntetése, óvónő- és tanítóképzők, valamint a marosvásárhelyi 
(Tîrgu Mureş) gyógyszerészeti iskola felszámolása is bizonyít. A hadjárat a kultúra 
minden területére kiterjed: sorra tiltják be az eddig hivatalos engedéllyel működő 
magyar kulturális csoportokat, megszüntették a Művelődés című lapot, valamint a 
román televízió kisebbségi (magyar és német) adásait, felszámolták a vidéki rádi-
óstúdiókat, melyeknek archívumát megsemmisítették, aránytalanul csökkentették 
az anyanyelvi sajtó és könyvkiadás költségvetését, ugyanakkor fokozták a (hivata-
losan nem létező) cenzúra tevékenységét.  

Az egyházak önállóságát tovább korlátozták, s a teológiai főiskolai helyek 
számának csökkentésével lehetetlenné tették a paputánpótlást. A papokra mind 
nagyobb nyomás nehezedik, hogy híveikről jelentéseket írjanak az állambiztonsági 
szervek számára.  

Fokozódott a Kárpátokon túli románság erőszakos betelepítése Erdélybe, s a 
magyar értelmiség szétszórása az Ókirályság területén. 

Erősödött a magyarok biztonsági szervek általi zaklatása, növekedett a ház-
kutatások, a rejtélyes „öngyilkosságok” és elhalálozások száma. 

Az új útlevéltörvény lehetetlenné teszi az erdélyi magyarok többségének 
Magyarországra látogatását.  

Magyarországgal a kapcsolat tovább romlott: az utóbbi két évben még kultu-
rális egyezményt sem kötött a két ország. A gazdaság területeit kivéve a román 
kormány megszűnt tárgyaló partner lenni a magyar fél számára. 

Erdély, mely a történelem legviharosabb évszázadai alatt is népek menedék-
helye volt, ahol – az adódó ellentétek ellenére is – minden nemzetiség megőrizte 
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nyelvét és szokásait, ma minden vonatkozásban a kifosztottság és megerőszakolt-
ság korszakát éli. A román vezetés, mely az emberi jogokra vonatkozó minden 
nemzetközi egyezményt aláír, a valóságban országnyi börtönné, az emberek fizikai 
és szellemi-lelki elnyomorodásának honává változtatta az uralma alatti területeket.  

A jelen helyzet létrehozásában az Amerikai Egyesült Államok is részes. 
Egyrészt azzal, hogy jóváhagyását adta a trianoni békeszerződéshez, mely – a wil-
soni elvekkel homlokegyenest ellentétes módon – az ezeréves Magyarország olyan 
feldarabolását rendelte el, ami által tisztán vagy túlnyomóan magyarok által lakott 
területeket is más országokhoz csatoltak, egyharmadára csökkenve az ország terü-
letét, s a magyar népesség egyharmadát kisebbségi sorba taszította, s jóváhagyásá-
val állt vissza ugyanez az állapot a második világháború után; másrészt azzal, hogy 
külpolitikai indokokkal támogatja a román vezetést, a világ egyik legsötétebb dik-
tatórikus rendszerét. 

 
az Ellenpotok 7. számának budapesti utánnyomásáról készült kép 
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Mivel – mint az Ellenpontok volt szerkesztői – úgy érezzük, hogy továbbra 

is erkölcsi kötelességünk felhívni a világ figyelmét a romániai magyarok helyzeté-
re, valamint mivel meggyőződésünk, hogy az amerikai nép őszintén támogatja az 
emberi jogok érvényesítését a világban, javasoljuk, hogy az Amerikai Egyesült 
Államok kormánya: 

1. ne érvényesítse többé a legnagyobb kedvezmény elvét a Romániával 
folytatott kereskedelemben. Ez a gesztus lényegében az erkölcsi támogatás 
megvonását jelentené elsősorban; 

2. érvényesítse befolyását, hogy a Románia adósságait rendszeresen át-
ütemező nyugati pénzügyi körök az átütemezést a gazdasági élet demokrati-
zálását és észszerűsítését előirányzó reformok bevezetésétől tegyék függővé;  

3. nyilvánosan ítélje el a Romániában folyó, államilag támogatott kisebb-
ségellenes, főleg antiszemita és magyarellenes soviniszta propagandát, ami 
egyrészt az erdélyi kulturális genocídiumot igyekszik a román nép előtt iga-
zolni, másrészt mind nyilvánvalóbban magában hordja esetleges pogromok 
lehetőségét, de – többé-kevésbé rejtetten – azt a több mint évszázados impe-
rialista törekvést is, mely Románia határait Magyarország rovására a Tiszáig 
szeretné kitolni;  

4. gyakoroljon nyomást Romániára, hogy kisebbségi politikáját a madridi 
utókonferenciához megküldött, és ott hivatalos dokumentumként kezelt, itt 
mellékelt Programjavaslat szellemében demokratizálja; 

5. kövesse fokozottabb figyelemmel a romániai kisebbségek helyzetének 
alakulását, s ezt megkönnyítendő, állítson fel konzulátust Erdélyben, Ko-
lozsvár (Cluj) székhellyel; 

6. követelje az egyházakra nehezedő terror megszüntetését, a vallássza-
badság érvényesítését Romániában, valamint a római katolikus egyház elro-
mánosítása helyett a második világháború után hatalmi szóval megszüntetett 
román görögkatolikus egyház működésének visszaállítását, s templomaik 
visszaadását; 

7. a politikai értelemben vett kelet-európai államok differenciált megíté-
lésében tegye méltó helyére Románia látszatfüggetlenségi sakkhúzásait, s 
vegye figyelembe a történelmi múlt differenciáltságát is, melynek megértése 
nélkül e térség jelene végképp nem értelmezhető; 

8. a madridi utókonferencia résztvevőihez intézett és itt mellékelt Memo-
randumban kifejtettek alapján szorgalmazza 

a./ a kisebbségek azon jogának nemzetközi elismerését, mely szerint ér-
dekvédelmi szervezeteket alakíthatnak demokratikusan választott ve-
zetőkkel; 

b./ olyan nemzetközi szerv létrehozását, mely jogosult legyen a kisebbsé-
gi érdekvédelmi szervezetek panaszainak kivizsgálására s a döntőbíró 
szerepének betöltésére 
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c./ annak a kijelentésnek a nemzetközi jogi kodifikálását, mely szerint va-
lamely ország azon természetes joga, hogy érdeklődik az etnikumához 
tartozó, más országok területén élő kisebbségek helyzete iránt, nem je-
lent beavatkozást a másik ország belügyeibe.  

 
9. Márton Áron gyulafehérvári (Alba Iulia, Erdély) római katolikus püs-

pök – aki több ízben fellépett a kisebbségek jogaiért és a zsidó lakosság el-
hurcolása ellen – koholt perben való elítélésének dátumát (1951.) augusztus 
6-át nyilvánítsa az erdélyi kisebbségek napjává. 
Az egyes állítások és javaslati pontok részletesebb alátámasztását szolgáló 

információkat készséggel az amerikai kormány rendelkezésére bocsátjuk. 

 

Ara-Kovács Attila         Tóth Ilona             Tóth Károly Antal 

 

Budapest, 1986....... 

 

 

(Megjegyzés: Ezt a memorandumot is magam készítettem egy közös beszél-
getés után, minden bizonnyal még Szőcs Géza az évi Budapestre érkezése előtt. 
Ara-Kovács Attila amerikai kapcsolatai − Hámos László, illetve a Hungarian Hu-
man Rights Fundation − juttatták volna a címzetthez. Nem egészen tisztázott kö-
rülmények miatt ez elmaradt. Talán Hámoséknak nem tetszett a szöveg, de lehet, 
hogy Ara-Kovácsnak. Vagy ki tudja, kinek. T. K. A.) 
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Az Ellenpontokról – pontosan 

Ez év január 10-én a nagyváradi Ady Kör az Ellenpontok megjelenésének tí-
zedik évfordulójára emlékezett. Ezen a szamizdat két hajdani szerkesztője is jelen 
volt. Igen sajnálatos, hogy magam nem tehettem eleget a meghívásnak. A találkozó 
anyagát azonban olvashattam a Köztársaság hasábjain. 

Az olvasmány számomra néhány meglepetéssel szolgált. Nem tudtam példá-
ul a Szőcs Géza és Sütő András közötti akkori együttműködésről (Köztársaság, 
1993/9.). Az eddigi titoktartás nyilván az író védelmét szolgálta. Szőcs Géza egy 
1986-os budapesti beszélgetés alkalmával említette ugyan, hogy Sütő Andrásnak is 
megmutatta az Ellenpontokat, de azt nem, hogy megjelenése után minden számot 
meg is beszéltek. 

Elhangzottak a találkozón téves állítások is. Az alábbiakban a jelentősebb 
pontatlanságokat szeretném kiigazítani. Kezdem az Ara-Kovács Attila által mon-
dottakkal: 

1. A Magyarországról kapott írógépen nem „az első két szám” sokszorosítá-
sa történt, hanem az első haté. Ezért nem a „harmadik számtól kezdve” sokszoro-
sítottunk „más módszerekkel” (84. oldal), hanem a hetediktől, vagyis csak a két 
utolsó számot. 

2. Ara-Kovácsnak Szőcs Gézával történt egyezsége után nem engem vontak 
be „másodikként (…) a dologba” (84. oldal), hanem Molnár János akkori tamáshi-
dai lelkészt. Ezt maga Attila közölte velem, amikor felkért az együttműködésre. A 
tényeken pedig nem változtat az, hogy Ara-Kovács mit gondol ma Molnár János-
ról, sőt az sem, hogy akkor mit gondolt róla. 

3. Ara-Kovács azt mondja: „… megérkezett hozzánk egy barátunk, aki 
egyetlen éjszaka megtanította, hogyan is lehet a legprimitívebb módon, de leg-
hatékonyabban sokszorosítani. Másnap megtanítottam Karcsiékat.” (84. oldal) A 
sokszorosító használatát valamikor tavasszal mutatták meg Attilának. A berende-
zést viszont mi csak augusztus végén, szeptember elején próbáltuk ki, és szeptem-
ber második felében vettük valóban használatba. Tehát nem a betanítás „másnapjá-
tól”. 

4. A feleségem és én nem 70–75 példányban sokszorosítottuk a berendezés 
segítségével az Ellenpontokat, illetve annak utolsó két számát (de nem is huszon-
valahányban, mint Keszthelyi András véli egy évfordulós jegyzetében1), hanem 
pontosan ötvenben. 

5. Az Ellenpontok esetleges megjelentetésével kapcsolatban Ara-Kovács At-
tila úgy nyilatkozik, hogy „egy ilyen dokumentumot úgy közreadni, ahogy annak 
idején megjelent, nem lehet. Alapos szerkesztés és átfésülés után azonban az El-
lenpontokat ki lehetne adni”. 

                                                      
1 Lásd: Széljegyzetek egy évfordulóhoz. Beszélő, 1992. november 14., 23.   
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Az Ellenpontok mára valóban dokumentum, és egy dokumentum jellegével 
összeegyeztethetetlen, hogy utólag átszerkesszék, szövegét módosítsák. Ara-Ko-
váccsal ellentétben én úgy vélem, hogy nincs mit restelkednünk az Ellenpontok 
színvonala vagy példányszáma miatt. Az Ellenpontok az, ami. Valós jelentőségét 
nem lehet elvitatni, de megtoldani se lehet, sem a példányszámok felnagyításával, 
sem szövegeinek újraírásával. 

A Szőcs Géza által mondottakkal kapcsolatban a következő megjegyzéseim 
lennének: 

1. A résztvevők egymásba vetett bizalmának kérdéséről – kissé meghökken-
tő asszociációval – az jut eszébe, hogy az Ellenpontok készítésének idején „a leg-
elemibb óvintézkedések sem történtek meg” (84. oldal). A sarkított megfogalmazás 
túloz ugyan, de valóban voltak mulasztásaink ezen a téren. Szőcs Géza egyetlen 
példája viszont így szól: „Tóthéknál ki voltak terítve száradni a sokszorosított la-
pok.” Mintha a szomszédok pillantásainak kereszttüzében az udvari szárítókötélre 
aggattuk volna fel fényes nappal a lapokat. A valóság viszont az, hogy jobbára 
éjjel, zárt ajtók mögött a szobánk padlóját használtuk szárítónak. Ha az állambiz-
tonságiak éppen ránk törnek, akkor se a hamar összekapkodható száradó lapok 
okozták volna a lebukásunkat, hanem a használat után még lemosandó és elrejten-
dő sokszorosító, az elégetendő stencil, a „munkaasztal” festékfoltjai, s természe-
tesen – szárítástól függetlenül – maga a nyomtatott anyag. Kétlem viszont, hogy 
erre más óvintézkedést lehetett volna találni, mint azt, hogy ha nagyon tartunk a 
lebukástól, akkor ne nyomtassunk. 

2. Szőcs Géza szerint attól kezdve, hogy a feleségemmel, Ilonával a lapot a 
lakásunkon sokszorosítottuk, mi nagyobb kockázatot vállaltunk, mint ő és Ara-
Kovács Attila. Mert ha „az ember a büntetőjogi felelősség felől közelít, akkor más 
egy szerzőnek és megint más egy szerkesztőnek a felelőssége. És megint más an-
nak, aki azt konkrét mivoltában előállítja.” 

Meg kell mondanom, hogy ennek az állításnak az értelmezése – nem utolsó-
sorban homályos büntetőjogi indoklása miatt – igen nehéz feladat elé állít engem. 
Ha akarom, úgy értem, hogy a szerzői és szerkesztői minőségem mellett a sokszo-
rosító munkáját is vállalva nagyobb mértékű büntetés lehetőségét idéztem magam-
ra, mint Ara-Kovács és Szőcs. Ez azonban nem állja meg a helyét, mert Ara-Ko-
vács Attila ugyanezeket mondhatta el magáról, hiszen az első hat szám az ő lakásán 
levő írógépen készült, ráadásul a szamizdat fő szervezője, főszerkesztője is volt. 
Ezen az alapon a nagyobb kockázat az övé. 

A Szőcs Géza által mondottak úgy is értelmezhetők, hogy kockázatunk azért 
volt nagyobb, mert mi mások szellemi termékeit öntöttük konkrét tárgyi formába, 
márpedig a kivitelező büntetőjogi felelőssége nagyobb, mint az értelmi szerzőé. De 
ez az értelmezési lehetőség is kizárt, egyrészt mert büntetőjogi indoklása sántít, 
másrészt mert Szőcs Géza nem minősíthet engem csupán kivitelezőnek. Ő, aki 
mindössze egyetlen önálló írással szerepel az egész Ellenpontokban. 

Van talán harmadik magyarázat is, ami számomra már nem követhető? 
3. Annak a bekezdésnek az utolsó harmadában, melyből az előző pont idéze-

te való, Szőcs Géza azt állítja, hogy a memorandum „jóval hangsúlyosabban ma-
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gán viseli az előzetes konzultációk, beszélgetések, viták bélyegét, mintsem egyet-
len személy ujjlenyomatát. Tény és való, hogy a vázlatot maga Tóth Károly fogal-
mazta meg, de a korábbi eszmecserék, viták során Attila is hozzátette a maga ré-
szét.” 

Tudni kell, hogy sokaknak, köztük Szőcs Gézának is szokása az Ellenpontok 
két dokumentumát a memorandum közös megnevezése alá vonni. Az egyik a hel-
sinki értekezlet madridi utókonferenciájához, illetve az azon részt vevő tagálla-
mokhoz intézett Memorandum. Ez röviden jellemzi a Romániában élő magyarok 
helyzetét, és három pontba összefoglalja azt, amit fennmaradásunk érdekében 
nemzetközi jogszabályoknak kellene garantálniuk, majd egy negyedik pontban 
leszögezi, hogy ezek érvényesítéséhez megfelelő nemzetközi bizottság létrehozásá-
ra lenne szükség. 

A másik dokumentum a romániai magyarok helyzetének demokratikus ren-
dezésére vonatkozó Programjavaslat, mely meglehetős részletességgel fogalmazza 
meg az életünk legkülönbözőbb területeit érintő, a román állammal szembeni köve-
teléseinket. Ezért – noha csatoltuk a Memorandumhoz – valójában saját belső (er-
délyi) használatra készült, nem pedig nemzetközi fórumok számára. Az én szándé-
kaim szerint – elméletileg – vitaalap lehetett volna egy saját nemzetiségi program 
kidolgozásához. Következésképpen e két dokumentumnak az összevonása egy név 
alá – csak azon az alapon, hogy mindkettőt elküldtük Madridba – téves és megté-
vesztő. 

A fenti idézetben viszont – a kontextusból nyilvánvaló – a memorandum szó 
tulajdonképpen csak a Programjavaslatot jelöli. Egyrészt azért, mert a Memoran-
dum rövidsége és viszonylagos egyszerűsége miatt vele kapcsolatban nem indokolt 
„előzetes konzultációk” szükségességére gondolni. Másrészt mert Szőcs Géza váz-
latnak nevezi az általam készített szöveget. Ezt a szót az ugyancsak általam írt 
Memorandumra semmiképpen sem értheti, mert azt ő csak a lapban kinyomtatva 
olvasta először. A Programjavaslatnak viszont volt egy első változata, amelyből 
végleges szöveg csak azután jött létre, hogy az ő egyik váradi látogatása alkalmá-
val a lakásunkon négyen (a feleségem, Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza és én) meg-
tárgyaltuk. Ezt megelőzően a két dokumentumról egyetlen alkalommal beszéltünk 
Szőcs Gézával és Ara-Kováccsal, amikor én felvetettem megírásuk gondolatát, és 
ők üdvözölték azt. Tartalmi részletekről nem volt szó. Ezért furcsa számomra, hogy 
Szőcs Géza valamilyen oknál fogva elvitatja tőlem az ujjlenyomatomat. 

Az itt idézett második mondatából arra lehet következtetni, hogy feltételezi: 
mivel Ara-Kovács Attilával egy városban éltünk és gyakran találkoztunk, biztosan 
érdemi beszélgetéseink voltak a Programjavaslat tartalmáról. A valóság viszont az, 
hogy Attilának se előzőleg, se az említett négyes megbeszélésen egyetlen építő 
javaslata sem volt. Mi több: a végleges szöveg elolvasása után kijelentette, hogy 
alapvetően nem ért egyet a Programjavaslattal (álláspontját nem volt hajlandó in-
dokolni), de azért lehozza az Ellenpontokban. 

Az az állítás, hogy a Programjavaslat első változata vázlat lett volna, alapve-
tően hamis. Én végleges szövegnek szántam, de Szőcs Géza megalapozott észrevé-
telei alapján a következő módosítások történtek rajta: 
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a) A bevezetőből kihúztam azt a mondatot, melyben – a Romániában ural-
kodó hűbéri viszonyulásokat visszautasítva – európaiaknak vallottam magunkat. 
Szőcs Géza nagyképűnek találta a kijelentésemet. 

b) Eredetileg külön részt képeztek a kulturális követelések. Mivel az egyes 
alapkövetelések alpontjai között átfedések voltak, Szőcs Géza javasolta a magyar 
kisebbség intézményes önvédelmére és kulturális autonómiájára vonatkozó részek 
összevonását. A kivitelezés részleteit megbeszéltük, de a találkozón szövegfogal-
mazásra nem került sor, erre nem is lett volna idő. Az anyag átrendezését, az egyes 
alpontok összevonását és esetenkénti újrafogalmazását a feleségem, Ilona végezte 
el az Ara-Kovácsék távozása után. 

c) Az iskolai osztályok kötelező létszámának csökkentésére vonatkozó köve-
telésnél Szőcs Géza javasolta, hogy példaként hivatkozzunk a jugoszláv nemzeti-
ségi törvényre, mely szerint kilenc tanulóért iskolát létesítenek. 

d) Szőcs Géza javaslatára vettük be a jogaink érvényesítésének nemzetközi 
ellenőrzés alá rendelésére vonatkozó követelést. Ez lett az utolsó pont, amit én 
fogalmaztam meg utólag. Ezáltal a b) pontban említett összevonással kilencre 
csökkent alapkövetelések (fő pontok) száma ismét tízre emelkedett. 

A Programjavaslat első változatának többi része, beleértve a bevezető és zá-
ró sorokat is, változatlan maradt. Ha vázlat volt, akkor ma is az. 

Az Ellenpontok története és valódi mibenléte tíz esztendő múltán is jobbára 
ismeretlen. A nevét emlegetik ugyan időközönként, de inkább csak ködös elképze-
lések, mítoszok és ellenmítoszok keringenek vele kapcsolatban. Ennek egyik, de 
nem elhanyagolható okát az ellentmondásos és másodlagos, gyakran aktuális ideo-
lógiai szempontokat érvényesítő nyilatkozatokban látom. Sajnos az előbbiekben 
említett ködösítések és torzítások sem éppen a tisztázást szolgálják. 

 
Göteborg, 1993 
 

 
Tóth Károly Antal: Az Ellenpontokról – pontosan. Köztársaság 1993/19.  

 
 
 
 

 
(Megjegyzés: Ágoston Vilmos, a Köztársaság című lap szerkesztője közölte 

akkor velem, hogy az írásomat elküldte Ara-Kovács Attilának és Szőcs Gézának, és 
csak akkor tette be azt a lapjába, miután világos lett, hogy az említettek nem kíván-
nak hozzászólni – T. K. A.) 
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Az élet kalandja 

Előhang 
Kíváncsiak vagyunk: élményekre, ismeretekre éhesek. Magunkat is ki akar-

juk próbálni és a világot is. Ez az ismerkedés mindig izgalmas, kaland jellegű, kü-
lönösen, ha van benne valami kockázat is. A kaland izgalma hajt bennünket új 
tájak, új ismeretségek felé, vagy visz minket a tudás és az értelem végtelen, több-
dimenziós térségeire. Az igazi (kissé ünnepszerű) kalandban távolságot tartunk 
magunk s a velünk történtek között, így kívülről is tudjuk szemlélni az eseménye-
ket. Ez lehetőséget ad számunkra, hogy már menet közben számot vethessünk té-
vedéseinkkel. 

Nagymértékben beállítottság dolga, mit hogyan élünk meg. Ezért egy nega-
tív élményt az egyik ember gazdagító tapasztalattal szolgáló kalandnak tekinthet, 
más esetleg csapásként érzékeli ugyanazt. 

Minden teremtett dologban és lényben van valami különös szépség, valami 
ismeretlen, rejtőzködő, valami titok. Ez közös a bennünk levő, tudatunk számára 
sejtelmes természetű lényeggel, ezért úgy érezzük, hogy közünk van mindenhez, 
ami körülvesz bennünket. Ebből származik a varázs, amely ott vibrál a világ dolgai 
körül, és ott sugárzik az önzetlen emberi kapcsolatokban. Aki képes fogni ezt a 
varázst, annak az élettel való minden ismerkedése szép kalanddá válhat. Amikor 
hiányzik a fogékonyság, elszürkül a világ. Ha valamiből csak annyit fogunk fel, a-
mennyi látszik belőle, hamarosan érdektelenné lesz számunkra, vagy csak a gya-
korlati haszon szempontjából tudunk számolni vele. Ilyenkor, ha hiányzik az erköl-
csi kontroll, a kalandvágy helyét a gyűjtés mohósága, a törtetés, az élvezet és a 
hatalom utáni sóvárgás veheti át. De mindenképpen sivárabb lesz az életünk. 

Van olyan esemény, amit természetszerűen nem érzünk, nem érezhetünk ka-
landnak. Nem kaland az, amikor rálelünk életünk igazi társára, nem az a gyermeke-
ink születése és az sem, amikor az ő sorskérdéseikkel szembesülünk. A halálvesze-
delem lehet számunkra kaland, de mások halála sohasem. Bármennyire annak te-
kintik az otthon maradottak, nem kaland a szülőföld végleges elhagyása, az elsza-
kadás attól a kultúrkörtől, melynek minden sejtünk formálásában szerepe volt. 
Ezek és a hasonló esetek lényünk legmélyebb rétegeit, lényünk lényegét érintik. 
Ami számunkra összeférhetetlen a kalandhoz szükséges játékossággal, az bennünk 
valamilyen módon végleges. Ilyenkor is tudhatjuk kívülről nézni a dolgokat, de 
nem a kaland, az élménygyűjtés szemszögéből, hanem az erkölcséből. 

Megtörténhet, hogy számunkra – például alkatunknál fogva – ismeretlen a 
kaland. Ez az önmagunkkal való szertelen azonosulást bizonyítja, mert úgy visel-
kedünk, mintha minden, ami velünk történik, csakis lényeges lehetne. Ha túlságo-
san azonosulunk magunkkal, értékrendünkben megzavarodva elveszíthetjük a talajt 
a lábunk alól, és életünk tévútra jut. 

Az is megtörténhet, hogy (majdnem) mindent kalandként élünk meg, min-
denben csak az érdekességet keressük és/vagy csak a magunk megmutatásának 
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lehetőségét látjuk, tehát a lényeges dolgokat sem vesszük komolyan. Ez érték-
rendünk alapvető hiányosságait bizonyítja, és így végeredményben kalandorokká 
leszünk. 

Kérjük a sorstól azt az adományt, amivel el tudunk igazodni vágyaink, tö-
rekvéseink és a világból bennünket ért hatások zűrzavarában. 

Az élet nem mindig élvezhető, de megkönnyíti a helyzetünket az, ha a söté-
tebb pillanatokat is kalandként tudjuk megélni. A legfontosabb viszont, hogy ami-
kor már minden kalandvágyunk befulladt, kimerült, továbbra is kívülről tudjuk 
nézni a világot, s benne magunkat. Amíg az erkölcsi iránytűt nem hánytuk el, ez 
sohasem lehetetlen számunkra. Mert ilyenkor Isten szemével próbáljuk látni dolga-
inkat. 

Az alábbiakban életem megrostált tényeiből mondok el egyet-mást. Kérem, 
olvassák a fentiek figyelembevételével. 

 
Helyszínek 
 
1. Szatmárnémeti 
(1942. december 3. – 1960 ősze) 
A Hunyadi utcában1 születtem, ott, ahol Dsida Jenő harmincöt évvel koráb-

ban; ő a közepe táján (42. szám), én a végénél (88. szám – legalábbis akkor ennyi 
volt). Egy kis epével kalandosnak is nevezhetjük azt a világot, amelybe (magyar 
állampolgárként) belecsöppentem. Azon a télen volt a sztálingrádi áttörés, és míg 
én pelenkában rugdalóztam a meleg szobában, magyar katonák tízezrével pusztul-
tak a fagyos Don-kanyarban. Arankának, a húgomnak a következő év decemberé-
nek végén történt születése után a háború rövidesen meglátogatott bennünket is. 
Miután Magyarországot megszállták a németek, 1944 nyarára deportálták a város 
zsidóságát. Elvitték Stern doktort is, a gyermekorvosunkat feleségével és gyerme-
keivel együtt. Senki nem tért vissza közülük a haláltáborból. 

Aztán a nyár folyamán megszólaltak a légiriadót jelző szirénák. 
A szemben levő ház nagy kertjében, keresztanyáméknál bunkert ástak. Mind 

gyakrabban ott töltöttük az éjszaka egy részét. Talán mert éreztem az összezsúfo-
lódott emberekben a feszültséget, a félelmet, vagy mert féltékeny voltam a húgom-
ra, aki anyám ölében aludt, miközben nekem „csak” apám jutott, mindenesetre 
összehánytam magam minden alkalommal, és remegve végigordítottam vala-
mennyi légiriadót, különösen a szeptember közepe táján bekövetkezett első bombá-
zást. A sztalingyertyák vakító fénye besütött a bunkert fedő deszkaajtó résein. Ka-
tonaviselt férfiak ott imádkoztak hangosan a földbe vágott lépcsőfokokon térde-
pelve, egyikük pedig, aki egy hasadékon figyelte a sivítva zuhanó bombákat, köz-
vetlenül a robbanások előtt mindig azt mondta: – Na, most! 

Másnap, mivel a repülőgépek „Viszontlátásra holnap este” szövegű cédulá-
kat szórtak, apám megszervezte, hogy a család – mint akkor nagyon sok más városi 
is – falura menjen a bombázások elől. Ő katona volt, ezért nem jöhetett velünk. 

                                                      
1 Az utca románosított neve mindmáig a Hunyadiak nevét őrzi: strada Corvinilor. 
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Anyámmal és egyik nővérével a közeli Batizgombásra szekereztünk, ahol már az-
nap este megszemlélhettük a város fölött a következő háborús „tűzijátékot”. Ké-
sőbb a front közeledése és az orosz katonák tetteiről szóló hírek miatt átköltöztünk 
Egribe, amely kissé távolabb esett a hadiúttá változott országúttól. Ott vártuk meg 
az október végi „felszabadítást”. A megelőző utolsó négy napot többedmagunkkal 
a lehurcolt asztalokon töltöttük egy pincében, ahol bokáig ért a beszivárgott víz. 

Apámat közben egy katonai oktató intézménnyel (ha jól emlékszem, hadap-
ródiskolával; már nincs kitől megkérdezni, tévedek-e) nyugat felé vitték. Valahol 
Németországban, talán Essen környékén esett fogságba, amit társaival együtt már 
régen várt. A dolog úgy történt, hogy odagördült hozzájuk egy amerikai tank, lelé-
pett róla egy amerikai katona, és intett nekik, hogy jöjjenek. Ezt követően egy 
összkomfortos belga rét szögesdróttal és árokkal elkerített, őrtornyokkal díszített 
darabjának vendégszeretetét élvezték hosszabb ideig. Ez nem volt egészen veszély-
telen, mert például amikor az egyik fogoly egy kis húsra áhítozva (az első tíz nap-
ban nem kaptak semmit enni, a füvet egészen lelegelték ezalatt) beugrott az árokba 
egy patkány után, az őr lelőtte. 

Mindazt, amit eddig elmondtam, a szüleimtől hallottam. Semmi emlékképem 
nem maradt a bunker és a bombázás borzalomként átélt élményeiről sem, pedig 
akkor már majdnem kétesztendős voltam. Talán igyekeztem tudatom mélyére 
nyomni a fenyegető megmagyarázhatatlant. 

A bunkerre emlékszem, de csak azért, mert néhány évig még megvolt: 
krumplit tároltak benne. A felnőttek háborús élményekről szóló beszélgetéseit hall-
gatva, egy ideig nagyon foglalkoztatott a sziréna mibenléte. Egyszer az ablakban 
ültem, és elképzeltem, hogy az utcán a kanyarban hirtelen megjelenik egy sziréna. 
Óriási cséplőgéphez hasonlított (ilyenek gabonaéréskor a házunk előtt vonultak el), 
szemei voltak, és talán szája vagy más szervei is, mindenesetre rettenetesen félel-
metes volt. Néztem az üres utcát, visszahúzódtam, majd újra kikukucskáltam, és 
borzongtam. 

Emlékszem, amikor anyámmal és a húgommal együtt imádkoztunk apám 
hazatéréséért, akiről hosszú ideig nem tudtunk semmit. Aztán megvan apám haza-
érkezésének a filmje a fejemben, amikor ’46 nyarán az állomásról jőve fiákerrel 
érkezik az utcánkba; én a házunktól nem messze a járdán állok, apám megállítja a 
kocsit, és hív magához, de én kissé zavartan nemet mondtam (noha nyilvánvalóan 
anyám is ott ült mellette), amit én rögtön mérhetetlenül megbántam, hiszen így 
lemaradtam egy kis kocsikázásról. 

A könyvüzletet,2 amit apám állami kölcsönből nyitott ’41-ben (erre építették 
a család egzisztenciáját: csak ezután házasodtak össze), s amit az ő távollétében 
anyám vezetett, rövidesen kénytelenek voltak bezárni, mert a magánkereskedők a 
kezdődő „szocializmusban” nem jutottak áruhoz. Néhány próbálkozás után apám 
végül a város legnagyobb gyárában, az Unióban (bányafelszerelést és mezőgazda-
sági gépeket gyártott) lett tisztviselő, onnan is ment nyugdíjba. 

                                                      
2 Egészen pontosan: könyv-, papír- és írószer-kereskedést. 
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A „népi demokrácia” évei következtek, amelyeket én meglehetősen békés-
nek éltem meg, inkább csak a nagy szegénységet érzékeltem. Egyszer ugyan, va-
lamikor 1950 körül egy este, jóval sötétedés után autó állt meg az utcán. Apám 
rögtön eloltotta a villanyt, félrevonta az ablakon a sötétítőt, és feszülten kikémlelt a 
résen. Megnyugodva látta, hogy az autó nem a mi házunk előtt állt meg. Akkoriban 
még nagyon kevés gépjármű volt Szatmárnémetiben. Késő este inkább csak azok 
jártak – pláne mellékutcákon –, amelyekkel valakit „be akartak gyűjteni”. Egy má-
sik eset: A Ludas Matyi című magyarországi vicclap szövegeiből ihletődve (akkor 
még elő lehetett fizetni rá), egy vasárnap délelőtt valamilyen játék részeként han-
gosan elkezdtem kiabálni: „Halló, halló figyelem! Itt Amerika Hangja!” Az ablak 
tárva volt az utca felé. Apám odaugrott hozzám, befogta a számat, és azt kérdezte: 
„Megbolondultál? Börtönbe akarsz csukatni?!” 

Elég hosszú idő telt el, amíg azt is felfogtam, hogy nekem közben csendben 
megváltozott az állampolgárságom. Vagyis hogy eredetileg nem román állampol-
gárként születtem. 

Mindezek a történések számomra inkább kalandmentes tényként jelentkez-
tek, vagy éppenséggel kényszerűséget jelentettek. 

Eljött azonban a kalandozások ideje is. Először természetesen képzeletben. 
Az iskolai órákon már kezdettől fogva terhes volt számomra az egy helyben ülés, a 
kényszerű figyelés olyasmire is, ami nem érdekelt. Megszöktem tehát. Kinéztem az 
ablakon, lóra pattantam, páncélos vitézként végigvágtattam városunk utcáin, és 
különböző hőstetteket vittem végbe. Bizony, néha a tanító néni (Kern Magda) is az 
ellenséghez tartozott. (Egyáltalán nem érdemelte meg, hogy annak tekintsem.) Ez a 
játék több-kevesebb rendszerességgel éveken át folyt; egy idő után már az egész 
világot bejártam képzeletben kalandok után. Néha könyörtelen kalóz voltam vagy 
bandita, de mind többet foglalkoztam azzal, hogy igazságot szolgáltassak a rászo-
rulóknak, hogy csodás erőmmel és ügyességemmel segítsem azokat a népeket, 
akiket mások leigázni, kipusztítani akarnak. Persze erre ihlettek a nagy kedvvel 
olvasott ifjúsági regények, különösen az indiántörténetek, később pedig az útleírás-
ok is. 

Mivel gyermekkoromban meglehetősen nyápic és beteges voltam, igen sokat 
tartózkodtam a lakásban, gyakran ágyban fekve, ami igen kedvező pozíció az olva-
sás és a képzelet szabadjára eresztése számára. Egy kétlakásos házban laktunk – 
ekkor már a Madách utcán –, szép időben kimehettem a kulcsra zárt udvarra, ahol 
egy parányi konyhakert is volt néhány gyümölcsfával. Itt ismerkedtem az élő ter-
mészet csodáival. Különösen a tavaszi pezsgés volt fantasztikus: amíg fiatal vol-
tam, mindig úgy éreztem, magam is része és részese vagyok. 

Nem utazgattunk, nem kirándultunk, még a strandra sem jártunk soha. Egy-
szer apámat rávettem, hogy menjünk el a város határában a Pusztadaróc és 
Szamosdara között elterülő Nagyerdőbe. Olyan áhítattal léptem be oda, mint egy 
katedrálisba, és rászóltam apámra, aki éppen mondott valamit, hogy ne zavarja meg 
az erdő csendjét. 

A szatmári lapályon élve, nem hegyet, de dombot is csak képen láttam egé-
szen kilencéves koromig. Ekkortól néhány éven át minden nyáron egy hónapot 
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töltöttünk Felsőbányán, a Bányahegy oldalában. Apám ritkán és csak rövid időre 
jött velünk. Anyám kiült valahol egy tisztásra és kézimunkált (egyetemista koro-
mig szinte mindig csak úgy láttam magam előtt, hogy hímez vagy gomblyukat 
varr; így egészítette ki apám keresetét), mi pedig a húgommal közeli kutatóutakra 
indultunk, vagy átminősítettük és benépesítettük a környéket tetszésünk szerint. 

Idővel elérünk aztán abba a korba, amikor erősödik bennünk az önállóság 
igénye, megnő a világra irányuló éhségünk, és az lassan kezd is jobban megnyílni 
előttünk. A nem szabaddal és a kötelezővel való ujjat húzás ideje ez, és miközben a 
határokat próbálgatva megtanuljuk, mi az, amit nem lehet és mi az, amit kell, lassan 
igazi erkölcsi lény válik belőlünk, és ismereteink elemei között válogatva megal-
kotjuk világképünket. A végeredmény igen változó színvonalú lehet, de főleg a 
világkép az, amin utólag többször is módosítunk. 

A gimnáziumban az osztálytársakkal folytatott nagy vitákban kerestük min-
denről a véleményünket, de egy-egy tanár is jelentős befolyást gyakorolt ránk. 
Egyikük Czirmay tanár úr volt, aki az ideológiai tantárgyakat (ilyenek voltak a 
marxista filozófia, a politikai gazdaságtan és a tudományos szocializmus) tanította. 
Nem tudom eldönteni, vajon valóban meggyőződéses kommunista volt-e, vagy 
pedig a didaktika oltárán feláldozta az igazságérzetét, de (legalábbis a mi antenná-
ink szerint) igazi átéléssel, rendkívül logikusan és dialektikusan, magával vitatkoz-
va adta elő az anyagot. Számomra élvezet volt követni előadásait. Tulajdonképpen 
behúzott az ész csapdájába. Eszem gyönyörködött a gondolatsorok logikus szépsé-
gében, de sajnos kevés támpontom volt még arra, hogy felfedezzem a kihagyott 
vagy eltorzított tényezőket és összefüggéseket. Úgy véltem, hogy a szocializmus 
tana igaz, s bár a gyakorlatban sok hiba van, előbb-utóbb oda jutunk, ahova az 
elmélet ígéri. Ez optimizmussal töltött el, és bár talán küzdelmesnek bizonyul 
majd, szépnek feltételeztem azt az életet, ami rám vár, hiszen a világ csakis jobbá 
lehet. Vagyis feltétel nélkül hittem a fejlődésben. A szocialistában is. Lehetséges-
nek tartottam az igazságos társadalom megvalósítását (az egész világon), amelyben 
minden embernek és minden népnek biztosítottak a jogai. Ez némileg ellentmon-
dott annak a képnek, ami az ’56 őszi lázas rádióhallgatások közben bennem kiala-
kult (ekkortól datálódik igazi politikai érdeklődésem), de inkább az orosz elnyomás 
elleni magyar szabadságharcként érzékeltem az akkori eseményeket, mintsem ideo-
lógiai meghatározottságú küzdelemként. Hiszen a forradalmárok egy jobb szocia-
lizmusról beszéltek. 

A politikatanárom hatásának volt egy másik következménye is, noha ezt az 
osztálytársakkal folytatott beszélgetések is erősítették. Kisiskolásként nagyon val-
lásos voltam, úgy tizenkét éves koromig (katolikus) pap akartam lenni. A gimnázi-
umban tanultak meggondolkoztattak, és keresni kezdtem a számomra leszűrhető 
igazságot. Vallásos és ateista könyveket olvastam, kutatva, melyiknek hihetek in-
kább. Mindinkább ez utóbbiak véleménye felé billent bennem a mérleg, de a lélek 
halandóságát nem tudtam elfogadni. 

– Gondold meg – mondtam akkori legjobb barátomnak –, itt van ma egy 
ember, aki gondolkodik, érez; az nem lehet, hogy holnap meghal, és megszűnik, 
semmi sem marad belőle. 
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– Miért ne lehetne? – kérdezte. 
Erre a kérdésre teljesen meghökkentem, és úgy éreztem, igazat kell adnom 

neki. Az ész el tudja képzelni, hogy semmivé leszünk. És ha az ész számára ez 
elképzelhető, akkor semmi akadálya, hogy úgy is legyen. Ettől kezdve ateistának 
vallottam magam bő másfél évtizedig, és még egy évtized kellett ahhoz, hogy vala-
mennyire visszataláljak. 

A gimnázium végére mérhetetlen tudáséhség fejlődött ki bennem a világ 
iránt. Abból kiindulva, hogy az ember végül is értelmes és tisztességre törekvő 
lény, akkor még hittem, hogy meg lehet állítani a népek, kultúrák és az élővilág 
pusztulásának folyamatát. Úgy éreztem, a legkisebb bennszülött törzshöz is közöm 
van, nagy gyönyörűséggel olvastam az útleírásokat, és hallgattam a rádió népek 
zenéjét bemutató műsorait. Tulajdonképpen minden érdekelt, ami élőlényekre vo-
natkozott. Alapvető célommá vált, hogy bejárjam és megismerjem a világot. Még 
évtizedekig fizikai fájdalommal töltött el a sóvárgás, valahányszor egy idegen táj 
képét láttam. 

Ezért határoztam el, hogy biológus leszek. 
 

 
2. Kolozsvár  
(1960 ősze – 1965 nyara) 
Szép volt egyetemistának lenni, meg aztán csak okosodtam kissé ezen idő 

alatt is. 
Mindenekelőtt a naivitásomból adtam le valamennyit. Bár még ma is 

notóriusan bizalmat előlegezek minden embernek (azért már korántsem annyit, 
mint régen) mindaddig, amíg meg nem győz magatartásom indokolatlanságáról. 

Az utolsó gimnáziumi (líceumi) évet (1959–60) már egy vegyes iskola ma-
gyar osztályában végeztem. Ekkor kezdték egyesíteni Szatmárnémetiben a magyar 
és a román iskolákat, hogy a „testvériség jegyében” ugyanazon épületben, egy 
igazgatóság vezetésével közelebb kerüljenek egymáshoz az eltérő anyanyelvű diá-
kok. Én úgy gondoltam, előítéletes ember lennék, ha ezt kifogásolnám, és hasznát 
is veszem, mert gyakorolhatom a nyelvet román társaimmal (főleg amikor együtt 
dohányzunk szünetekben a fiúvécében). 

Az egyetemen kezdtem felismerni a románosítás módszereit. Egy évvel be-
jutásom előtt ment végbe a magyar Bolyai és a román Babeş egyetem erőszakos 
egyesítése. Volt olyan ismerősöm, aki diákküldöttként jelen volt a Ceauşescu ve-
zette gyűléseken, és amikor közelebb kerültünk egymáshoz, elmesélte, hogyan 
történt. Megtudtam többek között, hogy eredetileg arról volt szó: csak az admi-
nisztrációt egyesítik, a tantárgyak oktatása ugyanúgy történik, mint addig. Ezzel 
szemben nekem már több tantárgyat is románul kellett tanulnom, és szinte minden 
gyakorlati óra is ezen a nyelven folyt. A későbbi évfolyamok számára pedig évről 
évre tovább csökkent a magyar nyelven is tanított tárgyak száma. 

Az egyetemi évek alatt két nyáron is volt gyakorlatunk a Keleti-
Kárpátokban, többször vittek rövidebb-hosszabb kiruccanásokra, és egy ízben kör-
beutaztuk az országot. A magyar diákok zöme ilyenkor, különösen, amikor a gya-
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korlatokon szabadidőnk volt, együtt maradt, nem csatlakozott a többiekhez. Az 
egyik, valamivel idősebb román kollégánk, aki IMSZ-vonalon futott (Ifjú Munkás 
Szövetség; akkor a szervezet még nem kapta vissza a KISZ = Kommunista Ifjúsági 
Szövetség nevet), és mire végeztünk már párttag volt, gyakran biztatott, hogy men-
jünk oda hozzájuk, legyünk mindnyájan együtt, mire jó ez a szeparatizmus. (Azt 
hiszem, ekkor ismertem meg ezt a később igen gyakran hallott-olvasott fogalmat.) 
Ezt győzködő, de szívélyes hangon mondta, mi pedig udvariasan szabadkoztunk. 
Péter Péter, egy gyergyóremetei székely fiú, aki akkor a legjobb barátom volt, egy-
szer türelmét vesztette, és elsötétedett a pillantása. A szemed világa – mondta félre-
fordulva magyarul, és otthagyta. Mi, többiek követtük, és továbbra is összetartot-
tunk. A nagy társasághoz csatlakozva nem beszélhettünk volna szabadon magyarul. 

Rendkívül élveztem ezeket az utazásokat. Olyan volt, mintha birtokomba 
vettem volna azt, ami az enyém. Regáti tájakat nézve is arra gondoltam: Milyen 
szép az én hazám! Ötödév végére már tudtam: csak Erdély az én hazám. 

Madártani felmérést végeztem barátaimmal, élettannal is foglalkoztam órá-
kon kívül (az államvizsga-dolgozatomat ebből készítettem), de a biológusi pálya 
sehogy sem körvonalazódott. Végül negyedév végén – ötödév elején megtudtam 
attól a román kollégánktól, aki a szeparatizmustól igyekezett megóvni bennünket, 
hogy majd egy tucat embert felvesznek közülünk az egyetemre tanársegédként, és 
én leszek köztük a magyar. (A százhúsz végzősből tízen lehettünk összesen magya-
rok.) Értettem: én fogom biztosítani az egyetemen újonnan alkalmazottak összeté-
telében a megfelelő arányt. 

Ugyancsak ő közölte néhány hónap múlva, hogy az egészet lefújták, nem 
lesz semmiféle felvétel. A szóba jött román kollégáim egy része valamilyen más 
úton végül mégis az egyetemen maradt. A híreket hozó is. Magyar egy sem. 

Államvizsga táján egyszer a központi épületben levő növénytani tanszéken 
jártam, a folyosón álltam és vártam valakit. Egyszer csak odajött hozzám Nagy 
Ferenc tanár úr, aki első éven tanította volt nekünk a növénymorfológiát. A szatmá-
ri biológia-tanárnőm ismerte őt, és amikor érettségi előtt mondtam neki, mit akarok 
tanulni, megadta a címét, hogy érdeklődjek nála a lehetőségekről. Én teljesen 
őszintén feltártam előtte, mennyire érdekelnek az élőlények, és mint biológus sze-
retnék kutatóexpedíciók tagjaként világot járni. A levelemre nem jött válasz. Ami-
kor Nagy Ferenc később órákat tartott nekünk, az arcáról próbáltam leolvasni, va-
jon megkapta-e soraimat, de nem sikerült. Azon egy esztendő alatt nagyon megsze-
rettem őt, bár közvetlenebb személyes kapcsolat nem volt közöttünk. 

Most odajött tehát hozzám, és az egyik ablakmélyedésben elmondta, hogy 
szokott kapni levelet lelkes fiataloktól, akik leírják neki merész terveiket, és taná-
csot kérnek tőle. Ő ilyenkor nagy dilemmában van. Írja meg nekik őszintén, hogy 
ezekből a tervekből nem lesz semmi? Irtsa ki eleve belőlük a kedvet, a lelkesedést, 
mondván, hogy elképzeléseik nem teljesülhetnek ebben a társadalomban? Vagy 
pedig hazudjon nekik, lehetségesnek tüntetve fel az általuk áhított jövőt, hogy an-
nál nagyobbat csalódjanak a valósággal való szembesüléskor? Inkább nem ír nekik 
semmit, eljönnek, elvégzik az egyetemet, közben felmérik a lehetőségeiket, és 
megtanulnak kiegyezni az élettel. Ő maga alig várja, hogy nyugdíjas legyen (né-
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hány éve volt még addig), hogy megszabaduljon azoktól a szörnyű viszonyoktól, 
amik az „egyesített” egyetemen uralkodnak. 

Megköszöntem neki. Akkorra én is kiegyeztem már az élettel. Azt mondtam 
magamnak, ha az ember csalódik a társadalomban, csalódik a lehetőségeiben, ke-
resse a magánélet szépségeit. Sajnos egy kicsit elsiettem, és beleugrottam egy 
megalapozatlan házasságba. Közben kinevezést kaptam egy nagyváradi iskolába. 

Erről az időszakról el kell még valamit mondanom. A tényekről nem értesül-
tem rögtön, a következményeket pedig csak később mérhettem fel. 

Harmad- vagy negyedéves koromban történt. A vakációkat mindig Szatmár-
németiben töltöttem a szüleimnél, és az említett évben rendkívül terhesnek éreztem 
otthon a hangulatot. Tulajdonképpen az apám lelkiállapota volt számomra nyo-
masztó, álladóan rosszkedvű, levert volt, és idegesített, hogy mit sóhajtozik annyit. 

Anyám mondta el, hogy mi történt, talán egy évre rá. Egy nap bevitték apá-
mat a szekura (vagyis az állambiztonsági szervekhez), és felszólították, hogy a 
munkahelyén figyelje az embereket, és írjon jelentéseket róluk. Apám visszautasí-
totta. Akkor megkérdezték tőle: Ugye két gyermeke van az egyetemen? (A húgom 
a nagybányai főiskolán tanult, ugyancsak biológiát.) Ugye azt szeretné, hogy befe-
jezzék tanulmányaikat? Ezzel megfogták apámat, aki számára minden földi javak 
között a család állott az első helyen. Kapott egy álnevet, és postán kellett beküldje 
a jelentéseket. Ha nem tette, megfelelő hangnemben rátelefonáltak. 

Apám, aki a megtestesült becsületesség volt, lehetetlennek érezte, hogy ezt 
csinálja. Anyám mesélte, mennyi erőfeszítésébe került, hogy lebeszélje őt az ön-
gyilkosságról. Úgy vélte, ezzel megment bennünket, gyermekeit a szekunak az el-
maradt jelentések miatti bosszújától. Végül együtt írták a jelentéseket, vigyázva, 
nehogy valakire valami kompromittálót mondjanak. A szeku elégedetlen volt. Vé-
gül apám beszüntette az egyoldalú „levelezést”. Attól kezdve élete végéig (mintegy 
huszonöt éven át) azon rettegett, mikor fogja a román állambiztonság ezt meg-
bosszulni rajta vagy valamelyik családtagján. Végül gyógyszeres kezelésre szorult. 
Amikor először beszélt velem erről az ügyről (’66 tavaszán), megkérdezte: szerin-
tem árthatott-e ő annak a munkatársának, akiről azt írta ezeknek egyszer, hogy 
kispolgári gondolkodású? Mert azóta is rossz érzése van emiatt. 

 
3. Nagyvárad  
(1965 nyara – 1984. július 8.) 

Biológus helyett tanár lettem tehát. A közigazgatásilag Váradhoz tartozó 
Fugyivásárhelyi Hegy (román nevén Podgoria; sok lakosa magyarul is csak Pod-
góriának nevezi; újabban Váradhegyalja a magyar neve) akkor tizenötös számot 
viselő magyar tannyelvű általános iskolájában. Öt–nyolcosztályos gyerekeket taní-
tottam ott biológiára, kémiára, földrajzra, fizikára, később más tantárgyakra is. 

Előbb azonban be kellett fejeznem a harmadéves koromban megkezdett ka-
tonai szolgálatomat. Az egyetemistákat tartalékos tiszti kiképzésben részesítették. 
Államvizsga után öt hónapos behívót kaptunk Máriaradnára. A mezőre való kivo-
nuláskor és hazajövetelkor valakinél néha nagy hangon szólt a táskarádió. A júliusi 
melegben ballagva élvezhettük az újra visszakeresztelt Román Kommunista Párt 
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(1948-tól addig csak munkáspárt volt) kilencedik kongresszusáról szóló közvetí-
tést. Mindenekelőtt Nicolae Ceauşescu beszédét, akit a márciusban elhunyt Gheor-
ghe Gheorgiu-Dej helyére frissen választottak a párt első titkárává. Kissé émelyítő 
volt, ahogy nagy pátosszal harsogta: ezt a kongresszust arany betűkkel fogják beír-
ni a román nép történelmébe. 

Több százan voltunk ott tisztjelöltek. Ekkor találkoztam először csausisz-
tákkal. Némely román társunk a szabadság (kissé különös) levegőjét érezte lenge-
dezni. Ez lényegében arra vezethető vissza, hogy 1957-ben Gheorghiu-Dejnek 
sikerült meggyőznie (a romániai látogatáson és rossz nyelvek szerint pohárközi 
állapotban levő) Hruscsovot, hogy – tekintettel a románoknak ‘56-ban is megnyil-
vánult megbízhatóságára, amikor maguk is készen voltak rendteremtés céljából 
fegyveresen bevonulni a szabadságáért küzdő Magyarországra – vonja ki a szovjet 
csapatokat az országból. Ez a következő évben meg is történt, és ettől kezdve Ro-
mánia, kifogástalanul kommunista belpolitikája árnyékában megengedhette magá-
nak azt, hogy külügyekben kissé rakoncátlankodjon. (A Nyugat sokáig bőkezűen 
honorálta ezt.) A hatvanas évek elején olyan tervek jelentek meg a Szovjetunióban, 
melyek az országhatárokat figyelembe nem vevő gazdasági övezetekre kívánták 
osztani a szocialista országokat. Románia területe több különböző övezethez került 
volna. Válaszként a román párt központi bizottsága az 1964-es Áprilisi nyilatkozat-
ban látványosan elhatárolta magát a szovjet befolyástól. Ceauşescut Gheorghiu-Dej 
jelölte ki utódjának, és őt a román értelmiség jelentős része, különösen a fiatalok, a 
további függetlenedés, az országot, a román nemzetet megerősítő változások leté-
teményesének tekintették. 

Egy éjszaka a fegyverraktár előtt őrségben állva, sokat beszélgettem egy 
frissen végzett román mérnökkel. Mind gazdasági, mind hatalmi téren fényes jövőt 
látott Románia előtt, aminek a netovábbja az volt, hogy szerinte rövidesen atom-
fegyvert is fogunk gyártani. Nagyon magabiztosan beszélt, de nem sikerült ráven-
nem, hogy nevezze meg: szerinte adott esetben ki ellen használná ezt a fegyvert 
Románia. 

Miután leszereltem, mindenekelőtt bele kellett jönnöm a tanításba. Igényelt 
egy kis időt és energiát, hogy melankolikus énemet (ő dominál) kifelé irányuló 
működésre serkentsem, a kolerikust pedig megrendszabályozzam. Mindinkább az 
ún. kérdve kifejtő módszert használtam, és nagy elégtétellel töltött el, amikor sike-
rült az új anyagot szinte teljesen a diákjaimból kiszedni. Lassanként rájöttem, hogy 
a jó órák alapvető feltétele a jó hangulat, aminek kialakításához nélkülözhetetlen a 
diákokkal való jó kapcsolat, és ehhez a tanár empátiája, beleérző képessége. Gyak-
ran megtörtént, hogy az órák egy részében a tananyagtól teljesen független szabad 
(de általam némileg mindig irányított) beszélgetést folytattunk, és az órákon kívül 
is elég gyakran szerveztem különböző programokat. 

Engem neveztek ki ugyanis a pioníregység parancsnokának. A feladatom az 
volt, hogy megszervezzem az iskola pionírjainak közös programjait, és hogy irá-
nyítsam az osztagoknak az osztályfőnökök vezette iskolán kívüli tevékenységét. A 
városi-megyei pionírvezetők látogatásaik alkalmával általában megbíráltak, hogy – 
főleg a felső tagozaton – szinte mindent én szervezek. De szerettem csinálni, és 



Visszaemlékezések 

256 
 

sohasem volt kenyerem a mások noszogatása. Sokat kirándultam a gyerekekkel, 
játszottunk, színdarabot tanítottam, egyszer népi táncot is (könyvből!). Népdalkört 
tartottam az érdeklődőknek. Vásároltam egy furulyát, kottából új dalokat tanultam 
ahhoz a kevéshez, amit tudtam, aztán nagy kedvvel együtt énekeltük őket. 

Kilenc esztendőn át tanítottam ebben az iskolában, és szakmai téren életem 
legszebb periódusa volt. 

Még két helyen tanítottam ezután: estis felnőtteket a Sánc utcai (hetes számú 
általános) iskolában, majd nagyrészt cigánygyerekeket az egyesben, a Kolozsvári 
úton. Mindkettőben román osztályokban is kaptam órákat. 

Úgy érzékeltem, hogy a diákokkal való munkába fektetett energia mintegy 
4-5 százaléka „térül meg” az eredményben. Ez nem kedvetlenített el, mert gyere-
kekkel dolgozni megfogható eredményektől eltekintve, önmagában is szép, még ha 
adódnak közben kiábrándult pillanatok is. Azt is tapasztaltam, hogy ha a diákok 
látják a tanár készségét többletmunka befektetésére, az legtöbbször az ő kedvüket 
is serkenti. Magamat ismerve mégis úgy véltem, hogy valamilyen elméletibb terü-
let jobban egyezne természetemmel, mint a gyakorló pedagógus feladatköre. 

A hatvanas évek második felében kezdtem írogatni: főleg tudománynép-
szerűsítő cikkeket a helyi napilapnak, a Fáklyának, valamint beszálltam a Kocsis 
István drámáiról az Utunk hasábjain folytatott vitákba. Ebben a periódusban (‘67-
ben) született Csaba fiam. A házasságom azonban rövidesen tönkrement; ’73 elején 
elköltöztem a családomtól, és a következő hat esztendőben albérletből albérletbe 
vándoroltam. 

A román belpolitikai helyzet eleinte javulni látszott. Mintha egy kicsit lazul-
tak volna egyes megszorítások. Az addig hallgatással pecsételt dolgokról is lehetett 
beszélni, így például az ötvenes évek atrocitásairól, amik az addigi hivatalos állás-
pont szerint Romániát elkerülték. Ekkor hallhattunk először egy kommunista veze-
tőnek, Lucreţiu Pătrăşcanunak a sorsáról, akinek még csak kirakatpert sem rendez-
tek, hanem (nyilván Gheorghiu-Dej parancsára) agyonverték a börtönben. A román 
vezetés szimpatizált a ‘68-as csehszlovákiai kísérlettel, és igen nagy felháborodás-
sal fogadta a Varsói Szerződés tagországainak ottani beavatkozását. Igyekeztem én 
végiggondolni ennek a lehetséges külpolitikai hátterét, mégis rokonszenvesnek 
találtam, különösen, mert felkeltette nálunk is a belső reformok reményét. 

Magyar vonatkozásban is történtek változások. Átalakították a közigazgatási 
felosztást: a nagy kiterjedésű tartományok helyett visszaállították a megyerend-
szert. Igaz, hogy ezzel megszüntették a csak nevében autonóm, de a magyar meg-
maradás szempontjából pozitív jegyeket is viselő Maros-Magyar Autonóm Tarto-
mányt is, viszont az erdélyi magyar lapok száma a közigazgatási egységek meg-
szaporodása következtében növekedett. Ezek közül némelyik, mint a csíkszeredai 
Hargita, a Brassói Lapok és talán különösen a sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör 
meglehetős megbecsülésnek örvendett. Bukarestben megjelent A Hét című napilap, 
majd megindult a bukaresti televízió hetenként egyszeri magyar adása. 

Rövidesen fény derült várakozásaink hiábavaló voltára. Ceauşescu ‘71-ben 
Kínában és a vele szomszédos országokban járt. Megtetszhetett neki az „ázsiai 
modell”, mert hazajőve meghirdette a román kulturális forradalmat. Ez az ideológi-
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ai nyomás és a cenzúra fokozását, a lapok terjedelmének papírhiány ürügyén tör-
tént drasztikus csökkentését és általában egy értelmiségellenes szellem meghono-
sodását és terjedését jelentette. 

Az elkövetkezőkben tovább romlik a magyar oktatás helyzete. Mind több 
magyarokat rágalmazó, ellenük uszító cikk és könyv jelenik meg. Az újságok szer-
kesztőségei szinte könyvnyi listát kapnak azokról a témákról, amelyekről írni tilos. 
Szaporodnak a párt vezető szerveihez intézett beadványok (ilyen volt a Takács 
Lajosé, a Király Károlyé), magyar értelmiségiek egy csoportja felhívást intéz a 
román értelmiséghez (Hatvankettek levele). Emberek sorát érik gyanús körülmé-
nyek között „balesetek”, és lassan el is érkeztünk az Ellenpontokhoz. 

Az így röviden felvázolt keretben éltünk; ez határozta meg közérzetünket. 
Egy, az egész rendszerre jellemző esetet mondok most el, melynek tanúja, 

sőt bizonyos mértékig résztvevője lettem. A Hunyadi utcáról 1948-ban a Madách 
utcára költöztünk (az utca nevét a hetvenes években Panseluţeire = Árvácskára 
„modernizálták”), és a szüleim Nagyváradra kerülésem után is ott laktak. A hatva-
nas évek vége felé az addigi tulajdonos eladta a házat, és a vevő (egyébként ma-
gyar ember) be akart költözni a szüleim lakásába. Ezt nem úgy intézte, ahogy az 
akkori szabályok előírták, vagyis nem ajánlott fel valahol egy másik lakást – mond-
juk az ő addigi lakását – cserébe, hanem ki akarta üldözni őket. Követelte, hogy 
költözzenek el – ahova akarnak. (Ne felejtsük el, hogy ebben az időben csak a la-
káshivatal vagy a munkahely révén lehetett lakáshoz jutni.) Nemcsak szóban, ha-
nem tettekkel is zaklatta őket. Egy ízben például egy hasábfát hajított az utcáról az 
egyik szobába a bezárt ablak két üvegtábláján keresztül. A szüleim hiába jelentet-
ték fel, emlékezetem szerint be is perelték, nem történt semmi. Végül a tulajdonos 
megjelent egy napon, felfeszítette a bekulcsolt előszobát, és behordott egy szoba-
bútort a meglehetősen nagy konyhába azzal, hogy ő ott fog lakni. Anyám, aki 
egyedül volt otthon, telefonált az egyik nagynénémnek. Az elszaladt a rendőrségre, 
és jelentette a dolgot. A rendőr, aki meghallgatta, igencsak felháborodott, és ígérte, 
hogy rögtön intézkednek. Bement egy belső szobába, és amikor kijött, megválto-
zott arccal azt mondta: sajnos nem tehetünk semmit. Miután apám hazament a 
munkából, kihordták a bútorokat az udvarra (a házigazda nem volt sehol; a bútorai 
hónapok múlva is ott voltak az udvaron, ott rohadtak szét), és vaspántokkal, vala-
mint lakatokkal erősítették meg az előszobaajtót. Ekkor már tudták, hogy az új 
tulajdonos mögött (aki egyébként párttag volt, tehát büntethetetlen, amíg ki nem 
zárják a pártból) a megye első embere, Uglar Josif (eredetileg talán ugyancsak ma-
gyar) megyei párttitkár áll, akivel rokonok vagy igen jó ismerősök. 

Én annyiban vettem részt az ügyben, hogy gyakrabban hazalátogattam (lát-
tam a fahasábot a szoba közepén, valamint a betört ablakokat is) és összesen vagy 
négy-öt levelet küldtem a párt központi bizottságához Bukarestbe, amelyben leír-
tam a történteket, megdöbbenésemnek adtam hangot, hogy ilyen dolgok történhet-
nek Romániában, és reményemet fejeztem ki, hogy megkapják méltó büntetésüket 
azok, akik párttagok lévén ilyen cselekedetekkel gyalázatot hoznak a pártra. Vá-
laszt nem kaptam, és a zaklatás változatlanul folyt tovább. Viszont a szeku az El-
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lenpontokkal kapcsolatos házkutatáskor elvitte az említett leveleknek a nálam ma-
radt példányait. 

A szüleim végül pénzt kölcsönöztek ismerősöktől, befizették belőle egy épü-
lőfélben levő kis blokklakás előlegét, és amikor az készen lett, beköltöztek. Apám 
meg volt győződve, hogy az egész kálváriát a szeku rendezte számukra. Magam 
sem tartom ezt egy cseppet sem kizártnak. 

Mindezeket számba véve, nem csodálkozom azon, hogy 1970-ben azt mond-
tam egyszer egy barátomnak: Akkor vagyok becsületes ember, ha előbb-utóbb 
problémáim lesznek a szekuval. 

Jól megjegyeztem az esetet, mert kissé magam is meghökkentem, amikor ezt 
számomra is meglepetésszerűen kimondtam. Kevéssé valószínű, hogy csak a ka-
landvágy dolgozott volna bennem. 

Ekkortájt kapcsolódtam be az Ady Endre Irodalmi Kör tevékenységébe, 
mely Nagyvárad fontos közművelődési testülete, az erdélyi magyar értelmiség 
színe-java által tartott színvonalas előadások helye, művészeti, tudományos és köz-
életi kérdéseknek néha a politikai kimondhatóság határain túlra is merészkedő vita-
fóruma, a magyarságtudat erősítője, valamint kezdő tollforgatók iskolája és tá-
masza volt. Ugyanakkor közösség volt, egy nem homogén közösség minden ellent-
mondásával és viszályaival. De állíthatom, hogy a fontos dolgokban összetar-
tottunk. (A körről részletesebb információ az 1998-ban Nagyváradon kiadott Pén-
tek esti szabadságunk című kötetben található – Bihari Napló Kiadó, Nagyvárad, 
1998.) 

A kör több-kevesebb hivatalos gyámolításban részesült, mert statisztikai 
adatként a romániai nemzetiségi kérdés helyes megoldásának egyik bizonyítékául 
szolgált, a védnökséget gyakorló szervek azonban – és biztosan mások is – azt 
szerették volna, ha lehetőleg csak látszattevékenységgel foglalkozunk. Minden 
bizonnyal nemcsak ránk ijeszteni akartak, hanem elrettentéssel szétszórni bennün-
ket, amikor 1975 júniusában egy este, az évad utolsó köri ülése után a Varga Gábor 
lakásában összegyűlő tagokat a szeku meglepetésszerűen bevitte, és kihallgatta. 
Sokakat beidéztek később is, és végül Varga Gábor és Török Miklós ellen revizio-
nizmus címén pert készültek indítani. Az akció, amelyből ezúttal még kimaradtam, 
végül – valószínűleg központi közbenjárásra – abbamaradt, de mi ezután pontosab-
ban be tudtuk mérni helyünket a román társadalomban. Ez azonban nemigen ron-
totta a munkakedvünket. Tudtuk, hogy az állambiztonsági szervek leginkább a köri 
ülések utáni házi összejöveteleinket kifogásolják, mégis mindig összegyűltünk 
valakinél. Ezt nem kötekvésből, diákos csínytevésből tettük, még csak nem is csu-
pán a szabadság igényéből, hanem azért, mert tudtuk: így rázódunk igazán közös-
séggé, ami nélkül működni sem tudunk igazán. A „kommunizmus” mindig éppen a 
közösségektől rettegett, mindenütt lecsapott, ahol csírázni látta. 

Hogy közben élveztük is a helyzetet? De hiszen ha nem tudunk játszani, 
megbéníthatott volna bennünket a félelem. 

Rengeteget dolgoztam a körben, de igazán optimista nem voltam sohasem. 
Tisztában voltam vele, hogy a világot megváltani, a magyar kultúrát Erdélyben 
fenntartani mi nem tudjuk. A kör mégis adott némi lehetőséget arra, hogy legalább 
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megpróbáljunk ellenállni a romlásnak. Az eredménytől függetlenül azt érezhettük, 
hogy teszünk valamit. 

Tőke Csaba, a váradi Fáklya szerkesztője, aki korai halált halt nem sokkal a 
‘89-es fordulat után, azt mondta egyszer nekem: akkor kezdett becsülni, amikor 
látta, hogy Don Quijoteként igyekszem a kör dolgait előmozdítani, és akkor szere-
tett meg, amikor rájött, hogy nem hiszek benne, de mégis csinálom. Lehet, dicsek-
vésnek tűnik, hogy itt idézem őt, de megfogalmazása a szubjektív vonatkozásokkal 
együtt tényszerű. 

1976 ősze és 1978 nyara között én voltam a kör vezetője (elnöke, ahogy még 
neveztük). Mikor lemondtam, valaki megjegyezte, hogy úgy látszik, mindenki csak 
két évig bírja idegekkel azt a hercehurcát, aminek a kulturális szervek a kört – töb-
bek között a tevékenységi terv cenzúrázásával – alávetik. Nagy Béla is, Tőke Csa-
ba is két-két évig állták a sarat, bár aztán még egy évet együtt vállalták a vezetést. 
Közben, 1977 nyarán az a megtiszteltetés ért, hogy az állambiztonsági szervek 
ugyanabba a magánházba, ahol a szüleimmel és Csaba fiammal két hetet töltöttem 
Szinaján, odarendeltek egy szilágysági fiatalembert (várandós feleségével), hogy 
nyaralás ürügyén magnóra vegye nekik a mi szobánkban hallhatókat. A feleség 
szavai, a szobánkban talált mikrofon, no meg a férfi eleinte rejtélyes eltűnései alap-
ján kétség nem fér ahhoz, hogy ez valóban így történt. (Felesleges erőfeszítés volt, 
mert mi ott politikáról érintőlegesen sem beszéltünk.) 

Ebben az időben, valószínűleg főleg magánéletem rendezetlensége miatt 
mind többet foglalkoztam az öngyilkosság gondolatával. Gyakran felidéződött 
bennem a révi szoros, ahova számtalanszor kirándultam a diákjaimmal, a magas 
sziklafalak, és egy csodálatos repülés képzetei. Vagy otthon albérletemben ültem a 
kád meleg vizében, néztem a karjaimat, és kicsit átéltem Seneca és felesége, vala-
mint Petronius halálát. Úgy éreztem, mind jobban szokom a gondolatát. Nem akar-
tam én meghalni, de szerettem volna. Közben éppúgy éltem az életemet, mint ad-
dig, végeztem a dolgomat mind az óráimon, mind az Ady-körön. Valószínűleg 
senki nem gondolta volna, mik rágnak bennem. 

Ekkor találkoztam össze a második feleségemmel, lánykori nevén Szűcs Ilo-
nával, és ez teljesen új irányt és tartalmat adott az életemnek. Régóta ismertük 
egymást, 1969 és 73 között diákom volt a Fugyivásárhelyi Hegyen, és már akkor 
nagyra becsültem őt. Az első dolgom az volt, hogy leszögeztem, mivel kell szá-
molnia, ha mellettem marad: 1. nem akarok soha többé megnősülni; 2. soha többé 
nem akarok gyereket (ezek első házasságom odakozmálásából származó bölcsessé-
gek voltak); 3. tudnia kell, hogy mellettem mindig nyomorban fog élni. Az első két 
pont érvényességét nagyon hamar felülvizsgáltam, de úgy tűnik, a harmadikban 
mégiscsak van valami kis – még ha nem is mindig szó szerinti – igazság. 

Ekkor már – teljesen logikai úton – rájöttem, hogy van Isten (ennek kifejtése 
most nem ide tartozik), de érezni nem tudtam ezt. Életem igazi társával találkozva 
a történésekben felismertem Isten keze nyomát. Voltak még olyan pillanatok az 
életemben, amikor szerettem volna meghalni, de a kísértésszerű képek többé nem 
jöttek vissza. 

Az 1977–78-as köri évad teendőiből már Ilona is jócskán kivette a részét. 
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1979 őszén botrány tört ki. Az ellenőrző kulturális szervek letiltották egyik 
régi vezetőségi tagunk verseinek a megvitatását, mert az illető hivatalosan kérte, 
hogy összeházasodhasson egy magyar állampolgárral. Tehát még nem áttelepedési 
kérvényről volt szó, mégis szinte úgy akartak eljárni vele, mintha már meg sem 
illetnék egy közönséges román állampolgár jogai. A helyzetet tárgyaló köri ülésen 
azt javasoltam, hogy mondjuk ki önfeloszlásunkat, mert a bennünket segíteni hiva-
tott szervek csak akadályozzák a tevékenységünket (régebbi példákra is hivatkoz-
tam), és ezt közöljük a romániai magyar lapokkal, az írószövetséggel stb. Végül 
lemondattuk a kör akkori elnökét, aki előzőleg készségesen elfogadta a letiltást, és 
abban egyeztünk meg, hogy egy többtagú küldöttséget menesztünk Chira Ioanhoz, 
a párt megyei kulturális bizottságának a vezetőjéhez, hogy tisztázzuk a dolgokat. 

Volt, aki azt mondta vagy (mint később bevallotta) azt gondolta: csak nem 
képzelem, hogy térdre kényszeríthetjük a pártszerveket. Pedig teljesen világos volt, 
hogy Románia nagyobb és kisebb urai egyaránt félnek minden feltűnéstől, az or-
szágról rossz képet adó hírveréstől, ezért a feloszlásunkat kimondó döntésünkkel 
igen kényelmetlen helyzetbe hoztuk volna őket. Én nem akartam okvetlenül be-
szüntetni a kör tevékenységét (ha ez bekövetkezik, meggyőződésem szerint úgyis 
csak átmeneti lett volna), nem is tartottam valószínűnek, hogy valóban szükség 
lehet rá. De kockáztatás nélkül semmit nem lehet nyerni, és a megalázásba való 
beletörődésünk maga után vonja a következő, esetleg még nagyobb megaláztatást. 

Az ütközet teljes győzelmünkkel végződött. „Kiderült”, hogy semmilyen til-
tás nem is volt, a körrel semmilyen probléma nincs, és mindenben támogatásra 
számíthatunk. Ez utóbbira nagyon is szükségünk volt, mert nem egyszer a saját 
zsebünkből fizettük meghívottjaink útiköltségét. Abba is belementek, hogy ne egy 
elnök vezesse ezután a kört, hanem egy több egyenlő jogú tagból álló közösség. 
Nézetem szerint tevékenységünk leggazdagabb periódusa következett egészen az 
Ellenpontok szerkesztőinek és néhány más barátunknak az 1982. novemberi meg-
hurcolásáig, amikor hónapokra leállt a kör. 

Az Ellenpontok – mint talán ismeretes – egy szamizdat folyóirat volt, amely 
főleg az erdélyi magyar kisebbség helyzetével foglalkozott, és amelynek nyolc 
száma jelent meg 1982 márciusától októberéig Nagyváradon. Kezdeményezője és 
„főszerkesztője” Ara-Kovács Attila volt, az ő kérésére csatlakoztam én is a felesé-
gemmel együtt a „szerkesztőséghez”. Több írásom jelent meg a lap különböző 
számaiban, a hatost magam szerkesztettem, és én vagyok a szerzője a helsinki érte-
kezlet madridi utókonferenciája résztvevőihez eljuttatott Memorandumnak, vala-
mint a romániai magyarság jogfosztott helyzetének megváltoztatása érdekében 
összeállított Programjavaslatnak. Mindkettőnek értelmi szerzője is. A feleségem a 
kéziratok átgépelésében és az első öt szám írógéppel történő sokszorosításában vett 
részt, ő végezte a Programjavaslat szövegén a Szőcs Géza által egy tanácskozá-
sunkon javasolt módosításokat, majd velem együtt sokszorosította a hetes és a 
nyolcas számot a lengyel rámka módszerrel. (A részleteket és egyéb vonatko-
zásokat a folyóiratról lásd például Molnár János: Az egyetlen – Az Ellenpontok és 
az ellenpontosok története című, magánkiadásban Szegeden, 1993-ban megjelent 
könyvét.) 
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Meglehet, nagy kalandvágyról tettem tanúbizonyságot, amikor annak ellené-
re részt vállaltam az Ellenpontok készítésében, hogy meg voltam győződve: a biz-
tonsági szervek előbb-utóbb megtalálnak bennünket. Mint tudjuk, valóban így tör-
tént. A vallatás alatt (ha csak verik, és nem szakértelemmel kínozzák az embert) a 
fizikai fájdalomnak nemigen van jelentősége. A kiszolgáltatottság és a megalázott-
ság élménye az, ami nehezen elviselhető. Be kell vallanom, hogy az események 
folyamán kívülről is láttam magamat. Hiánytalanul átéltem az élményt, de ugyan-
akkor úgy is éreztem, mintha egy idegennel történne minden. Ráadásul kíváncsi 
voltam közben, hogy vajon mi újat találnak ki kihallgatóim, és vajon hogyan fogok 
én azokra reagálni. Ez utóbbi természetesen azért érdekelt nagyon, mert a test (a 
hozzá tartozó idegrendszerrel együtt) nem mindig úgy viselkedik, ahogy a lelkünk 
irányítaná. Valószínűleg e kettős viszonyulásom tette lehetővé azt, hogy utólag 
tréfálkozni is tudjak az egészen, amivel Ara-Kovácsot néha szinte felbőszítettem. 

Miután szerepem az Ellenpontok körül nyilvánvalóvá vált, úgy éreztem, 
hogy „megbélyegzett” vagyok, vagyis bárkit kompromittálhatok, akivel gyakrab-
ban találkozom. Ez zavart okozott emberi kapcsolatainkban, ugyanakkor lehetet-
lenné tette, hogy továbbra is részt vegyünk az Ady-kör tevékenységében. Az is 
kézenfekvőnek tűnt, hogy amennyiben valóban nem zárnak börtönbe (ugyanis ezt 
mondták), a tanügyből valószínűleg előbb-utóbb akkor is eltávolítanak valamilyen 
módon. Így elszakadnék mindentől, ami eddig valami értelmet – bár elég 
törékenyet – adott az életemnek. 

Ekkor elhatároztuk a feleségemmel, hogy megpróbálunk áttelepedni Ma-
gyarországra. Azt is eldöntöttük, hogy gyermeket akarunk, mondván, ha engem 
mégis lecsuknak, a feleségem így legalább nem marad egyedül. 

Beadtuk az áttelepedési kérésünket mindkét ország hatóságainak, majd Illyés 
Gyuláné (Flóra néni) és Csurka István közbenjárására Aczél György végül bólintott 
a befogadásunkra. ’84 júliusában utaztunk Magyarországra akkor már félesztendős 
kislányunkkal, Zsuzskával (Zsuzsanna Blankával). 

 
4. Budapest  
(1984. július 8. – 1988. március 30.) 
Budapestre érkezésünk pontosan úgy történt, ahogy elképzeltem. A Nyugati 

pályaudvar hangulata, a ránk várakozó barátok, ismerősök csoportja, köztük akkor 
még ismeretlenek is, a budapesti levegőben a romániaitól eltérő szagú kipufogógá-
zok és annak a felszabadultságnak és örömnek némi fuvallata, amit előzőleg turis-
taként való érkezésemkor éreztem. 

Először 1973-ban voltam Magyarországon, ez volt az első „külföldi” utazá-
som. Páratlan élmény volt számomra; beutaztam a fél országot. Ezt még három 
látogatás követte (Romániából csak kétévenként utazhattunk külföldre), az utolsó 
alkalommal együtt jöttünk a feleségemmel. Áttelepedésünkig sehol másutt nem 
jártam, mert Nyugatra (egyszer megpróbáltam) nem engedtek, de Lengyelországba 
is csak az állami utazási iroda csoportos kirándulásával mehettem volna, mivel ott 
nem élt semmilyen rokonom. 
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Sok ember meleg fogadtatásában volt részünk. Egy baráti házaspár, Fésü Jó-
zsef és Likó Julianna fogadott be bennünket perbáli lakásukba; ott éltünk vagy 
három hónapig. 

Segítséget kaptunk másoktól is. Ernszt Árpád régi barátunk és Hamburger 
Mihály, akit nemrég ismertünk meg, adtak ki-ki néhány ezer forint gyorssegélyt. A 
Bethlen Alapítvány huszonötezer forintot juttatott el hozzánk a kezdeti időszak 
megkönnyítésére, mindenekelőtt Flóra néninek, Illyés Gyula özvegyének a jóvoltá-
ból. Zelnik József alkalmazott engem egy fél esztendőre a Népművelési Intézetben 
a maga osztályán ötezer forintos havi fizetéssel és azzal a fő feladattal, hogy keres-
sek állást magamnak. 

Még otthon mondta egyszer egy kolozsvári ismerősünk,3 hogy ha áttele-
pedtünk, Knopp András az MSZMP kulturális osztályáról akar majd beszélni ve-
lem. Addig még sohasem hallottam ezt a nevet. Magyarországon megtudtam, hogy 
ő Aczél György fontos embere, és főleg az ellenzékkel foglalkozik. 

Ide kívánkozik egy rövid kitérő: Mielőtt kikaptuk volna hontalan útlevelein-
ket a nagyváradi rendőrség útlevélosztályától, ott az egyik teremben – ahogy ez 
bevett szokás ilyenkor – még egy utolsó beszélgetésre invitáltak a szekusok. Töb-
bek között Ioan Sălăgean, ellenpontos kihallgatásunk vezetője is bejött. Mindenek-
előtt arra hívta fel a figyelmemet, hogy vigyázzak, mit csinálok Magyarországon, 
amennyiben még találkozni akarok erdélyi hozzátartozóimmal. Szerinte nehéz lesz 
egzisztenciát teremtenem Magyarországon, mert az egy éve áttelepedett Ara-
Kovács Attila sem kapott még állást. Mondtam, hogy hiszen az Európa Kiadó szer-
kesztőségében dolgozik. Nem igaz – válaszolta –, nincs állása, összedobott pén-
zekből él. Most én átmegyek, és meglátom; ha nem úgy van, ahogy mondja, men-
jek vissza és köpjem szembe őt. 

 Ara-Kovács valóban az Európa szerkesztője volt, és éppen Knopp András 
szerezte neki ezt az állást. Ezt megtudva, még nagyobb kíváncsisággal vártam a 
találkozást, amikor egy ismerős révén megismerkedtem Karikás Péterrel, aki a 
külügyben dolgozott, és (saját elmondása szerint) Knopp András barátja volt. Ide-
adta a Knopp telefonszámát, mondván, hogy kérjek tőle találkozót. 

A mintegy kétórás beszélgetésen főleg a magyar kisebbségekről volt szó, de 
végül megkérdezte, miben segíthetnek. Nincs lakásunk, és nincs állásom – mond-
tam. Arra a kérdésére, hogy milyen állásra gondolnék, a tanárságtól (mint mini-
mális igénytől) a kisebbségi kérdésekkel való foglalkozásig egy skálát vázoltam 
fel, majd azzal zártam, hogy szerintem egy hungarológiai intézetben lenne a he-
lyem (ez akkor még nem volt sehol). Azzal váltunk el, hogy majd értesíteni fog, ha 
van valami. 

Telt-múlt az idő, jöttem-mentem, ismerkedtem, beszélgettem, de helyzetünk 
nem akart alakulni. Közben életérzésünkből mindjobban kopott hajdani magyaror-
szági turistaélményeink hímpora. 

Karikás Péter azt mondta, hogy én olyan állásokat kértem Knopptól, amiket 
az még magának sem tudna keríteni. Aztán hol vannak az ópuszok? – kérdezte. Az 

                                                      
3 Kallós Zoltán néprajztudós. 
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alkalmasságot művekkel kell bizonyítani. Ezt a kérdést még többször hallottam tőle 
a későbbiek során is. 

Lehet, hogy valóban túl sokat tartottam magamról. Lehet, hogy még azt is 
hasznosítható érdemként kezeltem, hogy (talán komplexusaim miatt) mindig min-
dent a képességeim engedte lehető legjobban igyekeztem csinálni, hogy a tanári és 
a köri tevékenységem során igencsak két munkahelyre való energiámat szórtam 
szét hosszú időn keresztül, pedig ez csak hozzáállás, nem pedig teljesítmény kérdé-
se. Tanítottam és szerveztem, de igen keveset írtam, noha mindig arra vágytam, 
hogy olyan állásom legyen, ahol a dolgokba belemélyedni és írni tudok. Persze az 
Ellenpontokban fontos írásaim is megjelentek, de nevetségesnek éreztem, hogy 
utalgassak rájuk, különös tekintettel ismert voltukra. A kolozsvári konzulhelyettes 
is, később Joó Rudolf is, amikor elmondtam, hogy én írtam az Ellenpontok Memo-
randumát és Programjavaslatát, megjegyezték: ők is és mások is Magyarországon 
azt hitték, hogy egy jogászbizottság készítette őket. Arra talán mégis kevesek – 
gondoltam –, hogy ópuszoknak neveztessenek. Mégis abban reménykedtem (de 
nem igazán hittem), hogy az előzmények után Magyarországon lehetőséget kapok 
arra, hogy bizonyíthassam azt, amire Romániában nemigen volt mód. Még ha eset-
leg belebukok is. 

Vagy három évvel áttelepedésünk után egy ízben Nagy Gáspárral beszélget-
tünk a munkahelyén (akkor ismerkedtünk meg, amikor még az elején felkeresett 
bennünket a Bethlen Gábor Alapítvány küldötteként), és valamiből kiindulva az 
Ellenpontok Szőcs Géza-féle memorandumát említette. Kérdeztem, tudja-e, hogy 
hogyan készült és ki írta azt a memorandumot? Kissé zavartan kérdezett vissza rá. 
Elmondtam. Ma sem tudom igazán, hogy mennyire hitt akkor nekem. Ez az eset 
döbbentett rá, mennyire ostoba az a feleségem által sokszor bírált hitem, mely sze-
rint magáért beszél az, amit az ember csinál. Be kell vallanom, hogy azóta sem 
tudok reklámot csinálni magamnak. 

Végül Bakos István ajánlott be engem az Országos Levéltárba Koroknay 
Ákoshoz, aki felvett engem (1984 novemberében) a kiegyezés minisztertanácsi 
jegyzőkönyvei kiadásának egy célhitel terhére történő előkészítő munkálataihoz. A 
munka során nagyon érdekes dolgokkal találkoztam, de nem az én saját témáimmal 
foglalkoztam. A munkaviszonyom egészen addig tartott, amíg el nem repültünk 
Svédországba. 

A lakáshelyzetünk végül úgy oldódott meg, hogy Illyés Gyulánétól meg-
kaptuk a Vérhalom utcai házuk földszintjét. Volt egy szoba, előszoba, főzőfülke, 
éléskamra és egy zuhanyos fürdőszoba. Végig ott laktunk, és semmit nem kellett 
fizetnünk érte. 1985 novemberében megszületett Peti fiunk (Péter Loránd), és ami-
kor a következő nyáron az első házasságomból származó Csaba fiam is áttelepedett 
hozzánk, már öten laktunk a szobában. Ismét felhívtam Knopp Andrást, segítségét 
kérve a lakáshoz jutásban, de rövidesen megtalálhatatlan lett telefonon. Különböző 
szervekhez fordultam a városi hatóságoktól az elnöki irodáig, hiábavalóan. Csaba 
végül szakiskolájának a bentlakásában kapott helyet. 

Mikor beadtuk áttelepedési kérelmünket, arra gondoltam, hogy Magyaror-
szágon valamilyen formában folytatni tudom – nyilván jobb körülmények és na-
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gyobb lehetőségek között –, amit Erdélyben elkezdtem. Főleg kisebbségi joggal 
szerettem volna foglalkozni. Írtam egy dolgozatot e témáról a Gorkij Könyvtár Joó 
Rudolf által vezetett Nemzetiségkutató Csoportja számára. Ehhez a munkához több 
szempontból is nagyon hasznos lett volna, ha jogi végzettséggel rendelkezem. Bu-
dapesten nem volt levelező tagozat, ezért Szegedre utaztam, hogy oda iratkozzam 
be. (Mivel volt már egy egyetemem, nem kellett felvételi vizsgát tenni.) Előtte 
elmentem Karikás Péterhez, említettem, mire készülök, és mondtam neki, jó lenne, 
ha annyi protekciót tudnék szerezni, hogy a protekciósoknak ne legyen velem 
szemben előnyük a felvételnél. Szegeden láttam, hogy a pályázók főleg a belügyi 
dolgozók és a tanácselnökök közül kerültek ki, akiket biztosan köteleztek a jog 
elvégzésére. Minden jelentkezővel elbeszélgettek, és én elmondtam, miért van 
szükségem erre a végzettségre. Nem lepett meg, amikor helyhiány miatt visszauta-
sítottak, és fellebbezésemre a minisztérium ugyanezt a választ küldte. Az lepett 
inkább meg, hogy amikor Karikás Péternek elmeséltem, hogyan jártam, csodálkoz-
va megkérdezte: De hát miért nem szóltál? 

Máig nem tudom, hogy elfelejtette-e előző találkozásunkat vagy csak ugratni 
akart. 

Nemsokára Juhász Gyula vezetésével megalakult a Magyarságkutató Cso-
port a Széchenyi Könyvtár helyiségeiben, főleg az említett Nemzetiségkutató Cso-
port tagjaiból. Ők körülbelül azt csinálták, amit egy hungarológiai intézetnek kel-
lett volna. Magam is felvételemet kértem, de itt is helyhiány volt. Számomra még 
akkor is az maradt, amikor a csoport tagjainak a létszáma megduplázódott. 

’87 nyarán egy kávézóban találkoztam Kis Jánossal, az ún. demokratikus el-
lenzék egyik vezérével. Beszélgettünk a helyzetről, és azt találtam mondani, hogy 
kellene már valamit csinálni. Ekkor meghívott a különböző ellenzéki csoportok 
hetenként tartott közös összejöveteleire, ahol a demokratikus ellenzék, a népiek és 
a reformközgazdászok (a kor megnevezéseit használom) találkoztak a Kenedi Já-
nos Villányi úti lakásán. Elvileg ismertem, de most tapasztaltam először, milyen 
mély ellentétek választják el egymástól főleg az első két csoport tagjait. Az adott 
helyzetben hasznosnak tartottam volna, hogy együtt fordulnak a közös ellenség: a 
kommunisták ellen. Írtam egy rövid dolgozatot Demokratikus Magyarországért 
címmel, és az egyik ilyen találkozó alkalmával felolvastam. Az eleje az akkori 
immár rohamosan romló magyarországi helyzet elemzése volt, mely helyzetért 
kétség kívül a kommunista párt a felelős, majd a tanulságok levonásaként, arra 
hivatkozva, hogy semmilyen jogszabály nem tiltja Magyarországon a pártalapítást, 
javasoltam, hogy hozzunk létre egy olyan pártot, amely az Országgyűlés eredeti 
feladatainak a visszaállítását tűzi ki célul. 

Tudtam, nem sok esély van arra, hogy az ötlet széles körű rokonszenvnek 
örvendjen, de nem tartottam egészen kizártnak, hogy legalább néhány ember meg-
kísérlendő elgondolásnak tartja, és abban az esetben a kockázatok ellenére is bele-
vághatunk. A hatalom elméletben nagyon sokféle módon reagálhatott, a manipulá-
ciós kísérletektől a durva eszközök használatáig. Az érződött, hogy inognak az 
állásai, de (lélektanilag) éppen ez növelte a hevesebb reakció, a megtorlás lehető-
ségét. Tudtam, hogy számomra – rossz esetben – hasonló kifejlete is lehet, mint az 
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Ellenpontoknak. Kenedi Jánoshoz menet bementem a Villányi út elején, a Feneket-
len-tóval szemben fekvő katolikus templomba, és ugyanazért imádkoztam, mint 
hajdan a szeku ügyek alatt Nagyváradon: legyen meg Isten akarata. 

A fogadtatás szinte egyöntetű volt: a helyzetelemzéssel egyetértenek, de a 
következtetésemmel nem. Tardos Márton szinte együttérzően elemezte, miért nem 
alkalmas a helyzet pártalapításra. Egyedül Csurka István jegyezte meg: ő a maga 
részéről belépne egy ilyen pártba. 

Az ellenzéki összejövetelek végeredménye az országgyűlési képviselőkhöz 
intézett felhívás, a Százak levele volt. 

A lakiteleki találkozóra Csurka István hívott, majd vitt és hozott a kocsiján. 
Dolgozatomból ott csak a következtetésről, vagyis a pártalapítás szükségességéről 
szóltam néhány szűkre szabott percben a tanácskozás vége felé. Utána néhányan 
még érdeklődtek, főleg fiatalok. 

Ez az év sok szempontból nehéz volt. Ekkor menekültek tömegesen az erdé-
lyiek Magyarországra és tovább Nyugatra, ahogyan csak tudtak. Bennünket is so-
kan kerestek fel a Vérhalom utcában, segítséget, tanácsot kérve. Tanúi lehettünk 
annak a sokszor embertelen bánásmódnak, ahogy ezeket a kétségbeesett embereket 
a magyar állam kezelte. 

Történt aztán, hogy 1988. február elején Esztergomban előadást tartottam a 
magyar nemzet jelenlegi helyzetéről, különös tekintettel a szétszakítottságra, 
valamennyiünk mások kényének kitett voltára. Az előadást talán Németh Zsolt, 
Németh Géza református lelkész fia szervezte, mindenesetre az ő kocsijával utaz-
tam. Visszajövet még sokáig beszélgettünk nálunk. Váratlanul megemlítette, hogy 
Romsics Ignác, a Magyarságkutató Csoport helyettes vezetője egyszer elmondta 
neki, hogy amikor én felvételemet kértem hozzájuk, akkor a Fehér Házból (azaz a 
pártközpontból) leszóltak, hogy engem ne vegyenek fel. 

Ez nagyhatású közlés volt számomra. Hirtelen megértettem, miért változott 
meg a hangnem mind a Tankönyvkiadónál, mind a Gondolat Kiadónál azután, 
hogy szívélyes fogadtatás közben tisztáztuk, felkészültségem alapján alkalmas 
vagyok kémia, illetve földrajzi tárgyú könyvek szerkesztésére, és miért utasítottak 
el hamarosan mindkét helyről. 

A feleségem, aki meglehetősen mély depresszióba került részben a hazulról 
való elszakadásunk miatt, részben látva vergődésemet, hogy helyet találjak ma-
gunknak a magyar társadalomban, már régebbtől szorgalmazta, hogy menjünk el 
Magyarországról. A fenti közlés alapján teljesen megvilágosodott addigi gyanúm, 
benyomásom reális volta: a magyarországi hatalom – bár nem bánt bennünket, de – 
mindent megtesz, hogy életünket elviselhetetlenné tegye. A feleségemnek azt 
mondtam: igaza van, eljött az ideje, hogy elmenjünk innen. 

Elutazás előtt elmentem elbúcsúzni Csurka Istvántól. Azt javasolta, várjunk 
még egy kicsit, rövidesen beindul a Hitel, ahol kaphatok állást, és néhány hónapon 
belül lakást is lehet keríteni. Azt válaszoltam, hogy sajnos lelki energiáink kimerül-
tek. (Hogy fognak röhögni a románok – jegyezte meg Csurka.) 

Amikor otthon elmondtam a Csurka István javaslatát, a feleségem zokogni 
kezdett: Ezt csak most mondják? El kellett jutnunk a végleges távozás döntését 
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megszülő végső kétségbeesésig ahhoz, hogy Magyarországon valami életlehetőség 
ígéretét kapjuk? (Ez nem Csurka Istvánra hárul vissza, mert hiszen ő volt az, akit 
befolyásosabb ismerőseink közül mindig is a leginkább foglalkoztatott a sorsunk.) 

Március 30-án szép magyar útleveleinkkel (áttelepedésünket követően, két-
évi bürokratikus hercehurca után magyar állampolgárok lettünk; sohasem gondol-
tam, hogy ilyen nehéz lesz visszahonosítani magamat) két kicsi gyermekünkkel és 
Csaba fiammal együtt elrepültünk Göteborgba. 

 
5. Göteborg I.  
(1988. március 30. – 1989. február 27.) 

Lám, mennyire vágytam mindig világot látni, s ím, az első valóban külföldi 
országba nem nézelődni jöttem, hanem megtelepedni. Ez még nem volt egészen 
bizonyos, mert magyar állampolgároknak Svédországban nemigen adtak már lete-
lepedési engedélyt; főleg ezért adtuk be a stockholmi kanadai követségen is a be-
vándorlási kérésünket. 

Míg vártunk, két jó (erdélyi) ismerősünknél is laktunk egy ideig. Megpróbál-
tam fogni a svéd táj varázsát, de inkább csak az érdekességét láttam. Nem fűzött 
érzelem hozzá. Majd megjön – gondoltam magamban. 

Miközben hallani sem akartam politikáról, s a hazulról kapott újságokat 
igyekeztem nem olvasni, egy magánkiadásban megjelenő svéd folyóirat tulajdo-
nosával-szerkesztőjével hozott össze egy újdonsült ismerős, és rövidesen az erdélyi 
magyarok elmenekülésének okairól írtam cikket román nyelven. Azért románul, 
mert az újságíró ismerte ezt a nyelvet, így a szövegemet svédre tudta fordítani. A 
cikkből a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége rendelt több mint száz kü-
lönlenyomatot a svéd hatóságok, a bevándorló táborok vezetősége számára, hogy a 
tartalmára hivatkozva elérjék: ne román tolmácsokat hívjanak a romániai magyarok 
kihallgatásakor, hanem magyart. 

Nem sokkal Svédországba érkezésünk után volt egy álmom, amely talán a 
legszörnyűbb hangulatú volt életem valamennyi álma között, még az sem volt ilyen 
rossz, amelyben szekusok üldöztek. Azt álmodtam, hogy kénytelenek vagyunk 
visszamenni Magyarországra, és ezt rendkívül intenzíven átéltem. Ez az álombeli 
viszonyulás összeegyeztethető volt azzal, hogy a göteborgi magyar mise vagy is-
tentisztelet után nem tudtam végigénekelni a magyar himnuszt, mert a torkom idő-
közönként nem megfelelő hangokat akart kiadni. 

Az idő a kószálásokon kívül (itt mindig megbecsülendő és felhasználandó a 
szép idő) szinte semmivel telt. Tanulhattam volna a svéd nyelvet, az angolt vagy a 
franciát (a kanadai Québec tartományba készültünk), de valami itt is elromlott: én, 
akit mindig izgatott minden nyelv, ahányba csak tudtam, belekóstoltam, nem tud-
tam odafigyelni semmilyen másnyelvű szövegre. Talán nem is akartam. Védeke-
zésből? 

Ideérkezésünk után néhány hétre a helyi magyar egyesület Lezsák Sándort 
látta vendégül. Vele többször söröztem (bár lehet, hogy valami más folyadékot 
ittunk) Csurka István és Fekete Gyula társaságában az említett ellenzéki összejöve-
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telek után. Az előadás végén odajött hozzám, és azt mondta: „Azért harcolunk, 
hogy az olyanok, mint ti, hazajöhessenek.” 

Ugyanazon év júliusának elején általunk még nem ismert stockholmi magya-
rok jöttek értünk a közeli Tångagärde nevű kis helységből, ahol akkor szervezték a 
magyar protestánsok tulajdonában levő közösségi otthonban a Stockholmi Magyar 
Ökumenikus Önképzőkör első nyári táborát (amit azóta még sok követett). Vánky 
Anikó és Farkas, valamint Szentkirályi Csaga voltak a fő szervezői. Beszélgettünk, 
vitatkoztunk, előadásokat hallgattunk, játszottunk; ott éreztük magunkat először 
otthon Svédországban. 

A kanadai letelepedési engedélyt hamarabb kaptuk meg, mint a svédet. 1989. 
február 27-én leszálltunk Montrealban. 

 
6. Montreal  
(1989. február 27. – 1989. november 30.) 

Régi nagyváradi barátaink, Kertész Loránd és felesége, Éva vártak a repülő-
téren. Lóri egy lengyel szervezettől kapott befogadási nyomtatványokat, amit ő 
töltött ki és írt alá, vagyis a szervezet adta a nevét, ő pedig vállalta az anyagi garan-
ciát. Azt a lakást, amelyből éppen kiköltöztek, berendezték nekünk használt búto-
rokkal. Lényegében ez volt életem első igazi lakása, amit valóban sajátomnak 
mondhattam. De ugyanezt vallhatta a feleségem is. 

Peti fiunknak – három évét töltötte – nem tetszett a lakás. Vagy talán az új 
ország? Eleinte napokon keresztül mondta, hogy most, azonnal, sürgősen vegyük 
meg a repülőjegyet, és utazzunk vissza Budapestre. Egyszer megkérdezte: Ha most 
mi itt maradunk, kanadok leszünk? 

Néhány nap múlva a sógornőmmel ketten (a feleségem húga is velünk tar-
tott) munkába is álltunk a magyar házigazdánk munkahelyén: egy nyomdában. A 
feleségem a gyermekekkel maradt otthon, bár közben elvégzett egy angol nyelv-
kurzust a McGill egyetemen. Én rövidesen egy kisebb nyomdába kerültem, amely-
nek két olasz volt a tulajdonosa. A legváltozatosabb feladatokat tanultam meg, még 
nyomtattam is. Itt dolgoztam Svédországba való visszatérésünkig. 

Meglehetősen nagy társasági életet éltünk. A montreali világ sokkal moz-
galmasabb, mint a svéd, és a környezet hangulata (biztos az éghajlat is) az ott lakó 
magyarok közérzetére, sőt temperamentumára is kihat. Ennek ellenére (a felesé-
gemmel ellentétben) én nem éreztem jól magam Kanadában. Egy idegen világba 
vetődtünk – én mindenesetre így éltem meg. Minden idegen volt, még a sirályok 
vagy a fecskék is, pedig nemigen különböztek az európaitól. Más volt a levegő: 
olyan szaga volt, mint egy kissé pállott női kombinénak. A tévében láttuk egyszer 
egy franciául beszélő film egy részletét: gépkocsi haladt egy fasortól szegélyezett 
kanyargó úton. Nem tudtuk, hogy a filmet hol készítették. Azt mondtam a felesé-
gemnek: Nézd ezt a tájat. Képzeld el, hogy Kanadában vagyunk. Aztán képzeld 
azt, hogy Franciaországban vagyunk. Micsoda különbség! 

Elviselhetetlenül távolinak tűnt Európa. Aztán a fiatalokat figyelve, magam 
előtt láttam amerikanizálódott gyermekeinket. Azért mégse válasszon el egy kultu-
rális szakadék tőlük. 
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Csaba fiam, aki Göteborgban maradt, már márciusban elküldte az időközben 
megérkezett értesítést arról, hogy megkaptuk a svéd letelepedési engedélyt. Én akár 
máris jöttem volna vissza, de megegyeztünk, hogy azért kipróbáljuk Kanadát. Ok-
tóberre már eldőlt a dolog. Különösen, amikor a tévéhíradóban láttuk, hogy bontják 
a berlini falat, egészen felforrósodott a talpunk alatt a föld. 

Ősz elején, még a döntésünk előtt, barátainkkal egy egyesületet akartunk lét-
rehozni, amely az aktuális magyar ügyekről lett volna hivatott tájékoztatni a kana-
dai hivatalosságot és közvéleményt. Miután eljöttünk, a dolog abbamaradt. 

Egy kicsit hazaérkeztünk december elsején, mert Kanadában győződtünk 
meg arról, hogy azért Svédország is Európa. Az volt a tervünk, hogy hamar elhe-
lyezkedünk, és keresetünkből pénzt teszünk félre, hogy létrehozzuk a Magyaror-
szágra való visszatelepedés anyagi feltételeit. 

  
7. Göteborg II. 
(1989. december 1. – mindmáig) 
Ideérkezésünk után kezdődtek a romániai fordulat eseményei, és mi nagy 

zaklatottsággal hallgattunk-néztünk minden hozzáférhető híradót. Egy rövid időre 
úrrá lett rajtam annak a lehetőségnek a bűvös varázsa, hogy a magyarok és a romá-
nok között némi testvéri érzés alakul ki. Amikor Ceauşescu kivégzése után hazate-
lefonáltam a szüleimnek, és mondtam apámnak, látod, ezt is megértük, azt vála-
szolta: „Várd ki fiam a végét!” Lehet, hogy az izgalmak is hozzájárultak ahhoz, 
hogy legyengült szervezete rövidesen cserbenhagyta. ’90 január tizedikén, hetven-
hetedik életévében meghalt. Nem tudtam ott lenni a temetésén. 

Itteni „karrierünk” érdekében legelőször is svéd tanfolyamra kellett járnunk, 
hogy az ország nyelvét elsajátítsuk. Nem sokkal később, ’92 októberében megszü-
letett harmadik gyermekünk, Marci (Márton András; nekem a negyedik). A felesé-
gem egy ideig otthon maradt a gyermekekkel, majd óvónői előképzésen vett részt. 
Én kolozsvári biológiatanulmányaim folytatásaként másfél évig környezet- és 
egészségvédelmet tanultam a göteborgi egyetemen, majd nemsokára környezetvé-
delmi tanácsadóként állást kaptam egy magáncégnél. Egy évre rá a feleségem is 
dolgozni kezdett egy óvodában. 

Nagyon hamar beláttuk, hogy a fellegekben jártunk, amikor azt hittük, pénzt 
tudunk félretenni. Jövedelmünk ugyanis – különösen svéd összehasonlításban – 
meglehetősen kicsire sikerült. Még hazalátogatni is csak kétszer sikerült mindnyá-
junknak a tizenegy esztendő alatt. (Halála előtt én még jártam kétszer anyámnál 
Szatmárnémetiben.) Csak a csoda segíthet – állapítottuk meg. Megpróbáltuk a cso-
dát provokálni: minden otthoni barátunknak és ismerősünknek elmondtuk, hogy 
szeretnénk hazaköltözni Magyarországra, hátha valamelyiküknek, vagy még in-
kább valamely ismerősüknek akad egy segítő ötlete. De bizony ma nem könnyű 
otthon olyan ötletekre találni, amelyek lakást és állást teremnek, ráadásul éppen 
„nyugati magyarok” számára. A távolból a kapcsolatok rendszerint lassan elhalnak, 
de arra gyanakszom: egyik-másik barátom azért is távolodott tőlem, mert úgy vél-
ték, talán zokon vettem, hogy nem tudtak segíteni. 
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Közben telt az idő, és két nagyobbik gyermekünk, (különösen a leányunk) 
abba a korba ért, amikor már kezdenek belenőni az itteni társadalomba (ez persze 
nem zárja ki, hogy magyarságtudatuk továbbra is erős), és amikor valószínűleg már 
igen nehéz lenne menet közben átváltaniuk egy másik oktatási rendszerre. Ugyan-
akkor mindnyájunk számára hátrányos talán, hogy még mindig nem vagyunk svéd 
állampolgárok. 

A végső döntés előtt egy utolsó próbálkozásra szántam el magam. A múlt év 
elején, ideérkezésünk tízéves évfordulója táján írtam egy levelet Göncz Árpádnak, 
a Magyar Köztársaság elnökének. Valamikor találkoztunk néhányszor Kenedi Já-
nosnál az ellenzéki összejöveteleken. Futó ismeretségünkre utalva, leírtam helyze-
tünket, és tanácsot kértem tőle fő problémánkban. Nagyon szép levelet kaptam tőle 
postafordultával, amiből kitűnt, hogy számos példából jól ismeri a miénkhez ha-
sonló dilemmákat, a hazatelepedési kísérletek buktatóit, és már csak a kérdés sok-
arcúsága miatt sem tudott tanácsot adni nekünk. 

Ezután adtuk be állampolgársági kérésünket a tavaly tavasszal. Ahhoz, hogy 
a svéd állampolgárságot megkapjuk, le kell mondanunk a magyarról. Ez van jelen-
leg folyamatban.4 

Sokat foglalkoztat a múlt év májusi kerékpárbalesetem. Régi kerékpáros va-
gyok, mégis egy lejtőn való lecsorgás közben, egy enyhe kanyarban fékezéskor 
úgy az aszfalthoz vágtam magam, hogy vállcsontjaim, bordáim törtek, és öntudat-
lan állapotban szállítottak be a kórházba. A vállam operációja jól sikerült, de az 
agyrázkódás következményei (mindenekelőtt nagyfokú fáradékonyság és időnkénti 
szédülés) mindmáig elkísérnek, és az orvos folyamatosan betegszabadságra ír ki. 

Freud szerint minden balesetnek megvannak a tudattalanban rejlő okai. A 
múlt tavaszon jutottam arra a következtetésre, hogy bele kell nyugodnom: hiába 
várok a hazatérés csodájára, és hiába őrzöm szinte babonásan magyar állampol-
gárságunkat, mi végleg itt maradunk Svédországban. Közben minden idegszálam-
mal tiltakoztam e következtetés ellen. Ugyancsak ekkor tudtam meg, hogy ’99 
januárjától a közvetlen főnököm betegsége miatt, akivel együtt dolgoztam, meg-
szűnik az állásom a cégnél. Vajon miért büntettem magamat tudattalanul? Nem 
azért-e, mert oktalanul őrlődtem megvalósíthatatlan vágyaim és lényegében meg-
változtathatatlan körülményeim miatt? Mert nem voltam képes bölcs felülemel-
kedéssel higgadtan nézni azt, amiben – úgy látszik – sorsszerűen részem van. Mert 
lázongtam magamban valami törvényszerű ellen. 

 
Utóhang 
A velünk történt események akkor lesznek igazán értékesekké, ha le tudjuk 

vonni belőlük a tanulságokat. Lássuk, én mire jutok ezen a téren: 

                                                      
4 Végül kettős állampolgárok lettünk, mert közben Svédországban a törvények megváltoz-

tak. Már nem kívánják valamely más állampolgárságról való lemondást a svéd megszer-
zéséhez.  
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– Az a föld és az a kultúra, amiből származunk, sokkal nagyobb kincs, mint 
amilyennek érezni tudjuk mindaddig, amíg visszafordíthatatlanul távol nem kerü-
lünk tőle. 

– Azokhoz tartozunk igazán, akikkel sorsunk időben visszamenőleg közös. 
Az ilyen emberek helyett egy elvont emberiséget szeretni íróasztal mellett, szellemi 
maszturbáció csupán. 

– Minden kudarc ajándék, mert szerénységre tanítja az embert. 
– A nagyvilág akkor lehet értelmes kaland, ha átmeneti vándorként ismer-

kedünk vele, amíg van egy haza, ahova bármikor visszatérhetünk. Amíg ott nem 
felejtjük magunkat, ahol az élményeket várjuk, amíg módunkban van hazamenni 
élményekkel megrakottan. 

– A hazai földön kószálás kalandos varázsa nagyrészt abból származik, hogy 
ilyenkor birtokba vesszük azt, ami a miénk. 

– Vétkes vagy beteg az a társadalom, amely nem engedi tagjainak, hogy ma-
gukénak érezzék azt, ami ideálisan az övék. 

– A legnagyobb tett az, ha annak tartjuk meg magunkat, amik vagyunk. Nem 
muszáj mindig világot váltani. Talán jobb otthon statisztikai adatnak lenni, mint 
másutt idegennek. 

– Fontos felismernünk Isten kezét sorsunk alakulásában. Csak így tudjuk se-
gítségét valóban értékelni és értékesíteni. 

A megmásíthatatlan tudomásulvételével a (különben már rég tovatűnt) ka-
landkeresés izgalmai átadhatják helyüket bennem egy némileg bölcsebb életérzés 
csendes örömeinek. Mind korom, mind egészségi állapotom szerint ennek már 
éppen ideje. Hátha most készül teljesedni hajdani vágyam, hogy megírjam azt, ami 
számomra megírható. 

Sorsunknak aktív részesei vagyunk ugyan, de ritkán alakul reményeink sze-
rint. Bárhogyan lesz, csak egyet kérek ma is: legyen meg Isten szent akarata. 

 
Göteborg, 1999. augusztus–szeptember 
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Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002. 
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Torzítások az Ellenpontok című kötet két utószavá-
ban 

Csaknem két évtized kellett ahhoz, hogy az 1982-ben Nagyváradon meg-
jelent, és akkor elég nagy port felvert, de igen kevesek által látott Ellenpontok 
szamizdat folyóirat egész tartalma végre kötetben lásson napvilágot, és bárki ér-
deklődő számára hozzáférhetővé, megismerhetővé váljék.1 Magam nagyon re-
ménykedtem abban, hogy a ‘89-es fordulat után valahol akad majd valaki (ha már 
Nyugaton senki nem vette addig ehhez a fáradságot), aki – Erdélyben, illetőleg 
Magyarországon élő, nálam befolyásosabb volt szerkesztőtársaim együttműkö-
désével – kiadja ezt az anyagot. Téves tehát Szőcs Gézának az a friss keletű állítá-
sa, hogy: „ha az Ellenpontok kemény magjának szándékaitól függött volna, akkor 
talán meg sem született volna a könyv megjelentetésének ötlete”. Hiszen én is a 
„kemény mag” tagjainak egyike lennék, mint azt maga is kinyilvánítja ugyanannak 
a bekezdésnek a végén. Szerinte „már csak szerénységből sem” igyekeztünk felhaj-
tást csinálni a dolog körül, és úgy fogalmaz, mintha egy dokumentumgyűjtemény 
bármikori megjelenése szükségszerűen „a valós események felnagyításával, feltu-
pírozásával” járna.2 Ezzel egy időben hiányolja viszont, hogy a Molnár János köte-
tén3 kívül „a maga nemében egyedi szamizdatunkról nagyobb terjedelmű írás még 
nem jelent meg”,4 mi több, fájlalja, hogy „a Tőkésnek kijáró elismeréshez, ünnep-
léshez, méltányláshoz és köszönethez képest mindezekből soha, egyetlen tízezre-
léknyi sem honorálta az Ellenpontok létét és jelentőségét”.5 

Minden bizonnyal az Ellenpontok eddigi viszonylagos hozzáférhetetlensége6 
volt (legalább egyik) fő oka annak, hogy nem történt meg érdembeli értékelése. 
Mostani megjelenése remélhetőleg nem készítőinek „honorálását”, „ünneplését”, 
hanem történelmi örökségünk eme mozzanatának korrekt megítélését, a maga he-
lyére tételét, és – amennyiben megérdemli – megbecsülését fogja eredményezni. 
Az csak külön szerencse, ha ebből az esetleges megbecsülésből valami kisugárzik 
készítőire is. 

Kétségtelen, hogy a „kemény mag” egy másik tagja, Ara-Kovács Attila – 
legalábbis a kilencvenes évtized elején –, valóban nem lelkesedett az Ellenpontok 
megjelentetéséért. Földalatti folyóiratunk kiadásának tízedik évfordulója alkalmá-
ból rendezett nagyváradi találkozó idején úgy nyilatkozott, hogy „egy ilyen doku-

                                                      
1 Ellenpontok. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000. 
2 A világ olyan, mintha Rejtő írta volna. Beszélgetés Szőcs Géza költővel a nevével fém-

jelzett szamizdatról. Kérdez: Jakab Lőrinc, Krónika, 2000. április 29. 
3 Molnár János: Az egyetlen. Az Ellenpontok és az ellenpontosok története. Magánkiadás, 

Agapé Kft. Szeged, 1993. 
4 A világ olyan… i. m. 
5 Szőcs Géza: Tizenkét képkocka a nyolcvanas évek elejéről. In: Ellenpontok, i. m. 354. 
6 Az Ellenpontok eredeti példányainak fénymásolata a Magyarságkutató Csoport archívu-

mában, majd az utóbbi években a Teleki László Intézet könyvtárában volt hozzáférhető. 
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mentumot úgy közreadni, ahogy annak idején megjelent, nem lehet. Alapos szer-
kesztés és átfésülés után azonban az Ellenpontokat ki lehetne adni.”7 Mintha egy 
dokumentum közzététele megengedné, hogy „a sok slampéria, a redundancia és a 
szerkesztési hiátus”8 eltüntetése céljából kiigazítsuk, szépítgessük az eredeti szöve-
get. 

A tízéves szamizdatról szólva, a nagyváradi találkozó kapcsán Blénesi Éva 
megjegyzi: „Mítoszok, legendák és kézzelfogható történetek övezik azóta is az 
Ellenpontokat.”9 Ez a helyzet lényegében azóta sem változott, tekintve, hogy a 
résztvevők nyilatkozatai, visszaemlékezései cseppet sem mentesek az ellentmondá-
soktól, és a tényekkel ellentétes adatok, történetek, beállítások sem hiányoznak 
belőlük. 

Most, hogy végre a folyóirat teljes anyaga megjelent, a tartalommal és a 
szerzőkkel kapcsolatban immár minden átlátható, leellenőrizhető. Örömünk azon-
ban mégsem lehet hiánytalan, mert a törzsanyagot kísérő írások nem problémamen-
tesek. Ezek egyike az én bevezetőm,10 amelynek elemzése másokra vár; magam 
csak annyit mondhatok róla, hogy legjobb tudásom és emlékezetem szerint írtam 
(amitől persze még nem kap senki belépőt a csalhatatlanságba).  Eredetileg 1990-
ben készült; csak a kötet főszerkesztője által javasolt néhány stilisztikai változtatást 
ejtettem rajta. Szót kívánok ejteni viszont a Szőcs Géza és az Ara-Kovács Attila 
tollából származó utószókról, melyek az Ellenpontok háttéranyagaiként ugyancsak 
a jobb megértést, a tisztázást lennének hivatottak szolgálni. 

 
Szőcs Géza utószava11  
„személyes kontextusban”12 vizsgálja az eseményeket. Költőhöz illően han-

gulati töltettel bíró, összeálló „képkockák”-ba foglalja az Ellenpontokkal kapcsola-
tos élményeit. A jobb áttekinthetőség kedvéért pontokba szedem a legfontosabb 
észrevételeimet. 

1. Az ötlettől a kivitelezésig. Az első kép New Yorkot villantja fel, ahol 
Szőcs a Magyar Emberjogi Alapítvány (HHRF) vezetőjének, Hámos Lászlónak be-
szél arról a gondolatáról, hogy az erdélyi magyarok helyzetét valahogy messze-
hangzó módon kellene a világgal megismertetni: egy kiáltvány, egy szamizdat, egy 
tüntetés vagy akár egy rádióadó révén. A második képben már Kolozsvár a hely-
szín: Szőcs Géza közelebbről meg nem határozott tartalmú „tervezetét” Cselényi 
Lászlónak mutatja meg, majd Ara-Kovács Attilának veti fel a vállalás kérdését, aki 
rögtön kész a cselekvésre. 

                                                      
7 Tiltott lapok ünnepe. Blénesi Éva beszámolója és a találkozó hangfelvételének szövege. 

Köztársaság, 1993/9., 85. 
8 Tíz év után az Ellenpontokról. Beszélgetés Ara-Kovács Attilával; kérdez: Gittai István. 

Bihari Napló, 1993. január 14., 5. 
9 Tiltott lapok ünnepe,  i. m. 82. o. 
10 Tóth Károly Antal: Az Ellenpontok rövid története. In: Ellenpontok, i. m. 5–20. 
11 Szőcs Géza i. m. 349−354. 
12 A világ olyan…  i. m. 
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Az időpontok ebből a szövegből nem derülnek ki, de talán segít meghatáro-
zásukban Szőcsnek a Köztársaság című lapból kiemelt és utószavában zárójelbe 
tett vallomásrészlete: „Ha memóriám nem csal – persze csalhat –, 1980 nyarán, 
miután bécsi ösztöndíjam13 lejártával hazajöttem, megérlelődött bennem egy sza-
mizdat folyóirat terve. Néhány barátommal konzultáltam arról, hogy magyar-
országi vagy lengyelországi mintára nekünk is folyóiratot kellene indítanunk. Az 
első, akivel erről beszéltem, Cselényi László volt, majd pedig Ara-Kovács Attila. 
Második, 1981-es nyugati utam alkalmával14 Hámos Lászlóval és másokkal meg-
egyeztem, hogy egy ilyen folyóirat megjelenése esetén milyen politikai támoga-
tásra számíthatunk.”15 

Az olvasó kissé zavartan látja, hogy a „képkockák” idézetet megelőző ré-
szében kialakult sorrendiség felborult, mert az idézet szerint Szőcs – miután a sza-
mizdat létrehozásának a gondolata megérlelődött benne – először Cselényivel és 
Ara-Kováccsal beszélt erről Kolozsvárott, és csak utána Hámossal Amerikában. 
Ebben az esetben természetesen mégiscsak a szamizdat tervezete – ami aztán nyil-
ván az Ellenpontokban konkretizálódhatott – kellett legyen az, amit Cselényinek 
megmutatott. Lehet ugyan, hogy ez az ellentmondás az emlékező memóriájának a 
játékából származik (ahogy ezt maga is lehetségesként említi), de szerencsére van 
még egy forrásanyag, amit Budapesti beszélgetésnek neveztünk el; ez segíthet a 
megfejtésben. 

1986 őszén vagyunk az Illyés Gyuláné (Flóra néni) által a családom rendel-
kezésére bocsátott kis lakásban. Elég sok részletet megpróbáltunk tisztázni akkor 
két magnóra vett beszélgetésben (egy részletét Szőcs is idézi a harmadik képkoc-
kában), amelyen hármunkon kívül a feleségem, Ilona is (aki szintén az Ellenpontok 
„kemény mag”-jához tartozott) részt vett. Ekkor még elég közel jártunk az esemé-
nyekhez, ezért a tévedés valószínűsége jóval kisebb volt. Az elhangzott szöveg 
legelejéről idézek, amely nyilvánvalóan egy, a felvétel beindítását megelőző be-
szélgetésre utal. 

„T. K. A.: A lényeg az volt, hogy először is feltettem a kérdést, vagy felve-
tődött a kérdés: mikor beszéltetek ti legelőször erről a dologról? (Sz. G.-hoz) Ak-
kor azt mondtad, hogy ‘81-ben. 

A-K. A.: ’80 őszén… 
Sz. G.: Vagy ’80 őszén, vagy ’81… 
A-K. A.: … tavaszán?.. 
Sz. G.: ’80 ősze és ’81 tavasza között. De vagy ősszel vagy tavasszal, nem 

télen. 
T. K. A.: Igen, de ez csak ilyen általános… 
Sz. G.: Igen… 

                                                      
13 A Herder-díj kitüntetettjei javasolhatnak valakit egy ilyen ösztöndíjra. Akkor Sütő And-

rás kapta meg a díjat, és az ő révén jutott Szőcs Géza Bécsbe. 
14 Szőcs Géza ekkor Nyugat-Európán kívül az Egyesült Államokban és Kanadában is járt. 
15 Lásd Szőcs Géza i. m. 349., valamint: Tiltott lapok ünnepe,  i. m. 83–84. 
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T. K. A.: …elméleti beszélgetés volt, egyfajta előrevetítése vagy megterve-
zése egy szamizdatnak, de konkrétan csak (Sz. G.-hoz) a visszajöveteled után, tehát 
ez volt… 

Sz. G.: Igen… 
T. K. A.: …’81 őszén. 
Sz. G.: Ez volt ’81 őszén. 
T. K. A.: És azt mondtátok, hogy ez körülbelül november tájban lehetett.  
Sz. G.: November vége volt, december eleje. 
A-K. A.: Ez Váradon történt akkor? 
Sz. G.: Váradon. 
A-K. A.: Tehát az első beszélgetés az Kolozsvárt volt… 
T. K. A.: Igen… 
A-K. A.: … a Bohéméletben,16 és a második az Váradon volt, amikor Géza 

hazajött /Nyugatról/, és leszállították a vonatról. 
Sz. G.: Igen, ez pontosan december elsején volt, most jut eszembe. 1981. 

december elsején történt ez.”17 
Ezek szerint Ara-Kovács Attila és Szőcs Géza között egy szamizdatra vo-

natkozó megbeszélés valóban Szőcsnek Bécsből való visszatérése után történt, és 
ezt követte az amerikai út, ahol a tervről és annak, valamint megvalósítóinak poli-
tikai támogatásáról Hámossal tárgyalt. 

Nem világos azonban, hogy vajon melyik volt kettőjük közül az, aki a mási-
kat a szamizdat ötletével megkereste? Ara-Kovács Attila ugyanis kezdettől fogva 
úgy beszélt nekem kettejük viszonyáról, mint akinek sikerült Szőcs Gézát meg-
nyerni az ügynek.18 Kőrössi P. József, aki akkor ugyancsak Nagyváradon élt, és 
szoros kapcsolatban állt Ara-Kováccsal, visszaemlékezésében ezt erősíti meg: 

„Nézd, mi középiskolás korunktól ismerjük egymást, nagyon jó barátok vol-
tunk, és Attila mindig tervezett valami rendszerellenes manifesztumot. Elég gyak-
ran képzelte magát falhoz állítva, hol viccesen, hol önironikusan, hol komolyan. Én 
még nagyváradi lakos voltam, amikor – hogy is fogalmazzak – az ő kérésére jártam 
Ágoston Vilmosnál és Szőcs Gézánál. Ők Szőcs Gézával nem voltak igazán baráti 
viszonyban, ezt nagy biztonsággal állíthatom, mert éppen emiatt voltam én kisze-
melve arra, hogy Ágostonnal és Szőccsel beszéljek erről…”19 

Ez azt jelenti, hogy Ara-Kovácsot Kőrössi hozta össze Szőccsel egy leendő 
szamizdat égisze alatt, az előbbi határozott kívánságára. 

                                                      
16 Emlékezetem szerint Ara-Kovács és Szőcs a beszélgetés nem rögzített részében el-

mondták: a magyar színházban találkoztak, majd a színház előtti, Sétatérnek nevezett 
parkban tárgyalták meg az Ellenpontokra vonatkozó terveiket. Budapesti, elég rossz mi-
nőségű magnónkon nemigen értettem a szót, de most újra leellenőrizve a „Bohémélet” 
egész tisztán kivehető. Ezek szerint a sétatéri beszélgetés előtt operaelőadást néztek meg 
a színházban. 

17 Saját tulajdonban levő hangszalag és kézirat. A kéziratnak egy másolata a Teleki László 
Intézet könyvtárában is megtalálható. 

18 Lásd Tóth Károly Antal: i. m. 5. 
19 Molnár János:  i. m. 31., 27. sz. lábjegyzet. 
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Emlékeimből ide kívánkozik egy másik budapesti „képkocka”. Tanúja vol-
tam egy érdekes beszélgetésnek, amire valamikor ’86 ősze után kerülhetett sor, 
mert másként kitértünk volna rá a magnóra felvett négyes találkozón is. Hámos 
Lászlóval és Ara-Kovács Attilával voltunk hármasban. Ara-Kovács az Ellenpontok 
kapcsán valamilyen formában utalt az ő kezdeményező és kivitelező szerepére. 
Hámos megdöbbent, és azt mondta: ő úgy tudta, hogy Szőcs szervezett mindent, 
hiszen ezzel a kifejezett szándékkal ment haza Amerikából. Ekkor Ara-Kovács 
arcán láttam a megdöbbenést. Az ezt követő beszélgetés igyekezett Hámos számára 
tisztázni kettejük szerepét. 

Mielőtt a – már jócskán kirajzolódó – következtetéseket levonnám, fel kell 
hívnom az olvasó figyelmét egy tényre: egyáltalán nem arról van szó, hogy én 
„másként emlékszem”, mint Szőcs Géza. Én egyáltalán nem emlékszem, nem em-
lékezhetem az itt tárgyalt vonatkozásokra, mert nem voltam jelen a Szőcs és az 
Ara-Kovács kezdeti tárgyalásain. Csak azt tudhatom, amit ők vagy egyes szemta-
núk mondtak és írtak erről a kérdésről. Ha azonban összevetjük a tudottakat, akkor 
nyilvánvaló, hogy Szőcs Géza „elfelejtett” Hámosnak szólni Ara-Kovács szemé-
lyéről és szerepéről (mint ahogy későbbi amerikai körútjaikon mindketten elfelej-
tették azokat említeni, akik kettejükön kívül még részt vettek az Ellenpontok-
akcióban20), és hagyta, hogy szinte kizárólag az ő nevéhez kössék az egész szamiz-
datot. Úgy tűnik, saját szerepe felnagyításáról ma sem tud lemondani, mert az 
előbbiekből teljesen egyértelmű, hogy az Ellenpontok létrehozásának gondolata az 
Ara-Kovács fejében született (még ha Szőcs valóban gondolt is egy ilyen folyóirat-
ra), és ő volt az, aki ebben az ügyben Szőcsöt megkereste, majd a gondolat tárgyát, 
vagyis a szamizdatot létrehozta. Szőcs Géza bevezetőjének beállítása, egyértelmű 
sugallata arról, hogy őt találjuk a dolgok gyökerénél és középpontjában, alapvetően 
hamis. 

2. Miért nem írt Szőcs Géza az Ellenpontokba? Tulajdonképpen téves azt 
állítani, hogy egyáltalán nem írt, hiszen tőle származik a hármas szám beszámolója 
a Lăncrănjan-könyv elleni tiltakozó akciókról, valamint ő a szerzője a hetes szám 
Erdélyt vissza, mindent vissza? című cikkének. Azt is tudjuk, hogy a Programjavas-
lat első változatának megbeszélésekor változtatásokat és kiegészítéseket javasolt, 
és ezek bele is kerültek a végleges szövegbe. Mégis, amikor Budapesten Ara-
Kovács a folyóirat számainak másolatában megmutatta, melyik írás kitől származik 
(otthon, Nagyváradon ezt nagyrészt konspirációs titokként kezeltük, hogy lebukás 
esetén másokra lehetőleg ne is tudjunk rávallani), meglehetősen megdöbbentem, 
hogy csupán ennyi volt Szőcs „termése”. Mikor vele találkoztunk, sohasem volt 
beszéd témája ez, de most úgy döntött, hogy a kötet általa írt utószavában magya-
rázatot ad hallgatására. Két különböző érvet is felhoz. 

Az egyik indoka: „…osztatlan a vélemény, hogy amit írok, arról rögtön fel-
ismerhető, ki a szerzője”.21 Az utószóban konkrétan csak Cselényi László ilyen 

                                                      
20 Lásd: Északi változatok. Tófalvi Zoltán beszélgetései Skandináviában élő magyarokkal. 

Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000., 137. 
21 Szőcs Géza i. m. 350. o. 
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értelmű megjegyzésére hivatkozik, amely a Szőcs által szerkesztett „tervezet” átol-
vasásakor hangzott el,22 a Budapesti beszélgetésben pedig Bollobás Enikő vélemé-
nyét idézi: „Enikő többször figyelmeztetett engem, hogy ha egyéb nem, már stílus-
elemzéssel is a szövegek gazdáira nagyon könnyű… S mondtam, hogy hát igen, de 
ő csak bennünket ismer, és azt hiszi, hogy ez csak a mi nyelvünk, de ez egy univer-
zális szleng és dialektus itt nálunk, itt nem olyan egyszerű rájönni.”23 Az itt idézett 
vélemény többes számban fogalmaz, a szövegek gazdáiról beszél, tehát nem csak a 
Szőcs írásainak felismerhetőségére utal. Ha mindnyájan tartunk ettől a lehetőség-
től, akkor egyikünk sem írt volna semmit az Ellenpontokba. Ez – szerintem – min-
denekelőtt Ara-Kovács Attila esetében lett volna indokolt, mert az ő stílusa igazán 
egyedi volt, írásait pedig jól ismerte a szeku, például onnan is, hogy nem sokkal 
azelőtt a nővérénél tartott házkutatáskor több kéziratának a birtokába jutott. Szőcs 
Géza viszont, aki a szó művésze, biztosan módosítani tudta volna a saját stílusát, ha 
akarja. Kissé komolytalan tehát a stílusjegyek alapján való felfedezhetőségre hivat-
kozás. Gondoljunk csak a Kiáltó Szó szerzőire, akik még a nyolcvanas évek eleinél 
is reménytelenebb és agresszívebb miliőben éltek, és gyakorlatilag fittyet hánytak 
az ezen a szálon való lelepleződés veszélyeire. 

Szőcs hallgatásának másik oka szerinte az volt, hogy tőlünk, többiektől elté-
rően ő már leszámolt „azzal az illúzióval, hogy a nemzetiségi kérdés Romániában 
megoldható lenne, amíg fennáll a kommunista világrend”. Viszont „számlánkat a 
várható hadbírósági tárgyaláson” nem akarta „a hazaárulás vádja mellett még a 
szocialista államrend és világrend megdöntésének kísérletével is terhelni”. Mert „a 
minden embert megillető jogok felől elindulva, az ember rögtön szembetalálta ma-
gát az egypártrendszer, a pártállam, az osztályharcot szolgáló diktatúra és végső 
soron a kommunista világbirodalom felszámolásának el nem kerülhető imperatívu-
szával. Márpedig ahhoz, hogy a Securitate mellett a KGB-vel – és metaforikusan 
(és önironikusan) szólva a Vörös Hadsereggel is megküzdjünk, illetve az, hogy erre 
a gyilkos konfrontációra bárkit biztatni merjünk, merjek – ez túl volt azon a küszö-
bön, amely küszöbig úgy éreztem, elmehetek.”24 

Az igazság az, hogy Szőcs – legalábbis ebben a vonatkozásban – felesle-
gesen próbálja úgy beállítani, mintha gondolatai a többiek sárba ragadt elmetelje-
sítményét oly messze megelőzték volna. Nem hiszem, hogy valóban volt az Ellen-
pontok szerzői között olyan, aki azt képzelte, hogy a nemzetiségi kérdés megoldha-
tó a „szocialista” Romániában, vagy hogy Romániában megbukhatna a kommu-
nizmus az egész világrendszer összeomlása nélkül. Szerintem valamennyien tud-
tuk, hogy a Nyugat érdeklődésének a felkeltése és a velünk egy nyelvet beszélők 
bizonyos mértékű felrázása a legtöbb, amire eredményként számíthatunk. Egy két-
ségbeesett helyzetben – mert abban voltunk – az ember nem sokat latolgat, ennyiért 
érdemes-e. Arra azonban kíváncsi lennék, hogy volt-e köztünk Szőcsön kívül 
olyan, aki szamizdatunkat a KGB különösebb érdeklődésére számot tartó jelentő-

                                                      
22 Szőcs Géza i. m. 349. 
23 Azonos a 17. számú jegyzettel. 
24 Szőcs Géza i. m. 350. 



Torzítások az Ellenpontok című kötet két utószavában 

277 
 

ségűnek, és ha túl radikálisak vagyunk, – esetleg csak „metaforikusan” – a Vörös 
Hadsereg megtorló akciója lehetséges kiváltójának vélte volna. Egy ilyen képzel-
gés szerintem önmagunk megítélésének nagy mértéktévesztését bizonyítja. Tudo-
másul kell vennünk, hogy bármit és bárhogyan írunk is, ezzel nem sodortuk volna 
veszélybe a kommunista világbirodalmat. Persze adott esetben minden bizonnyal 
hosszabb börtönbüntetéssel és kíméletlenebb bánásmóddal számolhattunk volna. 

Az Ellenpontok szövegeiben egyébként ott van mind a kommunizmus, mind 
a Szovjetunió bírálata, még kisebbségi vonatkozásokban is. Csak ízelítőként sza-
mizdatunk „főszerkesztőjétől”, Ara-Kovács Attilától idézek néhány mondatot. Az 
első szám (és így az egész folyóirat) „vezércikkében” például – kissé elvontan, de a 
lényegre ismerhetően – így ír: „…épp ideje, hogy e mai rendszer tőlünk emberileg 
olyannyira idegen arctalanságában is felismerjük és bevalljuk végre a ránk acsar-
kodó társadalmi vadságot – hogy a rendőri mentalitásban felismerjük a koncentrá-
ciós táborok tapasztalt villanyidegzetét –; hogy az erőszaktevő szólamokban felfe-
dezzük századunk történeti példázatainak elnémítását”.25 

Csizmadia György, Nagyváradról ingázó semjéni tanár az Ellenpontoknak az 
első két számát kapta meg, még akkor frissiben, olvasásra. Molnár Jánosnak arra a 
kérdésére, hogy „Hogyan reagáltál az olvasottakra?” ezt válaszolja: „Nagyon 
megörültem, hogy végre itt is megkezdtek mozogni. Egy valamivel nem értettem 
egyet, aztán igazat adtam abban is. Azt állították, hogy a nemzeti kérdést nem lehet 
megoldani a szocializmus keretein belül. Akkor én még hittem, hogy lehet.”26 

A második szám egyik írásának zárszavaként Ara-Kovács Attila szinte szó 
szerint cáfolja, amit Szőcs az előbb idézett véleményében állított: „A kommunista 
társadalom belső logikája e tekintetben is csak súlyosbítja a helyzetet; be kell látni, 
e rendszerben semmilyen emberi probléma meg nem oldható – hogy lehetne akkor 
épp a nemzetiségi kérdést megoldhatónak tekinteni benne?!”27 

Vajon miképpen lehetséges az, hogy Csizmadia György már az első két 
szám elolvasása után látja, hogy szamizdatunk nem csupán a romániai társadalom 
egyes negatív – főleg magyarokat érintő – jelenségeit tárgyalja, hanem lényegében 
rendszerellenes, Szőcs Géza viszont az egész sorozat ismeretében sem? Hogyan 
lehet, hogy ezt – ezek szerint – Sütő András sem vette észre, hiszen Szőcs a ‘89-es 
fordulat után azt mondta, hogy Sütővel minden egyes számot megbeszéltek28 (a 
szám megjelenése után, természetesen)? 

Ugyancsak a kettes szám egy másik írásában azt olvashatjuk, hogy az erdélyi 
magyaroknak minden kommunista rendszerrel szembe kell szállniuk, nem feled-
kezve meg a Szovjetunió jelenlétéről és súlyáról sem: „Élettörténeteiket majd meg-
írják, s bizonyos perspektívából szemlélve talán szerepelni fog bennük az is, hogy 
»megmenteni« az erdélyi magyarságot csak itt és csak most: lehetetlen. Ha az erdé-

                                                      
25 Ara-Kovács Attila: Meggyőződéseink. In: Ellenpontok, i. m. 29. 
26 Molnár János i. m. 77−78. 
27 Ara-Kovács Attila, Tóth Ilona, Tóth Károly Antal: Adalékok a kétlekedéshez. Vélemé-

nyek a 62-ek leveléről. In: Ellenpontok i. m. 81. 
28 Tiltott lapok ünnepe  i. m. 84. 
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lyi magyarság emberi módon akar megmaradni, akkor nemcsak a mai román rend-
szerrel kell szembeszegüljön, hanem minden olyan rendszerrel, mint amilyen e mai 
román rendszer is. Az emberi szempontok nem ismerhetnek geopolitikát. A Szov-
jetunió közelsége aligha képes a lelkiismeretet – akármilyen racionális indokok 
alapján is, de – távol tartani.”29 

Nem hiányzanak az olyan megfogalmazások sem, amelyeket bárki joggal 
nevezhetne nyílt lázításnak: „A kelet-európai népek többsége nem ébredt még ama 
felelősség tudatára, hogy a változtatás, az ellenállás felelőssége és gyakorlata – a 
hiábavalóságok parancsolta belenyugvással ellentétben – az az előfeltétel, amely 
nélkül még egy esetleges kívülről jövő segítség sem tud rendet és szabadságot e 
világrészben létrehozni.”30 

Számos más idevágó részletet idézhetnénk még a könyvből. Tekintve ezek 
konkrét tartalmát és különösen az egész folyóirat szellemét, nem látszik megalapo-
zottnak Szőcs Géza (akkori vagy visszavetített?) hozzáállása: „Úgy gondoltam, ha 
a bajokat nevükön nevezzük, ez is bátor és fontos dolog. Hogy a kommunizmusról 
mit gondolok – ezt megírni legyen egy későbbi feladat.”31 Mivel a kommunizmus-
ellenesség az ő hozzájárulása nélkül is jellemzője volt az Ellenpontoknak, ameny-
nyiben bennünket valóban hadbíróság elé állítanak, hiábavalónak bizonyult volna 
az a szándéka, hogy inkább hallgat, mintsem hogy az ő állásfoglalása „terhelje” 
számlánkat – főleg a miénket, a „többiek számláját” ne32 – a szocializmus megdön-
tésének kísérletével. 

Mindezek után kétségtelen, hogy Szőcsnek valamilyen más oka kellett hogy 
legyen arra, hogy ne írjon az Ellenpontokba, mint azok az okok, amiket megnevez. 

3. A kisebbségek „privilégiumai”. Szőcs azt a „felismerését”, hogy szem-
ben a többi szerkesztővel, csak ő jött rá a nemzetiségi kérdésnek a kommunista 
viszonyok közötti megoldhatatlanságára (most ne zavarjon bennünket, hogy ez a 
kijelentése úgy sugallja, mintha a kérdés a liberális demokráciákban – különösen a 
ma helyesnek tartott felépítésük mellett – valóban megoldásra találhatna), tulaj-
donképpen a kettőnk nézetei közötti „lényeges” különbségből vezeti le. Mint írja, 
én „az erdélyi magyar közösséget elsősorban históriai szempontból megillető jogok 
felől” közelítettem a kérdéshez. Ezt az én szemszögömből jogosnak, de „a diktatú-
rán belül megoldhatatlannak” látta. „Ám a minden embert megillető jogok felől 
elindulva, az ember rögtön szembetalálta magát az egypártrendszer, a pártállam, az 
osztályharcot szolgáló diktatúra és végső fokon a kommunista világbirodalom fel-
számolásának el nem kerülhető imperatívuszával.”33 Ha jól megnézzük állításait, 
akkor látjuk, hogy szerinte én a históriai, ő az emberi jogok szempontját részesíti 
előnyben, mindkettő törekvései a diktatúrába ütköznek, de csak ez utóbbi jut el a 
diktatúra felszámolása szükségességének felismeréséig. Vajon miért? Megtaláljuk-

                                                      
29 Ara-Kovács Attila: A három nemzedék. In: Ellenpontok, i. m. 60−61. 
30 Ara-Kovács Attila: Milyen messze van Lengyelország? In: Ellenpontok, i. m. 96. 
31 Szőcs Géza i. m. 351. 
32 Szőcs Géza i. m. 350. 
33 Uo. 
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e a választ, ha felfigyelünk a Budapesti beszélgetésnek arra a részletére, amely 
utószavának ebbe a részébe lett beiktatva, és amelyben arról van szó, hogy az El-
lenpontok programjavaslatát és memorandumát én javasoltam? Vajon utalás akar-e 
lenni ez arra, hogy ezek a dokumentumok is az én históriai szempontjaim alapján 
készültek, bizonyságaként annak, hogy a kommunista világrendszer közepette kép-
zeltem el a megoldást? 

Ne töprengjünk most ezen, inkább nézzük meg a nézetkülönbségünkre általa 
adott példát: „… a Programjavaslat legelső változatában az állt, hogy minden erdé-
lyi magyar korlátozás nélkül utazhasson Magyarországra és ápolhassa kulturális, 
személyes stb. kapcsolatait az anyaországgal. Ez nem mást jelent – érveltem –, 
mint azt, hogy Romániában a magyaroknak legyen állandó útlevelük, a románok 
pedig – ahogy eddig – továbbra is csak alkalmanként és mindenféle hatósági tortú-
rák árán utazhassanak külföldre. Végül becsúsztattunk egy mondatot, amely a kö-
vetelés érvényét kiterjesztette minden román állampolgárra. Ily módon és ettől 
fogva a követelés már nem egy speciális privilégiumra, hanem egy alapvető általá-
nos emberi jogra vonatkozott. Ezzel szemben össztársadalmi viszonylatban meg-
támadtuk a romániai nemzeti kommunista falanszter egyik alapvető dogmáját, 
amely az ország polgárainak mozgásszabadságát – függetlenül nemzetiségüktől – 
nullára kívánta korlátozni.”34 

Mint ismeretes, a Programjavaslat tíz alapkövetelést, és ezek szinte mind-
egyike számos alpontot tartalmaz. Az előbbi idézetben az első követelésnek („Kö-
veteljük, hogy az egész magyarság elszakíthatatlan részének tekintessünk, és ezen, 
valamint román állampolgári minőségünkben minden akadályoztatástól mentesen 
ápolhassuk kapcsolatainkat a Magyar Népköztársasággal, mind intézményi, mind 
pedig egyéni szinten!”) az első alpontjáról van szó, mely eredetileg – tekintetbe 
véve a szövegösszefüggéseket – valószínűleg így szólt: „Minden korlátozás nélkül 
utazhassunk a Magyar Népköztársaságba.” 

A közös megbeszélést megelőzően (ahol Szőcs a módosító javaslatát megtet-
te) jó ideig töprengtünk a feleségemmel, Ilonával, hogyan hidaljuk át az ellent-
mondást a között, hogy ezt magunknak, magyaroknak kívánjuk, de annak a fontos-
ságát is látjuk, hogy mások is hasonló joggal bírjanak. Végül – kissé rossz érzéssel 
ugyan – azért hagytuk az első változatot, mert a Programjavaslat utószavában meg-
fogalmazottak értelmében, noha tudjuk, hogy egy társadalomban érvényesülő jo-
gok összefüggnek, nem szándékoztam mások követeléseit is megfogalmazni: „A 
fentiek, melyek kétmillió magyar érdekében fogalmazódtak, csak egy részmetszetét 
adják az ország problémáinak: a magyarságot érintőket (…). Tisztában vagyunk 
azzal, hogy megoldásuk nem szakítható ki az általános érdekű kérdések hálózatá-
ból; a mi feladatunk azonban mindenekelőtt ezek megfogalmazása, hiszen ezt he-
lyettünk meg nem fogja tenni senki. A közös ügyek nyílt felvetésében nem csupán 
mi, és talán nem elsősorban mi, hanem mindenekelőtt a románság lenne illetékes.” 
Dilemmánkról a közös megbeszélésen is szó esett, és végül a szöveg így módosult: 
„Minden román állampolgár korlátozások nélkül utazhasson a Magyar Népköztár-
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saságba.”35 Kissé sutának hangzik így a szöveg összefüggéseiben, de nem marad 
bennünk a jogigény verbális ki nem terjesztésének hiányérzete. 

Ami a történelmi szemlélet érvényesülését illeti, természetesen nem tekint-
hetünk el attól, hogy Erdély hogyan került a románok kezére, akik azóta is mindent 
megtesznek minden magyar vonatkozás folyamatosságának megszakítására, kultú-
ránk felszámolására, gazdasági lehetetlenné tételünkre, fizikai kiküszöbölésünkre 
és nyomaink eltörlésére is. Kétségtelen, hogy ez igenis indokolja a Magyaror-
szággal való kapcsolattartás jogának fokozottabb igényét. De e pont első változatá-
nak megfogalmazásakor fontosabb volt minden ember joga, hogy mindahhoz sza-
badon hozzáférjen, ami az övé is, de amit a magyaroktól határokkal elrekesztettek: 
kultúrájának anyaországi forrásaihoz; történelmének ottani emlékeihez; a tájakhoz 
és városokhoz, amelyek ideális hazájának részei maradnak mindaddig, amíg maga 
is magyarnak érzi magát; hogy meglátogathassa ottani ismerőseit, barátait és roko-
nait valahányszor erre igénye és anyagi lehetősége van. Ne a politika szabjon határt 
ezeknek az emberi jogoknak, amelyek a román emberek számára lehetőségként 
léteztek akkor is, a kommunizmusban is, hiszen Besszarábia román nyelvű lakosai 
kivételével szinte minden román egy országban élt – és él ma is. Mert ahogy a 
Memorandumban írtam: „…míg a többség számára – túlsúlya és hatalmi helyzete 
következtében – a sajátos értékei számára kedvező közeg természetes módon adott, 
a kisebbségnek ehhez kollektív önvédelmi lehetőségekre lenne szüksége.”36 

Szőcs Géza viszont privilégiumoknak nevezi37 azokat a jogokat, amelyek a 
kisebbség számára csak törvényes és intézményes háttérrel hozzáférhetők: olyan 
törvényekkel, amelyekre a többségnek éppen azért nincs szüksége, mert többség. A 
románok nagy része is privilégiumok igényléséről beszél, amikor magyar kulturális 
jogokról hall, pedig jól tudja, hogy nem privilégiumokat tagad meg, hanem a saját 
életünkhöz, a méltó élethez való jogot.  

Kétségtelen, hogy Szőcs Géza nézetei és az enyémek között lényeges kü-
lönbségek vannak, de az biztos, hogy a határvonal nem ott húzódik, ahova ő teszi. 

Az ő említett felfogása értelmében privilégiumokat készít elő a magyar ál-
lam is a trianoni határokon túlra rekedt magyarok számára, amikor részükre külön 
státust adva, lehetővé akarja tenni, hogy Magyarországnak az Európai Unióhoz 
történő csatlakozása után is vízum nélkül lépjék át az ország határait. Vajon Szőcs 
Géza ellenzi ezt a lépést, mert az egyetemes emberi jogok megsértését látja benne? 

4. Az összecsapó intelligenciák. Nem tudok rájönni, mit jelenthetnek a 
Szőcs Géza utószavából vett alábbi részlet gondolatjel közé tett, általam kiemelt 
szavai: „Mert – és itt most csak magamról beszélek – kétségtelen, hogy az egész 
vállalkozás nemcsak morális és politikai próbatétel volt és nemcsak egy kalandos 
történés, hanem megmérettetés és megmérkőzés is; ahogyan Oprea elvtárs helyesen 

                                                      
35 Tóth Károly Antal (A szöveg véglegesítésében közreműködött Szőcs Géza és Tóth Ilo-

na.): Az Ellenpontok szerkesztőségének Programjavaslata a romániai magyarság jog-
fosztott helyzetének megváltoztatása érdekében. In: Ellenpontok i. m. 318. 

36 Tóth Károly Antal: Memorandum a helsinki értekezlet megállapodásainak betartását el-
lenőrző madridi konferencia résztvevőihez. In: Ellenpontok  i. m. 316. 

37 Szőcs Géza i. m. 350. 
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meghatározta utólag: ez két intelligencia összecsapása volt. Az egyiken magukat 
értette, a másikon bennünket. És úgy gondolta, végeredményben ők nyertek.”38 

Az olvasás első pillanatában úgy tűnik, mintha a szekuval való megmérkőzés 
csak a Szőcs intelligenciájára hárult volna, ennek azonban ellentmond az, hogy a 
következő mondatból kiderül: szerinte az egyik intelligencián „bennünket” értettek, 
így, többes számban. (Az intelligenciák összecsapásáról nekem is hasonlóképpen 
beszélt az egyik szekus egy utókihallgatáson. Úgy látszik, a dolgok kiderítése után 
ez a felfogás terjedt el a biztonsági szolgálat berkeiben, amellyel valójában önma-
guk dicséretét fogalmazták meg, de – mintha fájdalomdíjként említenék – nekem is 
eldicsekedtek így „győzelmük”-nek az értelmi képességeik felsőbbrendűségét bi-
zonyító jelentőségével. Hiszen ha bennünket intelligenseknek tartanak, ez az ő még 
fényesebb mivoltukat igazolja. Az egész beállítás szellemességét nem tudtam mél-
tányolni, mindenekelőtt azért nem, mert náluk a fizikai bántalmazás is az „intelli-
gencia” elválaszthatatlan tartozéka volt.) Ez a második, rövidebb mondat a „csak 
magamról beszélek” érvényét visszairányítja az előző mondat elejére, és azt az 
értelmet sugallja, mintha csak az ő (Szőcs Géza) számára lett volna a vállal-
kozásunk „morális és politikai próbatétel”. Így a fogalmazás módja kissé bizony-
talanságban tart bennünket, és végül már nem tudjuk, hogy vajon nem mindkét 
vonatkozást csak magára érti-e? 

 
Ara-Kovács Attila utószavában39 
az Ellenpontok szemléletének koncepciózus beállítása és az ebből eredő 

vagy ehhez kapcsolódó értékelések képezik a valóságtól legszembetűnőbben eltérő 
vonatkozásokat. Ez az írás a kor politikai eseményeibe és áramlataiba igyekszik az 
Ellenpontok-akciót és a folyóiratot elhelyezni. Hitelét gyengítik a helyenként elő-
forduló tárgyi tévedések, önellentmondások, rossz megfogalmazások is. Először 
ezekből emelnék ki néhány példát, röviden: 

– Ara-Kovács megállapítja, hogy „a mai politikai élet tükrében a szamiz-
datok egykori estlegessége (…) egy letűnt kor kezdetleges viszonyaira emlékeztet 
mindenkit”. Ez a „helyzet alighanem változni fog, és a történelem ezen relikviái is 
elnyerik majd azt a jutalmat, amire joggal vágyott minden elveszett és minden 
győztes forradalom publicisztikai, elméleti irodalma. Persze ez csak akkor követ-
kezhet be, ha a folyamatos múlt kiszorul a kezdetleges jelenből, ha az epizódjelleg 
emléke kissé megkopik, és felfedezzük az eseményekben rejlő – évtizedeket átfogó 
– tendenciát”.40 (Az én kiemeléseim – T. K. A.) Végül is világos: kezdetleges jele-
nünkből nézve kezdetlegesnek látjuk a szamizdatok forradalmi korát, becsülni pe-
dig akkor fogjuk a földalatti irodalmat, ha felfedezzük a korok tendenciáját: a kez-
detlegesség folyamatosságát. 
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39 Ara-Kovács Attila: Tétova ellenállás. Román ellenzék, magyar szamizdat. In: Ellenpon-
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– Miközben az „1968 augusztusa után elsődlegesen kedvezményezett 
ceauşescui rezsim”-ről ír,41 a román vezér 1971-ben tett kínai látogatásával és fel-
tehetően az ennek tanulságait hasznosító akkori Júniusi tézisekkel kapcsolatban 
megjegyzi: ezzel „Ceauşescu nyilvánvalóan nem kínai állapotok megteremtésére 
törekedett, hanem olyan kínai ideológiai és gazdasági kapcsolatokra, amelyek he-
lyettesíthették volna a moszkvai ideológiai szolidaritást és pótolhatták volna az 
egyre kiábrándultabb Nyugat elmaradozó gazdasági segítségét”.42 Pedig a Nyugat-
nak a Romániából való kiábránduláshoz majd egy évtized tapasztalatára volt még 
szüksége. Vagy talán a diktátor előre látta ezt, csak idejekorán felkészülni igyekez-
tében rossz helyen tapogatott? 

– Ara-Kovács Attila a mából visszapillantva sem érti, hogy „miként tételez-
hetett fel valódi világpolitikai lehetőségeket a hetvenes évek Kínájáról az akkori 
román vezetés”, bár „bizonyos dolgokat megmagyarázhat az a tény, hogy hasonló 
illúziókat táplált a nixoni vezetés is Kínával kapcsolatban”.43 (Vagyis: az okos 
Ceauşescu is követte a nixoni tévutakat. Egyébként ma már nem lehet eltekinteni 
nemcsak Kína sokáig Taiwan által birtokolt biztonsági tanácsi állandó tagságától, 
atomfegyvereitől és rakétatechnikájától, de rohamosan fejlődő gazdaságától és 
főleg ez utóbbihoz kapcsolódó növekvő nemzetközi ázsiójáról sem.) 

– Ara-Kovács szerint a román „értelmiség igazából sohasem tudott intézmé-
nyes formát találni ellenzéki szándékainak. Ennek legkézenfekvőbb magyarázata, 
hogy a társadalom titokszféráiba – azaz a titkosszolgálatokba – tömörítették az 
értelmiségi társadalom színe-javát.”44 Egyrészt kétes, hogy ilyen egyszerű oka len-
ne ennek a jelenségnek (máshol maga is utal más tényezőkre, például a társadalom 
feudális szellemére), másrészt a színe-java kifejezés nem elsősorban (de semmi-
képpen sem: csupán) észbeli képességeket, hanem főleg erkölcsi tartást jelöl – az 
értelmiség esetében is –, és ez nehezen egyeztethető össze diktatúrát támogató tit-
kosszolgálatokba tömörüléssel. 

– A román politikai elitben 1989 után is élő hagyományok („Azaz: minden 
politikai ideológiát, szándékot és meggyőződést megelőz egy másik szándék és 
imperatívusz, ami nemzeti egységet tételez, és ennek az egységnek a primátusát 
szegezi szembe minden olyan erővel, amely – ha csak csekély mértékben is – de 
hajlik a pluralitásra.”) nem „a két világháború közötti időszakban váltak alapél-
ményévé”45 a román társadalomnak, hanem legkésőbb a XIX. század második felé-
ben, azaz közvetlenül a román állam létrejötte után. 

* 
Ez után a kis kitérő után nézzük át, milyen koncepció, milyen szemlélet jelle-

mezte Ara-Kovács szerint fennállásának egész ideje alatt az Ellenpontokat, határozta 
meg tartalmát és adta meg jelentőségét. Adjuk át a szót az utószó szerzőjének: 

                                                      
41 Uo. 
42 Uo., 357. 
43 Uo. 
44 Uo., 358−359.  
45 Uo., 359. 
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„Saját alapítói szándékaim csak közvetve kötődtek a helyi környezethez, ez-
zel szemben igyekeztem álláspontunkat mindig úgy megfogalmazni, hogy azok 
általános – és nem csak romániai – érvénye egyértelmű legyen. Céljainkat, érvein-
ket olyan eszmeiséggel és terminológiával írtuk le, melyek gdanski, prágai vagy 
épp zágrábi értelmiségi körökben is épp úgy érvényesek lehettek, mint Budapesten. 
(…) Az Ellenpontok így nem is akart a helyi adottságokból kiindulni.”46 

„Ami a forrásokat illeti, az Ellenpontok a budapesti szamizdatokra és mun-
katársaira támaszkodott. (Vagyis: nem az erdélyi valóság szolgált forrásként, ha-
nem a budapesti szamizdatok, és nem az otthoni szerzőgárdára támaszkodott, ha-
nem a budapesti szamizdatok munkatársaira! – T. K. A.) Illetve messzemenően 
osztotta az általuk megfogalmazott általános célokat… (…) Folyóiratunk tehát 
hangsúlyosan nem volt kisebbségi fórum. (Az én kiemelésem – T. K. A.) A nemzeti-
ségi témákat épp ezért az általános demokratikus jogok szellemében tárgyalta, és 
ehhez akkor egyértelmű önigazolást merítettünk az azóta sok tekintetben világ-
szemlélet-formálónak bizonyult Helsinki Egyezményből, és annak is a »harmadik 
kosárra«, jelesül az emberi jogokra vonatkozó kitételeiből.47 

Minden más szempontból a Beszélő, az akkortájt megindult magyarországi 
szamizdat folyóirat számított mérvadónak, valamint ennek szerzői köre… (…) 
Továbbá a Budapesti Iskola akkor már jószerével Nyugaton élő tagjai…”48 

Ennek következtében valószínűleg olyannyira kilúgoztuk a szemléletünkből 
a nacionalizmust, hogy – legalábbis most, visszamenőlegesen – még a Ceauşescu-
rezsimben sem kívánjuk észrevenni annak nagy szerepét, inkább csak politikai esz-
közként szolgáló retorikai fogásnak tekintjük. Ara-Kovács szerint ugyanis a Buka-
rest és Budapest közötti „sokrétű” ellentétekben „közel sem a látványos nemzeti-
nacionalista érdekek vitték a prímet. Mindössze arról volt szó, hogy Nicolae 
Ceauşescu már a hetvenes évek elejétől a sovén terminológiával megfogalmazott, a 
romániai magyarságra nézve fenyegető retorikát – és persze politikai gyakorlatot – 
használta fel arra, hogy szembeszegüljön a Budapesten bevezetett új gazdasági 
mechanizmussal, azaz a gazdaság – és részben a társadalom – korlátozott liberali-
zálásával.”49 A diktátornak a magyarokkal szembeni állítólagos nacionalizmus-
mentességében minden bizonnyal a baloldalisága is szerepet játszhatott. Vele ellen-
tétben a „trianoni döntés utáni” Nagy-Romániában ugyanis a román jobboldal – 
„mert a baloldali modernizáló szándék Erdélyből, mi több, döntően magyar forrás-

                                                      
46 Uo., 361. 
47 A helsinki záróokmány tíz alapelvéből az emberi jogokra és alapvető szabadságjogokra 

vonatkozó egyértelműen egyének és személyek jogairól beszél, csoportok és közös-
ségek együtt birtokolt jogainak a fogalmát nem ismeri. Mert minden jog „az emberi 
személyiség méltóságából fakad és lényeges annak szabad és teljes fejlődése számára.” 
E felfogás szerint egy közösség (például egy nemzeti kisebbség) csoportjogainak sem-
mibevevése nem csorbítja a csoport tagjainak emberi méltóságát. Lásd: Halmosy Dénes: 
Nemzetközi szerződések 1945–1982. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Gondolat 
Könyvkiadó, Budapest, 1985. 546. 

48 Ara-Kovács Attila: Tétova ellenállás… i. m. 362. 
49 Uo., 357.  
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ból indult ki –, azt nemzeti indokok és érvek alapján utasította vissza”.50 Vagyis: a 
román jobboldal távolról sem azért volt a baloldali törekvések ellensége, mert ő 
maga jobboldali volt, hanem mert a baloldaliak magyarok voltak. Ez azt bizonyítja, 
hogy a jobboldal az soviniszta, a nacionalizmus pedig (gondolom, az Illyés Gyula 
által hazafiságként meghatározott is) jobboldali. Így zárul be a minősítés köre a 
mai „nacionalisták” körül. Mindezek alapján végül is „kiderül”, hogy Ceauşescu 
nem nacionalista, hanem reálpolitikus diktátor volt. 

Nem titok, hogy a Beszélő szervezői és szerzői köre a „másként gondol-
kodók”, az úgynevezett „demokratikus ellenzék” soraiból került ki, és az sem, hogy 
ők alkotják a Szabad Demokraták Szövetségének, ennek az ultraliberális pártnak a 
gerincét, közülük származnak ideológusai is, és nem véletlen, hogy Ara-Kovács Atti-
la az ún. rendszerváltás óta különböző funkciókat lát el náluk. Minden bizonnyal az 
sem véletlen, hogy visszamenőleg is oly kiemelkedően fontosnak ítéli meg az ezen 
irányzathoz tartozók szerepét, nemcsak az Ellenpontok létrejöttében és működésé-
ben, hanem az emberiség, de legalábbis Kelet-Európa történelmében. Mert – mint 
mondja – „Nem a berlini felkelés (1953), vagy a magyar értelmiség és munkásság 
1956-os forradalma teremtette meg a szovjet rezsimmel szembenálló eljövendő gene-
rációk öntudatát. Az ötvenes évtized lázadói csak lerombolni akarták a rendszert, 
anélkül, hogy működőképes modellt tudtak volna állítani helyébe”.51 Meglehet, ez a 
megfogalmazás a szabaddemokraták szakítását bizonyítja ‘56-tal, annak hagyomá-
nyaival, ettől azonban még nem lesz igaz. Tény, hogy a néhány hónapnyi eszmei 
előkészítés folyamán a szocializmus szót a vitatkozók nem iktatták ki a szótárukból 
(de hiszen még el sem vonult a terror legsötétebb éveinek árnyéka); az is tény, hogy a 
„lázadók” a forradalom tizenkét napja alatt nem rukkoltak ki részletesen kidolgozott 
programmal. De a legfontosabb tény mégis az, hogy pontosan egy héttel a forrada-
lom kirobbanása után Nagy Imre – nyilvánvalóan nem kizárólag saját ötletéből – a 
kormány nevében és a Magyar Dolgozók Pártja „elnökségével egyetértésben” meg-
hirdette az egypártrendszer megszüntetését.52 Ha az oroszok valóban kivonulnak, ez 
a rendszerváltást jelentette volna.  Vajon a valódi parlamenti demokrácia akkor nem 
lett volna „működőképes modell”? 

Lehetséges, hogy az ‘56-osok azért lettek kegyvesztettek Ara-Kovács előtt, 
mert ez alatt a tizenkét nap alatt az volt a legfontosabb számukra, ami akkor a legna-
gyobb veszélyben, sőt lényegében sehol sem volt, s ami bármely „működőképes 
modell” érdemi megvalósulásának alapfeltétele: Magyarország szabadsága. Hiszen 
ez Ara-Kovács számára valószínűleg nacionalista célkitűzésnek számít – s ehhez 
feltehetőleg a Helsinki Alapokmány „világszemlélet-formáló” szelleméből meríti az 
„önigazolást” –, mivel nem az egyéni emberi szabadságot helyezte a középpontba. 
Pedig éppen ez a momentum lehetett az a tényező, amelyik ’56 örökségéből a legna-
gyobb hatást gyakorolta a „szovjet rezsimmel szembenálló eljövendő generációk” 
öntudatára, és amit a legnagyobb veszélynek tartott az akkori és a későbbi kommu-

                                                      
50 Uo., 358. 
51 Uo., 356. 
52 Egy népfelkelés dokumentumaiból 1956. Tudósítások Kiadó, Budapest, 1989., 81. 
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nista rezsim. Nagyobbnak, mint az „egyszerű” ideológiai szembenállást. Az ellene 
tett agymosó óvintézkedések hatásai ma is bőven érezhetők a magyar társadalomban. 

Ara-Kovács szerint az elbukott forradalmi kísérletek után az ő eszmetársai 
hozták meg az igazi változást: az „egykori kelet-európai másként gondolkodás (…) 
végül is kisöpörte a kelet-európai létformából a diktatúrát, létrehozva a civil jogok 
kultuszát”.53 (Érdekes: egy politikai rendszer – a diktatúra – helyébe egy kultuszt 
hozott létre.) Szerinte a rendszerváltás nem nagypolitikai és gazdasági tényezők 
összjátékából, valamint a kommunista rendszer növekvő belső rozogaságából kö-
vetkezett, hanem a másként gondolkodásnak és valószínűleg a szamizdatok hatá-
sának volt az eredménye. 

Természetesen az ellenzéki tevékenységnek is megvolt a maga szerepe a 
„szocialista” társadalmak rohadt almájának belső rágicsálásában, de ennek tulaj-
donítani az egész változást, enyhén szólva túlzás. És esetünkben: szerénytelenség. 

* 
Ara-Kovács Attila szemléletileg, de talán még inkább érzelmileg már nagy-

váradi életében a „demokratikus ellenzék”-hez állt közel, tehát az Ellenpontok ké-
szítésének idején is, és kétségtelen ambíciója volt, hogy közéjük tartozzon. A het-
venes évek közepe táján, egyik magyarországi turistautam alkalmával azért ismer-
kedtem meg néhány általa példaképnek tekintett ellenzékivel, mert ő egy közös 
ismerősünk segítségét kérte ennek a megszervezéséhez. (Már nem emlékszem, ő 
miért nem utazott soha Magyarországra.) Mikor Váradra visszatértem, csalódott 
volt, és egy darabig haragudott rám, mivel én e találkozások alkalmával nem visel-
kedtem az ő megbízott nagyköveteként. Ide tartozik, hogy a hetvenes években 
többször közölt az újvidéki Új Sympozionban. Egyik írásában Konrád György A 
városalapító című regényét méltatta, és úgy vélekedett, hogy ez egy új, az igazi 
irodalom kezdetét jelző alkotás. 

Ara-Kovácsnak a szemlélete magán viselte tehát a „demokratikus ellenzék” 
nézeteinek jegyeit, de kijelentésének, miszerint az Ellenpontok a nemzetiségi témá-
kat kizárólag az „általános demokratikus jogok szellemében tárgyalta”,54 több mo-
mentum is ellentmond. Például az Ellenpontok Memoranduma (amit ugyan én írtam, 
de – legalábbis utólag – Ara-Kovács is szívesen adta hozzá a nevét), melynek szerin-
tem legfontosabb mondanivalója, hogy kollektív jogok nélkül egyedül az egyéni 
emberi jogok nem képesek biztosítani egy nemzetiségi kisebbség megmaradását. Az 
említett kijelentésnek ellentmond az az Ara-Kovács által fogalmazott szöveg is, 
amely ott volt minden Ellenpontok-szám első oldalán: „Az Ellenpontok szamizdat 
folyóirat. (…) Célja a kelet-közép-európai emberi jogfosztottságnak – s ezen belül az 
erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális elnyomásának – ismertetése.”55 Itt 
nem lehet tévedés: folyóiratunk mindenekelőtt az erdélyi magyarság – tehát egy cso-
port, egy közösség – emberi jogfosztottságát volt hivatott ismertetni, beleillesztve azt 
a környező országok hasonló problémáinak rendszerébe. 

                                                      
53 Ara-Kovács Attila: Tétova ellenállás… i. m. 355. 
54 Uo., 362. 
55 Ellenpontok,  i. m. 25., 55., 91., 133., 189., 223., 271., 311. 
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A kérdések egysíkú megközelítése sohasem volt az Ellenpontok célkitűzése, 
vagyis (ő lévén a főszerkesztő) az Ara-Kovácsé sem, mint azt meg is fogalmazta az 
első szám vezércikkében: „… a lap célja nem annyira ideológiai vitaszíntérré válni, 
mint inkább a szó gyakorlásának pluralizmusa révén megteremteni a felháborodás 
jogosságának tudatát… (…) Épp ezért vállalkozunk arra, hogy minden vélemény-
nek fórumot biztosítsunk.”56 (Az én kiemelésem – T. K. A.) Valóban így is történt, 
hiszen éppen ő mondta egy interjúban: „Az az igazság, hogy mi meglehetősen kü-
lönböző politikai és kulturális értékeket vallottunk. Köreinkben volt egy liberális 
irány, amit részben én képviseltem, és volt egy népi, amit Tóth Károly, Szőcs Géza 
valahol kettőnk között ingadozott, akkor még nem döntött.”57 Most ne firtassuk 
állításának igazságértékét, és – mint láttuk – Szőcs a gyakorlatban nem sokat be-
folyásolta a lap ideológiai mérlegét, de Ara-Kovács főszerkesztőként nem várta el, 
hogy minden szerző ugyanazt a szempontot képviselje. 

Ara-Kovács Attila írásainak egy részében ott van referenciacsoportjának né-
zetrendszere, de amikor rólunk, erdélyi magyarokról írt – valószínűleg a helyzet 
belső ismerete hatására –, igen gyakran tévesztette szem elől az e csoport által el-
várt elveket és megközelítési módokat. A következőkben kizárólag az ő szövegei-
ből idézek, amelyek minden kommentár nélkül is ékesszólóan cáfolják az Ellen-
pontok jellegének általa adott egyoldalú jellemzését. Például: „Romániában fasisz-
tának lenni állampolgári kötelesség. S a magyargyűlölet – a terhelt lelkiismeretek 
íratlan, de örök törvényeként – e kötelesség elmaradhatatlan velejárója.”58 

Amikor nem ideológiailag méricskél, hanem elragadja a ránk, erdélyi ma-
gyarokra vonatkozó gondolatok sodra, akkor gyakran maga is történelmi szemlé-
lettel közelít nagyon is helyi kérdésekhez: 

 
– „Románia »gyarmatosító politikát folytat« a »megszállt« területeken. Ta-

nulmányok és dokumentumok egész sora igazolja, hogy Erdélyben – melynek 
problematikussága a hovatartozást illetően egyedüli ma már – a telepítési és ipar-
politika a legklasszikusabb gyarmatosítási ismérveket követi: rablógazdálkodás 
folyik e vidéken, a kényszerű népességcserék egzisztenciálisan-kulturálisan állan-
dóan felforgatják az életet, s az embereket megmaradt jogaikból is kifosztják.” 

– „Fontos szempont, hogy a jegyzőkönyv »megszállásról« beszél, hisz törté-
netileg bizonyított, hogy a román kormánynak a két világháborúban játszott »hin-
tapolitikája« érdemelte ki Erdély Romániához csatolását, s korántsem a dákoromán 
ostobaság történelmi blöffje.” 

– „Az »elnyomott nemzetek önrendelkezési joga«, valamint az »elszakadási 
jog« a jegyzőkönyv meglepő két olyan ideológiai pozíciója, melyeknek, ha reális 
aktualitása ma át nem is tekinthető, ésszerű és – amilyen vonatkozásban lehet – 
tudományos mérlegelése jövőnk és jelenünk szempontjából is életbevágóan fontos. 

                                                      
56 Ara-Kovács Attila: Meggyőződéseink. In: Ellenpontok,  i. m. 29. 
57 Ellenpontok – Beszélgetés Ara-Kovács Attilával. Kérdező: Bojár Iván András. Magyar 

Narancs, 1992. november 12., 4. 
58 Ara-Kovács Attila: Bevezetés a fasizmusba. In: Ellenpontok,  i. m. 98. 
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Hisz ha történeti jogaink precedenshelyzetét fenn akarjuk tartani, akkor ittlétünk 
emberi feltételeiben – önmagunkkal és nemzetünkkel szembeni bűn lenne – e jo-
gokról, a mai és tegnapi román propagandaszólamoknak engedve, lemondani.”59  

– „Az elnyomás Erdélyben ugyanis összehasonlíthatatlanul enyhébb volt (a 
magyarság viszonylagos kultúrfölényéből fakadóan), mint mondjuk az ázsiai szo-
kások meghatározta Moldvában, Besszarábiában stb.”60 

– „Magyarország 1918-as feldarabolása, az azóta többször is megerősített 
helyzet és a területeken kialakuló új élet talán minden szempontból, de a kisebbségi 
magyarság szempontjából mindenképpen abnormális és tarthatatlan. Feltehetően e 
tényt azok is elismerik aberráltnak, akik ilyen vagy olyan megfontolások alapján, 
kényszerből vagy haszonból a kialakult helyzettel – a nyilvánosság előtt – egyetér-
tenek.”61 

– „Véleményem szerint nem a magyar nemzetet és a magyar »nemzeti-
ségeket« kell a pluralizmus Szilágyi Ákos által eltorzított, dogmásított kritériumai-
val szembeállítani, hanem az Impérium, ill. a Monarchia nagyon sok szempontból 
szűkös, mégis valóságos demokráciáját a mai kelet-európai rendszerek végletes 
terrorjával, s a kommunizmusnak mint ideológiának az európai embereszménytől 
teljesen idegen szellemével. Egy Ady Endre nem azért volt képes »zökkenésmen-
tesen« megtenni az utat Érmindszenttől Budapestig, mert akkor a magyar szellemi-
séget a homogenitás jellemezte, hanem azért, mert ez a hivatalos szellemiség euró-
pai módon volt szabad.”62 

– „Menekülni, menekülni, menekülni! A második világháború pánikhan-
gulata vett erőt mindenkin, s talán ezért jósol a többség érzékeny előérzete is hábo-
rút, hogy e szabadságot gyalázó »béke« képtelenségét valamilyen módon az ész 
számára is hozzáférhetővé tegye. Hisz kit vigasztal, kit vigasztalhat – természete-
sen a kisebbségiek közül – az, hogy miután Magyarországot és egyben Európa jó 
részét meggyalázták e században már kétszer is egy sanda békével, most egy igazi, 
egy hosszantartó, egy »szocialista békehelyzetben«, a trianoni diktátum egyik fő 
haszonélvezőjén a rációmentes sors, a dolgok természetes igazságérzete ekként 
bosszulja meg magát: megveri egy féleszű uralkodóval, megveri egy, az egész né-
pen szétkórosuló ostoba indulattal, s megfosztja mindentől, amit eleddig készen és 
amit másoktól hitelbe kapott. Persze tudjuk, nem annyira a sors keze, mint inkább a 
román vezetés sorsszerű korlátoltsága volt ebben a tettes. S egyáltalán nem az el-
nyomott nemzetek, akik még így is a legtöbbet húzták a szocialista igát, hanem 
maga sajnos a félrevezetett nép, amely azt hitte, hogy élethosszan meg lehet élni 
igazságtalan diktátumok jogtalan haszonélvezetéből.”63 

                                                      
59 Ara-Kovács Attila: Bevezetés (a KRP V. kongresszusi anyagának közléséhez). In: 

Ellenpontok,  i. m. 195–196. o. 
60 Dokumentumok. A nemzetiségi kérdés Romániában és a KRP feladatai című anyaghoz. 

Ara-Kovács Attila által készített jegyzetek 6. pontjából, In: Ellenpontok,  i. m. 202. o. 
61 Ara-Kovács Attila: Válaszféle Szilágyi Ákosnak önszemléletünk ügyében In: Ellenpontok,  

i. m. 210. 
62 Uo. 212. 
63 Ara-Kovács Attila: Visszaadom az állampolgárságomat. In: Ellenpontok,  i. m. 277. 
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– „A helyzet ma ott tart, hogy a mai román kormányzat akként él vissza a né-
pességcsere lehetőségeivel, ahogyan épp nem szégyell. A magyarországi kormányzat 
nem akar, az itteni magyarság elnyomott vagy gerincetört vezetői pedig nem tudnak 
ez ellen semmit sem tenni. S így tehetetlenül nézzük mind egész városok, megyeré-
szek nyomtalan felszívódását, mind pedig azokat a teljesen abszurd következménye-
ket, amelyeket e cserék szükségszerűen és minden más területen előidéznek.”64 

– „Az Erdély-problematika elhallgatása mindenképpen orosz találmány volt és 
maradt, s a bennünk lassanként meggyőződéssé érlelődő felismerés, miszerint a területi 
hovatartozás emberséges feszegetése közel sem csak irredenta fenegyerekeskedés, 
nemcsak a velünk megesett igazságtalanság szószátyár felelevenítgetése, hanem szám-
vetés egyben azzal a dologgal is, hogy e máig is eleven igazságtalanság annak az em-
bertelen kényszereszménynek hatókörébe tartozó valami, amely szellemi és szellemte-
len csapdáit egész Kelet-Európa számára állította föl, és állítgatja még mindig.”65 

– „Az Erdély-probléma: egyetemes magyar probléma. Egyetemes magyar 
érdekekről van – ill. az említett összefüggésben sajnos nem esik – szó. A románság 
erre már rádöbbent; (…) …önmagunknak kell szemrehányást tennünk, ha érdekel-
lentéteinket magunkba fojtva, az idők végezetéig kibékíthetetleneknek s ezeket az 
érdekeket örökre elveszetteknek nyilvánítjuk. Arról nem is beszélve, hogy egész 
nemzetünk – és meglehet, hogy egész Kelet-Európa – történeti perspektíváját ter-
heljük meg így oktalan szorongással.”66 

* 
Meglehet, ha szerzőjük figyelmesen olvassa ezeket a tőle idézett sorokat, 

maga is meglepődik azon, hogy akkori gondolatainak egy részét ma jobboldali 
vagy éppenséggel „szélsőjobboldali” kiadványokba illőnek tartaná. Ez mindenek-
előtt azt jelenti, hogy Ara-Kovács Attila az Ellenpontok készítésének idején szaba-
dabban gondolkodott, mint manapság, amikor meggyőződésbeli és érzelmi ténye-
zőkön túl egzisztenciális függőség is meghatározza a véleményét. 

 
* 

A fentiek figyelembevételével az érdeklődőknek talán sikerül reálisabb és 
pontosabb képet alkotniuk az Ellenpontokról. A tisztázó munka során minden bi-
zonnyal olyan gondolatokat is találnak majd a folyóiratban, amelyek ma is lényegi-
leg aktuálisak. 

 
 

Tóth Károly Antal: Torzítások az Ellenpontok című kötet két utószavában. Látó 
2001. 5. szám. 

                                                      
64 Ara-Kovács Attila: Belső emigráció. In: Ellenpontok,  i. m. 284. o. 
65 Ara-Kovács Attila: Miért épp rólunk nincs szó? (Az Erdély-kérdés és a Szabad Európa 

Rádió). In: Ellenpontok,  i. m. 298. 
66 Uo., 299. 
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Ki igen, és ki nem 

Az ellenpontosok brassói eseményekkel kapcsolatos nyilatkozatá-
nak igaz története 

 
A hír az esetről 
Az Átalvető múlt évi utolsó számában egy kronológiai összeállítás jelent 

meg,1 amelyben 1987. december 3-ára a következő bejegyzést találjuk: „Ara-
Kovács Attila filozófus, Kertész Loránd közgazdász, Szőcs Géza költő és Tóth Ká-
roly Antal történész nyilatkozatban ítélte el a brassói események kapcsán fellépő 
román hatóságokat.” 

Azon év novemberében nagy tiltakozó népmegmozdulás színhelye volt 
Brassó városa. Ceauşescu rendszere a legembertelenebb módon igyekezett ezt 
megtorolni; a tiltakozásunk ennek szólt. 

Az idézett hír tévedései valószínűleg a forrásául szolgáló szövegből szár-
maznak. Kérdéses, hogy filozófusnak lehet-e nevezni valakit csak azért, mert vala-
mely egyetem filozófia szakán végzett. Ennél azonban számomra szembetűnőbb 
egy hiányossága: nem tesz említést arról, hogy a felsorolt emberek az 1982. év 
folyamán, Nagyváradon megjelent Ellenpontok című földalatti folyóirathoz való 
közük hangsúlyozásával tették közzé tiltakozásukat. Márpedig ez történt, mint ez a 
továbbiakból is kiderül. 

Az Átalvetőben megjelent kronológia – bár kétségtelenül hiánypótló – meg-
lehetősen vázlatos és sok foghíjjal rendelkező összeállítás. A hiányérzeteim közül 
csak azokat említem, amelyek az írásom témájához kapcsolódnak. A legjobban 
éppen az Ellenpontok nevének a teljes hiányát furcsállom. Pedig ennek az erdélyi 
szamizdatnak némely számát (de legalábbis a nyolcast) utólag Magyarországon is 
sokszorosították, és a Rajk-butikban árusították. Azt is tudni kell, hogy a folyóirat 
kilences számának sokszorosítása – mivel a román állambiztonság akkor már ja-
vában velünk foglalkozott – kizárólag Magyarországon történt. Nem maradhat 
említés nélkül az sem, hogy valamikor 1982 végén hatvanegy közismert magyaror-
szági értelmiségi írt alá egy nyilatkozatot, amelyben az Ellenpontok szerkesztőinek 
a meghurcolása ellen tiltakoztak. 

A magyarországiak legfontosabb ténykedése az Ellenpontok vonatkozásában 
mégis az, hogy ők vitték dugva át a határon a szamizdat egy-egy példányát, ők 
juttatták el a Szabad Európa Rádióhoz (e nélkül a híre nem sokkal lett volna több a 
semminél), és az ő közvetítésüknek köszönhető, hogy a Memorandum a helsinki 
értekezlet megállapodásainak betartását ellenőrző madridi konferencia résztve-
vőihez, valamint Az Ellenpontok szerkesztőségének Programjavaslata a romániai 
magyarság jogfosztott helyzetének megváltoztatása érdekében című két doku-
mentum2 végül – megfelelő fordításokban – eljutott a madridi címzettekhez. 

                                                      
1 Gerendás Lajos: A magyarországi társadalom és az ellenzék küzdelmei Románia demok-

ratizálásáért. Átalvető, 52. szám, 2004. december, 26. 
2 In: Ellenpontok. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000. 316., illetve 318. oldal 
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Egyszerűen érthetetlen, hogy ezek a tények hogyan maradhattak ki egy ilyen 
kronológiai összeállításból. 

Az 1986. szeptember 1-i hír sem említi a szamizdatunkat: „Előző nap Szőcs 
Géza elhagyta Romániát, és az »egyik nyugat-európai államban fog letelepedni«”. 
Pedig Szőcs Géza végül is az Ellenpontok-ügy folyományaként hagyta el Romá-
niát. Azt pedig már régen tudjuk, hogy – a Ceauşescu bukása utáni hazatéréséig – 
Svájcban telepedett meg, ezért érthetetlen a szöveg titokzatoskodása. 

 
Megírjuk 
Az 1987-es esztendő novemberének utolsó hetében lehetett; talán éppen 30-

a, hétfő volt. Ara-Kovács Attila toppant be hozzánk a Flóra néni (Illyés Gyuláné) 
által rendelkezésünkre bocsátott kis Vérhalom utcai lakásunkba. Az volt a javaslata 
és kifejezett kívánsága, hogy fogalmazzak meg egy tiltakozó nyilatkozatot a bras-
sói eseményekkel kapcsolatban az Ellenpontok szerkesztőinek nevében. 

Nem lelkesített a dolog. Nemrég érkezhettem haza munkahelyemről: fáradt 
voltam és kedvetlen. Mondtam, írja meg ő. Nem az első eset volt, hogy azzal ér-
velt: nekem ez jobban megy. 

A feleségem, Ilona, jó ötletnek tartotta, és biztatott. (Az ő szava nagy súllyal 
esett a latba akkor is, amikor az Ara-Kováccsal szembeni fenntartásaim ellenére 
húzózkodásomat félretettem, és 1982 elején, Nagyváradon csatlakoztam az Ellen-
pontokhoz.) Látva fásultságomat, Ara-Kovács ötletekkel jött, hogy hogyan kellene 
hozzáfognom a nyilatkozathoz. 

Közben tisztáztuk, kik lennének az aláírók. Ara-Kovács azt javasolta, hogy 
rajta, Szőcs Gézán, a feleségemen és rajtam kívül legyen benne a Kanadában élő 
Kertész házaspár is: Loránd és Éva. Nekik semmilyen szerepük nem volt az Ellen-
pontokban, csak utólag tudták meg, miről van szó, de – mivel szoros kapcsolatban 
voltak Ara-Kovács Attilával, és azért is, mert Szőcs Géza nagyváradi útjain mindig 
náluk szállt meg – ’82. november 7-én náluk is házkutatást tartott a szeku, és ezt 
követően napokig vallatták őket is, akárcsak bennünket. Ilyen szenvedő értelemben 
végül is közük volt a szamizdathoz, és semmi kifogásom nem volt az ellen, hogy 
velük együtt tiltakozzunk a romániai önkény ellen. 

Ha megakadtam, a feleségem is ösztökélt egy-egy ötlettel, és végül elkészült 
a „mű”. Mielőtt Ara-Kovács elvitte volna, még egyszer leszögeztük, kik lesznek az 
aláírók. 

 
Vendégségben Ara-Kovácsnál 
A következő vasárnapra, december 6-ára Ara-Kovács meghívott bennünket 

magához ebédre. 
Ő nagyon bűbájos tud lenni, amikor akar. És inkább csak olyankor akar, 

amikor valamilyen érdeke fűződik hozzá. Ezt általában kivetítette valamilyen társa-
dalmi célra, amelyet úgy nevezett, hogy: az ügy. Most úgy gondoltam, hogy a kö-
zös tiltakozási akció hangolta ilyenné, hiszen az Ellenpontok idején is többször volt 
közöttünk hasonló alapon jó hangulat. 
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Gerendás Lajos kronológiai összefoglalója a nyilatkozatot december 3-ra, 
tehát csütörtökre datálja. Lehet, hogy ez a keltezés napja volt, nem a közzétételéé. 
Mindenesetre biztos: Ara-Kovács nekünk nem említette, hogy beolvasták volna 
már a Szabad Európa Rádióban. Megkért viszont, hogy a szöveget ebéd után for-
dítsam le románra is, hátha a rádió román részlegét érdekelni fogja. Ez a változat 
tudomásom szerint sehol nem került végül felhasználásra. 

 
Kiderül a hamisság 
Másnap, hétfőn – valószínűleg a munkahelyén, a Széchenyi Könyvtárban 

székelő Magyarságkutató Csoportnál – Joó Rudolffal találkoztam. Csodálkozott, 
hogy az Ellenpontokkal kapcsolatban addig még nem is hallotta Kertész nevét, és 
szinte jólesően mondta, hogy az előző nap meghallgatta a nyilatkozatunkat a 
SZER-ben. Tőle tudtam meg, hogy az aláírók között csak négyen voltunk: Ara-
Kovács, Kertész Loránd, Szőcs és én. 

Ara-Kovács erre a következő magyarázatot adta: felhívta Szőcs Gézát, és 
annak az volt a véleménye, hogy a feleségek neve ne szerepeljen a nyilatkozat 
alatt. Aztán felhívta Kertészéket is; ők egyetértettek a Szőcs véleményével. 

Több okom is volt arra, hogy ne higgyek neki. 
Mindenekelőtt az, hogy hasonló témában már volt közöttünk vita. A feleségem, 

Ilona szerepét az Ellenpontokban a kihallgatások során nem tártuk a román állambiz-
tonságiak elé. Másokét sem. Megegyezés szerint hárman vállaltuk az egészet: Ara-
Kovács Attila, Szőcs Géza és én. De amikor ‘84-ben (egy évvel Ara-Kovács után) 
sikerült áttelepednünk Magyarországra, már nem volt okunk arra, hogy a feleségem 
szerepéről ne beszéljünk. Ara-Kovács ezt hevesen ellenezte, mondván, hogy a Nyugat 
csak hármunkról tud, és a résztvevők listájának kiegészítése csak zavart okozhatna. 
Valószínűleg az ott élők tudatában: nem bírtak volna elviselni ennyi információt. 

Az jó volt, hogy a feleségem kivette a részét a sokszorosításból, az önkéntes 
„szerkesztőségi titkári” teendőkből (például kézzel írt cikkeket gépelt le), hogy 
részt vett egy közös beszélgetésben (ennek a szövege az Ellenpontok második 
számában jelent meg), valamint a Programjavaslat első változatának vitájában és 
végleges szövegének megfogalmazásában. Hogy a velem éjszakánként sokszoro-
sított oldalakat reggelente a torkában dobogó szívvel vitte el a szüleihez, míg össze 
nem gyűlt az egész, és összefűzésre el nem szállíthattuk onnan Ara-Kovácshoz. De 
utólag csak ne említsünk mindebből semmit soha! Mintha Ara-Kovács dicsőségét 
csorbítottuk volna vele! 

Ezúttal Kertész Loránd nevét, akinek menet közben az Ellenpontokról nem 
volt tudomása, ki tudja, milyen személyes indokból odahelyezi a közös nyilatkoza-
tunk alá. De Tóth Ilonát, aki tudatosan vállalta cselekedetei minden kockázatát, és 
még a nyilatkozat megszövegezéséből sem maradt ki, most is töröljük a „nyilván-
tartásból”. 

Teljesen nyilvánvaló volt, hogy a vasárnapi ebédet és negédességet a leke-
nyerezésünkre szánta, hogy ne háborodjunk fel az aláírók listájának általa mutyi-
ban történt önkényes megváltoztatásán. Ha egy csepp egyenesség van benne, akkor 
bevallja, mi a helyzet már azon a vasárnapon. 
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Hazudozásának tényét az érintett személyek utólag igazolták. 1988 már-
ciusának végén a családommal Svédországba disszidáltunk. Ott nemsokára felhí-
vott Szőcs Géza Svájcból. Csodálkozott, és rendkívül jól mulatott azon, hogy a nyi-
latkozat szövegét én írtam. (Úgy látszik, Ara-Kovács mást mondott neki.) Tagadta, 
hogy ő ellenezte volna nők részvételét az akcióban. Nem sokkal ezután kilenc hó-
napot éltünk (bevándorlókként) Kanadában, éppen a Kertészékkel való jó barátsá-
gunknak köszönhetően. Ott tőlük megtudtuk, hogy velük Ara-Kovács egyáltalán 
semmit nem egyeztetett az aláírók személyét illetően. 

 
További kapcsolatunk 
Ez az alattomos átverés és kijátszás jóval több volt, mint egy csepp, és na-

gyon betelt vele a pohár. Végképp megszűnt minden alap arra, hogy emberi kap-
csolatban maradjak Ara-Kovács Attilával. De az elkövetkező két hónapban nem 
volt módomban elkerülni őt. Az történt, hogy éppen ’87 decemberében bízta meg 
Für Lajos a Magyar Demokrata Fórum részéről Joó Rudolfot egy munkacsoport 
összeállításával, amely egy tanulmányt volt hivatott készíteni az MDF Erdéllyel 
foglalkozó tanácskozására. Mivel ebbe mindketten meghívót kaptunk, még vagy 
két hónapig időközönként „egy levegőt kellett szívjak” vele. Magam két dolgozatot 
készítettem ez idő alatt,3 amelyek szövege beolvadt a közös tanulmányba.4 

A tanácskozásra 1988. március 6-án került sor a Jurta Színházban. A hivat-
kozott kronológia is megemlíti, de nem tesz említést sem a munkacsoport jelentésé-
ről, sem pedig vezetőjéről. Pedig Joó Rudolfnak – éppen ezen anyag prezen-
tálásával – fontos szerepe volt a találkozó megnyitásában. 

Tudomásom szerint Ara-Kovács Attila nem járult hozzá használható anyag-
gal a közös munkához, de a találkozón szorgalmasan pátyolgatott egy román társa-
ságot, amely kétszer is szót kapott. Minden bizonnyal az a Szabad Románia csoport 
volt, amelyet a kronológia az 1988. január 29-i dátumnál említ. 

Ez volt az utolsó alkalom, hogy láttuk egymást. Mi elhagytuk Magyarországot, 
Ara-Kovács Attila pedig karriert futott be a Szabad Demokraták Szövetségében. 

 
Göteborg, 2005. január 
 
 

Tóth Károly Antal: Ki igen és ki nem. Az ellenpontosok brassói eseményekkel 
kapcsolatos nyilatkozatának igaz története. Átalvető 2005. márciusi szám. 

                                                      
3 Románia politikai-jogi rendszere és a magyar kisebbség, valamint: A magyarok és a 

románok viszonya Erdélyben. In: Tóth Károly Antal: Hova-tovább? – Az Ellenpontok 
dokumentumai, esszék, tanulmányok. Magyar Ökumenikus Önképzőkör, Stockholm, 
Savaria University Press, Szombathely, 1994.149., illetve 169. oldal 

4 Jelentés a romániai magyar kisebbség helyzetéről. In: Jelentések a határokon túli magyar 
kisebbség helyzetéről. Medvetánc könyvek. Budapest, 1988. 
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Egy szamizdat az életünkben 

Emlékek idézése az Ellenpontok huszonötödik évfordulóján 
 
Az idén (2007-ben) negyedszázada annak, hogy az Ellenpontok című földalatti 

lap megjelent Nagyváradon. Mind a nyolc erdélyi száma 1982-ben készült, csak a 
kilencedik, amelyet Budapesten nyomtattak, csúszott át a következő esztendőre.1 

Azt hiszem, ideje beszélnem a hozzá fűződő legszemélyesebb élményeimről is. 
 

Házkutatás a Körös utca2 26-ban 
November 7-én, a neves bolsevik évfordulón, úgy délelőtt kilenc felé meg-

verték alagsori lakásunk bejárati ajtaját. Felmentem a lépcsőn, és kinyitottam. Egy 
szekus állt ott, mondta, hogy ő Raţ Ioan, a belügyminisztérium állambiztonsági 
szerveinek őrnagya, és felmutatta a házkutatási parancsot. Utána sorban jöttek be 
az emberei. Két lakót is hoztak az udvarból tanúnak. Vasárnap lévén, azok még 
nem is reggeliztek, és ott ültek étlen-szomjan délután négyig, de nem akartak tő-
lünk semmit elfogadni. Leplezni igyekezett viszolygással nézték, mi folyik nálunk. 
Amikor már tucatra emelkedett lakásunkban a szekusok száma, egyikük, egy ro-
konszenves román ember, a feleségemnek halkan (és magyarul) megjegyezte: „Va-
jon otthon is maradt belőlük?” 

Az e napra virradó éjjel sem a feleségem, Ilona, sem én nem aludtunk egy 
percet sem, mert a sógornőm, Anikó (Szűcs Anna Mária) tizenhatodik születés-
napját ünnepeltük, hozzácsapva az én két nappal azelőtti névnapomat is. Főleg 
tizenévesekből állott a társaság, de ott volt néhány felnőtt ismerősünk is, köztük 
Ara-Kovács Attila. Miután a vendégek elmentek, a három létező fekhelyen a 
gyermekek aludták ki magukat: Anikó, Csaba fiam (az első házasságomból; akkor 
15 éves volt), valamint a tizenkét éves Sanyi (Szűcs Sándor Gyula) sógorom. Ép-
pen felkeltek, és mi alvásra készülődtük a feleségemmel, amikor dörömbölni kezd-
tek az ajtón. 

Kérdeztem tőlük, hogy mit keresnek? – Aranyat és valutát – volt Raţ vála-
sza. Mondtam, csak tessék. 

A házat senki nem hagyhatta el, így a gyermekek is láthatták, hogyan folyik 
le egy házkutatás, és milyen romokat hagy maga után. 

Néhány nappal azelőtt kaptam meg az előző havi fizetésemet, és – nem telje-
sen hiánytalanul – ott volt egy borítékban az íróasztalon. Mindjárt lefoglalták, 
mintha a lejt is valutának tekintették volna.3 Minden bizonnyal csak ijesztgetni 

                                                      
1 A szamizdat egész anyaga és rövid története megtalálható az Ellenpontok című könyvben 

(Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000.), valamint a http://adatbank.transindex.ro/ 
cedula.php?kod=480 világhálós címen. Lásd még: Molnár János: Az egyetlen. Az Ellen-
pontok és az ellenpontosok története. AGAPÉ Kft. Szeged, 1993. 

2 Román neve: Str. Tudor Vladimirescu. 
3 A szocialista Romániában a külföldi valuta birtoklása tilos volt.  
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akartak, hiszen nem lett volna miből élnünk a hónap végéig, ha azt elveszik. Végül 
visszaadták, még mielőtt elvittek volna bennünket. 

Egyébként a könyveknek és a folyóiratoknak estek neki, no meg a jegyze-
teknek és a kéziratoknak. A könyvekből (körülbelül háromezer kötetes könyv-
tárunk volt) egy előválogatást csináltak, nagy halmot gyűjtöttek össze mindkét 
szobánk közepén. Volt egy „szakértő”, aki kiválasztotta belőlük az elkobzandókat. 

Egyszer látom, hogy Raţ az egyik csomóba odadobja Balzac Huhogók című 
művét. Egyike volt azon ritka Magyarországon megjelent könyveknek, amelyeket a 
nagyváradi könyvkereskedésekben is lehetett kapni; mi is ott vettük. Lám, már 
Balzac is indexen van – jegyeztem meg gúnyosan a feleségemnek. Raţ gyilkos 
pillantást vetett rám. 

A váradi szekusok valószínűleg mind értettek magyarul. A Kertész család 
egyik tagját később egy olyan teremben hallgatták ki, ahol magyar nyelvtanfolyam 
vázlata volt a táblán. 

Egyébként Raţ volt az, aki az asztalunkon talált román büntető törvény-
könyvet (románul: Codul penal) meglátva fellapozta azt a cikkelyt, amely a rend-
szerellenes tevékenységről szólt, és megmutatta, hogy annak értelmében öttől ti-
zenöt évig terjedő börtönbüntetésre számíthatok. Már előzőleg tanulmányoztam a 
könyv tartalmát, hiszen sem a feleségemnek, sem nekem nem volt kétségünk a 
felől, hogy megtalálnak bennünket. Ara-Kovács tagadta ezt a lehetőséget, és még 
utólagos magyarországi nyilatkozataiban is lényegében ostobáknak mondta a sze-
kusokat, és úgy vélte, esetünkben véletlenül találtak szemet. 

Volt egy nagy kartondobozunk tele újságokkal és hetilapokkal. Annak a tete-
jén voltak az Ady Endre Irodalmi Kör tevékenységének legfontosabb dokumentu-
mai, amelyeket a feleségem gyűjtött össze. Mint zsákmányra csaptak le rá, pedig az 
Ady-kör minden rendezvénye nyilvános volt és hivatalosan engedélyezett. 

Az egyik szekus észrevette, hogy az újságban megjelenő Ceauşescu beszé-
deket aláhuzigáltam. (Jegyzetekkel sohasem láttam el, erre vigyáztam.) Kérdőn 
megmutatta ezt is a „szakértőnek”. Az csak megvetően legyintett rá. 

Az egész házat felforgatták. 
A fényképeinket magam nagyítottam; volt hozzá felszerelésem. Egyikük azt 

kívánta, bontsam fel a fényképszárítót, hogy lássa, nem rejtettem-e el valamit ben-
ne. Mondtam, bontsa fel ő. Leplezetlen düh fogott el (közel álltam ahhoz, hogy a 
szárítót a földhöz verjem), amikor mégis nekem kellett megtennem. 

Az egyik szekus a rádiós volt. Ha búgni kezdett a készüléke, felrohant vele 
az udvarra. Csak később tudtuk meg, hogy ott további szekusok tanyáztak, többek 
között hogy feltartóztassák a hozzánk érkező esetleges látogatókat. 

Egész nap teáztunk és cigarettáztunk; a feleségem leült olvasni. Én többnyire 
a két szobát elválasztó küszöbön álltam, arra gondolván, hogy az a szoba lesz gya-
núsabb nekik, amelyikben tartózkodom, és ezért azt jobban feldúlják majd. 

Kora délután megérkezett a főnök, az egész vizsgálat vezetője: Sălăgean 
Ioan. (Akkor még őrnagy volt, de hamarosan alezredesi rangra emelték.) Kihívott 
az udvarra. Nem álltunk meg a miénkben, hanem kimentünk a külső közös nagy 
udvarra, ahol a nagyváradi evangélikus (lutheránus) templom áll. 
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Őt egy dolog érdekli – mondta –, az Ellenpontok. Adjam elő az Ellenponto-
kat, mondjam el, mit tudok róla, és már végeztünk is egymással. 

– Az Ellenpontokról annyit tudok, amennyit a Szabad Európa Rádióban hal-
lottam róla augusztusban – mondtam neki. (A valóság az volt, hogy csak másoktól 
hallottam, hogy ők hallották. Legalábbis Ara-Kovácstól.) 

Erősködött egy darabig, biztosítva engem, hogy semmi következménye nem 
lesz az egésznek, ha előadom az Ellenpontokat, és őszinte leszek. – Sajnálom – 
mondtam –, de nem mondhatok mást, mint eddig. 

Hirtelen megkérdezte, látom-e azt a templomot, és az épületre mutatott. A 
kérdést fenyegetésnek vettem. 

– Azt akarja mondani – kérdeztem –, hogy nem fogom többet látni? 
Továbbra is az Ellenpontokat forszírozta, de ha akarom, se adhattam volna 

elő, mert tényleg nem volt nálunk belőle. Valamennyit, a sokszorosító kerettel (a 
„rámkával”) együtt visszaadtam Ara-Kovácsnak. Érdekes, hogy főleg a kettes szá-
mot kérte többször is tőlem. Ma sem tudom, hogy ez valamilyen csel volt részéől, 
vagy tényleg csak az a szám hiányzott még feltételezhető „gyűjteményükből”. 

Közben azzal piszkált, hogy lám, félek, mert reszketek. Kiszolgáltatott vagy 
megalázó helyzetben tényleg hajlamos vagyok a fázásra, de ebben az esetben kissé 
lengén voltam öltözve a hűvös időhöz. Mondtam is neki, hogy ezt ő is biztosan 
látja. Egyébként ő beszélt le arról, hogy magamra kapjak még valamit, mondván, 
csak néhány perc beszélgetésről van szó. 

Egyelőre inkább az undor és a harag jellemezte a hangulatomat. Persze Ro-
mániában mindenki félt tőlük, én is, hiszen azt tehettek veled, amit akartak. Vagy 
inkább: amit a kapott politikai utasítások számukra megengedtek vagy előírtak. 
Ebben pedig igen nagy volt a bizonytalansági tényező. 

Miután visszatértünk a lakásba, az foglalkoztatott, hogy a törtétekről hogyan 
értesíthetnénk az ismerőseinket. A feleségemnek sikerült feltűnés nélkül kihívnia 
Csaba fiamat a konyhába, és amikor nem járt arra szekus, megkértem, hogy ha 
hazaengedik, kerékpározzon el két baráti házaspárhoz, Spaller Árpádékhoz és Var-
ga Gáborhoz, és mondja el nekik, amit nálunk ma látott. Nem volt könnyű megér-
tetni vele, mert már akkor nagyot hallott (kisgyermek korában a nagyváradi poli-
klinikán elkezelték: egy kitartó hörghurut miatt sztreptomicint inhaláltattak vele, 
amit nem lett volna szabad, mert így alkalmazva halláskárosodást okoz), én pedig 
csak halkan beszélhettem, hogy a szekusok meg ne hallják. Ez a kerékpártúra aztán 
meg is történt aznap késő délután. 

Akkor még nem tudtuk, hogy Nagyváradon a miénkkel egy időben Ara-
Kovács Attilánál és Kertész Lorándnál is házkutatást tartottak. 

A három váradi helyszínből csak nálunk készült jegyzőkönyv az elhurcolt 
anyagokról. Elvitték sok könyvünket, az Ady Endre Irodalmi Körnek minden 
anyagát (kéziratokat, a tevékenységéről szóló újságkivágásokat is, egyes előadá-
sokhoz használt illusztrációkat, minden magnókazettát, amelyre az üléseken el-
hangzottakat rögzítettük), a feleségem verseit, naplóját, leveleket, amelyeket a szü-
leimtől (ők Szatmárnémetiben laktak) vagy különböző ismerősöktől kaptunk, va-
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lamint számos, főleg Nagyvárad és Bihar megye történelmével kapcsolatos jegyze-
temet. 

A legjobban két kölcsönkapott könyv elvesztése bántott. Az egyik Anony-
mus Gesta hungarorumja volt, a másik pedig a Monarchia idején Bihar vármegyé-
ről kiadott monográfia. Ezek gazdáik számára végképp elvesztek. Akárcsak a His-
tória című budapesti folyóirat több példánya is, amelyeket elolvasásra kaptunk egy 
ismerősünktől. 

A könyveink közül talán a Magyar nemzet története köteteit sajnáltuk a leg-
inkább. Odaveszett Zilahy Lajos lapjának, a Hídnak is egy nagy kollekciója.4 

A válogatás vége felé Sălăgean rámutatott a Révai nagy lexikonra (az első tíz 
kötetünk volt meg belőle): „Azt is!” Hogy ez bosszú volt a házkutatás sikertelensé-
ge miatt, azt a többiek arcán megjelenő meglepetés árulta el. Egyikük vissza is 
kérdezett: – Azt is? – A harsogó válasz: „Azt mondtam, azt is!” 

A jegyzőkönyv Magyarországra való áttelepedésünk idején (1984. július) 
kétségtelenül abba a fakofferbe került, amelybe a személyesebb írott dolgainkat 
tettük, és átadtuk a szüleimnek megőrzésre. Anyám később „megcenzúrázta” a 
tartalmát, és kidobta azt, ami nem volt a tetszésére. Erre sajnos nem számítottam. 
Minden bizonnyal az ő akciójának esett áldozatul a jegyzőkönyv is. Ha meglett 
volna, ’90 után mindjárt kértük volna a román hatóságoktól mindannak a vissza-
szolgáltatását, ami a listán szerepelt. A papír sajnos a szüleim halála után sem ke-
rült elő. 

Amikor délután négy táján befejezték, spárgát kértek, hogy össze tudják köt-
ni a zsákmányt. Tartalék ruháskötelünket még idejében eldugtam, így a szekusok 
kissé káromkodva cipelték ki az utcán várakozó kocsikhoz a cukorspárga-
maradékokkal összekötött ingóságainkat. 

 Azt mondták, menjünk velük mi is egy félórás beszélgetésre. S milyen az 
ember: szerettem volna hinni, hogy valóban csak egy félóra lesz belőle. A fiamat és 
a sógoromat hazaengedték, de az ugyancsak kiskorú sógornőmet Sălăgean paran-
csára velünk hozták. 

A lakásból való kijövetel előtt Sălăgean végignézett a hiányosan berendezett 
szobáinkon, a falak plakátokkal leplezni igyekezett nedvességén, és megjegyezte: 

– Egy tanárnak negyvenéves korában ilyen nyomorban kell laknia? Mással 
kell magának foglalkozni, ahelyett, hogy normális életkörülményeket igyekezne 
teremteni magának? – Majd hozzátette: lehet, hogy ő fog nekem lakást szerezni.5 

                                                      
4 Nagyon sajnálok egy ifjúsági könyvsorozatot, amely vékony kis kék kötetekből állt. Főleg 

a magyar történelem alakjairól szólt (a legtöbbet Gaál Mózes írta), de például Néróról és 
Makedón Nagy Sándorról sem feledkeztek meg. Ez még apai örökség volt, a tartal-
mukat is nagyon szerettem, de elkövettem azt az ostobaságot, hogy gyermekkoromban 
beléjük nyomtam egy pecsétet. Apám a hivatali munkájának egy részét gyakran haza-
hozta, és volt egy ANULAT (magyarul: érvénytelenítve) bélyegzője. Én ezt pecsételtem 
a könyvekbe. Az egyik szekus összeszedte, és azzal a felkiáltással nyújtotta át az elkob-
zandó könyveket összeszedőnek, hogy ezek „annulláltak”. Vagyis valamelyik könyvtár 
feltételezhetően kiselejtezte, és én így juthattam hozzá. Nevetséges és kétségtelenül hiá-
bavaló lett volna, ha magyarázkodni kezdek. 
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A leghosszabb éjszakám kezdete 
A szeku kapuján belépve a kapusfülkénél le kellett adnunk a személyazo-

nossági igazolványainkat, majd bevezettek a mögötte levő első terembe, és ma-
gunkra hagytak minket. Kifejezetten váróteremnek tűnt a „vendégek” számára, bár 
lehet, hogy gyűlésterem (is) volt. Tele volt aggatva politikai propagandaanyaggal. 
A falakra és a mennyezetre irányuló néma körbemutatással felhívtam a feleségem 
és a sógornőm figyelmét a valószínű rejtett mikrofonra. (A kamera lehetősége ak-
kor még nem jutott eszembe.) 

Mi hárman erről a napról egy említés erejéig minden évben megemlékeztünk 
eddig. A feleségem húga, Anikó, Szűcs Anna Mária ettől az évtől (2007) már nem 
vesz ebben részt többé: június 19-én itthagyott bennünket. Rákbeteg volt. A csa-
ládból ő az első, aki idegen földben nyugszik. Göteborg Kviberg nevű temetőjében 
van a sírja. 

Jó hosszan várattak abban a teremben bennünket. Ez kétségtelenül hozzátar-
tozik az idegi kifárasztás taktikájához. 

Háromnegyed hatkor jöttek értem. (Az időpontot a feleségem jegyezte meg.) 
A szomszédos terembe vittek át, ahol Kiss6 (gondolom, így írta a nevét) őrnagyhoz 
kerültem. Magyarul beszéltünk, és kétségtelenül a „szelíd ember” szerepét osz-
tották ki rá. Egyáltalán nem volt rokonszenves személyiség; a feleségemmel egy-
más között csak patkánynak neveztük. Kérésére leírtam, mit tudok az Ellen-
pontokról. A nyilatkozatom tartalma megegyezett azzal, amit Sălăgeannak az udva-
runkon elmondtam. Később Raţ bejött, elolvasta, összetépte, és dühösen elment. 

Kissnek kijelentettem, hogy én mást nem mondhatok, mint eddig, és újra le-
írtam ugyanazt a szöveget. 

Üresjárat következett a beszélgetésben. 
Nekem eszembe jutott az az eset, amikor mintegy másfél évvel korábban a 

szeku Ara-Kovács Attilának a nővére lakásából vitte el az ott megőrzésre hagyott 
kéziratait. Én akkor jártam életemben először a biztonsági szerveknél. András őr-
nagy keresett meg engem az iskolában, ahol tanítottam, hogy nincsenek-e nálunk 
Ara-Kovács írásai. Mi tele voltunk velük, mert szerzőjük a megmaradtakat hozzánk 
menekítette, főleg a használaton kívül levő konyhai tűzhelyünk sütője alatt volt sok 
(petróleumlámpán főztünk), de azt mondtam, hogy semmi nincs. Házkutatást nem 
tartottak, viszont András behívott hozzájuk egy kis beszélgetésre. Néhány komp-
romittáló mondatot olvasott fel nekem az Ara-Kovács írásaiból, például a Szovjet-
unióval kapcsolatban azt, hogy „az ellenségeink ellenségei nem biztos, hogy a mi 
barátaink”. (Én – a mondat második felét figyelembe sem véve – ebben semmi 
kivetnivalót nem találtam, mondván, hogy Románia sincs kifejezetten jó viszony-
ban a Szovjetunióval.) Az alkalmat kihasználtam arra, hogy elmondjam, mennyire 

                                                                                                                                       
5 A lakásunk nyomorúságos voltát a szekuritáte épületében is említette nekem, hozzátéve: 

lám (Ara-Kovács) Attila a központi fűtés melegében ébred, és akár egész nap pizsamá-
ban lófrálhat a lakásban. 

6 Azoknál, akiknek nem jut eszembe, vagy eleve nem ismerem, nem említek keresztnevet. 
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értetlenül állok a nagyváradi Ady Endre Irodalmi Kört ért zaklatások és a vele kap-
csolatos, tényekkel bizonyítható bizalmatlanság miatt. András erre elkezdett sóhaj-
tozni, hogy ha én tudnám, mennyi probléma van! (Egyszer köszönés nélkül belé-
pett Sălăgean, mellém telepedett, vagy egy negyedóráig hallgatta az Andrással 
folytatott beszélgetésünket, majd mikor elment, komoran figyelmeztetett: „nehogy 
még egyszer találkozzunk ebben az épületben.”) 

A Kissel való beszélgetést emlékezetem szerint ugyancsak az Ady-körnek a 
hivatalosságokkal kapcsolatos problémáira tereltem, de az biztos, hogy rövidesen 
annál a Bihar megyéről szóló kismonográfiánál7 kötöttem ki, amelyet a nagyváradi 
múzeum munkatársai írtak, és amelyben megfeledkeztek a magyaroknak e vidék 
történelmében betöltött szerepéről, illetve meghamisították azt.8 

Kiss azt javasolta, hogy írjam be ezt is a „vallomásomba”. Valóban ki is 
használtam erre az alkalmat. Valamilyen módon az Ellenpontokról írtakhoz kap-
csolhattam, de már nem emlékszem rá, hogyan. 

Közben – mint utólag megtudtam – a feleségem és a sógornőm továbbra is a 
váróteremben maradtak, és hol az egyik, hol a másik szekus nézett be hozzájuk, 
nem igazi kihallgatásra, inkább csak pofavizitre. 

Egy ízben Ilona kint járt a vécén, visszatérőben eltévesztette a szobáját, és 
benyitott „hozzám”. 

Később belépett Raţ őrnagy, és elolvasva, amit írtam, üvölteni kezdett. Alul-
ról belerúgott a székembe, mintha fel akart volna rúgni. A szék kissé megbillent, én 
felpattantam, felháborodottan kikértem magamnak ezt a bánásmódot, és jobb kéz-
zel felemeltem az asztalon levő nehéz üveghamutartót. – Mit akar tőlem? – kérdez-
tem. – Hát vegye elő a pisztolyát, és lőjön le. – Még arra is sor kerülhet – mondta, 
és kiment. 

Az üveghamutartó megragadása nem spontán reakció volt. A Szabad Európa 
Rádió román adásában beszélgetést hallottam egyszer egy akkor nemrég Nyugatra 
került románnal. Az ő elmondása szerint a bukaresti szekusok nem ütötték, amikor 
értésükre adta (szóban vagy tettel, már nem emlékszem), hogy visszaüt. Most, mi-
közben visszaültem a székemre, rájöttem, hogy ez legfeljebb verekedésben járatos 
embereknek való. Lehet, hogy én, aki igazán sohasem verekedtem, csak nevetsé-
gessé teszem magam. 

Nemsokára András őrnagy jött be. Neki is felhánytam, hogy micsoda bá-
násmódban van itt részem. Erre ő is üvölteni kezdett: „Tóth úr, az Isten b… meg a 
fülét! Nagy szarban vannak! Írja le az igazat, azt, ami történt!” 

Ezt a kiabálást a feleségem is hallotta a szomszéd szobából, csak nem tudta, 
kitől származik. 

                                                      
7 Bihor – Judeţele Patriei (magyarul: Bihar – a haza megyéi). Sport és Turisztikai Kiadó, 

Bukarest, 1979. 
8 A múlt metszetei címen 1980-ban írtam e témáról egy cikket, de a Hét című bukaresti 

hetilap nem vállalkozott a közlésére. Végül az Új Látóhatár 1989/2-es számában jelent 
meg. Lásd még: Tóth Károly Antal: Hova-tovább? Az Ellenpontok dokumentumai, 
esszék, tanulmányok. Magyar Ökumenikus Önképzőkör, Stockholm – Savaria Uni-
versity Press, Szombathely, 1994. 91–106.  
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Ekkor kezdett erősödni az az érzésem, hogy ezeknek nagyon is konkrét is-
mereteik lehetnek az akciónkról, de jó lett volna tudni, hogy mik azok. 

Tíz óra tájban felvittek engem Sălăgeanhoz az emeletre. Azt hiszem, mind-
járt emlékezetembe idézte: lám, ő egyszer már figyelmeztetett, nehogy még egy-
szer találkozzunk ott náluk. 

A terem ablakai az utcára néztek. Négy íróasztal volt benne, engem a legki-
sebbhez ültettek. Balra mellettem az egyik ablak, jobbra középen az ajtó. Néhány 
napig jobbára ez lett a „tanyám”. 

A főnök kávéval kínált, de nem fogadtam el. Nyugodtan igyam meg – mond-
ta –, nincs megmérgezve. Hogy bizonyítsa, végül a nekem készített csészébe is 
beleivott, a kávéval öblögetve a száját. 

A kihallgatások napjaiban egyszer sem ittam a kávéjukból, talán kétszer fo-
gadtam el egy kevés ennivalót (főleg sajtot, amit akkoriban sehol nem lehetett kap-
ni). Viszont még nagy dohányos voltam, és bizony sokat cigarettáztam (a maga-
mét!). A szűrő nélküli sepsiszentgyörgyi Carpaţi (ahogy magyarul mondtuk neki: 
kárpáci) volt a kedvencem; szipkába tett vattán keresztül szívtam. A hamutartó az 
órák folyamán lassan megtelt a sárgásbarnára kátrányozódott vattadarabokkal. Ha 
jól emlékszem, a kihallgatás-vallatás egész ideje alatt csak egyszer történt meg, 
hogy egy-két órán át nem engedtek rágyújtani. 

Sălăgean, egyértelműen az Ellenpontokra utalva, azzal kezdte, hogy fel van 
háborodva, mert Kolozsvárról kellett megtudnia, mi történik itt Váradon. 

 
Az információk lehetséges forrásaiból 
A szekun a kihallgatás mindig szellemi birkózás is, amelynek során a fizikai 

erőfölény a hatóság birtokában van, ezért annak több az esélye a sikerre. Velem 
szemben a szekunak semmiféle (legalábbis felmutatott) tárgyi bizonyítéka nem 
volt, viszont rólam-rólunk információi igen, és nekem fontos volt tudnom, mik 
ezek. Természetesen hamis információkat is bedobnak, hogy engem átverve kész-
tessenek a vallomásra. 

A Kolozsvárra való utalást, amelyet Sălăgean még legalább kétszer megis-
mételt a vallatás napjai alatt, ilyen hamis közlésnek gyanítottam, amelynek fő 
funkciója egyrészt az igazság ismeretének a látszatát kelteni, másrészt bizalmatlan-
ságot szítani az Ellenpontok résztvevői között. Ő azonban semmilyen konkrétum-
mal nem rukkolt elő azon túl, hogy biztosra veszi: én tudok valamit az Ellenpon-
tokról. Ezért arra gondoltam, hogy az említett kijelentéssel a szervek fő célja a 
gyanakvásom felkeltése Keszthelyi Andrással, de főleg Szőcs Gézával szemben, 
hiszen kettejük közül ez utóbbival volt akkoriban kapcsolatunk. Kapásból vissza-
utasítottam, hogy így hagyjam magam tőlük átejteni.9 

Keszthelyiről épp a szekuritátén tudtuk meg, hogy másnap, hétfőn, novem-
ber 8-án került a szervek kezébe az utcán, táskájában húszvalahány Ellenpontok-
számmal. Csak jóval később értesültünk arról, hogy Szőcs Gézát már 6-án, szom-

                                                      
9 A kihallgatások alatt a feleségemnek is, nekem is nem egy ízben mondták: ha tudnánk, 

hogyan nyilatkozik rólunk Szőcs Géza és Ara-Kovács Attila! 
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baton kihallgatták. Mindenesetre nem tudtunk róla semmit, és sokáig azt hittük, 
hogy eltüntették őt: a börtönben van, vagy talán meg is ölték. Nem hittünk annak a 
hírnek, hogy az állambiztonsági szervek keresik őt, pedig valóban így volt, és csak 
december 11. körül akadtak rá újra a Székelyföldön. 

Most, utólag, a kérdés az, hogy mondhatott-e valóban valami olyat a 6-i ki-
hallgatáson, ami a szekusok figyelmét ránk terelte, vagy talán csak megerősítette a 
velünk kapcsolatos gyanakvásaikat? Röviden: lehetett-e valami igazság abban, 
amit Sălăgean a kolozsvári értesüléséről mondott? 

A meglehetősen kaotikus jellegű Budapesti beszélgetés10 során Szőcs Géza 
elmondta, hogy miután őt a szervek 1982. november 6-án (tehát egy nappal a 
nagyváradi akció előtt) bekísérték, kijelentették neki, hogy „a játéknak vége”, és 
hogy mind Keszthelyi András,11 mind pedig „a váradiak” letartóztatásban vannak. 
A váradiakból néhány mondattal később „a két váradi” lett, pedig Szőcsnek Ker-
tészékkel, Ara-Kováccsal és velünk együtt három olyan ismerőse volt, akiknél 
másnap házkutatást tartottak. Igaz, Kertészéknek nem volt részük az Ellenpontok 
létrehozásában. Szőcs elmondása szerint a szekusok kijelentették neki, hogy „min-
dent tudunk rólatok”, mire ő azt válaszolta, hogy „nekem az égvilágon semmi sze-
repem, ezek jó barátaim, akiket emlegettek”. A szövegből nehéz kivenni, hogy 
valójában hogyan történt, mert először arról van szó, hogy „a két váradit” a 
szekusok nem említik név szerint, később viszont faggatásukra Szőcs azt mondja 
nekik, hogy Keszthelyi a barátja, de a váradiak nem. Kertészéknél csak megszállni 
szokott, Ara-Kováccsal „felületes munkatársi kapcsolatban” van, „mert az Igazság-
nak szokott volt írni”, engem pedig „alig ismer”. 

Szőcs Géza töredékes és zavaros beszámolója a november 6-i kihallgatásáról 
nemigen segít bennünket ahhoz, hogy bármit is biztosan kijelenthessünk 
Sălăgeannak a kolozsvári eredetű információkra való utalásáról. Szőcs a letartózta-
tásunk hírével kapcsolatosan a beszélgetésünk során megjegyezte: „Én különben 
elkövettem azt a hibát, hogy bedőltem nekik.” Majd később: „…olyan pontosan 
hivatkoztak azokra, akik az ügyben benne voltak, hogy gondoltam, úgy látszik, 
valahogy elcsíptek benneteket, s ti még nem mártottatok be engem”. Gondolván, 
„…ki tudja meddig tart ki az ellenállásotok, nekem jobb, hogyha eltűnök, nehogy 
valamelyikőtök elszólja magát…” „S akkor léptem meg Kolozsvárról.” Vagyis 
vasárnapról hétfőre virradó éjszaka. Következésképp a Nagyváradon tartott három 
házkutatás idején Szőcs Géza még elérhető volt a román állambiztonsági szervek 
számára. Az elmondottak valószínűsítik, hogy a Szőcs szombati kihallgatása vala-

                                                      
10 A Budapesti beszélgetés az Ellenpontokról – 1986 a jelzett év szeptemberében a 18-ról 

19-re és a 20-ról 21-re virradó két éjszakán zajlott a folyóirat „kemény mag”-nak elne-
vezett négy szerkesztője részvételével a mi Vérhalom utcai lakásunkon. A beszélgetés 
anyagát a kilencvenes évek elején megkapta a nemrég (e visszaemlékezés megírásának 
évében, 2007-ben) feloszlatott Teleki Intézet is.  
A „Beszélgetés” ebben a kötetben is olvasható. 

11 Keszthelyi Gyulának, az akkori kolozsvári napilap, az Igazság főszerkesztőjének a fia. 
Akkor egyetemista volt. Rendszeresen írt az Ellenpontokba, nem utolsósorban annak 
Állítólag rovatába. 
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milyen módon igazolta előttük a váradiakkal kapcsolatos feltételezéseiket, amelyek 
minden bizonnyal több szálon is befutó értesülésekre épültek. A velem szembeni 
viselkedésük azt sugallja, hogy ekkor állhatott össze egésszé bennük a kép. 

 
Július óta figyelik a lakásunkat – mondta Sălăgean. Ez összevágott néhány 

észrevételünkkel. Mindenekelőtt azzal, hogy amikor a velünk egy épületben levő 
óvoda 1982-ben nyári szabadságra ment, valamiféle munkálatok kezdődtek fölöt-
tünk, és mi gyanakodva figyeltük a kopácsolást. 

Ha az utcáról beléptünk a kapun, jobbra emelkedett az evangélikus templom, 
balra pedig négy lakás sorakozott. A szemben levő épület bal felé eső alagsorában 
laktunk mi, a jobb oldalon, velünk átellenben pedig egy özvegyasszony. Fölöttünk 
voltak az óvoda helyiségei, hátrébb egy imaterem, amely fűthető volt, ezért télen 
abban tartották az istentiszteletet, valamint ide jártak egész évben az unitáriusok is. 
Az imaterem mellett volt az evangélikus tiszteletes irodája. Az egész terület az 
evangélikus egyház tulajdona volt; mi is nekik fizettük a házbért. 

A fejünk feletti kopácsolás az óvoda felől jött, és arra gyanakodtunk, hogy 
lehallgató berendezést szereltek ott fel. Egyszer kölcsönkértem egy táskarádiót, 
amelyen ultrarövid hullámú adásokat is lehetett fogni, mert állítólag ez sípolni 
kezd, ha a lehallgató adójának a hullámhosszára állítjuk. Tekergettem, de nem sí-
polt sehol. 

Ugyanazon a nyáron váratlanul beköltözött az imaterem melletti irodába Bo-
da József unitárius pap. Elmondása szerint azért, mert bérbe adta a kolozsvári laká-
sát. Addig soha nem zártuk a kaput. Most ő szinte ránk erőszakolta, hogy éjjelre be 
kell zárni, mert egyszer – mondta – gyanús alakokat látott őgyelegni az udvar egyik 
sarkában. Kapukulcsot csináltatott minden lakónak, ezért ha hozzánk későn jött 
valaki, be kellett zörgetnie a kapu melletti lakásba, hogy beengedjék. 

Valamelyik reggel korai időben a feleségem egy gyűrött arcú, topis öltözetű 
férfit látott kijönni abból a részből, ahol az unitárius pap lakott. Mi meghökkenve 
találgattuk, hogy talán buzitanya jött létre az épületben. 

Az Ellenpontok-ügyben történt kihallgatások lezajlása után Deák Ödön, az 
evangélikusok lelkésze, akivel mi jó kapcsolatban voltunk, elmondta, hogy’82 
nyarán vagy kora őszén egy ízben több férfi vette körül, amikor be akart menni az 
irodájába, és számon kérték tőle, hogy mit keres ott. Szekusok voltak. 

Lehet, hogy a kora reggel távozó is inkább szekus volt, mint homoszexuális, 
és az unitárius lelkész jelenléte csak fedezetül szolgált az ilyenek feltűnésmentes 
jövése-menése számára. 

Nem lehet tudni, mennyi információt sikerült így összegyűjteniük, hiszen 
például az Ellenpontok Programjavaslatának12 a szövegét és a Memorandum13 ne-

                                                      
12 Pontos címe: Az Ellenpontok szerkesztőségének PROGRAMJAVASLATA a romániai ma-

gyarság jogfosztott helyzetének megváltoztatása érdekében. In: Ellenpontok i. m. 318. 
13 Pontos címe: MEMORANDUM a helsinki értekezlet megállapodásainak betartását el-

lenőrző madridi konferencia résztvevőihez. In: Ellenpontok i. m. 316. 
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vünkkel való nyílt vállalásának kérdését is ott tárgyaltuk meg nálunk. És nem sut-
togtunk, hanem normális hangon beszélgettünk. 

 
Az Ellenpontok rövid története14 című visszaemlékezésemben azt írtam, 

hogy a július eleji fokozott megfigyelésünk még nem lehetett kapcsolatban az El-
lenpontokkal. Inkább az Ady Endre Irodalmi Kör utáni összejövetelekre, és általá-
ban a sok nálunk megforduló emberre gondoltam. (Boriska nénit, az egyik lakót – 
német asszony volt, de tudott magyarul is –, aki a házkönyvet kezelte, egy rendőr 
vagy szekus a megelőző időben többször is megfenyegette, mert soknak találta az 
udvar nagy forgalmát.) Viszont ha tekintetbe vesszük, hogy Bollobás Enikő július 
elején Ara-Kovács Attilával és Szőcs Gézával megismerkedni érkezett Erdélybe, 
mert otthon, Magyarországon azt hallotta róluk, hogy ők szerkesztik az Ellenpon-
tokat, akkor erről a román állambiztonság is kétségtelenül értesülhetett. Nem tu-
dom, miért vettük mi annyira adottnak, hogy a szeku csak a Szabad Európa Rádió 
augusztus végi adásából hallott először a szamizdatunkról? Ara-Kovács akkoriban 
szinte naponta benézett hozzánk. Lehet, hogy a megfigyelésünket elrendelő döntés 
éppen az Ellenpontokról szóló hírek miatt (is) született.     

 
Jönnek a „fiúk”       
Térjünk vissza a kihallgatásra. Sălăgean azt mondta, írjam le őszintén, mi 

történt, mit tudok az Ellenpontokról, és ő garantálja, hogy utána szépen hazame-
gyek, és semmi következménye nem lesz az esetnek, semmi bajom nem lesz miat-
ta. Ezt többször is elmondta, mert én ragaszkodtam ahhoz, hogy nincs mit mondjak 
azon kívül, amit már elmondtam. Higgyek neki – mondta –; ő a gyermekei életére 
esküszik, hogy valóban semmi bajom nem lesz, ha elmondom, amit tudok. 

Én az ilyen típusú esküvéseket meg átkozódásokat soha nem vettem komo-
lyan, ezért – noha rossz érzéssel, és tettem emléke azóta is nyomaszt – a gyerme-
kem életére esküdtem (akkor még csak Csaba fiam létezett, az első házasságom-
ból), hogy én az igazat mondtam. „Aha, maga filozófus” – volt rá a reakciója. 

Ezután stílust változtatott, mintegy bemutatva, hogy tud ő más is lenni. Ek-
kortájt mondta el, hogy van egy szkopolamin nevű injekciójuk, amelyet már a Ges-
tapo is használt vallatáskor a nyelvek megoldására. Kikapcsolja az akaratot, így az 
ember nem képes semmit elhallgatni. 

 Elárulta, nekem, hogy őt a beosztottjai „dracu”-nak (ördögnek) nevezik, és 
az ezután mondott szövegei szerint valóban sátáni figurának tűnt, olyannyira, hogy 
kissé szorongva eltöprengtem: lám talán egy nem egészen normális figura kezébe 
kerültem. Közben az ember igyekszik éber lenni, benyomásait ellenőrizni, de azért 
eltelt némi idő, míg világossá lett előttem, hogy inkább egy (feltehetően sokszor 
begyakorolt) színházi előadás tanúja voltam. A felismerést az is késleltette, hogy 
látva „megátalkodottságomat”, dühödten megfenyegetett: kint van vagy tizenhét-
tizennyolc ember, és mind csak arra vár, hogy nekem essen. 

                                                      
14 Lásd: Ellenpontok. i. m. 5., illetve a http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=480 

honlapcímen. 
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– Küldjem be a fiúkat? – kérdezte. 
– Hát, ha akarja, küldje – mondtam neki. 
Ekkor kiment. Én ott ültem, és vártam a „fiúkat”. Nem voltak kétségeim afe-

lől, hogy ha parancsot kapnak rá, engem puhára vernek. 
Egyszer nyílt az ajtó, a vérnyomásom a magasba szökkent, de csak Sălăgean 

volt megint. Megkérdezte, nem gondoltam-e meg magam. – Nincs mit meggon-
dolnom – mondtam neki.  

Egy idő után bejött Dulama15 kapitány, akit már ismertem a házkutatásról. 
Erős léptekkel jött be a szoba közepe felé. Megkérdeztem tőle, azért jött-e, hogy 
verjen engem? Meghökkenve felhorkant, hogy: mit mondok én? 

– Á, semmi – mondtam –, csak ostobaságokat beszélek. 
Nemsokára bejött Raţ Ioan,16 és Dulama Mihai méltatlankodva idézte neki a 

kérdésemet. Mindketten haragosan néztek rám. 
Amikor megint egyedül maradtunk, akkor Dulama módszeresen szapulni 

kezdett engem. Ő lett az én fő verőemberem, és hamarosan kitapasztalhattam, ho-
gyan készíti magát a verésre, hogyan hecceli magát egy magasabb indulati szintre. 
Később hallottam, hogy otthon is „gyakorol”: verte a feleségét és a gyermekeit is. 

Egy ízben nem értettem, mit mond, és udvariasan visszakérdeztem. „Egy 
szemét vagy” – ismételte megvetően az előbbi mondatát. Én pedig szégyenkezve 
állapítottam meg: úgy kell nekem, magam provokálom ki a pótlólagos megalázá-
somat. 

Amikor az idegi állapota elérte a verési szintet, akkor megütött. Én felkap-
tam a székemet, és azzal védekeztem. A szekus parancsolóan ismételgette, hogy 
tegyem le a széket. Nem tettem le. Végül egy darabig kergetőztünk az én asztalom 
és a mellette levő körül. Ne szépítsek: ő kergetett engem. Ekkor már az volt a kí-
vánsága, hogy üljek le a helyemre. 

A lényeg az, hogy főleg a fejemre kaptam néhányat. Az egyik ütésétől hóna-
pokig zúgott a bal fülem. 

Már nem emlékszem pontosan, de lehet, hogy egy sor verés után neki is ír-
tam egy „vallomást”. Ha igen, akkor ugyanazzal a szöveggel, mint az előbbieket. 

Miután Dulama kiment, egy Radu nevű szekus következett. Ő a „jó 
szekusok” képviseletében lépett fel, leült velem szemben az asztal másik oldalán, 
biztatott, hogy cigarettázzak nyugodtan, és puhított. Törvényszéki orvosnak mond-
ta magát. Ő volt az, aki két nappal később be akarta nekem adni a szkopolamint. 
Most kissé részegnek látszott, és azt hiszem, ha nem tépte össze, talán ő is elment 
végül az előbbiekhez hasonló vallomásommal.  

                                                      
15 Értesüléseim szerint Ceauşescu bukása után Mihai Dulama Bukarestbe került, és a szeku-

ritáte helyébe létesített Serviciul Român de Informaţii (SRI – Román Hírszerző Szol-
gálat) megbecsült tagja lett. 

16 Róla nem sokkal az Ellenpontok-ügy után kiderült, hogy vészes fehérvérűségben szen-
ved, elhagyta az állambiztonsági szervek szolgálatát, és az Înfrăţirea (magyarul: testvé-
riség) nevű nagyváradi gépgyárban kapott alkalmazást. Állítólag már régen halott. 
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Aztán bejöttek egyszerre hárman, és megálltak a hátam mögött. Egyikük si-
mogatni kezdte a fejemet. Én meg vártam, mikor változik hirtelen ütéssé a simoga-
tás. De elmentek verekedés nélkül. 

Bejött megint Dulama, és kezdődött köztünk újra a hercehurca. Végül meg-
untam, odamentem hozzá, megálltam közvetlen előtte, és azt mondtam: „Itt va-
gyok, tessék, üssön.” Ekkor nem ütött. Raţnak aztán ott előttem panaszolta el, hogy 
én mivel mentem hozzá. 

Egyik bejövetele alkalmával Raţ hozzáfogott megint ordítani. 
– Nézd meg – kiabálta Dulamának –, ez folyton úgy néz ránk, mintha ő hall-

gatna ki bennünket, nem pedig mi őt! 
Ez már néhány verés után volt. Jobbnak láttam egy kicsit lejjebb csavarni a 

pillantásomat, hogy ne „provokáljam” őket. 
Valószínű, hogy már ezen a napon elkezdődött az ismerőseimet, magyaror-

szági kapcsolataimat firtató kérdezősködés, de ebből nem sok maradt meg az emlé-
kezetemben, inkább a következő napokhoz kapcsolódik bennem. Valószínűleg nem 
alaptalanul, mert a szekusokat inkább az Ellenpontok érdekelték, a személyekre 
vonatkozó kérdések is főleg ehhez kapcsolódtak majd. 

Egy Stockholmban élő erdélyi ismerősöm, akit otthon zaklattak a szervek, 
azt mondta nekem egyszer: Mindegy az, hogy csak szóval bánt a szeku, vagy pedig 
vernek is, ugyanazt éli meg az ember mindkét esetben. 

Ez bizony nagy tévedés. Kijelentése azt bizonyította, hogy ez utóbbit még 
nem tapasztalta meg, ezért nem tudta, hogy a durva szó előbb-utóbb lepereg az 
emberről, a durva tett viszont a lelken is tovább hagy nyomot. 

Amikor már ütnek is, egy teljesen más helyzet jön létre. A fájdalomnak az 
egészben semmi jelentősége nincs, de a fizikai kiszolgáltatottság megélése megalá-
zóbb élmény, mint ha csak szóval bántanak. Amikor az ember először tapasztalja, 
ez olyan „élmény”, amely minden mást háttérbe szorít. 

Közben néha Sălăgean is bejött, talán azért, hogy személyesen is felmérje a 
helyzet „alakulását”. Egy ízben megkérdezte: Mit szólnék, ha itt a szomszéd szo-
bában meglátnám összetörve, véres húscafatként a feleségemet? (Azt a kifejezést 
használta, hogy harcea-parcea – olv.: hárcsá-párcsá –, ami azt is jelenti, hogy dara-
bokra vágva.) Egészen furcsa: nem tudtam felháborodni, gyűlölni sem. Csak néz-
tem a szekust, és valami néma és halálos iszonyat fogott el. Ez egy olyan határ-
helyzet, amelyben az ember már nem tudja, mi fog benne történni. 

 
A feleségem, Ilona akkor huszonnégy éves volt. Egy szép büszke, tiszta lé-

lek. Nagyon jól tudta, mit vállal, amikor az Ellenpontok munkatársa lett. Valójában 
ő volt az egyedüli nő közöttünk. Nemcsak a szerkesztés ügyeibe folyt be, hanem 
részt vett a sokszorosításban is, sőt neve ott szerepel az Ellenpontok című kötetben 
a feloldott nevek között az egyik háromszemélyes beszélgetés szövege alatt, 
ugyanakkor része volt a Programjavaslat végső szövegének a kialakításában is. 
Vajon miféle lelki torzulása késztette Ara-Kovács Attilát arra, hogy utólag mindent 
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megtegyen az ’56-os hőssel azonos nevű mai Tóth Ilona szamizdatos szerepének 
homályba borításáért?17 

 
„Vallok” – kétszer is 
Jóval éjfél után lehettünk már. Az eddigi vallatás alapján az volt a határozott 

érzésem, hogy olyan információkkal bírnak, amelyeknek bevallásáig nem fognak 
békén hagyni bennünket. Azt hiába szorgalmaztam – ismételten –, hogy ha van 
terhelő bizonyítékuk, akkor állítsanak bíróság elé, de ha nincs, akkor hagyjanak 
békén, mert nem csináltam semmit. 

Közben elmondták, hogy Ara-Kovács Attila is, Kertészék is benn vannak, és 
Szőcs Gézát is említették. Kertész Loránd és Éva a Szőcs vendégül látása, Kertész 
Attila pedig az Ara-Kováccsal való barátsága miatt lett gyanús, de mi, többiek 
tényleg az Ellenpontok gárdájához tartoztunk. Úgy éreztem, adnom kell nekik va-
lamit, amin rágódhatnak, és a reakcióikból esetleg magam is további információk-
hoz vagy legalább sejtésekhez juthatok. 

Bejelentettem, hogy elmondom, amit tudok az Ellenpontokról. Ilyenkor 
mindjárt nagy lesz a béke, nyugalom árasztja el a rohadt irodát, és az ember lelke 
pihen egy kicsit. A szekusok higgadtan jönnek-mennek, vagy hallgatják a történe-
temet. Közben hol az egyik, hol a másik újra és újra rákérdez valamire, vagy visz-
szakérdez a már elmondott részletekre. 

Elmondtam, hogy az Ellenpontok első három száma bizony járt nálam, és én 
el is olvastam azokat. Egy magyarországi ismerősöm hozta, mutatta nekem mint 
érdekességet, és végül itt hagyta nálam. Megkérdezték, ki volt az illető. Mondom, 
Ferinek hívják, de a vezetéknevére nem emlékszem pontosan. Szekeresnek vagy 
Kerekesnek hívják. 

Mondhattam volna csak az egyik nevet, úgysem ismertem ilyet, de nem 
akartam, hogy egy esetleg egyező nevű magyar állampolgárnak kellemetlensége 
legyen majd a határon. 

Arra a kérdésre, hogy hol készült, azt mondtam: Feri szerint Erdélyben. De 
érdekes, hogy nem Erdély felől, hanem Magyarországról érkezett. 

Ez egy kompromisszum volt részemről. Ara-Kovács Attila és Szőcs Géza azt 
szorgalmazták, hogy tereljük a gyanút Magyarországra, tegyünk úgy, mintha ott 
készülne. Én ezzel nem értettem egyet, és egy ilyen hibrid megoldáshoz folyamod-
tam. 

– Mi lett aztán a lap példányaival? 
– Amikor Pap Béla nevű kolozsvári ismerősünk az őszi szalontai Arany Já-

nos ünnepségek idején erre járt, és elmesélte, hogy az állambiztonság kihallgatta, 
az Ellenpontokról faggatván őt, én megijedtem, és elégettem a folyóiratokat. 

                                                      
17 Érdekes, hogy mind Ara-Kovács Attila, mind pedig Szőcs Géza a nyolcvanas évek máso-

dik felében (külön-külön) szervezett amerikai előadókörútjukon elfelejtették megemlíte-
ni, hogy rajtuk kívül másoknak is volt szerepe az Ellenpontokban. Ezt montreali ismerő-
seinktől hallottuk, amikor a családommal ott majd egy évig kanadai bevándorlók volt-
unk. 
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Itt egy valós eseményt kevertem szándékosan a történetbe, mert – mint a po-
litikából és az ideologizált történelemből megtanulhatjuk – egy igaz vonatkozás 
hitelesebbé szokta tenni a valótlan állításokat. Egyébként Pap Béla (ma Magyaror-
szágon él, és fafaragással foglalkozik) valójában nem tudott semmit az Ellenpon-
tokról; főleg a szekutól hallott róla. 

Megkérdezték, kinek mutattam meg a lapot. A vallomásom első változatában 
azt mondtam, hogy senkinek nem mutattam az Ellenpontokat. 

– A feleségem látta-e? 
Ez egy nehéz kérdés volt számomra, mert úgy véltem, hogy közismerten jó 

kapcsolatunk kétségessé tette volna a szekusok előtt, ha határozottan tagadom. 
Hiszen Ilonával életünk minden mozzanata teljesen közös volt, és – kétségtelen 
naivitásból – úgy képzeltem, ezt más is úgy látja, mint mi magunk. Ezért azt vála-
szoltam: láthatta az Ellenpontok példányait a fiókban, ahova tettem őket, és talán ő 
is belenézett. 

A nyugalmat hamarosan a szekusok újabb agresszív magatartása váltotta fel. 
Valószínűleg ekkor mondtam először nekik (még megtörtént vagy kétszer), hogy 
én nem bírom a verést, ezért inkább mondják meg, mit írjak. Leírom azt, amit 
mondanak. Kíváncsi voltam, van-e valami határozott céljuk velünk. Ha ők diktál-
ják a vallomásomat, akkor abból ez kiderülhetett volna. Nyilván nem írtam volna 
azt, amit ők akarnak. 

– Csak az igazat írjam le – mondták –, ők arra kíváncsiak. 
Mindinkább úgy éreztem, hogy ha azt akarom, hogy hihető legyen, Ara-

Kovácsot nem hagyhatom ki a vallomásomból. Szinte naponta ott volt nálunk, 
nehezen elképzelhető, hogy egy ilyen anyagot ne mutattam volna meg neki. 

Végül a szöveget úgy módosítottam, hogy Ara-Kovács elolvasta a lapot, 
majd mikor én el akartam tüntetni, még elkérte, s aztán ő semmisítette meg, de nem 
tudom, hogyan. 

Ebbe a nyilatkozatba már nem került be, hogy talán a feleségem is látta a fo-
lyóiratot. Úgy emlékszem, már világosodott, és András őrnagy ült velem szemben 
az asztal másik oldalán. Amikor arra került szó, hogy Ilona talán belenézett az El-
lenpontokba, András kiabálni kezdett: „Mit keveri bele a feleségét?!” 

Az éppen készülő szövegben és minden ezután következőben ezért sehol 
nem említettem, illetve tagadtam a feleségem Ellenpontokkal való bármiféle kap-
csolatát. Örömmel vettem akkor tudomásul, hogy úgy tűnik, a szeku nem akarja őt 
is feltenni a vádlottak listájára. Bizonyos nem lehettem semmiben, mégis meg-
nyugtató reménység töltött el az ő lehetséges sorsát illetően. 

Kétségtelenül ugyancsak megnyugtatás céljából ugyanezen reggelen azt kér-
dezte András őrnagy: – Hát nem vette észre, Tóth úr, hogy az utóbbi tizenöt évben 
Romániában nem volt politikai per? 

– Akkor már éppen ideje, hogy legyen – válaszoltam. 
Nemigen hittem a kérdése sugallatának. El voltam készülve arra, hogy pert 

rendeznek nekünk, és börtönbe csuknak minket. A leginkább az serkentett a taga-
dásra, hogy én ne legyek ennek az elősegítője. Mivel a vallatás végeredményéről 
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nem voltak illúzióim, ha csak magamról lett volna szó, nem igyekeztem volna oly 
nagyon kitartani. 

 
Mivel Ara-Kovács Attila nem akarta elismerni a „vallomásom” szerint tőlem 

kapott Ellenpontok-számokkal kapcsolatos szerepét, András őrnagy szembesített 
bennünket egymással. Egy másik terembe vittek, ahol engem leültettek az ajtó 
mellé egy asztalhoz, miközben Ara-Kovács az ablaknál ült. Háttal voltunk egy-
másnak (vagyis ez inkább hátasítás volt szembesítés helyett), és tilos volt megfor-
dulnunk, nehogy „titkos jeleket” váltsunk. Ekkor én elmondtam, a lehető legrészle-
tesebben és -érthetőbben a vallomásom tartalmát. Ara-Kovács fáradtan és kicsit 
megtört hangon azt válaszolta, hogy ez hazugság, az egész nem igaz. 

Utólag bevallottam neki: én még soha annyira nem csodáltam őt, mint ebben 
a pillanatban, hogy annyi verés után még mindig így tartja magát. 

Csak egy hét múlva tudtam meg, hogy őt nem ütötték. Akkori és néhányszor 
még később is megismételt elmondása szerint azzal gyötörték, hogy levétették vele 
a szemüvegét, időnként nem engedték vécére, nem kapott enni, és néha a szakállát 
húzogatták szálanként.18  

Később többször is felemlegetett egy délutánt, amikor Raţ ott ült a közelé-
ben, és egy szexlapot nézegetett, amelyet tőle zsákmányoltak a házkutatás során. 
Kint szép idő volt, a napsugarak elárasztották a szobát. Békés volt minden, és olyan 
kellemes volt az egésznek a hangulata – mondta Ara-Kovács. Ezt az élményleírást 
hitetlenkedve hallgattam minden alkalommal, különösen, hogy ilyenkor szinte 
nosztalgikus ellágyulás ömlött el az arcán. 

Némileg hasonló élményem ugyan nekem is volt egyszer, amikor András őr-
nagy az Ara-Kovács írásai miatt rendelt be hozzájuk, amelyekből – mint már emlí-
tettem – több helyen is rejtegettünk a lakásunkban. Szép kora tavaszi idő volt, fi-
gyeltem a merőlegesen elforduló épületszárny ereszén lármázó verebeket, és a 
közvetlen kérdéseken túl hosszú ideig nem reagáltam az András szövegelésére, 
inkább próbáltam belőle megfejteni a szándékukat. Béke volt, különösen, hogy 
nem volt tétje számomra az egész találkozónak. De hogy kellemes lett volna?! Le-
hetett „kellemes” egy másodperc is a szekun? 

 
Az éjszaka vége 
Miután Ara-Kovácstól visszavittek az „én szobámba”, nemsokára valaki be-

hozott egy zacskót vagy két kiflivel. Valami volt még mellette, de hogy mi, arra 
                                                      

18 Ezt megerősítette a Budapesti beszélgetésben (1986) is: „Nem vertek, de nem aludtam 
abszolút.” Az ún. rendszerfordulat utánra kibővült az emlékezete: „Eleinte engem nem 
vertek, de később pofozkodásokra, haj- és szakállcibálásokra is sor került.” (lásd: Ellen-
pontok – Bojár Iván András beszélgetése Ara-Kovács Attilával. In: Magyar Narancs 
1992. november 12. 5.) A kilencvenes évek végére az általa eleinte meg sem történtnek 
nyilvánított vele szembeni durváskodásról már egészen határozottan beszélt, és azt az 
Ellenpontok példányainak a Keszthelyinél való megtalálásához kapcsolta:  „Az óvatos 
kérdezősködés helyett hirtelen pofozni kezdtek, tépték a szakállamat, hajamat…” Lásd 
Ara-Kovács Attila: A rinocérosz éve. Beszélő, 1999. február. 91. o. 
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nem emlékszem. Csak egy fél kiflit ettem meg, azt is eltelve a szekusok ajándéka 
iránti utálattal. 

Nemsokára valamelyikük nagy örömmel újságolta, hogy Kolozsváron 
Keszthelyi Andrást elkapták a táskájában egy rakás Ellenpontokkal. Egyáltalán 
nem tűnt hihetetlennek, de én sehogy nem reagáltam rá, mert engem „nem érin-
tett”. Keszthelyi járt ugyan Nagyváradon áprilisban, tudtam is róla, de én nem ta-
lálkoztam vele. (A feleségem szerint találkoztunk akkor, de én nem hiszem, mert a 
szekusok faggatásakor ez a tény csak fel kellett volna idéződjön – legalább a ma-
gam számára.) A Keszthelyinél talált szamizdatokról – mint később kiderült, a 
táskájában rejlő kollekció a hetes és a nyolcas számokból állt – magának Keszthe-
lyinek, valamint Ara-Kovácsnak kellett valamilyen magyarázatot adnia. 

 
Valamikor az éjszaka folyamán megkérdeztem, hol van a feleségem, de 

megnyugtattak, hogy már tízkor hazaengedték. Hazudtak. Csak éjfélkor engedték 
el. Addig ott tartották a fogadószobában, ahova a sógornőmmel hármunkat először 
vezettek. Miután engem átvittek Kisshez, mint már jeleztem, egyik szekus a má-
siknak adta a kilincset náluk, de inkább csak jöttek-mentek. Tíz felé, akkortájt, 
amikor engem felvittek Sălăgeanhoz, a feleségem szólt András őrnagynak, hogy ha 
nem engedik el idejében, Anikó lekési az utolsó buszt a hegyre, és nem tud haza-
menni. Elmehetett. 

Azután kezdődött a feleségem faggatása. Kiss őrnagy Varga Gáborra, az 
Ady-kör egyik oszlopos tagjára, de különösen Molnár János tamáshidai lelkészre 
volt kíváncsi, aki szintén a kör vezetői közé tartozott. Dulama az Ellenpontokról 
érdeklődött tőle, de mivel Ilona következetesen nem tudott róla semmit, egy ízben 
a szekus feltehetőleg csak azért nem ütötte őt meg (már érezhetően készült), mert 
közben belépett Raţ őrnagy. Ez utóbbit viszont a Szőcs Géza, Bollobás Enikő és 
Ara-Kovács Attila november elsején nálunk tett látogatásának részletei érdekelték, 
és a kihallgatásán erre fordítottak végül a legtöbb időt. Ilona következetesen úgy 
írta a nyilatkozatát (illetve nyilatkozatait, mert amint egy elkészült, összetépték), 
hogy ő és én általában sohasem voltunk egyszerre benn a társasággal, mert vagy 
teát főzött többször is, vagy pedig gyakorta és felváltva mentünk ki a nyulakat etet-
ni. (Nyulakat tenyésztettünk házi használatra, mert húst nem lehetett kapni.) Még 
rendes írószerszámot sem adtak neki, egy tintaceruzát kértek kölcsön a kapus zsa-
rutól. Raţ kiesve megjátszott kultúrlény szerepéből, csúnyán káromkodott a sok 
nyúletetés említése miatt. Ilona leírása szerint míg Szőcs Gézáék nálunk voltak, a 
főbb beszédtéma az irodalom, az Ady-kör, a halottak napja volt.19 (Egyébként ezen 
a napon javasolta Bollobás Enikő, hogy Ara-Kovács, Szőcs, és én vállaljuk névvel 
a világ előtt az Ellenpontok Memorandumát. Ilona is egyetértett vele, de Ara-
Kovács nem. Így a vállalás elmaradt. Ekkor egyeztünk meg viszont, hogy ha úgy 

                                                      
19 Egyszer engem is kérdeztek erről a találkozóról, és én is hasonló beszédtémákat emlí-

tettem. Bollobás Enikőt én akkor ismertem meg, és – rossz lévén a névmemóriám – ne-
kem tényleg még a keresztneve sem jutott az eszembe. A szekusok mondták meg ne-
kem, ki ő. 
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adódik, hárman vállaljuk magunkra az állambiztonsági szervek előtt a földalatti 
folyóiratunkat. Ugyanezen a napon mentem el Ara-Kovács Attilához, leszedtem az 
Ellenpontok készítésére használt írógép karjait, hazatérve a petróleumfőző lángjá-
nál leolvasztottam róluk a betűket, és míg másnap reggel végiggyalogoltam a Kö-
rös partján az iskolába, ahol tanítottam, apránként mindent behajítottam a folyóba.) 

Éjfélkor tehát Ilonát hazaengedték, azzal a meghagyással, hogy másnap reg-
gel jelenjen meg újra. A Fő utcán egy strapált öltözetű idősebb alak szegődött a 
nyomába, akihez a Bémer térnél (a színház előtt) egy másik is csatlakozott. A fele-
ségemet a két pasas és a tőlük való félelem hazáig kísérte, hiszen nem lehetett tud-
ni, hogy a követőkből mi telik ki, és mivel vannak megbízva. 

A kapunk zárva volt, kapukulcsot elfelejtettünk magunkkal vinni. A kerítés 
alsó része téglából volt, a fölött magasra nyúló vasrács. Most, huszonöt év múlva 
elmondta: úgy érezte, ha hátranéz a követőire, nem lesz képes átmászni a kerítésen. 
Hogy meg tudja tenni, ki kellett zárnia gondolatából azokat, akiket megbíztak a 
kíséretével. 

Ilona kemény ember, amikor kell. Irigylésre méltó módon feltalálja magát 
kritikus helyzetekben. Ennek az együtt töltött harminc év folyamán sokszor voltam 
tanúja. A feszültség elmúlta után jön a visszahatás. Most, míg e sorokat írom, val-
lotta be, hogy amikor beért a lakásunkba, ordításszerű zokogás vett rajta erőt. En-
gem féltett, és az én nevemet kiabálta. Szerette volna elhallgattatni magát, mert 
tudta, hogy a szeku „hallgatódzik”. De nem tudott mást tenni, mint vállalni azt, 
hogy hallják őt ezek a hitvány emberek. 

Másnap reggel nyolcra hívták vissza. A lelkére kötötték, hogy nehogy eltűn-
jön. Ilona nem értette, hogy jut eszükbe ilyet mondani. Hogy képzelik ezek, hogy ő 
lelép, miközben én a szekun vagyok? 

Reggel korábban indult a szervekhez, és kétszer végigsétálta a Fő utcát, hát-
ha talál ismerőst, hogy elvigye az esemény hírét azoknak, akiket illet, hogy azok 
óvatosabbak legyenek, és tüntessenek el minden olyasmit, ami őket kompromittál-
hatja. Nem találkozott senkivel. Végül éppen a szeku előtt összefutott Király Ernő 
ügyvéd ismerősünkkel, aki éppen dolgozni ment. Ilona mondta neki, hogy „…jobb, 
hogyha nem beszélgetünk itt. Én itt most be fogok menni.”20 Ernő elköszönt, de 
megjegyezte, hogy ne aggódjon érte, mert neki ebből az ügyből nem lehet semmi 
baja. 

A feleségem vásárolta akkor reggel azokat a kifliket, és én jóízűen megettem 
volna, ha nem csak úgy odateszik elibem minden magyarázat nélkül. Akkor meg-
hallottam Ilona hangját a folyosón, hatalmas düh fogott el a szekusok ellen, mert 
azt hittem, hazudták, hogy hazaengedték, és valójában ő is egész éjszaka itt volt az 
épületben. Ekkor tört fel bennem az a gondolat, amelyet addig igyekeztem el-
nyomni: hogy talán őt is verték az éjszaka. 

Akkor egy ideig a Raţ szobájába vitték, ahol András őrnagy, aki őt követke-
zetesen „édes Ilonkának” szólította (biztosan úgy vélte, hogy idősebb lévén, életko-
ra erre feljogosítja) megjátszotta neki a boldogot: „Édes Ilonka, ez a léggömb ki-

                                                      
20 Idézet a Budapesti beszélgetésből. 
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pukkant. Keszthelyi Andrást Kolozsváron elkapták több mint húsz Ellenpontokkal 
a táskájában.” (Ara-Kovácsnak, akit csak este engedtek haza, ezt csak délután adta 
elő valaki nagy térdveregetéssel.) Közben elébe tette a nyilatkozatomat, amelyben 
róla azt írtam, hogy nem tud semmit az Ellenpontokról.  

A feleségemet és engem délelőtt tíz óra felé engedtek haza. Őt többet abban 
az évben nem hívták be, csak a következő esztendőben (velem egy időben) két 
„ellenőrző” beszélgetésre, valamint akkor, amikor úgymond lezárták az ügyet. 

Most röviden elmondtuk egymásnak az élményeinket, és beültünk a Japport 
cukrászda melletti bárba meginni egy konyakot. Nagy szükségünk volt rá. 

Aznap nyilván már nem mentem tanítani. Otthon lefeküdtem, hiszen két nap, 
két éjjel nem aludtam semmit. 

 
Bilincsben 
Másnap elmentem az iskolába. A városháza előtt a rendőr hosszan megné-

zett, mielőtt felszálltam volna a villamosra. Biztosan követtek is. Megvetésből soha 
nem figyeltem, ki lehet az. Pedig még heteken át kísértek bennünket. Ilona éles 
szemmel hamar észrevette, kit állítottak rá. Egy politikai börtönt viselt ismerősünk 
a feleségem fiatal kora tapasztalatlanságának tulajdonította, hogy gúnyolódni is 
tudott rajta. Pedig ez a vélemény a bátorságot nézte a veszély belátásának a hiánya-
ként. 

Ilyen órákat még soha nem tartottam, mint azon a napon. A tanításom abból 
állt, hogy a leckét hangosan felolvastattam a diákjaimmal. Néha rövid magyará-
zatot fűztem a szöveghez. Nem tudom, mi látszott az arcomon vagy a magatartáso-
mon, de valamennyi osztályban csend volt, szinte „önmagától” rend és fegyelem 
uralkodott. A szünetekben a kollégáim aggódtak értem, mondván, betegnek nézek 
ki. Valóban nem érzem jól magam – feleltem. Azt tanácsolták, menjek orvoshoz. – 
Az lesz a vége – mondtam. 

Előző nap azzal bocsátottak haza, hogy ma, azaz kedden délután négyre új-
ból legyek náluk. Dél tájban telefonhoz hívtak a titkárságra. Egy szekus volt, aki 
közölte, hogy nem négyre, hanem már kettőre várnak. 

Az utolsó órámról eljöttem, hogy hazaugorjak, és értesítsem a feleségemet a 
változásról. Aztán besétáltam a szervekhez. Bizony nem könnyű úgy menni vala-
hova, hogy tudod: ott verni fognak. 

Azzal kezdték, hogy két nyilatkozatot tettek elém. 
Az egyik Nagy Béláé volt, a hajdani újságíróé, akit a válása miatt kitettek a 

Fáklya napilaptól, és évekig a mozivállalatnál dolgozott. Szekuügyeink idején már 
a színház irodalmi titkára volt, ugyanis 1982 augusztusában Bölöni Sándor, az 
előző titkár öngyilkos lett, és Nagy Béla nyerte meg a posztját. (Ceauşescu bukása 
után rövid ideig az RMDSZ Bihar megyei elnöke lett.) Nyilatkozatában elmondta, 
hogy négy Ellenpontok számot kapott tőlem kölcsön. Azt írta, hogy a feleségem is 
jelen volt, amikor a szamizdatot átadtam neki. 

Nagy Bélával valamikor szorosabb volt a kapcsolatunk, de aztán évente egy-
szer-kétszer ha láttuk egymást. Előző év nyarán, 1981-ben Magyarországon járt, és 
megismerkedett az ottani szamizdatirodalommal. Ez nagy hatással volt rá, és visz-
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szatérte után a közös ismerősöket összegyűjtve, a mi lakásunkban előadást tartott a 
tapasztalatairól. Ha ezt nem teszi, nem jutott volna eszembe, hogy ’82-ben, vala-
mikor július táján kölcsönadjam neki az Ellenpontok addig elkészült számait. 

A másik nyilatkozatot Varga Gábor írta, az Ady-kör vezetőinek egyike, aki 
később, Nagy Béla lemondása után, Bihar megyei RMDSZ-elnök lett, e sorok írá-
sakor pedig (már hosszú évek óta) az Országos Szabadalmi és Védjegyhivatal ve-
zérigazgatója, illetve elnöke. Ő azt vallotta be, hogy egy alkalommal, amikor a 
kisfiával jött hozzánk, kimentünk hátra a nyúlketreceinkhez, és ott elmondtam ne-
ki, hogy láttam az Ellenpontok egy számát. 

Különös, hogy hogyan jutottak el a szekusok éppen Nagy Bélához, akivel 
alig találkoztunk, és igyekeztem megértően viszonyulni ahhoz, hogy le kellett írnia 
az esetet, de vajon muszáj volt-e neki azt állítania, hogy a feleségem is jelen volt az 
átadásnál? Az ember rendes körülmények között legalábbis azt mondja erről, hogy 
nem emlékszik rá. Nagy Bélával egyszer találkoztam azóta, néhány héttel vagy 
hónappal a vallatásom után. A Fő utcán pár méterre mentünk el egymástól, és ha 
felém nézett volna, akkor valószínűleg köszöntünk volna egymásnak. De én a he-
lyében odamentem volna a másikhoz, hogy legalább néhány szóval tisztázzuk az 
ügyet. 

Fogalmam sincs, Varga Gábort mi késztette az említett nyilatkozatára. Több-
ször találkoztunk aztán, de a dolog nemigen került szóba közöttünk. Akkor még 
úgy hittem, hogy jó barátok vagyunk, és talán ezért sem kérdeztem rá. 

Mindenesetre, ha én előzőleg tovább veretem magam, és nem vallom be, 
hogy ismerem az Ellenpontokat, ez a két nyilatkozat csúnyán rámcáfolt volna. Per-
sze le is tagadhattam volna az egészet, de ez mint elméleti lehetőség csak most, e 
sorok írásakor jutott eszembe. Mert akkor szinte természetesnek tűnt, hogy igen, 
átírom az előző nyilatkozatomat, kiegészítve, hogy Nagy Bélának is odaadtam az 
Ellenpontokat, ráadásul nem hármat, mint tegnap bevallottam, hanem négyet, és – 
noha az esetre, a leírt körülményekre már akkor sem emlékeztem – valóban, Var-
gának is említettem, hogy olvastam ezt a lapot. (De másnak aztán többet senkinek.) 

A szekusok kérdezték, miért mondtam három számot, ha négy volt? Mon-
dom: ez automatikusan jött így, mert a Szabad Európa Rádió annyiról beszélt. 

 Aztán jött – egyelőre – a faggatás. Ki ez a Szekeres-Kerekes, hol ismerked-
tem meg vele? Igyekeztem gyorsan kiagyalni: egyetemista, és hasonszőrűek között 
találkoztam vele az Oktogon egyik talponállójában. (Hogy magamban személyhez 
tudjam kötni, képzeletben az esztergomi Szilágyi Ferenc ismerősömet igyekeztem 
hozzá felidézni.) – Miféle egyetemistákkal? Kik voltak azok? – Mondom: nem 
emlékszem a nevükre. – Milyen ávósokat ismerek én Magyarországon? – kérdezte 
egyikük. – Mibe akarnak maguk itt engem belekeverni? – tiltakoztam. – Na, meg-
ijedtem, ugye! (Nagyon szerették, amikor „ijedségen kaphattak”). – Kihez jártam 
én Magyarországra? – Mondom: a nagynénémhez. – Neve, lakcíme, foglalkozása – 
csapott rám Sălăgean. – Meghalt három esztendeje – mondtam. (Ez volt az igaz-
ság.) Sălăgean dühösen röhögött: – Az egyiknek a nevét nem tudja, a másik meg-
halt. 
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Az egésznek a lényege: nem hitték, amit mondtam. Újra és újra visszakér-
deztek minden apró részletre ezen a napon is és a következőn is. Rajtam látszik, 
amikor hazudok – mondták. (Az a gyanúm, hogy ebben van igazság.) 

Közben másokról is faggattak, de senkiről semmi „érdemlegeset” nem tud-
tam mondani. Többször kezdték úgy, hogy soroljam fel, kik a barátaim. Erre min-
dig azt válaszoltam, hogy barátaim nincsenek, csak jó ismerőseim. Volt, aki utóbb 
megsértődött, mikor ezt elmondtam neki, mert úgy fogta fel, hogy nem vállaltam a 
barátságunkat. A szekusok előtt kellett volna vállalnom? De hát azoknak mi közük 
hozzá? Ráadásul így, sötét árnyékommal befeketítve őket, esetleg csak növekedett 
volna a szervek irántuk való érdeklődése. 

Sértődés lett abból is, hogy mikor egyszer megkérdezték, szerintem a sajtó 
miért nem közli Molnár János írásait, azt válaszoltam: hiányos esztétikai értékük 
miatt. Vajon azt kellett volna inkább mondanom, hogy politikai tartalmuk teszi 
őket közölhetetlenné („a szocialista sajtóban”)? Hiszen ez félig-meddig szinte fel-
jelentés lett volna! 

Egy ízben Sălăgean megkérdezte, tudok-e németül? Mondtam: egy keveset. 
– Tudom-e, hogy mondják ezen a nyelven a menyasszonynak? Nem jutott eszem-
be. – Az arának?!  – Nem tudtam. – Hát Braut. Mondom: tényleg. Ara-Kovácsnak 
volt ez a fedőneve, amikor Keszthelyi Andrással telefonon beszélgettek. Áruljam el 
– biztatott –, hogy nekem mi volt a fedőnevem. 

Felmérgelődtem, hogy összeesküvéssel akarnak bennünket vádolni, és dühö-
sen megkérdeztem: Mit akarnak most rámfogni? 

Fărcaş szekus kapitány is ott ült a közelben, és felvillant a szeme: Megijedt, 
ugye, megijedt! 

Később tudtam meg, hogy az én nevem Pozsonyi volt az említett beszélgeté-
sekben. Csak erről az ostoba játékról a beszélgetők elfelejtettek engem is értesíteni. 
Biztosan lefújtam volna. 

Egyébként nem lenne érdektelen tudni, hogy ezek az éjjeli beszélgetések mi-
ről szóltak, és mennyi „hasznos” információval szolgáltak a szekunak. Különösen, 
hogy láttam Ara-Kovács Attilát nem egyszer „konspirálni”, és ilyenkor mindig 
messziről lerítt róla, hogy ő most konspirál. 

Mindhárom napon, de főleg kedden és szerdán hosszú szüneteket is tartottak. 
Ilyenkor egyedül ültem a teremben, és töprengtem, mit tudhatnak, vajon mire ké-
szülnek éppen, és hogyan készüljek fel a folytatásra. Néha az is eszembe jutott, 
hogy vajon az asztalban, amelynél ülök nincs-e engem káros sugarakkal bombázó 
röntgenkészülék, amelyet akkor kapcsolnak be, amikor ők kimennek. Tudtommal 
történt ilyen, de esetemben nemigen alkalmazták, hiszen később még három szép 
egészséges gyermekem született. 

Talán ezen a napon történt, hogy Sălăgean azzal fenyegetett: levisznek en-
gem a pincébe (románul: beci: olvasd: becs; ez földalatti börtönt is jelent), amely 
fel van szerelve minden megfelelővel ahhoz, hogy „megkezeljenek”. 

Végül nem vittek le, hanem majd – mikor éppen egyedül voltam – bejött 
együtt Raţ és Dulama. Ez utóbbi egy gumibotot vett ki a szekrényből, a másik pe-
dig egy már előző nap is szemlére kitett bilincset vett el a szemben levő asztalról, 
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és hátrabilincselte a kezemet. Oda küldtek-ráncigáltak arccal a két ablak közötti 
falhoz, és nekem estek. Dulama a bottal, Raţ kézzel-lábbal. A hajamat tépte, és 
rugdosott. Kétségtelenül szeretett volna hátulról ágyékon rúgni, de ahhoz, hogy ez 
sikerüljön, terpeszben kellett volna állanom. Már sötét volt kinn, és – feltehetőleg a 
lélektani hatás kedvéért – időközönként leoltották a szobában a villanyt. 

Takács Ferenc László, akinek ’56 kapcsán bőséges tapasztalatai voltak arról, 
milyen az, amikor az ember csupasz talpát módszeresen ütlegelik, már régebben 
azt tanácsolta, hogy az ember ne szégyellje ilyenkor kiereszteni a hangját, hanem 
ordítson. Könnyebb így elviselni a verést. Az előző éjszaka nem tudtam hangot 
kiadni; most elhatároztam, hogy fogok. Ordítottam, mint a sakál, már az érintésük-
re is. A kiabálásomba önkénytelenül, mintegy segélykérésként Isten nevét is bele-
fűztem. (Utólag meg is kérdezték, hogy vallásos vagyok-e.21) 

Utóbb sajnáltam, hogy akkor hagytam magam ebbe belelovalni. Ma ép öntu-
dattal csak a düh vagy harag kitöréseinek engednék hangot. Még ha jobban verné-
nek is érte. 

Mivel az ablakok az utcára nyíltak, zavarta őket, hogy a hangomat esetleg 
meghallják a járókelők, ezért átvittek egy udvarra nyíló ablakú kis terembe, abba, 
amelyben hajdanán András őrnaggyal tárgyaltunk Ara-Kovács írásairól. Ott – ta-
lán, mert szűkebb volt a hely – alábbhagyott a szorgalmuk. Dulama a talpamat is 
ütötte. Le akarta vétetni a cipőmet, mert vastagtalpú volt, és gyakorlatilag teljesen 
megvédett az ütések hatásától (ettől függetlenül én ekkor is ordítottam), de Raţ 
intett neki, és mondta is, hogy azt nem. Féltem, hogy szétverik, mert az volt az 
egyetlen pár cipőm. 

Aztán leszedték rólam a bilincset. Közben is ordítottam. Nem tudom, melyik 
vette le, de mutatta a másiknak a vékony csontjaimat: – Te jó Isten, ennek a csukló-
ja pont olyan, mint a bilincs nyílása, azért bírta olyan sokáig. 

Még egy jó darabig a falhoz állítottak, ahol egy térképben gyönyörködhet-
tem. Ekkor Dulama a tenyeremre is rácsapott, és aggódva szemlélte, hogyan kékül 
és dagad meg a helye. Ebből tudhattam, hogy azért a látszatot igyekeznek megőriz-
ni, és inkább csak ott ütnek, ahol a ruha eltakart. Közben bejött valamiért András. 
Nem nézett rám, és komor volt az arca. Értelmezze ezt ki-ki kedve szerint: dühös 
volt rám, vagy bántotta, ami velem történik. Én nem tudtam rájönni. Lehet, túl sok 
emberséget vagyok hajlamos feltételezni róla. 

Biztattak, írjak új nyilatkozatot. Mondtam, hogy csak azt írhatom, amit a 
délután. 

Végül bevittek Ara-Kovács Attilához, aki már „bevallotta”, hogy három El-
lenpontok számot kapott tőlem, majd azokat összetépte, és a Körösbe dobta, de a 
negyediket – mondták – sehogy sem akarta elismerni. Én nagyon sajnáltam őt, 
hogy kiverték belőle a beismerést, és most még a negyedikért is verni fogják. Azt 

                                                      
21 Akkor még nem voltam igazán vallásos. A szekuügyek idején – nyilván a nyugodt 

pillanatokban és otthon – azért már imádkoztam. Ez abból állt, hogy azt kértem Istentől: 
legyen meg az Ő akarata. Ez olyasmire is kiterjedt, amire példát előzőleg is hallottunk: 
valakinek kihallgatás közben megütötték a máját, és nemsokára belehalt. 
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hiszem, elcsuklott a hangom, amikor kértem, emlékezzen vissza, négy volt, nem 
három. „Hiszen amennyi nálam volt, azt mind odaadtam neked.” Ara-Kovács utó-
lag azzal piszkált, hogy sírósan mondtam neki. Igaza volt: nem kell túlzásba vinni 
az együttérzést. Különösen, ha arra a tévedésre építjük, hogy őt legalább úgy verik, 
mint engem. 

Ezután – éjfél felé lehetett – hazaengedtek. Nem tudom, hogy kísértek-e, 
mert nem figyeltem. Átmásztam a kerítésen, és amikor a feleségem a lakásba been-
gedett, míg mentünk le a lépcsőn, lényegében örömmel azt mondtam neki: „a ve-
rést is meg lehet szokni”. Ezen azt értettem, hogy mivel a verés már nem újdonság, 
nincs olyan nagy hatással rám, mint előző nap, ezért engem ezzel nem lehet ráven-
ni, hogy bármit is bevalljak. 

Bizony sokszor nehéz két embernek ugyanazt érteni egy kijelentésen. Ilona a 
Budapesti beszélgetésben azt mondta erről a pillanatról: „Én addig azt hittem, hogy 
csak a könyvekben van olyan, hogy az ember elájul (…) De akkor tényleg úgy volt, 
hogy ott álltunk fenn a lépcső tetején, Karcsi átfogott és akkor súgta, s egyszerre 
éreztem, hogy szépen mind a ketten lezuhanunk a lépcsőn.” 

Nehéz megmagyarázni a két felfogás közötti különbséget. Én győzelemnek 
éreztem azt, hogy aznap lényegében kikerültem a fizikai erőszak befolyásoló hatá-
sa alól. (Persze a kitartó igazi kínzás megint csak új helyzetet idézhetett volna elő.) 
Ilona viszont az emberi méltóság kényszerű visszavonulását látta benne. Ahogy e 
mondatok írása közben fogalmazta: kétely támadhat bennünk, hogy van-e valami, 
ami megéri tudatosan vállalni az ilyen mérvű megaláztatást, amit érzése szerint én 
szenvedtem el akkor. 

Bent a lakásban nem sokat beszélgettünk, mert világos volt, hogy lehallgat-
nak. Egy papírra azt írtam, hogy előbb-utóbb kiderül, kik készítették az Ellenpon-
tokat. Ha Ara-Kovácsot és Szőcsöt csak annyira verik is, mint engem (akkori kép-
zeteim szerint velük még durvábban bánhattak a szekusok, mint velem), ne én le-
gyek az, aki elsőnek megtörik és köp.  

A testem tele volt a gumibot nyomának kék csíkjaival. Majd amikor a fele-
ségem fölé hajoltam, a kitépett hajam csomókban hullt az arcába. 

 
Szkopolamin? 
Másnap, szerdán pedagógiai körünk volt. Ez azt jelenti, hogy az azonos sza-

kos tanárok összegyűlnek valamelyik iskolában, egy közülük mintaórát tart, majd 
azt a társaság megbeszéli. Most egy váradszőlősi iskolában tartottuk a kört, nem 
messze Ara-Kovácsék lakásától. Reggel nyolckor kezdődött, de én szándékosan 
lekéstem a mintaóráról, mert nem volt kedvem az egészhez. Kilenc elmúlt, amikor 
én is csatlakoztam a többiekhez. Még meg sem kezdődött az óra megvitatása, ami-
kor jön – kissé sápadtan – az iskola igazgatója, és engem keres, mondván, hogy 
hívnak a telefonhoz. Két szekus várt a folyosó végében. Nem volt még dolgom 
velük, de lehet, hogy az utóbbi napokban már láttam benn vagy a házkutatáson 
legalább egyiküket. Beültünk a kocsiba, és elvittek a Kolozsvári útra, abba az isko-
lába, ahol én tanítottam. A közelben volt egy benzinkút, és üzemanyaghiány miatt 
óriási kocsisor ácsorgott végig az úton. Egy közeli kis utcában találtak parkolóhe-
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lyet, és gyalog mentünk az iskoláig. Már majdnem a kapunál voltunk, amikor hal-
lom, hogy valaki a Karcsi nevet kiáltja. Önkénytelenül megfordultam, és láttam, 
hogy Király Ernő ügyvéd, akinél szeptember–októberben szinte egy hónapig egy 
Ellenpontok-kollekciót hagytam, legyint, és rézsút átkel az úton a sarki cukrászda 
felé. 

Az egyik szekussal bementünk az udvarra, és elindultunk az iskola épülete 
felé, a másik még egy darabig kint maradt az utcán nézelődni. Amikor utánunk jött, 
kérdezte, hogy ki volt az, aki utánunk szólt? Mondtam, hogy a nevemet hallottam, 
de nem láttam senki ismerőst.  

A kémia laboratóriumra voltak kíváncsiak. Minden szekrényt kinyitogattam, 
de nem találtak bennük Ellenpontokat, se más kompromittáló anyagot. 

Lehetséges, hogy a Király Ernőtől valamikor október második felében visz-
szakapott Ellenpontok-számokat remélték megtalálni. Egy narancssárga zacskóban 
adta ide egy reggel a törvényszéken, és én átmentem vele a Fáklya napilap közeli 
szerkesztőségébe. Ott már várt rám a feleségem. A szamizdat példányait áttettük az 
ő táskájába, a zacskóba pedig Királytól már előzőleg kölcsönkapott magyarországi 
folyóiratokat raktam. Ilona az Ellenpontokat máris elvitte Ara-Kovácshoz, én pedig 
a narancssárga zacskót lóbálva végiggyalogoltam a Körös mentén az iskoláig, ahol 
óráim voltak. 

Miután az utolsó (és ezúttal az igazat tartalmazó) nyilatkozatomat megírtam, 
és hazaindulóban már a „kihallgatóterem” ajtajánál voltam, Sălăgean még utánam 
szólt: Hogy volt azzal a narancssárga zacskóval, amit Király Ernő adott át nekem? 
Érdekes, hogy nem várt rá választ. 

A laboratóriumi szemle után az állambiztonság székházába kocsikáztunk. 
Aznap újból nagy szekusforgalom, záporoztak a kérdések, többször is ugyanazok. 
A válaszaim is változatlanok voltak. Néhányszor hosszú ideig magamra hagytak. 
Egy darabig egy addig nem látott ember matatott az átellenben levő íróasztalán. Ő 
kívül állt az Ellenpontok ügyön, és bár nem voltak őt illetően sem illúzióim (hiszen 
ő is szekus volt), mégis szinte üdítő volt vele néhány szót váltani. Mintha egy kicsit 
a külvilágot képviselte volna. 

Aztán megint egyedül vártam. Később többen is bejöttek a már ismert csa-
patból. Sălăgean kijelentette, hogy nem fognak többet verni engem. Levétették 
velem a zakómat, valamint a vastag talpú cipőmet, és odaállítottak arccal a falhoz. 
A két tenyeremet tegyem fel magasra a falra, és álljak lábujjhegyre. Mivel úgy 
találták, hogy a lábam nincs jó helyen, addig rugdosták, míg a megfelelő távolság-
ba nem került a faltól. Sălăgean szerint egy ember nyolc percig bírja ebben a pozi-
túrában. 

Amikor verik vagy kínozzák az embert, az sohasem egysíkú élmény, mert 
nem úgy vagyunk megalkotva, hogy önmagunkkal tökéletesen azonosuljunk. Min-
dig kívülről is látjuk magunkat közben. Ez nyilván segít abban, hogy megítéljük 
helyzetünket, és eldöntsük, mit tehetünk. De – talán némelyeknek különösen hang-
zik – ebben a külső pillantásban ott van a kíváncsiság is, hogy vajon a váratlan 
helyzetben hogyan viselkedik, és vajon mit bír el az a másik ember, aki pedig ön-
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magunk vagyunk. E kettősség nélkül valószínűleg kibírhatatlan lenne, vagy pedig 
állati szintre süllyedne az emberi élet. 

Persze a lélek szakértői tudják, hogy különösen egy erősebb frusztráció ese-
tén, mint amilyen egy durva vallatás is, az ember legtöbbször visszaesik egy ko-
rábbi pszichikai stádiumába. Emlékezetem szerint akkor pénteken (november 12-
én) történt, hogy míg a Kolozsvári út elejénél az iskolám felé vivő buszra vártam, 
olyan élményben volt részem, amely meglehetősen megrázott engem. Szép őszi idő 
volt, és én arra gondoltam: „Süt a nap, én itt vagyok, és ez olyan jó.” Legalábbis 
felnőttkorom kezdete óta nekem nemigen volt ilyen tisztán vegetatív szintű elvárá-
som az életemmel szemben. 

Szerintem sokkal több, mint tíz percet álltam ott a falnál. 
Közben kétszer is bejött Radu valamilyen tőlünk elkobzott dokumentummal, 

hogy számon kérje, miért gépeltem le, mit akartam vele. Először Mihai Eminescu-
nak, a közismert román költőnek egy budapesti román nyelvű lapban (talán 1873-
ban) megjelent, a ’67-es kiegyezést támadó, a magyarokat becsmérlő, gyűlölködő 
cikkét hozta be. Egy akkor nemrégen megjelent Eminescu összesben találtam. 
Majd egy statisztikát lobogtatott, amely feltüntette a váradi iskolák előző évi ma-
gyar és román nyelvű helyeit. Mindkét alkalommal a vesémet verte. 

Közben a bal kezem kezdte felmondani a szolgálatot. Mindjobban megfeke-
tedett, és csúszott le a falon. A jobb kezemmel igyekeztem visszaráncigálni. Köz-
ben a szekusok érdeklődtek, hogy van-e valamilyen betegségem. Mondtam, hogy a 
szívemmel volt már többször problémám. Ez szemmel láthatólag idegesítette őket. 

Végül Sălăgean kijelentette, hogy most mást csinálunk. Jöhet a szkopolamin. 
Ezt, mint már jeleztem, az első napon sietett megemlíteni. Radu, aki törvényszéki 
orvosnak mondta magát, egy ampullából valamit a fecskendőbe szívott, és jött, 
hogy beadja nekem. Nem volt világos, hogy hogyan kellett volna beadja, mert ő 
mintha a karomhoz akart volna hozzáférni, Sălăgean viszont azt kiabálta, hogy 
feküdjek fel az asztalra a művelethez. A látványosságra sok szekus betódult. Én 
megint elkezdtem üvölteni, és miközben ott ráncigáltuk egymást Raduval, láttam, 
hogy az a pasas, aki az első napon harmadmagával körbefogott és a fejemet simo-
gatta, most kétrét görnyedve röhögött. Ebből azt szűrtem le, hogy talán egy meg-
rendezett cirkusz az egész, de nem tudtam biztos lenni benne. Amivel eddig fenye-
gettek, annak a zömét beváltották, és én bizony féltettem egy idegrendszerre ható 
vegyi anyagtól a szellemi integritásomat. Mit tudhatom én, mi van a Radu fecsken-
dőjében, és talán tényleg szándékában van beadni azt. Végül is úgy döntöttem, 
hogy mivel nem tudom megbízhatóan értelmezni, figyelmen kívül hagyom a 
szekus röhögését. 

Ma már tudom, hogy a szkopolamin egy több növényben is fellelhető alkalo-
ida, amelyet nagyon kis koncentrációban gyógyszerként is használnak, nagyobb 
mennyiségben kábítószer, idegméreg, és akár halált is okozhat. 

Nem tudom, a végén hogy nézhettem ki, de egy adott pillanatban mindenki 
ijedten nézett rám, leültettek, és hoztak egy pohár vizet. 

Közben gőzerővel töprengtem, hogy mit tegyek. Érdemes ezt így tovább 
folytatni? Ara-Kovács Attilát és Szőcs Gézát biztosan nálam is jobban verik (ettől a 
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hittől csak a tények ismerete tántoríthatott volna el, de ahhoz egyelőre nem fértem 
hozzá), és végül is abban egyeztünk meg, hogy ha úgy adódik (emlékezetem sze-
rint, ez volt az a kifejezés, amit november elsején használtunk), akkor hárman ma-
gunkra vállaljuk az Ellenpontokat. 

Miközben gondolkodtam, különböző kérdéseket tettek fel nekem, de – noha 
képes lettem volna – eszem ágában sem volt rájuk válaszolni. Ha harmadjára kér-
dezett valaki valamit, akkor legfeljebb – lehetőleg üres tekintettel – bólintottam. 
Fontosabb dolgom volt: a teendőmről kellett döntenem. A vízből is úgy ittam, 
mintha nem tudnám használni a jobb kezemet sem. 

 
„Az Ellenpontok itt, Nagyváradon készült, és nekem is részem van 
benne.” 
Volt egy Fărcaş nevű kapitány, akit eddig csak egyszer említettem, bár több-

ször is benn volt a kihallgatásokon. Vele azelőtt sohasem találkoztam, de a felesé-
gével évekig együtt tanítottam a Sánc utcai22 iskola esti tagozatán. Rendes ember 
volt, magyar nő, a magyar kollégái csak Farkas Pirinek nevezték. A férjéről tudtuk, 
hogy szekus, és soha nem gondoltam volna, hogy egyszer fontos, bár korántsem 
pozitív szerepet játszik majd az életemben. 

Ez a Fărcaş eleinte főleg azzal „tüntette” ki magát előttem, hogy legalább 
kétszer ecsetelte, milyen kellemes futó kapcsolatban egy nőt megkefélni. Egyszer 
viszont azt mondta nekem: ő itt kicsi fiú, de ha van valami mondanivalóm, hívjam, 
és szívesen segít nekem. 

Most azt mondtam a többieknek, hogy hívják ezt az embert. Mindenki elszé-
ledt, a halálosan sértődött Radut is sikerült nagy nehezen ajtón kívülre tessékelni. 
Ha bárki más bent maradt volna, biztos, hogy (legalábbis akkor még) nem írok 
semmiféle vallomást. 

Leírtam egy mondatot: „Az Ellenpontok itt, Nagyváradon készült, és nekem 
is részem van benne.” Ezután a lapot Fărcaş felé fordítottam, és bár tudtam, hogy 
nem lesz belőle semmi, mégis meg kellett próbálnom. Azt mondtam neki: láthatja, 
hogy őszinte vagyok. Most engedjenek még egyszer haza a feleségemhez, holnap 
visszajövök, és elmondok mindent. 

Szerinte jobb, ha most leírok mindent, és utána hazamegyek – mondta. Való-
jában ilyesféle reakcióra számítottam, de nem hittem el, hogy a vallomásom után 
nem tartóztatnak le, és nem viszik az ügyet bíróság elé. (A hírügynökségek, ma-
gánszemélyek, társaim közül főleg Ara-Kovács Attila előszeretettel emlegette, és 
tudtommal emlegeti ma is, hogy akkor, november elején letartóztattak bennünket. 
Ez nem felel meg a valóságnak. Bekísértek minket, de nem tartóztattak le, mert ha 
ezt tették volna, nem mehettünk volna haza minden nap a vallatások időszakában, 
hanem „pihenőnek” bedugtak volna egy zárkába.) 

Volt még egy kérésem: vezessenek engem Ara-Kovács Attilához, hogy 
megmondhassam neki: én bevallom, ami volt. Ez – gondoltam – egyrészt így tisz-
tességes, másrészt miért verjék tovább, immár feleslegesen őt. Nem számítottam 

                                                      
22 Románul: strada Griviţei. 
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arra, hogy Fărcaş ezt is visszautasítja. Azt javasolta, hogy beszéljek vele telefonon. 
Mondtam, nem fogja elhinni, hogy valóban én beszélek. Erre azt hozta fel, hogy ki 
tudja, milyen titkos jeleink vannak, amelyekkel ki tudja, miket adunk egymás érté-
sére. 

A hétfői „szembesítés” és a keddi találkozó óta immár harmadjára ütött ki a 
szeku kényszerképzete a mi titkos jeleinkről. Lehet, hogy ki kellett volna dolgoz-
nunk egy ilyen rendszert, de nekünk ez eszünkbe sem jutott. Aztán már nem akarta 
azt sem, hogy én beszéljek telefonon. Végül azt mondtam neki, hogy legalább ő 
hívja akkor fel Ara-Kovácsot. Felhívta. Utólag kiderült, hogy csak megjátszotta 
magát, mert valaki mással beszélt. 

Fél oldalt sem írtam a vallomásomból, amikor bejött Raţ őrnagy, és azt 
mondta: – Na, jöjjön, mondja meg ennek az Attilának, mert nem hiszi el. 

Fărcaş a titkos jeleinkre utalva tiltakozott, de végül csak kimentünk. Meg-
nyitották a szoba ajtaját, Ara-Kovács az ajtó mögött ült, én a folyosón álltam, tehát 
nem láthattuk egymást. Azt mondtam: „Attila, ennek így semmi értelme, én el-
mondok mindent.” 

Ekkor ő feltett nekem egy igazán helyzethez nem illő kérdést: „Mindenki-
ről?” A jelenlevő négy szekus előtt erre csak egyféleképpen válaszolhattam. Nyel-
tem egyet, és azt mondtam: „Igen”. 

Ezután folytattuk a „magam szobájában” a nyilatkozatírást. Én mondtam 
magyarul a dolgokat, Fărcaş pedig megfogalmazta románul, mit írjak. Többször 
javítanom kellett, mert néha rosszul fordított, vagy nem találta meg a pontos román 
kifejezést. 

A vallomásom lényege: Ara-Kovács Attila volt az Ellenpontok főszerkesztő-
je, ő sokszorosította írógépen az első hat számot, az utolsó kettőt pedig én stencil-
papír segítségével, a szita módszerrel, amikor a feleségem nem volt otthon. (Ez a 
sokszorosítási mód nagyon érdekelte őket, többen is odajöttek, és mindegyiküknek 
el kellett magyaráznom. Persze lehet, hogy ez az ellenőrzés egy módja volt, hogy 
igazat mondok-e, mert így egybevethették, egyeznek-e egymással a többszöri ma-
gyarázat szövegei.) 

Elsoroltam, mely írások származnak tőlem, magamra vállalva a hármas 
számban megjelent Démonidézés című írást is, amely idősb Takács Ferenc László 
tollából származott, és rajtam keresztül került a szerkesztőségbe. Másoktól eredő 
írásokat is magaménak mondtam volna, ha előzőleg megegyezünk a szétosztásuk-
ról. Így valószínűleg minden egyebet Ara-Kovács vállalt magára, mert Raţ több-
ször is megkérdezte tőlem, hogy lehet az, hogy különböző stílusú szövegeket mond 
a magáénak. Mindig azt válaszoltam, hogy én nem tudom megítélni, ki mennyire 
képes változtatni a stílusát. 

Elmondtam azt is, hogyan szedtem szét a stencilezésre használt írógépet, és 
hogyan dobtam be a Körösbe külön a betűit, és külön a karjait. 

– Meg fogjuk kotortatni a Köröst – mondta később Sălăgean –, és elég, ha 
egy betűt megtalálunk, hogy azonosítani tudjuk. 

Ez egészen érdekes ötlet volt. Felajánlottam, hogy megmutatom, mit hol ha-
jítottam be.  
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Amikor kiderült, hogy az írásaimat először a magunk írógépén írtam, és csak 
azután írta Ara-Kovács a stencilre az övén, kiszálltak, és begyűjtötték mind a két 
gépet. Azt ígérték, ha kiderül, hogy Ellenpontok-szám nem készült az enyémmel, 
visszakapom. S bár nem készült vele, mégsem adták vissza. 

András őrnagy ment el értük egy másik szekussal. A feleségem nem akarta 
őket beengedni, s amikor végül kinyitotta az ajtót, elismervényt kért az írógépre. 
Azt ígérték, hogy majd nekem fognak adni. De sohasem adtak. 

Akkor este, vagy inkább már éjjel rákérdeztek Szőcs Gézára is egyszer. Csak 
annyit mondtam róla, hogy beszéltem vele a Programjavaslatról. 

– Aztán hogy volt Szekeres-Kerekessel? – Csak legyintettem rá. 
Fărcaş megkérdezte, miért vállalkoztam arra, hogy részt vegyek az Ellen-

pontok szerkesztésében, és írjak bele. Azért – mondtam – mert a hivatalos sajtó 
nem közölte a problémáinkról szóló írásaimat. Ez volt az egyedüli mód a megjelen-
tetésükre. Kihallgatóm szemmel láthatólag elégedett volt a válasszal, és – ha jól 
emlékszem – ez így bekerült a vallomásomba is. 

A szekusok legnehezebben megválaszolható kérdése és a nyilatkozatom sze-
rintem legérzékenyebb pontja az volt, hogy kinek adtam még kölcsön az Ellenpon-
tokat. Az első számokat nemcsak Nagy Bélának adtam oda, hanem Takács Ferenc 
László hegyközcsatári, valamint Csizmadia György érsemjéni tanárnak is. Valami-
kor nyáron Ara-Kovács Attila kétszer jött a hírrel, hogy információi szerint előbb 
egyikük, majd másikuk ismeretségi körében is többen beszéltek arról, hogy látták 
az Ellenpontokat. (Nagy Bélával kapcsolatban ilyenről nem hallottunk.) Ara-
Kovácsnak ezek az információi konkrétak voltak, bár a részletekre már nem emlék-
szem. Az egyik a város nyomdájából érkezett, emlékezetem szerint ez Csizmadia 
György nevéhez fűződött (tehát nem a Takácséhoz), és kétségtelen, hogy a hír ho-
zója Szilágyi Terézia közös ismerősünk lehetett, aki ott dolgozott. 

A második hír érkezése után én beszüntettem a szamizdat terjesztését, mert 
amiről mi értesülhettünk, arról legalább olyan könnyen az állambiztonság is, és 
esetleg holnap itt vannak a nyakunkon. Még túl korai lett volna a lebukás. Úgy 
véltük, hogy védenünk kell azt a helyet (vagyis Nagyváradot), ahol az Ellenpontok 
készül. 

Most viszont, hogy már lebuktunk, le kellett volna tagadnom, hogy valaki 
még megkapta tőlem a folyóiratot. Ma ezt tenném. Akkor viszont, a keringő hírek 
miatt valószínűnek éreztem, hogy úgyis rájuk akadnak, és egy napon – akár a Nagy 
Béláét és Varga Gáborét – elibem nyomják az ő nyilatkozatukat is, megkérdője-
lezik az enyém tartalmát, és kezdődik a hercehurca elölről. Ezt elkerülendő, mond-
tam meg, hogy Takácsnak és Csizmadiának odaadtam. 

Király Ernő viszont valamikor szeptemberben kapta meg tőlem, egyrészt, 
mert elmondta, Nagy Bélától hallott az Ellenpontokról, és megkért, ha módomban 
van, kerítsek neki kölcsönbe legalább egyetlen számot, másrészt, mert Ara-Kovács 
Attila éppen akkoriban kérdezte, nincs-e valamilyen ötletem, hol lehetne legalább 



Visszaemlékezések 

320 
 

egy ideig raktározni a számokat. Így került szinte egy teljes kollekció Királyhoz.23 
Róla sem beszéltem volna, ha szerdán nem kiált utánam az iskolánál, miközben én 
két szekussal gyalogolok éppen. Kizártnak tartottam, hogy ne azonosítanák, majd 
ne faggatnák meg őt is újra. Ezért, noha úgy éreztem, talán tönkreteszem vele a 
szakmai karrierjét, bevallottam, hogy adtam neki Ellenpontokat. 

Mindhárom emberről azt mondtam, hogy biztosan nem adták oda másnak, 
mert ebben egyeztünk meg velük. 

Kovács Erzsébet tanárnőről viszont nem szóltam, mert ő a tőlem kapott pél-
dányokról másoknak kétségtelenül nem beszélt.24 

Valójában 1982-ben nem tudtam pontosan, hogy a törvény mit ír elő arra az 
esetre, ha valaki egy szamizdathoz (végül is egy államellenesnek tekinthető iro-
mányhoz) hozzájut, és nem jelenti azt az illetékes szerveknek. Úgy véltem, hogy 
ennek a következménye az, hogy egyrészt felhívja magára az állambiztonsági szer-
vek figyelmét, tehát több zaklatásra számíthat részükről, másrészt kellemetlenségei 
lehetnek a munkahelyén. 

Nemrég egy barátom közvetítésével erdélyi ügyvédekhez fordultam felvilá-
gosításért, mert az egyik ismerősöm azt írta, hogy ez a cselekmény az 1982-ben 
érvényes törvények szerint börtönnel volt büntetendő. A kapott információk szerint 
a fel nem jelentés akkoriban nem volt bűncselekmény, de súlyosabb következmé-
nyei lehettek, ha a hatóságok kerestek a büntető törvénykönyvben egy olyan politi-
kai jellegű cikkelyt, amellyel mesterségesen össze tudták kapcsolni. Börtönnel 
akkor járhatott tehát, ha belőle kiindulva kirakatpert kreálnak. Ez azt jelenti, hogy a 
feljelentés elmulasztása esettől függően fokozott kockázattal is járhatott. 

Kérdés, hogy ez hogyan jelentkezett az Ellenpontok esetében. 
 
Később Király Ernő elmondta: azért keresett az iskolánál, hogy figyelmez-

tessen engem Nagy Bélának a tőlem kapott Ellenpontokról szóló nyilatkozatára. Ő 
jó barátságban volt Naggyal, és hiába igyekezett meggyőzni, hogy ne valljon be 
semmit, az nem hallgatott rá. Molnár János Egyetlen című könyvében Király azt 
állítja, hogy már előző napon is szeretett volna velem ott találkozni, de akkor sem 
sikerült. Nem emlékszem, hogy a könyv elolvasása előtt én erről értesültem volna, 
de különös, hogy akkor nem talált, noha délig ott voltam, órát tartottam az iskolá-
ban. Nem világos, hogy egyáltalán miért kockáztatta a velem való találkozást, hi-
szen nem nehéz kiszámolni, hogy én megfigyelés alatt állok, továbbá az ő Nagy 
Béláról szóló szóbeli információja nem tesz hozzá semmi lényegest ahhoz, amit a 
szekusok közölhetnek velem ugyanerről. Különösen nem két nap múlva. 

Mégis hálás lehetek neki az akciója miatt. A narancssárga zacskónak a 
szekusok általi felemlítése azt sugallja, hogy tudhattak valamit annak tartalmáról. 

                                                      
23 Erre tévesen emlékeztem. Mint Ceauşescu bukása után az archívumtól rendelkezésemre 

bocsátott szekuanyagból kiderült, Király is csak négy számot kapott kölcsön, mint Nagy 
Béla.  

24 Molnár János könyvében (225. o.) id. Takács Ferenc László szerint ő adta kölcsön Ko-
vács Erzsébetnek az Ellenpontokat. Emlékezetem szerint ezt mi tettük a feleségemmel. 
De hát ezen nem fogunk összeveszni. 
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Ezért talán szerencsésebb volt, hogy bevallottam a Király Ernőnek való szamizdat-
kölcsönzés tényét. Márpedig – mint mondtam – ez nem történt volna meg, ha ő 
utánam nem szól akkor a Kolozsvári úton. 

Amikor elkészültünk a nyilatkozatommal, Fărcaş elvitte, hogy legépeljék. 
Talán ekkor történt, hogy míg az eredményt vártuk, megkínáltak valami sajttal. 

Mikor a gépelt szöveget visszahozták, alaposan átolvastam, majd aláírtam. 
Kíváncsian vártam aztán, hogy elengednek-e. Hirtelen nagyon álmos lettem. 

És az volt az érzésem, hogy tényleg elengednek. Persze attól a pert még a nya-
kunkba akaszthatják. 

Aztán bejött Sălăgean, leült velem szemben, és azt javasolta, hogy miután 
mindkét nyelvet kölcsönösen ismerjük, de mindenikünk az anyanyelvét jobban, ő 
románul beszél, én pedig magyarul beszéljek. Egy filozófiai témájú beszélgetésre 
provokált a nagy szekus éjszakában. Éppen ez hiányzott akkor nekem. Megkért, 
hogy soroljam fel a filozófia nagy fejezeteit, és röviden vázoljam azok tartalmát is. 
Mikor befejeztem, kijelentette: 

– Na, tudom már, miért csinálták maguk ezt az egészet! Attila is pont így 
mondta nekem! 

Kifejtette, hogy mi tulajdonképpen az arisztotelészi filozófiát alkalmazzuk 
napjainkra, és ez nagyon helytelen. Nem vesszük tudomásul, hogy az ideológia is a 
filozófiának egyik fejezete. 

Sălăgean kétségtelenül olvasott ember volt (hallottam már régebben is intel-
lektusáról dicséretet zengeni olyan ismerősömtől, akit kihallgatott), de a felszedett 
tudás főleg azt a célt szolgálta, hogy elkápráztassa mind a „klienseit”, mind pedig 
az alárendeltjeit. Egyik este tanúja voltam, hogy miután sziporkákat eregetett, a 
szekusai szinte kórusban bámulták szellemi nagyságát. Alázatos hízelkedésük 
rendkívül undorító volt. Érződött, hogy ez egy időközönként ismétlődő rítus, 
amelyben a főnök határozottan jól érezte magát. 

Akkor éjjel gyakorlatibb dolgok következtek aztán a beszélgetésben, olya-
nok, amelyek nemigen egyeznek az első este önmagáról megrajzolt sátáni képpel, 
de nem nélkülözték a célszerű hangulatirányítás szándékát. 

Sălăgean elmondta, hogy előzőleg informálódtak a tanügynél rólam, de taná-
ri tevékenységemről csak jó véleményt hallott. Szerinte intelligens vagyok, de félős 
(a fricos román szót használta). A munkások jobban bírják a verést, mint az értel-
miségiek – mondta. (Gazdag tapasztalata lehetett.) Bevallotta, hogy ő nem barátja 
az erőszaknak.25 Nem kedveli az erőszakot, de az néha hasznos. És nagyon sajnál-
ja, hogy velem szemben ilyen eszközöket kellett alkalmazniuk. Ez nem bocsánat-
kérés – mondta –, de ha akarom, vehetem annak is. Egyébként én az Ara-Kovács 
Attila áldozata vagyok. 

Ezt az utóbbi kijelentését nem indokolta semmivel, de legalább még egyszer 
később is megismételte. 

                                                      
25 Egyébként ő is tarkón vert egyszer. Az esetet nem tudom időponthoz kötni. 
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Megkérdeztem tőle, hogy ha nekem semmi közöm nem lett volna az Ellen-
pontokhoz, ha tényleg nem vettem volna részt a készítésében, akkor is mindezt 
végigcsinálják velem? 

– Lehet – válaszolta. 
Még volt egy kérdésem: Ha én mindjárt az első napon leülök, és leírom a 

színtiszta igazat, elhitték volna nekem? Vagy akkor is vallattak volna tovább? 
Gondolkozott egy keveset, és azt mondta, erre nem tud válaszolni. 
Később Radu jött be. Utóbb világos volt, hogy küldték a hangulat fellazítása, 

a „barátkozás” céljából. A beszélgetésünkből csak annyi maradt meg, hogy nagyon 
komolyan azt mondta: nehogy börtönre, vagy hasonló ostobaságokra gondoljak. 

Dulama következett. Számára nagy kín lehetett, hogy beszélgetnie kell, ne-
kem is az volt vele. A beszélgetés számára abból állt, hogy személyes természetű 
kérdéseket tett fel jóindulatú modorban, például a családomról. A „békülés” neki 
azt jelentette, hogy kifejezést ad az irántam való érdeklődésének. Nagyon szűksza-
vúan „társalogtunk”. 

Raţ nem jött oda hozzám. Nehezen is viseltem volna el. Dulama egy ostoba 
bunkó; Raţ némileg intelligensebb, műveltebb, de annál jobban undorodtam tőle, 
mert egy sötét lelkű senki. 

Reggel végül hazaengedtek. Tizenegyedike, csütörtök volt, és én megint fő-
leg alvással töltöttem a napot. 

Talán ezen a napon jött el hozzánk Kovács Erzsébet tanárnő, jó ismerősünk, 
akit megkértünk, értesítse Takács Ferenc Lászlót és Csizmadia Györgyöt, hogy 
tudják: a vallomásomban mindketten szerepelnek, mint akiknek Ellenpontok-
számokat adtam kölcsön. Ő hamarosan találkozott Takács Ferenccel, Takács pedig 
Csizmadiával, így nem érte őket váratlanul, amikor a szekusok megkeresték őket.26 

Másnap tíztől lett volna órám, de – noha előző nap azt mondták, többet nem 
hívnak – már kilenc előtt megérkezett Fărcaş, hogy menjek be vele. Mondtam, 
hogy nekem dolgom van, tanítanom kell. De, most jöjjek vele. Útközben faggat-
tam, hogy mi van, végül is tegnap elkészült a vallomásom. Nem árulta el, miről van 
szó. Bevitt egy terembe, amelynek addig a tájékán sem jártam, s mondta, üljek le, 
és várjak. Csalódott és dühös voltam, gondoltam, úgy látszik, a tegnapi „búcsúzko-
dás” is színjáték volt. El nem tudtam képzelni, hogy még mit akarnak, ha tényleg 
nem akarnak pert. 

Ott ültem fél órát egyedül, majd jött Fărcaş, hogy mehetek az iskolába. Alig 
értem be az első órámra. 

Tizenötödikén, hétfő délután lejött hozzánk Takács Ferenc László. Elmond-
tam neki, hogy mit ismertem be a szekun. Végigsoroltam neki is, mely írások 
származtak tőlem, nyomatékosan megemlítve köztük a Lăncrănjan-könyről szóló 
Démonidézést is, amelyet ő írt. Az ő szerzőségéről hangosan nem beszéltünk, hi-

                                                      
26 Ennek az írásnak a Kapu 2008. szeptemberi és októberi számában megjelent szövege sze-

rint Csizmadia Györgyöt nem sikerült idejében elérni. Később újraolvastam Molnár Já-
nos könyvét, és belőle kiderült, hogy Csizmadia értesítésének sikeres volta időközben 
kiesett az emlékezetemből.  
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szen kétségtelen volt, hogy a lakásunkat lehallgatják. Azt is mondtam, hogy emlí-
tettem: kölcsönöztem neki Ellenpontok-számokat, amelyekről kijelentettem benn, 
hogy ő biztosan nem adta tovább. Elnevette magát, mondván, akkor most már tud-
ja, miért kapott a szervekhez behívót. Úgy emlékszem, hogy tőlünk egyenesen a 
szekura ment. A félelemnek nyomát sem éreztem benne, szinte mulatott a helyze-
ten. Mikor benn megkérdezték tőle, tudja-e miért hívták, mondta, hogy persze, 
éppen most mondtam meg én neki. 

Legközelebbi szekuslátogatáskor megint csak Fărcaşhoz volt szerencsém. 
Már kezdett úgy tűnni, mintha a nyakamba akarnák őt varrni. December 3-án, a 
negyvenedik születésnapomon bejött hozzánk. Ajándékot bezzeg nem hozott. Biz-
tosan arra voltak kíváncsiak, hogy kik látogatnak meg minket a születésnap „ürü-
gyével”. Éppen aznap senki nem dugta be hozzánk az orrát, így nyugodtan beszél-
gethettem vele közös ismerőseinkről. Ő ugyanis néhány évvel hamarabb ugyancsak 
a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem valamelyik természetrajz karán végzett, akár-
csak én. Voltak diákok is, de főleg tanárok, akiket mindketten ismertünk. 

Ezzel a ’82-es szekusév befejeződött, de ez a társaság nem hanyagolt el ben-
nünket a következő esztendőben sem. 

 
Kinek az áldozata? 
Talán érdemes egy kicsit töprengeni Sălăgean Ara-Kovács Attilával kapcso-

latos kijelentésén is, mármint hogy én az ő áldozata vagyok. Világos – gondoltam –
, hogy itt is összeugratási kísérletről van szó. Majd befejeződik a vallatás, valahol 
találkozunk, és akkor kölcsönösen kicseréljük egymással élményeinket. Természe-
tesen azt is, hogy melyikünk mikor mit vallott, hogyan igyekezett a szerveket ösz-
szezavarni, átverni, és mi volt az, amit végül nagyjából a valóságnak megfelelően 
voltunk kénytelenek elmondani nekik. 

Ez sajnos nem működött. Ara-Kovács szerint ő rengeteg nyilatkozatot írt, de 
– mint mondta – ő már nem is emlékszik rájuk. Viszont naplót írt azokban a szüne-
tekben, amelyeket otthon, a lakásukon töltött, és ezt átjuttatta Rékasi János szocio-
lógusnak Magyarországra, akivel akkor (még) nagyon jó barátságban volt. És ha 
végül átjutunk (Ara-Kovács már nem volt román állampolgár, hontalan útlevele 
volt, és a magyar beutazási engedélyt az Ellenpontok-ügy kirobbanása után, 1982 
novemberében megkapta; Ilonával mi is áttelepedni készültünk a történtek után), 
akkor hozzáférhetünk ezekhez a naplófeljegyzésekhez, és megtudhatjuk, mi történt 
vele a szekun, és miket mondott ő a vallatás során. Nagyváradon is, később Buda-
pesten is hiába próbáltam valamit megtudni tőle ezzel kapcsolatban, mindig az volt 
a válasz: „tudjátok, hogy én mindent elfelejtek”. 

Az történt ugyanis, hogy miután Ara-Kovács 1983 májusában Magyaror-
szágra érkezett, hamarosan óriási harag támadt közte és Rékasi között, és ez utóbbi 
– mint Ara-Kovács mondta – nem volt hajlandó visszaadni neki az átcsempészett 
naplófeljegyzéseket. Vagyis az ő „emlékezetének egyedüli forrása” hozzáférhetet-
lenné vált. 

Érdekes, hogy éppen azon a napon, amelyen a románok gyakorlatilag kito-
loncolták őt az országból, Ara-Kovács még megkérte a feleségemet, hogy ha Szőcs 
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Gézával találkozik, mondja meg neki, ne haragudjon rá, mert bizonyos dolgokat 
rákent. Úgy látszik, Ara-Kovács erre „bírt” emlékezni. 

Mikor a ’90-es években drótpostám lett, Rékasi János kapcsolatba lépett ve-
lem ezen az úton. Néhány levélváltás után megkérdeztem tőle, megvan-e még nála 
Ara-Kovács naplója. Sajnos nincs – mondta – mert a költözködései közben elkal-
lódtak. Ez egészen különösen hangzik. Egyrészt az ilyen anyagokra az ember job-
ban vigyáz, mintsem hogy elszórja őket. Másrészt, amikor Molnár János Az egyet-
len című könyvének az anyagát gyűjtötte, Rékasi, aki sokat tudott, és akinek fontos 
szerepe volt a közvetítésben, valami olyan kijelentéssel zárkózott el a közreműkö-
déstől, hogy még nincs itt az Ellenpontok feltárásának az ideje. Hátha csak arról 
van szó, hogy ez az idő szerinte még mindig nem érkezett el. 

Tény tehát, hogy Szőcs Gézának a szekun történt cselekedeteiről keveset tu-
dunk, az Ara-Kovács Attiláéról viszont valójában semmit. Pedig – Isten látja lel-
kemet – én hajlamos lettem volna elhinni mindazt, amit frissiben hallhattam volna 
tőle erről. 

Mindezek alapján valószínű, hogy már soha nem fogjuk tudni sem igazolni, 
sem megcáfolni azt a kijelentést, hogy én az Ellenpontok-ügy felgöngyölítésekor 
„Ara-Kovács Attila áldozata” voltam. Más lehetséges megfogalmazásban: vajon 
volt-e valami köze Ara-Kovácsnak ahhoz, hogy az állambiztonsági szervek hár-
munk, sőt Keszthelyi Andrással együtt négyünk közül engem szemeltek ki az áldo-
zati szerepre. Lehet, hogy a kérdés teljesen megalapozatlan, de akkor legalább va-
lamilyen elfogadható magyarázatot kellene találni a szekun töltött idejéről való 
hallgatására. 

A Budapesti beszélgetésben ismét rákérdeztem váradi kihallgatásának a 
konkrétumaira. Ara-Kovács azt válaszolta: „Te tudod jól, mennyire emlékszem, 
Karcsi: amennyit te elmondsz, azokra emlékszem. (…) …mind nyomon követtelek, 
tehát én egyszerűen beismertem egy félnap vagy egy nap követéssel azt, amit te 
mondtál, és akkor a végén pedig azt, hogy mi csináltuk.” 

Tekintettel azonban arra, hogy Keszthelyi Andrást már 8-án, hétfőn, tehát a 
váradi házkutatásokat követő reggel elkapták, Ara-Kovács idézett állítása nem 
felelhet meg a valóságnak. Keszthelyi a nála levő nagyszámú Ellenpontok-példány 
eredetével kapcsolatos vallomásáról a kilencvenes évek elején ezt mondta: „Arra a 
kérdésre, hogy honnan kaptam, nem emlékszem, mit válaszolhattam, nyilván vagy 
Attila, vagy Géza lehetett.”27 

Ara-Kovács Attilának aznap délután játszották meg, hogy éppen akkor kap-
ják Kolozsvárról az értesítést Keszthelyi lebukásáról. A Budapesti beszélgetésben 
megkérdeztem tőle, melyik napon adott magyarázatot erre a szekunak. Ara-Kovács 
ezt mondta: „…azonnal magyarázatot kellett adni…” (…) „…akkor azt mondtam, 
hogy (…) így kaptam Pestről, (…) és én lezárt csomagként küldtem Andrissal Gé-
zának.” 

Ekkor én a „rengeteg”, többek között Keszthelyire vonatkozó nyilatkozatáról 
kérdeztem: „…mit mondtál, honnan származnak azok a példányok, amiket Andris-

                                                      
27 Molnár János i. m. 204. 
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nak adtál?” A válasza: „…úgy kaptam Budapestről.” A következő kérdésem: „Te-
hát te személyesen kaptad?” Újabb válasz: „Én személyesen kaptam. És akkor jött 
hatvan ember, akik vitték át.28 S akkor ezt mind a hatvanat leírni, és akkor a ke-
resztkérdések, hát az minimum hatvan plusz (…) még jó néhány nyilatkozat.” (Va-
jon ki lehetett ez a sok ember, még ha a szám nyilvánvalóan költői is?) 

Ezt azt jelenti, hogy amikor kedden elibem tették Nagy Béla és Varga Gábor 
nyilatkozatát, amikor én ennek megfelelően kijavítottam az előző nyilatkozatomat, 
és további verések dacára sem voltam hajlandó semmi mást vagy újat mondani, 
akkor az Ara-Kovács Keszthelyivel kapcsolatos nyilatkozatai alapján a szekusok 
már bizonyítottan tudták, hogy hazudok. Talán úgy vélték, én vagyok az átjátszó 
központ a Magyarországról származó Ellenpontok áramlásában. És nem igaz, hogy 
Ara-Kovács követte az én nyilatkozataimat, hanem nekem kellett volna követnem 
az övéit, ha lett volna fogalmam róluk. Ennek alapján nagyon úgy néz ki, hogy 
kedd este a szekusok átvertek engem, amikor bevittek Ara-Kovácshoz, és azt állí-
tották róla, hogy nem akar vallani a negyedik számról. És ebben az átverésben bi-
zony Ara-Kovács is kétségtelenül cselekvő szerepet játszott. Mert akkor már régen 
nem az első négy számról volt szó csupán. 

Sajnos az eseményekről Molnár Jánosnak elmondott történetei29 is szétesők, 
képtelenség összeállítani belőlük egy logikus és világos képet. Bár itt legalább 
annyit megtudunk, hogy a Keszthelyi Andrásnál talált Ellenpontok-számokról még 
hétfőn azt vallotta: egy németországi ismerőse hozta neki Magyarországról, és 
Keszthelyivel küldte azokat Szőcs Gézának. Ez az öt-hat évvel korábbi Budapesti 
beszélgetés során még „nem jutott eszébe”. 

Egyébként én tisztességtelennek tartottam, és annak tartom ma is, hogy 
Szőcs Géza és Ara-Kovács Attila úgy szerette volna beállítani, mintha az Ellen-
pontok Magyarországon keletkezett volna. Ez a magunkról a felelősséget magyar-
országiakra terelni kívánó manőver nem szolgálta a magyar érdekeket. 

 
 
Röptében a nyomokról 
Nem hiszem, hogy bárki azt gondolná, hogy a szekun történtek érintetlenül 

hagyják az ember lelkét. Már önmagában annak is van valamilyen nyomorító hatá-
sa, hogy az ember a lakásában nem beszél, mert tudja, hogy lehallgatják. A 
szekuügyek előtt is valószínűnek tartottuk ezt, de immár bizonyosak lehettünk 
benne. Ilona és én – a legbanálisabb hétköznapi dolgokat kivéve – majd egy hóna-
pon át csak papíron „beszélgettünk”. Utána is cenzúráztuk beszélgetésünk tartal-
mát. Ez mintha kissé még az érzésvilágunkat is visszafojtotta volna. Hiszen hallga-
tó fülek előtt sohasem tud az ember szabadon megnyilvánulni. Ezzel a szeku kissé 
(valójában: még inkább) belépett a magánéletünkbe. 

Néha talán még rosszabb is történhet ennél. 

                                                      
28 Értsd: vitték át Magyarországról Nagyváradra. Ne felejtsük el, hogy ez a beszélgetés 

Budapesten folyt. 
29 Molnár János i. m. 166–174. 
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Esténként nyilván kiszellőztettük a lakásunkat. Az ablakunkból éppen a vá-
rosháza tornyára lehetett látni, amelyen óránként trombitahangon kukorékolt 
Avram Iancu, az 1848-as román vezér indulója, hirdetve a hajdani magyar város, 
Nagyvárad román leigázását. Iancu seregei tömeggyilkosok voltak. Nem válogat-
tak: korra és nemre való tekintet nélkül ölték a magyarokat. Azoknak az utódai, 
akiket a középkori magyar állam befogadott, biztonságot, élet- és sokasodási lehe-
tőséget adott nekik, a magyar szabadság kivívása lehetőségének pillanatában visz-
szautasították azt a felkínált szabad állampolgári létet, amelyet a román állam a 
megalakulásától (vagyis Moldva és Havasalföld 1858-as egyesülésétől) kezdve 
soha egyetlen kisebbségi etnikumnak sem biztosított mindmáig, és a szabadságért 
küzdő magyarok ellen fordult. 

Alkonyodott. Néztem a kukorékoló tornyot a nyitott ablakon, és az volt az 
érzésem, hogy onnan be fognak lőni rám. Hiába szólalt meg az ész, hogy nevetsé-
gesen képzelgek, hiába tudtam, hogy viselkedésem ostoba, nem gyújtottam meg a 
villanyt, hanem leültem a kanapéra, és némi szorongással igyekeztem racionalizál-
ni a helyzetemet. 

Ekkor belépett Ilona, a feleségem, mindjárt megértette, hogy mi történik, és 
rámkiabált. Megalázónak éreztem a kiabálást, és főleg azt, hogy rajtakapott egy 
ilyen gyenge pillanatomban, de felébresztett. Ezért minden tiszteletem az övé. 

Miután 1983. november 19-én Zsuzsanna Blanka lányunk megszületett, a fe-
leségem rendszeresen visszatérő álma volt, hogy fegyveres emberek, akik az ab-
laknál leselkedtek vagy betörtek a lakásunkba, el akarják rabolni a gyermekünket. 

Egy alkalommal egy rokonunk vigyázott kinn az udvarunkon Zsuzsára, a 
kocsija mellett ült a széken. A gyermek elaludt, és az ismerős bejött ebédelni. Az 
elkerített udvaron végül is a gyermeket nem fenyegette veszély. Egy adott pillanat-
ban Ilona meghallotta a sírását. Nem tudja, hogy rohant fel a lépcsőn, hogyan ug-
rotta át a széket, csak akkor kezdte fogni a valóságot, amikor már ott állt a gyer-
mekkocsi mellett, és leányunk ott volt, és nem volt semmi baja. 

Én soha nem álmodtam otthon, Erdélyben, szekusokkal. Olyan volt, mintha 
a tudattalanom letiltotta volna az ezzel való foglalkozást. Viszont áttelepe-
désünkkor, amint Magyarországra értünk, mintegy két héten át üldöztek engem 
éjszakánként. Nem az ismert személyek, hanem fenyegető arctalan változataik. 

 
További bonyodalmak 
A szekuügyek után határoztuk el, hogy áttelepedünk Magyarországra. 1982. 

december elején írtam egy levelet Illyés Gyulának, amelyet Ernszt Árpád, akkori 
legjobb budapesti barátunk juttatott el a címzetthez.30 Leírtam helyzetünket, és 

                                                      
30 Illyés Gyulát 1977-ben ismertem meg Tihanyban, amikor azért kerestem föl, hogy 

elmeséljem neki, mint hurcolták meg a román állambiztonsági szervek 1975 nyara óta 
Varga Gábor mérnököt, a nagyváradi Ady Endre Irodalmi Kör egyik vezetőjét. Mond-
vacsinált indokok alapján irredentizmussal és nacionalizmussal vádolták őt; alá is íratták 
vele, hogy tudomásul veszi: pert indítanak ellene. 
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segítségét kértem a magyar hatóságok meggyőzésében, hogy fogadjanak be ben-
nünket. Szóbeli üzenetben biztosított a támogatásáról.31 

A levéllel egy időben üzentünk Fésü József és Likó Julianna perbáli baráta-
inknak, hogy küldjenek egy hivatalos, a tanácsi szervek előtt teendő befogadó nyi-
latkozatot, mert csak ennek birtokában lehet megindítani a hivatalos áttelepedési 
eljárást. 

 Ha jól emlékszem, december vége felé utaztam először a kolozsvári magyar 
konzulátusra. Fésüék csak január elején tettek befogadó nyilatkozatot, ezért egyelő-
re csak érdeklődni mentem. A konzulátuson megtudtam, hogy január 1-től a ma-
gyar állam megnehezíti az áttelepedést, ezért a sikeres ügyintézés érdekében jobb 
lenne, ha egy decemberi keltezésű befogadó nyilatkozatot tudnánk keríteni. Erről 
sajnos szó sem lehetett. A magyar hatóságok a nyilatkozattétel után felszólították 
barátainkat, hogy vonják vissza azt, és ne akarjanak befogadni minket. Ők ezt visz-
szautasították. De ilyen helyzetben a visszamenőleges keltezés kérésének felvetésé-
re még gondolni sem lehetett. 

Kolozsvári utamon benéztem az egyetemre is. Még az ősz folyamán beirat-
koztam az első fokozati tanári vizsgámra (a második már megvolt), megtörtént 
óráimon az ehhez szükséges speciális tanfelügyelői inspekció, és jóváhagyták a 
kérésemet. A vizsgaidőszak a téli vakációban volt, a résztvevőknek az egyetemen 
kifüggesztett listájáról viszont hiányzott a nevem. A titkárságon nem tudtak felvi-
lágosítást adni, hogy miért. Vagyis nem mehettem letenni a magasabb tanári kate-
góriához szükséges vizsgáimat. Az igazság az, hogy akkor már egy cseppet sem 
vágytam rá. 

Valamikor január első felében32 a feleségemmel utaztunk Kolozsvárra, min-
den bizonnyal az iskolai téli vakáció idején. Akkor már megvolt a befogadó, és úgy 
emlékszem, akkor kaptuk ki a konzulátuson a szükséges nyomtatványokat. Ernszt 
Árpád barátunk is Kolozsváron volt (nyilván ő hozta a Fésüék befogadó nyilatko-
zatát), és felderítette, melyik kórházban fekszik tüdőembóliával Szőcs Géza. Elma-
gyarázta, hol találom meg az épületben, és a feleségemmel az utcán vártak meg. Ez 
volt az első alkalom, hogy az Ellenpontok lebukása után Szőccsel találkoztam. 
Csak arról beszéltem neki, amit a szekun elmondtam, hiszen kétségtelen volt, hogy 
lehallgatják. 

Mi Pap Béláéknál szálltunk meg (őt már említettem az előbbiekben). Kallós 
Zoltán a közelükben lakott, és őt is meglátogattuk. Nála ismertük meg Tőkés Lász-

                                                      
31 Illyés Gyula a következő év áprilisában meghalt, de – mint több ismerősünk is jelezte, 

végül személyesen Flóra néni (Illyés Gyuláné) is megerősítette – a halálos ágyán sor-
sunk nyomon követését a feleségére testálta. Ennek számunkra fontos következménye 
volt az is, hogy családommal éveken át a Vérhalom utcai házuk egyik lakásában lak-
hattunk. 

32 Az Ellenpontok rövid története című írásomban (lásd: Ellenpontok i. m. 14.) úgy em-
lékszem, hogy a kórházi látogatás Szőcs Gézánál január végén lehetett. Valószínű vi-
szont, hogy inkább a hónap első felében, ugyanis januárban kétszer is el kellett utaz-
nunk a kolozsvári konzulátusra, és a körülmények számbavétele alapján az említett ta-
lálkozás a kórházban az első alkalommal történhetett. 
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lót, aki akkor Désen volt lelkész, és elhozta a gyermekcsoportját, hogy a karácso-
nyi műsorukat Kallósnak is bemutassák. Jó volt látni és hallani őket. 

Január végén, minden bizonnyal, hogy az időközben kitöltött nyomtatványo-
kat beadjuk a konzulátusnak, Ilonával újra Kolozsváron voltunk. Véletlenül össze-
találkoztunk Ara-Kovács Attilával, és együtt elmentünk Szőcs Gézához, aki akkor 
az éppen távol (talán Marosvásárhelyen) időző Tompa Gábor rendező lakásában 
lakott, Mátyás király szülőháza közelében. Éppen nála volt a kislánya, Petra is. 
Szőcs nagy meglepődéssel fogadott minket, mondván, lám újra összejött az Ellen-
pontok szerkesztősége. A látogatásunk rövid volt, és nem emlékszem, hogy bármi 
„rázós” dolog szóba került volna. 

Nem sok idővel ezután, február 3-án reggel még aludtunk, amikor kopogtak 
fenn az ajtón. Két szekus volt, az egyik Fărcaş, a másik talán Raţ. Kimentek az 
udvarra, míg felöltözünk. Én gyorsan tüzet raktam, és elégettem az Ellenpontok 
nyolcas számának időközben hozzánk került budapesti utánnyomását, valamint egy 
felhívástervezet vázlatát, amelyet a demokratikus románokhoz intéztünk volna. 
Ara-Kovács szorgalmazta, hogy írjak egy ilyet, de nehezen haladtam vele. Sajnos 
nem igazán éreztem, hogy kik lehetnének ennek a célszemélyei. Most, attól tartva, 
hogy esetleg megint házkutatást tartanak, az erről készített jegyzeteimet bedobtam 
a tűzbe, és többet nem is foglalkoztam vele. 

Gyalog mentünk négyesben az állambiztonsági szervek székházáig. „Nagy 
megtiszteltetés” volt, hogy szekusokkal sétálgatunk az utcán. 

A kihallgatáson a Magyarországra való áttelepedésünkről, a konzulátuson 
tett látogatásunk hivatalos részleteiről esett szó. Nem emlékszem, hogy a Szőcs 
Gézával való találkozásunk szóba került volna, de ha igen, minden bizonnyal nem 
volt súlya a társalgásunkban. 

Valami hivatalos konzulátusi teendő miatt március elején is el kellett utaz-
nunk Kolozsvárra. Ismét összetalálkoztunk ott Ara-Kovács Attilával, és megint 
elmentünk Szőcs Gézához, ezúttal abba a lakásba, ahol a szüleivel lakott. A telje-
sen felhangosított rádió mellett (a saját szavunkat alig hallottuk) az Ellenpontok 
további sorsáról beszélgettünk. Ara-Kovács mindenképpen folytatni kívánta, Szőcs 
egyetértett vele, én azonban határozottan elvetettem a gondolatot. Lényegében 
ugyanazokat az indokokat soroltam fel, amelyekkel már előző év november elsején 
is a lap beszüntetése mellett érveltem. 

1983. március 15-én, kedden a kémia laboratóriumban filmvetítésre készü-
lődtem. Két-három évvel azelőtt az igazgató vissza akarta adni a tanügytől kapott 
vetítőt azzal, hogy nem ért senki hozzá, és úgysem fogjuk használni. Mondtam, 
beletanulok én. Minden tantárgyból hoztam filmeket, és megszerveztük, hogy ami-
kor üres órám volt, vetítettem bárkinek. Most éppen a román tagozat két osztálya 
gyűlt össze, talán már be is fűztem a filmet, amikor jött az igazgatónő, hogy keres-
nek. Egy szekus volt, akit még sohasem láttam. Azt kívánta, hogy menjek vele. 
Mondtam, nekem most dolgom van, ő menjen csak vissza a szervek székházába, én 
levetítem a filmet, és utána megyek hozzájuk. Erre otthagytam a folyosón, és foly-
tattam az előkészületeket. A szekus szinte toporgott dühében, és hosszan ecsetelte a 
román igazgatónőnek (a neve Bodea Ana), hogy én milyen nagy nacionalista va-



Egy szamizdat az életünkben 

329 
 

gyok. Végül az igazgatóm javasolta, hogy küldjük vissza a gyerekeket az osztá-
lyukba, és menjek el a pasassal. (Az igazgatónővel jó viszonyban voltam, mert 
rendes ember volt. Másnap bementem hozzá az irodájába, és azt mondtam: tudja 
meg, nem igaz, hogy nacionalista vagyok, mint ahogy a szekus beállította. De ha a 
nacionalista azt jelenti, hogy az ember védi a népét, akkor igenis nacionalista va-
gyok, mint ahogy ebben az értelemben kétségtelenül ő maga is az.) 

A kocsiban hárman voltunk; a harmadik vezetett. Az, aki bejött értem az is-
kolába, végig morfondírozott az úton, hogy lennénk csak húsz évvel korábban, 
vagy legalább tízzel, majd meglátnám, hogyan kellene járjanak az ilyenek, mint én. 
Amikor beértünk, a folyosón ordítva arccal a falnak állított, míg be nem szólítottak 
az illetékesekhez. 

A két illetékes Sălăgean volt és Raţ. Arról faggattak, miről beszéltünk Szőcs 
Gézánál. Ezúttal idejében megegyeztünk, hogy ha erről kérdeznek, mit fogunk 
válaszolni, és én ehhez tartottam magam. Aztán elibem tettek egy géppel írt szöve-
get, amelyről azt mondták, hogy a Szőcs nyilatkozata, de nem volt aláírva. Abban 
pontos leírás volt arról, amiről valóban beszéltünk, arról is, hogy ki hogyan foglalt 
állást a folytatás kérdésében. Én kitartottam abban, hogy ez nem így volt, és meg-
maradtam az eredeti változatom mellett. Csodálkoztak, miért nem vallom be az 
igazat, hiszen rám nézve kedvező az, hogy nem kívántam tovább csinálni a lapot. 

Bejött András őrnagy is, gúnyosan letámadt, hogy lám most ezt a jelentékte-
len, sőt pozitív dolgot nem vallom be, bezzeg máskor nagyon is nagyvonalú voltam 
a vallomásomban. De még milyen nagyvonalú! 

Lehet, arra gondolt, amikor lehetségesnek tartottam, hogy Ilona is látta az 
Ellenpontok első számait, lehet, azokra gondolt, akikről bevallottam, hogy olvas-
ták, de az is lehet, hogy csak heccelni akart. Az említetteken kívül más olyat én 
nem mondtam, amire a „nagyvonalú” jelzője bármi érvénnyel bírt volna. 

Sălăgean végül kijelentette, hogy ha még találkozgatok Ara-Kovács Attilá-
val, ha nem szakítom meg vele a kapcsolatot, akkor engem kitesznek a tanügyből. 
Mondtam neki, hogy ismertetem majd Ara-Kováccsal, amit mondott, ha legköze-
lebb találkozom vele. 

Nem sokkal hazaérkezésünk után megérkezett Ara-Kovács Attila. Én éppen 
kinn voltam az udvaron, és amint a kapun belépett, elmondtam neki, mivel fenye-
gettek a szekun, és azt is, hogy én mit válaszoltam rá. Határozott sértődöttséggel 
megfordult, és elment. Romániában majd csak azon a napon találkoztunk még, 
amikor ő el kellett hagyja az országot. 

Ugyanezen a napon a feleségemet is bevitték; hazamentek érte a lakásunkra. 
A szekusok faggatták, de ő sem tudott semmit arról, hogy az Ellenpontok-akció 
folytatásáról beszéltünk volna a Szőcs Gézánál tett látogatáskor. 

 
Az ügy lezárása 
Az Ellenpontok-ügy lezárásának a napja 1983. május 17-én, kedden volt. 

Nem emlékszem, hogy vittek vagy csak hívtak, de reggel be kellett mennem hozzá-
juk. A szokásos páros fogadott: Sălăgean (ekkor már) alezredes és Raţ őrnagy. 
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Most Sălăgean tette fel azt a kérdést, amit Fărcaş azon a novemberi csütör-
tökre virradó éjszakán: Végeredményben miért csináltam én ezt az egészet az El-
lenpontokban? Mondtam neki, hogy ebben az országban rengeteg probléma van, 
amelyeket nem lehet nyíltan megtárgyalni, még szólani sem lehet róluk. 

Milyen problémákra gondolok? – Például a nemzetiségi kérdés – válaszol-
tam. – Milyen kifogásaim vannak ezzel kapcsolatban? – kérdezte. 

Én szívesen tárgyalok bárkivel erről – mondtam –, de nem egy olyan vi-
szonylatban, mint amilyen itt közöttünk van. 

Noszogatására végül mégis felvázoltam a magyar (és lényegében minden 
más romániai) nemzetiség problémáit az óvodától az egyetemig, az érdekvédelem 
és a kulturális intézmények lehetőségeitől a könyvkiadásig. Megemlítettem, hogy 
vannak gazdasági jellegű problémák is. Felkapta a fejét: foglalkoztam a gazdaság-
gal is? – Mondtam, hogy nem. 

Visszatérve a történelemhamisítás kérdésére, azt ajánlotta, hogy ne az ilyen 
kismonográfiákban keressem az igazságot (itt feltehetően a Kiss őrnagynak írt má-
sodik jelentésemre utalt, amely miatt Raţ fel akart rúgni), hanem olvassam inkább 
Ştefan Pascu történész írásait. Mivel ezeket nem ismertem, inkább hallgattam, noha 
a témában jobban tájékozott ismerőseim egyáltalán nem szóltak elismerően róluk. 

Végül is közölték velünk, hogy az ügyünket lezárják, mert a román állam 
nagylelkűen megbocsátott nekünk, de a dossziénkat bármely pillanatban elővehe-
tik, ha nem viselkedünk megfelelően. Mert – mondta Raţ – a román megbocsát, de 
nem felejt. 

Úgy emlékszem, ugyancsak ő jegyezte meg: vigyázzak, mit mondok és te-
szek Románia ellen, mert adott esetben majd azt terjesztik el rólam, hogy a román 
állambiztonság ügynöke vagyok. 

– Bizonyos vagyok benne, hogy erre minden hatalmuk és eszközük megvan 
– válaszoltam. 

Sălăgean megtiltotta, hogy Ara-Kovács Attilával vagy Szőcs Gézával még 
találkozzak. Én ez ellen határozottan tiltakoztam, és kijelentettem, hogy mielőtt 
áttelepszünk Magyarországra, el fogok menni Szőcs Gézához elbúcsúzni. 

– Hát menjen – mondta Sălăgean –, ha annyira bízik benne. 
Délelőtt a feleségemet nem hívták be, de délután mindkettőnknek vissza kel-

lett menni. Valójában nemcsak nekünk, hanem mindenkinek, aki bármiféle kapcso-
latba került az Ellenpontokkal. Azoknak is, akik csak olvasták. Bukarestből jött le a 
szekuritáte egy – feltehetően magasabb rangú és/vagy funkciójú – embere, és 
valamennyiünket meg akart ismerni. Ezt természetesen nem egy közös gyűlésen 
tette, hanem külön-külön beszélgetett el mindenkivel. 

Mi Ilonával együtt kerültünk elébe. Furcsa módon azzal kezdte, hogy meg-
kérdezte, mikor születtünk. A válaszból megállapította – már nem tudom, a kínai 
vagy az európai horoszkóp alapján-e –, hogy ő (mondta, mikor született) a felesé-
gemmel jól meg fogja érteni magát, de velem semmiképpen nem. Egyszerre mani-
pulatívnak és nevetségesnek éreztem a társalgásnak ezt a bevezetését, és bennem 
hangulatilag ez nyomta rá a bélyegét az egész találkozóra. 
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A folytatás persze racionálisabb volt. Többek között megkérdezte, milyen 
jogon beszéltünk mi a romániai magyarság nevében? 

Nem a nevében beszéltünk – mondtam –, hanem az érdekében. 
Feltehetően eszébe jutott a Memorandumunk szövege, amelyet kétségtelenül 

ismert: „A romániai – mintegy kétmilliónyi – magyarság érdekében emeljük föl a 
szavunkat a madridi konferencián képviselt országok népei előtt.” Mindenesetre 
váltott: Jó, jó, az érdekében, de ki adott nekünk erre felhatalmazást?33 

Előbb tiltakozni akart, amikor azt válaszoltam, hogy népe problémáinak 
megfogalmazása mindig az értelmiség feladata volt, de végül – kissé vonakodva – 
bólintott rá. 

A beszélgetés végén nyilatkozatot írattak alá velünk, hogy nem fogunk 
semmiben ártani a román államnak, és semmiféle ellene irányuló tevékenységet 
nem fogunk folytatni. Nem rendszerellenes cselekedetekről volt tehát szó, hanem 
Románia elleniről. Tudtommal mindenkivel ilyet írattak alá, bár Molnár János 
könyvében ettől némileg eltérő szövegeket is emlegetnek. Viszont csak nekünk 
kettőnknek kellett hozzátennünk: akkor sem folytatunk ilyen tevékenységet, ha más 
országban telepedünk le. 

 
Vajon miért úsztuk meg? 
Sokat töprengtünk a résztvevőkkel és számos más ismerősünkkel is, hogy 

vajon miért úsztuk meg „egyszerű” meghurcoltatással, miért nem akasztottak pert a 
nyakunkba, és csuktak mindnyájunkat börtönbe. Hiszen például 1982. november 
23-án Borbély Ernő történelemtanárt, majd a következő évi február 26-án Búzás 
László közgazdászt Csíkszeredában őrizetbe vették, és államellenes összeesküvés 
címén hét, illetve hatévi börtönre ítélték, a Budapesti beszélgetésen is elhangzott 
megítélésünk szerint kevesebbért, mint amit mi cselekedtünk. (Ők a börtönbün-
tetésük kétharmadát letöltötték.) 

Abban, hogy nekünk „megbocsátottak”, elméletben több tényező is közre-
játszhatott. Biztosan számítottak a Szőcs Géza Nyugaton élő neves személyekhez 
fűződő kapcsolatai, valamint Ara-Kovács összeköttetései a magyarországi „demok-
ratikus ellenzékkel”, amely már akkor jelentős mértékben összejátszott volt a nyu-
gati tömegkommunikációval. Az Ellenpontok híre terjedt a világban, és nem köny-
nyen lehetett volna elbagatellizálni. Bonyolította a dolgot, hogy Ara-Kovács Attila 
már nem volt román állampolgár, hontalan útlevele volt. De lehet, hogy a legtöbbet 
mégis az nyomott a latban, hogy a lapunk Memoranduma eljutott a Helsinki Érte-
kezlet madridi utókonferenciájának küldötteihez, és ha törvényszékre viszik a dol-
got, akkor lényegében memorandumper lett volna belőle, ami – különös tekintettel 
az őket érintő 1894-es kolozsvári bírósági eljárásra – már román fülekben sem 
hangzott volna jól. 

Kétségtelen, hogy a velünk szembeni büntetőeljárás befolyásolta volna Ro-
mánia megítélését a Nyugat szemében, és esetleg a legnagyobb kereskedelmi ked-
vezmény amerikai megítélését is veszélyeztethette volna. 

                                                      
33 Románul: „cine v-a dat mandat”. 
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A román állam velünk szembeni „engedékenysége” felméréséhez meg kell 
említenünk egy olyan tényt, amely eddig tudtommal nem vált publikussá.34 A Bu-
dapesti beszélgetésen Szőcs Géza a magnó kikapcsolását kérte, mielőtt ezt elmond-
ta. Az Ellenpontok körüli események óta huszonöt év telt el, jogilag az eset elévült, 
nincs miért hallgatnunk továbbra is róla, hiszen ez is a történet szerves része. 

Szőcs Géza 1982 nyarán azt kérte Magyarországi ismerőseitől, hogy kerítse-
nek neki egy gázpisztolyt. Bollobás Enikő mesélte, hogy két kisgyermekével ment 
Erdélybe, és a fegyver ott volt szabadon látható módon a kocsi hátuljában a gyer-
mekjátékok között. Simán átjutottak vele a határon. 

Saját elbeszélése szerint Szőcs a Kolozsvárról való eltűnése utáni periódus-
ban kétszer használta a pisztolyt. Egyszer akkor, amikor valamelyik állomáson a 
rendőr igazoltatni akarta. Ekkor felugrott egy vonatra, és mivel feltételezhette, 
hogy a következő állomáson már várják, egy kanyarban leugrott. Ha jól emlékszem 
a történetre, ekkor itt ficamította ki a bokáját, és egy benne keletkező vérrög okozta 
a később kórházban kezelt tüdőembóliáját. 

A másik eset akkor történt, amikor a szeku a maroshévizi postán elkapta őt. 
Egy levél volt nála, amelyet Sütő Andrásnak írt, és amely Sütőt igen kompromittál-
ta volna. Ekkor a gázpisztollyal rálőtt az őt kihallgató tisztre, az kirohant, és míg 
visszajöttek, Szőcs Géza megette a levelet. Elmondása szerint azután őt nagyon 
megverték. 

Az akkori román törvények értelmében egy fegyver rejtegetéséért hat hónap-
tól öt évig terjedő börtönbüntetést lehetett kiróni. Mivel ez a pisztoly nem élessel 
lőtt, hanem csak gázzal, minden bizonnyal inkább az alacsonyabb büntetést szab-
hatták volna ki. De mivel nemcsak rejtegette, hanem – ha igaz – használta is, rá-
adásul hivatalos személyek ellen, bizony, legalábbis elméletben, nem úszta volna 
meg olcsón. A román állam azonban mindezek fölött teljes mértékben szemet 
hunyt. Ez azt bizonyítja, hogy a hatóságoknak igen nyomós indokaik lehettek arra, 
hogy elsimítsák az Ellenpontok-ügy minden vonatkozását. A fent említetteken 
kívüli okokat – ha voltak – egyelőre nem is sejtjük. 

 Szőcs Géza ezután mintegy két évig munkanélküli volt. De – bár ez nem 
volt közismert, és nem egy nyugati magyar, sőt magyarországi tudomása szerint 
Szőcs főleg a munkanélküliség elől emigrált – végül jó állást kapott otthon: 1985–
86-ban (tehát emigrálásáig) a kolozsvári Irodalomtörténeti és Nyelvészeti Intézet 
kutatója volt.35 Egy ilyen állás régebben nemigen volt hozzáférhető egy politikailag 
üldözött számára. 

Ara-Kovács Attilával Magyarországra való végleges távozása előtt egy nap-
pal összetalálkoztunk Nagyvárad központjában, a Szent László téren. Ekkor kérte 
meg a feleségemet, hogy ha találkozik Szőcs Gézával, mondja meg neki, ne hara-
gudjon rá némely dologért, amelyeket a szekuritátén vele kapcsolatban vallott. Én 

                                                      
34 E sorok írásakor rosszul emlékeztem. Molnár János Az egyetlen című könyvében több-

ször is szóba kerül az itt említett fegyver.  
35 Erdélyi magyar ki kicsoda. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Scripta Kiadó 

közös kiadványa, Budapest, 2000. 634. o. 
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viszont megkértem, hogy miután átment Magyarországra, csak annyi rosszat 
mondjon ott rólunk, amivel nem árt nekünk, és csak annyi jót mondjon rólunk, 
amivel nem árt nekünk. 

Nem véletlenül. Láttam én már őt úgy mondani jót másról, hogy abban nem 
volt köszönet. 

 
Áttelepedésünk 
Mivel Magyarországról olyan híreket kaptunk, hogy Flóra néninek (Illyés 

Gyulánénak) Aczél György megígérte, hogy bennünket befogadnak, valamikor a 
nyár folyamán a román hatóságoknál is beadtuk az áttelepedéshez szükséges papí-
rokat. A magyaroknak azt írtuk, ami volt: hogy az Ellenpontok következtében elő-
állt helyzet miatt akarunk áttelepedni. A románoknak viszont családegyesítésre 
hivatkoztunk, arra, hogy az ott egyedül élő idős nagynéném a mi segítségünkre 
szorul. Érdekes, senkit nem zavart, hogy ugyanerről a nagynéniről az egyik valla-
táskor Sălăgeannak már elmondtam, hogy három éve halott. Valóban, 1979-es 
magyarországi látogatásunkkor a feleségemmel voltunk is a sírjánál. 

Augusztus 23-án a magyar konzulátuson közölték velünk (emlékezetem sze-
rint telefonon beszéltünk), hogy nem fogadnak be bennünket az országukba. A 
Bihar megyei tanfelügyelőség azt javasolta, hogy amíg a magyarok nem döntenek 
számunkra kedvezően, mondjuk vissza az áttelepedési kérelmünket a román félnél, 
mert ellenkező esetben, mint megbízhatatlan és hazafiatlan embert kénytelenek 
lesznek kitenni engem a tanügyből. Erre nem voltam hajlandó, ezért néhány nappal 
Zsuzsa lányunk születése (1983. november 19.) előtt munkanélküli lettem. Tanári 
állásom helyett vagy öt-hat más munkahelyet ajánlottak fel, mindegyikben fizikai 
munkát kellett volna végeznem. Mivel volt egy olyan törvény akkor Romániában, 
melynek értelmében a munkakerülőket börtönbe lehetett zárni, hogy időt nyerjek, 
bepereltem a tanfelügyelőséget. Az alkotmány szerint ugyanis mindenkinek joga 
van a képzettségének megfelelő állásban dolgozni. Természetesen tudtam, hogy a 
pert elveszítem. 

Közben az történt, hogy december 4-én, vasárnap délelőtt Csurka István 
Szájhős című darabját mutatták be a nagyváradi színházban. Jelen volt a szerző is. 
A színházban nem mehettem oda hozzá, de megérdeklődtem, kinél van megszállva, 
és egy üveg bor képletes kíséretében beállítottam oda. Vázoltam neki a helyzetün-
ket, és ő megígérte, hogy segíteni fog. Tőle kijövet megnéztem a szekus kocsit, 
amely ott posztolt a közelben. 

Csurka István unokaöccse december 24-én dél tájban keresett fel bennünket, 
és karácsonyi ajándékként hozta a hírt: a nagybátyja elment Aczélhoz, aki rábólin-
tott az áttelepedésünkre. Ezért januárban a tanüggyel való perem elvesztése már 
semmi kockázatot nem hordott magában, és nem sokkal ezután hivatalosan is meg-
kaptuk a befogadásra vonatkozó választ.  

Ugyancsak januárban volt egy szekuügyünk is. A feleségem nagynénje ké-
peslapot írt egy magyarországi ismerősének, s mivel éppen náluk voltunk, megkért, 
tegyük postára. Egy éppen hazautazó magyarországi haverünk látogatott meg min-
ket, és mi meggondolatlanul arra kértük, dobja be a lapot otthon, mert így hama-
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rabb odaér. Eszembe nem jutott volna, hogy egy nem borítékolt, nyitott képeslap-
ból ilyen nagy problémát csinálnak. A barátunk értesített, hogy a határnál elvették a 
lapot, és vártuk a „következményeket”. Kiss őrnagy jött le hozzánk, hogy Raţ úr 
vár engem a székhelyükön. Mondtam, hogy nem megyek. Jöjjön Rác úr ide, vagy 
találkozzunk egy cukrászdában, de én be hozzájuk nem megyek. – De hát Raţ úr 
éppen szolgálatos – győzködött Kiss –, és nem jöhet ki. – Hát akkor majd holnap 
találkozunk – mondtam. (Közben ettem valamit, és a feleségem csodálkozott, hogy 
végig teli szájjal beszélek. Én észre sem vettem, pedig nem volt szokásom.) 

Kiss elment valahova telefonálni, majd visszajött, és folytatta a hiábavaló 
győzködést. – Raţ úr nagyon meg fog haragudni – mondta. Szerintem – válaszol-
tam – Rác úrnak van annyi lélektani érzéke, hogy tudja, miért nem megyek oda. 
Egyébként nagyon jól tudom miért hív, akár mi ketten is megbeszélhetjük. 

Ettől hevesen elzárkózott. Ezután elment, és többé nem hívtak. 
A szekusok még egyszer kerestek fel a rendőrségen, amikor az útlevelünkért 

jártam oda. Ismét figyelmeztettek a Románia elleni esetleges további tevékenység 
számomra káros következményeiről (most azzal fenyegettek, hogy nem találkozha-
tom majd otthon maradt szüleimmel, rokonaimmal). Sălăgean azt mondta, nehogy 
azt gondoljam, hogy tárt karokkal várnak, nehezen fogunk megélni. Igaza lett. Azt 
is mondta, hogy Ara-Kovács Attila úgy híreszteli, mintha az Európa Kiadónál dol-
gozna, de ne higgyek neki, mert nincs állása, összedobott pénzekből él. Ebben té-
vedett. Aczél György (egyik?) jobb keze, Knopp András segítségével valóban 
szerkesztői állást kapott az Európa Kiadóban. (Ez volt élete első munkahelye.) 

1984. július 8-án utaztunk át hontalan útlevelünkkel Magyarországra. Akkor 
még el sem tudtuk volna képzelni, hogy ez emigrálásunknak csupán első stációja 
lesz. 

A feleségem, Tóth Ilona számára nagy trauma volt, hogy eljöttünk a szülő-
földünkről, de mindenekelőtt majd négyesztendei magyarországi életünk tapaszta-
latait élte át szinte sorscsapásként.  Ebben szerepet játszott az is, amit én akkor így 
fogalmaztam meg: azt hittük, hogy a hazánkba jövünk, de csak egy társadalomba 
érkeztünk. Másrészt megrendítő és kiábrándító volt számára – épp az Ellenpontok 
kapcsán – rádöbbenni, hogy a történelemírás hogyan működik. Tények és igazság 
nem sok szerepet játszanak benne. Szerencsére volt néhány barátunk, akik elvisel-
hetőbbé tették ezeket a tapasztalatokat. 

 Minderről bizony ő lenne a legilletékesebb szólni, de egyelőre nem akar. 
 

Az Ellenpontok terhe 
A világban való vándorlásaink közben egy olyan félreértést hurcoltunk éve-

kig, amely az Ellenpontokkal volt kapcsolatos. Amikor elmondtam neki a szekun 
velem történteket, a feleségem, Ilona kijelentette: ő egészen másként viselkedett 
volna a szekun, mint én. Ez nyilvánvaló helytelenítés volt. Nem tudtam, mire vo-
natkozik, de annak ellenére, hogy mindent, amit a szekun cselekedtem, logikailag 
és érzelmileg indokoltnak éreztem, noha távolról sem töltött el elégedettség ezzel 
kapcsolatban. Ilona nekem szóló elégedetlenségével nem kívántam szembesülni, 
ezért nem akartam a történtekről beszélgetni vele, noha ezt többször is kezdemé-
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nyezte. Inkább hagytam a fantáziámat szabadon működni lehetséges hiányérzetei-
ről. Főleg arra gyanakodtam, hogy elhamarkodottnak tartotta a vallomásomat, mert 
szerinte jobban ki kellett volna tartanom. Úgy éreztem, erkölcsi fenntartásai vannak 
velem szemben emiatt. 

Mindenkinek csak azt ajánlhatom, hogy élete társával azon melegében tisz-
tázzon minden felmerült problémát. Nem is sejtettem, hogy milyen nagy ajándékot 
kaptam volna akkor tőle, ha beszélgetni kezdünk. 

Több mint hét esztendő telt el ebben a lelki küszködésben, és valószínűleg 
soha nem fogom megtudni, hogy akár én magam is mennyit változtam (biztosan 
káromra) erkölcsi értékemnek önmagam előtti bizonytalanságától. 

Már túl voltunk a Svédországba emigráláson, a Kanadába való bevándorlá-
sunkon, újra Svédországban éltünk, és fő foglalkozásként az ország nyelvét tanul-
tuk. 1990 első félévében lehettünk. Egy alkalommal megint szóba került Ilona haj-
dani kijelentése arról, hogy ő másként csinálta volna. Én első ízben kérdeztem meg 
tőle: 

– Te hogy viselkedtél volna? 
Sok mindenre számítottam, de arra nem, amit válaszolt: 
– Én nem verettem volna magam. Már az elején megmondtam volna, hogy 

mi készítettük az Ellenpontokat. Túl nagy volt az ár, amit fizettél a szekun a taga-
dásodért. 

Emlékeztetett, hogy hiszen Szőccsel és Ara-Kováccsal megegyeztünk, hogy 
hárman magunkra vállaljuk az egész Ellenpontokat, és a bevallás már régen esedé-
kes volt, amikor én rászántam magam.  

Hadd ne elemezzem, hogy némi megkönnyebbülésen túl hogyan éreztem 
magam. 

Két ember kapcsolatát számos külső és belső tényező terhelheti, amelyeket 
valamilyen módon fel kell oldani, és ehhez tartozik az is, hogy a magunknak vá-
lasztott másik ember természetét el kell fogadni olyannak, amilyen. (Ez persze 
kevésbé vonatkozik az erkölcsi különbségekre; az keményebb dió.) Végül is a há-
zastársakat egymáshoz fűző kapcsolat a világon legfontosabb emberi viszony. 

Ezért ma visszamenőleg sajnálom, hogy az Ellenpontok-akcióhoz csatlakoz-
tam.  Így az egész ügynek nem lett volna módja hosszú időn át félreértésből, de 
alattomosan kárt okozni az Ilonával való kapcsolatunkban.  

Az Ellenpontok nélkülem is létrejött volna – ahogy ezt Ara-Kovács Attila a 
kezdeti elhatárolódásomkor megjegyezte. Legfeljebb nem készült volna el a folyó-
irat hatos száma, amelyet én hoztam össze, valaki más talán fordított volna helyet-
tem Lăncrănjan magyarokat gyalázó hazug Erdély-könyvéből, és nem jelentek 
volna meg, illetve meg sem születtek volna a szamizdat számára készített írásaim, 
köztük a Memorandum és a Programjavaslat sem. Következésképp ezek nem jutot-
tak volna el nemzetközi fórumok résztvevőihez, de az Ellenpontok e nélkül is sza-
mizdat lett volna, felkeltette volna az érdeklődést, a közvélemény és a média egy 
része egy ideig körözött volna fölötte, és éppúgy elmaradt volna az érdemleges 
kritikai kiértékelése, mint ahogy ez a végül mégis részvételemmel létrejött anyag-
gal az azóta eltelt huszonöt évben történt. 



Visszaemlékezések 

336 
 

Még egy fontos hozadéka lett volna annak, ha nincs közöm az Ellenpontok-
hoz. Elvágyódtunk ugyan mi Romániából, de a szamizdatban való részünk segített 
minket elröpülni onnan. Lehet, hogy sok (köztük kétes értékű) tapasztalattal len-
nénk szegényebbek, és valószínűleg küszködve, de ma feltehetően mégis otthon 
élnénk. Otthon: Erdélyországban. 

 
Göteborg, 2007. július–augusztus 
 

 
Tóth Károly Antal: Egy szamizdat az életünkben. Emlékek idézése az Ellenpontok 
huszonötödik évfordulóján. Kapu 2007. szeptemberi és októberi száma. 
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Az Ellenpontok szamizdat folyóirat lebukása után a 
román állambiztonsági szervek által kicsikart utolsó 

nyilatkozatom 

Azért utolsó, mert korábbiak is voltak. Az elsőt a nálunk folytatott házkutatás 
és az azt követő bekísérésünk napján, 1982. november 7-én este írtam, és természe-
tesen tagadtam, hogy valami közöm lett volna a folyóirathoz. Ezt – és még néhány 
következőt – mindjárt összetépték, majd mind fenyegetőbben és keményebb módsze-
rekkel követelték, hogy írjam le az igazat. Az alábbi nyilatkozat november 11-ére 
virradó éjszaka született. A két időpont közötti események történetét az Egy sza-
mizdat az életünkben című visszaemlékezésemben lehet olvasni. 

Ezzel a nyilatkozattal akkor találkoztam újra, amikor a bukaresti archívum-
ból megkaptam azt a hat vaskos dossziét, amelyek a román állambiztonság (Secu-
ritate) személyemhez kapcsolódó anyagait tartalmazzák. Szövegét magam fordí-
tottam románból.  

A nyilatkozat iktatószáma FI.210560/6/154–161. Az FI a „fond informativ” 
rövidítése; jelentése: információs anyag. Az ezt követő hat szám a dossziéim közös 
száma, és a bennük található valamennyi anyagot jelöli. A dőlt vonal utáni hatos a 
dosszié száma, amelyben ez a dokumentum található. A 154–161 a megfelelő dosz-
szién belüli oldalszámokat tünteti fel. Mint látható, a nyilatkozat nyolc gépelt ol-
dalból áll. A jobb áttekinthetőség kedvéért az alábbi szövegben ezeket az oldalszá-
mokat szögletes zárójelbe zártam.  

A nyilatkozat első bekezdésének tartalmát hivatalos előírások szabályozták. 
Az ezt követő két bekezdést a magam szándékai szerint írtam. A továbbiakban vi-
szont a vallomás megfogalmazásában „segítő” kihallgatóm (Fărcaş kapitány) 
kérdéseire kellett válaszolnom, aki mindenekelőtt az üggyel kapcsolatba jöhető 
személyek iránt érdeklődött. 

 
 

Nyilatkozat 

     
[154. o.:] Alulírott Tóth Károly Antal, születtem 1942. december 3-án Szat-

márnémetiben Károly és Aranka fiaként, a nagyváradi 1. számú általános iskola 
tanára vagyok, elítélt nem voltam, a nagyváradi Tudor Vladimirescu utca 26. szám 
alatt az 5. sz. lakásban lakom, a következőket jelentem ki. 

Az Ellenpontok című folyóirat itt, Nagyváradon jelenik meg. Illetve jelent 
meg eddig. Én is részt vettem a szerkesztésében és a létrehozásában. A lap egy 
írógépen készült, amely Kovács Attila1 lakásán található. A cikkek többségét ő írta, 
egy részüket én. Ő kezdeményezte a folyóirat kiadását. Magam eleinte nem akar-

                                                      
1 Ara-Kovács Attilát a hivatalos szervek a diákkorában kapott, ma családnevéhez követke-

zetesen odakapcsolt ragadványnév nélkül, vagyis Kovács Attilának nevezték. 
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tam ebben részt venni, de aztán mégis vállalkoztam rá. A következő cikkeket írtam: 
a kettes számba Az értelmiség egyetértésének információs nehézségei (vagy valami 
ilyesmi)2 címűt, a négyesbe Az ateizmus szerepét3, részleteket fordítottam Lăncrăn-
jan könyvéből4 majd erről egy rövid cikkem is született.5 A bevezetőt leszámítva, 
amely Kovács Attilától származik, én írtam az egész nyolcadik számot. Ugyanak-
kor én készítettem a hatodik számot is, amelyhez a bevezetőt ugyancsak Kovács 
Attila írta.  

Az utolsó két számot egy Kovács Attilától kapott szita segítségével sokszo-
rosítottam. Ilyenkor egyedül voltam otthon, és bekulcsoltam a lakás ajtait. 

A folyóirat számait magyar állampolgárok vitték Magyarországra, akiket én 
személyesen nem ismerek; mivel ritkán járok Attilánál, a személyes kapcsolatait 
csak kis részben ismerem. A folyóirat Magyarországra került számait Kovács Atti-
la ottani ismerősei vitték át.  

Az Ellenpontok című szamizdat típusú folyóirat kiadásának az ötlete Ara-
Kovács Attilától származott. Erről körülbelül április hónap folyamán beszélt ve-
lem.6 Már nem emlékszem, hogy erre a beszélgetésre a hónap melyik részében, de 
mindenesetre a T. Vladimirescu utca azon kiszélesedő részén [155. o.:] került sor, 
ahol rendszerint a Luna parknak nevezett szórakozóhelyet szokták felállítani. Ek-
kor késő délután volt már. Tevékenységünk megindítására olyan problémák közlé-
sének a szüksége ösztökélt, amelyekről nem lehet írni országunk törvényesen meg-
jelenő kiadványaiban. Megjegyzem, hogy én ekkor még nem szándékoztam csatla-
kozni. Csak körülbelül egy hónap múlva döntöttem úgy, hogy részt veszek benne, 
miután Kovács Attila valamilyen formában megmutatta a folyóiratot, vagyis nem 
emlékszem pontosan, hogy az egy kész folyóirat volt-e, vagy annak csak egy vázla-
ta. Következésképp, már amennyire emlékszem, az első cikkem, melynek a címe 
Az értelmiség egyetértésének kommunikációs nehézségei Romániában, a folyóirat 
második számában, vagyis 1982 májusában vagy júniusában jelent meg.7 Biztos 
vagyok abban, hogy Kovács Attila sem saját nevén, sem álnéven nem írta alá a 

                                                      
2 Pontos címe: A társadalmi cselekvés kommunikációs nehézségei a mai Romániában. 
3 Az ateizmus ideológiai szerepe a mai Romániában. 
4 Ion Lăncrănjan: Cuvînt despre Transilvania. A cím az én fordításomban: Vallomás Er-

délyről. 
5 A Démonidézés című cikkről van szó, amelyet Takács Ferenc László írt a javaslatomra. 

Ezt a román állambiztonsági szervek előtt természetesen magamnak tulajdonítottam. 
6 Ez a beszélgetés nem áprilisban, hanem február elején lehetett. Ezt bizonyítja, hogy akkor 

télies szél fújt, valamint az a tény, hogy márciusban készült az magnós beszélgetés, amit 
Ilona, a feleségem, Kovács Attila és jómagam folytattunk A 62-ek leveléről. Erről a „be-
ismerésemben” nem említek, mert Ilonának a szamizdat szerkesztésében betöltött sze-
repéről nem kívántunk az állambiztonságiaknak beszélni.  Kovács Attilával és Szőcs Gé-
zával előzőleg megegyeztük, hogy ha lecsapnak ránk, mi hárman vállaljuk az Ellenponto-
kat. 

7 A 2. megjegyzésben pontosított című írás valójában már februárban vagy márciusban, az 
Ellenpontok első számában megjelent. A második szám márciusban vagy áprilisban, a 
harmadik pedig, amelyik a Lăncrănjan-jelenséggel foglalkozik, májusra készült el. Az 
időpontokról a vallomásomban többször is tévesen nyilatkoztam. 
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cikkeket. Éppígy magam sem írtam nevet az enyéim alá. Csak azok az írások jelen-
tek meg névaláírással, amelyek könyvekből származtak, például az, amely a zsidók 
helyzetére vonatkozott a háborús idők Romániájában, s amit, ha jól emlékszem, 
Levi írt;8 a könyve 1945-ben jelent meg, és Kovács Attila ennek egy részletét is 
betette az Ellenpontokba.  

Nem tudok biztosat mondani arról, hogy az Ellenpontok folyóirat számainak 
összeállításához mások is hozzájárultak-e, s ha igen milyen mértékben, mert ez 
kizárólag a Kovács Attila illetékességébe tartozott. A kolozsvári Szőcs Géza vi-
szont Kovács Attilától tudott a folyóirat létezéséről, mert szeptemberben, amikor 
erről vele beszéltem, már benne volt a témában. Kovács Attilával beszélgetve meg-
tudtam, hogy erről a kiadványról még a kolozsvári Keszthelyi András9 is tudott. Ez 
körülbelül július táján történhetett.  

Augusztus hónap táján kölcsönadtam Nagy Bélának olvasásra a hármas és a 
négyes számot.10 Ő ezeket hazavitte, és később visszaadta. Takács Ferencnek, a 
hegyközcsatári tanárnak is odaadtam az egyes és kettes és talán még a hármas szá-
mot is. Ez augusztus második felében történt, még azelőtt, hogy a Szabad Európa 
Rádió beszélt volna ennek a folyóiratnak a létezéséről. Kölcsönadtam Király Ernő-
nek, a harmincöt éves ügyvédnek az egyes, kettes, hármas, négyes számokat, és 
még talán az ötöst is. [156. o.:] Ő a Rogerius negyedben lakik a régi toronyblokkok 
egyikében. A folyó év októberének második felében voltam a lakásán, hogy meg-
kérjem őt, segítsen az Ausztriába és a Német Szövetségi Köztársaságba szóló útle-
vél kiállítását szorgalmazó kérvényem megfogalmazásában. Ekkor vittem el neki 
az említett Ellenpontok-számokat. Megjegyzem még, hogy ezek példányait Király 
Ernő körülbelül tíz nap múlva adta vissza. Ezekkel, tehát az egyes, kettes, hármas, 
négyes és talán még az ötös számú példányokkal kapcsolatban kijelentem, hogy 
ezeket megsemmisíteni szándékoztam, de Kovács Attila ragaszkodott ahhoz, hogy 
magával viszi őket. A sorsukat jelenleg nem ismerem, vagyis nem tudom, mit csi-
nált Kovács Attila velük. Augusztusban az egyes és kettes számokat Csizmadia 

                                                      
8 A szerző neve helyesen: Lévai Jenő. 
9 Keszthelyire azért kérdeztek rá, mert november 8-án, hétfőn a szekusok elkapták őt Ko-

lozsváron az utcán, táskájában több mint húsz darab Ellenpontokkal. Nagyváradon a 
kihallgatóink ezt már aznap közölték is velünk. Ha ez nem történik, Keszthelyi kimarad 
a vallomásomból, mint ahogy az Molnár János református pappal is történt. Molnár 
talán elkerüli, hogy a szerepét kiderítsék, ha a náluk tartott 1983. januári házkutatáskor 
meg nem találják két versét, amelyek megjelentek az Ellenpontokban. 

10 A kölcsönadások ügye igencsak többrétű. Például e végső vallomásom megírása előtt két 
nappal (vagyis november 9-én) a szekusok elibem tették Nagy Béla beismerését arról, 
hogy négy számot kapott kölcsön tőlem. Azt megelőzően csak azt ismertem el, hogy 
egy átutazó magyarországi ismerősömtől három számot kaptam, melyeket Kovács Attila 
is elolvasott, majd megsemmisítette őket. Nagy Béla beismerésén nem sokat rágódtam: 
a magam akkori nyilatkozatában is mindjárt négyre módosítottam a kapott Ellenpontok 
számát. S lám két nappal később már azt nyilatkozom, hogy Nagy Béla csak a hármast 
és a négyest kapta kölcsön tőlem. Valószínű, hogy a vallatás „fáradalmai” befolyásolták 
az emlékezetemet. 
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György tanárnak is kölcsönadtam, aki Érsemjénre ingázik, és történelem–filozófia 
szakot végzett. Őt az Ady Endre Irodalmi Körről ismerem, és tudtommal a Rogeri-
uson lakik. Az Ellenpontok egyes és kettes számának példányait Csizmadia 
Györgynek a lakásomon adtam oda, mely alkalommal kettőnkön kívül más nem 
volt jelen.11 

Az Ellenpontok szamizdat ezen példányai nem nyomtatással, hanem Kovács 
Attila írógépén készültek; a legtöbbet ő dolgozott vele, én csak nagyon ritkán. Ko-
vács Attilának ezt a gépét én szedtem szét, vagyis leszedtem a gép karjait, majd 
azokról a betűket és mind a Sebes-Körösbe hajítottam a Strand vendéglő és a 26-os 
autóbusz megállója közötti szakaszon, miközben a Május 1 úton a központtól a 
vasúti híd felé haladtam. Megjegyzem, hogy a parttól meglehetősen messzire csak 
a betűket hajítottam. Az írógép karjait egyszerre hajítottam be a gát közelében, ahol 
a Körös vize mélyebb. Akár a helyszínen is megmutathatom maguknak, hogy hol 
hajítottam be a betűket, és hol a karokat.  

A folyóiratban tárgyalt témák egy részét magam javasoltam vagy választot-
tam, a többségét azonban Kovács Attila. A cikkeimet először kézírással piszkozat-
ként jegyeztem le, aztán legépeltem az én írógépemen, ezt Kovács Attila a maga 
gépén átmásolta, betette a folyóiratba, majd az én példányomat visszaadta. Kijelen-

                                                      
11 Takács Ferenc és Csizmadia György neve úgy került a folyóirat olvasóiként a vallomá-

somba, hogy miután néhány számot kölcsönadtam nekik, Kovács Attila figyelmeztetett: 
a városi nyomdából hallotta vissza, hogy ennél a két embernél járt az Ellenpontok. Fel-
tételeztem, hogy ha a hírek így terjednek, akkor az állambiztonsági szervek is értesül-
hettek róla. Akkor úgy éreztem, hogy hiába hallgatnám el, ezeket a kölcsönadásokat 
mind rajtuk, mind pedig rajtam úgyis számon kérik majd.  

     Király Ernő ügyvédet főleg három momentum tette számomra gyanússá. 1. Otthoni 
szobájában jó hangosan közölte velem, hova teszi a tőlem kapott Ellenpontokat. Mivel 
én voltam mellette, és akkor is láttam volna, ha nem szól semmit róla, úgy tűnt, hogy az 
előtte fekvő, Romániában általában lehallgató készülékként is működő telefonnak be-
szél. 2. Amikor az állambiztonság székhelye közelében Ilona, a feleségem azt mondta 
neki, hogy jobb, ha nem látják őket együtt, mert neki be kell mennie a szervekhez, Ki-
rály azt válaszolta: „Nekem ebből semmi bajom nem lehet.” (Vajon miért nem?) 3. Tud-
ta, hogy a kihallgatás-vallatás napjait élem, de 1982. november 10-én, miközben én két 
szekus kíséretében az iskolám kapuja felé tartottam, hogy ellenőrizzék, nem rejtegetek-e 
valami „fontosat” a kémia laboratóriumom szekrényeiben, Király Ernő mindhármunk 
figyelmét magára vonva néhány méterről reám kiáltott, majd legyintett, és elsietett. 
Ezért feltételeztem, hogy hiba lenne hallgatni a neki kölcsönadott szamizdatokról. 

     Amikor később már lehetett, kikértem a bukaresti archívumból a szekuritáte rám vonat-
kozó dossziéinak másolatát. Ezek anyagából kiderült, hogy a gyanúm nem volt alapta-
lan. Az Ellenpontok első négy számát (csak négyet!), melyeket Ara-Kovács rám bízott, 
hogy helyezzem el valakinél, 1982. szeptember 21-én vittem el Királyhoz. A bihari ál-
lambiztonság szeptember 24-én jelentette a bukaresti központnak, hogy két számot már 
megkapott, október 2-án pedig, hogy már a következő két szám van a birtokukban. A 
négy számot október 30-án kaptam vissza Király Ernőtől. Ez azért volt fontos neki, mert 
ha nem adja vissza, akkor kompromittálódna előttem és mindazok előtt, akik bíznak 
benne – magyarázta a szekunak Bărdac Ioan fedőnevén küldött jelentéseiben. 
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tem, hogy a visszakapott szöveget megsemmisítettem: [157. o.:] elégettem a külső 
szobánkban levő vaskályhában. Megjegyzem, hogy elégettem a gépelt szöveget, a 
gépemben használt másolópapírt, valamint a kézirataim piszkozatát is. Az esetek 
többségében nálam égtek el azok az indigók is, amelyeket a Kovács Attila végül 
általam szétszedett gépében használtunk. Az utolsó két számot, vagyis a hetest és a 
nyolcast ugyancsak a Kovács Attila gépén írtuk a következő technikával: a szöve-
get egy stencil papírnak nevezett különleges papírra gépeltük. A továbbiakban egy 
szitával ellátott keret segítségével sokszorosítottam.  

Az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. számokból 5-5 példány készült, a 7. és 8. számokból 
viszont 50-50 példány. A terjesztésükről annyit mondhatok, hogy ez a tevékenység 
Kovács Attilához tartozott, a határokon túlra, vagyis Magyarországra és Ausztriába 
ugyancsak az ő magyarországi ismerősei révén jutott.  

Kijelentem, hogy egyetlen magyar állampolgárt sem ismerek, akik ilyen 
anyagot kivittek, bár nem lehetetlen, hogy valamelyiket ismerem, de senkiről sem 
állíthatom, hogy része volt az Ellenpontok Magyarországra való átvitelében. 

Futólag beszéltem néhány emberrel az Ellenpontokról, anélkül, hogy meg-
mutattam volna, odakölcsönöztem volna nekik, vagy megemlítettem volna, hogy 
én is ismerem a folyóiratot. Egyedül Szőcs Gézával beszéltem részletesebben róla. 
Szőcs Géza, Rékasi János, Kovács Attila és egy Erika nevű magyarországi nő12 
folyó év október végi vagy november eleji látogatása alkalmával is hosszabban 
beszéltünk a folyóiratról.  

Nem tudom, hogy Kovács Attila hogyan, milyen utakon jutott Király Károly 
cikkeinek a birtokába.  

Az Ellenpontok címet Kovács Attila választotta, véleményem szerint éppen 
azért, mivel a folyóirat tartalma hazánk demokratizmusának hiányosságaival szem-
beni ellentétet fejez ki. 

Ami az Ellenpontok folyóirat körül működő szervezett megegyezés feltéte-
lezett létét illeti, teljes őszinteséggel kijelentem, hogy ilyesmiről nem tudok, és egy 
ilyen szervezet lehetséges tagjainak álneveiről sem. [158. o.:] 

Megjegyzem még, hogy a 6. szám összeállításakor Moldován Gergely mun-
kájából ihletődtem, aki a román–magyar kérdést boncolja, ha jól emlékszem, Ro-
mánok – magyarok címen. A dolgozat két kötetből áll, közülük az elsőt megsem-
misítettem, mivel a folyóirat hatos számának a készítésénél felhasználtam a tartal-
mát.13 Az Ellenpontokban megjelent írásaim döntő többségét a magam gondolatai-
ra építve fogalmaztam.   

                                                      
12 Az itt Erikának nevezett hölgyet valójában Bollobás Enikőnek hívják. Akkoriban a sze-

gedi József Attila Tudományegyetem Angol tanszékén dolgozott. Amíg Nagyváradon a 
vallatásom tartott, egyszer sem tudtam felidézni a nevét. A szekusok azonban ismerték, 
és többször is eszembe juttatták. 

13 Nem felel meg a valóságnak, hogy Moldován Gergely könyvének első kötetét megsem-
misítettem. Nem is tudom, hogy ez az állítás miként került be a vallomásom szövegébe. 

     Mikor befejeztük a vallomás kézzel írt szövegét, a Fărcaş nevű szekus, akivel „együtt 
dolgoztunk” rajta, elvitte a kéziratot, hogy a titkárságon legépeljék. Miután visszahozta, 
igyekeztem figyelmesen végigolvasni a gépelt szöveget. Mindenekelőtt arra koncent-
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Varga Gábornak, az Ady Endre Irodalmi Kör vezetősége egyik tagjának 
megemlítettem a folyóiratunkat miután a Szabad Európa beszélt róla, mondván, 
hogy láttam példányt belőle. Varga nem kérte, hogy mutassam meg neki, de ha 
kérte volna, valószínűleg megmutatom.  

Visszatérek néhány Kovács Attilával közös ismerősünkre, mint amilyen Ré-
kasi János is, akiről nem tudom, a folyóirat mely számait látta Kovács Attilánál, 
viszont tudom, hogy negatív észrevételei is voltak a romániai helyzet némely jelen-
ségéről; Tamás Gáspár Miklósnak, tudomása van a folyóiratról, az ő szempontjait 
csak az írásaiból ismerem; Kőrössi Papp József – neki is vannak ismeretei a folyó-
iratról, és kevésbé kritikus magatartású, mint Rékasi. Ami Szlafkay Attilát illeti, ő 
azt mondta, hogy Magyarországon hallott a folyóiratról, de erről sem Kovács Atti-
la, sem jómagam nem beszéltünk vele. Megjegyzem, hogy Szlafkay nem örvend 
Kovács Attila bizalmának, ezért amikor megkérdezte őt, Kovács azt mondta, hogy 
nincs semmi tudomása egy ilyen publikációról. Ez ennek az évnek a nyarán történt, 
de lehetséges, hogy jelenleg Kovács bevallotta neki, hogy tud erről a folyóiratról. 
Még emlékszem egy Lőrinc nevűre, ő ugyancsak magyarországi, de róla nem állít-
hatom, hogy tud a folyóiratról. Kijelentem, hogy az említett magyar állampolgá-
rokról nem állíthatom, hogy biztosan hozzájárultak volna a folyóirat Magyaror-
szágra juttatásához.  

Emlékszem még egy Karl Heinz14 nevű ausztriai újságíróra, aki 3-4 évvel 
ezelőtt Nagyváradon járt, ismeri Kovács Attilát és engem is, és nem hiszem, hogy 
jelenleg lenne valami köze az Ellenpontokhoz. Egyébként Kovács Attila [159. o.] 
és Karl Heinz kapcsolatai megszakadtak, tudomásom szerint személyes okok miatt. 
Tudok még Harstein Juditról, aki eredetileg Izraelbe költözött, majd az Egyesült 
Államokban telepedett le, valószínűleg New Yorkban. Mind Kovács Attila, mind 

                                                                                                                                       
ráltam, nehogy valamiképp nem tőlem származó, általam el nem fogadható megfogal-
mazás legyen benne. Ilyet nem találtam, és a könyv megsemmisítésének említése fölött 
valószínűleg átsiklottam. Pedig Moldován Gergely (Grigoriu Moldovan) magyarul írt 
könyvének első kötetét (A románság. Nagybecskerek, Pleitz Fer. Pál könyvnyomdája, 
1895), amelyet egy Jelics Gyula nevű ismerősünktől kaptam kölcsön, és anyagából az 
Ellenpontok hatos számát készítettem, a házkutatás után a szekusok elvitték. A címe és 
szerzője rajta volt az elkobzott könyvek nálunk hagyott listáján. Ennek a listának azon-
ban, melyet egy kis bőröndben tartottunk más irományokkal együtt, később kideríthetet-
len módon nyoma veszett.  

      Jelics Gyula soha nem csinált titkot abból, hogy be szokott járni a szekura, és ismerte az 
ott tevékenykedőket. Állítólag könyvet készült írni az életükről. A házkutatás után 
közöltem vele, hogy Moldován könyvét az állambiztonsági szervek elkobozták. Azt 
mondta, megpróbálja visszaszerezni tőlük. Mintegy két hét múlva újságolta, hogy meg-
van a könyv, kétezer lejt fizetett érte. (Ez akkor megfelelt egy havi átlagfizetésnek.) 
Vagyis visszakapta azt a könyvet, amit a „vallomásom” szerint én megsemmisítettem. 

      Már az is megfordult a fejemben, hogy vajon a nyilatkozatom gépelésekor nem azért 
foglalták-e bele a szövegbe a könyv megsemmisítését, hogy simán vissza tudják adni ál-
taluk is ismert tulajdonosának? 

14 Téves a családnév. Az ausztriai újságíró neve valójában Karl Pfeiffer. Nevének felcseré-
lése nem volt szándékos. 
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jómagam ismerjük őt, mintegy nyolc esztendeje ment el Nagyváradról, és ha jól 
emlékszem, a tavaly járt itt. Nem hiszem, hogy ő ismerne valamit az Ellenpon-
tokkal kapcsolatban, mert nem tudok arról, hogy ez a folyóirat eljutott volna az 
Egyesült Államokba. Még azt is megemlítem, hogy nem tudok egyetlen olyan kül-
földi állampolgárról sem Nagyváradon, aki az Egyesült Államok vagy más nyugati 
ország magyar emigrációjának lenne a tagja. 

Az írógép szétszedése az én szorgalmazásomra történt, valójában a teljes 
szétrombolását javasoltam, ezt azonban Kovács Attila ellenezte. Sajnálta a gépet. A 
szétrombolást azért javasoltam, hogy ha felfedezik is, ne lehessen bizonyítékként 
felhasználni. Ez mindjárt azután történt, hogy a folyóirat nyolcadik száma is elké-
szült.  

Visszatérve arra, hogy miként indult meg a folyóirat kiadása, elmondhatom, 
hogy ez Kovács Attilának egy régi ötlete volt, amit egy magyarországi ifjú bátorí-
tott, akinek nem tudom a nevét, de tudom, hogy jó barátságban van Kovács Attilá-
val. Ami ezt a magyarországi polgárt illeti, én nem ismerem őt, de Attila azt mond-
ta róla, hogy olyan szélsőséges baloldali nézetei vannak, amelyek Magyarországon 
is elfogadhatatlanok. Pontosabban szólva ez az ifjú inkább egy nonkonformistának 
tűnik. Azt gyanítom, hogy a stencilhez szükséges anyagok, valamint a használati 
utasítások ettől a magyarországi fiataltól származnak.  

A folyóiratban közölt anyagokkal kapcsolatban lehetséges, hogy közöttük 
magyarországi eredetűt is találunk, például a Tamás Gáspár Miklósét, viszont sze-
mélyesen nem állíthatom ezt bizonyossággal. Kovács Attila ilyesmiről nem beszélt 
nekem, és valójában soha nem avatott ilyenekbe engem. Például tudom, hogy a 
református egyház romániai helyzetéről szóló cikket Kovács Attila tette be a folyó-
iratba, és lehet, hogy annak valamelyik pap a szerzője, de nem tudhatom, hogy kié. 
Tudom, hogy Kovács Attila két református papot ismer: Molnár Jánost Tamás-
hidáról [160. o.:] és Mezei Tibort, akit nemrég valahova a Szilágyságba neveztek 
ki, és aki néha részt vesz az Ady Endre irodalmi kör ülésén. De nem állíthatom, 
hogy egyikük lett volna a folyóirat négyes számában megjelent írás szerzője.  

Véleményem szerint Csizmadia és Takács, mindketten falusi környezetben 
működő tanárok, az Ellenpontok folyóirat tartalmát nem terjesztették, mivel kértem 
őket, hogy ezt ne tegyék, és remélem, hogy ehhez tartották magukat.  

A folyóirat hetes és nyolcas számainak 1982 októbere első felében otthon, a 
lakásomban történt elkészítése után Kovács Attila a szitával ellátott keretet és a 
festéket préselő hengert elvitte tőlem. Nem tudom, hogy Kovács Attila mit csinált 
ezekkel az eszközökkel, hova vitte azokat. A folyóiratokat, pontosabban a hetes és 
nyolcas számok lapjait én vittem el folyó év októberének első felében Kovács Atti-
la lakására, aki összefűzte őket.  

1982. október 20-án Pap Béla és Pap Piroska látogattak meg minket Kolozs-
várról. A feleséget több éve ismerem, Pap Bélát mintegy két-három éve. E látoga-
tás alkalmával Pap Béla elmesélte, hogy ismerőseivel egy kolozsvári vendéglőben 
az Ellenpontok került szóba, mondván, hogy a Szabad Európa Rádióban beszéltek 
róla. Valaki meghallhatta, és bepanaszolta őket. Ennek következtében őt és még 
másokat is behívtak a szekuritátéra, és faggatták őket, kitől kaptak a folyóirat pél-
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dányaiból.  Azt mondtam Pap Bélának, hogy én is hallottam erről a kiadványról, de 
részletekbe nem bocsátkoztam. Ez a Pap Béla asztalos, egészen pontosan fafaragó, 
és valószínűleg valamely szövetkezetnek dolgozik otthon.  

Arany László egy magyarországi fiatalember, akivel kétszer-háromszor ta-
lálkoztam, és úgy tudom, egy vagy két évvel ezelőtt volt Nagyváradon. Nem tu-
dom, hogy ennek az Arany Lászlónak van-e valami köze a szóban forgó folyóirat-
hoz. 

A Kertész családot mintegy három éve ismerem, [161. o.:] az Ady Endre 
Irodalmi Kör egyik összejövetelén találkoztunk, ahova Kertész Loránd a feleségé-
vel, Évával jött. Kertész Attilával, vagyis a Loránd öccsével a Mihai Viteazul utcán 
a lakásukban ismerkedtem meg. Éppen akkor látogattam meg őket, amikor Attila 
hazajött a katonaságtól. Biztos vagyok abban, hogy Kovács Attila nem informálta 
őket a folyóiratról, hiszen éppen ő mondta egyszer, hogy hasznos olyan emberek-
kel kapcsolatot létesíteni, akiknek semmi közük nincs a folyóirat kiadásához, ezért 
elhárítják az esetleges gyanakvásokat. A Kertész családról még annyit tudok, hogy 
sok ismerősük van Magyarországon, akik eljönnek látogatóba is hozzájuk. Ezzel a 
családdal igen szórványos kapcsolataim vannak.  

Ez a nyilatkozatom, amelyet önszántamból, senki által nem kényszerítve te-
szek, megfelel a valóságnak, fenntartom és aláírom. 

 
    Tóth Károly 

Nagyvárad, 1982. november 11.   
 

 
Tóth Károly Antal: Az Ellenpontok szamizdat folyóirat lebukása után a román 
állambiztonsági szervek által kicsikart utolsó nyilatkozatom. Kapu 2015. februári 
szám. 
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Kétes kapcsolatok és téves kijelentések 

Számvetés az Ellenpontokkal kapcsolatos félreértésekről, a tájékozat-
lanságból eredő tévhitekről és a szándékosan hamis állításokról 

 
 (Ez az elemzés mindenekelőtt Molnár János Az egyetlen – az Ellenpontok és 

az ellenpontosok története című könyvének az anyagára támaszkodik. A könyv a 
világhálón is megtalálható:  

http://www.tothkarolyantal.se/konyvek_az_ellenpontokrol.php 
vagy közelebbről: 
http://www.tothkarolyantal.se/d-konyvek_az_ellenpontokrol/molnar_ja         
nos_az_egyetlen/molnar_janos_%20az%20egyetlen_trn.pdf 
 
A szöveg mindkét címen, sárga alapon pirossal jelölve feltünteti az eredeti 

kiadás oldalszámait is.) 
 
 

Király Ernő 
 

Király Ernő nagyváradi ügyvéd régi ismerősöm volt, akivel a szamizdat 
szerkesztésének idején, vagyis 1982-ben meglehetősen gyakran találkoztam. Mol-
nár Jánosnak adott nyilatkozatai számos vonatkozása megkérdőjelezhető, ezért 
fontos feladat az ő görbére sikerült kijelentéseinek kiegyenesítése és a hiányos 
részek kiegészítése. 

Mivel Nagy Béla – aki az Ellenpontok szerkesztése idején elődjének, Bölöni 
Sándornak 1982 augusztusában bekövetkezett halála után versenyvizsgával a 
nagyváradi színház irodalmi titkára lett – meglehetősen nagy szerepet játszott Ki-
rálynak az Ellenpontok körüli eseményekkel kapcsolatos ténykedésében, először 
róla kell néhány szót ejtenem.  

 Nagy Bélával a hetvenes évek első felében volt szorosabb a kapcsolatom, 
amikor a nagyváradi napilapnak, a Fáklyának szerkesztője és az Ady Endre Iro-
dalmi Kör vezetője volt. Mint más újságírókkal, vele is a legfőbb találkozási pont 
mindig a lap szerkesztősége volt. Később hónapszám nem láttuk egymást, különö-
sen, mikor a házassága felbomlása után (ez párttaghoz és pártlaphoz méltatlan 
eseménynek számított) kitették az újságtól, és a mozivállalat lett a munkahelye.  

Elég hosszú idő telt így el, mígnem 1981 nyarán, magyarországi útját követő-
en meglátogatott bennünket alagsori lakásunkban a Körös (Tudor Vladimirescu) 
utcán. Arra kért minket, (mármint a feleségemet, Ilonát és engem), hogy valamelyik 
estére verbuváljuk össze a legfontosabb közös nagyváradi ismerőseinket, mert ő 
turistaútján megismerkedett a magyarországi szamizdat irodalommal, és szeretne 
erről némi bemutatóval egybekötött beszámolót tartani a társaságnak. A találkozó 
létre is jött, és Nagy Béla akkor megnyilvánult érdeklődése késztetett arra, hogy 1982 
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nyarának közepe táján odaadjam neki olvasásra az Ellenpontok akkorra elkészült 
első négy számát. A példányokat később visszakaptam, és – ellentétben a Takács 
Ferenc Lászlónak és Csizmadia Györgynek kölcsönadottak esetével (róluk a követ-
kező részekben lesz szó) – nem érkezett hozzánk hír arról, hogy ezeket más is látta 
volna.  

Szeptember közepe táján lehetett, amikor Király Ernőnél jártam a törvény-
széken, és mivel ő éppen hazafelé indult, beszélgetve sétáltunk az Ady Endre Mú-
zeum irányába. Király ekkor mesélte el, hogyan mentek Bukarestbe a Nagy Béla új 
személyautójáért (79. o. – Valamennyi megjegyzés nélküli oldalszám Molnár János 
szóban forgó könyvére vonatkozik), és az útnak mely pontján, mely hegyvidéken 
(Király szeret ilyen pontos meghatározásokban fogalmazni) említette neki Nagy, 
hogy ő olvasta az Ellenpontok című romániai magyar szamizdatot. Király Ernő 
szerint augusztus 7-e volt, amikor ez történt. Az Ellenpontok 1982 márciusától 
jelent meg havonta, Nagy pedig négyet kapott kölcsön belőle. Következésképp 
bukaresti útjuk idején a folyóiratszámok vagy még mindig Nagy Bélánál voltak, 
vagy pedig nem sokkal azelőtt adhatta vissza azokat nekem.  

Király azt állítja, hogy ő akkor még nem is ismerte a szamizdat szót. ’82-ben 
ennek a megnevezésnek az ismerete már hozzátartozott az általános műveltséghez, 
de különben is, hogyha olyan jó barátok voltak, ahogy ez Király akkori megjegyzé-
seiből kitűnik, elképzelhetetlen, hogy előző évi magyarországi tapasztalatait Nagy 
Béla ne osztotta volna meg vele is. Márpedig akkor a szamizdat szót többször is 
kellett használnia. Molnár Jánosnak nyilatkozva Király azt állítja, hogy az Ellen-
pontok nevet Nagy nem is említette neki, és tőlem is csak kissé bizonytalan megha-
tározással kérte,1 hogy mutassak egyet belőle.  

Hogy én is egzakt módon fogalmazzak: Vetró Artúrnak a teret díszítő Ady-
szobra mellett jobbra – tehát a szobor baloldalánál – elhaladva egy padhoz értünk, 
és amellett álltunk, míg beszélgetésünk legfontosabb része zajlott. 

Nem igaz, hogy Király az Ellenpontok nevét nem tudta, mert nagyon pontosan 
megnevezte, hogy miből szeretne legalább egyetlen példányt látni. Ha csak „ködösített 
valamiről” beszélt volna, akkor feltehetően „nem értettem volna”, mire céloz. Az sem 
igaz, hogy én azt mondtam neki: „nem hallottam ilyesmiről” (lásd ugyancsak a 79. 
oldalon). Magamban töprengtem a kérésén, és amikor megismételte, hogy legalább 
egyetlen Ellenpontok számot mutassak neki, azt válaszoltam: „megpróbálom”. Biztos, 
hogy pontosan ezt a kifejezést használtam. (Ha „nem hallottam volna ilyesmiről”, va-
jon mire ígértem volna, hogy megpróbálom?) Még magamban mulattam is azon, hogy 
próbálkozásom kétségtelenül sikeres lesz, ha Ara-Kovács is egyetért vele.  

Mikor megkérdeztem, hogy Nagy Béla mondta-e neki, kitől kapta az Ellen-
pontokat, nemmel válaszolt. Tudtam, éreztem, hogy nem mond igazat, hiszen jó 
barátságukat nehezen tudtam összeegyeztetni egy ilyen elhallgatással. Úgy gondol-
tam, Király valamiféle diszkrécióból tagad, hogy igazolja Nagy Béla megbízható-

                                                      
1 „Én amikor kértem, ugyanazt a ködösített valamit kértem, amit Nagy Bélától hallottam, 

nem az Ellenpontokat.” Lásd: 80. o. 
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ságát.2 Ellenkező esetben egyébként azt kellett volna mondania: Béla elárulta, hogy 
tőlem kapta, ezért kéri most ő, Ernő is éppen tőlem. Mert hiszen ez történt. 

Ara-Kovács Attila akkortájt kért, hogy próbáljak keríteni valakinél rejtekhe-
lyet az Ellenpontok példányai számára. Molnár könyvének anyaggyűjtése idején 
felvetettem azt a lehetőséget, hogy talán nem mondtam meg Ara-Kovácsnak, kihez 
viszem a folyóirat számait. Jól átgondolva ez képtelenség, mert most nem valami-
féle magánakciómról volt szó, mint a már említett előzetes kikölcsönzésekkor, 
hanem szerkesztőségi döntés alapján, mondhatni a „főszerkesztő” kérésére helyez-
tem el „biztos helyre” a raktározandó példányokat. Kétségtelenül megmondtam, 
kinek adom, Ara-Kovács egyetértett vele, és akkor is értesítettem őt, amikor Király 
Ernő elmesélte nekem, hogy az elkövetkező két hétben kétszer is kapcsolatba lépett 
vele a szekuritáté, és kérte tőle az Ellenpontokat. Megkérdeztem, nem kellene-e 
inkább elhozni a folyóiratot? Ara-Kovács mindkét esetben azt mondta, várjunk 
még. Téves tehát Molnár János megállapítása, hogy én voltam az, aki a Nagyvára-
don történő kölcsönadás megszüntetését elhatározó előzetes „közös döntést” 
(egyébként ilyen nem is volt) Király esetében felülbíráltam (78. o.).  

Az Ady-múzeum melletti beszélgetés után elérkezett az a keddi nap (valóban 
szeptember utolsó előtti vagy utolsó keddje lehetett, mint Király is gondolja), ami-
kor megérkeztem hozzá a küldeménnyel. Ernő bevezetett a szobájába. A szoba 
ajtaját szokás szerint betette. Kértem, őrizze egy darabig magánál, amit hoztam. 

Nem mondtam ki a hozott folyóirat nevét, különös tekintettel az íróasztalon 
levő telefonra, amely – mint tudjuk – számtalan lakásban a lehallgató szerepét is 
betöltötte. Ezért valahányszor Ara-Kovácshoz látogattunk, az első dolgunk mindig 
az előszobájukban található telefon párnákkal való gondos beborítása volt, noha 
még a nappalin és egy belső előszobán is át kellett haladnunk, hogy a házigazda 
szobájába érjünk, ahol zárt ajtó mögött tárgyaltunk. 

Király Ernő kibontotta a csomagot, megnevezte a tartalmát, és hangosan 
megmondta nekem, hova teszi. Kinyitotta az íróasztala jobb oldalán levő ajtót, és 
az olvasnivalót – ahogy képileg visszaemlékszem rá – a felső, vagy felülről a má-
sodik polcra tette. Mivel ott voltam mellette, csak ennyit kellett volna mondania: 
Látod, ezeket ideteszem. Bár ez is értelmetlen lett volna, hiszen mondás nélkül is 
láttam, mit csinál, de különben sem volt semmi jelentősége, hol rejti el őket, a fon-
tos csak az volt, hogy ne maradjanak kinn valahol, ahol látogatók tekintete rájuk 
tévedhetett volna.  

Király azonban nem elégedett meg egy ilyen egyszerű megoldással. Mutatta, 
és hangosan körülbelül ezt mondta: „Látod, az Ellenpontokat, amelyeket hoztál, 
ideteszem az íróasztalomba a felső polcra.” Ezt a mondatot még egyszer elismétel-
te, ugyancsak jó hangosan. Én csak néztem, és azon töprengtem, hogy vajon kinek 
mondja ezt? Nekem? De hiszen az teljesen felesleges volt. A telefonnak? 

                                                      
2 Nem tartom véletlennek, hogy egy másik Molnárral folytatott beszélgetésben, amikor né-

mileg másként számol be a történtekről, a szövegösszefüggéshez racionálisan nem köt-
hetően váratlanul kitör: „Felhívom a figyelmét a Nagy Béla becsületességére”. – Lásd: 
79. o., 42. sz. jegyzet. 
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Enyhe rossz érzéssel jöttem el tőle. A gyanakvást, mint mindig, most is visz-
szautasítottam, mert nemigen tudhatjuk meg biztosan, hogy környezetünk melyik 
tagja szolgál sötét erőket. Lehet, hogy éppen az, akire a legkevésbé gyanakodnánk. 
Elég, ha óvatosak vagyunk – gondoltam. Csak sajnos néha nem működik jól az 
óvatosság. Mindenesetre ekkor már sajnálni kezdtem, hogy kérésére odaadtam az 
Ellenpontokat, de ezt már nem lehetett visszacsinálni.  

Nem telt el egy hét, amikor Király Ernővel újból találkoztam. Valószínűleg 
véletlenül, és emlékezetem szerint az utcán. Akkor elmondta, hogy miután meglá-
togattam, két nap múlva, tehát csütörtökön3 késő este a szekusok, telefonon egy 
kliensének adva ki magukat, kicsalták az utcára. Az akkori ruházatát is leírta: pi-
zsamára vett melegítő volt rajta, a lábán pedig papucs. Így ültették be a kocsiba, és 
vitték be a szervekhez, majd átmentek a Transilvania (a hajdani Pannónia) szálló 
vendéglőjébe, ahol Sălăgeannal, a kémelhárítás főnökével, aki egyébként régi is-
merőse volt (az is jogot végzett) pertut ittak. A biztonságiak az Ellenpontok iránt 
érdeklődtek tőle. Állításuk szerint tudták, hogy annak példányai nála vannak vagy 
voltak. Ennek ellenére állítólag – noha felajánlotta – nem akartak nála házkutatást 
tartani. Miután hazatért, az Ellenpontos csomagot elvitte gyalog a szüleihez, mond-
ta Király Ernő, és elrejtette náluk a garázsban. „Nem a kapun mentem ki. Felmen-
tem a második emeletre, s a szemétlerakat mellett leereszkedtem a tűzoltólétrán” – 
mesélte akkor is és később is mindenkinek (108–109. o.).  

Később Király elmondta: utólag tudta meg, hogy amikor a szüleivel telefo-
non ezt a látogatást megbeszélte, a szeku lehallgatta őt. Ennek ellenére a szüleinél 
sem történt házkutatás (109. o.). 

Egy rövid intermezzo. Az Ellenpontok „lebukása” után, immár valószínűleg 
1983 elején, a velük külön folytatott beszélgetések során az a benyomásom támadt, 
hogy Jelics Gyula és Király Ernő, akik addig nem ismerték egymást, szívesen ösz-
szeismerkednének. Mindketten örültek, amikor felvetettem, hogy összehozom őket. 
A találkozóra Király otthoni dolgozószobájában került sor. Én lehetőleg visszahú-
zódtam a beszélgetésből; hagytam, hogy egymásnak dobálva a labdát, hadd szipor-
kázzanak. Ernő itt is elmesélte, hogyan csempészte ki az Ellenpontokat a tűzoltó-
létrán leereszkedve. 

Jelics Gyula többször is elmondta nekem később, hogy ő egy napon elment 
az épülethez, amelyben Király lakott (ez egyike a toronyblokkoknak a Rogériusz 
lakónegyed elejénél, a főút jobb oldalán), be is ment, és ellenőrizte a helyszínt. Az 
épületnek nem volt tűzoltólétrája!  

Én nem jártam utána.  

                                                      
3 Emlékezetem szerint ezt követő első találkozásunkkor Király az itt leírt eset megtör-

téntének idejét csütörtökre tette; ezt a napot említettem az 1986 szeptemberében készült 
Budapesti beszélgetés az ellenpontokról felvételén is. A Molnár Jánossal folytatott be-
szélgetésében viszont szerdára, tehát az Ellenpontok átvételét követő napra teszi a 
biztonsági szervekkel való egyik találkozást. 
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Az előbbi szekukaland után Király Ernőt kb. egy hét múlva az utcáról vitték 
be egy lakásba, amelyet a szekuritáte találkahelynek használt, de elmondása szerint 
itt sem vallotta be, hogy ismeri az Ellenpontokat.  

Ezt is az eset megtörténtét követő egy héten belül elmesélte nekem. Talán az 
utcán, talán a Transilvania szálló cukrászdájában, ahol akkoriban sokszor találkoz-
tunk. Én inkább kávéztam, Ernő gyakran vodkázott. Egy régi ismerőse szolgált ki 
bennünket, akit Katikának szólított. Nem sokkal azelőtt szellőztethette meg a 
SZER, hogy kiderült, a bukaresti Ambasador szálló vendéglőjében lehallgatják a 
vendégeket. Én eltöprengve néztem cukrászdai asztalunkat, vajon nincs-e apró 
mikrofonos rádióadóval felszerelve.  

Egészen különös, hogy a Molnár Jánossal a kilencvenes évek elején folyta-
tott beszélgetésében Király úgy állítja be, mintha a szekuval történt mindkét talál-
kozását nem mondta volna el nekem szinte íziben, hanem csak „két hónappal ké-
sőbb” (109. o.), vagyis ezek szerint talán csak decemberben, mert „nem merte” 
felvenni velem a kapcsolatot. 

Rendkívül érdekes. Akkori tudomásom szerint a szervek engem egyelőre 
nem gyanúsítottak az Ellenpontokkal, Király az, akit nyaggatnak a nála levő szá-
mokért, amelyeket ő hősiesen letagad. A szeku tudja, hogy nála vagy az ő szüleinél 
vannak, de semmit nem tesz, hogy megkaparintsa azokat. Egy ilyen helyzetben 
vajon nem az lenne a logikus, ha én félnék Király Ernőtől, nem pedig ő tőlem? 

Csak a Molnár János könyvéből tudtam meg: Király Nagy Bélát bízta meg 
(vajon miért éppen őt?), hogy engem értesítsen a szekusok faggatódzásáról, vagyis 
arról, amit nekem már akkor frissiben személyesen elmondott. Nagy nem keresett 
meg engem, legközelebb csak hónapokkal később láttam őt egyszer a váradi Fő 
utcán (éppen nem nézett felém). Jó lenne tudni, vajon ő tisztában volt-e azzal, hogy 
nekem valami üzenetet kellett volna átadnia? 

De térjünk vissza az élet tényeihez. Király Ernő (miközben állítólag került 
engem) nemsokára azt a véleményét közölte velem, hogy valószínűleg a Korunk 
folyóirattal való kapcsolatai, ottani közlései terelték rá a gyanút, hiszen lehetséges, 
hogy kolozsváriak készítik az Ellenpontokat. Ezért odautazik, és figyelmezteti őket 
a veszélyre. Én nagyon határozottan azt mondtam neki, hogy ne kavarja a dolgokat, 
ezzel talán olyanokra terelné a gyanút, akiknek nincs is közük az egészhez. Marad-
jon Nagyváradon, én majd értesítem az ellenpontosokat, hogy legyenek óvatosak.  

Király szerint erre a beszélgetésre sem került sor, hiszen mi – nyilván az ő fé-
lelmei miatt – nem is találkoztunk abban az időben. Ezért – mint Molnárnak beszá-
molt róla – valamikor ’82 októbere folyamán elutazott Kolozsvárra,4 és ott sugdosód-
tak a szerkesztőségben, ahol a helyiségek egy köbméterére eső lehallgatóinak a szá-
ma – különösen, hogy magyar lapról volt szó – az országos átlag fölött lehetett. Ez 
tehát még a november elején bekövetkezett „lebukásunk” előtt történt, de Király Gáll 

                                                      
4 Ez október 16-án, szombaton történhetett. Az előző napon volt Csurka István Deficit című 

darabjának a bemutatója Nagyváradon, amelyre Király a másnap hajnali elutazása miatt 
nem ment el  (lásd a 112. o. szövegét és az ottani 36. sz. lábjegyzetet).  
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Ernőt, a Korunk főszerkesztőjét máris „totál kétségbeesve” találta (112. o.). Ami 
nyilván azt jelentette, hogy Gál Ernő már jócskán tudott az Ellenpontokról. 

Kolozsvárról visszajőve Király Ernő ismét csak találkozott velem, és mint 
aki zokon veszi, elpanaszolta, hogy Gáll Ernő nem akart vele szóba állni. Molnár 
János erre utaló kérdésére Király mindjárt meg is magyarázza, hogy ez nem így 
volt: „Csupán nem a saját irodájában” (114. o.). Azt azonban elfelejtette vele meg-
osztani, amit nekem elmondott annakidején, hogy mivel a szerkesztőség nem túl 
alkalmas hely a beszélgetésre, megegyeztek egy magánlakáson való találkozásban. 
Királynak az fájt igazán, hogy Gáll Ernő oda nem ment el. Vagyis a két ember 
valójában sem a szerkesztőségben, sem azon kívül nem beszélgetett egymással 
arról, amiért Király elmondása szerint ő Kolozsvárra utazott.  

Október utolsó hetében Ara-Kovács Attila megkért, hogy hozzam vissza Ki-
rály Ernőtől a nála „tárolt” Ellenpontok számokat. Kétségtelenül úgy történt, ahogy 
azt Király Molnár János könyvében elmondja: bementem hozzá a törvényszékre, 
hogy másnap jönnék a lapokért (81. o.). Ha szeptember 21-étől számítjuk, hogy a 
szamizdatot elvittem a lakására, akkor már az ötödik héten voltunk. A szeku zakla-
tása az első kettőben történt, utána három békésebb hét következett, és bennem úgy 
él, hogy ez megfelel a tényleges időtartamnak és időfelosztásnak.  

Király szerint ő csak a „lebukás” után legalább egy hónappal, tehát csak de-
cemberben adta vissza a folyóiratot, aminek – mint látni fogjuk –, semmi realitása 
nem lehetett.  

Fontos momentum maga a visszaadás, amely egy keskeny és meglehetősen 
hosszú ügyvédi szobában történt. Ez elméletben Király Ernő számára is kritikus 
pillanat lenne, hiszen tiltott anyagot cserélünk ki egymás között, amelyért őt két-
szer is kihallgatták az állambiztonsági szervek. Normális esetben ilyenkor az ember 
minden érzéke fokozottabban működik, hogy észrevegye a leselkedő veszélyt.  

Hárman mentünk be egy időben a szobába. Mi Királlyal a baloldali végében 
található kis asztalhoz léptünk, egy sötétebb bőrárnyalatú, bukaresti típusú férfi 
pedig a terem közepe táján egy székre téve nyitotta ki a táskáját.  

Ilonával, a feleségemmel megbeszéltük, hogy a Fáklya szerkesztőségében ta-
lálkozunk, egyik ott dolgozó barátunk szobájában. Ő a táskájában több Heti Világ-
gazdaság (HVG) számot hozott, amelyeket előzőleg Király Ernőtől kaptunk köl-
csön. A terv szerint bemegyünk majd a Fáklya szerkesztőségébe, ahol keresünk 
egy helyet a lapok kicseréléséhez. Ő a táskájában aztán Ara-Kovácshoz viszi az 
Ellenpontokat, én pedig abban a zacskóban, amelyben a szamizdatot visszakaptam, 
a HVG-ket viszem az iskolámba, ahol nemsokára óráim kezdődtek. 

Mivel igen bizalmatlan voltam a közelünkben megjelent illetővel szemben, a 
legális folyóiratokra akartam terelni a figyelmet, és megkérdeztem Király Ernőt:  

– Ezek tehát a kölcsönhozott magyarországi lapok, a hávégék? 
Király kissé szórakozottnak tűnt, meg is lephette váratlan kérdésem, mert 

visszakérdezett, majd azt válaszolta, hogy igen. Mivel tőlem balra állt, amikor fe-
lém fordult, látnia kellett a számomra ismeretlen férfit. Ennek ellenére már a leg-
közelebbi találkozásunkkor, amely talán még a „lebukásunk” előtt történt, tagadta, 
hogy a titkárnőn kívül látott volna valakit a teremben. A hölgy egyébként nem 
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figyelt ránk, végezte a maga dolgát, és a távolság miatt nem is hallhatta, mit beszé-
lünk. A táskájában kotorászó ember köztünk állt, és némileg el is takarhatott ben-
nünket.  

Valójában képtelen vagyok megmagyarázni, miért „nem látta” Király azt a 
férfit. 

„Én kizárom azt a fekete embert” – mondta Molnár Jánosnak. (Nyugodtan 
kizárhatja, attól az még ott volt, létezett. Nem vizionáltam.) Aztán váratlan fordu-
lattal vehemens módon a titkárnőt vette védelmébe, mintha én azt erkölcsileg tá-
madtam volna (82. o.). Pedig a nő jelenléte a folyóiratos zacskó átvételekor egy 
cseppet sem volt zavaró, Királynak a vele kapcsolatos felháborodása csak a lényeg-
ről való figyelemelterelésre lehetett jó.  

Nagyon pontosan tudtam, miért kérdeztem a HVG-kre. Király Ernő ezt a rá-
kérdezést is tagadta. Azt nyilatkozta Molnárnak az Ellenpontok visszaadásáról: „Én 
átadom neki, ő beteszi, köszön és elmegy. Semmi szöveg” (81. o.). Pedig bizony ez 
sem úgy történt, mint ahogy ő állítja.  

 A Fáklyánál a Tőke Csaba szobájában éppen nem volt senki, így mindjárt ki 
tudtuk cserélni a folyóiratainkat. Ezután Ilona elindult Ara-Kovácshoz táskájában 
az Ellenpontokkal, én pedig a narancssárga zacskót a benne levő magyarországi 
folyóiratokkal (kissé feltűnően) lóbálva, az őszi időben végiggyalogoltam a Körös 
mentén a Kolozsvári úton levő iskolámig. Az egyik kezemben volt a táskám, a 
másikban a zacskó. Igazság szerint felkészültem arra, hogy esetleg rámcsapnak a 
szekusok, és akkor én „nyugodtan” előszedem, s megmutatom nekik a Király Ernő 
tulajdonát képező, az ügyvédi szobában egy (kissé gyanús) tanú előtt is megemlí-
tett Heti Világgazdaság számokat. Közben drukkoltam a feleségemnek, hogy út-
közben ne érje baj.  

Nagyon valószínű, hogy – amint az egy vallatás utáni megjegyzésükből ki-
derült – a szekusok tudták, mi volt eredetileg a sárga zacskóban; feltehetően ezért 
vittek el engem november 10-én az iskolámba, és ellenőrizték a kémiaszertár 
(amelynek felelőse voltam) szekrényeit és fiókjait.  

Most a legfurcsább, kifejezetten groteszk kérdésre térek: vajon Király a nála 
levő szamizdatpéldányokat a „lebukásunk” előtt vagy az után adta-e vissza nekem? 
Ha közelebbről megvizsgáljuk a kérdést, csak csodálkozhatunk, hogyan ítélhette Az 
egyetlen kérdezője úgy, hogy a pro és a kontra vélemények állása döntetlen. 

Milyen különös: ebben a kérdésben Molnár János csak négy ember vélemé-
nyével számol (107. o.). Az egyik Király Ernő, aki szerint csak jóval a lebukás 
után, valamikor decemberben kaptam vissza a nála levő Ellenpontokat. A másik én 
vagyok, aki határozottan állítom, hogy a visszaadás október végén történt. A har-
madik Ara-Kovács Attila, aki hagyományosan és következetesen semmire sem 
emlékszik. A negyedik pedig „É”, azaz (bontsuk már fel) Kertész Éva, a Kertész 
Loránd akkori felesége (férjével Kanadába vándorolt ki, ott, elváltak, de az asz-
szonynevét is megtartotta, és most Györfi Kertész Évának hívják), aki az Ellen-
pontok hazaszállításakor Ara-Kováccsal egy takaró alatt feküdt, de Molnár János-
nak az esettel kapcsolatos érdeklődő levelére nem küldött választ Montrealból. 
Molnár teljesen számításon kívül hagyja a koronatanút, Ilonát, a feleségemet, aki a 
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Fáklya szerkesztőségéből elvitte Ara-Kovácsékhoz a Király Ernőnél volt Ellen-
pontok-számokat, és aki a két ember váratlan helyzetben való megpillantásakor 
zavarba jött. Ilona azt mondta akkor: a cuccot (nem nevezte néven, hiszen előzőleg 
nem takarta le senki ott a telefont, ráadásul ott volt Éva, akiről úgy véltük, hogy 
nem is tud az Ellenpontokról) felteszi a hűtőszekrény tetejére (amely kinn volt az 
előszobában), majd kijött a lakásból. Véleményének elmaradása súlyos hiányossá-
ga a Molnár könyvének. 

Molnár János idéz Barna Imrének az Élet és Irodalomban is megjelent nap-
lószerű megemlékezéséből (107. o.). Barna 1982. október 24-én ezt jegyezte fel: 
„É. hirtelen elhatározta magát, engedett a táviratok és telefonok rohamának: irány 
haza, Váradra... megígértem, tehát elviszem.” 

Kertész Éva ugyanis Barna Imre miatt nem kívánt még Nagyváradra haza-
térni, de – mint az idézett szövegből kivehető – sok nógatás után végül mégis rá-
szánta magát. Molnár János mindjárt meg is jegyzi, hogy ezek szerint október 25. 
(ez egy hétfői nap volt) előtt semmiképpen nem lehetett jelen a Király Ernőtől visz-
szakapott Ellenpontok átadásánál. De hiszen ehhez még mindig tizenhárom nap állt 
rendelkezésünkre a november 7-i nagyváradi házkutatásokig!  

Mivel Molnár János nem kapott választ a levélben feltett kérdésére, most, 
2009. március 13-án, e sorok írásakor felhívtam telefonon montreali lakásán Györfi 
Kertész Évát. Elmondta, hogy a feleségem Ara-Kovács Attilánál tett látogatására 
nem emlékszik, így nyilván arra sem, hogy otthagyott-e valamit Ara-Kovácsnak. 
Nem tudta megmondani, hogy vajon mikortól kezdve zárható ki az ő jelenléte az 
Attila ágyában, csak az biztos, hogy valamikor 1983 januárjában, esetleg február-
jában költözött vissza a szüleitől akkori férjéhez, Kertész Lorándhoz.  

Ez azt jelenti, hogy az ő oldaláról nincs ellenérve annak, hogy Ilona, a fele-
ségem, talán valóban egy hónappal a román állambiztonság általi meghurcoltatá-
sunk után vitte el a Király Ernőtől aznap átvett Ellenpontok-számokat Ara-
Kovácsnak. 

Végül – ha már Molnár János nem tette – most megkérdeztem a koronatanút, 
Ilonát, lehetségesnek tartja-e a Királynál levő szamizdatok visszaszolgáltatása idő-
pontjának ezt a változatát?  

„Mivel a szekuritáte még hónapokon át minden lépésünket észrevehetően fi-
gyeltette, teljesen kizárt dolog – mondta –, hogy ilyen körülmények között nekünk 
eszünkbe jutott volna néhány folyóirat »megmentéséért« egy ilyen vállalkozásba 
belevágni. Végül csak annyit értünk volna el, hogy kiprovokáljuk további meghur-
colásunkat, és módot adtunk volna a szekunak, hogy végre Nagyváradon is tárgyi 
bizonyítékokat kaparintson a kezébe.” 

Ilonának ez a megjegyzése azokra vonatkozott, akiknél házkutatást tartottak: 
Ara-Kovácsnál, Kertészéknél és nálunk november 7-én, Varga Gábornál néhány 
nappal később. Egyik helyen sem találtak semmit az Ellenpontokról. 

A házkutatás után hónapok teltek el, hogy mi be sem tettük a lábunkat a Fák-
lya szerkesztőségébe. Akkor hol adtam volna át az Ellenpontokat a feleségemnek? 
A megfigyelő szemek előtt az utcán? Aztán elsétálok az iskolámba tanítani, miköz-
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ben Ilona magával viszi az ellenünk szóló bizonyítékokat, nyomában a rászabadí-
tott kopóval? Hát ilyen ostobáknak akar Király Ernő beállítani minket?  

Ne feledjük, hogy október 30-án, szombaton, azon a nevezetes esti sétán, 
amikor egy motoros az Ellenpontok szerkesztőségének négy tagja körül5 keringett, 
mi a lap beszüntetése mellett döntöttünk. Másnap leszedtük a lapkészítéshez hasz-
nált írógép karjait a betűkkel együtt, én ezeket hétfőn, útban az iskolám felé, részle-
tekben a Körösbe hajítottam, Ara-Kovács feladata pedig a nyomtatáshoz használt 
rámka és a még Váradon levő lappéldányok eltüntetése volt. Ezután nekem semmi-
féle hátralékos tennivalóm nem maradt, „tisztán” vártuk az állambiztonság feltéte-
lezhető jelentkezését. A házkutatáskor a szekusok ezért nem találtak semmit. Ez is 
igazolja, hogy Királytól október utolsó hetében, vagyis október 26. és 30. között 
hoztuk el a nála letétbe helyezett példányokat. November 1. után – legalábbis ab-
ban az évben – nem volt már dolgom többé az Ellenpontokkal. 

Mint ismeretes, utolsó nyilatkozatomban elismertem, hogy Király Ernőnek 
adtam olvasni Ellenpontok-példányokat. Utóbb megkérdeztem Királyt, mit mon-
dott a szekusoknak, amikor ezt a fejére olvasták? Miként magyarázta, hogy előttük 
makacsul eltagadta? – Azt mondtam – válaszolta –, hogy te a barátom vagy, és 
csak nem árulom el a barátomat.  

Ezek szerint az állambiztonság emberei (nyilván maga Sălăgean is) egy ilyen 
emberi indokot készségesen elfogadtak. De hogyan intézte velük a továbbiakban, 
ha a lapok, mint utólag állította, még mindig nála voltak? Milyen indokkal tagadta 
meg a kiszolgáltatásukat? Azt mondta netán, hogy a barátom lapjai, nem adhatom 
oda nektek, mert köteles vagyok azokat Tóthnak visszaszolgáltatni? Mivel Király 
szerint ez még nem történt meg, netán azt „hazudta” nekik, hogy már vissza is adta, 
miközben tovább „dugdosta” őket szinte egészen december közepéig?  

Amennyiben még a házkutatáskor is valóban Királynál lettek volna a folyó-
iratszámok, azt mondtam volna neki: égesd el őket úgy, hogy nyomuk se maradjon. 
Ebben a helyzetben már ez lett volna az egyedüli helyes cselekedet. (Ezért nem 
fogom soha megérteni, hogy Aradi, alias Schreiner József miért hagyta rá Kolozs-
váron a tőle tanácsot kérő Keszthelyi Andrásra, hogy igen, dobja be az egész nála 
levő kollekciót a Szamosba, ahelyett, hogy – tapasztaltabb és feltehetően okosabb 
lévén – azt mondta volna: máris menj haza, és égesd el mindet. Ezért futott Keszt-
helyi, a kompromittáló anyaggal a táskájában Szamos felé igyekezvén, a 
szekuritáte székháza előtt azok karjaiba.6) 

Külön érdekesség Nagy Béla velem kapcsolatos eredeti szerepének alapvető 
megváltozása a Király Ernő Molnárnak adott nyilatkozataiban.  

Pontosan visszapergetni már nem lehet, de Királlyal körülbelül egy héttel 
később találkoztam, mint ahogy Ilona, a feleségem beszélt vele arról, hogy ha 

                                                      
5 A négy ember betűrendi sorrendben: Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza, Tóth Ilona és én, 

azaz Tóth Károly Antal. 
6 Az események szerencsés kimenetele gazdag magyarországi SZDSZ-es karriert hozott 

számára, de egy más konjunktúra esetén akár romániai  börtönbüntetés is lehetett volna 
a vége. 
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szükség lesz rá, vállalja-e a törvény előtti védelmemet, vagyis mintegy két héttel a 
vallatási periódus befejeződése után. A törvényszékhez közeli Kis híd Nagypiac tér 
(azaz akkor Augusztus 23 tér; ma December 1 tér, románul Piaţa 1 Decembrie a 
neve) felőli végénél levő, a Fáklya szerkesztőségével szinte szomszédos cukrász-
dába ültünk le beszélgetni. Részletesen beszámoltam a szekuélményeimről, nem-
csak a kihallgatások szóbeli kanyarulatairól, hanem a fizikai bántalmazásokról is. 
Mikor a végére értem, Király Ernő azzal lepett meg engem, hogy részletesen, a 
történések minden apró időpontját kihangsúlyozva elmondta az ő két (mint már 
megállapítottuk: valószínűleg szeptemberi) kihallgatását, amelyről már annak ide-
jén is hallottam tőle. Úgy látszik – gondoltam magamban –, neki valamiért szüksé-
ge van arra, hogy ezeket az időpontokat önmagának rögzítse. Csak a Molnár János 
köny-vének az elolvasása után jöttem rá, hogy ez előgyakorlat volt annak az állítá-
sához (vagy éppen bizonyításához?), hogy nekem ekkor mondta el először ezeket a 
történéseket. Ha eszembe jutott volna annak a lehetősége, hogy egyszer majd első 
elmesélésként fognak szerepelni, azonnal emlékeztettem volna, hogy ezek ismerős 
dolgok már nekem. Úgy tekintettem, hogy valamiféle lelki igénye újra elismételni 
őket, és én ezt akkor akceptáltam.  

Beszámolt Nagy Béla vallomásának körülményeiről is. Nagy, hallván, hogy 
vasárnap velünk mi történt, nagyon megijedt, és másnap, tehát november 8-án, 
hétfőn megkereste Király Ernőt, hogy megbeszéljék a helyzetet. Király állítólag azt 
mondta, ne higgyen a szekunak, és csak akkor ismerje be, hogy járt nála az Ellen-
pontok, ha elibe teszik az én beismerő nyilatkozatomat. De mikor kedden behívták, 
öt perc alatt elismerte, hogy tőlem kölcsönkapott négy számot belőle. Állítólag 
azért, mert a szekusok az mondták, hogy én már beismertem. 

Király a cukrászdai beszélgetésünk alkalmával kijelentette, hogy ő ezért el-
távolodott Nagy Bélától, és lehet, hogy barátságuk véget is ért.  

A Molnár Jánossal való beszélgetés idejére kétségtelenül elvonult tehát kap-
csolatuk fölül a felhő, amit Király már idézett váratlan felkiáltása is bizonyít: „Fel-
hívom a figyelmét Nagy Béla becsületességére.” Töretlen barátságuk bizonyíté-
kaként elmondta, miként intézte el, hogy 1982 szeptemberében a színház magyar 
irodalmi titkárának állására kiírt versenypályázatot a két vetélkedő közül ne Szőcs 
Géza, hanem Nagy Béla nyerje meg (116–117. o.). „Szőcs egy Hegedűs nevű ál-
lamtitkár ajánlásával jött ide”7 – jegyezte meg Király, ő és román felesége viszont 
Ion Abrudan váradi színészt mozgósították, aki előzőleg párttitkár volt, de akkor is 
valami vezető funkciót töltött be a színháznál, és jó kapcsolatai voltak a megyei 
pártbizottságban.8  

Azon a szerdai napon (’82. nov. 10-én) azért keresett engem a kolozsvári úti 
iskolámnál, hogy közölje velem, mit nyilatkozott Nagy Béla, valószínűleg, hogy 

                                                      
7 Valószínűleg Hegedüs Lászlóról, a kulturális minisztérium, illetve a Szocialista Mű-

velődési és Nevelési Tanács államtitkáráról van szó, közli kérdésemre Vincze Gábor 
történész. Szerinte egy államtitkár nemigen állt lejjebb egy megyei titkárnál, hacsak ez 
utóbbi nem volt központi bizottsági tag. 

8 E sorok írója nem tartja kizártnak, hogy mégis az ilyen kérdésekben nagyon is illetékes 
állambiztonsági szerveknek volt döntő szavuk  Nagyváradon. 
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„felkészítsen” rá. Azt állította, hogy előző napon is keresett e célból ugyanott, de 
nem talált. Pedig ott voltam, és két vagy három órát tartottam különböző osztá-
lyokban. 

Ez az iskolánál engem keresés nehezen megfejthető számomra. Hiszen azt 
állítja, hogy nem mert velem találkozni (bár tudjuk: ez nem igaz), mert nála keres-
ték az Ellenpontokat. Mintha a homlokomra lett volna írva, hogy én adtam azokat 
neki. Most viszont, amikor nyilvánvalóan nyaggatnak, és elvben nem tudhatja, mit 
ismertem már el, lezserül megszólít az utcán anélkül, hogy szétnézne, és észreven-
né, hogy két pasas kísér engem. Aztán mit nyerhetek azzal, ha tőle megtudom, mit 
írt Nagy Béla? Úgyis elibem nyomják, sőt nyomták már az előző napon. Ennek 
valami értelme akkor lehetett volna, ha a szeku még nem akadt volna rám, és fi-
gyelmeztetni akart, hogy milyen meglepetésre számíthatok. De hétfő reggel az 
állambiztonság épülete előtt már találkozott Ilonával, a feleségemmel, akitől meg-
tudta, hogy mi kénytelenek vagyunk bemenni oda.  

Megjelenése azt eredményezte, hogy míg én az egyik szekussal bementem 
az iskola udvarára, a másik az utcán maradt, és kereste, hogy ki szólított meg. Úgy 
tett, mintha nem találta volna meg, de én nem túlságosan hittem el ezt neki. Hiszen 
Király Ernő közismert ember volt a városban; éppen a szekusok ne ismerték volna, 
miután volt is közük hozzá? Bent Sălăgean is megkérdezte aztán, hogy ki volt az, 
aki akkor utánam szólt? (180. o.) S bár bevallottam, hogy Király kapott tőlem El-
lenpontok példányokat, azt végig tagadtam, hogy tudnám, ki volt, aki a Kolozsvári 
úton a nevemet kiáltotta.  

Molnár János sajnos egy kérdést sem tesz fel erről az utcai találkozásról Ki-
rálynak. De elmorfondírozik azon, hogy vajon a narancssárga zacskó szekusok 
általi egyszeri említése miatt vagy pedig „egyszerűen a kihallgatás kényszerítő 
körülményeinek hatására” vallottam be a Királynak kölcsönadott Ellenpontokat? 
(83. o.) Pedig könyvének a 180. oldalán világosan elmondom, hogy ez az iskola 
előtti találkozás késztetett a vallomásra. A zacskó említésekor már elmenőben vol-
tam a vallatószobám ajtajánál. A zacskóra vonatkozó kérdés elhangzásakor vissza-
néztem, és vártam a faggatást, de senki nem akarta folytatni a témát. Valószínű, 
hogy éppen az utolsó nyilatkozat megírása után voltam már. Tény: ezt az esetet 
hangulatilag sehogy sem tudom a Királyra vonatkozó említett vallomással össze-
kötni. A kihallgatás „kényszerítő körülményei hatására” pedig arról beszéltem, 
amiről valószínűnek tartottam, hogy a szekusok már tudnak róla.  

Király Ernőnek szeptemberben azt mondták: tudják, hogy Ellenpontok van 
nála. Szerintem azt is tudták, hogy én adtam neki. Ezt az a furcsa találkozás az 
iskola előtt csak megerősíthette.  

Amikor a hosszú beszélgetés után kijöttünk a cukrászdából, Király Ernő ar-
cán különös lágyság ömlött szét. Úgy néz rám – gondoltam akkor –, mintha sajnál-
ná, hogy neki is része van a meggyötretésemben.  

A kilencvenes évek elejére Király Ernőben a Nagy Bélára vonatkozó esemé-
nyek átprogramozódtak. Az egyetlen című kötetben, melynek előkészületei ekkor 
zajlottak, a Molnár és Király közötti beszélgetésekben szó sem esik arról a vallo-
másról, amelyben Nagy beismeri, hogy kapott tőlem Ellenpontokat, s hogy ez befo-
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lyásolta volna az ő és az ügyvéd baráti viszonyát. A beismerést teljes mértékben 
helyettesíti az a sokkal korábbra, szeptemberre – október elejére tett történés, 
amelynek során (mivel velem „félt találkozni”) Király – elfeledve (?), hogy már 
nekem elmondta – megkéri Nagyot, hogy értesítsen engem a biztonsági szerveknél 
tett kényszerű látogatásairól, és hogy ott az Ellenpontokat kérték tőle. Érdekes, 
hogy Király nem tudja, Nagy átadta-e nekem az üzenetet, mert – gondolom, szept-
embertől egészen a lebukásunkig – ők is féltek egymással találkozni (lásd 111. o.). 
Nem kevésbé furcsa, hogy ezt tíz éven át (tehát Molnár János rákérdezéséig) sem 
sikerült megtudnia a barátjától.  

Ha a Nagy vallomásával kapcsolatos eredeti történés elsüllyedését és a he-
lyébe időközben született változat betolakodását komolyan vesszük, akkor új okot 
kell találni arra, hogy Király Ernő miért keresett engem azon a szerdán (’82. nov-
ember 10-én) a Kolozsvári úton az iskolámnál. Netán azt akarta megkérdezni tő-
lem, hogy Nagy Béla átadta-e már azt a régebbi üzenetet?  

Még van egy önmagában nehezen értelmezhető eset. Az 1982. november 7-i 
házkutatásunk napján bennünket bevittek az állambiztonsági szervekhez kihallga-
tásra. Én másnap délelőttig ültem benn náluk, de Ilonát, a feleségemet éjféltájban 
hazaengedték, és másnap reggelre rendelték vissza. A szeku Fő utcai oldalánál 
Király Ernővel találkozott, aki megállt mellette egy rövid időre. A feleségem 
mondta, hogy én benn vagyok, és neki is be kell ebbe az épületbe mennie, ezért 
jobb, ha Ernő tovább megy, hogy ne lássák vele. Király megnyugtatta, hogy ne 
aggódjon, neki ebből nem lesz semmi baja.  

Vajon miért volt ebben ilyen biztos? 
A már említett Csurka-bemutató kapcsán Király Ernő azt állítja, hogy már 

1982. október közepén, tehát bő három héttel a „lebukásunk” előtt ismerősei révén 
megpróbálta megszerezni Csurka István segítségét ahhoz, hogy sikerüljön áttele-
pednem Magyarországra.  

Ehhez tudni kell, hogy bennünk (a feleségemről, Ilonáról, valamint rólam 
van szó) csak a november 7-én kezdődött meghurcoltatás után körvonalazódott 
valóban az áttelepedés igénye. December elején levélben Illyés Gyula segítségét 
kértem, és csak ’83 januárjában adtuk be kérelmünket a Kolozsvári Magyar Konzu-
látuson. Illyés Gyula áprilisban meghalt, a magyar hatóságok pedig augusztus vé-
gén visszautasítottak minket. A nagyváradi színház 1983. december 4-én mutatta 
be Csurka Istvánnak egy újabb darabját, ekkor felkerestem őt, és az ő közbenjárás-
ára sikerült családommal ’84 nyarán Magyarországra költöznünk. 

Király Ernő ezek szerint már ’82 októberében előrelátóan azon ügyködött, 
hogy sikerüljön elhagynunk Romániát, mert engem, „ezt a szerencsétlent itt meg-
eszik, húsdarálóba teszik ésatöbbi” (111. o.). Talán már akkor tudta, hogy le fo-
gunk bukni, és azt is, hogy mit várhatok utána a szekuritátétól?  

A Molnárral folytatott beszélgetést Király egy nagyképű kijelentéssel kezdi: 
„Nekem nagyon jó memóriám van, és amikor én dátumot mondok, akkor elhiheti, 
hogy az úgy is volt” (79. o.). Pedig – mint láttuk – ahhoz, hogy megtudjuk, valójá-
ban mi és hogyan történt, Király Ernőnek a kötetben olvasható egész szövegelése 
nem sokat ér.  
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Jelics Gyula 
 
Mindig is volt egy homály a Jelics történeteiben, ami jelen van a Molnár Já-

nossal folytatott beszélgetéseiben is. Ez egyrészt a félig kimondásokból származik, 
másrészt abból a gyakran jelentkező kételyből, amellyel az emberi értelem az általa 
elmondottakat természetes módon fogadja.  

Személyének és állításainak jobb megértése érdekében igyekszem kiegészí-
teni a róla alkotott képet, valamint azt is, amit Molnár a könyvében elbeszél, és bár 
néhány vonatkozás érthetőbbé válik ezáltal, az említett homályt kétségtelenül nem 
fogom tudni eloszlatni. 

Emlékezetem szerint előttem Varga Gáborék említették először Jelics nevét 
1975 nyarán, amikor Vargának egy hosszas kihallgatássorozata kezdődött a nagy-
váradi szekunál, melynek során azzal fenyegették, hogy rendszerellenes felforgatás 
miatt pert akasztanak a nyakába. Alá is kellett írnia, hogy ezt tudomásul veszi. Az 
ő édesanyja említette akkor, hogy a belügyisek még „azt a szegény fiút” is becitál-
ták ebben az ügyben Váradra. 

Jelicsék akkor kint laktak egy Sonkolyoshoz tartozó tanyán, kecskéket (tehát 
nem juhokat, mint a 226. o. 86. sz. jegyzetében tévesen szerepel) tenyésztettek, és 
azok tejének eladásából éltek. Egy idő után elegük lett belőle, Nagyváradra akartak 
költözni. Lehet, hogy több akadályba is ütköztek, például akkor vidékről a magyar 
nevűeket nem engedték be a városokba, de tudtommal nem kaptak állást sem. Ek-
kor Jelics Gyula egy Romániában akkor teljesen szokatlan lépéssel Dél-Afrikába 
szóló kivándorlási engedélyért folyamodott a hatóságokhoz. Erre utal a „dél-afrikai 
cirkuszáról” szóló megjegyzése a 227. oldalon. Ezután kapott állást: ő lett a nagy-
váradi patkányirtás vezetője. Mivel ez mérgek használatával jár, már akkor sem 
tartottam valószínűnek, hogy egy ilyen állásba olyat neveznek ki, aki az állambiz-
tonsági szervek számára nem tartozik a bizalmi emberek közé.  

El nem tudom képzelni, miért gyanakszik Jelics az én „hathatós szerepemre” 
abban, hogy Varga Gáborral „ne melegedjen fel” az ő kapcsolata (229. o.), hiszen 
személye Vargával – az említett esetet leszámítva – nem is igen jött szóba. Ki tud-
ja, lehet, hogy Varga többet tudott róla, mint én akkor.  

Jelics Gyula – különösen miután a Körös utcára költöztünk –, gyakran beug-
rott hozzánk, néha családoslag kölcsönösen meglátogattuk egymást. Az idők fo-
lyamán megismertem féltörténeteit és utalásait a szekusokkal való kapcsolatáról, a 
Nyugat számára kémkedő nagybátyjáról és a segítségről, amelyet ő személyesen ez 
utóbbinak nyújtott. Amit minderről elmondott, hiányos és már csak emiatt is jó-
részt hihetetlen volt, ezért szinte képtelen voltam a hallott tényekre koncentrálni, 
inkább arra figyeltem, mi rejlik az így kirajzolódott felszín mögött. És mindig be-
leütköztem a homályba. Leginkább a Románia ellen kémkedő nagybácsi léte és 
Jelics hozzá való viszonya rítt ki az egész történetszövevényből. Az a tény, hogy 
erről mintegy nyilvánosan vall Molnár Jánosnak közvetlenül a kommunizmus 
megszűnése után, noha a szekuritáté, immár más néven és más módszerekkel, de 
lényegében ugyanazokkal a feladatokkal továbbra is – mindmáig – működik, bizo-
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nyítja, hogy a legjobb esetben itt kettős ügynökről van szó, aki mindkét gazdát 
valamilyen módon kiszolgálja.  

Azt, hogy annyit jár be a szekura (nem én láttam, ő mondta), Jelics szerint 
azért van (volt?), mert könyvet akar írni róluk – vallotta. Gondolom, a román ál-
lambiztonság nagyon örült ennek a tervnek, különösen, ha esetleg még a valóság 
néhány eleme is szerepelt volna az készülő műben. (Nyugodjunk meg, sohasem 
készült el.)  

Vagyis homállyal burkolva és szecskával keverve szavaiból megismerhettük 
a valóság egy meghatározatlan nagyságú részét. 

Az eddigiek bevezetőül szolgálnak egy eseménysorozathoz, és hozzásegíte-
nek ahhoz, hogy lehetőleg ne lepődjünk meg semmin.  

Már régen szó volt arról, hogy menjünk ki egyszer a sonkolyosi tanyájukra, 
és töltsünk ott együtt egy-két szép napot. 1981 nyarán Jelics, a felesége és a gyer-
mekük (akkor még csak egy volt), valamint a feleségem, Ilona és én voltunk az 
utazók.  

A nagyváradi állomáson a feleségem egy hirtelen ötlettől indíttatva megje-
gyezte: hagyott kulcsot az édesanyjának, hogy azért nézzen be alagsori lakásunkba, 
vajon minden rendben van-e. Nem kell mondanom, hogy nem hagytunk kulcsot, és 
szó sem volt arról, hogy anyósom esetleg ellenőrzi a lakásunkat.  

Ebben a pillanatban, Jelics Gyulának eszébe jutott, hogy most okvetlenül te-
lefonálnia kell, és elsietett. Még vonatindulás előtt visszaért. Rendkívül ingerült 
volt, minden jel szerint főleg rám volt ki, szinte elektromos szikrák özöne pattan ki 
rám belőle. Rendkívül rossz hangulat uralkodott el a fülkében, és bár később vi-
szonylag normalizálódott a kedélye, én se ezelőtt, se azután még soha olyan rossz 
hangulatú vendégségben nem voltam, mint akkor náluk.  

Másnap kirándultunk egyet a tetőn a Sebes-Körös vájta hasadék irányában, 
amely Révtől egészen Sonkolyosig tart. Még aznap egy közös séta során átmentünk 
a kertjükön. Jelics akkor mutatott egy gyümölcsfát, amelynek törzsében, az ágai 
elágazása táján egy szép madárodú volt. Ennek még jelentősége lesz a továbbiak-
ban.  

Fenn leültünk mindnyájan a Sebes-Körös menti meredély szegélyén. Jelics 
Gyula ott elmesélte nekem, hogyan kerített valakinek valamelyik faluból egy pisz-
tolyt. „Falun még mindig találhatók pisztolyok” – tette hozzá.  

Ez persze lehet paranoia is, de az volt az érzésem, hogy tesztel: nem akarok-
e én is egy pisztolyt magamnak? Mert szinte sugallta, hogy akár nekem is tudna 
egyet szerezni, ha akarom. Az volt az érzésem, hogy ezt megbízásból teszi.  

Később valamelyik fa irányába mutatva megjegyezte, hogy ott egy sólyom-
fészek van. Már vagy az ötödik eset lehetett, amikor „bevallotta”, hogy ő kirabolja 
a fészket, a tojásokat és a fiókákat eladja nyugat-németeknek. Én mindig szó nélkül 
fogadtam az ilyen kijelentéseket, és eleinte felháborított. Később úgy véltem, hogy 
biológusi voltomon keresztül teszteli, mennyire vagyok megbízható az ő személye 
számára. Hiszen ezért a tevékenységéért én, a természetvédelmet szívén viselő 
biológiatanár, akár fel is jelenthettem volna. (Persze ha van bizonyítékom.) 
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Ezután eltelt egy esztendő. ’82 nyara volt tehát, amikor javában készültek az 
Ellenpontok számai. Jelics kihívott engem az udvarunkra (telefonunk nem volt, de 
egy épületben a lehallgatás másként is könnyen megszervezhető), és elmondta, 
hogy egy nagy szívességre kérne. Valamit meg kellene tennem helyette, mert most 
különösen rajta van a szeku. Biztattam, mondja el, miről van szó.  

– Emlékszel arra a gyümölcsfára Sonkolyoson, amelyben van egy madár-
odú? 

Emlékeztem. Nos, oda kellett volna kiutaznom, a hegyen felmásznom a tel-
kére, aztán fel a fára, és ki kellene vennem az odúból egy filmtekercset. Ez az akció 
a nagybátyjának (a kémnek) az érdeke. Aztán egy meghatározott napon kiutaznék a 
Felix fürdőbe (a várostól délkeletre, ahol meleg víz fakad a földből), és leülnék a 
kisebbik medencének a várostól távolabb eső rövid oldalánál.  

– Ismered ezt a medencét? 
Ismertem. Egy diplomatatáskát kellett volna vinnem magammal, amelyet a 

medence betonszegélyére helyeznék a vízszegéllyel párhuzamosan. Öt perc múlva 
a táskát megfordítom, hogy merőleges legyen a vízre. (Lehet, hogy az elhelyezés 
sorrendje fordított kellett volna legyen, de ennek most nincs jelentősége.) Ekkor 
kézbe veszem a filmet, és beugrom a medencébe. Ott majd valaki odajön hozzám, 
és elveszi tőlem. 

Ennyi lenne a küldetés. 
Azt válaszoltam, hogy mivel az Ady-köri tevékenységem miatt magam is a 

szeku figyelmében állok, nem vállalhatom el ezt a feladatot. Csak arra gondoljon 
például, hogy én, egy idegen, felmegyek az úton az ő telkéig, bemegyek a kertjébe 
és felmászok a fájára. Mindenkinek gyanús lehetne, aki meglátna közben. Azt java-
soltam, hogy mindezeket a teendőket bízza a feleségére, biztosan ügyesen el tudja 
végezni.  

Azt már nem mondtam meg neki, hogy ez a hókuszpókusz a diplomatatás-
kával és a vízbe való beugrással nekem kissé nevetségesnek hangzik. Pedig lehet, 
hogy a kitenyésztett kémek tényleg így is csinálják.  

Arra gondoltam, az hiányzik csak, hogy a szekuritáté lekapjon pont most va-
lamivel, amikor az Ellenpontokat készítjük.  

Valójában nem sikerült igazán feldolgoznom ezt a felkérést. Nem tudtam, 
hova tegyem. Amikor Takács Ferenc László közös ismerősünk a legközelebbi alka-
lommal eljött hozzánk, úgy éreztem, vagyunk olyan jó viszonyban, hogy titoktar-
tásra kérve elmondjam az esetet neki. Eredményre együtt sem jutottunk, de leg-
alább kibeszéltem a dolgot egy kicsit magamból. Az volt az érzésem, hogy az 
egész felkérés egy kitervelt provokáció volt, és Jelicset talán megbízták vele.  

Kérésem ellenére egyszer iddogálás közben Takács elmondta Jelicsnek, amit 
tőlem hallott. A könyvben Takács pontatlanul fogalmaz: én nem „összevesztem 
vele”, hanem számon kértem rajta, miért mondta vissza, amit csak reá bíztam, és 
erre ő volt az, aki megharagudott (225. o.). Nem értett egyet azzal, hogy egy ilyen 
számonkérés – mint ahogy én akkor állítottam – még belefér a barátságba. A Mol-
nár Jánosnak mondott szavai szerint szinte csodálkozott, hogy Magyarországra 
való áttelepedésünk előtt meghívtuk egy búcsútalálkozóra.  
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Viszont nem felel meg a valóságnak, hogy mi (a feleségem és én) bármi ok-
ból valaha is arra „kényszerítettük” volna Takácsot, hogy Jelicstől (nyilván „meg-
gyanúsítása” miatt) bocsánatot kérjen – mint ahogy azt ez utóbbi a 227. oldalon 
állítja. Őszintén szólva, ez egészen nevetséges.  

Lehetséges, hogy Jelics a hajdani háromhoz a magyarázat negyedik változa-
tát mondta el Molnár Jánosnak arról az esetről, amikor a feleségem, Ilona meglátta 
őt egy kis rendszámú kocsiban (a szeku embereinek volt ilyen), amint a mellette 
ülő két emberrel a túloldalról a mi kapunk felé néznek beszélgetés közben. Az új 
változat szerint két liter pálinkát vitt Sălăgeannak, a kémelhárítás főnökének, és ezt 
ezek szerint csak a mi utcánkban tudta átadni neki, és feltehetően csak András őr-
nagy társaságában. (Lásd 226–227. o.) Utána mindjárt bejött hozzánk, és a kérdés-
re, hogy mit keresett abban a kocsiban, rövid időn belül több változatot mondott. 
Az akkori utolsó változat kétségtelenül az, amelyet a feleségemtől a Molnárral való 
beszélgetéskor hallottunk: „a szeku főnökénél volt patkányirtáson, és elmesélte, 
hogy mi minden van a konyhájában, de főleg a pincéjében” (226. o. 86. sz. jegy-
zet). Ez azért „feküdt”, mert állítólag a munka elvégzése után hozták vissza a mun-
kahelyére, amelynek az egyik bejárata a mi utcánkból nyílt, a másik arról, amely a 
Körös parton húzódik a miénkkel párhuzamosan. Hivatala mindkét oldalról meg-
közelíthető tehát. Ha mindössze ezt az egy magyarázatot adja, akkor talán el is 
hittük volna neki.  

Jelics azt nyilatkozta Molnár Jánosnak, hogy míg Ara-Kovácsnak nem aján-
lott fel soha semmit, nekem viszont igen, „de az kizárólag anyagi természetű volt”. 
(226. o.) Ennél többet erről Az egyetlen című könyvben megjelent szövegből nem 
tudunk meg, ezért próbáljuk meg kitalálni, milyen – részemre nyilvánvalóan hasz-
not hozó – „anyagi felajánlásról” lehet szó. Fontosnak tartom, hogy ezt a kérdést 
minél átfogóbban tisztázzuk. 

Többször szorgalmazta Jelics, hogy menjek át vele a patkányirtó raktárába, 
csak átmegyünk az utcánk túlsó oldalára, és már ott vagyunk. A patkányok csak 
tiszta és jó minőségű élelmiszert fogadnak el (ezt számukra nyilván megmérgezik), 
olyat, amit az ember is szívesen elfogyaszthat. Mondtam, hogy hozza, ha annyira 
akarja, de én nem megyek vele. Azt nem – mondta –, csak ha én is vele tartok. A 
feleségem nógatására végül egyszer belementem. Minden visszaemlékezéskor, ma 
is rossz érzés fog el, egyrészt idegen javak eltulajdonításának éreztem, másrészt 
viszont bizonyos lehettem, hogy a szeku is értesült róla. Ha másként nem, a megfi-
gyelésünk révén.  

Anyagi segítséget legközelebb akkor kaptam ettől az embertől, amikor az el-
lenpontosok „lebukása” és a szekuritáté általi meghurcoltatásunk után a Magyaror-
szágra való áttelepedésünket kértük, és ezért 1983 novemberében kitettek a tan-
ügyből. (Így legalább pesztrálhattam éppen akkor született Zsuzsa lányunkat.) Aki 
abban az időben el akarta hagyni Romániát, azt megbízhatatlannak és az ország 
ellenségének nyilvánították. Elbocsátásomkor a Bihar megyei tanfelügyelőség 
olyan elhelyezkedési lehetőségeket ajánlott fel, ahol fizikai munkásként dolgozhat-
tam volna. Én ezt visszautasítottam. Még be is pereltem őket, mert az akkori román 
alkotmány értelmében mindenki a képesítésének megfelelő munkahelyhez volt 
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jogosult. A pert természetesen elvesztettem, de ez csak az időhúzáshoz kellett, 
hogy ne vonjanak felelősségre munkakerülésért, miközben már értesültem, hogy a 
magyar befogadó útban van. Viszont a ’84 júliusának elején történt elutazásunkig, 
tehát hét hónapon át semmi jövedelmünk nem volt. 

Ekkor barátaink és ismerőseink megszervezték, hogy havonta egy-egy szá-
zast dobnak össze a megélhetésünkre. Ezek egyike volt Jelics Gyula is. A többiek: 
Tőke Csaba újságíró, Gittai (Szilágyi) István költő és technikus, Király Ernő ügy-
véd. Tudtommal közéjük tartozott Szilágyi Aladár villanyszerelő és közíró, vala-
mint Varga Gábor mérnök is. Tőlük függetlenül a húgomék (Forró Aranka és férje, 
Attila) is küldtek időközönként pénzt Szatmárnémetiből. Mindez havi hat-hétszáz 
lejt jelentett, amiből megélni nem lehetett (a tanári havi fizetésem azelőtt 2700 lej 
volt), de enyhített helyzetünkön, ugyanakkor szép gesztusként értékeltük. Még 
Szőcs Géza is küldött egyszer Kolozsvárról kétszáz lejt. 

A legnagyobb segítséget a feleségem szüleitől kaptuk, főleg élelmiszer for-
májában. Nélkülük nem lett volna meg a mindennapi betevőnk. Sokat köszönhe-
tünk Kertész Lorándnak is, aki a feleségével velünk egy időben Kanadába készült. 
Húszezer lejt kaptunk tőle, ami az áttelepedésünk költségeit fedezte. A megegyezés 
szerint az öccsének, Attilának fizettük volna vissza részletekben ezt az összeget. 
Attila a színiiskolát végezte Budapesten, de mielőtt nekünk módunkban lett volna 
megkezdeni a törlesztést, sajnos öngyilkos lett. 

Mint kedves emléket említem meg azokat a vízben könnyen oldódó vitamin-
tablettákat, amelyeket Molnár János református lelkész kapott hollandiai barátaitól, 
és átadta nekünk. Szoptatás közben minden anya megszomjazik. A feleségem Zsu-
zsa lányunk táplálásakor ezt a vitaminos vizet itta még sokáig.  

De térjünk vissza Jelics Gyula anyagi hozzájárulásához. Több évfolyamnyi 
National Geographic Magazine című érdekes és szép amerikai folyóiratunk gyűlt 
össze az idők folyamán, és nyilvánvaló volt, hogy nem tartottuk sem érdemesnek 
sem lehetségesnek, hogy azt is magunkkal vigyük Magyarországra. Jelics vetette 
fel, hogy eladhatnánk. Egy részét ő maga vásárolta meg tőlünk, a többit és néhány 
feleslegesnek tartott könyvünket, talán ugyancsak az ő sugallatára, az antikvárium-
ban értékesítettük. Nagy jövedelmet nyilván nem jelentett, de több volt a semminél.  

Ezzel elmondtam mindent, amire mint otthoni anyagi segítségre emlékszem. 
Talán azt mondhatná valaki, hogy kár ilyen aprólékosan mindent felsorolni. Szerin-
tem viszont méltányos az, ha a szép gesztusokat nem feledjük el, másrészt – mint 
mindjárt kiderül – egyszer egy ismerősünk az Ellenpontok kapcsán anyagiassággal, 
főleg külföldről érkező pénzekhez való jutással vádolt meg minket.  

Nézzük akkor most át a külföldről érkező segítségeket. Ernszt Árpád bará-
tunk (Varga E. Árpád néven mint neves demográfus közismert) a saját és talán más 
ismerősök pénzén a hét hónapi várakozás idején gyakran jött át Budapestről éle-
lemmel megrakottan. Kőrössi P, József, aki akkor nemrégen telepedett át Nagyvá-
radról, egyszer kétezer lejt gyűjtött odaát nekünk. Végül: ’84 húsvétjára egy Szűcs 
Erzsébet nevű hölgy vallási szervezet gyűjtéséből egy nagy zacskó nem romlandó 
élelmiszert (főleg konzerveket) juttatott el hozzánk.  

Ennyi volt a külföldi segítség. Most pedig lássuk az „elrettentő példát”. 
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Az egyik váradi ismerősünk, Szlafkay Attila Magyarországra nősült, és mie-
lőtt elment, mindenképpen ott akart hagyni nálunk egy öreg, jól működő patefont 
egy csomó régi lemezzel, mondván, hogy az árát majd lassan letörlesztjük. Nem 
tudtuk lebeszélni róla, pedig mondtuk, hogy áttelepedésünkkor nemigen tudjuk 
majd átvinni a határon, hiszen kétséges, hogy engedélyt kapunk rá. Anélkül is elég 
intéznivalót jelentett néhány ezer könyvünk magunkkal hurcolásának az intézése. 
Végül – mivel nem akarta, hogy a nagy csomagot a bennünket figyelő szeku lássa 
– egy szomszédos háznál hagyta valamelyik ismerősénél.  

Miután Szlafkay Attila elutazott, megjelent nálunk az apja a patefonért, hogy 
azt nem hagyja nálunk. Mondtuk, vigye. Az első letörlesztett részletet (egy frissen 
vásárolt kalotaszegi párnát) magunkban átminősítettük a haverünknek adott aján-
dékká. Az öreg azt igényelte, hogy menjek vele a szomszédhoz, és segítsek elhozni 
onnan a visszakért „árut”. Ezt kicsit soknak tartottam, és visszautasítottam.  

Az apa még előzőleg bizalmaskodó hangon és kacsintgatva megjegyezte, 
hogy azért biztos jól megfizettek bennünket. Nem értettem: miért fizettek? Hát 
azért, amit csináltunk, az Ellenpontokért. Elképedve kérdeztem tőle, hogy kik fizet-
tek volna nekünk érte? Hüvelyujjával a nyugati határ felé bökött, mondván: „Hát 
onnan, túlnanról”. 

Ezt is megértem, hogy egy erdélyi magyar meggyőződéssel kijelenti: a fele-
ségem és én anyagi haszonért vittük vásárra a bőrünket az erdélyi magyarok érde-
kében.  

Nyilvánvaló, hogy Romániában minden ember – hacsak nem volt valami-
lyen formában a hatalom részese vagy önkéntes kiszolgálója – félt az állambizton-
sági szervektől. A feleségemben és bennem volt a jövőnkre vonatkozó aggodalom, 
hiszen nagyon is valószínűnek tartottuk, hogy ránk fognak találni. Mégsem a féle-
lem volt elsősorban az, ami az életérzésünkre rányomta a bélyegét, hanem inkább a 
helyes cselekvés elégtétele, nem egyszer kifejezett öröme, valamint valamiféle 
belső nyugalom, amely a sors a kihívásának tudatos vállalásából eredt. Már csak 
ezért sem tartom hihetőnek, hogy a Jelics Gyula nagybátyja, akivel egyébként soha 
nem találkoztunk, akármilyen mesterkém lett légyen is, a távolból meg tudta volna 
állapítani, hogy mi ellenpontosok vagyunk, mégpedig éppen abból a tényből, hogy 
„annyira féltünk”, mert ez azt jelentette, hogy valami „tiltott dolgot” csinálunk. 
(227–228. o.) Szerintem Jelics a szekutól tudta meg, hogy nekünk félnivalónk van.  

Az Ady Endre Irodalmi Kör is éppen eléggé hozzászoktatott bennünket ah-
hoz, hogy ne rémüljünk meg, ha tevékenységünkhöz a hatalom ellenségesen viszo-
nyul.  

A ’82. november eleji kihallgatások után Ara-Kovács Attila azzal a javaslat-
tal jött, hogy a szekun tett nyilatkozatunkat nyilvánítsuk érvénytelennek, mivel 
megfélemlítéssel és erőszakkal szedték ki belőlünk. Emlékezetem szerint akkor 
még nem tudtuk, de Szőcs Géza már november 6-án (ezek szerint már „eltűnése” 
előtt) levélben jelentette be kihallgatóinak, hogy vallomását hasonló okok miatt 
visszavonja (235. o.). Ara-Kovács állítólag a Szabad Európa Rádión keresztül tette 
ugyanezt, és arra buzdított, hogy én is nyilvánítsam érvénytelennek, amit a 
szekuritátén mondtam. Én nem láttam ennek értelmét, egyrészt mert a hangulat 
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nem olyan volt, mintha perre készültek volna (persze ebben megbízni nem lehe-
tett), másrészt úgy gondoltam, hogy a román bíróság előtt úgysem lesz érvénye a 
visszavonásnak. Nem árt azért – tettem hozzá magamban –, ha a szeku úgy tudja, 
hogy egy peren mindhárman készülünk megtagadni a vallomásunkat, miért ne 
piszkáljuk ezzel őket egy kicsit. Ezért én is megemlítettem néhány embernek, min-
denekelőtt Jelics Gyulának, hiszen tekintettel az általa nyíltan és sokszor emlegetett 
kapcsolataira, szinte biztos lehettem abban, hogy ez a mondat elkerül a szervekhez.  

Mivel szerettem volna, ha nem hívogatnak többet, különösen, amikor ’84 ja-
nuárjában egy ostoba képeslapügy miatt akarták, hogy bemenjek hozzájuk, de meg-
tagadtam (ekkor már megvolt a magyar befogadónk), néhányszor megjátszottam 
Jelics előtt, hogy a sok zaklatástól az idegeim rövidesen felmondhatják a szolgála-
tot, pedig nem is tudom, mit akar még tőlem a szeku, és egy adott pillanatban – 
mondtam – önmagam számára is váratlan lehet, hogyan reagálok. Az ilyen szöve-
geim miatt tarthatott Jelics engem kissé idegbajosnak (Lásd: „És idegbaj, meg sa-
többi…” – 227. o.). Azt reméltem, hogy erről is beszámol például Sălăgeannak, az 
Ellenpontokkal kapcsolatos vizsgálat váradi vezetőjének, és talán így inkább békén 
hagynak. Ha a szervek tényleg azt kívánják, hogy elmenjünk az országból – és 
meggyőződésem, hogy ezt kívánták –, akkor már nincs számukra tétje, hogy engem 
tovább piszkáljanak.  

Magyarországi tartózkodásunk alatt (1984. július 8. – 1988. március 30.) 
Jelics talán kétszer látogatott meg minket. Először vadászgörényeket szeretett vol-
na keríteni segítségül a patkányirtáshoz, de lehet, hogy ez még akkor volt, amikor 
mi is Nagyváradon éltünk. A második jövetele maradt meg élénkebben az emléke-
zetemben. Már nem tudom, milyen célra viperamérget akart beszerezni. (Mint 
mondta, visszautazáskor a szeku segítségére is számíthat a határnál, az is be van 
avatva.)  

Elmondtuk, hogy nem igazán érezzük jól magunkat Magyarországon. Ő is 
így van vele, válaszolta, Budapestre sem kíváncsi, inkább csak annál a barátjánál-
ismerősénél ül, ahol megszállt, no meg nálunk. Ez 1987 nyarán vagy koraősszel 
lehetett, amikor már sok erdélyi magyar turistaútját arra használta fel, hogy Ma-
gyarországon maradjon, vagy igyekezett valamelyik nyugati államba eljutni. Jelics 
Gyulát ez rendkívül érdekelte.  

Úgy döntöttem, hogy kielégítem a kíváncsiságát. Hadd tudják csak meg a 
románok, hogy mi történik. Elmondtam, hogy időhatár nélküli ideiglenes tartózko-
dási engedélyt lehet Magyarországon kapni a KEOKH-tól (Külföldieket Ellenőrző 
Országos Központi Hivatal), ha valaki a magyar kommunista párt központi bizott-
ságának megfelelő személyénél (egy ideig Szűrös Mátyásnál, később Horváth Ist-
vánnál) kisebbségi elnyomatásának tényeire alapozva kérelmezi ezt. Akinek én 
segítettem megfogalmazni a kérvényét, az mind politikai menedékjogot kért Ma-
gyarországon.  

Elmondtam, hogyan mentek át tömegesen Ausztriába az első magyarországi 
Forma 1-es autóverseny nézőinek konvojával (a másodiknál már kiszűrték a romá-
niai rendszámú kocsikat), majd hogyan jutottak át sokan – ugyancsak Ausztriába – 
Jugoszlávián keresztül. Úgy emlékszem, az a lehetőség, hogy román útlevéllel, 
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ugyancsak magyar központi bizottsági engedéllyel Svédországba repüljenek, az a 
Jelics látogatása utáni helyzet volt, erről tehát minden bizonnyal nem szólhattam.  

A legfontosabb üzenet mindenesetre az volt, hogy romániai kisebbségi sé-
relmekre utalva tartózkodási engedélyt lehetett szerezni Magyarországon. Nyilván 
nem volt olyan látványos, mint amikor három év múlva a kelet-németek tömegesen 
lépték át Ausztria felé a magyar határt, de a lényeget tekintve van valami közös a 
két jelenség között.  

Abból, amit Az egyetlen című könyvben elmondott, az derül ki, hogy Jelics 
budapesti együttlétünkkel befejezettnek látta a kapcsolatunkat. Szerinte nem volt 
értelme, hogy továbbra is lenyelje „ezt a felemás helyzetet”. Majd hozzátette: 
„Éreztem részükről a bizalmatlanságot, s egyszerűen nem tudtam tovább kommu-
nikálni” (230. o.).  

Több volt ez, mint bizalmatlanság. Émelyegtem. Bármily jóindulatúan in-
formálta is ő bárkiről-bármiről a szekus ismerőseit, ebből végképp elegem van – 
szögeztem le magamnak. Vagyis én sem kívántam újból kapcsolatba lépni vele. 

Nem tudom, mit értett Jelics a sémákban való gondolkodáson. Molnárnak 
azt mondta, hogy én sémákban gondolkodom, s az ilyen emberekkel ő nem tud 
„kommunikálni” (228. o.).  

Aki nem sémákban gondolkodik, az elfogadja netán saját erkölcsi magatartá-
sának egyidejű többféleségét? 

Tőke Csabával, a nagyváradi Fáklya című napilap igen korán elhunyt újság-
írójával jó barátságban voltunk. Röviddel Erdélyből való távozásunk előtt (az ut-
cán, tehát lehetséges mikrofonoktól távol) megkérdezte: „Mielőtt elmész, milyen 
neveket hagyományozol rám?” Vagyis szerintem kik azok, akikkel szemben indo-
koltnak tartom az óvatosságot? Én két embert: Király Ernőt és Jelics Gyulát aján-
lottam a figyelmébe. 

 
Varga Gábor 

 
Bármilyen furcsának tűnhet is: bennem semmi emléknyom nem maradt ar-

ról, hogy Varga Gábor vegyészmérnökkel, a nagyváradi Ady Endre Irodalmi Kör 
egyik volt vezetőjével (aki később az RMDSZ ismert politikusa, majd a Bukarest-
ben székelő Állami Szabadalmi és Védjegyhivatal igazgatója lett) az Ellenpontok 
készítése idején erről a szamizdatról beszélgettem volna. Itt egyáltalán nem arról 
van szó, hogy ennyi idő elteltével elmosódtak megtörtént dolgok, vagy esetleg ki is 
estek az emlékezetemből. Én akkor sem tudtam ezt felidézni, amikor 1982. novem-
ber 9-én a szekun elibem tették a Varga aláírt nyilatkozatát, amely szerint egy alka-
lommal, amikor a kisfiával jött hozzánk, és az udvaron hátramentünk a gyermekkel 
az üres mészárszékek hiányzó kínálatát pótló nyúlketreceinkhez, akkor én elárul-
tam neki, hogy láttam ebből a lapból egy példányt.  

Erről nem az jutott akkor az eszembe, hogy lám csak annyit vallott be mind-
arról, amiről e témában az általa Molnár Jánosnak elmondott módon szó volt köz-
tünk, mert ilyen emlékkép nem maradt bennem, hanem az, hogy talán így jelzi 
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nekem: mindarról az anyagról, amelyet Ara-Kovács Attila eljuttatott hozzá, nem 
szólt a szekunak egy szót sem.  

Abban az esztendőben – talán az Ady-köri üléseket leszámítva – Varga Gá-
borral nem találkoztunk gyakran. Tekintettel az Ellenpontokkal való foglalatossá-
gunkra, ennek az időhiány is oka volt, és mivel Vargának jó hét évvel korábban 
politikai rágalmak alapján egy hosszas kihallgatássorozata kezdődött, az ő szem-
pontjából is hasznosabbnak láttam, ha az éppen folyamatban levő tevékenységemre 
tekintettel, igyekszünk kissé visszafogni a kapcsolatunkat. Mindez addig ment, míg 
egy napon Ara-Kovács Attila, aki Vargával egy korábbi személyes konfliktusuk 
miatt nem volt jó viszonyban (134. o.), arra kért minket, segítsünk neki, hogy fel-
vegye vele a kapcsolatot, mert bizonyos dolgokat nála szeretett volna elhelyezni.  

Ekkor – talán előzetes egyeztetés alapján – együtt látogattuk meg a Varga 
házaspárt. Ilona, a feleségem cipelte zacskóban az anyagot, Ara-Kovács volt, aki az 
elrejtés kérdéseit Varga Gáborral megbeszélte, én viszont semleges kísérőnek te-
kintettem magam, akinek éppúgy nem kell tudnia arról, hogy mi történik, mint 
ahogy Ara-Kováccsal igyekeztünk nem hozni egymás tudomására az Ellenpontok-
ba bekerült anyagok szerzőinek a nevét. Inkább csak bámészkodtam ott az udva-
ron. Meggyőződésem: nemcsak, hogy utólag nem emlékszem, de – mert hiszen 
szándékosan nem néztem meg – akkor sem tudtam pontosan, hogy mit hagyunk 
Vargáéknál. Azért ne feledjük, nem az én dolgaim kerültek így Vargához, hanem 
az Ara-Kovácséi. Semmi kedvem utólag sem közösséget vállalni azzal, aminek az 
odaszállításához Ara-Kovács kérésére én legfeljebb a kísérő szerepét vállaltam.  Én 
az egész akcióhoz semmi személyes közömet nem éreztem. Ahhoz sem, hogy Ara-
Kovács vajon Ellenpontok-számokat is vitt-e Vargáékhoz.  

Szerintem ez az első eset rögzült Varga Gáborban, amikor (miután Molnár 
János a könyvében meg nem nevezett véleményemmel „szembesítette” őt) általá-
nosítva kijelentette: „Mindig együtt jöttek (Ara-Kováccsal). Az igaz, hogy sohasem 
ő hozta a cuccokat, hanem Ica. De a Karcsi jelenlétében. Csodálkozom rajta, hogy 
Karcsi nem tud erről” (134. o.). 

Az odaszállítás tényéről tudtam, de hogy pontosan mi volt a szállított anyag, 
arról nem. És tévedés, hogy mindig ott lettem volna. Ebből az akcióból igyekeztem 
magam kivonni. Néha a feleségem volt máskor is a „szállító”, nem egyszer viszont 
„maga” Ara-Kovács Attila. Mindenesetre kissé erős és igaztalan, hogy a Vargától 
előbb idézett szövegre Molnár János – reám utalva – így reagál: „Nem az, hogy 
nem tud, áthárítja a nyilatkozást Arára.” A feleségemnek és nekem semmiféle 
anyagunk nem került Vargához. Azt sejtettem, hogy Ara-Kovács Ellenpontok-
számokat is odavitt. De nemcsak a leckekönyve, a fényképei és a naplója, hanem a 
Beszélő számai, a lengyel szamizdatokról nem is beszélve, mind az ő tulajdonát 
képezték. Varga úgy véli, hogy a mieink voltak, pedig minekünk nem voltak a 
birtokunkban ilyen kiadványok. Ha az odavitt csomagokba már elvből sem néztem 
bele, pontos ismeret híján, csak sejtésekre alapozva, miért éppen nekem kellett 
volna Az egyetlen című könyv Kérdezőjének beszélnem a tartalmukról?  

Első pillanatban mindenképpen rosszul esett, hogy Varga Gábor a szekusok 
kérdésére mindjárt megmondta, hogy Csaba fiam még vasárnap elkerékpározott 
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hozzájuk, és elmondta, mi történt nálunk. Varga érvére, hogy hiszen tudvalevően 
figyelik a házukat, az egyik szemben levő szomszédjukat valósággal rájuk állítot-
ták, igazat kellett neki adnom. De eltöprengtem, hogy ha én előre, idejében végig-
futtatom ezt, akkor nem gondoltam volna-e meg jobban, hogy megkérjem-e erre az 
útra a fiamat, aki nem sokkal korábban töltötte a tizenötödik évét. Tény viszont, 
hogy az általa vitt értesítés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Varga igyekezett el-
tüntetni az Ara-Kovácstól származó anyagokat, és ez sikerült is a két nap múlva 
nála is megrendezett házkutatásig. Csaba fiam küldése persze azt is szolgálta (hi-
szen az Ellenpontokat nem ismerő Spaller Arpádékhoz is beugrott), hogy lehetőleg 
köztudottá váljék, mi történik velünk.  

Nagy meglepetéssel olvastam Molnár János könyvében, hogy Varga Gábor 
szerint én vittem el neki olvasásra az Ellenpontok ötös és hatos számát, és kikértem 
róla a véleményét.  

Amikor november 8-án elibem tették Varga Gábor nyilatkozatát arról, hogy 
én egyszer említettem neki az Ellenpontokat, egy pillanatra sem jutott eszembe, 
hogy én valóban beszéltem volna vele a szamizdatról, pedig akkor még igazán 
kevés idő telt el a két állítólagos esemény között. Bennem az volt, mint ami Tőke 
Csabával is, aki volt olyan jó barátom, mint Varga, de éppen a védelmében soha 
nem említettem volna meg neki a szamizdatot. Ez Vargára is érvényes, hiszen volt 
neki elég baja évekkel azelőtt a szekuval. Valójában nem tartottam etikusnak, hogy 
Ara-Kovács az akkori precedens ellenére Vargához viszi az elrejtendő anyagait. 

Nem egészen kizárt lélektani lehetőség a „feledékenységemre” az, hogy ha-
lálosan biztos voltam: Varga nem beszél a folyóiratról senkinek, tehát ha jár is a 
kezében, nem fog tudni róla, mintha számára nem is létezne. Végül is magamban 
kizártam az információk tőle való kiszivárgásának a lehetőségét. Ennek ellentmond 
azonban az, hogy a feleségének, Tavaszi Hajnalnak mind erkölcsi, mind intellektu-
ális lényében kevéssé bíztam, ezért rá a férjéről mondottak nem érvényesek. 

A legvalószínűbb az, hogy a nekem tulajdonított Ellenpontok számokat Var-
ga az én odafigyelésem, és ezért tudomásom nélkül Ara-Kovácstól kapta, de hoz-
zám kapcsolta. Szinte bizonyos, hogy a szamizdatról szóló véleményét is Ara-
Kovácsnak mondta, nem nekem. Rossz memóriájának bizonyítéka: Molnár János-
nak azt állította, hogy a folyóirat számait mind elégette az udvaron, miközben 
Ágoston Vilmos szerint azokat ő a kocsijával még idejében elvitte Marosvásárhely-
re (lásd 120. o.) 

Ez azt jelenti, hogy Varga Gábor állításai nem állnak biztos lábakon, és az is 
bizonytalan, miért „vallotta” be, hogy én az Ellenpontok egyik számának ismereté-
ről beszámoltam neki azon a nyúlketreceinknél kikötő látogatásukon. Nyilatkozatát 
azon a keddi napon (1982. november 9-én) a Nagy Béláéval együtt bemásoltam 
mint igazat az én vallomásomba. Nekem szinte mindegy volt, mert addigra már 
beismertem, hogy járt nálam a szamizdat három száma. Probléma csak abból lett, 
hogy Nagy Béla négyről írt (valóban ennyit adtam neki kölcsön), mert ezt ki kellett 
magyaráznom a szekusoknak.  

 
 



Kétes kapcsolatok és téves kijelentések 

367 
 

Csizmadia György 
 

Erős társadalmi érdeklődésű fiatalembernek ismertem. Érsemjénben tanított 
történelmet és földrajzot. Gyakran látogatott hozzánk. Megesett, hogy azt javasolta, 
kezdjünk már valamit az erdélyi magyarok érdekében. Ilyenkor mindig gyorsan 
közbevágtam, mert a lakásunkat nem tartottam lehallgatásbiztosnak. Felvetésére 
azt válaszoltam, hogy most a kulturális megmaradásunk a fontos, de maradjunk 
lélekben készen a cselekvésre, mert a helyzet megváltozhat, és egyszer talán új 
lehetőségek nyílnak. Aztán más tárgyra tértem.  

Tőle hallottam először azt, hogy a hetvenes évek elején a történelemtanárok 
bukaresti továbbképző tanfolyamán arról beszéltek oktatóik, hogy a magyarok 
ottléte veszélyt jelent Románia számára. A velünk szembeni sovinizmussal szinte 
naponta találkozhattunk, de azt nem gondoltam, hogy a románok ily mértékben 
ellenségnek tekintenek minket.  

Csizmadia György az Ellenpontok megjelenésének idején mondta el, hogy a 
színmagyar Érsemjénbe román rendőrt helyeztek, és annak a gyermeke miatt ro-
mán osztályt indítottak az iskolában. A cél érdekében a magyar szülőket szinte 
fenyegetően győzködték, hogy írassák oda a gyermekeiket. Volt, akit sikerült erre 
rávenni. Lám, így is kezdődhet egy iskola – és egy falu – elrománosítása. Ezt a hírt 
legszívesebben betettem volna a folyóiratunk Állítólag… rovatába, de attól tartot-
tam, hogy rájönnek, kitől érkezett hozzánk. Ezért lemondtam a közléséről.  

Néhány Ellenpontokat kölcsönadtam Csizmadiának. Rossz lelkiismerettel 
tettem, és mindig is sajnálni fogom, hogy a szekun írt végső vallomásomba róla is 
és Takács Ferenc Lászlóról is (aki ugyancsak kapott tőlem a lapokból) ezt a tényt 
beírtam. De nem véletlenül tettem. Az történt ugyanis, hogy Ara-Kovács Attila 
hetekkel korábban közölte velem azt az értesülését, mely szerint e két ember kör-
nyezetében terjed az Ellenpontok olvasásának a híre. Arra gondoltam, hogy ha ezt 
Ara-Kovács visszahallotta, akkor a szeku talán még inkább értesül róla. A további 
lapkölcsönzést azonnal abbahagytam, mert így valószínűleg védettebb lesz Nagy-
várad, a szamizdatunk előállítási helye. Ha egy olvasót azonosítanak a szervek, 
csak vissza kell hogy menjenek a kölcsönzési láncon, és máris benn vannak a 
„szerkesztőségünkben”.  

Amikor a szeku ránk csapott, a vallatás kötélhúzásai során eléggé megfejt-
hettem, mi az, amit pribékjeink tudhatnak. Valószínűtlennek tartottam, hogy isme-
retlen számukra az, aminek a híre e két emberrel kapcsolatban hozzánk visszaju-
tott. Négy nehéz nap után már el tudtam képzelni, hogy a velük kapcsolatos taga-
dásom miatt esetleg újrakezdik velem.  

A kérdésre, hogy vajon ők tovább adták-e másoknak a lapunkat, azt vála-
szoltam: nagyon kétlem, hogy ezt meg merték volna tenni.  

Csizmadia György azon töpreng, hogy vajon miért mondtam be őt? A válasz 
ott van a Molnár János könyvében a 78. oldalon. Diószegi Erika, Gyuri hajdani 
egyetemi kollégája a váradi nyomdában dolgozik és kölcsönkapta ő is az Ellenpon-
tokat. Ezt megtudhatta Szilágyi Teréz, aki ugyanott dolgozott, és akkor Ara-
Kovács Attila barátnője volt. Ara-Kovács ezért mondhatta, hogy a nyomdában 



Visszaemlékezések 

368 
 

olvassák azt az Ellenpontokat, amelyet én Csizmadiának adtam kölcsön. Szavai 
úgy hangzottak, mintha ezt sokan tették volna. Ezért tűnt nekem ilyen veszélyesnek 
a hír.  

Mikor Csizmadia György megkérdezte, miért írtam utolsó vallomásomban 
róla a szekun, nem mondhattam neki: mert tartottam attól, hogy illetéktelenek is 
megtudják, hogy te is odaadtad másoknak. Úgy tartottam, hogy Romániában erről a 
lehallgatások miatt sem szólhatok, de azért sem, mert ha megkérdezik tőle a 
szekun, miről beszéltünk, esetleg elmondja, vagy beadják neki, hogy tőlem már 
tudják, és emiatt kerül majd kellemetlen helyzetbe. Varga Gábornak a nyúlketrec-
nél folytatott beszélgetésről szóló kevéssé meggondolt nyilatkozata is óvatossá tett.  

Röviden: szóba sem kerülhet köztünk (nyilván mással még kevésbé), hogy 
ismerőseinek továbbadta a lapot, nehogy valamilyen módon magam is elősegítsem, 
hogy azt a szeku megtudja. Lehet, hogy ez csak egy szépségflastrom az ezzel kap-
csolatos vallomásomon, de Takács Ferenc László esetében is magamra róttam.  

Teljesen alaptalan tehát Csizmadia Györgynek az a vélekedése, hogy azt hit-
tem volna, hogy miattuk buktunk le, amihez Takács Ferenc László hozzátette, hogy 
kettejüket tartottam volna a „gyenge pontnak”. Nem tartottam viszont lehetetlen-
nek, hogy az állambiztonság némi információt szerezhetett azokról, akiknek a la-
punkat kölcsönadták.  

A Csizmadia családdal jó kapcsolatunk volt, bár mi sohasem jártunk náluk. 
(A lakcímüket sem tudtuk soha – mindmáig.) A feleségét, Lucit (olv. Lucsi) „elro-
mánosodása” (233. o.) ellenére származása alapján inkább görögnek tartottam. 
Egyébként két kislányuk magyar iskolába járt, ami bizonyság arra, hogy minden 
sovinizmus távol állt tőle. Hogy megbízhatatlan lenne, az soha eszembe nem jutott. 
Csizmadia Györgynek a vallomásom okáról való találgatásai közé tehát ő is téve-
sen került.  

Valamikor 1983. május elején Gyuriékkal kirándultunk a Várad melletti 
Püspökfürdőbe. Szép idő volt, beszélgettünk, énekeltünk – Lucival azokat a dalo-
kat is, amelyeket egyetemista koromban román kollégáimtól tanultam. Hálás vol-
tam nekik, mert a szeku novemberi eleji meghurcolása óta először éreztem magam 
felszabadultnak.  

Az állambiztonsági szervek rögtön megtiltották nekik, hogy velünk kapcso-
latot tartsanak. Nem tudom, Csizmadiát csak a párttagsága vagy az állása elveszté-
sével is fenyegették, ha nem tartják be ezt az utasítást. A feleségemmel együtt saj-
náltuk, hogy nem találkozhatunk többé velük.  

Azon év májusának második felében zárták le az Ellenpontok-ügyet. Min-
denkit, aki egy kicsit is érintett volt az Ellenpontok-ügyben, egy Bukarestből érke-
zett szekus elé rendeltek. Mint Csizmadia György mondta, neki és Nagy Bélának, 
vagyis a párttagoknak nem kellett ekkor nyilatkozatot írniuk. Téves viszont az az 
értesülése, mely szerint mindazok, akiknek ezt meg kellett tenniük, egy olyan pasz-
szust is bele kellett foglalniuk, hogy „amennyiben találkoznak hasonló mozgalom-
mal, azonnal jelentik”. Tudomásom szerint mindenkinek azt kellett megfogadnia, 
hogy nem tesz (többé?) semmit a román állam ellen. Mivel mi (a feleségem és én) 
már Magyarország felé igyekeztünk fordítani a szekerünk rúdját, ezt azzal kellett 
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kiegészítenünk, hogy ilyet akkor sem teszünk, ha külföldön fogunk élni. Bizonyos, 
hogy mi ennek a társaságnak a tagjaitól nem értesültünk olyan nyilatkozatról, 
amely valamely esetre vonatkoztatva a (fel)jelentés ígéretét tartalmazta volna.  

Csizmadia György 1976-ban végezte el az egyetemet, és tanári pályáját eb-
ben az évben kezdte el Érsemjénben. Az egyetlen című könyvben a Molnár János 
vele készült beszélgetésekor elmondja, hogy 1983-ban az addig évenként megújí-
tott szerződését nem hosszabbították meg, és így akkor ősszel munka nélkül maradt 
(234. o.). Az állambiztonsági szervek tanfelügyelőségi beavatkozására utal, tehát 
feltételezhetjük, hogy az Ellenpontok elolvasása miatt veszítette el állását. Valószí-
nű, hogy ebben a szekusoknak adott karakán válaszai is szerepet játszottak (lásd a 
77–78., valamint a 233–234. oldalakat). Az érdeklődőt megzavarja viszont például 
a 2000-es Erdélyi magyar ki kicsoda kötetnek az ő életpályájáról szóló része: 
„1976–85: az érsemjéni iskola történelem–földrajz szakos tanára. 1985–86: a nv.-i 
15-ös sz. iskolában tanít történelmet, 1986–90: a diószegi iskola földrajz és mező-
gazdaságtan tanára, 1990-től a nv-i Mihai Eminescu Lic. tanára.” 

Kár, hogy Molnár János kötetében, melynek beszélgetései már a kommu-
nizmus bukása után, 1991–92-ben készültek, Csizmadia György nem szól arról, 
hogy ha szerződését az Ellenpontok miatt nem hosszabbították meg, miként foly-
tathatta mégis Érsemjénben a tanítást egészen 1985-ig?  

 
Takács Ferenc László 

 
Valójában úgy lenne pontos, ha idősb Takács Ferenc Lászlónak nevezném, 

mert a fiát is pontosan ugyanígy hívják. A magánéletben ez úgy oldódik meg, hogy 
az apát Ferinek, a fiát Lacinak szólítják.  

Miután 1982. november 11-ére, csütörtökre virradóra a szekuritátén megír-
tam az Ellenpontokkal kapcsolatos vallomásom utolsó – és általam immár végér-
vényesnek tekintett – változatát, értesítenem kellett Takács Ferencet és Csizmadia 
Györgyöt, hogy én a szekun elmondtam: kölcsönadtam nekik a folyóirat néhány 
számát. Egy kedves ismerősünket, Kovács Erzsébet tanárnőt kértem meg (egyéb-
ként ő is kapott tőlünk olvasásra Ellenpontokat, de ez nem szivárgott ki), hogy 
értesítse Takácsot, az pedig Csizmadiát a történtekről, hogy számoljanak a szeku 
érdeklődésével.  

Takács Ferencet november 15-ére, hétfőre rendelték be kihallgatásra az ál-
lambiztonsági szervek, és – mint Molnár Jánosnak elmondta (lásd 225. o.) – előző 
nap eljött hozzánk. Bennem ugyan úgy maradt meg, hogy tőlünk egyenesen a 
szekura ment, tehát hétfőn lett volna nálunk, de ennek nincs igazi jelentősége. A 
fontos az, hogy akkor mondtam el neki a szekun átélt eseményeket. Idéztem a val-
lomásomat arról, hogy mit írtam én az Ellenpontokba, köztük említettem természe-
tesen a Ion Lăncrănjan (olv.: lönkrönzsán) magyargyűlölő könyvéről szóló Démon-
idézés című esszét is, amely Takács tollából származott. Ekkor nyilván szó sem 
esett arról, hogy én ezt átvállaltam volna, mert biztosak lehettünk abban, hogy a 
lakásunkat lehallgatják, csak beszámolómban egyszerűen beiktattam az én írásaim 
sorába. Az volt az érzésem, hogy egy kicsit meglepődik rajta. Azt is elmondtam, 
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hogy a neki kölcsönadott folyóiratpéldányokról megkérdeztek, vajon ő továbbadta-
e azokat másoknak, de én ebben igencsak kételkedtem.  

Arról – éppúgy, mint Csizmadiával – nem volt szó Takáccsal sem, hogy a 
továbbkölcsönzésről Ara-Kovácstól származó hír késztetett annak beismerésére, 
hogy odaadtam nekik a lapot. Ezt Takácsnak valószínűleg csak valamelyik ma-
gyarországi találkozásunkon vagy svédországi látogatásakor mondtam el. 

Az említett vasárnapi (vagy hétfői?) beszélgetésünk igen jó hangulatban telt, 
és én nagy elismeréssel adóztam Ferinek a szekuhoz való vidám készülődése miatt. 
Bátor embernek éreztem, és a múltja miatt is annak tartottam, hiszen 1956-ban 
tizenöt évesen egy olyan diákcsoport vezetője volt, amely Nagyváradon a magyar 
forradalom szellemében készült röpcédulákat terjesztett, és segíteni szeretett volna 
a szabadságharcosoknak. Eltervezték például, hogy a Magyarországra történő csa-
patszállítások akadályozására esetleg felrobbantják a Sebes-Körösön átívelő vasúti 
hidat. A forradalom bukása után a további tevékenységüket értelmetlennek tartotta, 
és kilépett a szervezetből. A hatóságok vártak, míg nagykorú nem lett, csak 1960-
ban csaptak le rá, és ítélték el tizenöt évre. Négy év múlva – mint több mást is – 
kiengedték. Ezután végezte el a román–magyar szakot az egyetemen.  

Az Ellenpontokkal való kapcsolata azonban megváltoztatta az életét. Későb-
bi találkozásaink-beszélgetéseink során sem maradt ez titok, de legegyértelműbben 
1956. - A vélt szabadság ára című dokumentumfilmből derült ki számomra, ame-
lyet Páskándiné Sebők Anna készített 2006-ban a román kommunista hatalom ül-
dözötteivel. Takács együtt raboskodott a Duna árterületén elnyúló egyik óriásszige-
ten Páskándi Géza íróval.  

A filmben a kettőnk barátságának kialakulásáról beszélt, majd arról, hogy én 
voltam az, aki őt belevitte az Ellenpontokba.  

Ez úgy történt, hogy a Lăncrănjan-könyv (Vallomás Erdélyről – románul: 
Cuvînt despre Transilvania) megjelenésekor megkérdeztem, nincs-e kedve írni 
róla. Én eljuttatom egy folyóirathoz, amelyben megjelenhet. Egy szó sem esett 
köztünk arról, hogy hol. Mikor az Ellenpontok hármas számába betettük, megmu-
tattam neki a lapot. A reá gyakorolt hatást egy 2007-ben írt leveléből kezdtem 
megérteni: „Most utólag elmondhatom, hogy azt hittem, valamelyik magyarországi 
laphoz fogod elküldeni az írásomat, esetleg a Párizsi Magyar Füzetekhez (…) Mi-
kor megmutattad az Ellenpontokat, világos volt számomra, hogy le fogtok bukni, 
és veletek én is.” És idemásolok ugyanebből a levélből egy kulcsmondatot, amely 
világossá teszi, hogy a továbbiakban miért érezte olyan szörnyűnek Erdélyben 
(pontosabban Romániában) élni: „Számomra az volt a fontos, hogy az Ellenpont-
okban való közléssel ismét elkövettem valami olyant, amiért ismét elítélhettek 
volna. És az, hogy ez az ügy új fordulatot jelentett életemben. A szeku ismét rám 
feküdt…” 

Persze, mind tudtuk, hogy ránk fognak akadni. A feleségem is, Szőcs Géza 
is, és biztosan más résztvevők is meg voltak erről győződve. Egyedül Ara-Kovács 
Attila hangoztatta, hogy soha nem fognak megtalálni minket, mert a szeku egy 
pancser társaság. Amikor végül mégis ránkcsaptak, valami olyasmit mondott, hogy 
vak tyúk is talál szemet. Én határozottan meg voltam győződve, hogy tevékenysé-
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gemért, különösen a Programjavaslat és a Memorandum megírása miatt börtönbe 
fognak zárni. De nem volt még börtöntapasztalatom. Takácsnak volt, és hiába telt 
el azóta annyi idő, a régmúlt emlékei valószínűleg feléledtek benne. Én ezzel nem 
számoltam, és az sem fogtam fel, hogy az ’56-os dolgai és azt követő lecsukatása 
után – hiába telt el annyi idő – őt a román államhatalom visszaesőnek tekintheti. 
Bár azt ma sem értem, hogy ha az állambiztonsági szervek előtt a magam nevét 
adtam az ő cikkéhez, és ha perre kerül a sor, nyilvánvaló, hogy a bíróság előtt is 
hasonlóképpen vallottam volna, hiszen ez nem volt igazán tét; az ő Lăncrănjanról 
szóló írása szelíd mű volt az én nem egy írásomhoz viszonyítva. Miért várta akkor 
érte a büntetést?  

Nem sokkal azután, hogy 1982-ben a novemberi vallatások a szekun befeje-
ződtek, összetalálkoztam Tőke Csabával, a váradi Fáklya napilap újságírójával, aki 
közös barátunk volt Takács Ferenccel. Amikor összefoglaltam neki az állambizton-
sági szervekkel töltött idő eseményeit, és elmondtam, mit vallottam, Csaba hozzá-
tette, hogy tudja, olyat is vállaltam, amit mások cselekedtek. Ezt olyan elismeréssel 
mondta, mintha az Ellenpontok anyagainak a feléért vállaltam volna a felelősséget. 
Meglehetősen zavarba jöttem, mert nem találtam időszerűnek azt, hogy akkor és ott 
tisztázzuk: én csak a Takács írását vallottam a magaménak, ami természetes volt, 
ha az én biztatásomra írta, anélkül, hogy tudta volna, miben jelenik meg. Az igaz-
ság az, hogy utólag sajnáltam, miért nem osztottuk szét egymás között a másoktól 
származó megjelent írásokat akkor, amikor Ara-Kováccsal és Szőcs Gézával meg-
egyeztünk, hogy amennyiben szükséges, hárman vállaljuk az egészet.  

Emigrálásunk után ritkán és mindig rövid időre mentünk vissza Nagyvárad-
ra, ahol így az otthon maradtakkal hiányosakká lettek a kapcsolataink. Ezért csak 
húsz évvel az Ellenpontok megjelenése után, tehát 2002-ben futottunk össze az 
utcán Fábián Sándor költővel és orvossal. A néhány perces beszélgetésben nem 
mulasztotta el ő sem megjegyezni, hogy én hajdanán nem csak a magam részét 
vállaltam az Ellenpontokból. Felvetődött bennem, hogy vajon hogyan lettem én a 
váradi szekuügyek némileg mitikus személye?  

Mára szinte tisztázandó kérdéssé vált bennem: vajon nem Takács Ferenctől 
tudta meg néhány ember annak az egy írásnak a történetét? Talán elég volt, ha csak 
Tőke Csabának referál róla. Vajon hogyan terjednek ezek a hírek? És ha nem ter-
jedtek is, vajon Takács nem tartotta-e lehetségesnek, hogy az általa mondott, búvó-
patakként terjedő információ a szekunál esetleg a felszínre bukkant? Ha ez valóban 
megtörtént, akkor kiütközhetett a hatóságok magatartásában, de enélkül is rombol-
hatta az érintett közérzetét.  

Persze mindez kapcsolatban lehetett a szekuritáte lehallgató berendezéseivel 
is.  

Az 1956. – A vélt szabadság ára című filmben Takács Ferenc így vall a sza-
mizdattal kapcsolatos kihallgatások utáni időről: „Ettől kezdve – ez 1982-ben volt – 
igen megnehezedett az életem. Mindenképpen bogot, kerestek valamit, hogy fel le-
hessen ellenem lépni. Ez egy nagyon kellemetlen valami volt. A szülőket hívatták, a 
gyerekeket hívatták, tehát mindenképpen valamit akartak velem találni, ugye. (…) A 
magyar órákat elvették tőlem, és csak román óráim voltak. Nem bírtam már azt a 
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nyomást. A kollégák féltek tőlem. És én is féltem. Féltem attól, hogy agyonütnek. 
Tehát nem attól, hogy elítélnek, letartóztatnak, hanem egy idő után már nem mentem 
sötétben az utcára. Tehát nem mertem már kimenni az utcára, mert féltem, hogy be-
lém kötnek valami részegek, leütnek, és a rendőrség nem fogja megtalálni a tettese-
ket. (…) És ez a periódus sokkal rosszabb volt, mint a börtön…”  

Ebben a periódusban Romániában több magyar ellenzékit is „véletlen halá-
los baleset” ért. Én Magyarországon, majd Kanadában és Svédországban nem él-
tem a terror légkörében, de mindig igen figyelmesen mentem át az úttesten, Mont-
realban pedig vigyáztam, hogy ne álljon mögöttem lehetőleg senki, amikor a metró 
szerelvénye befut az állomásra. Lehetséges, hogy ha Nagyváradon maradunk, ma-
gam is fenyegetve éreztem volna az életemet, akár Takács Ferenc, de a félelem 
talán nem hatolt volna olyan mélyen belém. Hiszen azt a tapasztalatot, hogy cellába 
zárnak, végül is elkerültem.  

Most mélyen sajnálom, hogy Takácsból „kiprovokáltam” egy írást, és hogy 
azt betettük az Ellenpontokba. Volt még olyan barátom, akitől – ugyancsak a köz-
lési hely megnevezése nélkül – a véleménye megírását javasoltam, de ő elhárította 
a kérést. Végül is ki-ki maga kell hogy eldöntse, mi az, ami számára vállalható.  

Azt is sajnálom, hogy a szekun nem hallgattam a lap Takács Ferencnek való 
kölcsönadásáról, mert talán téves helyzetmegítélés miatt tettem ki őt az ebből eredő 
beidézésnek. Arra már nem emlékszem, hogy Ara-Kovács a hegyközcsatári iskolát 
vagy csak Takács nevét említette az Ellenpontok olvasásáról halott hír kapcsán, de az 
eredete teljesen egyértelmű volt. Takács téved, amikor az említett magánlevélben 
úgy véli, hogy Ara-Kovács ezt csak hazudta. A konspirációhoz ugyanis hozzátarto-
zott, hogy ne említsük annak a nevét sem, akinek megmutattuk a folyóiratunkat. Ara-
Kovács nem tőlem, hanem a hír forrásától tudta meg, merre járt a kölcsönadott lap. 
Ezért volt feltételezhető, hogy ha mi megtudtuk, éppígy megtudhatta a szeku is.  

Egyébként Ara-Kovácsnak Molnár János könyve 75. oldalán található kije-
lentése, miszerint az Ellenpontok terjesztése bárkinek is meg lett volna tiltva, osto-
baság. Hiszen éppen ő írta azt a szöveget, amely minden példány fedőlapján megta-
lálható, és így végződik: „kérjük, olvassák és másokkal is olvastassák el e folyóirat 
számait”. Persze, amikor már második helyről jött vissza a hír, akkor megtárgyal-
tuk Ara-Kováccsal, és úgy döntöttünk, hogy Nagyváradon inkább ne kölcsönöz-
zünk. Ez nem tiltás volt, hanem kölcsönös egyetértés. Kár volt Molnár János előtt a 
főnököt játszania velem szemben. Ez is mosolyogtató: „Legfeljebb Gézának volt 
megengedve, hogy saját körében terjesszen.” A közös megegyezés alapján Szőcs 
Gézának nem megengedett dolog, hanem feladata volt a terjesztés.  

Ide kapcsolódik egy eset. 1982 decembere lehetett. Király Ernő ügyvéd nálunk 
volt, és amikor kikísértem (emlékezetem szerint az ő kérésére), még egy darabig vele 
tartottam az utcán. Ekkor arról beszélt, hogy Takács Ferenc egyik hegyközcsatári 
kolléganője, T. Enikő társaságban azzal dicsekedett, hogy olvasta az Ellenpontokat. 
Meghallgattam, de nem találtam reagálnivalót rajta. Inkább arra gondoltam, vajon 
honnan vette ezt a hírt a váradi ügyvéd? Úgy éreztem, hogy elbeszélésében van va-
lami provokatív. Mikor (Románián kívül) Takácsnak ezt elmondtam egyszer, azt 
válaszolta, hogy ő nem adta oda ennek a kolléganőnek a szamizdatot.  
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Azt tudtam, hogy hány évre ítélhetnek bárkit a földalatti folyóirat megjelen-
tetése és a benne közölt írások miatt. Az akkor érvényes büntető törvénykönyv 
(Codul penal al Republicii Socialiste România, Politikai Kiadó, Bukarest, 1968) a 
’82 november 7-i házkutatáskor ott volt az íróasztalunkon, és Raţ (olv.: rác) őrnagy 
nem mondott nekem újat, amikor felkapta, és felolvasta a rám érvényes 166. számú 
cikkelyt: „A szocialista rendszer megváltoztatására irányuló vagy az állam bizton-
ságát veszélyeztető propaganda vagy bármely erre irányuló cselekmény 5-től 15 
évig terjedő börtönnel és bizonyos jogok megvonásával büntetendő” (saját fordítá-
som – T. K. A.).  

Azt is tudtam, hogy ha valakinek egy ilyen szamizdat a kezébe kerül, és nem 
jelenti az állambiztonsági szerveknek, a szekura citálhatják érte, számon kérhetik 
rajta, és nem megbízható személynek nyilváníthatják. Az azonban eszembe sem 
jutott, hogy esetleg büntethető is lehetne ezért. Hiszen átnéztem a törvénykönyvet, 
és erre vonatkozó cikkelyt nem találtam benne. Takács Ferenc azonban a már emlí-
tett, 2007-ben kelt velem vitázó levelében azt írta, hogy az említett dokumentum-
film készítése idején eszébe sem jutott az, hogy én a szekunál elmondtam, járt az ő 
kezében az Ellenpontok, de „…ha olvastam és nem jelentettem – a fel nem jelentés 
szintén börtönbüntetéssel büntetendő”. Majd hozzátette: „Esetemben súlyosabban, 
mert visszaeső vagyok.” 

E kijelentése miatt megkértem egy Erdélybe utazó barátomat, kérdezze meg 
egy ottani neves magyar ügyvédtől, hogy ilyen esetben milyen jogszabály volt 
érvényes 1982-ben. A válasz: Nem volt olyan törvény, amely erre börtönbüntetést 
írt volna elő, de más törvényszegésekkel összekapcsolva súlyosbíthatta az ítéletet.  

Magyarán: egy kirakatperben az „ellenséges” olvasmány nem jelentése is je-
lentőséggel bírhatott.  

Az idézett büntető törvénykönyv 170. cikkelye szól a bejelentés elmulasztá-
sáról: „A 155–165. és a 167. cikkelyekben említett büntetendő cselekmények elkö-
vetése azonnali bejelentésének elmulasztása 2-től 7 évig terjedő börtönnel bünte-
tendő” (saját fordításom – T. K. A.).  

Mint látjuk, a ránk, szamizdatkészítőkre vonatkoztatható 166. számú cik-
kelyben említett törvénysértés bejelentésének elmulasztása nem is szerepel a bünte-
tendő be nem jelentések között.  

Mielőtt eljöttünk Erdélyből, arra biztattam Takács Ferencet, hogy írja meg 
1960-as letartóztatásának és elítéltetésének történetét, valamint a börtönélményeit 
is. Egyszer aztán üzente, hogy az első rész már készen van. Bollobás Enikő révén 
(elég sok említés esik róla Molnár János könyvében) megismerkedtem Karikás 
Péterrel (Karikás Frigyes néhai kommunista író fiával), aki a külügyben dolgozott, 
és így a határnál nem kutatták át. Ő vállalta, hogy elhozza Takácsnak a Szemüveg 
mögött című írását, ha valaki eljuttatja nagyváradi rokonaihoz. Ernszt Árpád, korán 
elhunyt budapesti jó barátomat (Varga E. Árpád néven Erdély kitűnő demográfusa 
volt) kértem meg, hogy utazzon oda, és Nagyváradon Takácséktól abba a másik 
lakásba elvigye a kéziratot.  

Én legépeltem magamnak, majd Csoóri Sándornak adtam oda. Akkor már 
vártuk, hogy megjelenjen a nemzeti írók és politikusok régóta tervezett lapja, a 
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Hitel. Itt közölték 1989-ben aztán, íróját akkor még Váradi Ferencként nevezték 
meg.  

Még kétszer gépeltem le, de már nem közlés, hanem Takács Ferencék Ma-
gyarországra való telepedése elősegítésének a reményében. Két ízben is dossziét 
készítettem Takácsról rövid életrajzzal, ehhez csatoltam a Szemüveg mögött, vala-
mint az Ellenpontokban megjelent Démonidézést is, amely – mint tudható – 
Lăncrănjan förmedvényéről szólt.  

Az első dossziét Göndör Péteren keresztül küldtem el Aczél Györgynek. 
Göndörrel szintén Karikás Péter révén ismerkedtem meg, az MSZMP budapesti 
székháza (a „fehér ház”) kulturális osztályán dolgozott, és érdekelte az az anyag, 
amely az erdélyi magyarokat ért azon zaklatásokról és jogsértésekről szólt, ame-
lyeket nem tehettünk be az Ellenpontokba, mert szenvedői könnyen azonosíthatók 
voltak. Ha Romániában közöljük mindazt, amit a fejemben összegyűjtöttem, őket 
valószínűleg meghurcolják, bennünket pedig esetleg hamarabb elkapnak.  

A Göndörrel küldött dossziéra választ nem kaptam. Kísérletemet arra ala-
poztam, hogy Aczél ismert engem. Egyrészt ő bólintott, amikor Csurka István el-
ment hozzá 1983 decemberében, hogy a magyar állam fogadjon be bennünket. 
Másrészt amikor Knopp András, Aczél jobb keze, az ellenzék jó ismerője (akkori-
ban írt egy részletes jelentést róluk) – ismét csak Karikás Péteren keresztül – jelez-
te, hogy találkozni akar velem (még azt hittem, hogy segíteni akar valamiben, mint 
Ara-Kovács Attilának, de kiderült, hogy esetemben csak pofavizit volt), beszélge-
tésünk idején egy negyedórára Aczél is bejött hozzánk.  

Aczél György nemsokára a magyarországi kultúra mindenhatójának a pozí-
ciójából az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének a főigazgatói tisztségé-
ig bukott. Ott felhívtam, és megbeszéltem vele egy rövid találkozót, amelyen Ta-
kács Ferenc helyzetéről beszéltem, emlékeztettem a régebben róla beadott dosszié-
ra (nem emlékezett rá, valószínűleg meg sem kapta), és átadtam az újabb, az előb-
bivel azonos összeállítást.  

Bizony, befolyásos ember kellett volna ahhoz, hogy történjen valami a Ta-
kácsék érdekében, nem én. Végül elegük volt Romániából, és a Feri felesége révén 
kivándoroltak Izraelbe. Amikor Kelet-Európában (legalábbis hivatalosan) meg-
szűnt az idegen uralom, a család három tagja – mindegyikük külön utakon – haza-
jött Magyarországra.  

Id. Takács Ferenc László hamarosan a Teleki László Alapítvány Dunatáj In-
tézetének munkatársa lett, amelyet jó ismerőse, Molnár Gusztáv vezetett. A Hatá-
ron Túli Magyarok Hivatalának létrejötte után ott kapott állást, tudtommal Csoóri 
Sándor élettársának, Balogh Júliának a támogatásával. Feri főtanácsosként ebben a 
hivatalban dolgozott a nyugdíjazásáig.  

 
Bollobás Enikő 

 
Nevét sokszor említik Molnár János könyvében, de mindössze két momen-

tum fontosabb közülük. Az egyik az, hogy 1982 októberének végén Szőcs Gézával 
meglátogatták Tőkés Lászlót Désen (131. o.), amikor is a szeku – mint bebizonyo-
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sodott – minden lépésüket fényképezte, és az autójukba lehallgatót szerelt (68. o.). 
A másik momentum november elsején, Nagyváradon történt, a mi lakásunkban. 
Ekkor Bollobás Enikő, az angol nyelv és irodalom egyetemi tanára, aki segített a 
Memorandum és a Programjavaslat lefordításában, valamint a helsinki értekezlet 
madridi utókonferenciájára való kiküldésében, fölvetette, hogy ezek a dokumentu-
mok hitelesebbek lennének, ha megnevezett személyek állnának mögötte. Ezért azt 
javasolta, hogy Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza és én vállaljuk nyíltan őket. Az 
eddig említetteken kívül a feleségem, Ilona és egy másik magyarországi vendé-
günk, Rékasi János is jelen volt. A Budapesti beszélgetés 1986 című dokumentum-
ban Ara-Kovács Attila összefoglalta a lényeget: „Mindenki azt mondta, hogy vál-
laljuk, kivéve engem.” (59., 116. és 135. o.) 

Pedig mennyivel egyszerűbb lett volna, ha a hat nap múlva tartott váradi 
házkutatások után azt mondhattuk volna a szekusoknak, hogy igen, mi csináltuk. 
És ha még akkor hétfőn gondosan elosztottuk volna, hogy hármunk közül ki mit 
vállal magára az Ellenpontok egész anyagából. Mindnyájan sokkal sértetlenebb 
emberi méltósággal vészeltük volna át a vallatás napjait, hiszen a szekus durvaság 
a beismerést akarta kicsikarni. Ez mindenekelőtt esetemben lett volna így. Nem lett 
volna módomban tévesen azt hinni, hogy Ara-Kovácsot és Szőcsöt éppúgy bántal-
mazzák és kínozzák, akárcsak engem. De ezt hittem, és így szégyelltem volna, 
hogy az „egyenlő esélyesek” között én legyek az első, aki azt mondja: igen, a mi 
művünk az Ellenpontok folyóirat. Mert közben tudtam, hogy előbb-utóbb – idejük 
volt – úgyis kiverik belőlünk a beismerést. Napokig azt hittem: van esélyem arra, 
hogy a bevallásban legalább a második legyek.  

Bollobás Enikő végül is kimaradt azok közül, akik Az egyetlen című kötet-
ben megszólalnak. Az anyaggyűjtés idején neki diplomáciai feladatai voltak, és 
nem tartózkodott Magyarországon. Molnár János így ír erről: „Mint a washingtoni 
magyar követség második emberével – elfoglaltsága miatt – csak nehezen és soká-
ra sikerült kapcsolatot teremteni. Ígéretet tett arra, hogy amennyiben ideje lesz, 
válaszol a magnószalagra mondott s Washingtonba elküldött kérdéseimre. Válasz a 
szöveg véglegesítéséig, '92. március 14-ig nem érkezett.” (278. o.) 

A hiányt egy dokumentumfilmből kíséreljük meg pótolni (ELLENPONTOK 
– fejezetek egy szamizdat történetéből – 2001, rendező: Seregi Zoltán), amelyben 
így vall az Ellenpontok nyolcas számáról, illetve a benne megjelent két fontos do-
kumentumról: 

„Nem tudom, hogy ki hozta át. Én kézhez kaptam ezt mondjuk szeptember-
ben, akkor letisztáztam, rendbetettem, és egy éjszaka átadtam egy könyvben Frank 
Starbucknak, aki az amerikai kultúrattasé volt akkor. És egyrészt megkértem, hogy 
nagyon szépen fordítsa le, amit megígért. Másrészt kértem, szóljon, ha elérkezett-
nek látja az időt azon három személy nevének a nyilvánosságra hozatalához, akik 
vállalják ezeket a beadványokat.” 

 A „rendbetettem” minden bizonnyal azt jelenti, hogy „lefordítottam”, az 
amerikai attaséhoz intézett kérés pedig az angol szöveg finomítására, minőségének 
javítására vonatkozhatott. Abból, hogy a Memorandumot és a Programjavaslatot 
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hárman (Ara-Kovács, Szőcs és én) nyíltan vállaljuk – mint az előbbiekben láttuk –, 
az Ara-Kovács vétója miatt semmi nem lett.  

Bollobás Enikő személyes közléséből tudom, hogy az Ellenpontok lefordított 
dokumentumait Jerome Rothenberg amerikai költőbarátja vitte ki Nyugatra. Arról, 
hogy miként jutottak el a madridi illetékesekhez, kik és hogyan terjesztették mond-
juk sajtókörökben, milyen szerepe lehetett mindebben a Hámos László által veze-
tett Magyar Emberi Jogok Alapítvány9 tagjainak, arról nincsenek ismereteim. 

B. E. a filmen így folytatta:  
„Én remélem, hogy részben a publicitás volt a védelmük. Tehát nagyon sok 

nyugati diplomatával és újságíróval beszéltünk ezek alatt a hónapok vagy ezt köve-
tő évek alatt. El lehet mondani, hogy a Budapestre akkreditált diplomáciai körök 
nagyrészt tudtak arról, hogy mi folyik az Ellenpontokkal és az ellenpontosokkal. 
Megjelentek különböző cikkek a Le Monde-ban, a Frankfurter Allgemeine Zei-
tungban és az International Herald Tribune-ban. Akit lehetett, mi mozgósítottuk 
ebben az ügyben.”  

Végül a magyar állam magatartásáról beszélt: 
„Elképzelhető, hogy a magyar államigazgatás is adott végül valamiféle vé-

delmet a számukra. Az Aczél rezsim vagy az Aczél-féle kultúrhatalom nagyon 
ambivalens módon állt hozzá ehhez az egész ügyhöz, mert azt hiszem, azonosult 
végül is a románok álláspontjával, és amikor az Ellenpontokban nem kizárólag 
nemzetiségi témákról beszéltek, akkor talán úgy érezték, hogy az őellenük is irá-
nyul. De Aczélék a kettőt valahogyan szét tudták választani, és volt bennük egyfaj-
ta fenegyerekség, hogy valamennyire kiállnak értük. Ezért lehetett például Ara-
Kovácsnak is állást szerezni, amit Knopp András tett, akit Karikás Péter közvetíté-
sével kértek meg, vagy kértem meg erre. Ezért lehetett Tóthéknak átjönniük ide. 
Eleve Ara-Kovácsnak is azért lehetett átjönni ide. Ezért lehetett elmennem tárgyal-
ni Kardos Györggyel a Magvető Kiadóhoz, hogy Szőcs Gézának a kötetét később 
megjelentesse. De érdekes módon itt ők már megvonták a határt, és azt már nem 
akarták, hogy Szőcs Géza átjöjjön ide...”  

 
Apróbb észrevételek 

A Budapesti beszélgetés 1986 eredete 

Molnár János a könyvében ezt írja: „Ma már kideríthetetlen, hogy kinek a 
javaslatára, 1986. szeptember 18-ról 19-re virradó éjszaka Tóthék rózsadombi la-
kásán találkozott Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza, Tóth Ilona és Tóth Károly Antal, 
hogy magnóra mondják a lappal, a lebukással kapcsolatos élményeiket-emlékeiket. 
Ez közvetlenül Szőcs Géza Romániából való távozása (’86. augusztus 31.) után 
jöhetett létre.” (30. o.) 

A kérdésre a válasz nem kideríthetetlen, mert nagyon jól emlékszem, milyen 
izgalommal jött hozzánk Ara-Kovács Attila és nagyon fontosnak tartotta, hogy ezt 

                                                      
9 (HHRF, Hungarian Human Rights Foundation) 
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a beszélgetést megejtsük. Az indokaival én is egyetértettem, bár bennem nem kelt 
akkora nyugtalanság, mint őbenne.  

Az Ellenpontok létrejöttével, szerkesztésével, sokszorosításával, illetve le-
bukásunk körülményeivel kapcsolatban gyakorlatilag semmiféle igazolási lehető-
ségünk nem volt. Mivel egy földalatti folyóirat készítői voltunk, minden segéd-
anyagot szükségszerűen megsemmisítettünk, nehogy az állambiztonsági szervek 
kezében ellenünk felhasználható bizonyítékokká legyenek. Ez ugyanakkor azt je-
lentette, hogy csak a szerkesztők közös egyetértéssel elmondott története tanúsít-
hatja azt, ami történt. 

Közülünk a legközismertebb ember Szőcs Géza volt. Amennyiben kedve lett 
volna megalkotni egy Ellenpontok-történetet, amelyben mások hozzájárulását is 
kisajátítva önmagát helyezi a folyóirat kezdeményezésének és szerkesztésének 
középpontjába, akkor egy messze gyűrűző mítosznak vetette volna meg az alapját.  

Molnár János így folytatja: „Azon az éjszakán a történetet nem tudják befe-
jezni. Gyakorlatilag csak Tóthék mondják el elejétől végig, mi is történt velük. 
Ara-Kovács azt mondja, »mindent elfelejtett«, s ez egyenlő mértékben vonatkozik 
a szerkesztés eseményeire és a kihallgatássorozatra is. Szőcs Géza megáll a történet 
közepén annál a pontnál, amikor lehívatja a tölgyesi idegszanatóriumból Krisár 
Zoltán pszichiátert, hogy nyilatkozzon, vállalja-e az ő kórházi beutalását. Azzal 
szakad meg a beszélgetés, hogy rövidesen folytatják ott, ahol abbamaradt.”(20. o.) 

A megbeszélés végül így végződik: „20-án újból összeülnek, s ekkor Szőcs 
bejelenti, hogy: »Én mindenre kiterjedő történetét annak, ami november hato-
dikától történt, azt leírtam, kint van, és azoknak a kérésére, akik… akik ne-
kem különböző mértékben segítségemre voltak, és akiknek szerepe nélkül sok 
minden érthetetlen volna, másfelől pedig hiányos, az ő kérésükre nem hozom 
nyilvánosságra addig, amíg olyan helyzetben nem lesznek, hogy őnekik ez nem 
árthat. Tehát fölösleges… a szöveg ott van, dokumentáltan megvan, és ehhez a 
szöveghez csatolható. Még korábban megcsináltam, úgyhogy még jobban is 
emlékeztem a dolgokra.«” (30–31. o.) 

Szőcs lejegyzett és eredetileg kétségtelenül valahol Nyugaton őrzött történe-
te mind a mai napig nem került nyilvánosságra, noha az Ellenpontok most lesz 
harminc éves, és annak, aki akkor valamilyen segítő szerepet játszott benne, ma 
már nemigen kell félnie sem kommunista sem pedig másféle megtorlástól.  

Ide kapcsolódnak a Borbély Ernő 2011 decemberében történt halála alkal-
mával kiadott ismertetések ellentmondásai. A Magyar Nemzet Online helyesen 
tudja, hogy őt „két társával, Buzás Lászlóval és Bíró Katalinnal együtt 1983 júli-
usában hét évi börtönbüntetésre ítélték az államrend elleni összeesküvés vádjá-
val.”10 A halálát 2011. december 21-én bejelentő Erdély Ma vagy az akkori Csíkiak 
klubja szerint viszont azért tartóztatták le, mert „hozájárult a Szőcs Géza által lét-
rehozott Ellenpontok szamizdatlap megjelenéséhez”. 11  

                                                      
10 Lásd: http://mno.hu/hatarontul/elhunyt-borbely-erno-1039024 
11 Lásd: http://csikiakklubbjamindenkiakicsiki.network.hu/blog/csikiak-klubja-hirei/elhunyt 
-borbely-erno 
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Harminc év után illene köztudottá lennie végre, hogy az Ellenpontokat 
(melynek Szőcs Géza is a szerkesztője volt) Ara-Kovács Attila hozta létre, és hogy 
Borbély Ernőnek nem volt köze a szamizdat megjelenéséhez.  

Úgy látszik, a hamis (népi vagy hivatalosan terjesztett ?) mítoszok örökéle-
tűek.  

 
A családunk lakása 
Nem állom meg, hogy röviden vissza ne térjek Molnár Jánosnak az előbbi 

rövid részt bevezető szavaira, amikor kissé fellengzősen „rózsadombi lakásunkat” 
említi. 

Rózsadomb pozitív fogalom, sokak vágyálma Budapesten, mert tágas és 
szép házakban sok gazdag ember lakik arrafelé. Mielőtt az olvasóban téves képze-
tek támadnának, elmondom, hogy nekünk ott egy lakószobánk, fürdő- és előszo-
bánk, parányi konyhánk és éléskamránk volt. Köszönhettük ezt Illyés Gyulánénak 
(Flóra néninek), aki a ház tulajdonosa volt. Valójában egy lakás földszinti felében 
éltünk, a felső szinten eleinte Cselényi Lászlóék, majd egy fiatal pár lakott, akik az 
Illyés család rokonai voltak.  

Molnár János, aki ismerte viszonyaink „fejlődését”, hajdani nagyváradi ott-
honunkat pontos terminológiával „dohos, nedves pincelakásnak” nevezte (39. o.). 
1991 februárjában Svédországban látogatott meg minket, és megjegyezte, hogy 
éppen akkor kaptunk lakást „a göteborgi tanácstól, amit négyéves magyarországi 
tartózkodásuk alatt nem sikerült elérni” (26. o.). Valóban: a végén már három 
gyermekünkre hivatkozva is hiába próbálkoztunk a budapesti kerületi tanácsnál 
vagy az államtanács elnökének irodájában; senkit nem érdekelt, hogyan lakunk. 
Házasságunk tizennegyedik évében a svédektől kaptuk Európában az első élhető 
saját otthonunkat.  

 
Ki vállalja jobban az Ellenpontokat? 

Molnár János szerint a résztvevők közül Szőcs Géza „vállalta” a „legnyíl-
tabban és a legszélesebb körökben” ellenpontos voltát (258. o.). 

Azért se a szóbahozás gyakoriságát, se az ismeretségi kör kiterjedt voltát 
nem kell összetéveszteni a nagyobb vállalás tényével. A vállalás nagyságát talán 
inkább a szamizdat létrehozásába fektetett munka mennyisége fejezi ki a legmél-
tóbb módon.  

 
Az Ellenpontok-ügy lezárása 

Határozottan belém vésődött, hogy 1983. május 17-én minden érintett em-
bert sorban felhívattak a nagyváradi állambiztonsági szervekhez, egy viszonylag 
fiatal bukaresti szekus is volt ott, és mindenkit akart látni. Közölték velünk, hogy a 
román állam megbocsátott nekünk, de a dossziénkat bármikor elővehetik, ha nem 
viselkedünk „rendesen”. 
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Május 17-e egy keddi nap volt. Határozottan úgy emlékszem, hogy Ara-
Kovács Attilát felszólították: 24 órán belül tűnjön el az országból. Ő csütörtökre 
beszélte meg magyarországi barátaival, hogy kocsival jönnek érte. Másnap, szer-
dán reggel viszont felhívták a szekuról, és közölték vele, hogy éjfélig el kell hagy-
nia Romániát. A szülei délután kikísérték Biharpüspökiig, ott átgyalogolt a határon, 
majd autóstoppal folytatta Budapestig. 

Itt kezdődött számomra a probléma. Molnár János minden nyilatkozója 17-ét 
nevezte meg az ügy lezárása napjának (maga a kérdező is), de minden forrás arról 
szólt, hogy Ara-Kovács 25-én, szerdán, tehát egy héttel később hagyta el az emlí-
tett módon az országot. Ezért én megkérdőjeleztem a 17-ét, és arra kezdtem gyana-
kodni, hogy az én emlékezetem befolyásolta a könyv többi szereplőjének az emlé-
kezetét is, és valójában egy héttel később, 24-én volt az a kedd, amikor a lezárás 
megtörtént.  

Az segített tisztábban látni, hogy megkaptam a rám vonatkozó szekuanyagot, 
és megtaláltam egy május 17-i (egyébként közömbös tartalmú) nyilatkozatomat, 
amelyet Sălăgean alezredessel és Raţ őrnaggyal folytatott aznapi beszélgetés után 
kellett írnom a bukaresti szekussal való találkozás előtt. Márpedig én azelőtt utoljá-
ra március 15-én, később pedig – elmenetelünk előtt – csak a rendőrség útlevélosz-
tályán találkoztam állambiztonságiakkal.  

Ebből az következhet, hogy az Ara-Kovács elmenetelének a dátuma téves. De 
még inkább az, hogy a 24 órán belüli eltűnésre szóló felszólítást csak a következő 
héten közölték vele. Az is kedd volt, mint a 17-e, és én a két keddet feltehetően 
összeolvasztottam.  

 
A „Hasznos Ember” és az őt körülvevő mesék 

Az egyik mese így szól: „’81 decemberében járt valaki nálam, ha jól emlék-
szem, egy éjszaka megtanított a módszer kezelésére, majd én megtanítottam a Tóth 
házaspárt.” Ezt – az illető személy nevének említése nélkül – Ara-Kovács mondja 
Molnár János könyvének 41. oldalán. A mese valós elemei a következők: 

1. Az Ellenpontok első száma 1982 februárjában készült el, de a „főszer-
kesztő” valami miatt 1981 decemberére keltezte. S bár ez írógépen készült öt pél-
dányban, talán az a lelki igénye támadhatott, hogy a fiktív dátumra képzeletben 
odarendelje a sokszorosító rámkát. 

2. A Hasznos Ember (Molnár János nevezi így el) valójában csak 1982 ápri-
lisában, tehát a lap effektív megjelenése után hozta el a berendezést. Ara-Kovács 
ezt akkor többször is említette nekem.  

3. Az az egy éjszaka nem volt elegendő arra, hogy Ara-Kovács elsajátítsa a 
lengyel rámkának nevezett szerkezet használatát. Ezért húzódhatott augusztus vé-
géig – szeptember elejéig, míg rászánta magát, hogy nekem megmutatja, hogyan 
kell kezelni. Az oktatási kísérlet sikertelen volt, mert nem sikerült neki megfelelő 
sűrűségűre kevernie a festéket, és az előállított „nyomtatvány” olvashatatlanul el-
mosódott lett.  



Visszaemlékezések 

380 
 

4. Ilonával, a feleségemmel Ara-Kovács nélkül is hamar eltaláltuk otthon a 
festék megfelelő sűrűségét, és éjszakába nyúló munkával ott sokszorosítottuk 50-
50 példányban az Ellenpontok 7. és 8. számát.  

A másik mese egy szinte misztikába hajló romantikus történet. Hasznos Em-
ber elmeséli Molnár Jánosnak (65–66. oldal), hogy látván, nincs használatban a 
készülék, anélkül, hogy Ara-Kovácsnak vagy Szőcsnek szólt volna szándékáról, 
kivonult a székely hegyekbe, és egy házikóban sokszorosítani kezdett. A termést 
szétszórta Marosvásárhelytől Brassóig, Brassótól Aradig, majd Bulgária felé gyor-
san távozott az országból. Mivel Ara-Kovácstól a rámkát nem vitte el, bizonyára 
menet közben varázsolt egyet valahonnan. Nagy kérdés, hogy honnan vette (ráadá-
sul Ara-Kovács Attila tudta nélkül!) a sokszorosítandó szöveget, amit először sten-
cilpapírra kellett volna gépelnie, és ez bizony elég sok időt vett volna igénybe. Erre 
– különösen az általa vázolt száguldozások közben – egész biztosan nem lehetett 
ideje. Ráadásul szégyenletes, hogy valaki egy ilyen mese előadásakor névtelenség 
mögé búvik. Molnár Jánost köti az illetőnek húsz éve adott ígérete, hogy kilétét 
nem fogja elárulni. Kötetében az eset értékeléséről ez áll: Ara-Kovács „a »kalóz-
nyomtatás« történetét egyfajta nagyzási hóbort és a fantázia termékének tekinti.” 
(66. o.) Kétségtelenül joggal.  

 
A pincével való fenyegetés 

Molnár János ezzel a témával kapcsolatban a Budapesti beszélgetés 1986 
című dokumentumból idéz könyvének 180. és 181. oldalán. A beszédpartnerek: A 
= Ara-Kovács Attila; G = Szőcs Géza; K = Tóth Károly Antal.  

 
K: (…) Akkor mondja Sălăgean, hogy nem verjük többet magát.  
G: Ez jó: van egy jó hírem. 
K: Igen (derültség). Láthatták, teljesen hatástalan lett volna, ha azzal a módszerrel 
folytatják tovább. Persze fenyegettek azzal, hogy levisznek a „beci”-be. 
G: A Bécsbe, hogyne! (derültség) 
A: Mi az a becs? 
G: A pincét hívják becsnek. 
K: És vártam, hogy mikor visznek le a pincébe... Na, azt mondja, hogy álljak a 
falhoz. 
G: Persze, „pregătiţi jos”! (Felkészülni lent!) – azt mondja. – „Am înţeles!” (Ér-
tettem!) (derültség) 
K: Veled is? 
G: Persze. 
K: Álljak lábujjhegyre, és kézzel támaszkodjak neki a falnak. Azt mondja Sălăgean, 
hogy ezt egy ember nyolc percig bírja, én húsz percig fogok így állni. 
 

Ennek a szövegnek két tárgya van, amelyek némileg összemosódnak. Az 
egyik arra vonatkozik, hogy megfenyegettek: levisznek a pincébe, és ott vernek 
tovább, ráadásul – így mondták – ott van a hagyományos kínzóeszközök kincses-
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háza. Megkérdezték, vigyenek-e le oda? Mondtam: vigyenek. Erre reagált Szőcs 
Géza, aki előtt a jelek szerint hasonlóképpen megjátszották, hogy a vezető tiszt 
kiadja a parancsot a pince előkészítésére, az alárendeltjei pedig katonásan válaszol-
ják, hogy „Értettem!”  

Ezzel párhuzamosan mondom el, hogyan állítanak a falhoz, amelyre a tenye-
remet magasba emelve egy bizonyos távolságból kellett támaszkodnom.  

Molnár János a Szőcs román nyelvű szavakat tartalmazó szövegéhez egy 
furcsa lábjegyzetet fűz: „Az idézett román mondatok, a katonaságnál használatos, 
bakancsvizittel kapcsolatos sztereotípiák. Itt nem világos, hogy Szőcs szarkasztikus 
megjegyzései a tortúrát engedelmesen elfogadó Tóthnak szólnak, vagy saját kihall-
gatásának önironikus visszacsengései.” 

Azt utólag tisztáztuk Molnár Jánossal, hogy ő a rossz látása miatt nem telje-
sített katonai szolgálatot, ezért elfogadta egy ismerősének a téves magyarázatát, 
hiszen itt semmiféle bakancsvizitről nincs szó, hanem csak az épület egy alacso-
nyabb szintjén található és kínzókamraként használható pincéről. 

Ami pedig „a tortúrát engedelmesen elfogadó” magamat illeti, kíváncsi len-
nék, hogy bármelyik társam miféle karate fogásokkal hárította volna el például a 
fejére irányuló ütéseket, vagy hogyan tagadta volna meg, hogy a kívánt módon a 
fal mellé álljon, miközben három vagy négy szekus veszi körül, és a bokáját rug-
dossák, hogy így tegyen.  

 
Téves adat a nagyváradi Ady Endre Irodalmi Kör egyik vezetőjé-
nek választásáról 
Az Ady-kör vezetősége 1979 őszén Nagy L. Róbert a Fáklya nevű megyei 

napilap nemrég végzett újságíróját választotta meg a kör vezetőjének. Molnár Já-
nos rosszul emlékszik (34. o.), hogy Zudor János idézte eszébe: ők ketten szavaz-
tak a megválasztása ellen. Valójában én voltam az, aki Molnárt emlékeztettem, 
hogy csak mi ketten szavaztunk ellene. Ott a helyszínen mindjárt meg is indokol-
tam álláspontomat, mondván: ha elolvassuk Nagy L. Róbert írásait a váradi lapban, 
kitűnik, hogy gerincproblémákban szenved. Márpedig valószínűtlen, hogy egy 
gerinctelen ember jó vezetője lehetne körünknek.  

Meglehetősen összetett kérdés, hogy az illetőt még azon év decemberében 
miért és hogyan váltottuk le. Az esemény lényege rokon az Ellenpontok szellemi-
ségével. Története megtalálható e kötet első fejezetében, a Nagyváradi életünkből 
című interjúban.  

 
Ujjlenyomat papíron 
Molnár János megjegyzi, hogy javaslatomra mind az írógéppel (lásd 64. o.), 

mind pedig a lengyel rámka módszerrel történő sokszorosításkor gumikesztyűvel 
dolgoztunk, hogy a papíron ne maradjon ujjlenyomatunk. Ez így van, a kérdés 
csupán az, hogy indokolt volt-e ez az elővigyázatosság? E könyvben megszólaló 
Bogdán László sepsiszentgyörgyi író és újságíró, valamint Kelemen Attila maros-
vásárhelyi állatorvos és politikus szerint a papíron nem maradnak ujjlenyomatok. 
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Ha igazuk van, akkor – talán a túl sok látott-olvasott krimi lelki hatására? – felesle-
gesen nehezítettük meg a munkánkat.  

Azóta rábukkantam a témához kapcsolódó néhány érdekes újsághírre és fo-
lyóiratcikkre. A The Sunday Timesnak az 2001-es londoni robbantás után megjele-
nő egyik száma szerint a helyszínen egy villamosjegyen megtalálták egy ismert 
terroristának a nyilvántartásban már elraktározott ujjlenyomatát. A HírTV egyik 
2006-os közlése tudatja: Leonardo da Vinci (akinek testi maradványai a XVI. szá-
zad háborúiban megsemmisültek) vázlatfüzetein talált ujjlenyomatok alapján olasz 
tudósok megállapították, hogy a művész valószínűleg a Közel-Keletről származik. 
Egy angol szakfolyóirat cikkének magyar ismertetőjében azt olvashatjuk, hogy 
bőrünk lenyomata „a sima felületről száraz, hideg időben gyorsan elpárologhat, a 
porózus felületen évszázadokig megmaradhat – még az egyiptomi papiruszokon is 
találtak ujjlenyomatokat.” (lásd: http://chemonet.hu/hun/hir/cikk/ujjlenyomat.html) 

A mi esetünkben azonban nem csak a latens, csupán vegyi módszerekkel 
láthatóvá tehető ujjlenyomatokat tartottam veszélyesnek. Elég, ha az öt papírlap 
gépbe való befűzésekor erősebben megszorítjuk a közöttük levő valamelyik indi-
gót, vagy a sokszorosításkor festékes lesz a kezünk, hogy azonnal látható ujjle-
nyomatot hozzunk létre. Ezért, ha az előbbiekben ismertetett hírek tartalma véletle-
nül nem felelne is meg a valóságnak, olyan feltételek esetén, amelyek között mi 
dolgoztunk, mindenkinek ma is a gumikesztyű használatát ajánlanám.  

 
Göteborg, 2010–2011 
 

 
Tóth Károly Antal: Kétes kapcsolatok és téves kijelentések. Számvetés az Ellen-

pontokkal kapcsolatos félreértésekről, a tájékozatlanságból eredő tévhitekről és a 
szándékosan hamis állításokról. Kapu 2011. szeptemberi, októberi, november–de-
cemberi és 2012. januári száma. 
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Így történt – Ellenpontok 

Harminc év telt el azóta, hogy 1982 elején ez az erdélyi magyar szamizdat 
megszületett. Egy esztendőn belül nyolc száma jelent meg Nagyváradon, s bár a 
román állambiztonsági szervek (a szekuritáte, erdélyi „becenevén”: a szeku) nov-
ember 7-i lecsapása után még egy számát átcsempészett anyagokból kinyomtak 
Magyarországon, a szerkesztőség már ezt megelőzően a folyóirat beszüntetése 
mellett döntött. 

Az alábbiakban a feleségem, Ilona, és a magam emlékezetére, valamint az 
Ellenpontok teljes anyagát tartalmazó kötet (Ellenpontok, Pro-Print Könyvkiadó, 
Csíkszereda, 2000) tartalmára alapozva összefoglalom e kiadvány megalapításá-
nak, szerkesztésének és megszüntetésének eseményeit. Ebben arra a magnószalagra 
rögzített beszélgetésre is támaszkodom, amit a folyóirat hajdani szerkesztőségi 
tagjai, vagyis Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza, Tóth Ilona (a feleségem) és a magam 
részvételével 1986 szeptemberében budapesti lakásunkon folytattunk (Budapesti 
beszélgetés 1986). Akkor – immár négy esztendő távolából – megpróbáltuk vissza-
pergetni és tisztázni a tényeket.  

A kezdetekről 
Február eleje lehetett. Egy este hazafelé igyekeztünk a feleségemmel, Iloná-

val. Ara-Kovács Attila elkísért bennünket. Az utcánk elején megállított bennünket 
egy kis parknál, ahol emberek nem jártak, hogy halló fülektől lehetőleg távol vala-
mi fontosat közöljön velünk. Elmondta, hogy régebbről dédelgetett terveinek meg-
felelően egy földalatti lapot akar indítani Ellenpontok címmel. A dologról már 
beszélt Szőcs Gézával és Molnár János református lelkésszel. Mindketten aktív 
támogatást ígértek. Szeretné – mondta –, ha én is részt vennék benne. 

Akkor azt válaszoltam, hogy pillanatnyilag más elképzeléseim vannak a ma-
gam társadalmi cselekvéséről. Úgy érzem, problémáink felvetésére még nem merí-
tettem ki a legális utak minden lehetőségét.  

A valóság az, hogy érvelésem csak félig volt igaz. Húzódozásom fő okát 
személyes ellentéteink képezték. Úgy véltem, egy bizonytalan, állandóan ingadozó 
kapcsolatra ilyen komoly kérdésben nem lehet szövetséget építeni. 

A dolgot végül is az döntötte el, hogy Ilona, a feleségem a szamizdat gondo-
latát hasznosnak találta, és úgy vélte, ennek érdekében érdemes félretenni a szemé-
lyes ellenérzéseket. Egyelőre még latolgattam a dolgot, de Ara-Kovács kérésére 
odaadtam neki egy három évvel korábbi írásomat (A társadalmi cselekvés kommu-
nikációs nehézségei a mai Romániában), amit eredetileg egy nyugati kiadványnak 
szántam.  

Szőcs Géza, akit akkor még kevéssé ismertem, az Ady-kör meghívására rö-
videsen Nagyváradra jött. Nagy társaság gyűlt össze, de bizalmas beszélgetésre a 
sok ember miatt nem volt mód. Már nem is emlékszem, hogy végül mikor beszél-
tünk először Szőccsel az Ellenpontokról, de akkor már „benne” voltam. 
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Az első szám 1982 márciusában jelent meg, noha a címlapon 1981. decem-
ber szerepel. Ara-Kovács azzal indokolta az antedatálást, hogy az a szeku megté-
vesztését szolgálta. 

Az első oldalon – minden későbbi számban is – megtalálható néhány soros 
önjellemzés szerint az Ellenpontok „Célja a kelet-közép-európai emberi jogfosz-
tottság – s ezen belül az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális elnyo-
másának – ismertetése.” 

Ara-Kovács Attila Meggyőződéseink című rövid beköszöntőjében leszögez-
te: „E lap megindítása mindenekelőtt annak az erkölcsi felháborodásnak az ered-
ménye, amely türelmének határaira ébredt. Szeretnénk közösségi önmagunkkal 
azonosak maradni egy olyan társadalomban, mely munkanélkülivé tette az emberi 
szolidaritást. S e lap célkitűzéseiben szeretnénk azonosságra törekedni mindazok-
kal, akik olyan társadalmat kívánnak, melyet épp e szolidaritás tesz emberivé. S 
melynek hitelt a »hatalom akarása« helyett a szabadság akarása ad mindenekelőtt.” 

E programnyilatkozatnak is tekinthető írás az említett – ugyancsak Ara-
Kovács által írt – önjellemzéssel ellentétben, nem utal a romániai magyar kisebb-
ség helyzetére és sajátos problémáira, a folyóirat súlypontja azonban hangsúlyozot-
tan ebbe az irányba tolódott el. Ami természetes, mert a szerzők többségének leg-
inkább ezek a kérdések „égették a bőrét”, hiszen minden diktatúra a kisebbségeket 
sújtja a legjobban. 

Az Ellenpontok létrehozásánál Ara-Kovács Attilát nyilvánvalóan a magyar-
országi szamizdatirodalom fellendülése és szelleme inspirálta. Igen élénk kapcsola-
tot tartott fenn ottani ellenzékiekkel, és erdélyi illegális kiadványunkat az általános 
„kelet-közép-európai” ellenállás részének tekintette. Ez az elvi közösségtételezés a 
tartalomban is jelentkezett: az Ellenpontok majdnem minden száma közölt ma-
gyarországi szerzők írásaiból ottani vagy más kelet-európai témákról. 

Nézeteit lényegében feleségem és én is osztottuk, hiszen bármi, ami a tér-
ségben történt, valamilyen módon mindnyájunkat érintett. Minket azonban az erdé-
lyi-romániai viszonyok sajátossága, a magyar kisebbség helyzete fokozottabb mér-
tékben foglalkoztatott. 

Majd minden Ellenpontok számban volt egy Dokumentumok című rovat. Az 
elsőben Király Károlynak az üldöztetéséről szóló nyílt leveleit találjuk. Ő termé-
szetesen névvel szerepel, akárcsak a külföldi szerzők, de a folyóirat erdélyi írói 
soha nem tüntették fel a nevüket, nehogy így nyomunkra vezessék az állambizton-
sági szerveket. Ez a szám például Ara-Kovács Attila egy cikkét (mindegyikbe írt 
legalább egyet), Molnár János egyik versét és az én említett írásomat közölte név 
nélkül. 

A kettes szám április folyamán jelent meg, márciusra antedatálva. (A továb-
biakban a keltezés megfelelt a valóságnak.) A Dokumentumok rovatban itt „hat-
vankét erdélyi értelmiségi” Malomkövek között című levele található. Mellette egy 
beszélgetés van, melyben Ara-Kovács, Tóth Ilona és jómagam értékeljük ezt a 
levelet. A közölt anyagok között volt Paul Goma egy levele és naplórészlete, vala-
mint Haraszti Miklós egyik írása is. 
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Szamizdatunk harmadik száma Ion Lăncrănjan Vallomás Erdélyről (Cuvînt 
despre Transilvania) című könyvéről szólt, amely márciusban jelent meg, és amit a 
román sajtó hozsannázással fogadott. 

Hasonló írásokat már korábban is olvashattunk Romániában. A sovinizmus, 
a gyűlölet ilyen fokú, nyilvánvalóan hivatalosan engedélyezett vagy éppen biztatott 
jelentkezése azonban egybeesett a kisebbségi helyzet és a bennünket körülvevő 
légkör rohamos rosszabbodásával. Ez számomra azt sugallta, hogy a hatalom a 
magyarokkal való végső leszámolásra készül. Ebben a pillanatban az Ellenpontok-
ban való részvételemmel kapcsolatos fenntartásaim eltűntek. Úgy éreztem, mindent 
meg kell tenni pusztulásunk feltartóztatására. 

Elég szomorú, és talán nevetséges is, hogy számunkra ezt a „mindent” csak 
egy szamizdat adta lehetőség jelentette. 

Ebbe a számba (májusban jelent meg) a könyv hosszú lefordított részei ke-
rültek, és több írás is elemzi a „művet”. Az egyiket (Démonidézés) id. Takács Fe-
renc László írta biztatásomra, aki akkor Jákóhodoson volt tanár. A Szőcs Gézával 
és Ara-Kovács Attilával történt előzetes megegyezésünk alapján, mely szerint – ha 
a szükség úgy hozza – hárman vállalunk mindent, ’82 novemberében erről az írás-
ról a szekun azt mondtam, hogy én vagyok a szerzője. 

Egy másik cikket (A hagyományos és a hagyományait kereső román nacio-
nalizmus) Keszthelyi András írt, aki akkor egyetemista volt Kolozsvárt.  

A könyv miatt Kolozsváron és Marosvásárhelyen tiltakozó beadványokat 
fogalmaztak; erről is szólt egy rövid értesítés, amelyet Szőcs Géza írt. 

Ugyancsak ebben a számban jelent meg az akkor már Magyarországon élő 
Tamás Gáspár Miklós A csöndes Európa című írásának első része (az utolsó az 
ötödikben), és ebben indítja Ara-Kovács a Keszthelyi András által is szerkesztett 
Állítólag rovatot, amely hivatalosan nem publikálható híreket közölt. 

Az Ellenpontok következő száma, a négyes, júniusban keletkezett, s a vallás 
és az egyházak kérdéseit taglalta. A tartalomból: Tőkés László (ő akkor még Désen 
volt lelkész; írását Szőcs Géza hozta Nagyváradra) A református egyház helyzete 
című tanulmánya, részletek Szilágyi Sándor református pap visszaemlékezéseiből, 
Ara-Kovács Attila interjúja egy katolikus pappal, Molnár János kritikája a Kolozs-
várott megjelenő Református Szemléről, dokumentumként pedig Lévai Jenő 1948-
ban megjelent könyvének (Zsidósors Magyarországon) a romániai zsidóság máso-
dik világháború elején történt megsemmisítéséről szóló része. Nekem is volt benne 
egy írásom: Az ateizmus ideológiai szerepe a mai Romániában. 

Július végére Ara-Kovács összehozta az ötödik számot, amelynek dokumen-
tumanyagát a Kommunisták Romániai Pártja V. kongresszusa (Moszkva, 1931.) 
jegyzőkönyvének a nemzeti kérdésre vonatkozó fejezete képezi, amit a román párt-
történet igyekezett agyonhallgatni. A szöveg bolsevista felfogásban és szovjet ér-
dekek szem előtt tartásával készült, de a romániai nemzetiségek elnyomásának, az 
elrománosításukra törekvésnek, az etnikai összetételt megváltoztatni hivatott telepí-
téseknek ott sorolt tényei tények maradnak. 

A többi írás főleg Ara-Kovács Attila és Keszthelyi András tollából szárma-
zik; Molnár János is közölt benne egy verset. 
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Ekkortájt került a kezembe Moldován Gergelynek (Grigoriu Moldovan) A 
románság című könyve (Nagybecskerek, 1895). A szerző moldvai származású 
román, és a kolozsvári egyetem tanára volt. A két nép viszonyát vizsgálva bírálta a 
magyar magatartást elfogultságáért és szűklátókörűségéért, ugyanakkor felháboro-
dottan utasította vissza a Bukarestben székelő Kulturális Liga (Liga pentru unitatea 
culturală a tuturor românilor) a magyarok ellen egyáltalán nem kulturális célkitűzé-
sekkel indított rágalmazó és erkölcsi alapot nélkülöző támadásait. Ez a könyv is 
rádöbbenthet minket arra, hogy jelenlegi helyzetünknek milyen mélyen a múltba 
nyúló gyökerei vannak. Anyagait dokumentumként használva külön Ellenpontok-
számot szerkesztettem e témában. 

A Moldován Gergely szövegeire épülő hatos szám augusztusban lett készen. 
Bevezetője A román állampolitika hagyományaiból címet viseli.  

A hetes anyaga augusztus–szeptember folyamán állt össze. Mindenekelőtt 
Ara-Kovács Attila írásai töltötték ki, de Keszthelyi Andrásnak is van benne cikke. 
Én magnóra vettem a Szabad Európa Rádió román adásának egyik műsorát, mely-
ben neves román emigránsok beszélgettek az akkori Romániáról. Lefordítottam; 
Párizsi beszélgetés címen jelent meg. Itt – ezúttal másodszor – Szőcs Géza is meg-
szólalt a lapban: ő írta a szám vezércikkét (Erdélyt vissza, mindent vissza? ), amely-
ben kifejti: súlyosabb „vétségekért” Románia „nem engedhet meg magának politi-
kai pereket”. Ezért Szőcs részünkre a „véletlen balesetek” lehetőségét tartotta való-
színűnek, amire hazai példákkal szolgált. Végkövetkeztetése: „Erdélyt vissza, min-
dent vissza? Ugyan, ki beszél itt erről! De azért – minek szépítsük – a fejünkkel 
játszunk.” 

A Programjavaslat és a Memorandum 
Közeledett az ősz, és összeülni készült a helsinki értekezlet madridi utókon-

ferenciája. A Szőcs Gézával való egyik váradi találkozónkon azt indítványoztam, 
küldjünk egy memorandumot ennek az értekezletnek a résztvevőihez, igyekezvén 
felhívni a világ figyelmét a romániai magyarság elviselhetetlen helyzetére. Egy 
másik írásban pedig összefoglalnám a megoldást célzó alapvető követeléseinket, 
amik kiterjednének életünk minden területére (a leendő Programjavaslat). A jelen-
levők, vagyis Ilona, a feleségem, Géza és Ara-Kovács egyetértettek a javaslataim-
mal, és én hozzáfogtam azok megvalósításához. 

Míg ez a hetes szám készült, én a Programjavaslat (Teljes címe: Az ELLEN-
PONTOK szerkesztőségének  P R O G R A M J A V A S L A T A  a romániai ma-
gyarság jogfosztott helyzetének megváltoztatása érdekében) szövegén dolgoztam. 
A bevezető részben helyzetünk lényeges vonásait igyekeztem felvázolni: „Az erdé-
lyi (és általában a romániai) magyarság eddigi létének talán legsúlyosabb veszély-
helyzetét éli meg napjainkban. A megmaradását biztosító jogai csak a látszat szint-
jén léteznek, mely a nyilatkozatokban és az ünnepi beszédekben megfogalmazot-
takkal homlokegyenest ellenkező gyakorlatot és valóságot hivatott takarni.” Ebben 
a valóságban minden „természetes igény csak egyfajta, többé-kevésbé alázatos 
kérés formáját öltheti”, és „a legképtelenebb dologként jelenik meg bármiféle jog 
követelése”. Ezért, mivel „meggyőződésünk, hogy két etnikum csak akkor élhet 
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egymás mellett, sőt együtt, ha egyenértékű partnerekként viszonyulnak egymáshoz, 
a romániai magyarok számára követeljük a jogaik és lehetőségeik védelmét biztosí-
tó elvszerű követelés szabadságát!” 

Az alapköveteléseket eredetileg tíz pontban fogalmaztam meg. Ezekből – két 
pont későbbi összevonása által – a következő kilenc maradt a végleges szövegben: 

„I. Követeljük, hogy az egész magyarság elszakíthatatlan részének tekintes-
sünk, és ezen, valamint román állampolgári minőségünkben minden akadályozta-
tástól mentesen ápolhassuk kapcsolatainkat a Magyar Népköztársasággal, mind 
intézményi, mind pedig egyéni szinten! 

II. Követeljük a romániai magyarság mint etnikai közösség intézményes ön-
védelmének és kulturális autonómiájának biztosítását! 

III. Követeljük a túlnyomóan magyarlakta területek önigazgatását és méltá-
nyos részünket az ország vezetésében!  

IV. Követeljük a tág értelemben vett Erdély (azaz: a történelmi Erdély, a Ré-
szek és a Bánság) etnikai összetétele mesterséges megváltoztatásának azonnali 
leállítását! 

V. Követeljük a romániai magyarság azonosságtudata kialakításának és fej-
lesztésének lehetővé tételét! 

VI. Követeljük, hogy a magyar nyelv a tág értelemben vett Erdély minden 
magyarok által is lakott vidékén a hivatali és a köznapi szóhasználatban egyenran-
gú legyen a román nyelvvel!  

VII. Követeljük, hogy a romániai magyarok a románokéval egyenlő érvénye-
sülési lehetőségekkel bírjanak! 

VIII. Követeljük, hogy megőriztessék történelmi és kulturális múltunkhoz 
kapcsolódó környezetünk! 

IX. Követeljük, hogy a még magyar anyanyelvét beszélő moldvai csángóság 
– a jelenlegi statisztikai gyakorlattal szemben, mely a csángóság egészét románnak 
tekinti – újból magyarnak vallhassa magát, és bekapcsolódhasson a magyar kul-
túrkörbe!” 

Minden követelést alpontokra bontottam, arra törekedve, hogy a tartalom va-
lóban átfogja életünk valamennyi területének problémáit. 

Valamikor szeptember vége felé adódott alkalom arra, hogy az általam írt 
szöveget megbeszélhessük. Erre a mi lakásunkban került sor négyünk részvételé-
vel. 

Szőcs Géza néhány módosítást javasolt. A szükségesnek tartott változtatáso-
kat a feleségem, Ilona végezte el a szövegen, én pedig – ugyancsak Szőcs indítvá-
nyára – hozzátoldottam egy új tizedik pontot, amely így szól: „X. Követeljük, hogy 
pártatlan nemzetközi (de magyarokat és románokat is magában foglaló) bizottság 
vizsgálhassa meg helyzetünket, és dönthessen minden sorsunkat érintő vitás kér-
désben!” 

A megbeszélésen vitára bocsátott szöveg legnagyobb része változatlan ma-
radt. 

Néhány nekifutás után szeptember végére a Memorandum is elkészült. Ez 
műfajához illően rövid szöveg, mely helyzetünk hasonlóképpen rövid összefoglalá-
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sa után megkérdőjelezi a kisebbségi kérdés megoldásának nemzetközi gyakorlatát, 
amely „kizárólag az emberi jogok szempontját veszi figyelembe”, és „megfeledke-
zik azokról az értékekről, melyeket egy nemzeti kisebbség, tradícióira visszavezet-
hetően, sajátos kultúrájában és kollektív egyéniségében mint közösség hordoz”. 
Mivel ez az egyoldalú megközelítés – szándékától függetlenül – a kisebbséget gya-
korlatilag kiszolgáltatja a többségnek, szükség van a kollektív kisebbségi jogok 
nemzetközi kodifikálására. Ezek lényegét – a romániai magyarokra vonatkoztatva 
– a Memorandum négy pontban fogalmazza meg: 

„1. Etnikai és kulturális szempontból az összmagyarság elszakíthatatlan ré-
szének tekinthessük magunkat, s ezzel egyenértékű jog illessen meg minden nemzeti 
kisebbséget. 

2. Szabadon megőrizhessük sajátosságainkat és kollektív értékeinket. 
3. Független érdekvédelmi szervezetet hozhassunk létre. 
4. Ezen jogoknak – nézetünk szerint – valós érvényt csupán egy olyan pártat-

lan nemzetközi bizottság létrehozásával lehetne szerezni, amely megvizsgálná hely-
zetünket, döntene az egyes vitás kérdésekben, és ellenőrzési hatáskörrel is rendel-
kezne.” 

A Memorandum közös megtárgyalására nem volt alkalom. 
A Programjavaslat és a Memorandum a nyolcas számban jelent meg Ara-

Kovács Attila rövid előszavával. Szövegüket – fordításban – eljuttattuk az USA, 
Nagy-Britannia, Finnország, Franciaország, a Német Szövetségi Köztársaság, 
Ausztria és Spanyolország madridi konferencián részt vevő képviselőihez, továbbá 
a magyar külügyminisztériumnak. 

Sok illúziót sem a megfogalmazott követelések valóra válthatóságával, sem 
beadványunknak a madridi konferencián való hangsúlyozottabb figyelembevé-
telével kapcsolatban nem tápláltunk. Eleget kellett azonban tennünk a magunk 
felállította követelménynek, amit a Programjavaslat szövege így fogalmaz: „vala-
hol benn is meg kellene végre bontani a hallgatás falát…” 

A szerkesztés és sokszorosítás 
Az Ellenpontok szerkesztőségeként az Ara-Kovács Attila szobája szolgált. Ő 

ekkor már hontalan volt, ezzel egyidőben munkanélküli is, és a szüleivel élt várad-
szőlősi lakásukban. Legényember lévén, idejével szabadon rendelkezett, enélkül 
talán nem is sikerült volna havonta kihozni egy-egy számot. A munka zömét ő vé-
gezte, és egészen a hetes számig a szerkesztői teendőkön túl a lap „főnyomdásza” 
is volt. Ez utóbbi azt jelentette, hogy egy Magyarországról kapott írógépen – amit 
tehát Romániában csak megtalálása esetén lehetett volna azonosítani – öt-öt pél-
dány készült minden lapszámból. A másodiktól kezdve a feleségem, Ilona is segí-
tett neki ebben a munkában. 

A lap készítése során szerkesztőségi összejövetelekre emlékeztető találko-
zókra – talán az utolsó periódust leszámítva – nem került sor. A szerzők többsége 
közvetlenül, kisebb része közvetve, de a többitől jobbára függetlenül tartotta a kap-
csolatot Ara-Kováccsal. 
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Közben fejleszteni kívántuk sokszorosítási módszerünket és kapacitásunkat 
is. Ara-Kovács Attila már régen kapott egy erre a célra szolgáló szitával ellátott 
keretet, ennek használata azonban egyre húzódott. Csak valamikor augusztusban 
került sor a próbanyomtatásra egy ismerősünk lakásán.  

A kísérlet nem sikerült. Attila valószínűleg túl sűrűre vagy túl hígra keverte 
a festéket, mert a betűk teljesen elmosódtak, és a szöveg olvashatatlanná vált. Jó 
ideig próbálkoztunk, eredménytelenül.  

Az eset tanulságait levonva, arra a következtetésre jutottam, hogy mégiscsak 
magamnak és a feleségemnek kell vállalnunk a sokszorosítást. Attilának azt mond-
tam, apródonként hozza el hozzánk az ehhez szükséges dolgokat.  

Mi egy szuterénlakásban éltünk, melynek két szobája közül a nagyobbik, vi-
zes falai miatt, lényegében lakhatatlan volt. A lengyel rámka módszerrel itt sokszo-
rosítottuk az Ellenpontok hetes és nyolcas számait. Rövid próbálkozás után már 
egészen jól ment a dolog.  

Mikor az egésszel megvoltunk – eltartott vagy egy hétig –, az anyagot elvit-
tük Ara-Kovácshoz. 

Az élet ritka örömteli pillanatainak egyikét éltük meg. Ott volt előttünk 
munkánk minden bizonnyal nem haszontalan eredménye. Ötven-ötven példány 
mindkét számból. 

Ha a nyolc hónap munkájának eredményét statisztikai szempontból meg-
vizsgáljuk: a megjelent nyolc szám 65 írást tartalmaz 266 gépelt oldalon. Az írások 
egyharmadát dokumentumanyag, valamint külföldön megjelent kiadványokból 
átvett anyagok képezik. Kétharmaduk erdélyi szerzők tollából származó első köz-
lés; ez az egész terjedelemnek több mint a felét teszi ki. A legtermékenyebb szerző 
Ara-Kovács Attila volt (az eredeti cikkek számának mintegy fele, terjedelmük több 
mint egyharmada az ő tollából származik). Nekem hat önálló írásom volt (a Prog-
ramjavaslattal együtt), ezek azonban az átlagosnál hosszabbak, így az első közlések 
terjedelmének közel negyedét alkotják. Az eredeti cikkek mintegy 80%-a – mind 
számuk, mind terjedelmük tekintetében – Ara-Kovácstól, Keszthelyi Andrástól és 
tőlem származik. Ugyanez az arány, ha a Nagyváradról és annak környékéről 
származó írásokat egybevetjük a kolozsvári eredetűekkel. Következésképpen az 
Ellenpontok nem csupán keletkezését, de tartalmát tekintve is alapvetően nagyvá-
radi-partiumi szellemi termék. 

A végjáték 
Már kezdettől úgy oszlottak meg a szerepek, hogy míg mi, váradiak, „csinál-

juk” az Ellenpontokat, Szőcs Géza terjeszti azt Erdély különböző részein. Ez azért 
is volt így ésszerű, mert ő mozgékonyabb volt nálunk, és kapcsolatai is gazdagab-
bak voltak a miénknél az országrész belső területein. 

A terjesztés végeredményben azt jelentette, hogy a folyóiratot kölcsönadtuk, 
s elolvasása után visszakértük. Ezt – tekintettel az első hat szám öt-öt példányban 
történt sokszorosítására – másként nem is lehetett volna megoldani. A hetes és a 
nyolcas ötven-ötven példánya e vonatkozásban új helyzetet teremtett. 
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Az idő multával tevékenységünk mind kockázatosabbá vált. Miután a Sza-
bad Európa Rádió egyik augusztusi adásában ismertette az Ellenpontok első három 
számának tartalmát, az állambiztonsági szervek mind nagyobb szorgalommal ke-
resték a szerkesztőket. Talán jobban el kellett volna gondolkodtasson bennünket az 
a tény, hogy Szőcs Gézát már augusztus végén felkereste egy szekus, és a folyó-
iratról érdeklődött tőle. Mindnyájunk számára nyilvánvaló volt, hogy a továbbiak-
ban még jobban figyelik őt, szoros követésének konkrétumai azonban csak lebuká-
sunk után kerültek a felszínre. 

Az Ellenpontok – nem utolsósorban kis példányszáma miatt – nem a mi ter-
jesztésünk által vált valóban ismertté. Fő szerepe ebben a nyugati médiának, min-
denekelőtt a Szabad Európa Rádiónak volt, mely november–december folyamán 
többször is beolvasta a Memorandum és a Programjavaslat szövegét. Valószínűleg 
még nagyobb hírre tett volna szert, ha bennünket börtönbe zárnak. Ezzel feltehető-
en a román hatalom is számolt. 

Az ősz folyamán szaporodtak a hozzánk befutó hírek arról, hogy a legkülön-
bözőbb embereket rendelik be kihallgatásra a szekuhoz Ellenpontok-ügyben, első-
sorban Kolozsvárott. 

 Október végén Szőcs Géza Nagyváradra érkezett. Huszonkilencedike, 
szombat volt. Az utcán beszélgettünk a már hagyományos felállásban: a feleségem, 
Szőcs Géza, Ara-Kovács és én. A ködös őszi időben a város mellékutcáit járva a 
„hogyan tovább”-ról tárgyaltunk. 

Azt mondtam, itt az ideje, hogy mindent eltüntessünk. Úgy érzem, rövid idő 
kérdése csupán, hogy lecsapjanak ránk (mint kiderült, még egy hetünk volt), és 
nincs valódi értelme további működésünknek. A laphoz nélkülözhetetlen informá-
ciók beszerzése is mind nehezebb. Szüntessük be tehát a tevékenységünket.  

Szőcs Géza lényegében azonos véleményen volt velem, feleségem ugyan-
csak egyetértett, Ara-Kovács Attila azonban csak lassan adta be a derekát. 

Az elkövetkező két napban mindent eltüntettünk. Ara-Kovács a lap példá-
nyait elrejtette valakinél. Tény, hogy a szervek Nagyváradon semmiféle terhelő 
bizonyítékot nem találtak.  

A szekuhoz az Ellenpontokra vonatkozó információk minden bizonnyal igen 
sok szálon futottak be. Lebukásunk közvetlen kiváltója azonban az volt, hogy 
Szőcs Géza november elején valamelyik számot kölcsönadta egyik kolozsvári is-
merősének. Az továbbadta valakinek, aki azonnal bevitte az állambiztonsági szer-
vekhez. Ezért Gézát hatodikán (egy szombati napon) kihallgatták. 

Nagyváradon másnap, november 7-én reggel kezdődött a szeku akciója. Ara-
Kovácsnál, Kertészéknél és nálunk tartottak házkutatást egyidejűleg, majd mind-
nyájunkat bekísértek. 

Itt azonban már egy másik történet kezdődik. 
 
Göteborg, 2012. szeptember.27. 
 

Tóth Károly Antal, Tóth Ilona: Így történt – Ellenpontok. Elhangzott 2012. Szep-
tember 29-én A demokratikus ellenzék Lengyelországban és a Kárpát-medence 
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magyarok lakta részein az 1980-as években című, az Ellenpontok létrejöttének 30. 
évfordulója tiszteletére rendezett konferencián. Szervezői: az Erdélyi Szövetség és 
a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára. A feleségemmel most nem 
volt módunkban Magyarországra utazni, ezért ezt a szöveget egy Budapest mellett 
lakó barátunk, Spaller Árpád olvasta fel az összejövetelen. 
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Amit nem mondtam el az Ellenpontokról való vallatá-
somkor a román biztonsági szerveknek 

Az Ellenpontok szamizdat folyóirat lebukása után a román állambiztonsági 
szervek által kicsikart utolsó nyilatkozatom címmel jelent meg a Kapu idei (2015-
ös) februári számában a bukaresti archívum által elküldött anyagban talált hajdani, 
de az összefüggéseket jegyzetekkel megvilágító vallomásom. Talán nem érdekte-
len, ha ezúttal áttekintem, milyen tényeket „felejtettem el” megemlíteni akkor a 
szekunak becézett, a tisztességgel hadilábon álló szervek előtt.  

Akit vallatnak, az mindenekelőtt két próbatétellel szembesül. Közülük a fon-
tosabb az, hogy a kihallgatás módjából, a neki szegzett kérdések felvetéséből, a 
hivatalosságnak az ő válaszaira adott reakcióiból kikövetkeztesse, mi az, amit róla, 
cselekedeteiről és kapcsolatairól a szervek tudnak. A másik próbatétel az a bánás-
mód, amit a válaszaival elégedetlen faggatói vele szemben alkalmaznak. E kettős-
ségből az első a meghatározóbb, mert abból próbálhatja az ember igazán felmérni 
helyzetét, és eldönteni, hogy a tények halmazából mi legyen az, amit bevall.  

Egy harmadik esetben hazug vádak beismerésére igyekeznek a vallatott 
személyt rávenni, hogy alaptalan indokokkal perbe fogják. Vagy kétszer teszteltem 
a vallatóimat, vajon nem erre készülnek-e. Azt mondtam nekik, hogy én nem bírom 
a verést, ezért inkább közöljék máris, mit akarnak hallani tőlem. Diktálják nekem, 
mit írjak a vallomásomba. Ilyenkor azt válaszolták, hogy csak az igazat mondjam. 
Ebből azt a következtetést vontam le, hogy valószínűleg nem akarnak kirakatpert 
rendezni nekünk.  

Amikor Szőcs Gézát 1988 november 6-án Kolozsváron az iskolából, ahol ta-
nított, bekísérték az állambiztonságiak, egy ilyen eseményre már eleve úgy készült 
fel (mesélte a Budapesti beszélgetés az Ellenpontokról, 1986 című magnóra rögzí-
tett dokumentumban), hogy elzárkózik a szekusokkal való kapcsolatteremtéstől, 
mondván, hogy „én magukkal nem tárgyalok”. Utólag is kételkedett annak helyes-
ségében, hogy végül másként cselekedett. Mint mondta: „Tulajdonképpen itt estem 
csapdába. Amikor belementem a dialógusba. Mert ha én, elhatározásom szerint, 
nem szólok egy szót se, ez a bevallása lett volna annak, hogy én bűnös vagyok. De 
én azért mentem bele egy dialógusba, hogy meggyőzzem őket, hogy én abszolút 
nem vagyok bűnös.”  

Még a „közönséges” rendőrségre bekísért ember sem maradhat makacsul 
szótlan, mert az nemcsak a bűnösségét, hanem az állami szervekkel szembeni el-
lenséges viszonyulását is egyértelműen bizonyította volna. Márpedig ez helyzeté-
ben semmiképpen sem lett volna a hasznára, többek között azért, mert a hallgatás a 
védekezést szolgáló, a szerveket esetleg félrevezető állításainak a közlését is lehe-
tetlenné tette volna.  

 
A továbbiakban ismertetem az Ellenpontokkal és a vele pozitív viszonyban 

levő emberekkel kapcsolatos elhallgatásaimat, illetve a róluk szóló, a szeku félre-
vezetését szolgáló hamis állításaimat.  
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1. Bár megegyeztünk, hogy amikor ennek eljön az ideje, Ara-Kovács Attilá-
val és Szőcs Gézával együtt hármasban vállaljuk szerepünket az Ellenpontok létre-
jöttében és kivitelezésében, Szőcsről csak annyit említettem, hogy „tudott a folyó-
irat létezéséről”, és október végi látogatása „alkalmával is hosszabban beszéltünk a 
folyóiratról”. Arról nem szóltam, hogy ő is írt bele, és persze arról sem, hogy vál-
lalta: Erdély belső vidékein terjeszti a szamizdatunkat. 

2. A feleségem, Tóth Ilona szerepét (aki, mint közismert, az Ellenpontok 
szerkesztőségének egyik tagja volt) nemcsak én, hanem – tudtommal – a társaim 
sem említették. Őt a kihallgatások alatt november 7-én este és másnap délelőtt 
hívták be a szervekhez.  

3.Már februárban megtudtam Ara-Kovácstól, hogy Molnár János az ellen-
pontos csoport tagja, de az ő neve a kihallgatásom alatt csak irodalmi alkotásai és 
közlési  problémái kapcsán került szóba, valamint megállapítottam azt a közismert 
tényt, hogy ő és Ara-Kovács ismerik egymást.  

4. Keszthelyi Andrásról elmondtam, hogy ő is tudott az Ellenpontokról. Ez 
főleg a november 8-án nála talált húsznál több szamizdat miatt történt. Ehhez járult 
az Ara-Kováccsal folytatott, számomra ismeretlen tartalmú, álnevekkel megtűzdelt 
(és a szervek által nyilván lehallgatott) éjszakai telefonbeszélgetéseinek ténye, 
különösen, hogy az egész álnevesdit a magam álnevével együtt vallatóim „árulták 
el” nekem. Tudtam, hogy Keszthelyi sokat írt az Ellenpontokba, de erről mélyen 
hallgattam.   

5. A vallomásomban felsoroltam a lapban megjelent írásaimat. Közöttük em-
lítettem, „hivatalosan” magamnak tulajdonítva, Takács Ferenc László Démonidézés 
című írását is, amelyet ő az én buzdításomra készített Lăncrănjan magyarellenes 
könyvéről, és a szamizdatunk harmadik száma közölte.  

6. A feleségem és én Kovács Erzsébet tanárnőnek is adtunk kölcsön olvasás-
ra Ellenpontokat. Erről sem esett szó a kihallgatásunkon.  

7. Nem volt szó a feleségem, Tóth Ilona részvételéről a szitával nálunk tör-
tént sokszorosításban, sem arról, hogy az esténként-éjszakánként nyomtatással 
készült lapokat másnap kivitte Váradhegyaljára a szüleihez, és betette a ruhásszek-
rényükbe, majd az utolsó két szám (a hetes és a nyolcas) elkészülte után az egész 
anyagot kettesben szállítottuk el az Ara-Kovács lakására. Mindezekben való szere-
péről nem történt említés sem a kihallgatásaimon, sem az azok után megírt jelenté-
semben. 

8. Egyszer megkérdeztem a nálunk látogatóban lévő Ernszt Árpád budapesti 
barátunkat (aki később Varga E. Árpád néven az erdélyi demográfiai viszonyok 
kitűnő ismerője lett, több vaskos kötetben jelentek meg az általa összeállított anya-
gok), hogy nem vinné-e át az Ellenpontok akkoriban nyomtatott hetes számát. 
Megkérdezte: Ez fontos? Mikor azt válaszoltam, hogy igen, szó nélkül vállalkozott 
rá. Simán átjutott vele a határon, és minden bizonnyal Rékasi Jánosnak adta át 
Budapesten. Ernszt Árpád neve szóba sem került a vallatásomkor. 

9. Amikor bevallottam, hogy Király Ernő ügyvédnek kölcsönadtam négy El-
lenpontok számot, nem említettem, hogy két nap múlva közölte velem: lakásán 
megjelentek a szekusok, és kérték tőle az Ellenpontokat. Állítólag azt mondták 
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neki: tudják, hogy több száma a birtokában van. Azt sem említettem, hogy egy hét 
múlva elmondta: konspiratív találkozóra hívták, ahol továbbra is követelték tőle az 
Ellenpontokat. Azt se árultam el a szekunak, hogy ezután Király Ernő ügyvéd tu-
datta velem: Kolozsvárra utazik, hogy a Korunk munkatársait „értesítse a veszély-
ről”, amit a szamizdatban esetleg részt vevő valamelyik szerkesztőségi tag idézhet 
a fejére. Mindezt persze „elfelejtette”, mire minket, valódi ellenpontosokat beidéz-
tek. A Molnár János vele készített interjújában úgy mesélte (lásd: Az egyetlen – az 
Ellenpontok és az ellenpontosok története, Szeged, 1993, 107–114. o.), mintha 
mindezeket azelőtt soha nem említette volna nekem. Akkor már gyanakodtam rá, 
de azért téves megítélésemtől tartva mindezekről nem szóltam a biztonsági szer-
veknek. Valószínűnek tartom, hogy a nekem mondottakat azért „felejtette el”, mert 
fejmosást kapott értük a szekutól. Persze az is lehet, hogy a szerveket érdekelte, 
hogyan reagálok, amikor 1982 őszén – a házkutatásokat megelőzően – megtudom, 
hogy Királynál keresik az általam neki kölcsönadott Ellenpontokat, és megbízták őt 
az ezen eseményekről való, később letagadott informálásommal. 

Tekintve Király Ernő valós szerepét, kétségtelenül hiba lett volna elhall-
gatnom, hogy Ellenpontok-számokat adtam kölcsön neki, még ha akkor nem is 
voltam biztos abban, hogy besúgó. Hiszen csak a dossziéim anyagából tudtam meg 
bizonyosan, hogy az Ellenpontok leleplezését végül is neki köszönhettük. Minden 
őt illető gyanúm ellenére rossz érzéssel vallottam arról, hogy a szamizdatunkból 
adtam neki is. Attól tartottam, hogyha tévesen ítélem meg a helyzetet, ezzel az 
ügyvédi karrierjét teszem tönkre.  

10. Vallatásom során a román biztonsági szolgálat emberei rákérdeztek, 
hogy kik vitték át Magyarországra az Ellenpontok számait. Ara-Kovács Attilával 
elkerültük, hogy erről egymással egyszer is beszéljünk. A szekusok erre vonatkozó 
kérdésére azt válaszolhattam, hogy nincs tudomásom arról, ki vagy kik lehettek 
azok, akik ebben részt vettek. Szinte bizonyos viszont, hogy például Rékasi János, 
Ara-Kovács akkori jó barátja is a közvetítők között volt, de nyilvánvaló, hogy erről 
nem beszéltem. 

Ismerőseink többi része, mindenekelőtt a nagyváradiak, nem is értesültek az 
Ellenpontok létezéséről, ezért nem tartozhattak se az „említhetők”, se az „eltitko-
landók” közé. Főleg a Fáklya szerkesztői és az Ady-kör tagjai között voltak olyan 
barátaink, jó ismerőseink, akik előtt mélyen elhallgattuk az Ellenpontok létét és a 
vele kapcsolatos tevékenységünket. Szamizdatunk végül is nem kifejezetten a 
váradiak számára készült. A rokonaink se tudtak róla, bár – mint másutt említettem 
– a feleségem édesanyja érezte, hogy itt valami titkolnivaló van, amikor Ilona az 
utolsó két készülő szám példányait becsomagolva elvitte hozzá, és mintegy elrejtet-
te a szekrényben. 

A Lăncrănjan-szám előkészületeinél Spaller Árpád barátomat is megkérdez-
tem, nincs-e kedve egy meg nem nevezett folyóiratba írni a magyarokat tisztesség-
telenül ábrázoló könyvről, de nem lelkesedett a gondolatért. Ha mégis megírta 
volna, nyilván az ő munkáját is a magaménak vallottam volna a vallatásom során. 

 Varga Gábor vegyészmérnököt, az Ady Endre Irodalmi Kör vezetőségének 
a tagját a legjobb barátaim között tartottam számon. Mivel 1975 júniusától legalább 
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két évig államellenes cselekedetek rágalmaival zaklatták a román állambiztonsági 
szervek, és kilátásba helyezték, hogy pert rendeznek a számára, úgy éreztem, neki 
különösen kerülnie kell az Ellenpontokkal kapcsolatos minden érintkezést. Mivel 
magánházban lakott, Ara-Kovács Attila az elrejteni való papírjait nála kívánta „biz-
tonságba helyezni”. Én ezzel nem értettem egyet. Nem vettem részt az erről folyó 
tárgyalásukon, és magam nem segítettem a kérdéses papírok odaszállításában. Je-
len voltam ugyan a feleségemmel együtt, de kinn sétáltam Varga udvarán, messzi-
ről nézve a pinceszerű kis szobát, amely magába fogadta Ara-Kovács irományait. 
Nem kívántam tudni, mi az, aminek az elrejtése történik. Ezért azt sem tudtam, 
vajon van-e közte Ellenpontok szám. 

Én az Ellenpontokról Vargával tudtommal soha nem beszéltem. Amikor 
1982. november 9-én elibém tették az ő írott beismerését, hogy amikor egyszer a 
kisfiával bennünket meglátogatott, és a nyúlketreceinknél megkérdeztem tőle, is-
meri-e az Ellenpontokat, az addigi „beismeréseimhez” ezt is hozzáadtam (az utol-
sóban is benne van), mert arra gondoltam, hátha szüksége van erre az állításra; 
talán valami egyebet akar ellensúlyozni vele a szekusok előtt.  

Az akkor tizenöt éves Csaba fiamat mindenekelőtt Varga miatt kértem, hogy 
még aznap keresse fel két barátunkat. Először Spallerékhez kerékpározott, ahol 
elmondta, mit látott aznap a nálunk történt házkutatáskor. Ez azért kellett, hogy ha 
lehet, elterjedjen az események híre, és mindenki legyen óvatosabb. Vargáéknál 
viszont sokkal fontosabb volt a látogatás célja. Varga Gábor éppen a fiam beszá-
molójának a hatására szedte elő az Ara-Kovács hozzá hordott írásait, és égette el 
azokat az udvarukon. Így a két nap múlva (kedden) náluk is bekövetkezett házkuta-
táskor nem találtak olyan (idegen) irományokat, amelyek a ház gazdáját kompro-
mittálták volna.   

Varga úgy emlékszik, hogy a nála levő Ellenpontok számokat is elégette. 
Ágoston Vilmos viszont a Molnár Jánosnak adott interjúban elmondta: a házkutatás 
előtti napon meglátogatta Vargáékat. Látva az Ellenpontokat, betette azokat az 
autójába, és hazavitte Marosvásárhelyre (Molnár János: i. m. 152. o.). 

Varga Gábor a szekusoknak beszámolt a fiam látogatásáról. Ezt azzal indo-
kolta, hogy az egyik szomszédja az állambiztonság megbízásából figyelte a náluk 
történtek minden mozzanatát.  

Az elkövetkező években meg sem próbáltam Romániába utazni. A bukaresti 
CNSAS archívum dokumentumai szerint be sem engedtek volna. Mikor Ceau-
şescut kivégezték, és a helyzet javulni látszott, levelet írtam Vargának. Eddig nem 
írtam neked – mondtam neki levelemben –, mert talán kompromittáltalak volna. 
Azt hiszem, most már nyugodtan írhatunk egymásnak.  

Varga egy idő után egy közös ismerőssel azt üzente, hogy neki nincs ideje 
levelet írni. Azóta nincs köztünk semmi kapcsolat.  

Az állambiztonságiak, miután ’82. november 9-én a Varga Gábor írásbeli 
nyilatkozata alapján elismertem, hogy a nyúlketrecnél megemlítettem neki az El-
lenpontokat, nem tettek fel egyetlen kérdést sem ővele kapcsolatban. Se a Csaba 
fiamnak a házkutatásunkat követően nála tett látogatásáról, se az Ara-Kovács által 
odahurcolt papírokról engem nem kérdeztek. Pedig ez alkalom lehetett volna, hogy 
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ismét felrójam nekik az Ady-kör elleni (Varga 1975 nyarán indult meghurcolásával 
kezdődő) indokolatlan akcióikat, mint tettem másfél évvel korábban, amikor And-
rás őrnagy Ara-Kovács írásai kapcsán hívott fel hozzájuk, vagy az Ellenpontokkal 
kapcsolatos, Kiss őrnagynál kezdődő kihallgatásaim elején. 

 
(2015. augusztus eleje) 
 

 
Tóth Károly Antal: Amit nem mondtam el az Ellenpontokról való vallatásomkor a 
román biztonsági szerveknek. Kapu, 2015. augusztusi szám. 



397 
 

Hogyan találta meg a román állambiztonság              
az Ellenpontokat 

Az erdélyi szamizdat felderítésének dokumentált története 
 
Indul a hajsza az Ellenpontok után 
Kétségtelen, hogy a román állambiztonsági szervek a Szabad Európa Rádió 

augusztus végi adásaiból értesültek az ország egyetlen szamizdatjának, az Ellen-
pontoknak a létéről. A belügyminisztérium állambiztonsági osztálya 1982. szept-
ember elsejei keltezéssel 0082.743 számú átiratában erre hivatkozva értesítette a 
megfelelő Bihar megyei szerveket. Ezt a szöveget valószínűleg több más erdélyi 
megye illetékesei is megkapták: 

„Ellenőrizetlen adataink vannak arról, hogy magyar értelmiségiek egy cso-
portja megszervezte egy havonta megjelenő nacionalista-irredenta folyóirat kiadá-
sát és a magyar nemzetiségű lakosok közötti terjesztését. A lap első száma folyó év 
április hónapjában jelent meg…”  

Az első szám, az előző év decemberére visszakeltezve, már februárban meg-
jelent, és ettől kezdve a továbbiak (az április kihagyásával) valóban havonta ké-
szültek Nagyváradon az októberben napvilágot látott nyolcas számig.  

Az átirat így folytatódik: 
„Tekintettel az információ rendkívül súlyos jellegére, valamint népszerű-

sítésének a magyar nemzetiségű lakosokra kifejtett ártalmas hatására, azonnal hoz-
zanak megfelelő határozott intézkedéseket minden ilyen természetű próbálkozás 
ellenőrzésére és megakadályozására.”  

Az utasítás leszögezte: „Minden információt, amihez hozzájutnak, a »FO-
LYÓIRAT» (románul: »REVISTA«) akcióra való hivatkozással jelentsenek ne-
künk.” 

Ez lett tehát a mi ügyünkről összegyűjtött anyag fedőneve.  
Az előbbiekben idézett szöveg annak a hat vaskos dossziénak egyik doku-

mentuma, amelyek a román állambiztonság velem és környezetemmel kapcsolatos 
iratait tartalmazzák, és amelyeket az Állambiztonság Irattárának Tanulmányozására 
Alakult Nemzeti Bizottságtól1 kikértem Bukarestből. E dokumentum iktatószáma 
„FI. 210560/2/86”. FI a fond informativ – magyarul „információs jegyzék” – meg-
nevezés rövidítése. Mind a hat dossziém tartalma ebbe az iratkategóriába tartozik, 
és esetemben valamennyit a 210560 számmal jelölik. Az ezt követő zárójelekben 
levő számok a második dosszié 86. oldalára vonatkoznak. Az oldalszámot az iratok 
jobb felső sarkában találjuk.  

Az utóbbi időben így hozzáférhető anyagok lehetővé teszik annak a feltárá-
sát, hogy kik, mikor és hogyan segítették a szeku tevékenységét az emberek, min-

                                                      
1 Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii; rövidítve: CNSAS. 
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denekelőtt a magyarok ellenőrzésében és elnyomásában, hiszen a diktatúra a ki-
sebbségekre súlyosabban nehezedik.  

A román állambiztonsági szervek tevékenységének fontos mozzanata volt az 
Ellenpontok című szamizdat felgöngyölítése. Az immár rendelkezésre álló doku-
mentumok mélyebb betekintést engednek a történtekbe.  

 

Megkapják az első példányokat 
Kétes kapcsolatok és téves kijelentések címmel főleg Molnár János Az egyet-

len – Az Ellenpontok és az ellenpontosok című könyvének (Magánkiadás, Agapé 
Kft, Szeged,1993) interjúit boncolgattam, még a CNSAS küldemény tartalmának 
ismerete előtt. Ez a szöveg négy részben jelent meg a Kapu 2011. szeptemberi – 
2012. januári számaiban. A jelen írásban abból csak a Király Ernőről szóló első 
rész érdekel minket. Mintegy emlékeztetőül, éppen csak utalni fogok az ott olvas-
hatókra, hogy aztán a dokumentumok segítségével egy „mélyebb fúrással” lénye-
gesebb tudás birtokosaivá legyünk.  

1982 szeptemberében a hónap utolsó harmadáig valószínűleg kétszer talál-
koztam Király Ernő nagyváradi ügyvéddel. A második alkalommal kért meg, hogy 
ha tudok, kerítsek neki legalább egyetlen Ellenpontok számot. A folyóirat létéről 
egy közös ismerősünktől, Nagy Bélától, a nagyváradi színház nemsokára kine-
vezett irodalmi titkáráról értesült augusztus elején, akinek én azt megelőzően négy 
példányt kölcsönadtam. Király ezt az információt hasznosította a szamizdat felku-
tatására indult akció „megsegítésére”. Ara-Kovács Attila ugyanazt a négy számot 
adta ide, hogy Királynál „helyezzem biztonságba”. Szeptember 21-én, kedden vit-
tem el a csomagot az ügyvéd lakására. Még annak a hétnek a végén összetalálkoz-
tunk az utcán. Elmondta, hogy csütörtökön bevitték a szekura, és kérték tőle a fo-
lyóiratunkat, mondván: biztosan tudják, hogy nála van. Egy hét múlva az eset meg-
ismétlődött. Ő mindkét esetben tagadta – mondta nekem még azokban a napokban 
–, hogy Ellenpontok lenne nála. Ekkor javasoltam Ara-Kovács Attilának, hogy 
esetleg kérjük máris vissza a szamizdatokat, de ő azt mondta, hogy várjunk még 
vele.  

Később, a kilencvenes évek elején Molnár János vele készített interjújában 
Király azt állítja, hogy a szekuval történt két találkozását nem mondta el mindjárt 
nekem, hanem csak „két hónappal később”, tehát decemberben, mert előbb nem 
merte felvenni velem a kapcsolatot (lásd Molnár János: i. m. 109. o.). 

 
Most pedig nézzük meg, mi is történt valójában. 
A CNSAS-től kapott kettes számú dosszié 76–78. oldalain egy „információs 

feljegyzést” találtam (románul NOTĂ INFORMATIVĂ; a továbbiakban a fogalom 
lényegét jobban visszaadó JELENTÉS szóval fogom fordítani), mely szeptember 
24-én kelt.  Iktatószáma FI.210560/2/82-84. 

A „forrása” (románul: sursa; ügynöknek is szokták fordítani) Bărdac (olvasd: 
bördák). A jelentést Sălăgean Ioan őrnagy vette át tőle, aki az Ellenpontok-üggyel 
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foglalkozó részleg vezetője lett. Más jelentéseken a Bărdachoz a Ioan keresztnevet 
is hozzácsatolják; itt az csak az aláírásban olvasható.   

A szeku archívumából származó dokumentumok, amelyekre ebben az írás-
ban hivatkozom, mind román nyelvűek; magam fordítottam őket.  

Szinte mindegyik oldalnak megvan a dossziéba való behelyezéskor adott kü-
lön saját száma is. Ez a felső rész jobb szélén olvasható, és az idézett szövegeknél 
legtöbbször magam is feltüntettem. Az előforduló aláhúzások mindig valamelyik 
szekus tiszt ceruzájából származnak. A szöveg így szól: 

„          82 
- - - - - Forrás a következőkről informálja önöket: folyó év szeptember 21-

én, kedden – egy rövid tanulmányozásra és azzal a kötelezettséggel, hogy szinte 
azonnal visszaadom – kaptam egy-egy példányt az »Ellenpontok« (románul: 
Contrapuncte) című földalatti folyóiratból, egészen pontosan a lap két első számá-
ból. Ezt a két példányt tanulmányozás vagy másolat készítése céljából az önök 
rendelkezésére bocsátottam. Szándékomban volt információs feljegyzést is készíte-
ni erről.  

Lévén, hogy az önök rendelkezésére bocsátott dokumentumoknak nagyobb 
visszhangja lett, mint amire számítottam, és már az illető nap estjén abba a hely-
zetbe kerültem, hogy válaszolnom kellett bizonyos kérdésekre, már most összeállí-
tom a jegyzetet.  

A következő kérdések merülnek fel: 
1/. Hogyan került a folyóirat Nagyváradra?  
2/. Hol szerkesztik és hol sokszorosítják ennek a példányait, és esetleg az is, 

hogy a szerkesztőségen belül kik a szerzői?  
3/. Kitől kaptam az önöknek átadott példányokat? 
Ebben a sorrendben kísérelek meg válaszolni a kérdésekre. Le kell szögez-

nem azonban, hogy nézetem szerint kissé korai ezekről a problémákról beszélnünk.  
1/. Az első kérdésre a válasz rövid, de magától értetődő: nem tudom (ponto-

sabban még nem tudom), hogyan került a folyóirat Nagyváradra. Nézetem szerint 
kissé meggondolatlan gesztus lett volna, ha azt, aki hozta nekem a lapot, az átadás 
pillanatában kérdőre vontam volna, hogy „honnan van ez neked”, és így tovább... 

Az önökhöz tartozó tiszt elvtárssal való beszélgetésből arra következtettem, 
hogy az állambiztonsági szervek véleménye szerint a folyóiratok vagy Kolozsvár-
ról, vagy közvetlenül Magyarországról érkeztek. Az első változat hihető, a második 
teljes mértékben kizárt (erre a továbbiakban még visszatérek). Akárhogyan is, alig 
két nappal azután, hogy sikerült megkerítenem az ismert példányokat, egyszerűen 
lehetetlen határozott választ adnom a kérdésre (különösen azon a területen, ame-
lyen megengedtem magamnak, hogy teljes mértékben bizonyos legyek).  

Mindenesetre folytatom a kutatásaimat, és mindazt, amit találok, késedelem 
nélkül megosztom önökkel.  

2/. A második kérdés kapcsán érvényes marad az előző pontban leírt észre-
vétel, de itt találunk néhány konkrétumot is, ami lehetővé teszi bizonyos következ-
tetések levonását.  
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A fentiekben azt állítottam, hogy véleményem szerint teljesen kizárt, hogy a 
folyóiratokat Magyarországon szerkesztenék és sokszorosítanák.2 Hangsúlyozom, 
hogy ezekről a folyóiratokról beszélek, és nem is próbálkozom azzal az állítással, 
hogy Magyarországon ilyesmit nem adnak ki (itt arra a cédulára utalok, amelyet az 
összefűzés után kapcsoltak a folyóirat 2. számához, és amelyen hivatkoznak bizo-
nyos írások címére, megadva Rajk László budapesti lakcímét is, ahol ezek a kiad-
ványok megszerezhetők).   

A következő érvek feljogosítanak annak kategorikus állítására, hogy az álta-
lunk ismert példányokat Romániában szerkesztették és sokszorosították: 

– amikor a folyóiratokat átadták, a Bécsi Napló és a Nemzetőr egy-egy szá-
mát is megmutatták nekem. Az első Bécsben, a második Münchenben jelenik meg, 
de mindkettőt emigráns magyarok adják ki. Az átnyújtott számokban (leszögezem, 
hogy a cikkeiket helyben kellett elolvasnom, az újságok nem maradhattak nálam) 
egy-egy olyan írást találtam, amelyek mindenike az Ellenpontok című földalatti 
folyóirat első három számának a »recenziója« volt. A Nemzetőr cikkének a címe 
»Erdély megszólal« volt, amit szabadon, de meglehetősen pontosan így lehetne 
románra fordítani: »Ardealul îşi face auzit glasul«. Mindenesetre mindkét recenzió 
úgy üdvözli a folyóiratot, mint 

- 2     -    83 
egy nagyon fontos erdélyi megvalósítást. Azt hiszem, nem hanyagolhatjuk el ezt a 
vonatkozást, még ha ez kizárja is a folyóirat magyar (azaz magyarországi) eredete 
lehetőségének kényelmes magyarázatát.  

–  a másik érv – ha lehet – még meggyőzőbb. Bizonyára észrevették önök is, 
hogy a folyóirat belső címlapján egy rövid szöveg található, amely ismerteti, mi-
lyen természetű kiadványról van szó, mi a profilja, a kiadása milyen körülmények 
között történik, majd a lap népszerűsítésére és sokszorosítására hívja fel az olvasót.  

Én csak az első két számot kaptam meg elolvasásra, de a másik kettőt is lát-
tam, amelyek a jövő hét első felében fognak hozzám kerülni. De ezeket is átlapoz-
tam. Azt vettem észre – és ez valóban fontos a most tárgyalt kérdésben –, hogy a 
négyes szám ugyanazon »előszavának« a szövege szerint a folyóirat szerkesztése 
Erdélyben történik (hangsúlyozom: Erdélyben, nem Romániában). 

Azt hiszem, hogy ez a megjegyzés, amelyet önöknek is lesz módja látni, és 
amely maguktól a szerzőktől származik, végképp tisztázza a kérdést.   

Hadd kíséreljem meg eltalálni, vajon országunk melyik részén lehetne egy 
ilyet megszerkeszteni. Nagyváradot kizárhatjuk, mert városunkban nézetem szerint 
nincs egy megfelelő közösség, amelyik vállalná egy ilyen kezdeményezés kockáza-
tát. De ha ezt leszámítjuk is, egy váradi szerkesztőség bizonyosan igényelte volna a 
segítségemet.  

Kolozsvár viszont valóban komoly jelölt. Bizonyosan emlékeznek arra, hogy 
néhány információs feljegyzésemben megállapítottam (a Korunk szerkesztőségébe 
történt nem egy látogatásomkor tett megfigyeléseimre utalok), hogy azok a szer-

                                                      
2 A Király Ernő szövegeiben az állambiztonság emberei által aláhúzott szövegrészeket ma-

gam is aláhúztam.  
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kesztőségbe érkezett kéziratok, amelyeket a hatóságok nézeteivel ütköző, elfogad-
hatatlan politikai tartalmuk miatt nem közölhetők, »kéz alatt« keringenek, néme-
lyeket még sokszorosítanak is ebből a célból. Lehetséges, hogy ebből a szokásból 
egy folyóirat született... 

Apropó Kolozsvár. Az elmúlt éjjel, mikor az állambiztonsági tiszt elvtárssal 
beszélgettem, azt mondta nekem, hogy a kolozsvári kollégák véleménye szerint a 
folyóiratnak több mint harminc száma jelent már meg. Az információ teljesen té-
ves, határozottan állítom, hogy négynél több nem jelent meg!”  

 
(Megjegyzés: Király Ernő az Ellenpontok megjelent számait illetően nagyon 

téved. Mikor ő ezt a négy számot megkapja, akkor Ara-Kovács Attila már megszer-
kesztette a hetes számot is, én pedig a nyolcas szám anyagainak befejezéséhez kö-
zeledem, amihez jogelméleti segítséget kerestem. Ezt a két számot már 50-50 pél-
dányban nyomtattuk a feleségemmel október elején. Az alábbi idézet Molnár János 
könyvéből való. Nevünk kezdőbetűit, melyek itt eredetileg hiányoztak a szövegből, 
odaillesztem a megfelelő sorok elejére: 

„T. K. A.: Míg a hetes szám készült, én a Programjavaslat (...) szövegén dol-
goztam. Az anyag bennem volt, csak a következtetéseket kellett leszűrni. Néhány 
számomra tisztázatlan jogi vonatkozást ügyvéd ismerősöm segítségével tisztáztam 
(...) 

M. J.: Mielőtt tovább követnénk Tóth visszaemlékezését, az említett ügyvéd 
– Király Ernő, aki jelenleg ügyvédi munkája mellett a RMDSZ nagyváradi szerve-
zetének jogi tanácsadója – közlésével egészítem ki az említett szöveg létrejöttének 
körülményeit. 

K. E.: Tóth Karcsi megkeresett a bíróságon. Szeptember eleje lehetett, vala-
mikor a születésnapom, 5-ike táján. Azt kérdezte, hogy tudom-e honnan lehet meg-
szerezni a Helsinki Záróokmányt? Melyik újságban jelent meg? Mondtam: (...), 
legjobb tudomásom szerint egyikben sem. 82-őt írtunk. 75-ben volt a Helsinki Ér-
tekezlet. Az egész helsinki cécót katonaként éltem meg, Zilahon. A román hadse-
regben kemény volt az úgynevezett politikai nevelés. A pihenőben újságot kellett 
olvasni. Nyilván az ember kínjában újságot olvasott. A leghatározottabban emlé-
keztem arra, hogy én soha, semmiféle zárónyilatkozatot nem olvastam. Akkor nap 
délben, bementünk az akkori Fáklya napilap szerkesztőségébe, hangsúlyozom, 
Karcsival, és Illés Feri, az akkori főszerkesztő engedélyével átnéztük a hetvenötös 
újságkollekciót. Meggyőződtünk róla, hogy egy hónap leforgása alatt sehol sem 
közölték. S akkor azt taglaltuk, hogy honnan is tudná ő megszerezni, nem tudok-e 
valakit, akinek megvan? Nem tudok.  

M. J.: Mivel sem a Memorandumban, sem a Programjavaslatban nem törté-
nik hivatkozás a Helsinki Záróokmányra, valószínű ennek hiányában kellett meg-
szövegezze Tóth a követeléseket...”  (M. J.: i. m. 54. o.) 

 
(Folytatás a szekus dossziéban levő jelentés 83. oldaláról): 
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„Ebben a gondolatkörben töprenghetnénk tovább, hogy újabb lehetséges te-
lepüléseket találjunk a folyóirat szerkesztési helye számára. Mindezek azonban 
csak egyszerű feltételezések, mindenik mellett és mindenik ellen találunk érveket. 
Nézetem szerint Kolozsvár az a hely, ahol a legkönnyebben feltárható ez. Ha önök 
kívánják – helyesbítek –, ha ilyen értelmű parancsot kapok, október hónap első 
felében elutazhatok Kolozsvárra, hogy tisztázzam a dolgokat.  

Mielőtt az utolsó kérdésre térek, egy rövid zárójelet nyitnék.  Teljes figye-
lemmel megvizsgáltam annak az írógépnek a jellegzetességeit, amellyel a hozzám 
jutott példányt sokszorosították. Sok éve dolgozom írógépekkel, és még ha nem is 
vagyok azok szakértője, van egy bizonyos gyakorlatom a dologban. A következő 
következtetésre jutottam: 

Vagy egy régi írógépről van szó, vagy egy új, be nem iktatott gépről. Ezt 
azért állítom így, mert könnyen észrevehető, hogy a magyar helyesírás valamennyi 
jellegzetességével el van látva, így a hosszú magánhangzókkal is. A nálunk hivata-
losan behozott gépekről hiányzik az ilyesmi, az ékezeteket külön kell rárakni az 
egyes betűkre. Mi több, saját tapasztalatomból tudom, hogy ha valaki fel akarja 
szerelni a gépét mindazzal, ami a magyar helyesíráshoz szükséges, ezt technikailag 
csak egy, az eredeti és az új betűk közötti meglehetősen durva szintkülönbséggel 
lehet megvalósítani. Én ilyesmivel ezekben a szövegekben nem találkoztam. 

A második kérdés következtetése: azoktól a részektől eltekintve, ahol  
 

(Király Ernő jelentésének folytatása a szekus dosszié 84. oldaláról): 
  
megengedtem magamnak, hogy teljesen kategorikus legyek, ahol tehát konkrét 
dolgokról beszéltem, és amelyek – remélhetőleg – e jegyzet szövegének megfo-
galmazási módjából következnek, nem tudok további összefüggéseket említeni 
azoknál, mint amiket ez alkalommal feljegyeztem. Számomra – lehet, hogy kissé 
öntelt vagyok – meglehetősen fontos teljesítményt jelent önmagában az a tény is, 
hogy sikerült megszereznem a folyóiratot.  De – ismétlem – tovább folytatom a 
kutatásaimat.  

3/. A harmadik kérdés – valójában az első, ha a megfogalmazás természetes 
sorrendjét vesszük figyelembe; ezt a rendet némileg önkényesen megfordítottam – 
egy nehezebb helyzetbe hoz engem. Az előbbi kérdésekre könnyen érthető okokból 
nem tudtam világos választ adni, de itt legalábbis nevetséges lenne, ha azt állíta-
nám, hogy nem tudom, kitől kaptam a folyóiratokat.  

Nyilvánvaló, hogy tudom, de – mint szóban már közöltem önökkel – egyelő-
re nem kívánom nyilvánosságra hozni, kiről van szó. Több ok is arra kényszerít, 
hogy így járjak el, amelyek közül, csak felvilágosításként mégiscsak említek néhá-
nyat: 

1– Mindenekelőtt a bőrömet védem, amelyből csak egyetlen van nekem. E 
személy kilétének a nyilvánosságra hozatala, ami az önök részéről bizonyos akció-
kat vonna maga után, olyanokat, amelyek szerény személyem teljes diszkreditálá-
sát jelentenék azokban a körökben, amelyekben még megjelenek, és ahol szívesen 
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fogadnak, és ahonnan – remélem, hogy nem kell túl sokat bizonygatnom ezt – azok 
az információk is származnak, amelyeket önöknek közvetítek. Véletlenül megtud-
tam egy s mást azokról a „módszerekről”, amelyekhez az önök kolozsvári kollégái 
folyamodtak, hogy a folyóirat példányaihoz jussanak. Nem igazán voltak elővigyá-
zatosak... 

2 – Másodsorban korántsem vagyok meggyőződve arról, hogy az, akitől a 
folyóiratokat kaptam, a szerkesztői hálózatnak lenne a része, inkább a folyóirat 
sokszorosításának és népszerűsítésének. Bár önök előtt nem ismeretlen a személye, 
ha bizonyos személyes előzmények alapján kezelnénk őt, azt hiszem, kudarcot 
vallanánk. Igaz, hogy az illetőnek vannak bizonyos kolozsvári kapcsolatai, és több 
mint bizonyos, hogy a lapokat onnan kapta, de ez számomra kevés ahhoz, hogy 
nyilvánosságra hozzam. EGYELŐRE... 

3 – Egy utolsó vonatkozás. Ahogy önöknek esetleg szükségük van rám mint 
informátorra, a magam részéről nekem is szükségem van informátorokra. Ha ki-
használjuk őket, akkor védelmezzük is...  

                     

 
    Bărdac Ioan 
           (s. s.)” 
 

Az előbbiekben idézett, valamint a dossziékban talált sok más jelentéséből 
mindenekelőtt az derül ki, hogy Király Ernő nagyváradi ügyvéd Bărdac Ioan fedő-
néven szorgalmasan kiszolgálta a szekuritátét, és ott ártott saját nemzetiségének, a 
magyarnak, ahol csak tudott. Kártevésének lehetnek még ismeretlen területei, ezért 
érdemes lenne e szempontból napjainkig megvizsgálni tevékenységének valameny-
nyi válfaját.   

Jelentésének néhány téves pontja is van. Például Nagyváradon igenis vol-
tunk néhányan, akik vállaltuk egy rendszerellenes szamizdat létrehozásának a koc-
kázatát, így Ara-Kovács Attila, Tóth Ilona és jómagam. Közénk tartozott Takács 
Ferenc László is, még ha az Ellenpontokban megjelent cikkét csak Románia elha-
gyása után vállalhatta szabadon. Molnár János Tamáshidán, vagyis ugyancsak a 
Partiumban élt, és nyárig többször is közölt a lapunkban. Király Ernő a kolozsvári-
ak részvételére fogadott, de azok mindössze ketten voltak: Keszthelyi András és 
Szőcs Géza. Király úgy vélte, hogy a lap példányai Kolozsvárról kerültek Nagyvá-
radra, pedig éppen fordítva történt.   

Ebben a jelentésében „határozottan állította”, hogy négynél több példányban 
nem jelent meg az Ellenpontok. Tudta, hogy Nagy Béla is négyet kapott kölcsön, 
és ő maga is; ha nem csak ennyi volt, neki, a „később jövőnek” – logikusan – töb-
bet kellett volna kapnia. Ez egyébként csak azon múlott, hogy a nagyobb sorszámú 
lapokból Ara-Kovácsnak nem volt elrejteni valója. Király Ernő a Nagy Béla nyo-
main jutott el hozzám és a szamizdatunkig, majd – mint láttuk – büszkén megje-
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gyezte: „meglehetősen fontos teljesítményt jelent önmagában az a tény is, hogy 
sikerült megszereznem a folyóiratot”.  

A Bécsi Napló és a Nemzetőr egy-egy számát, bennük az Ellenpontokról 
szóló cikkekkel Ara-Kovács Attilától kaptam kölcsön, de helybeni olvasásra a 
szamizdattal együtt elvittem Király Ernőhöz is. Ma ezt is a vele szembeni addigi 
gyanútlanságomra vezetem vissza. Az első rés az iránta való bizalmamon akkor 
nyílt, amikor az íróasztala ajtaját kinyitva szinte szokatlanul hangosan ezt mondta: 
„Látod, az Ellenpontokat, amelyeket hoztál, ideteszem az íróasztalomba a felső 
polcra.” Persze, hogy láttam, beszéd nélkül is, hiszen néztem, mit csinál. Vajon 
miért kellett ezt a szöveget ismételten elmondania? Ott akkor az volt az érzésem, 
hogy az előtte levő telefon számára, amely általában lehallgató készülékként is 
szolgált.  

Valószínű, hogy a bizalom továbbéltetését szolgálta a tény, hogy néhány nap 
múlva, majd egy hétre rá ismét a szekura való behurcolásait beszélte el nekem. A 
nála levő Ellenpontokat követelték tőle, de ő keményen tagadott. 

Ezzel szemben szeptember 24-én, I/SI/082.864 (illetve a dossziék rendszere 
szerinti FI.210560/2/86) iktatószámon a Bihar megyei felügyelőség közölte Buka-
resttel, hogy birtokukba került az Ellenpontok első két száma. Hozzátették: „A 
forrás biztosított minket, hogy lehetősége van az említett kiadvány 3. és 4. számá-
nak a birtokába jutnia a következő hét első napjaiban.” Majd megjegyezték: „A 
forrás konspirációs védelme érdekében a folyóiratokat fénymásoltuk, majd vissza-
szolgáltattuk azokat neki.” 

Király talán tartott attól, hogy a szekusok esetleg számára kellemetlen mó-
don járnak el, ha egyszerre odaadja nekik a lap mind a négy számát. Például nem 
kapja vissza idejében, hogy nekem visszaszolgáltassa őket, és így kompromittáló-
dik, elveszti a bizalmamat, és nem lesz mit jelentenie többet rólam. Feltehetően 
ezért kívánta visszakapni az első kettőt, mielőtt a hármast és a négyest is átadja 
nekik. Egyébként ez utóbbi számokról Királynak az iratcsomóban nincs újabb je-
lentése. Megtalálható viszont a Bihar megyei felügyelőség 1982. október 2-án kelt, 
I/SI/082.909 számú Bukarestnek szóló átirata (FI.210560/2/89.), amely közli, hogy 
a második adagot is megkapták.  

 
Király Ernő kolozsvári útja 
Valamikor október első felében Király közölte velem, hogy Kolozsvárra uta-

zik. Talán ebben a városban készül az Ellenpontok, és az ő ottani – főleg korunkos 
– kapcsolatai terelhették rá a gyanút, ezért szorongatja most a szeku, rajta követel-
ve a szamizdatot, mondta. Odautazik, hogy figyelmeztesse az érdekelteket a ve-
szélyre. Minden lebeszélési igyekezetem kudarcot vallott. Szándékai világosan 
kiderülnek a biztonsági szervekhez intézett előbbi jelentéséből: „…ha ilyen értelmű 
parancsot kapok, október hónap első felében elutazhatok Kolozsvárra, hogy tisz-
tázzam a dolgokat”. Ez egyértelmű bizonyság arra, hogy nem figyelmeztetni, ha-
nem önkéntesen felajánlott akcióval lebuktatni szerette volna az Ellenpontok általa 
feltételezett kolozsvári szerkesztőit.  
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A szekuanyagból kiderül, hogy október 16-án, egy szombati napon utazott 
Kolozsvárra. Tapasztalatait egy hét múlva, 23-án foglalta jelentésbe (Ikt. sz.: 
FI.210560/2/95-97). 

 „- - - - - A forrás arról tájékoztatja önöket, hogy 1982. október 16-án, szom-
baton Kolozsvárra utazott, hogy a kapott útmutatások értelmében információkat 
gyűjtsön. Mielőtt azonban ennek a részleteire térnék, arról tájékoztatom önöket, 
hogy az említett, némiképp általunk »betervezett« látogatást egy váratlan esemény 
előzte meg.  

Október 10-én, vasárnap 15.00 óra körül Aradi József,3 a kolozsvári Korunk 
folyóirat szerkesztője hívott fel. Tudatta velem, hogy Aradon van, útban Kolozsvár 
felé, és megkérdezte, hajlandó vagyok-e vele tölteni azt a két órát, amennyit vonat-
csatlakozásra kell Nagyváradon várakoznia, ugyanis okvetlenül beszélni szeretne 
velem. Igent válaszoltam, és találkoztunk is a nagyváradi vasúti állomásban.  

Ez alkalommal Aradi azt mondta, hogy mind a saját nevében, mind pedig dr. 
Gáll Ernő professzornak, a Korunk főszerkesztőjének a nevében kíván velem be-
szélni, aki telefonon erősen felhívta a figyelmét arra, hogy okvetlenül beszéljen 
velem.”  

(...) 
„Amikor találkoztunk, Aradi megkérdezte, hogy az Ellenpontok cím mond-e 

nekem valamit. Rövid habozás után, amely reményem szerint észrevétlen maradt, 
igenlőleg válaszoltam, értésére adva ezáltal, hogy ismerem a »szamizdat« folyóira-
tot. A következő kérdése az volt, hogy a szeku szervei vajon kezdeményeztek-e 
valamilyen lépést Nagyváradon a folyóirat szerzőinek vagy olvasóinak és esetleges 
terjesztőinek a megtalálására.  

Azt válaszoltam, hogy ilyesmiről nem tudok, de semmi nem zárható ki, hi-
szen igen kevéssé valószínű, hogy azok, akik a folyóirat birtokába jutnak, szét-
kürtölnék ezt a tényt. Aradi egyetértett mindazzal, amit mondtam neki.  

A továbbiakban azt mondta, hogy Gáll Ernő nagyon nyugtalan, mivel Ko-
lozsváron másként történtek a dolgok, és bizonyos kétségtelen jelekből (nem rész-
letezte, milyen jelekre utal) azt hiszi, hogy az illetékes szervek ismerik a folyóirat 
létét, és arra gyanakodnak, hogy talán a Korunk szerkesztőségének is, vagy a szer-
kesztőség némely tagjának valami szerepe lehet annak összeállításában és elkészí-
tésében. Ráadásul Kolozsvárott az a hír terjedt el (a feltevések szerint tendenciózu-
san), hogy Gáll professzor otthagyja a folyóiratot, de arról senki nem beszél, hogy 
ezt saját kezdeményezéséből teszi-e, vagy pedig egyszerűen kiteszik az állásából. 
Ennek következtében az illető személy a megyei pártbizottság propagandaosztá-
lyához fordult, ahol azt mondták neki, hogy a megye politikai vezetése általában 
nagyon elégedett a folyóirattal, az ő személyes tevékenységével pedig különösen. 

A beszélgetés vége felé Aradi azt mondta nekem: azért jött, hogy általam fi-
gyelmeztesse (érdekes kifejezés) mindazokat, akik Nagyváradon ebben a vonatko-
zásban érintettek. Megkérdezte, mikor tudnék minél hamarabb Kolozsvárra menni, 
hogy Gáll Ernővel is beszéljek. Mondtam neki, hogy a következő szombaton (nem 

                                                      
3 eredeti családneve Schreiner 
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volt nagy dolog, két nappal ezelőtt állapodtunk meg önnel odautazásom időpontjá-
ban). Ő egyetértett vele, és azt mondta, hívjam fel őt mindjárt az érkezésem után az 
öcsémtől, és akkor ő megmondja, hol és mikor találkozunk. Megkérdeztem, nem 
kellene-e bevonni Balogh Edgár professzort is a beszélgetésbe. Azt válaszolta, 
hogy szerinte nem, de erről Gáll Ernő határoz majd. 

Ezzel már Kolozsvárra is értem. Csaknem mindjárt az érkezés után, úgy há-
romnegyed kilenc és kilenc óra között felhívtam Aradit. Azonnal válaszolt. Azt 
mondta, hogy csak mi ketten tárgyalunk, Gáll Ernő nem hajlandó a kérdéssel fog-
lalkozni, de melegen köszöni, hogy Aradi közvetítésével őt is meghallgattam. A 
találkozóra déli egy órakor kerül majd sor az öcsém családjának a lakásában.”  

(...) 
„Úgy véltem, hogy (...) mégiscsak be kellene mennem a Korunk szerkesztő-

ségébe. Ürügyem volt erre – bár azt hiszem, erre nem is volt szükség, mindig szí-
vesen láttak a szerkesztőségben – de az ürügynél maradva: a folyó év júliusában 
azt a feladatot kaptam, hogy a Korunk 1983-as évkönyve számára összeállítsak egy 
anyagot. Elmentem tehát a szerkesztőségbe.  

Először Veress Zoltán szerkesztővel tárgyaltam. Beszélgetésünk a kulcs-
problémák szempontjából teljesen lényegtelen volt. De mielőtt beléptem volna Gáll 
Ernő szobájába (neki külön dolgozószobája volt, amelyet Rácz Győző főszerkesztő 
helyettessel osztott meg), az megjelent a szerkesztők szobájában, és mindjárt foga-
dott engem. Mintha nem is hasonlított volna ahhoz a Gáll Ernőhöz, aki – Aradi 
állítása szerint – nem hajlandó a problémát megtárgyalni sem velem, sem bármely 
másik személlyel. Bizonyos mértékig nyitott, egy kissé titokzatos, de minden-
képpen nagyon ijedt volt.  

Ha jól átgondolom a dolgot, Gáll Ernő információkat szeretett volna tőlem 
kapni, valamennyit ebben a témában: »mi közöm van nekem vagy az én folyóira-
tomnak ehhez az Ellenpontok nevű földalatti laphoz?« Egy csomó mentséget sorolt 
fel, melyek mind egyetlen gondolat körül összpontosultak: »nekem már van egy 
folyóiratom, nincs szükségem egy második folyóiratra«. Mindenesetre megpróbálta 
kiszedni belőlem, hogy Nagyváradon a szekuritáte kezdeményezett-e vagy sem 
valamilyen akciót a dolog felderítése érdekében. Felhatalmazott lévén – és itt a 
szolgálatos tiszttel saját kezdeményezésemre folytatott beszélgetésre utalok, amely-
re kiszállásom előtt egy nappal került sor – hogy azt mondjam, Nagyváradon nincs 
semmi konkrétum, de tudom, hogy egyes személyek, akik talán túl kevés megha-
talmazással bírnak, mind ezekről kérdeztek; nekik azt a választ adtam, amit ön 
sugalmazott nekem.  
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A CNSAS által kibocsátott igazolás arról, hogy Király Ernő nagyváradi lakos Bărdac 

Ioan fedőnéven a román állambiztonsági szervek (a Securitate) informátora volt. 
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Ismétlem és hangsúlyozom, hogy Gáll Ernő nagyon meg van ijedve, fél a fo-
lyóirat megszüntetésétől is és attól is, hogy elbocsátják a funkciójából. Félelmének 
fő okát már érintettük. Egyetlen dolgot nem értettem (de értetlenségemet nem kö-
zöltem vele), hogy miért próbált engem meggyőzni (közvetve természetesen) arról, 
hogy ő semmit nem tud az Ellenpontokról. Valahol meg vagyok győződve arról 
(„az orrom” sugallja nekem), hogy ez nem igaz.  (...)” 

 
(Megj.: Gáll Ernő valóban tudott az Ellenpontokról. A Korunk főszerkesztője 

és Ara-Kovács Attila között általam nehezen értelmezhető viszony volt. Gáll Ernő 
az Ady Endre Irodalmi Kör meghívására néha előadást tartott Nagyváradon. Egy 
alkalommal meglepődve figyeltem fel arra, hogy találkozásukkor Ara-Kovács, 
harminc esztendős életkora dacára, csókolomot köszönt neki, pedig semmiféle ro-
koni kapcsolat nem volt közöttük. Az, hogy tanította őt az egyetemen, nem indokolta 
az üdvözlésnek ezt a bizalmas formáját. Kapcsolatukba az is belefért, hogy Ara-
Kovács – ezt nyilván csak Magyarországon említette nekem – vitt neki az Ellen-
pontok példányaiból.) 

      
„És most következzék az Aradi Józseffel folytatott beszélgetés. Meg kell 

mondanom, hogy Aradi jóval a megegyezett időpont után érkezett, miáltal a be-
szélgetésünk az előre eltervezettnél és talán a szükségesnél is sokkal rövidebb volt.  

Először is azt kérdezte, van-e valami újság a számára? A már említettek sze-
rint felhatalmazott lévén, azt mondtam neki, hogy az emberek érdeklődnek valami 
felől, de csak indirekt módon (megengedtem magamnak, hogy hozzátegyem: a 
tájékozódás szintjén) magáról az Ellenpontokról, és továbbra sincs semmi konkré-
tum. Mindenesetre, mondtam, véleményem szerint ezúttal valami hasonlóról van 
szó, mint ahogy évekkel ezelőtt a nagyváradi Ady Endre Irodalmi Kör tagjai »jár-
tak«, vagyis amikor fel fogják fedezni, kik az illető folyóirat szerzői, az illetékes 
szervek nem lesznek hajlandóak arra, hogy az eseményeket úgy tekintsék, mint egy 
együtt élő nemzetiséghez tartozó emberek kissé talán eltúlzott megnyilvánulásait, 
hanem inkább mint a büntető törvénykönyv 166. cikkelyében megfogalmazott bün-
tetendő cselekményt. Leszögeztem még, hogy konkrétan két lehetséges változat 
között választhatunk, attól függően, hogy az állam, illetve annak szervei vállalják-e 
egy politikai per »kockázatát«, vagy más eszközöket fognak választani.  

Itt találkozásunk talán legfontosabb epizódja következik. Aradi – akit megfe-
lelőképpen fogadtam, »felkészülten« jöttem el hazulról – néhány másodpercig gon-
dolatokba merült, majd miután kortyolt egyet az italból, amit kapott, a következő 
szavakat mondta – vagy talán inkább hangosan gondolkodott – »akkor értesítenem 
kell Gézát«.  

Meggyőződésem, hogy ez a megfogalmazás sokkal jelentősebb lett volna, ha a 
dolgok logikájából nem hagytam volna ki néhány fontos apróságot. Amikor Aradi-
nak a büntető törvény bizonyos előírásait említettem, még hozzátettem valamit. Fel-
hívtam a figyelmét arra, hogy kívánatos lenne, ha azok, akik az illető folyóirattal 
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foglalkoznak, legalább egy időre abbahagynák a tevékenységüket. Biztos vagyok 
benne, hogy itt nem hibáztam, mert ekkor következett Aradi említett reakciója.  

Engedjék meg, hogy írásban is megismételjem, amit október 18-án, hétfőn, 
az irányítóimmal folytatott megbeszélés során szóban nyilatkoztam. Géza nevének 
említésével Aradi mintha elárulta volna magát. Persze – elméletileg – lehetséges, 
hogy a Géza keresztnév nem Szőcs Gézára, hanem egy másik személyre vonatko-
zott. Lehetséges, de kevéssé valószínű.  

Mindenesetre Kolozsváron a kutatásokat folytatni kell.”  
(...)                                                                                    
                                                                                   
 
/kézírással/: 
(...) 
„Feladatok: Kiképzést kapott, hogyan viselkedjen a továbbiakban ezekkel a 

személyekkel, és hogyan reagáljon. A részletes kiképzést 1982. október 18-án a 
szolgálat főnöke, Sălăgean Ioan őrnagy végezte, aki részt vett az informátorral való 
találkozón.  

    (s. s. ) alezredes” 
 
(Megj.: Az aláírás nem olvasható, de minden bizonnyal Budai Ion alezre-

desé, aki a jelentést átvett.) 
 
Király Ernő visszaadja a kölcsön kapott négy Ellenpontok számot 
1982. október 30-i keltezéssel Bărdac Ioan egy rövid, kézzel írt, hiányosan 

dokumentált jelentést („információs feljegyzést”) adott be a szekuhoz 
(FI.210560/6/102). A benne foglalt értesítés valószínűleg sürgős lehetett. Címzettje 
„András őrnagy elvtárs”. Anyaga a VI. dosszié 53. és 54. oldalán található. Ide-
másolom a szövegét, bár annak lényege Király november 2-i hosszabb és ismét 
géppel írt jelentésében részletesebben megtalálható: 

„A forrás arról értesíti önöket, hogy 1982. október 27-én, szerdán, a nevezett 
Tóth Károly felkereste, akivel kb. egy óra hosszat beszélgetett. Ez alkalommal 
többek között azt mondta nekem, hogy (nem nevezve meg pontos időpontot) az 
elkövetkező napokban visszakéri az Ellenpontok folyóirat nálam levő négy számát.  

Pénteken, tehát folyó év október 29-én, felkeresett a munkahelyemen, és 
visszakérte a folyóiratokat. Annak ellenére, hogy rendkívül foglalt voltam, mivel 
azt mondta, nagyon fontos, hogy már most reggel megkapja azokat, egy gépkocsi-
val hazaszaladtam, elhoztam, és átadtam neki a folyóiratokat. Ez utóbbi a Nagyvá-
radi Törvényszék 14-es számú termében történt fél tíz–háromnegyed tíz óra tájban.  

Leszögezem, hogy Tóth Károly nem volt sem türelmetlen, sem kitartóan 
sürgető. Elhatároztam, hogy főként annak a bizonyságaként adom vissza a folyó-
iratokat, hogy azok valóban nálam vannak, és biztonságban és lelkiismeretesen 
őriztem őket.  
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Ez alkalommal azt a megjegyzést tettem neki, hogy »remélem, nem követed 
el azt a hibát, hogy otthon magadnál tartod majd ezeket«, mire azt válaszolta, hogy 
ilyen hibát nem fog elkövetni. 

Nagyvárad, 1982. október 30.”                     Bărdac Ioan 
E levélke átadásának délutánján – mint Király november 2-i jelentésének 

szövegéből kiderül – a váradi állambiztonsági tisztek találkozót hívtak össze, mely-
re természetesen őt is meginvitálták. A helyzet jobb megértéséhez megállapítandó, 
hogy ebben a rövid szövegben két valótlanságot is találunk: 

1. Bár szerdai találkozásunkkor valóban megígértem, hogy rövidesen eljö-
vök a folyóiratszámokért, pénteken nem előzetes bejelentés nélkül érkeztem. Ez 
esetben Király a kilencvenes évek elején Molnár Jánosnak erről a körülményről 
pontosabban fogalmazott. (Molnár János: i. m. 81. o.) Ezt mondta rólam:  

 „Bejött egy napon – biztos nem telefonált – a munkahelyemre. Azzal jött, 
hogy vissza kéne adjam az ELLENPONTOKat... »Hozd be holnapra!«... Másnap 
reggel azzal kezdtem, hogy felkeltem hamarabb, jó messze van a garázsom, betet-
tem a táskámba a sárga nylonzacskót, az olasz tévéműsort, alulra.” 

Nem igaz tehát, hogy én azon a pénteki napon, 1982. október 29-én csak úgy 
betoppantam hozzá, mondván, nekem máris kellenek a lap nála levő példányai. Az 
sem, hogy kölcsönkért egy gépkocsit, hogy hazarobogjon értük, míg én netán vala-
hol az utcán vártam a visszaérkezését.  

2. A folyóirat átadásakor egyáltalán nem mondta nekem azt, hogy reméli, 
nem követem el azt a hibát, hogy otthon magamnál tartom majd ezeket. A novem-
ber másodikára elkészített részletesebb jelentése szerint ez az október 27-i találko-
zásunkkor hangzott el. A Molnár Jánosnak mondott szavaival is ellentétes, hogy a 
törvényszéken ilyet mondott volna. Az interjúkötetnek ugyancsak 81. oldalán 
ugyanis ez is olvasható: „Karcsi megérkezik a bíróságra a 14-es szobába, az a mai 
napig is ügyvédi szoba. Mondom, várj egy kicsit. A szoba tele volt. Aránylag ha-
mar kiürült. A fal felé fordulva egymás mellé álltunk az asztalhoz. Még arra is 
emlékszem, hogy inkább hosszú, mint széles táskája volt Karcsinak. Én átadom 
neki, ő beteszi, köszön és elmegy. Semmi szöveg.” 

A valóság viszont az, hogy az előző napi megegyezés szerint reggel találkoz-
tunk a törvényszék előtt, és hárman mentünk be egyszerre abba az ügyvédi irodába. 
A harmadik személy egy férfi volt, akinek a jelenléte arra késztetett, hogy hango-
san megkérdezzem Király Ernőtől: a magyarországi Heti Világgazdaság folyóira-
tának példányai vannak tehát a narancssárga zacskóban? (Ezeket még előzőleg adta 
kölcsön, és még nálunk voltak.) A kockázatos átadás miatt Királyban nem érződött 
feszültség, inkább kissé szórakozott volt. Először nem is értette, mit mondtam, és 
visszakérdezett, s csak azután helyeselt.  

Különös, hogy már a folyóiratok visszaadását követő héten történt találkozá-
sunkkor tagadta ennek a férfinek az ottlétét. Pedig az 1983. április 10-i jelentésében 
(iktatószáma 003360/363) visszatért erre az esetre, és a szekusoknak így írt: „azt a 
tényt is figyelembe kell vennünk, hogy a folyóiratok átadásának a helyszínén és 
idején a helyiségben még két egyén volt – egészen pontosan egy gépírónő és egy 
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ügyvéd...” Vajon ki lehetett ez az „ügyvéd”, hogy 1982. november első hetétől 
kezdve még a kilencvenes évek elején is (Molnár János előtt; lásd i. m. 82. o.) ta-
gadta Király, hogy az létezett. Ha valóban készült fénykép a folyóiratok nekem 
való átadásáról (így terjesztette a szeku), akár ez a férfi is készíthette.  

Ennek a zavaros összevisszaságnak szerintem megvan a maga logikus ma-
gyarázata. Rövidesen kitérek rá. Megértéséhez előbb ismertetnem kell néhány ösz-
szefüggést. 

Legelőször is térjünk vissza Királynak az október végi eseményekről szóló 
november 2-i jelentésére:  

 
Iktatószám: FI.210560/6/108-111 

„Kapta: Sălăgean I. őrnagy 
Forrás – »Bărdac Ioan« 
Nr.003360/359/1982. november 2. 
     

 I N F O R M Á C I Ó S   F E L J E G Y Z É S 
 
- - - - - A forrás arról informálja önöket, hogy 1982. október 27-én, déli ti-

zenkét óra körül találkozott a nevezett Tóth Károllyal, ennek kérésére. A találkozó 
a nagyváradi Romană utcán levő kávébárban történt, és kb. egy órát tartott.  

Beszélgetésünket egy ismerősének a problémájával kezdtük, akit magam is 
személyesen ismerek, de nem említhetem meg a nevét. Egy sepsiszentgyörgyi ag-
rármérnökről van szó, akinek azzal kapcsolatos jogi problémái vannak, hogy le 
akar mondani az állásáról. Az ehhez a gondolatsorhoz kapcsolódó kérdéseknek 
nincs semmi kapcsolatuk azokhoz az alapproblémákhoz, amelyek bennünket érde-
kelnek. Csupán egy megjegyzést teszek: elváláskor Tóth többek között azt mondta 
nekem, hogyha valaha megkérdeznek minket, miért találkoztunk, és miről beszél-
gettünk, ürügyként mindketten nevezzük meg az előbbiekben említett problémákat. 
Ebből egy kis vita támadt, mivel megkérdeztem, miért gondolja, hogy valaki tud 
erről a találkozóról, talán azt hiszi, hogy követtek minket, esetleg őt vagy engem, 
vagy netalán mindkettőnket? Azt válaszolta, hogy soha nem lehet tudni, ezért jobb, 
ha felkészültek vagyunk. Meg kell állapítanom, nem ez volt az első eset, amikor 
Tóth arra kért, hogy találkozásunkat és beszélgetésünket illetően egyezzünk meg 
egyfajta »alibiben«. 

És most lássuk a beszélgetésünk bennünket érdeklő valódi tárgyát. Megkér-
dezte, mi a véleményem az Ellenpontok folyóiratról, áttanulmányoztam-e figyel-
mesen, és van-e valami észrevételem az olvasottakkal kapcsolatban. Mondtam, 
hogy igen, elolvastam, bár igazság szerint eléggé felületesen tanulmányoztam őket, 
de azért tudok néhány észrevétellel szolgálni.” 

 
 Király Ernő két írásról szólt. Nem értett egyet „a református pappal készített 

interjú fogalmazási módjával, ebben ugyanis a kérdések »éles volta« nem illik ösz-
sze a válaszok »nyugodtságával«. (Kétségtelenül Ara-Kovács Attilának egy katoli-
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kus pappal készített interjúját bírálta, amely az Ellenpontok négyes számában jelent 
meg.) A másik Haraszti Miklósnak egy cikke volt (Kádár kísértete esetleg ráerő-
szakolja magát Jaruzelszkire a kettes számból). Király szerint „ezek a folyóiratok 
nem érhetik el a céljukat, ha Magyarországot támadják, függetlenül attól, hogy 
igazat mondanak-e vagy sem”.  

Király így folytatta: 
„A továbbiakban átvettem a beszélgetés irányítását, és megpróbáltam meg-

magyarázni Tóthnak – pontosan úgy, ahogy ezt Aradi Józseffel is tettem Kolozsvá-
ron – hogy nézetem szerint a folyóirat szerzői, mindenekelőtt eljárásuk módja mi-
att, nagy veszélyben vannak. Mindenekelőtt arra a tényre gondolok, szögeztem le, 
hogy a folyóiratok sokszorosítása írógéppel történik, és feltételezem, amennyiben 
az érdekelt szervek bár egyetlen példány birtokába jutnak, nem lesz nehéz számuk-
ra, hogy az így talált szálon eljussanak a szerzőkig.  

Tóth Károly azt mondta, hogy nincs semmi probléma, a szerzők megfelelő 
biztonságban dolgoznak (pontosan ezt a magyar kifejezést használta, hogy »bizton-
ságban dolgoznak«), és semmi probléma nem adódik az írógéppel kapcsolatban.  

Mondtam neki, hogy a folyóiratoknak mind a szerkesztésére, mind pedig a 
népszerűsítésükre mégiscsak alaposan oda kellene figyelni, mivel az akció lénye-
géből és fontosságából kiindulva várható, hogy az illetékes szervek nem szorítkoz-
nak majd egyszerű akciókra, azokhoz hasonlókra, mint amilyenek évekkel ezelőtt 
az Ady Endre Irodalmi Körben történtek, hanem egy további lépést tesznek majd 
egy esetleges, de valószínű politikai per irányába a büntető törvénykönyv 166. 
cikkelye értelmében. Egyetlen dologban nem vagyok bizonyos – folytattam –, hogy 
az illető cikkely szövege kiterjed-e a terjesztésre is, vagy csupán a szerkesztői te-
vékenységre.  

Tóth azt válaszolta, hogy a folyóiratok oda jutnak, ahova kell, és nézete sze-
rint nincs szükség arra, hogy ezzel foglalkozzunk. A kockázat a megjelenés pilla-
natától kezdve létezik, és tudatosan megtörtént a vállalása.  

Mindenesetre – folytattam a beszélgetést – ha tudnám, kik „csinálják” ezt a 
folyóiratot, szükségesnek tartanám, hogy felhívjam a figyelmüket erre a lehetséges 
veszélyre. De – örömömre – nem ismerem őket, ugyanis úgy vélem, hogy ilyen 
esetekben jobb, ha minél kevesebbet tudsz. Tóth igazat adott nekem, de nagyon is a 
gondolataiba merült... Ebben a pillanatban megengedtem magamnak, hogy azt 
mondjam: „Karcsi, te tudod, kik a folyóirat szerzői.” Kijelentésemet nem cáfolta, 
nem is értett egyet vele, de néhány másodpercig nagyon elgondolkodó volt, majd 
gyorsan egy másik témára váltott.  

Ekkor azt mondta nekem, hogy hamarosan visszakéri az illető folyóirat ná-
lam levő számait. Ha még nem tanulmányoztam azokat elég figyelmesen, megtehe-
tem ezt a következő napokban. Azt mondtam neki, hogy a folyóiratok bármikor a 
rendelkezésére állnak.  

Ezzel el is hagytuk a kávézó helyiségét. Egy darabig még együtt mentünk, 
majd elváltunk egymástól. Elváláskor azt mondtam neki, hogy a folyóiratokat 
semmi veszély nem fenyegeti, hogy bármikor a rendelkezésére állnak, de remélem, 
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nem követi el azt a hibát, hogy a lakásában raktározza majd el. Azzal a céllal tet-
tem ezt a megjegyzést, hogy így talán valami adatot vagy legalább jelzést kapok 
arról, hova jutnak a folyóiratok, miután visszaszolgáltatom őket. Tóth azt válaszol-
ta, hogy ilyen hibát nem fog elkövetni.” 

 
(Megj.: Akkor kétségtelenül hibát követtem el, amikor szó (vagyis tagadás) 

nélkül hagytam azt a megjegyzését, hogy tudom kik a folyóirat szerzői. A szekusok 
alá is húzták az erre vonatkozó sorokat. Úgy látszik, a már ébredező bizalmatlan-
ságom itt kissé visszaaludt. Vagy talán úgy véltem, hogy a szótlan semlegesség nem 
lehet beszédes?  

 Ezután Király megismételt két bekezdést az október 30-án kelt jelentéséből: 
a folyóiratok 29-i visszakéréséről, a kölcsönkért gépkocsiról, és az én nyugodt 
várakozó magatartásomról. A továbbiak megértésében szerintem fontos szerepe 
van az október 30-i rövid jelentésben így fogalmazott egyik mondatának: „Elhatá-
roztam, hogy főként annak bizonyságaként adom vissza a folyóiratokat, hogy azok 
valóban nálam vannak, és biztonságban és lelkiismeretesen őriztem őket.” A nov-
ember 2-i jelentésben ez így hangzik: „úgy határoztam, hogy mihamarabb vissza-
adom azokat, elhárítva ezáltal minden gyanakvást, amely a személyemet érintheti.” 

Majd így folytatta: 
„Ebben a gondolatsorban további tisztázások szükségesek. Miután a 9.30 és 

9.45 közötti időintervallumban a folyóiratok visszakerültek Tóthhoz, sikertelenül 
próbáltam telefonkapcsolatba kerülni közvetlen irányítóimmal. Mégis egy súlyos – 
bár remélem, nem helyrehozhatatlan – hibát követtem el, amikor az illetékeseket 
nem értesítettem azonnal a Tóthtal folytatott első beszélgetésemről, arról a kérésé-
ről, hogy adjam vissza neki a folyóiratokat, még akkor is, ha ennek az időpontja 
akkor még nem lett kijelölve. Minden felelősséget vállalok ezért az ügyetlensége-
mért, amely remélhetőleg nem ismétlődik meg többé.”  

 
Hogy az előbbi bekezdés érthetőbb legyen, vegyük számba, Király Ernő mi-

lyen hamis információkat közölt a szekuval, és milyen hibákat követett el velük 
szemben:  

1. Úgy állította be, mintha 1982. szeptember 21-én csak két Ellenpontok 
számot kapott volna tőlem, a következő kettőt pedig csak egy hét múlva, pedig én 
mind a négyet egyszerre adtam át neki az említett napon.  

2. „Elfelejtette” közölni velük, hogy október 27-i találkozónk alkalmával be-
jelentettem: rövidesen elviszem tőle a kölcsönadott szamizdatokat. 

3. Nem jelentette nekik október 28-i bejelentésemet arról, hogy másnap jö-
vök hozzá a folyóiratokért. 

4. Úgy állítja be, mintha csak 29-én jelentkeztem volna nála, azonnali igény-
nyel kérve a lapok visszaadását. 

5. Ezen a napon „nem sikerült” senki illetékest telefonvégre kapnia a bizton-
sági szolgálatnál, hogy bejelenthesse: átadta nekem az Ellenpontokat. Csak más-
nap, 30-án, szombaton (ez akkor még munkanap volt Romániában) hagyott (való-
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színűleg a kapusnál) egy rövid kézzel írt levelet, melyet teljes egészében idéztünk 
az előbbiekben.  

Kétségtelen, hogy mindezek nem hanyagságból vagy figyelmetlenségből tör-
téntek. Király ezekkel a megtervezett manipulációkkal igyekezett kivédeni azt, 
hogy a szeku esetleg egy olyan meggondolatlan akcióba lépjen, amely őrá terelhet-
né a gyanút, és hitelét veszíthette volna azok előtt, akiknek a róla alkotott vélemé-
nye befolyásolhatja a biztonsági szervekkel való együttműködésének a sikerét. 
Nagyon lehetséges, hogy az Ellenpontok visszaadásakor a szekusok engem rajta-
kapni készültek, és így kívánták megindítani a váradi gyanúsítottak elleni kivizsgá-
lást. A szükséges információ hiánya miatt ez nem sikerülhetett. 

Az a tény, hogy levelében Király saját súlyos hibáját emlegette, valószínűsí-
ti, hogy eljárásának hiányosságaiból származó okok miatt alapos fejmosást kapott 
feljebbvalóitól. Még visszatérek arra, amikor a „hibát” – akkori tudtomon kívül – 
az én közvetítésemmel fizettették meg vele.  

Folytassuk Király 1982. november 2-i jelentését: 
„Most pedig rátérek azokra a célkitűzésekre, amelyeket irányítóim feladato-

mul jelöltek meg az 1982. október 30-i találkozón.  
Egyik elsőrendű célkitűzés a folyóiratok tartalmának a szakértői véleménye-

zése volt.” 
Megint a református pappal készült interjúról szól, noha ilyen csak katolikus 

pappal készült az Ellenpontok negyedik, vallási számában. A Korunkban megjelent 
cikkeinek stílusjegyei alapján Geréb Attilát sejti a „református” interjúalany mö-
gött.  

„Ami a legkülönbözőbb romániai felekezetek helyzetére vonatkozó tanul-
mányok szerzőjét illeti, a marosvásárhelyi Tonk Sándor tudományos kutató stílusát 
és mélységét véltem bennük felfedezni.” Valójában ezeket a tanulmányokat többen 
is írták, a legkiemelkedőbbet Tőkés László. 

Tudnivaló, hogy sem Geréb Attila, sem Tonk Sándor nem közölt az Ellen-
pontokban, viszont nem kizárt, hogy Király gyanúsításai alapján meghurcolták 
őket.  

„Egy utolsó kérdés, amellyel a kapott útmutatások értelmében foglalkoznom 
kell. Néhány névre hívták fel a figyelmemet, a véleményemet kérvén, hogy a neve-
zett személyek Nagyvárad szintjén az Ellenpontok lehetséges szerzőiként számí-
tásba jöhetnek-e? Vegyük sorra őket.  

Véleményem szerint Tóth Károlyt nem lehet ebbe a kategóriába sorolni. Ő 
ugyanis inkább csak »propagandistája« az általunk ismert folyóiratok eszméinek, 
mintsem hogy egy lehetséges szerző lenne. Több éve ismerem Tóthot, és nem tar-
tom képesnek arra, hogy egy ilyen anyagot összeállítson, függetlenül attól, hogy 
melyik megjelent írásra gondolunk. Természetesen külön kérdést képez a folyóirat 
szerkesztősége számára az információs szinten való részvétele, valamint a népsze-
rűsítés valószínűleg szabadon elfogadott kötelezettsége is. 

Ara-Kovács Attila egy lehetséges szerző. Meglehetősen széleskörű kultúrá-
val bír, szókincse fejlett, ami az írás gyakorlásához is kapcsolódik, ezért nem hiá-
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nyozhat a »lehetségesek« listájáról. Különösen, ha tudjuk – és tudjuk –, hogy mi-
lyen érzelmek irányítják a magatartását. Mindezt csak akkor vehetjük számításba, 
ha komolyan vesszük azt a lehetőséget, hogy a folyóiratot az ország több városában 
»gyártják« egyidejűleg. Ezen kívül azt sem kell feledni, hogy Ara-Kovácsnak sok-
oldalú kapcsolatai vannak Magyarországgal.  

Gittai Istvánra érvényesek az eddigi észrevételek, annak leszögezésével, 
hogy Gittai inkább egy »iparosa« a kultúrának, és bár több verseskötetét is kiadták, 
az általános kulturáltság tekintetében meg sem közelíti Ara-Kovácsot. Érzelmei 
alapján azonban mégis egyike a lehetséges szerzőknek. 

Véleményem szerint Varga Gábor semmilyen formában nem lehet része a 
lehetséges szerzők körének. Varga nyilvánvalóan egyesíti magában mindazokat a 
feltételeket, amelyeket szerkesztőnek vagy riporternek a munkájában teljesítenie 
kell, s ebben talán jócskán megelőzi Ara-Kovácsot vagy Gittait. Amennyiben még-
is úgy tekintem, hogy ő nem lehet aktív résztvevője egy folyóirat kidolgozásának, 
ezt csak az a tény magyarázza, hogy mióta az Ady Endre Irodalmi Körnek bizo-
nyos problémái voltak,* Varga nagyon óvatos lett, és igyekszik nem belekeveredni 
érzékenyebb ügyekbe. Az ettől való egyedüli eltérése, mint hallottam, a Bölöni 
Sándor temetésén elmondott beszéde volt.” 

 
*(Megjegyzés: Valójában nem az Ady-körnek voltak problémái, hanem az ál-

lamhatalmi szerveknek a körrel. Varga Gábort 1975 júniusától csaknem harminc 
alkalommal citálták be a szekuritátéra, és olyan képtelen kitalációk alapján, mint 
hogy a nála összegyűlő baráti társaság meghúzta Románia szándékuk szerinti le-
endő határait, meg hogy Ceauşescu diktátor képét köpdösték és megtaposták, alá-
íratták vele: tudomásul veszi, hogy politikai pert indítanak ellene. Később tudtam 
meg, hogy ilyen akciót a magyar baráti társaságok ellen akkoriban Erdély-szerte 
többfelé rendeztek. Végül ismereteim szerint sehol nem lett per, de a célt elérték: 
megfélemlítették az erdélyi magyar ifjúságot, és nagy részüknek elvették a kedvét a 
rendszeres találkozástól. T. K. A.) 

 
Az írási kapacitásomról alkotott ítéletében Király nagyot tévedett. Ara-

Kovács, Keszthelyi András és jómagam írtuk a legtöbbet a lapunkba. A helsinki 
értekezlet madridi konferenciájára küldött két dokumentum (rövidítve: a Program-
javaslat és a Memorandum) is tőlem származott. 

 
Jelentésének végén Király Ernőt az foglalkoztatta, „kik azok, akik azzal 

gyanúsíthatók, hogy olvasták az Ellenpontok című folyóiratot? Némely bizonyos-
ságtól elvonatkoztatok. Ilyen Tóth Károly (akitől személyesen én is kaptam a fo-
lyóiratokat), valamint Nagy Béla, akiről megtudtam, hogy legalább két számát 
olvasta a lapnak.”  

Ezen túl főleg a Fáklya című váradi napilap szerkesztőire tereli a gyanút, 
akiket – éppen exponált voltuk miatt – eleve kizártunk azok közül, akiknek köl-
csönadhatjuk a lapot.  



Visszaemlékezések 

416 
 

  
    „(s. s.) Bărdac Ioan” 
 

 
BASTIONUL / BÁSTYA célszemély és feleségének „albumából” 
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A jelentés végén egy szekus alezredes kézzel írt, olvashatatlan aláírású jegy-
zetei találhatók: 

„Megjegyzés: Tóth Károlyt és Ara-Kovács Attilát magyar nacionalista tevé-
kenységük miatt András Alexandru őrnagy követi nyomon a »Bástya« (románul: 
»Bastionul«) címet viselő információs nyomozati dossziéban. 

A többi személy ezeknek a kapcsolatait képezi.  
Intézkedések: Áttérünk arra, hogy ezen elemek lakásán tartott házkutatások-

kal dokumentáljuk a cselekményeket. 
Feladatok: Követni kell ezeknek az elemeknek az intézkedésekre adott reak-

cióját.” 
 
(Megjegyzés: A „Bástya” fedőnévvel egy adott időszakban a nagyváradi Ady 

Endre Irodalmi Kört és tagjait jelölték, de az események során mindinkább az én 
célszemélyi fedőnevemmé vált – T. K. A.) 

 

Házkutatás, majd kényszerlátogatás az állambiztonságiaknál 
1982. október 30-án, szombaton Nagyváradra érkezett Szőcs Géza. Ker-

tészéknél találkoztunk vele, és estefelé ő, a feleségem, Ilona, Ara-Kovács Attila, 
valamint jómagam, vagyis a „szerkesztői négyes” kivonult a közeli kis utcákra be-
szélgetni. Felfigyeltünk arra, hogy egy motoros állandóan ott keringett körülöttünk.  

Az Ellenpontok megszüntetésének a kérdését tárgyaltuk meg. Indokként 
Szőcs elsősorban az állambiztonság főleg Kolozsváron érzékelhető aktivizálódását 
említette. Ehhez hozzátettem, hogy a Memorandum és a Programjavaslat jelen-
tőségének meghaladása nehezen megvalósítható, az erdélyi magyarságra vonatkozó 
hírek összeszedése pedig az állambiztonsági információs hálózat működésével 
ütközik. További munkánk ezért inkább csak elméleti írások megalkotásában áll-
hatna, amelyek nemigen indokolják egy ilyen kockázat vállalását.  

Ara-Kovács tiltakozása ellenére mindnyájan egyetértettünk a lap kiadásának 
befejezésével. Másnap leszereltem a nála levő írógép karjait, leolvasztottam róluk a 
betűket, hétfőn pedig mindezt részletekben beszórtam a Sebes-Körös folyóba.  A 
többi áruló tárgy eltüntetésére Ara-Kovács vállalkozott.  

A november 7-i házkutatások során (Ara-Kovácsnál, Kertészéknél és ná-
lunk) a lapra vonatkozó semmiféle bizonyítékot nem találtak.  

Még aznap este mindnyájunkat bekísértek a szekura, és ekkor egy négynapos 
kemény menet következett számomra. Csak engem vallattak módszeres durva-
sággal, amit szerintem mindenekelőtt a Király Ernő jelentéseinek köszönhettem, 
hiszen azok alapján a szekusok kétségtelenül tudták, hogy én sok mindent ismerek 
a szamizdat kiadásáról.  

Sălăgean őrnagy két ízben is igyekezett Király Ernőről elterelni a figyelme-
met. A házkutatás során többször is kért, hogy legalább egy kettes számú szamiz-
datot kerítsek elő neki, mintha már csak az hiányzott volna, hogy az egész kollek-
ciójuk meglegyen. Bent, náluk pedig, a vallatás még szelíd bevezetőjében, némi 
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felháborodással kétszer is megjegyezte, hogy lám, Kolozsvárról kell hogy értesül-
jön arról, hogy mi történik Nagyváradon.  

Miután november 11-ének éjszakájára készen voltam az utolsó vallo-
másommal, amelybe immár mindazt beírtam, amivel kapcsolatban az előző napok 
„kísérletei” során az lett a meggyőződésem, hogy minden bizonnyal ismerik. „Bú-
csúztatásomra” többen is összegyűltek a szobában, ahol kihallgattak, én pedig elin-
dultam az ajtó felé a viszonylagos szabadság irányába. Egyszer csak megszólal az 
egyik szekustiszt: „Hogy is volt azzal a narancssárga zacskóval?” Megálltam, meg-
fordultam, és vártam a további kérdéseket. Az az érzés fogott el, hogy úgy akarnak 
eljárni, ahogy az eddigi hamis vagy igen részleges „vallomásaim” megírását köve-
tően tették: az ideiglenes csend és nyugalom újra szertefoszlik, a szövegemet 
megint széttépik, és most egy új szálon, a Király Ernőnek narancsvörös zacskóban 
adott és ugyanabban visszakapott Ellenpontok-számok sorsáról kezdenek a durva-
ság eszközeivel engem faggatni. De csend volt, és egyetlen újabb kérdés sem hang-
zott el az említett zacskóról. Hazamehettem.  

 

Király Ernő megbolygatott lelkivilága 
A Király Ernővel való legközelebbi találkozásunkkor beszámoltunk neki a 

szekusok narancssárga zacskóra vonatkozó kérdéséről. Ez őt nagyon felzaklatta. 
Véleményem szerint a kérdést az állambiztonság őrei egyfajta büntetésnek szánták 
a velük szembeni apró manipulációi miatt, de mindenekelőtt azért, mert nem kö-
zölte velük idejében, hogy mikor adja vissza nekem az Ellenpontokat. Hogy az ügy 
Királyt nagymértékben foglalkoztatta, az kiderül az 1983. április 10-i jelentéséből.  

 
A jelentés (vagy „információs feljegyzés”) iktatószáma FI.210560/6/35-37, 

átvevője Budai Ioan alezredes. „Forrása” természetesen Bărdac Ioan. Így kezdődik: 
„- - - - - A Forrás a következőkről értesíti: a kapott utasításoknak megfelelő-

en és közvetlen irányítómmal előzetesen megbeszélt és meghatározott körülmé-
nyek között 1983. március 24-én látogatást tettem Tóth Károly tanár családjánál. A 
látogatás délelőtt 11 óra körül történt, jelen volt a tanár felesége és e sorok aláírója. 
Tóth tanár nem volt otthon. Az itt következő beszélgetéssel kapcsolatban leszöge-
zem, hogy a kérdéseket mind Tóthné vetette fel, alulírott csak néha szóltam közbe, 
amikor úgy ítéltem meg, hogy erre szükség van.” 

 
Az FI210560/4/18 iktatószámon a BÁSTYA nevű célszemély (vagyis 

jómagam – T. K. A.) lakásában elhangzott lehallgatott szöveg van.  

Elhangzott: magyar nyelven        SZIGORÚAN TITKOS 
A leadóállomás száma: _5/13__        Egyetlen példány 
A lapok száma __1/2__         1983. március 24._ 
Iktatószám: 0093265 kelt 1983. március 31-én        Jelzés 5.I. 
   SĂLĂGEAN  I. őrnagy elvt. 
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A lejegyzett adatokból kiderül, hogy a beszélgetés magyarul zajlott 1983. 
március 24-én. Március 31-én valószínűleg a románra fordítása történt. Részlet a 
rövid szövegből:  

„Észlelhető volt, hogy 11.35 órakor a célszemély felesége egy vendéggel be-
szélgetett, miközben a rádió olyannyira fel volt erősítve, hogy hangja elfedte a 
beszélgetők hangját, különösen, ha azok halkan beszéltek. A vendég hangszínéből 
KIRÁLY  ERNŐ ügyvéd személye azonosítható. (…)  

A vendég 11.48-kor távozott.” 
Király Ernő (azaz Bărdac Ioan; ez a két dokumentum egyúttal bizonyítja a 

két név közötti személyi azonosságot4) fent idézett jegyzete szerint a beszélgetés 11 
óra körül kezdődött, de a befejezésének időpontjáról nem történik benne említés. A 
hiányt kipótolja a lehallgatott szöveg.  

A beszélgetés tehát hozzávetőlegesen 45–50 percet tarhatott. Az elején az át-
telepedésünk érdekében a kolozsvári magyar konzulátuson tett látogatásunk, vala-
mint a román állambiztonsági szervekhez való 1993. február 3-i és március 15-i 
behívásunk került röviden szóba. Király így folytatta:  

„Tóthné még két kérdést vetett fel, amelyek számomra fontosabbaknak tűn-
nek, éspedig:  

– az 1982. novemberi kihallgatások során miért csak a férjének kellett el-
szenvednie a vallatók erőszakos akcióit. Erre a kérdésre pontosan azt válaszoltam, 
mint már előzetes találkozások alkalmával is, melyekről részletes feljegyzések 
állnak az önök rendelkezésére. Mindenesetre leszögezem, hogy a kérdés némileg 
szofisztikus volt, mivel ők maguk sem találnak rá egy valamennyire is racionális 
magyarázatot. A magam részéről újból megerősítettem egy – nem lehetséges, de 
számomra mindenesetre nagyon kényelmes – változatot, miszerint az állam-
biztonsági szervek Ara-Kovács Attila személyében egy jövőbeni lehetséges magyar 
állampolgárt láttak. (...) 

– a másik kérdés kissé nehezebb, különösen az én számomra. Tóthné azt 
mondta – nem először hallottam ezt a dolgot –, hogy a kihallgatásuk során azt 
mondták nekik, hogy az állambiztonsági szervek birtokában van egy fénykép, 
amely azt a pillanatot ábrázolja, amikor e sorok írója visszaszolgáltatja az Ellen-
pontok négy számát jogos tulajdonosának, vagyis Tóth Károlynak.  

A kérdés rendkívül fontos nehézségeket rejt, melyek a következőkben állnak: 
– a folyóiratok visszaadásának időpontjáról és helyszínéről először szóban 

informáltam önöket (szíveskedjenek visszaemlékezni a nagyváradi állomás épüle-
tében folytatott beszélgetésre), majd írásban is. Ekkor elmagyaráztam önöknek, 
hogy miért nem volt lehetőségem – újból megismétlem: nem az én hibámból – 
önöket informálni erről az eseményről. Mindenesetre mindkét esemény a folyóira-
tok visszaadását követő napon történt.  

                                                      
4 Ennek az írásnak a megfogalmazásakor, sem pedig a folyóiratban való közlésekor nem 

volt még birtokomban a CNSAS igazolása Bărdac Ioan kilétéről. Ezért fontosnak tartot-
tam, hogy a lehallgatást végző rövid jegyzete igazolta a személyét. 
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– az 1982. novemberi kihallgatások idején az egyik vallatótiszt azt mondta 
Tóthnak, hogy a szeku birtokában van egy fénykép, amely azt a pillanatot őrzi, 
amikor e sorok írója egy sárga műanyag zacskóban átadja Tóthnak a szóban forgó 
kompromittáló anyagot. 

Ha valóban így zajlott le a beszélgetés, szerintem önök nagy óvatlanságot 
követtek el, hogy még a zacskó színére is utaltak. Nem egyébért, de a zacskó való-
ban sárga volt (narancssárga), vagyis pontosan az a zacskó volt, amelyben az illető 
anyag az önök rendelkezésére lett bocsátva.  

Az ezzel kapcsolatos kérdést is megválaszoltam, de azt hiszem, még sok mun-
kámba kerül, míg ezt a válaszomat kielégítő és meggyőző válaszként elfogadják. 
Nem egyébért, csak mert a színek változatosságát ismerve, igen kevéssé valószínű, 
hogy valaki éppen a valódi színt „eltalálja”. Ráadásul még azt a tényt is figyelembe 
kell vennünk, hogy a folyóiratok átadásának helyszínén és idején az illető helyiség-
ben még két egyén volt – egészen pontosan egy gépírónő és egy ügyvéd – ezért na-
gyon kicsi a valószínűsége, hogy valaki le tudott volna fényképezni bennünket. (...) 

Végül is úgy tűnik, hogy ezúttal engem nem menthet meg más, csak az a – 
remélem – határtalan bizalom, amit ezek az emberek irántam éreznek. Tisztelettel 
kérem, hogy szíveskedjenek elkerülni a hasonló helyzeteket.” (...) 

 
Király Ernő ügyvéd kérés formájában erre még egyszer visszatér:  
„– kérem, szíveskedjenek a továbbiakban tartózkodni minden olyan kifeje-

zéstől vagy állítástól, amelyek megkérdőjelezhetnék »lojalitásomat« a vizsgált 
csoport tagjai előtt, vagy alkalmasak lennének arra, hogy bármilyen gyanút ébresz-
szenek a személyemmel kapcsolatban. Nem egyébért, csak mert én azt hiszem, 
hogy még össze tudnék állítani néhány információs feljegyzést…” (...) 

   

  
 

Variációk egy „barátra” 
 
Ne feledjük, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint a román 

titkosszolgálat csak augusztus végén értesült az Ellenpontok létezéséről. Nagy Béla 
viszont a tőlem kölcsönkapott példányok révén már július folyamán megismerke-
dett vele. Király Ernő nevű barátjának augusztus 7-én, miközben együtt utaztak 
Bukarestbe, már beszélt is róla. 

Micsoda ismeretbeli lemaradás ez a szeku számára! Kétségtelen, hogy in-
formációs helyzeti előnyét Király kihasználta, hiszen enélkül nem tehette volna le a 
folyóirat első számait már 1982. szeptember 21-én szekus főnökeinek az asztalára. 
Nagy Béla szerepe sokkal tisztázatlanabb, mert vele kapcsolatban se tisztánlátást 
biztosító dokumentumok, se egyértelmű magyarázatok nem állnak a rendelkezé-
sünkre. Persze azt sem tudhatjuk pontosan, hogy Király Ernő mennyiben járult 
hozzá e homályok megkreálásához.  
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Tudomásom szerint legközelebb november 6-án, egy szombati napon jutott 
újabb szamizdatpéldány birtokába a román állambiztonság: Szőcs Géza egyik is-
merőse egy tőle származó példányt bevitt a szervekhez. A legnagyobb fogás az 
volt, amikor november 8-án, Keszthelyi Andrást kapták el a kolozsvári utcán húsz-
valahány folyóirattal a táskájában. Viszont ezt megelőzően Nagyváradon és Buka-
restben is már több mint egy hónapja tanulmányozhatták azoknak a fénymásolatait, 
amelyeket én Király Ernőnek az említett szeptemberi napon kölcsönadtam.   

Nagy Bélát, akivel alig tartottunk kapcsolatot, minden ismerősünk közül el-
sőként, már a házkutatást követő napon (tehát 1982. november 8-án, hétfőn) felszó-
lították, hogy jelentkezzen a biztonsági szerveknél, és nyilatkozzon a hozzá került 
Ellenpontok számokról. Vajon honnan tudták meg a szervek, hogy hozzá is eljutott 
a folyóirat? És miért nem tudták meg és kérték számon tőle korábban? 

Király Ernő későbbi elbeszélése szerint aznap kora délelőtt a Fáklya szerkesz-
tőségében találkozott a bizonytalanságban vergődő Nagy Bélával. Ha igaz, azt aján-
lotta neki, hogy csak akkor valljon a szamizdatról, ha elébe teszik az én nyilatkoza-
tomat a kölcsönadásról. Ennek ellenére – vallotta Király – Nagy Béla két perc alatt 
megírta a beismerését. Szövege szerint én szeptember elején (tehát nem nyáron, mint 
ahogy a valóságban történt) kölcsönadtam neki a 3. és 4. számot. Én úgy emlékszem, 
ő is négyet kapott, mint Király Ernő, és szeptember folyamán egyáltalán nem is ta-
lálkoztunk. A szekusoknak később sem jutott eszébe megkérdezni, hogy mikor és 
hogyan kaptam vissza a lapokat tőle? Vajon miért nem érdekelte őket?  

Mindegy – gondoltam akkor. Nem tudtam, mi késztette arra Nagyot, hogy 
ilyen tartalmú nyilatkozatot adjon, de én már „beismertem”, hogy három számot 
kölcsönkaptam egy kitalált nevű magyar állampolgártól. Egy új beismeréssel „le-
galizáltam” a negyediket is. 

Egyébként egy cseppet sem kizárt, hogy az Ellenpontok két szeptemberben 
átadott számának Nagy Béla nevéhez való kapcsolása a Király Ernő ötlete volt. Így 
végül is két legyet üthetett egyszerre: Nagy Bélát felmentette a nyári „titkos” sza-
mizdatolvasás terhe alól, másrészt a négy folyóiratszámból kettőt Nagynál tartalé-
kolhatott, amíg az első kettőt vissza nem kapja. Isten a tudója, hogy így volt-e. 
Lehet, hogy a valóság ennél bonyolultabb.  

Az első (hétfőre virradó) éjszakát a szekun töltöttem. A feleségemet, Ilonát 
éjféltájban hazaengedték, de másnap reggelre visszarendelték. A biztonsági szervek 
épülete előtt akkor összetalálkozott Király Ernővel. A feleségem kissé szorongva 
mondta az ügyvédnek, hogy neki be kell mennie a szekuhoz, és jobb, ha lehetőleg 
nem is beszélgetnek egymással. Király megnyugtatta, hogy „ne aggódjon, neki 
ebből nem lesz semmi baja”. (Budapesti beszélgetés az Ellenpontokról – 1986.) 
Ma, a szekuval való összejátszása dokumentumainak ismeretében értjük, miért 
mondta ezt, de akkor sokat töprengtünk (bár a ma már ismert valóság eshetőségét is 
számításba vettük), hogy mire alapozza ezt a kijelentését.  

Mint már szó volt róla, Király onnan a Fáklya szerkesztőségébe ment, ahol 
Naggyal találkozott. Utóbb kijelentette, hogy a barátságuk a Nagy Béla készséges 
beismerése miatt sokat veszített értékéből. Másnap (kedden) nekem tudomásulvétel 
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végett már elibem tették a szekun a Nagy nyilatkozatát. Szerdán viszont, miközben 
két szekus kísért, hogy megnézzék, mit rejtegetek az iskola hatáskörömbe tartozó 
kémia laboratóriumában, Király leszólított az iskolám előtt az utcán. Utólagos ma-
gyarázata szerint azért, hogy közölje velem, hogyan járt el Nagy a vallomásakor. 
Mikor észrevette, hogy nem vagyok egyedül (furcsa, hogy nem látta meg hama-
rabb), legyintett egyet és elsietett.  

 
1982. X. 10-én készült felvételek 
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Később azonban a Király agyában átalakultak a megtörtént események. Miu-

tán az Ellenpontok négy számát szeptember 21-én megkapta, az elkövetkező mind-
két héten beszámolt nekem a szekusok zaklatásáról, arról, hogy követelik tőle az 
Ellenpontokat, mert tudják, hogy több példánya is nála van. Beszélt velem az októ-
ber 16-i kolozsvári utazása terveiről, majd visszajőve egy keveset az ott történtek-
ről is. Egy adott pillanatban azonban mindez érvénytelenné vált. Molnár János 
könyvében (Az egyetlen – Az Ellenpontok és az ellenpontosok története, Szeged, 
1993,) már szó sincs arról, hogy Nagy Béla olvasta vagy kölcsönkapta volna a 
lapunkat, és erről szóló nyilatkozata nehezítette a helyzetemet a vallatásom során. 
Hirtelen pozitív szereplővé válik. Mivel Királyt az Ellenpontok miatt állítólag zak-
latták az állambiztonságiak, Molnárnak mondta: „Tóth Karcsival nem mertem fel-
venni a kapcsolatot”. „Én akkor Karcsit kerültem érthető okok miatt.” (Molnár 
János: i. m. 111., illetve 114. o.) Ezért állítólag felkereste Nagy Bélát, és megbízta 
őt, hogy értesítsen engem miként gyötrik őt a szekusok. (M. J.: i. m. 109. o.). 

Molnár János megkérdezte: „Arról érkezett visszajelzés, hogy Nagy Béla át-
adta az üzenetet?” 

Király válasza: „Nem, mert megegyeztünk Nagy Bélával abban, hogy kvázi 
kerüljük egymást” (M. J.: i. m. 111. o.). 

A szekuügyek után családommal már ’82 decemberétől Magyarországra kí-
vántunk áttelepedni. Míg ez sikerült, másfél évet éltünk még Nagyváradon. Ez alatt 
az idő alatt egyetlen egyszer láttam Nagy Bélát az utcán, de akkor sem nézett felém.  

Király valószínűleg úgy képzelte, ha el tudja velünk hitetni, hogy félt velem 
találkozni, akkor úgy érezzük majd, hogy a szekuval folytatott „meccsben” a mi 
oldalunkon állt.  

A Király és a Nagy közötti kapcsolatot gazdagítja a következő történet. 
Az 1982. év augusztusában meghalt Bölöni Sándor, az Állami Színház ma-

gyar tagozatának az irodalmi titkára. Hamarosan pályázatot hirdettek a megürese-
dett állás betöltésére. Két jelentkező volt: Szőcs Géza és Nagy Béla. A pályázat 
azon a két szeptember végi héten dőlt el, amikor az Ellenpontok miatt az állambiz-
tonsági szervek állítólag Király Ernőt zaklatták.  

Molnár Jánosnak Király így mesélte el a történteket:  
„82 szeptemberére koncentrálódik minden. (...) Akkor van a versenypályázat a 

nagyváradi színháznál az irodalmi titkári posztra, ahol konkurál Nagy Béla és Szőcs 
Géza. Nagy Béla nyer. Én intéztem el. Elmondom, akár magnóra is, – hogyan. 

(...) A színháznak az akkori – hát nem is tudom milyen funkciója volt, akkor 
már nem volt párttitkár –, nem tudom mijével, Ion Abrudannal rendkívül jó vi-
szonyban voltunk. Várad egyik legismertebb román színésze. Mivel a feleségem is, 
én is jól ismertük Nagy Béla helyzetét, hogy mozikba jár leltározni, előélet, 
ésatöbbi, egyszerűen felhívtuk ezt a Ion Abrudant, és meghívtuk vacsorára. Mon-
dom neki: Ioane, két konkurens van. Intézd el, hogy Bélának sikerüljön! Nagy Bé-
lának még fogalma sem volt arról, hogy ő lesz a színház irodalmi titkára, amikor 
Ion Abrudan szólt nekünk, hogy oké. (...) Hogy ezen kívül más tényezők is közreját-
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szottak volna, nagyon őszintén megmondom, nem hiszem. Ugyanis Abrudan azt 
mondta, nem kis megerőltetésébe került meggyőzni azokat, akiket kellett, főleg a 
megyei pártbizottságot. Elvégre Nagy Bélát másfél évvel azelőtt rúgták ki a megyei 
pártlaptól, erkölcsi okok miatt, értsd, elvált a feleségétől. Én meg azt mondtam, 
hála az Istennek, hogy végre tudtam egy havernek segíteni. Én a mai napig nem 
ismerem Szőcs Gézát. Tetszik érteni?” (M. J.: i. m. 116–117. o.) 

Hát persze, hogy értjük. Hiszen nem feledhetjük el, hogy amikor Király Ernő 
az Ellenpontok ügyében szaglászó kolozsvári útjáról írt jelentésében a szamizdat-
kiadás büntetőjogi következményeiről, egy esetleges politikai per lehetőségéről 
szólt, nyomatékosan ajánlotta a tevékenység beszüntetését. Beszédpartnere, Aradi 
József, ekkor elgondolkodva mondta: „akkor értesítenem kell Gézát”. Király a 
„munkaadóinak” szánt beszámolójában röviden kielemezte, hogy ezt a megjegy-
zést kizárólag Szőcs Gézára lehet érteni. De azért most úgy tett, mintha megítélése 
szerint a szekuritáté nem lehetne az ilyen színházi pályázat nyertesének kiválasztá-
sában egy igencsak döntő „másik tényező”.  

Nagy Bélának a színház irodalmi titkárává való kineveztetésével Király Ernő 
talán honorálni kívánta, hogy az elősegítette az Ellenpontok lebuktatásának őt 
büszkévé tevő sikerét.  

Az irodalmi titkári pályázattal nagyjából egy időben egy másik, számunkra 
életbevágó esemény is lezajlott Nagyváradon. Molnár János szavaival:  

 „Szeptember 15–30 között, Tóth Ilona emlékezete szerint 25-e körül talál-
kozhattak Tóthék lakásában Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza, Tóth Károly Antal és 
Tóth Ilona. (...) Ekkor megbeszélik a Madridba küldendő Programjavaslatot, amit 
Tóth már elkészített. (Ezt az egyetlen alkalmat lehet klasszikus értelemben vett 
szerkesztőségi gyűlésnek tekinteni.)” (M. J.: i. m. 118. o.) 

Az állambiztonság ebben az akcióban, félelemkeltően ránk vetülő árnyéka és 
utólagos akciói ellenére valóban nem volt tényező.  

 
Király Ernő jelentése a Tóth Ilonával való 1982. december 1-i ta-

lálkozóról 
Iktatószám: FI.210560/6/225-228 
 
„Forrás: Bărdac Ioan 
Kapja: Sălăgean Ioan őrnagy 
Kelt 1982. december 6-án 
 
– – – – –  Az Ellenpontok ügyben közvetlenül érdekeltek reakcióinak kutatá-

sára megbízott lévén, a forrás a következőkről értesíti önöket: 
Folyó év december elsején, szerdán reggel egy női hang hívott fel telefonon, 

és így mutatkozott be: »Varga Gábor felesége vagyok, és az iránt érdeklődnék, 
mikor lenne egy kevés ideje számomra a mai nap folyamán«. Azt válaszoltam, 
hogy 11 óra körül keressen engem a munkahelyemen, de feltételezem, hogy ő is-
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mer engem, én ugyanis őt nem ismerem. A »hang« azt mondta, nincs semmi prob-
léma, tudja, kit kell megszólítania.  

Ugyanazon a napon, 9.30 körül Tóth Károly felesége jelentkezett. Természe-
tesen nem tudom megmondani, hogy ő maga hívott-e engem, és Varga Gábor fele-
ségének adta ki magát, vagy pedig valóban Vargáné telefonált, de azt hiszem, en-
nek nincs is jelentősége.  

Néhány percnyi várakozás után egy elszigeteltebb szobába vezettem őt, ahol 
mintegy másfél órát beszélgettünk. A beszélgetést megpróbálom az érintett prob-
lémák témáira és eszmei tartalmára lebontva elmondani. 

Tóthné mindenekelőtt az utóbbi idők eseményeiről törekedett informálni engem. 
Így elmondta, hogy még másokat is behívtak, így Jelics Gyula és Takács Ferenc neve-
zetteket. Jelicsről kijelentette, hogy »szegény« nem tudott semmit az egészről, csak 
gyakran járt hozzájuk könyveket kölcsönözni és visszahozni. (...) A folyóiratok soha-
sem jártak Jelicsnél, az nem is tudott róluk. Az eseményekről értesülve, a számukra 
legnehezebb időszakban húst, kenyeret és általában élelmiszert hozott nekik. (...) 

Ami Takács Ferencet illeti, őt körülbelül egy héttel a Tóthnéval folytatott be-
szélgetésem előtt hívták be. De itt minden rendben ment, mert Takács véletlenül egy 
nappal a behívása előtt járt náluk, tehát megtudta, hogy a neve szerepelt a Tóth által 
aláírott nyilatkozatban, ugyanakkor a megjelenése előtti napon, a községben, ahol 
dolgozik, a rendőrőrs főnöke is értesítette őt a behívásról. Mindenesetre kettejüknek 
volt elég idejük ahhoz, hogy egyeztessék a nyilatkozataikat. Ezzel együtt azt állítják, 
hogy mind Tóth, mind pedig Takács nyilatkozata az igazat tartalmazta volna.  

A másik megbeszélt probléma, azaz, ami nekem elő lett adva, a Szabad Eu-
rópa Rádiónak a történtekről és az érintetteket illető „rossz bánásmóddal” kapcso-
latos állításaira vonatkozik. Tóthné leszögezte: az illető rádióadó nyilvánvalóan 
túlzott, amikor azt nyilatkozta, hogy valamennyi kihallgatottat megvertek, és kí-
noztak. Például őt sem bántották, igaz, hogy egyszer, de csak egyetlen alkalommal 
az állambiztonsági szervek egyik alkalmazottja fenyegető gesztussal fordult felé, 
de ez még nem verés... De úgy tudja, hogy Ara-Kovácsot sem ütötte meg senki. A 
férjét viszont alaposan bántalmazták.” (...) 

 „A továbbiakban, miután az állambiztonsági szervek improvizáltak egy új 
behívást számomra (leszögezem, hogy az improvizációt az önök részéről kijelölt 
irányítóm aprólékosan, gazdag részletezéssel készítette elő), mely behívás alkal-
mával elibem tették Tóth nyilatkozatának a szerény személyemre vonatkozó részét, 
én is írtam egy nyilatkozatot, amelyben elismertem, hogy megkaptam tőle a folyó-
irat négy (...) számát, melyeket néhány nap, illetve maximum két hét múlva vissza-
szolgáltattam (Megj.: A valóságban 38 nap, vagyis több mint öt hét után kértem 
vissza a nála levő Ellenpontokat. Ezt Király jelentései alapján a szervek is ponto-
san tudták – T. K. A.); tehát ezek improvizációja után Tóthnénak a következő kér-
dést tettem fel: ha jól értettem – talán a benyomásom nem egészen pontos –, a 
szeku szervei Tóthot azzal vádolják, hogy ő lenne az illető folyóiratok szerzője és 
szerkesztője. Lehetséges-e, hogy ez igaz legyen? 
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Tóthné azt mondta, hogy a folyóiratokat valóban Tóth, Ara-Kovács és Szőcs 
Géza adták ki, de a konspiráció bizonyos szabályainak szigorú tiszteletben tartásá-
val, éspedig: ha egyiküknek sikerült valamilyen anyagot keríteni, a másik kettő 
meg sem kísérelte megtudni, honnan származik az az anyag. Aztán miután vala-
mely szám elkészült, minden szerző szabadon döntötte el, kinek ad belőle.” (...) 

„Tóthné ezekkel a szavakkal alkalmat adott egy másik kérdésre: Vajon Tóth 
csak azt ismerte be, amit valóban cselekedett, vagy pedig azt is, amit nem tett, vajon 
nem kísérli meg, közömbös lévén számára, magára venni mások cselekményeit is? 

Beszédpartnerem rövid ideig habozott, majd egy kérdéssel válaszolt: mit 
tennék az ő helyében? Most én következtem tehát a válasszal. Azt mondtam, nem 
látom be, hogy miért venne magára más vagy mások tetteit, és ha erre nincs külö-
nös indoka, hogy elrejtse a kivizsgálások során felfedezetlenül maradt személyek 
szerepét és személyazonosságát, akkor vallja be az igazi igazat. Tóthné azt mondta, 
hogy nincs ilyesmiről tudomása, de mindenesetre elmondja beszélgetésünknek ezt 
a részét is a férjének. 

Ugyanebben a gondolatkörben azt mondta, hogy a helyzetük, mi több, a sor-
suk döntő megítélése szempontjából nagyon fontos lenne, hogy Szőcs Géza nyilat-
kozatának tartalmát legalább nagyvonalakban ismerjék. De sajnos, semmit nem 
tudnak Szőcsről. (...)  

Ebben a pillanatban azt mondtam, hogy én személyesen nem hiszem, hogy 
Szőcs le lenne tartóztatva. Ha jól értettem, ő ugyanazt tette, mint Tóth Károly, de 
ez utóbbi szabadon van. Nem látom be, hogyan lehet az, hogy ugyanabban az ügy-
ben két tettes szabadon van, a harmadik pedig le lenne tartóztatva, méghozzá úgy, 
hogy a családja sem tud semmit róla.   

(...) Tóthné fő kérdése a következő volt: biztosan tudjuk, hogy az egész ügy 
nem fejeződött még be, jelenlegi információink szerint ezekben a napokban a 
nagyváradihoz és a kolozsvárihoz hasonló dolgok történnek. Megtudták, hogy 
Gálfalvi György írót, valamint Bogdán László újságírót felhívták a szekura, a laká-
sukat pedig gondosan átkutatták. Következésképp az egész ügy akkor tekinthető 
majd bevégezettnek, ha az ilyen akciók megszűnnek. De ebben a pillanatban az 
lesz a nagy kérdés, hogy mi történik ővelük. A férjével és Ara-Kovács Attilával 
folytatott beszélgetések során arra a következtetésre jutottak, hogy a következő 
megoldások lehetségesek:  

– bár a szekuritáté alkalmazottai többször is hangsúlyozták, hogy nem szán-
dékoznak az ebben az ügyben résztvevők ellen egy per indítását támogatni, ők 
mégis számolnak ennek a lehetőségével. Feltételezve, hogy mégis ez történik, haj-
landó lennék-e ebben a perben a Tóth védelmét elvállalni? 

– a második változat: „hivatalosan” nem történik semmi, de egy napon Tót-
hot egy közlekedési vagy egy más természetű baleset éri, vagyis likvidálni fogják.  

– a harmadik változat: a magyar állam kérni fogja, hogy engedélyezzék Ma-
gyarországra való áttelepedésüket, végül 

– a negyedik változat: azt sugalmazzák majd nekik, hogy menjenek el ebből 
az országból ahova akarnak, és ahol befogadják őket. 
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Ezen változatok közül némelyik több mint naiv, de mindenképpen köteles-
ségem volt valamennyit megválaszolni, hiszen minden változat gyakorlatilag egy-
egy kérdés volt. Íme, a válaszaim: 

– nem hiszem, hogy ebből az ügyből bűnvádi per lenne. Ezt azért mondom, 
mert a tettet egy eléggé kezdeti szakaszában felderítették, így az nem képezett kü-
lönösebb veszélyt az állam biztonságára és tekintélyére nézve. A veszély lehető-
ségként létezett, de ténylegesen nem jelentkezett, ezért véleményem szerint perre 
nem kerül sor (mit mondjak önöknek, egy naiv válasz egy naiv kérdésre). 

– a második változatra azt válaszoltam: lehet, hogy a szekuritáte egyes dol-
gozói természetüknél vagy foglalkozásuknál fogva (elnézést a bókért!!!) brutáli-
sabbak, de semmiképpen nem gyilkosok. Ezen kívül nem olyan egyszerű egy köz-
lekedési balesetet nyomok, tanúk stb. nélkül megrendezni. A szóban forgó változa-
tot egy másik szempont alapján is el lehet vetni: nem hiszem, hogy az Ellenpontok 
folyóirat szerzői az állam ellenségeinek listáján olyan fontos személyiségek lenné-
nek, hogy egy ilyen halált »kiérdemeljenek«... 

– a harmadik változatról azt mondtam, hogy még a többinél is irreálisabb. 
Igen kevéssé valószínű, hogy találtassék valaki, aki a Tóth et Co. tevékenységét 
társadalmilag hasznosnak tekintse. Ezért a magyar állam, amely maga is szocialis-
ta, nem engedheti meg magának, hogy valamiféle politikai menedéket adjon a 
szerzőknek. Gondoljunk arra az alapvető viszonyra, amely a két állam között léte-
zik, és ne azokra a nézetkülönbségekre, amelyek a két állam területén élő nemzeti 
kisebbségekkel kapcsolatosak.  

A negyedik változatot lényegében magyarázat nélkül vetettem el, mivel egy-
szerűen abszurdnak tekintettem.  

Véleményem szerint – mondtam a továbbiakban – nem lesz semmiféle per, 
de bizonyos, hogy az akció nem marad következmények nélkül. Az egyik lehetsé-
ges következményként a több mint két évtizede a nagyváradi volt 4. számú líceum 
nagy botrányának résztvevőit idézvén vissza, a tanfelügyelőség gyűlését látom, 
ahol nyilvánosan kiteregetik Tóth tanár tevékenységét, és negatív példaként mutat-
ják be a város egész tantestületének. A legnagyobb szankcióként az állásának az 
esetleges elvesztését sejtem, de ennek megtörténte nagyon kevéssé valószínű. Én 
hajlamosabb vagyok azt hinni, hogy inkább egy másik lehetséges változat valósul 
majd meg, éspedig az, hogy a kedélyek menet közben megnyugszanak, és senkinek 
nem lévén érdekében nagy feltűnést kelteni a továbbiakban. 

Tóthné azt mondta, hogy nagyon logikus és elfogadható, amit mondok, de 
még tudnom kell valamit. Az Ellenpontok folyóiratnak összesen nyolc száma jelent 
meg. Közülük az első hét csak valamiféle előjáték, ürügy az utolsó és legfontosabb 
szám, a nyolcadik létrejöttéhez, amely 50 példányban készült, és nem írógéppel 
sokszorosították, (elmondta a végrehajtás módját is, de nem jegyeztem meg), és 
amelyet eljuttattak Madridba, és néhány nagy nyugati újság is közölte. Ők minde-
nekelőtt a folyóiratnak e miatt a nyolcas száma miatt gondoltak bűnvádi perre, no 
meg azért is, hogy ezt kijuttatták külföldre.  
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Ezzel kapcsolatban azt mondtam, hogy mások is küldtek ki külföldre bead-
ványokat, leveleket stb., és senkit sem zártak börtönbe.  

Tóthné arra kért, hogy válaszoljak még egy, előzőleg már megfogalmazott 
kérdésre, éspedig arra, hogy ha mégis per lesz, készen vagyok-e a férje védelmét 
vállalni. Azt válaszoltam, hogy feltétlenül vállalom ezt, de csak abban az esetben, 
ha nem szerepelek magam is a tanúk listáján. Normális módon ugyanis nekem 
tanúnak kell lennem, mert van egy nyilatkozatom, amelyben elismerem, hogy az 
említett körülmények között a folyóiratokat a férjétől kaptam.  

Arra kért, hogy ha ez így történne, ajánljak egy másik ügyvédet. Megígér-
tem, hogy gondolkodni fogok a dolgon.  

A végén Tóthné arra kért, hogy ne haragudjak azért a férjére, mert az én ne-
vemet is említette, belekeverve engem is ebbe az ügybe, de az ellenállása egysze-
rűen felmondta a szolgálatot.” (Tóth Ilona megjegyzése: Király hamisan idéz. Én 
soha nem mondtam azt, hogy »a férjem ellenállása felmondta a szolgálatot«. Eb-
ben az összefüggésben mindig úgy fogalmaztam: »Nem látta értelmét, hogy tovább 
tagadjon«. Ma is ezt tartom.) „Valójában rólam csak akkor kérdezték, miután a 
szeku emberei észrevették, hogy várom őt az iskola előtt. Kért, hogy ezen túl is 
baráti kapcsolatban maradjak velük, és szükség esetén segítsem őket. Azt vála-
szoltam neki, hogy szó sincs haragról, kérem, hogy Karcsi vagy ő annyiszor keres-
senek meg engem, ahányszor ez szükséges, mivel senki sem tilthatja meg nekünk, 
hogy egy pohár ital mellett találkozzunk. Lehetőségeim szerint, melyek nem túlsá-
gosan nagyok, segíteni fogom a férjét legalább a mesterségemből és a lelkiisme-
retemből eredő néhány gyakorlati tanáccsal.” (...) 

              
     

(Megjegyzés: A Bukarestből kapott hat dosszié anyaga az 1978. május 24. és 
1983. szeptember 26. közötti periódusból harminc Bărdac Ioantól – vagyis Király 
Ernőtől – származó jelentést tartalmaz. Ezek mindegyike engem (is) érint, tehát 
nem gondolhatjuk, hogy ezáltal az említett időben írt valamennyi jelentését ismer-
jük. A harmincból a megyei szervek háromnak a másolatát vagy kivonatát juttatták 
el a bukaresti belügyi szervekhez. Ezek egyike a Tóth Ilonával folytatott beszélge-
tés, amelyet ’82. december 8-án küldtek el a központnak. – T. K. A.) 

 
 

Király Ernő jelentése Tóth Károly Antallal 1982. december 8-án 
folytatott beszélgetéséről 
Iktatószám: FI.210560/6/242,243 
„BELÜGYMINISZTÉRIUM                        Szigorúan Titkos 
BIHAR  MEGYEI  FELÜGYELŐSÉG   

         1014/0076 szám 
I. SZÁMÚ  ÜGYOSZTÁLY                  242 
INFORMÁTOR: „BĂRDAC” 
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BEÉRKEZETT: 1982. DECEMBER 16-ÁN 
SĂLĂGEAN  IOAN  ŐRNAGY 
 
I N F O R M Á C I Ó S   F E L J E G Y Z É S  
- - - - - A forrás tájékoztatja önöket, hogy folyó év december 8-án, szerdán, a 

nevezett Tóth Károllyal találkozója volt, annak kérésére. A találkozó helyszíne a 
Romană utcai kávébár volt, és kb. két óra hosszat tartott.  

Erről a találkozóról nem volt önöknek mondanivalóm, mert az ott tárgyalt 
problémák mind tartalmukban, mind a kérdésfelvetésben teljesen azonosak voltak 
azokkal, amelyekről ugyanennek a Tóth Károlynak a feleségével beszélgettem, 
amelyről a kellő időben információs feljegyzést állítottam össze. Ismétlem, a két 
beszélgetés teljesen azonos volt, és nincs értelme, hogy az érintett kérdéseket meg-
ismételjem.  

Egyetlen új részletről szólhatok, éspedig arról, hogy Tóth jelezte, hogy Ara-
Kovács Attila beszélni szeretne velem, reám bízva a találkozó helyének és idejének 
megválasztását. Közöltem Tóth-tal, hogy másnap, vagyis december 9-én, tíz órakor 
van időm Ara-Kováccsal beszélgetni. Ez másnap meg is történt.”(...) 

 
Királynak a szeku számára írt jelentése szerint Ilonával, a feleségemmel dec-

ember elsején mintegy másfél órát beszélgettek. Velem – állítja – ugyanazokat a 
kérdéseket vettük sorra, de nekünk ehhez már két órára volt szükségünk. Végered-
ményben a semmihez, hiszen Ilona elmondta nekem, hogy a kérdéseire Király mi-
ket válaszolt, akkor én miért kezdtem volna vele elölről? Molnár Jánosnak a ki-
lencvenes évek elején pedig ugyanerről a találkozásunkról így nyilatkozott: „Pár 
nap múlva megjelent Karcsi, s elmentünk a már említett kocsmába, s jó három, 
négy óra hosszat beszélgettünk.” (M. J.: i. m. 81. o.) 

Persze maradjunk csak a két óránál, mert a szekunak írt jelentésében bizto-
san jobban vigyázott egy-egy találkozó hosszának pontosabb megjelölésére.  

Ez alatt a két óra alatt szinte végig én beszéltem. Ekkor mondtam el neki 
eléggé részletesen, mi történt velem a vallatásom idején 1982. november 7-e dél-
utánjától 11-én éjfél utánig. Ez idő alatt kétszer engedtek ki; ekkor aludtam egy 
keveset, sőt, az egyik délelőtt még órát is tartottam az iskolában. De e néhány na-
pom eseményei főleg a szeku épületében zajlottak, és Király Ernő – ha tetszett 
neki, ha nem – meg kellett ismerje azokat. Azt azonban nem csodálom, hogy talál-
kozónkról szóló jelentésében a hallottakról egy csepp kedve sem volt beszámolni 
szekus főnökeinek. Közben persze azt is elmondtam, hogy a magam része mi volt 
az Ellenpontok létrehozásában. Ezt nyugodtan beírhatta volna „információs jelen-
tésébe”, hiszen én is elsoroltam mindent (hogy a szerzőt védjem, a Takács Ferenc 
Lăncrănjanról szóló írását ekkor is az enyéim közé vettem) a vallatás végén megírt 
utolsó nyilatkozatomban. 

Beszélgetésünk utolsó része a Királyé volt. Akkor még nem értettem, hogy 
miért sorolja el újra részletesen, hogyan hurcolta meg a szeku, miután átadtam neki 
az Ellenpontokat, és talán még a kolozsvári útjához is fűzött egy rövid kommentárt. 
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Arra gondoltam akkor, hogy a kávébárban elfogyasztott ital készteti az általam rég 
ismert események időrendi sorrendbe szedéséhez, és arra, hogy igyekezzen emlé-
kezetébe vésni az időpontokat. Eszembe sem jutott, hogy ez előgyakorlat annak a 
koncepciónak a kidolgozásához, mely szerint ő nekem mindezt addig soha el nem 
mondta, mert a dolgok megtörténtekor félt velem találkozni. A Molnár Jánosnak 
mondottak bizonyítják, hogy számára immár ez a változat érvényes. Ezért bízta 
(kétségtelenül csak képzeletben vagy valamifajta vágyként) Nagy Bélára, hogy az 
értesítsen róla engem.  

Még nem ismertem a szekus archívum dokumentumait, amikor a Kétes kap-
csolatok és téves kijelentések című visszaemlékezésemben ezt írtam: „Amikor a 
hosszú beszélgetés után kijöttünk a cukrászdából, Király Ernő arcán különös lágy-
ság ömlött szét. Úgy néz rám – gondoltam akkor –, mintha sajnálná, hogy neki is 
része van a meggyötretésemben.”   

Pedig lehet, hogy csak zavarták az elmondottak, engem pedig elfogott a jóhi-
szeműség. 

A kávéházi beszélgetés leírását követően Király közli Molnár Jánossal, hogy 
én újra találkoztam egyszer vele. Ő akkor állítólag nyugtatgatott engem, hogy nem 
lesz politikai per, majd hozzátette:  

„Én még akkor sem tudom, hogy ki csinálta az  ELLENPONTOKat.” Pedig 
ezt nemcsak én mondtam el a bárban, hanem biztosan megtudhatta szekus ismerő-
seitől is.  

Molnár megkérdezte tőle: Karcsi nem számolt be arról, hogy mi zajlott le a 
szekun? 

Király válasza: Semmit az égvilágon nem mondott. (I. m. 81. o.) 
Ez persze nem igaz. De tekintettel arra, hogy a kétórás beszélgetésünkről va-

lamilyen oknál fogva nem volt hajlandó jelentést írni szekus főnökeinek, doku-
mentum nem maradt az akkor elhangzottakról.  

Arról viszont, hogy kik „csinálták” az Ellenpontokat, sokat mondott 1982. 
december elsején Tóth Ilona is, amiről Király jelentése azon év december 6-án 
megszületett, és megvan napjainkig.  

Király Ernő nagyváradi ügyvéd kétségkívül mindenekelőtt a presztízsét fél-
tette a „baráti köre” előtt. A narancssárga zacskó szekusok általi felemlítése való-
színűleg álmatlan éjszakákat okozott neki. Ezért „tette át” decemberre a kölcsön-
kapott Ellenpontok visszaadásának az idejét, hogy ezáltal megpróbálja egyfajta 
szómágiával semmissé tenni azt, hogy a zacskót a szekusok egyáltalán így szóba 
hozták. De az igazat ma már a saját maga által létrehozott dokumentumokkal tud-
juk bizonyítani.  

 
Göteborg, 2013. március 
 
 

Tóth Károly Antal: Hogyan találta meg a román állambiztonság az Ellenpontokat. 
Az erdélyi szamizdat felderítésének dokumentált története. Kapu, 2013. 4., 5. és 6–
7-es dupla száma. 
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Találkozások Kallós Zoltánnal 
 
A feleségemmel, Ilonával mi is ott voltunk a tavalyi Kolozsvári Magyar Na-

pokon, amely 2014-ben augusztus 18-tól 24-ig, vagyis hétfőtől vasárnapig tartott. 
Örömmel fedeztük fel a műsorban, hogy pénteken egy régi kedves ismerősünkről, 
Kallós Zoltán néprajzkutatóról és népzenegyűjtőről készült filmet láthatunk. Ő 
maga is ott lesz, akivel – messze sodorván minket sors – egy futó budapesti talál-
kozást leszámítva, amikor egy néprajzi rendezvényre sietett Karikás Péterrel, éppen 
harminc éve nem láttuk egymást.  

Annak idején a vele való megismerkedésünk is péntekre esett, mert a nagy-
váradi Ady Endre Irodalmi Kör, amelynek vezetőségi tagjai voltunk, minden héten 
ennek a napnak a délutánján tartotta estébe nyúló összejöveteleit. Zoltán 1980. 
január 25-én volt először körünk meghívottja. Az ülés után minden bizonnyal az 
történt, ami általában szokott: a vendégeink, valamint a kör azon tagjai, akiknek 
erre kedvük volt, a találkozót meghittebb beszélgetéssel egy magánlakásban – ak-
koriban éppen a miénkben – folytatták.  

Ugyanabban az évben december 12-ére is meghívtuk Kallós Zoltánt, aki ek-
kor az Ördögszekér együttest, valamint a kolozsvári táncház néhány tagját is elhoz-
ta – ahogy a Fáklya napilapban az eseményről aznap megjelent hír közölte – „gya-
korlati bemutatóra”. (Lásd: Péntek esti szabadságunk – A nagyváradi Ady-kör húsz 
éve, Bihari Napló Kiadó, Nagyvárad, 1998, 206., illetve 208. oldal.) Ez utóbbi al-
kalomkor alagsori lakásunkban a társaságot Kolozsvárra visszavivő éjszakai vonat-
indulásig szólt a zene és perdült a tánc. Magyar népzene és magyar népi tánc. 
Mindezzel nem zavartunk senkit, mert fölöttünk óvoda, továbbá evangélikus imate-
rem és iroda lévén, éjszaka ember akkoriban ott nem tartózkodott. 

Még Nagyváradon éltünk, amikor az egyik évben a feleségemmel Kallós 
Zoltán meghívására Szent Bertalan napján (augusztus 24-én) részt vettünk a tatárok 
1717. évi pusztítására emlékező istentiszteleten a széki református templomban. 

Minden bizonnyal máshonnan is hallottam a csángók helyzetéről, de amit 
Kallós említett találkozásaink alkalmával mondott, képezte a fő forrását annak, 
amit később, 1982-ben az Ellenpontok szerkesztősége Programjavaslatának kilen-
cedik pontjában róluk írtam. Ebben röviden benne van akkori helyzetük, amely 
mindmáig nem sokat változott:  

„IX. Követeljük, hogy a még magyar anyanyelvét beszélő moldvai csángó-
ság – a jelenlegi gyakorlattal szemben, amely a csángóság egészét románnak 
tekinti – újból magyarnak vallhassa magát, és bekapcsolódhasson a magyar kul-
túrkörbe. 

1./ Beléphessen a magyar nemzetiség érdekvédelmi szervezetébe. 
2./ Anyanyelvét szabadon használhassa. 
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3./ Újra létesüljenek magyar nyelvű iskolák. 
4./ Joga legyen vallása nyelvét megválasztani. 
5./ Szüntessék meg a csángóság elszigetelését és a magyarság többi részével 

való kapcsolatainak akadályozását, a csángó falvak látogatóinak kiüldözését.” 

A Programjavaslat a román állammal szembeni követeléseinket tartalmazza. 
Ezt csatoltuk az Ellenpontok szerkesztőségének Memorandumához, amely a romá-
niai magyarság helyzetének rövid felvázolása után összefoglalja a kisebbségekre 
vonatkozó nemzetközi jogszabályok hiányosságait. A kettőt – mint ismeretes – 
együtt küldtük el a helsinki értekezlet madridi utókonferenciájához 1982 őszén.  

A román állambiztonság már akkor novemberben lecsapott reánk, és bár 
Nagyváradon semmi bizonyítékot ellenünk nem találtak, (szó szerint) kierő-
szakolták, hogy (előzetes megegyezésünk értelmében hárman: Ara-Kovács Attila, 
Szőcs Géza és jómagam) elismerjük (valós) szerepünket a szamizdat készítésében.  

Az Ellenpontok-ügy után a feleségemmel, Ilonával, a román állambiztonság 
feltételezhető további zaklatásai elől Magyarországra kívántunk áttelepedni. Ez 
Illyés Gyuláné és Csurka István segítségével másfél év múlva sikerült. Addig több-
ször is jártunk a kolozsvári magyar konzulátuson, és mivel a lakásukhoz közel 
szálltunk meg, Kallós Zoltánt és akkor még jó erőben levő, igen rokonszenves 
édesanyját minden alkalommal meglátogattuk. ’83 januárjában ott ismerkedtünk 
meg Tőkés Lacival. Abban az időben így szólítottuk; azóta a beceneve háttérbe 
szorult. Ő Désen volt akkor lelkész. Mikor betoppantunk, éppen az ottani fiatalok-
kal készültek betlehemezni, vagyis karácsonyi műsorukat bemutatni Kallóséknak. 
Addigra már köztudott volt, hogy László Szőcs Géza közvetítésével az erdélyi 
református egyház helyzetéről szóló tanulmányt juttatott el az Ellenpontokba. (Két 
évig volt munkanélküli emiatt, majd aztán Temesvárra nevezték ki lelkésznek. 
Innen már igen jól ismert a története.) 

Kallós Zoltán tudta tehát, hogy Magyarországra készülünk. Egy ízben üzen-
te, hogy Knopp „Andris” beszélni szeretne majd velem. Az illető becenevét hasz-
nálta, ami kétségtelenül azt jelezte, hogy személyes viszonyuk a közvetlenebb faj-
tából való. Nem volt az ritka, hogy magyarországi pártfunkcionáriusoknak erdélyi 
értelmiségiekkel jó emberi kapcsolatuk jött létre, és amennyire lehetett, segítséget 
is nyújtottak nekik.  

Egyszer Magyarországról hazautaztában Zoltán egy ismerősével leszállt 
Nagyváradon a vonatról, és bejöttek hozzánk. A feleségem ízletes főztjéből együtt 
ebédeltünk. Barátságos beszélgetés közben Kallós személyesen is megerősítette, 
hogy áttelepedésünk után, Knopp látni akar engem. Előzőleg már megérdeklődtem, 
ki az az ember, és elterveztem, miről fogok vele beszélni.  

Magyarországon nagyon sok emberrel ismerkedtünk meg, így Karikás Péter-
rel is, aki a külügyben dolgozott (azóta elhunyt), és – mint mondta – baráti kapcso-
lat fűzte Knopp Andráshoz. Ő is szorgalmazta, hogy menjek el hozzá, és megadta 
annak a munkahelyi telefonszámát.  

A találkozóra egy bő hónappal az áttelepedésünk után, 1984. augusztus 7-én 
került sor. Knopp András abban az időben a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-
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ponti Bizottsága Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályának (rövidítve: 
MSZMP KB TKKO) osztályvezető-helyettese volt, és nemrégen fejezte be egy 
tanulmányát a magyarországi ellenzékről. A székhelye ott volt a pártközpontnak a 
Margit híd pesti hídfője közelében emelt épületében. Mikor bejutottam, hellyel 
kínált az asztala átellenes oldalán, és egy darabig mindketten hallgattunk, vártuk a 
másikunk megszólalását. Knoppnak az volt a módszere, hogy kivárta, amíg a másik 
fél – nevezzük mondjuk segítséget kérő embernek – kezdeményezi a beszélgetést. 
Biztosan sokat elárul mindenkiről, hogy ilyen körülmények között miként szólal 
meg. Én untam meg hamarabb, és azzal törtem meg a csendet, ami Kallósék nagy-
váradi látogatásakor kérdésként bennem megszületett.  

– Az erdélyi magyarok, különösen az értelmiség – mondtam neki – hiányol-
ják, hogy a magyar állam nem tesz többet azért, hogy a megmaradásukat szolgáló 
nemzetiségi jogaik valóban érvényesüljenek.  

Közben – ahogy a találkozó előtt Csoóri Sándor megjósolta – Aczél György 
is bejött egy negyedórára.  

Az általam felvetett problémára azt mondták, hogy ha a magyar állam fel-
lépne a kisebbségek érdekében, akkor egyedül maradna, mert nem találna szövet-
ségest. A Szovjetunióban a helyzet sok vonatkozásban közös azzal, ami Romániá-
ban van, a Nyugat pedig külpolitikája miatt rokonszenvez Romániával, de a nem-
zetközi jog sem támogatja a kisebbségeket. 

Elmesélték – talán Aczél kezdte el –, hogy a Szovjetunióban nemrégen meg-
jelent Franciaországról egy könyv, amely megemlítette, hogy ott a francián kívül 
őshonos kisebbségek (bretonok, okszitánok, baszkok, katalánok, korzikaiak, néme-
tek, flamandok) is élnek. A szovjet könyvre a francia kommunista párt akkori főtit-
kára, Georges Marchais egy dolgozatban felháborodottan reagált. Kijelentette – 
ahogy azt minden rendes francia teszi –, hogy Franciaországban nincsenek nemze-
tiségek, mert ott mindenki francia, függetlenül attól, hogy éppen milyen „tájnyel-
vet” beszél. Ezzel a felfogással összeegyeztethetetlen – mondták beszédpartnereim 
–, ha mi a környező országokban élő magyar nemzetiség problémáit szóba hozzuk.  

Aczél György végül felidézte Balogh Edgárnak az erdélyi magyarokkal kap-
csolatos jól ismert mondatát: „Ne lőjetek arra a repülőgépre, amelyiken kétmillió 
túszotok található”. Erre megjegyeztem, hogy azt a repülőt valahogyan a valóság 
talajára kellene kényszeríteni mégis. 

Aczél távozása után Knopp még keresgélt egy páncélszekrényben a Georges 
Marchais műve után, de emlékezetem szerint nem találta meg.  

Végül megkérdezte, miben tudna nekem és családomnak segíteni? A lakást 
és az állást említettem. Kérésére elmondtam, hogy olyan állást szeretnék, ahol a 
magyar kisebbségek problémáival foglalkozhatok. Azt folytatnám, amit az Ellen-
pontokban, különösen annak Programjavaslatában és Memorandumában megírtam, 
és amit mondjuk egy jelenleg még nem létező hungarológiai intézetben tehetnék. 
(Egyébként nem sokkal ezután alakult az Országos Széchényi Könyvtárban a Ma-
gyarságkutató Intézet, amely megfelelt a magam munkahelyeként leginkább óhaj-
tott intézménynek.) Szívesen foglalkoznék kultúrtörténettel, például Budapest sze-
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repével a román művelődésben. De jó lenne akár valamilyen szerkesztői állás is, 
amelyik elég szabadidőt biztosítana a számomra lényeges nemzetiségi kérdések 
tanulmányozására.  

Meglátjuk, mondta Knopp András. Aztán mintegy mellékesen megjegyezte: 
az Erdélyből áttelepülő magyarok nyolcvan százaléka jelenti az itteni hatóságok-
nak, hogy a románok magyarországi információszerzésre próbálták beszervezni 
őket. Megkérdezte: mit gondolok, hogy a többiek miért nem jelentik ezt? Nekem ez 
ismeretlen terület volt, nem tudtam választ adni neki.  

Bollobás Enikő révén Karikás Péterrel többször is voltunk egy társaságban. 
Egy alkalommal megjegyezte, hogy olyan állást kértem Knopptól, amilyet az ma-
gának sem tudna keríteni. Nem mondta, hogy melyik ötletemre gondol. Majd ő is 
megkérdezte, nem is egyszer, hogy szerintem az áttelepültek egy része miért nem 
említi a beszervezésükre irányuló román kísérleteket? Eltelt egy kis idő, míg rájöt-
tem, hogy valószínűleg az én beszervezésem és a vele kapcsolatos hallgatásom oka 
érdekli őket. De miért vettem volna mindjárt magamra, ha engem nem próbáltak 
meg beszervezni? Nevetséges lett volna, ha ezt magyarázni kezdem. Csak nem 
képzelik, hogy a „hallgató” húsz százalék egyetlen tagja sem kerülhette el a romá-
nok erre irányuló próbálkozását? 

Volt ugyan egy alkalom, amikor a beszervezés szándékának a fuvallata egy 
magyarországi román diplomata részéről megérintett engem. De ez valamivel ké-
sőbbi történet.  

1984. július 8-án költöztünk át Magyarországra, és augusztusban a Magyar 
Film-és TV-művészek Szövetsége két romániai vendégének érkezésekor tolmács-
ként alkalmazott engem. Gina Patrichi színésznő és Malvina Urşianu rendezőnő a 
második világháborúban lejátszódó egyik filmjüket akarták bemutatni a magyar 
filmeseknek. Nyár lévén, mindenki szabadságon volt, ezért szeptemberre halasz-
tódott a bemutatás. Így, amíg a két hölgy Magyarországon időzött, az volt a fő 
feladatom, hogy egy rendelkezésünkre bocsátott sofőr és gépkocsi segítségével be-
mutassam nekik a Balaton és Szentendre közötti vidék szépségeit. A végén egy 
estélyt rendeztek nekik. Itt egy régi ismerőssel találkoztam, akit Chira Ioannak 
hívtak, és akkor Románia kulturális attaséja volt Budapesten. Korábban Nagyvára-
don a párt megyei kulturális osztályát vezette, és mi, a kör vezetői az ő idejében 
mondattuk le az Ady Endre Irodalmi Kör akkori elnökét, mert a pártszervek indo-
kolhatatlan utasításainak szó nélkül engedelmeskedni akart. Ezt az eseményt ne-
veztük mi „köri robbantásnak”, amikor Chira vezetésével a felettes kulturális szer-
veink szó nélkül elfogadták az általunk kinevezett új vezetést és igényelt működési 
szabadságunkat, miután képtelen viszonyulásaik további fenntartása esetére azt 
javasoltam, hogy mondjuk ki a körünk önfeloszlatását, és erről, valamint az okairól 
értesítsük a romániai magyar folyóiratok szerkesztőségeit. A helyi kulturális fölöt-
teseink mindjárt ki is jelentették, hogy körünk működésével nincs semmi problé-
májuk.  

Ez a Chira Ioan Nagyváradon soha nem tapasztalt szívélyességgel beszélt 
Budapesten velem, és a végén meghívott, hogy látogassam meg őket a román 
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nagykövetségen. Gyanakodtam, hogy itt esetleg valami csapdát tartogatnak nekem, 
de ezt leszámítva sem találtam semmi vonzót egy ilyen meghívásban, ezért azt 
mondtam: majd találkozunk még a mostani estélyhez hasonló alkalmakkor. (Persze 
ilyenre nem került többet sor.) 

Az az igazság, hogy életemben először 1981 tavaszán elegyedtem szóba 
olyan személlyel, akiről tudtam, hogy szekus. Magyar volt, András Alexandru 
(vagyis Sándor) őrnagynak hívták. Ara-Kovács Attila elrejtett írásai érdekelték, és 
felhívott nagyváradi hivatalukba egy kis beszélgetésre. Az iskolámban keresett 
engem. Én akkor érkeztem az óráimat tartani, és összefutottunk az udvar hátsó 
kijáratánál. András ott elmondta, hogy az aligazgatónőnek Tóthként mutatkozott 
be, mondván, hogy a rokonom, és ezért akar velem találkozni. Ő akkor tovább 
ment, én pedig az iskola igazgatóságán mindjárt tisztáztam: ez egy szekus volt, és 
nem vagyunk rokonok. Csak nem képzelte ez az ember, hogy respektálom az „in-
kognitóját”, és rejtegetni hagyom az igazságot.  

A székhelyükön történt találkozón az Ady Endre Irodalmi Kört körülvevő 
furcsa hivatalos ellenszenvről beszéltem András őrnagynak a legtöbbet. Egy ne-
gyedórányi időre odaült mellém Sălăgean őrnagy, hallgatta a beszélgetésünket, és 
csak a végén szólalt meg fenyegetően: nehogy még egyszer itt (vagyis a 
szekuritátén) találkozzunk!  

Másfél év múlva ő irányította az Ellenpontok felderítését, melynek során fi-
gyelmük bizony főleg reám összpontosult. 

Az Ellenpontok ügy után szerintem örültek, hogy elhagyjuk Erdélyt, és tény, 
hogy nem akartak engem bármibe is „beszervezni”.  

Főleg újonnan szerzett budapesti ismerőseink találtak nekem különböző rö-
videbb munkaalkalmakat: tolmácskodtam, Unesco-felmérést végeztem tudományos 
intézményeknél, egy tudományos könyv szövegének a kódolásán dolgoztam, köz-
ben az Európa Kiadó számára néhány francia nyelvű könyvet lektoráltam. Végül 
Bakos István művelődéskutató segített az Országos Magyar Levéltárban munkát 
kapnom. A kiegyezés korának anyagát szándékoztak több kötetben kiadni, és a 
szerzőknek én készítettem a levéltári anyagokból a megíráshoz felhasználandó 
jegyzeteket. Ez nem végleges állás volt: a szerződésemet évente megújították. 
Egyébként nagyon érdekes munka volt, de napi nyolc órámat vette igénybe, és én 
továbbra is inkább a kisebbségek helyzetével szerettem volna foglalkozni.  

Lazább munkaviszonyt keresve megpályáztam a tankönyvkiadó kémia-
könyveinek, majd a Gondolat földrajzi tárgyú könyveinek a szerkesztését. Mindkét 
helyen a kezdeti szívélyes fogadtatás után megfagyott a légkör, majd negatív vá-
laszt kaptam.  

A tankönyvkiadónál kémiakönyvek szerkesztéséről lett volna szó. A máso-
dik találkozón a főszerkesztő elmondta, hogy akkoriban új rendszerű kémia-
könyveket vezettek be Magyarországon, s olyan emberre lenne szükségük, akinek 
van oktatási gyakorlata benne. Megnéztem a könyveket. Romániában öt évvel ko-
rábban kezdték az új rendszer szerinti oktatást. Összesen tizennyolc éven át tanítot-
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tam kémiát is, az utóbbi öt éven át már ebben az új rendszerben. Mégis visszautasí-
tottak.  

A Gondolat Kiadó földrajzi tárgyú könyvek számára keresett szerkesztőt. El-
ső találkozásunk alkalmával megkérdeztem a természettudományi osztály akkor 
még igen barátságos főszerkesztőjét, az azóta elhunyt Fehér Györgyöt: lehet-e aka-
dály az, hogy én nem földrajz szakot, hanem biológiát végeztem? Az nem – mond-
ta határozottan. Egyébként a kinevezés kérdésében nem ő, hanem „fennebb” dön-
tenek – tette hozzá. Megígért telefonhívásai aztán elmaradtak, én tárcsáztam fel 
végül. A visszautasítás indoklása természetesen az volt, hogy nem földrajz szakot 
végeztem. Utólag ezt a felcsillanó lehetőséget sajnálom a legjobban, mert ennek az 
állásnak nem nagyon lettek volna politikai természetű érintkezési pontjai, a földrajz 
pedig gyönyörű tárgy, és nem ismeretlen számomra. 

A jelenség 1988. február elején az esztergomi egyetemisták előtt tartott elő-
adásom után vált számomra érthetővé. A találkozót Németh Zsolt, a Fidesz azóta 
több funkciót is betöltő, a külügyekre specializálódott politikusa szervezte, és maga 
vitt ki Esztergomba a kocsijával. Amikor visszatértünk, szóba került, mennyire 
szeretnék a két és fél éve megalakult Magyarságkutató Intézet munkatársa lenni. 
Induláskor Benda Kálmán történésztől, a Történettudományi Intézet osztályvezető-
jétől kaptam ajánlólevelet Juhász Gyulához, aki egy személyben volt ennek az 
intézetnek és a Széchényi Országos Könyvtárnak is az igazgatója. Érdeklődésemre 
akkor azt a választ kaptam, hogy nagyon szűk a keretük, egy tucat emberre se futja. 
Ahogy telt az idő, már lassan harminc felé járt a belső munkatársak száma, de még 
mindig nem volt egy sem, aki tudott volna románul. (Barabás Béla kapta feladatul, 
hogy tanulja meg ezt a nyelvet, de nemigen haladt vele.) Nekem viszont, aki jól 
tudtam románul és történelmi érdeklődésemről is bizonyságot adtam, továbbra sem 
jutott hely. 

Az erről folyó beszélgetésben Németh Zsolt, aki a közgazdaságtudományi 
tanulmányainak befejezése után az MTI Magyarságkutató Intézetében volt éppen 
aspiráns, miután az oda való bejutási kísérleteimet vázoltam, bevallotta, hogy 
Romsics Ignác történész, az intézet akkori igazgatóhelyettese elárulta neki: a párt-
központból szóltak le, hogy engem ne vegyenek fel.  

Ebben a döntésben feltehetően nem a „Knopp Andrisé” volt döntő szó, de 
minden bizonnyal ő is szerepet játszott abban, hogy én és a családom nem találtuk 
meg a helyünket Magyarországon. Nem sikerült saját lakást kerítenünk, amelyet 
otthonunknak érezhettünk volna (már három és fél éve éltünk a Flóra néni nagylel-
kűségéből az ő ingatlanában, és ottlakásunk vége sehogy sem derengett), se egy 
olyan a munkaterületet, amely felé engem egy mindinkább erősödő felelősségérzet 
hajtott. 

Bár igen nehezen viseltük, nem tekintettük igazán tragikusnak a helyzetün-
ket. Egyszer hátha mégiscsak ránk süt a napfény. Végül is mit várhatunk kom-
munista hivatalnokoktól, akiknek emberi mivoltát nem is ismerjük? Knopp András 
például 1989-től az üzleti élettel foglalkozó magánember lett, és jelenleg nem is 
Magyarországon, hanem tudtommal Moszkvában él. 
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A Németh Zsolttól származó információ eldöntötte a sorsunkat. Ilona, a fele-
ségem már egy ideje mind azt szorgalmazta, hogy menjünk el innen, Magyar-
országról, ahol mind biztosabb, hogy soha nem fogjuk otthon érezni magunkat. 
Ezen a napon azt mondtam neki: a dolog eldőlt, máris készülünk elhagyni azt az 
országot, amely lemond rólunk. 1988. március 30-án (a Fidesz megalakulásának a 
napján) elrepültünk Svédországba. Egy kanadai kitérővel azóta is itt élünk. 

Amikor a tavaly nyáron, röviddel érkezése után megpillantottam a vetítő-
teremben, Kallós Zoltán néhány emberrel beszélgetett, majd egy listafélét tartva a 
kezében figyelmesen tanulmányozta azt. Odamentem hozzá, köszöntöttem, és 
megkérdeztem, emlékszik-e rám? Nem – mondta, s tagadólag intett a fejével. Be-
mutatkoztam, és emlékeztettem néhány dologra, főleg az Ellenpontok utáni közös 
emlékeinkből. Megrázta a fejét, és elnézett. A feleségem néhány székkel arrébb ült. 
Mondtam, hogy ő is ott van, s feléje mutattam. Arra se pillantott. Öreg vagyok már 
– mondta nem túl nagy meggyőződéssel. Rövid ideig még erőltetni akartam a dol-
got, de olyan volt, mintha nem is akart volna ránk emlékezni.  

A feleségemmel felálltunk és kijöttünk a teremből. Később közös ismerő-
seinktől megkérdeztük: tudtukkal hogyan működik a Kallós emlékezete? Azt 
mondták, hogy jól. De hiszen akkor az lett volna a természetes, ha legalább utal 
arra, hogy mi a baja velünk.  

Kallós Zoltán most tölti be a 89. életévét. Ebben a korban már – különösen a 
férfiaknál – előfordulhat az emlékezet akár teljes elvesztése is. Ha ez az eset áll 
fenn, a régi események továbbra is megőrzik szép emberi értéküket, és Zoltán ne-
vét imáimba foglalom.  

 
 
Göteborg, 2015. február.  
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Az Ellenpontok színe és fonákja 

Ara-Kovács Attila, a szamizdat hajdani „főszerkesztője”  
politikai nézeteinek és viszonyulásainak változásai 

 
A Nagyváradon 1982-ben megjelent földalatti kiadvány minden számának 

címoldalán ez a szöveg áll: „Az ELLENPONTOK folyóirat. Megjelenése alkalom-
szerű. Célja a kelet-közép-európai emberi jogfosztottságnak – s ezen belül az erdé-
lyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális elnyomásának – ismertetése.” A meg-
fogalmazás nem tesz különbséget az általános emberi jogok hiánya, és a magyar 
etnikum sajátos jogainak hiánya között. A két jelenség valóban szorosan össze-
függ: szükségszerű, hogy egy jogtipró társadalomban a kisebbségek elnyomása a 
többségénél is súlyosabb, mert ők már számarányuknál fogva is fokozottabb mér-
tékben kiszolgáltatottak. 

Az fenti idézetet Ara-Kovács Attila fogalmazta, akárcsak a folyóirat első, 
Meggyőződéseink című, programnyilatkozatnak beillő írását is. Az utóbbi meglehe-
tősen elvont szövege azokhoz szól, akiket „a szabadság lehetősége a személyes 
felelősség és boldogulás közösségi egyetemességére” döbbent. Lényeges mondata: 
„E lap megindítása mindenekelőtt annak az erkölcsi felháborodásnak az eredmé-
nye, amely e mai román rendszerrel súlyosbított kelet-európaiság viszonyai között, 
történeti tapasztalatait mérlegelve, türelmének határaira ébredt.” A hiteles igazság 
keresésének igényeként szögezi le: „a lap célja nem annyira ideológiai vita színte-
révé válni, mint inkább a szó gyakorlásának pluralizmusa révén megteremteni a 
felháborodás jogosságának tudatát…” (Ellenpontok. Pro-Print Könyvkiadó, Csík-
szereda, 2000, 29–30.) 

 
Helyes megállapítások  
Mostanában újra elolvastam Ara-Kovácsnak az Ellenpontokban megjelent 

írásait. Arra kerestem választ, hogy szamizdatunk megalapítója és fő szervezője a 
lap megjelenésekor milyen mértékben volt inkább az egyéni emberi jogok szószó-
lója, és mennyiben tartotta fontosnak a közösségi érdekek védelmét is. Erre egy-
részt az indított, hogy az eltelt időben magát többször is a liberalizmus képviselő-
jének nyilvánította, engem népi beállítottságúnak mondott, Szőcs Géza pedig sze-
rinte a két álláspont között „ingadozott”. (Gittai István: Tíz év után az Ellenpontok-
ról – beszélgetés Ara-Kovács Attilával. Bihari Napló 1993. január 14.) Ugyanakkor 
meg kívánom vizsgálni, hogy az erdélyi magyar kisebbség helyzetéről akkor vallott 
véleményével mennyiben egyeznek például a székelyek autonómia-törekvéseivel 
kapcsolatos utóbbi nyilatkozatai. A továbbiakban az Ellenpontokból idézett szöve-
gek és az azokban levő kiemelések mind tőle származnak. 

A nemzetiségi létünket is veszélyeztető társadalmi rend vonatkozásában nem 
volt közöttünk nézeteltérés. Ara-Kovács szavaival: „»megmenteni« az erdélyi ma-
gyarságot csak itt és csak most: lehetetlen. Ha az erdélyi magyarság emberi módon 
akar megmaradni, akkor nemcsak a mai román rendszerrel kell szembeszegüljön, 



Az Ellenpontok színe és fonákja 

439 
 

hanem minden olyan rendszerrel, mint amilyen e mai román rendszer is…” (Ellen-
pontok, i. m. 61. o.) 

1931-ben Romániában még nem volt kommunizmus, de abban az évben tar-
tották Moszkvában a Kommunisták Romániai Pártjának V. kongresszusát. Az El-
lenpontok ötös száma A nemzetiségi kérdés Romániában és a KRP feladatai cím-
mel közli az ott készült jegyzőkönyv egy fejezetét. Ara-Kovács Attila bevezetőt írt 
hozzá. 

„…hogy ma e szokványkongresszusnak lehet még valami érdekessége szá-
munkra, az e jegyzőkönyv tanúsága szerint épp a nemzeti kérdésben elfoglalt meg-
lehetősen meglepő, érdekes, és sok tekintetben helyes állásponttal magyarázható.” 
(…) „A kongresszus anyagában megfogalmazást nyernek olyan irányelvek, ame-
lyeknek mai »veszélyességét« egyedül az adja, hogy erdélyi magyarságunk jogai-
nak lényegét, központi problematikáját ragadják meg néhol. Vagy éppen e jogok 
megsértésének mikéntjét.” (…) 

„Az első (…) sarkalatos tézis” – folytatódik a bevezető –, „hogy Románia 
»soknemzetiségű állam«. Ennek helyességét nem egyszerűen az indokolja, hogy a 
ma Romániában élő elnyomott nemzetek számaránya a többszöröse a hivatalosan 
közöltnek, hanem az is, hogy egyes területek, a lelketlen és szerződésszegő kitele-
pítések ellenére még mindig legalább 90%-os »más-nemzetiségű« homogenitást 
mutatnak. 

Románia »gyarmatosító politikát folytat« a »megszállt« területeken. Tanul-
mányok és dokumentumok egész sora igazolja, hogy Erdélyben – melynek prob-
lematikussága a hovatartozást illetően egyedüli ma már – a telepítési és iparpolitika 
a legklasszikusabb gyarmatosítási ismérveket követi: rablógazdálkodás folyik e 
vidéken, a kényszerű népességcserék egzisztenciálisan-kulturálisan állandóan fel-
forgatják az életet, s az embereket megmaradt jogaikból is kifosztják. 

Fontos szempont, hogy a jegyzőkönyv »megszállásról« beszél, hisz történe-
tileg bizonyított, hogy a román kormánynak a két világháborúban játszott »hintapo-
litikája« érdemelte ki Erdély Romániához csatolását, s korántsem a dákoromán 
ostobaság történelmi blöffje. 

Az »elnyomott nemzetek önrendelkezési joga«, valamint az »elszakadási 
jog« a jegyzőkönyv meglepő két olyan ideológiai pozíciója, melyeknek, ha reális 
aktualitása ma át nem is tekinthető, ésszerű és – amilyen vonatkozásban lehet – 
tudományos mérlegelése jövőnk és jelenünk szempontjából is életbevágóan fontos. 
Hisz ha történeti jogaink precedenshelyzetét fenn akarjuk tartani, akkor ittlétünk 
emberi feltételeiben – önmagunkkal és nemzetünkkel szembeni bűn lenne – e jo-
gokról, a mai és tegnapi román propagandaszólamoknak engedve, lemondani.” 
(Ellenpontok, i. m. 195–196. o.) 

Néhány idézet a szerzőnek a belső emigrációról szóló cikkéből (7. szám): 
„Románia mindig is létszükségletének tartotta azt, hogy a területén élő egyéb 

nemzetek homogén együttélését megszüntesse.”(…) „Természetesen megsértették 
a trianoni diktátum ama kitételét, hogy a népességhomogenitáson és -arányon nem 
lehet népességcserékkel, be- és kitelepítésekkel módosítani.” (…) „A helyzet ma 
ott tart, hogy a mai román kormányzat akként él vissza a népességcsere lehetősége-
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ivel, ahogyan éppen nem szégyell. A magyarországi kormányzat nem akar, az itteni 
magyarság elnyomott vagy gerincetört vezetői pedig nem tudnak ez ellen semmit 
sem tenni. S így tehetetlenül nézzük mind egész városok, megyerészek nyomtalan 
felszívódását, mind pedig azokat a teljesen abszurd következményeket, amelyeket 
e cserék szükségszerűen és minden más területen előidéznek.” (I. m. 284. o.) 

Az Ellenpontok kettes számának Dokumentumok rovatába – az aláírók felté-
telezett kilétével kapcsolatos fenntartásai ellenére, akik egyébként az azóta eltelt 
évtizedek alatt se buktak föl az ismeretlenségből – Ara-Kovács Attila a 62-ek leve-
lét tette, és a szerkesztőség két másik tagjával hangszalagra vett beszélgetést folyta-
tott róla. Itt is csak az ő szavaiból idézek:  

„E levél célja, hogy az utóbbi időben gyakrabban – de mégsem elég gyakran 
és nem elég hatásosan – emlegetett jogfosztottságunkat ismertesse úgymond a ro-
mán értelmiséggel, s egy egyetemes emberség nevében nyerje meg őket szövetsé-
gesül.” (I. m. 74. o. ) 

 „Számomra – ha pozitív megállapításokról akarunk beszélni – a románok 
megnyerésének a taktikája merőben másodlagos probléma. Fontossági sorrendben 
ezt megelőzik azok a jelzések, melyek szerintem az itteni magyar öntudatosodás 
újabb fejleményeire utalnak. E levél ennyiben nem jelentéktelen mérföldkő. (…) 
Ezek a »létező szocializmus« bűvöletében »felnőtt« emberek életük folyamán most 
először döbbentek rá, és fogalmaztak úgy, hogy az, ami itt van, nácizmus... (…) és 
egy tört-matos szlengben: neofasizmus.” (I. m. 80. o.) 

(…) „Románia – csak e században többször bebizonyította már – a bűnös 
emberek sértett önérzetével és a jogtalanságokat tetézve, nemcsak Erdélyre fog – 
az egész Erdélyre fog – egyre agresszívebben igényt formálni, hanem Magyaror-
szágra is rá fog törni, valahányszor az ún. nagypolitikai helyzet ezt számára lehető-
vé teszi. Ne feledkezzünk el 1919-ről, 1944-ről, sőt ne feledjük azt a román »segít-
ség«-felajánlást sem, amely 1956-ban még az oroszok étvágyán is túltett. 

A kommunista társadalom belső logikája e tekintetben is csak súlyosbítja a 
helyzetet; be kell látni, e rendszerben semmilyen emberi probléma meg nem oldha-
tó – hogy lehetne akkor épp a nemzetiségi kérdést megoldhatónak tekinteni ben-
ne?!” (I. m. 81. o.) 

Részlet a Betiltott történelem című sorozat beharangozó írásából: „Nem tu-
dományoskodó kényszer, hogy szóba hoztuk a múltunkkal való visszaélés politikai 
machinációit. Nekünk, magyaroknak, s ezen belül erdélyi magyaroknak, történel-
münket háromszorosan is megtiltották akként megvallani, amiként az volt. (…), s 
alig teszi meg gyermeklépteit napjainkban a magyar történetszemlélet új és végre 
tisztességesebb kurzusa, Romániában a fasiszta könyvek plejádjai ütik föl fejüket, 
(…) fenyegetve létében az erdélyi magyarságot…” (I. m. 194. o.) 

Ara-Kovács Bevezetés a fasizmusba című írása Ion Lăncrănjan 1982 elején 
Erdélyről megjelent könyvéről és egy azt méltató román cikkről szól: „A könyv és 
a cikk furcsa folyamat határállomása: sejtéseinken túl révükön most már bizonyí-
tékokkal is rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy a román állam milyen irányba 
próbálja terelni a nemzeti kérdés végleges megoldásának folyamatát. Egziszten-
ciális szempontból ez nagyon súlyos jövőt ígér.” (I. m. 97. o.) (…) „Lăncrănjan le-
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leplezte Ceauşescut; tetten érhetővé tette számunkra a valóságot: Romániában fa-
sisztának lenni állampolgári kötelesség. S a magyargyűlölet – a terhelt lelki-
ismeretek íratlan, de örök törvényeként – e kötelesség elmaradhatatlan velejárója.” 
(I. m.  98.) 

Egy másik cikkben szóvá teszi, hogy a Szabad Európa Rádió magyar részle-
ge csak magyarországi problémákról szól, a környező országok magyar kisebbsé-
gei nem kapnak teret programjaiban: „Az Erdély-probléma: egyetemes magyar 
probléma. Egyetemes magyar érdekekről van – ill. az említett összefüggésben saj-
nos nem esik – szó. A románság erre már rádöbbent; ezzel nemcsak politikai szem-
pontból, hanem gátlásainak feloldása szempontjából is lépéselőnyben van. (…) De 
önmagunknak kell szemrehányást tennünk, ha érdekellentéteinket magunkba fojt-
va, az idők végezetéig kibékíthetetleneknek s ezeket az érdekeket örökre elveszet-
teknek nyilvánítjuk. Arról nem is beszélve, hogy egész nemzetünk – és meglehet, 
hogy egész Kelet-Európa – történeti perspektíváját terheljük meg így oktalan szo-
rongással.” (I.m. 299.) 

Érdekes következtetésre jut a Jogi helyzet és társadalmi függés című írásá-
ban, ahol két fogalom („Alattvalónak lenni: jogszerű kiszolgáltatottság”, illetve: 
„Állampolgárnak lenni: jogszerű meghatározottság”) jelentésének elemzése után (I. 
m. 304. o.) kijelenti: „A társadalom gonddal ügyel (…), hogy ne az ember-volt 
közvetlen konkrétsága legyen az, ami a társadalmi mozgásban jogos helyet biztosít 
az embernek, hanem a tény, hogy előbb a társadalom által legyen meghatározva, e 
meghatározás révén értékelve, s így a meghatározás és értékelés révén cselekvését 
bizonyos irányba lehessen terelni. E terelőút politikai keresztneve: liberalizmus, ha 
demokráciáról van szó (…)” (I. m. 305. o.) Ez azt jelenti, hogy a liberális demokrá-
cia is meghatározza az emberek magatartását a társadalomban. Természetesen egé-
szen másként, mint egy szokványos diktatúra, de Ara-Kovács itt idézett felfogásá-
ban az egyéni szabadság megvalósítását célként kitűző emberi közegben is valami-
lyen módon érvényesül a közösségi jelleg. Ezért, ha jól megnézzük, az individua-
lizmus eluralkodása a liberálisnak mondott társadalomban is emberellenes. 

Véleményem szerint a nemzeti-nemzetiségi kérdésekről az Ellenpontokba írt 
szövegeiben Ara-Kovács Attila – meglehetősen sajátos módon – a leginkább itt 
nyilatkozott meg liberálisként. 

 
Zsidókkal kapcsolatos észrevételek 
Az Ellenpontok számos írása érinti vagy részletesebben is taglalja a zsidók 

akkori helyzetét és a világháborúban őket ért szörnyűségeket. A folyóirat negyedik 
száma Lévai Jenő Zsidósors Magyarországon című könyvének A szomszédos álla-
mok zsidóságának megsemmisítése című fejezetéből közöl. Ara-Kovács bevezető 
sorai így indokolják a választást: „Mivel az utóbbi időben (…) megszaporodtak 
azok a román vádaskodások, melyek szerint a magyar nemzet felelős a Magyaror-
szágról és főképp Erdélyből deportált zsidók sorsáért, s ezzel szemben az akkori 
román kormányzatok nemhogy nem felelősek a zsidók ellen elkövetett gaztettek-
ben, de még meg is akadályozták a romániai zsidóság elpusztítását”, szükség van 
ennek a dokumentumértékű szövegnek a közlésére. (Ellenpontok, i. m. 158. oldal) 
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Ezúttal is csak az Ara-Kovács Attila írásaiból hozunk szemelvényeket. 
„A román tudat (…) furcsa tudathasadással viszonyul ahhoz, ha valaki zsidó: 

Erdélyben ez mindenképpen nemzeti karakter kérdése román szemszögből, ám 
magyar vonatkozásban csak vallási kérdés, hisz itt a zsidók szinte kivétel nélkül 
magyar nemzeti tudattal rendelkeznek. (…) A zsidóságra ugyanis mindig nagy 
befolyással volt az erdélyi magyarság vagy az itteni németek hangsúlyozott kultúr-
fölénye. Ez magyarázza egyébként e körben a zsidóság oly magas fokú asszimilált-
ságát, s egyben azt a tényt, hogy az erdélyi magyar kultúra” nem egy kiemelkedő 
(Ara-Kovács fogalmazásában: „gyakran legemberibb és legeurópaibb”) képviselője 
zsidó. (I. m. 165. o.) Persze különbséget kell tenni az egyes országok között: „a 
Szovjetunióban vagy Romániában, ahol a diszkrimináció szélsőséges volt és ma-
radt (…), a zsidóság nemzeti karaktere kívülről és belülről, pozitív és negatív ér-
telmében egyaránt erősödött. Magyarországon, Csehszlovákiában, ahol a társadal-
mi tűrés európai fogantatású volt, a zsidóság önmagát és a zsidókat csak mint val-
lást szemlélte és tudatosította.” (I. m. 174. o.) 

Erdélyben a magyarok valóban egy más vallású magyarnak tartották azokat 
a zsidókat, akikkel anyanyelvünk azonos volt. Ez a vélemény és viszonyulás volt a 
természetes a családomban, elágazó rokonságomban és ismerőseim körében is. 
Olyan volt ez, mint egy lelki örökség. Az eredetnek sem volt jelentősége, hiszen az 
ottani örményeket éppúgy magyaroknak érezzük mindmáig. Magyarországra köl-
tözve, eleinte inkább csak félreértésnek tartottam a „népiek” és a „demokratikus 
ellenzék” közötti ellentéteket. 

 „A zsidók nagy arányszáma a kommunista – és persze nemcsak kommunista 
– társadalmi ellenzéki mozgalmakban köztudott. Sokfajta magyarázata van ennek a 
ténynek. E magyarázatok nemcsak az okokat elemezték, hanem” – véli Ara-Kovács 
Attila – „bebizonyították azt is, hogy a zsidó »befolyás«, a zsidó »vezető szerep« 
sohasem volt rejtett kiterjesztése, érvényesítése valamiféle zsidó érdekszövetség-
nek, netán »összeesküvésnek«. A zsidók önmaguk emancipációját (…) az egész 
társadalom emancipációjának következményeképpen voltak hajlandók értelmez-
ni…”(I. m. 174. o.) 

Úgy tűnik, Ara-Kovács nem veszi észre a kijelentésében rejlő csapdát, mert 
a saját közösségi törekvéseiket mindenki számára kívánatosnak tartva, a zsidók 
mások sajátos érdekeit hajlamosak figyelembe nem venni, és így talán csak a nekik 
kedvező változásokat, a maguk sajátosságainak érvényesülését kiáltják ki haladás-
nak, emberi szabadságnak, az ezt elősegítő társadalmi szerkezetet pedig demokrá-
ciának. 

 „A koncentrációs táborokból hazatérő zsidók egy része, s közülük, ma már 
tudjuk, a kommunista párttagok jeleskedtek, meglehetősen jellemző és meglehető-
sen meggondolatlan gyűlölettel foglalták el azokat a vezető pozíciókat, amelyeket a 
megszálló orosz, majd román hatóságok – ahogy sokáig hittük – nem csupán azért 
ruháztak rájuk, mert zsidók voltak, hanem amiért soraikból került ki a Kom-
munisták Romániai Pártjának 80–90%-a. (…) Ma már egyre félelmetesebb, mert 
bizonyosabbnak tűnik, mint bármikor a kezdetben bátortalan feltételezés, hogy a 
»zsidókat« a szovjet cinizmus nemcsak illegalista múltjuk, hanem auschwitzi ta-
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pasztalataik alapján szemelte ki erre a célra. Magyarországon a nyilasterror elszen-
vedői és ezért a fasiszta módszereket legjobban ismerő egyének vették át a hatal-
mat meghatározó posztokat; Erdélyben a német haláltáborokból visszatértek voltak 
azok, akik a szovjetek által megkívánt (…) módszereket saját bőrükön szenvedték 
el, s ezért őket találták a legalkalmasabbnak arra, hogy e módszereket itthon is 
meghonosítsák.”  (I. m. 293. o.) 

Ara-Kovács az egyik írásában azt mondja el, hogy a hatvanas években „a ha-
talmi pozíciók zsidó származású birtokosai máról holnapra elveszítették állásai-
kat”. (I. m. 294. o.)  Az igazság az, hogy nem mindegyikük befolyásos állástól 
fosztatott meg, hiszen tízezrével vándoroltak ki Izraelbe. Kétséges, hogy ennyi 
„hatalmi pozíció” állt volna Romániában a rendelkezésükre. 

A zsidó állam is – akárcsak a német – minden egyes kiengedett emberért fi-
zetett a románoknak. 

 
A demokratikus ellenzék és az elszakított magyarság 
Balla Gyula és Dippold Péter A szomszéd országok magyarságának ügye a 

magyarországi független (szamizdat) kiadványokban (1976–1986) című tanul-
mányukban (készült 1986-ban, megjelent a Regio – Kisebbségtudományi Szemle 
1991. 2. évf. 1. számában) Kenedi Jánosnak egy 1984. február 25-én Budapesten 
elhangzott előadását elemzik. Kenedi a magyar úgynevezett demokratikus ellenzék 
működését három szakaszra osztja. Az elsőben (1976–1979) szerinte inkább csak 
teoretikus tudással bírt az ellenzék, empirikus ismeretei még nem voltak, ezért a 
nemzetiségi kérdés ritkán kapott teret a munkáikban. A második periódusban 
(1980–1981) a Bibó-emlékkönyv közös kiadása a népies-urbánus ellentét csökke-
néséhez vezetett. Ezen időszakban, új jelenségként, „az ellenzék és a kelet-európai 
külvilág összefüggésében a lengyel és a cseh szimpátia, kapcsolat mellé fölzárkó-
zott a szomszédos országokban élő magyar kisebbségek ügye is”. Ebben az időben 
alakultak ki a csehszlovákiai, valamint az Ellenpontok körüli erdélyi értelmisé-
giekkel a személyes kapcsolataik. 

A tanulmány szerzői megállapítják: „Itt olyan áttörés keletkezett, amelyben a 
magyar társadalom egyik legsúlyosabb feszültségforrása kezdte az ellenzék fi-
gyelmét a magyar valóság felé fordítani és fordítva: szélesebb közönség kezdte az 
ellenzéket komolyan venni azért, mert nyíltan beszélt erről a kérdésről.” Kenedi 
értékelése szerint ez a változás nagymértékben Tamás Gáspár Miklós előadássoro-
zatának és írásainak volt köszönhető, aki 1978 augusztusában Romániából (Er-
délyből) Magyarországra telepedett. 

A Kenedi János felosztása szerinti harmadik korszakban (1982–1984) újabb 
időszaki kiadványok láttak napvilágot Magyarországon, és ekkor jelent meg (1982 
folyamán) Nagyváradon az Ellenpontok folyóirat. 

Mindenki tudja, hogy a magyar kisebbségek problémái egyrészt arra a tényre 
vezethetők vissza, hogy a trianoni diktátum nemcsak az ország, hanem a nemzet 
testét is szétszakította, valamint arra, hogy az utódállamok – mint Ara-Kovács az 
előbbiekben már idézett megállapítása a románokkal kapcsolatban kimondja – 
mindig létszükségletüknek tartották azt, hogy a területükön élő egyéb nemzetek 
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homogén együttesét megszüntessék. Ez a kommunista diktatúra leépítése után is 
mindmáig realitás maradt. Nos, jó lenne már látni, hogy „a térség nemzeti-
nemzetiségi problémáit egyedül a kelet-európai országok politikai rendszereinek 
demokratizálódása” megoldja, ahogy Balla Gyula és Dippold Péter tanulmányuk-
ban remélik, és ahogyan azt sokan – köztük ma már egyértelműen Ara-Kovács is – 
várnák. Igazán említhetne valaki bár egyetlen olyan országát a világnak, ahol ez 
valóban így történik. 

 Nem véletlen, hogy – mint a Balla–Dippold szerzőpáros megemlíti: „Tamás 
Gáspár Miklós egyik cikkében nem tartotta véglegesen kizárhatónak az »igazságos 
és méltányos« határrevízió gondolatát.” 

Ara-Kovács Attila több alkalommal is elmondja, hogy őt 1978 kora nyarán – 
amikor visszaemlékezése szerint már javában érlelődött benne egy szamizdat gon-
dolata – első ízben próbálták letartóztatni Nagyváradon. (Pontos magyar kifejezés-
sel: bekísérni akarták; a letartóztatáshoz rendesen bírósági végzés kell, és letartóz-
tatottat nem engedik el mindjárt egy kihallgatás után. Az esemény leírását például 
A rinocérosz éve című írásában is megtaláljuk, In: Beszélő 1999. február.) Valami 
okból kifolyólag az állambiztonsági szervek székháza helyett előbb a rendőrségre 
vitték. Ott az útlevélért sorban álló embertömegben meglépett, és néhány barátja 
riadóztatta a kolozsváriakat. Szőcs Géza és Tamás Gáspár Miklós odautazott érte, 
és sikerült egy vonattal Kolozsvárra szöktetniük. Ara-Kovács éppen államvizsgára 
készült, és ezután néhány hónapig T. G. M-nél lakott (Lásd Molnár János: Az 
egyetlen - Az Ellenpontok és az ellenpontosok története, Szeged, 1993. 30. o., 23. 
sz. lábjegyzet), 

A földalatti folyóirat tervével kapcsolatban megjegyzi: „Intellektuálisan a 
kezdeményezés Tamás Gáspár Miklós nevéhez fűződik, aki akkor számunkra a 
legfontosabb ellenzéki intézmény volt, sőt maradt” a Budapestre történt áttelepedé-
se után is. Házigazdája nézetei – melyek változásait nemigen korlátozták merev 
elképzelések – valószínűleg befolyásolhatták az Ara-Kovács felfogását is. Ugyan-
akkor a Kenedi János beosztása szerinti harmadik szakasznak szabadabb légköre 
kedvező volt az Ellenpontokban összpontosult gondolatok megjelenítésére. Elgon-
dolkoztathatta viszont a tény, hogy Tamás Gáspár Miklós véleményét Magyaror-
szág és Románia határainak esetleges igazságos rendezéséről Demszky Gábor, akit 
Ara-Kovács az Ellenpontok óta mindmáig nagy tisztelettel említ, „nacionalizmus-
nak” bélyegezte. 

 Balla Gyula és Dippold Péter tanulmánya szerint „az Ellenpontok és a Be-
szélő szerkesztői elhatárolták magukat a határrevízió gondolatától”. 

Ez az állítás az Ellenpontokkal kapcsolatban téves. Cáfolatát több Ara-
Kovácstól már kiemelt idézet is bizonyítja. Az eddigiekhez érdemes még egyet 
bemutatni: 

„Magyarország 1918-as feldarabolása, az azóta többször is megerősített 
helyzet és a területeken kialakuló új élet talán minden szempontból, de a kisebbségi 
magyarság szempontjából mindenképpen abnormális és tarthatatlan. Feltehetően e 
tényt azok is elismerik aberráltnak, akik ilyen vagy olyan megfontolások alapján, 
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kényszerből vagy haszonból a kialakult helyzettel – a nyilvánosság előtt – egyetér-
tenek” (Ellenpontok, i. m. 210. o.) 

A revízió kérdését, annak még a gondolatát is Szőcs Gézának az Ellenpontok 
hetes számában megjelent cikke utasítja el, amely a lebukásunk lehetőségéről, a 
szekuritáte lehetséges haragjáról és azokról az ellenzékiekről szól, akik életükkel 
fizettek cselekedeteikért.  (Ellenpontok, i. m. 274–276. o.) Az írás így fejeződik be: 
„Erdélyt vissza, mindent vissza? Ugyan ki beszél itt erről! De azért – minek szépít-
sük – a fejünkkel játszunk.” Balla és Dippold következtetésüket kétségtelenül eb-
ből a magányos Szőcs-írásból vonták le, amely Ara-Kovácsnak már a kezdetekben 
meghirdetett felfogása szerint legrosszabb esetben egyike a szamizdatunkban meg-
jelent véleményeknek. „Jobb” esetben – és bár nem rokonszenves, de ez a valószí-
nű –, Szőcs vele nem elvi álláspontot fejezett ki, hanem inkább csak meglágyítani 
akarta így a minket várhatóan előbb-utóbb megtaláló román állambiztonság velünk 
szembeni indulatait. 

Ara-Kovács Attila szóbeli megnyilatkozásaiban a közösségiekkel szemben 
már akkor is nemegyszer az egyéni jogok mellett tört lándzsát, és amikor a négyta-
gú szerkesztőség (mint ismeretes, a negyedik tagja Tóth Ilona volt) megbeszélte a 
Programjavaslat elkészült szövegét (teljes nevén: az ELLENPONTOK szerkesztő-
ségének PROGRAMJAVASLATA a romániai magyarság jogfosztott helyzetének 
megváltoztatása érdekében), csak Szőcs Gézának voltak a szöveg jobbítását célzó 
javaslatai. Ara-Kovács később azt mondta, hogy a Programjavaslatot leközli ugyan 
a szamizdatunkban, de nem ért vele egyet. Miután a helsinki értekezlet madridi 
utókonferenciájának küldendő memorandummal is elkészültem, az Ellenpontoknak 
e két dokumentumot tartalmazó nyolcas számához írt előszavában végül mégis 
ezeket a mondatokat találjuk: 

 „Az itt közreadott MEMORANDUM és PROGRAMJAVASLAT (…) nem 
a rendszer egyetemes problémáit összegzi, hanem azokat a konkrétumokat, ame-
lyeknek megoldása egyfelől az igazi, nemzetiségi jobbulás előfeltétele, másrészről 
viszont egy valódi, egyetemes emberjogi jobbulás következménye lenne. 

E mai, Európa szégyenének számító román rezsim valódi megváltozása – 
meggyőződésünk – azoknak a gyakran csak a háttérben érvényesülő kérdéseknek a 
fölvetésében, kritikájában és megoldásában rejlik, amelyeket a PROGRAM-
JAVASLAT rendszerez.” (Ellenpontok, i. m. 315. o.) 

 
Elhagyjuk Romániát 
Ara-Kovács Attila soha nem utazott Magyarországra, valószínűleg azért, 

mert ott rokona nem lévén, csak az állami utazási iroda által szervezett csoportos 
kirándulás keretében léphette volna át a határt. Ennek ellenére hozzáfogott a ma-
gyarországi demokratikus ellenzékkel való kapcsolatainak a kiépítéséhez, amiben 
nem egy magyarországi fiatal, de főként Rékasi János matematikus és szociológus 
volt a segítségére. Némileg magam is részt vettem benne, mivel nagynéném élt 
Budapesten, és a román hatóságok kétévenként megengedték, hogy meglátogassam 
őt. 
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Ara-Kovács végleg Magyarországra akart települni, és ezért oda nősült. Ek-
kor hontalan útlevelet kapott, mert akkoriban az ország elhagyásához előbb le kel-
lett mondani a román állampolgárságról. A magyar hatóságoktól azonban nem 
kapott beutazó vízumot. Legalább két évig tartott ez a helyzet, és az Ellenpontok 
eltervezését és megjelentetését – és nyilván a szekuritáte zaklatásait, a kihallgatá-
sokat – hontalanként csinálta végig. 1982 novemberében, a vallatásunk és a sza-
mizdat általunk történt kiadásának és szerkesztésének beismerése után értesült ar-
ról, hogy immár megkapta a magyar vízumot. Addig azonban nem tudott elutazni, 
amíg az állambiztonsági szervek le nem zárták az Ellenpontok-ügyet. Ugyanis csak 
ezután kapta kézhez hontalan útlevelét a román rendőrségen. Ekkor kötelezték, 
hogy negyvennyolc órán belül hagyja el az országot. Bonyolította a helyzetet, hogy 
magyarországi barátai csak a harmadik napra ígérték, hogy kocsival elmennek érte. 
A szeku a második napon figyelmeztette Ara-Kovácsot: ne feledje, hogy éjfélig el 
kell tűnnie Romániából. Vonat éjfél előtt már nem lévén, ekkor már csak gyalog 
tudott átmenni a határon, majd autóstoppal folytatta az útját. Így született távozásá-
nak romantikus elnevezése: kitoloncolták az országból. A valódi kitoloncolást 
ugyanis hatósági kísérettel szokták végrehajtani, általában kitoloncolási őrizet alá 
vett személyeken. 

Budapesten Knopp András, aki akkor az MSZMP KB Tudományos, Közok-
tatási és Kulturális Osztályának osztályvezető-helyettese volt, magához hívatta, és 
az Európa Könyvkiadó szerkesztőjévé neveztette ki. 

Átmenetele után mindjárt beindította az Erdélyi Magyar Hírügynökséget. 
Erdélyiektől hozzá eljuttatott híreket Hámos Lászlónak, a Magyar Emberi Jogok 
Alapítvány (HHRF) elnökének továbbította, aki anyagi fedezetet biztosított ehhez a 
tevékenységéhez. 

Társadalmilag a helyét az úgynevezett demokratikus ellenzék köreiben ke-
reste, és meg is találta. 

Egy év múlva a családommal mi is „végleg” Magyarországra költöztünk. 
Akkor nem is álmodtuk, hogy Svédországig szaladunk majd belőle. Ara-Kovács 
Attila addigra már beilleszkedett választott emberi környezetébe. Biztos nem volt 
könnyű. Erre nemcsak Demszkynek a revízió gondolatát is bíráló cikke és az Attila 
ezzel kapcsolatos erdélyi felfogásának elütő volta a bizonyság. Magam szinte órá-
kon át próbáltam Solt Ottiliát meggyőzni, hogy létezik magyar érdek, ami a meg-
maradásunk igényét és feltételeit fogalmazza meg. Ottilia egyszerűen képtelen volt 
megérteni, mit jelöl a magyar érdeknek nevezett fogalom. Akkor azt hittem, ez 
neki személyes érzéketlensége. Azóta tudom, hogy ez egy réteg számos tagjának a 
meggyőződése. 

Három és féléves magyarországi tartózkodásunk alatt kapcsolatban álltunk 
Ara-Kováccsal. Nézeteit hallva, magatartását látva az volt az érzésem, hogy szá-
momra ismeretlen módon eladta magát. 

* 
1986 őszén, a kolozsvári Irodalomtörténeti és Nyelvészeti Intézetben feladva 

kutatói állását, Szőcs Géza is elhagyta Romániát, és Svájcban telepedett le. Buda-
pesten megszakította az útját, és ekkor készült vele egy négyrészes (két magnóra 
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rögzített) beszélgetés azzal a céllal, hogy közös emlékezettel minél többet rögzít-
sünk az Ellenpontok folyóirattal kapcsolatos történésekből. Jelen volt a szamiz-
datunk nagyváradi szerkesztőségének mind a négy tagja: Ara-Kovács Attila, Szőcs 
Géza, Tóth Ilona és jómagam. Ezen a felvételen Ara-Kovács és Szőcs tisztázták 
akkor, hogy vagy 1980 őszén, vagy 1981 tavaszán találkoztak a Bohémélet előadá-
sán a Kolozsvári Magyar Operában, utána a közeli parkban beszélgettek, ahol Ara-
Kovács felvetette egy földalatti folyóirat létrehozásának a gondolatát. E találkozó 
létrehozásában Kőrössi P. Józsefnek volt szerepe, mert ő jobban ismerte Szőcs 
Gézát (Lásd Molnár János: I. m. 31. o., 27. sz. lábjegyzet), és segített összehozni 
őket. 

Ara-Kovács A rinocérosz éve című (már említett) írásában azt állítja, hogy 
amikor megtudta, hogy megkísérelték őt „letartóztatni”, Szőcs Géza is azonnal 
Nagyváradon termett, hogy kimentse őt a bajból. Ha ez igaz, akkor ők mégiscsak 
jól ismerték egymást, nem világos tehát, hogy annak a szamizdatalapító találko-
zónak a megszervezéséhez miért volt szükség a Kőrössi közbenjárására? Ráadásul 
az új változatban nem az Kolozsvári Magyar Opera és a Sétatér az eszmecsere 
színhelye, hanem Szőcs akkori munkahelye, a helyi lap szerkesztősége körüli út-
cák. Ugyanakkor mindez 1978 kora nyarán történt volna, vagyis a megbeszélésnek 
mintegy két évvel a Budapesti beszélgetésben jelzett időpontja előtt. 

Jó lenne érteni, miért van két változata ugyanannak a történésnek. 
 

Egy interjú az Ellenpontokról 
Ara-Kovács Attilával az első általam ismert interjút a szamizdatunkról Kri-

zsán Árpád készítette 1988 márciusában a Motolla című müncheni magyar ifjúsági 
lap részére. Címe: Az Ellenpontok és az erdélyi magyarság. Ebben Attila így mutat 
be bennünket, ellenpontosokat: „Erdélyben korosztályunkban volt néhány ember, 
aki határozottan »kozmopolita« – a szó jó értelmében vett »világpolgári« – neve-
lést kapott, ami a többnyelvűséget, a világkultúra közvetlen átvételét jelenti. Em-
lékszem, például én hamarabb olvastam Appolinaire-t vagy Rilkét, mint Adyt. 
Nyilvánvaló, hogy kivételek voltunk. (…) …még magatartásunkban is másképp 
éltük meg az ottani világot, mint a nagy átlag. Elég volt végigmenni egy ügynök-
nek az utcán, és meglátnia minket – sok száz ember között –, hogy már csak gesz-
tusaink révén is gyanússá váljunk számára. Kelet-Európában a másként gondolko-
dás körül zajlik a vita. Romániában erről szó sincs, ott elégséges másként viselked-
ni ahhoz, hogy gyanús legyen valaki.” 

Ez a nagyképű leírás nem általában ránk, ellenpontosokra vonatkozik, hanem 
csak Ara-Kovács Attilára. Valójában azt az érzést fogalmazta meg, amit maga iránt 
táplált, és talán még azokra is vonatkoztatta, akik nem írtak ugyan az Ellenpontok-
ba, de a referenciacsoportjához tartoznak. 

Az interjúban az erdélyi magyar kisebbség helyzete megváltoztatásának a 
lehetőségéről mindmáig érvényes igazságokat mond. Szerinte legelőször is fel kell 
számolni mind a kisebbségek jogait, mind pedig az összemberi jogokat sértő szoci-
alista rendszert. Ez – mondta – mindenekelőtt a románság feladata. Az ottani ma-
gyaroknak „nemcsak politikai és adminisztratív, de gazdasági autonómiát kell biz-
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tosítani”. Kulturális autonómiát is, de „nemcsak abban az értelemben, hogy a ma-
gyarság visszakapja régi intézményeit, hanem módja legyen új intézmények létre-
hozását szorgalmazni; és ezek felett rendelkezni is.” Ugyanakkor „Magyarország 
határozottabb és aktívabb külpolitikát folytasson ebben a kérdésben. Mozgósítsa az 
ENSZ-t és más nemzetközi szervezeteket, intézményeket”, hogy a problémák 
megoldásra leljenek. 

A velünk szembeni román viszonyulásról keményen fogalmaz, de nem alap-
talanul: „A románság nagy része jelenleg is rendkívül mélyen gyűlöl minket, és én 
ebben a gyűlöletben annak a »garanciáját« látom, hogy a Ceauşescu-vezetés meg-
döntésével a magyar probléma semmiképp sem fog megoldódni Romániában. Na-
gyon rossznak ítélem a román és a magyar nemzet viszonyát.” 

 
A rinocérosz éve 
Ettől kezdve meggyorsult személyiségének, de mindenekelőtt nézeteinek át-

szerveződése, aminek következtében a néha korábban is emlegetett baloldali és 
liberális volta mind egyoldalúbban eluralkodott szemléletében. A szocialista rend-
szer leépítésének körülményei között elvesztette a Gondolat Kiadónál a szerkesztői 
állását, belépett az SZDSZ-be (a Szabad Demokraták Szövetségébe), az Erdélyi 
Magyar Hírügynökség megszűnt. Ekkor a Beszélő munkatársa lett, és mind szoro-
sabban kötődött azokhoz, akikhez már az Ellenpontok előtt készült Romániából. A 
rinocérosz éve című írása, amelyről már szó esett, szinte jelzőbójája addigi állás-
pontja revideálásának. Így vall kapcsolódásairól: „sokkal inkább kötődtem Ma-
gyarországhoz és a közép-európai – nyilvánvalóan nemzetközibb – ellenzéki ér-
telmiséghez, mint az erdélyi valósághoz”. Szerinte ez meg is látszott az Ellenpon-
tokon, „hiszen egyre határozottabban törekedtem arra, hogy ne a nemzetiségi kér-
dés oldaláról közelítsük meg a létező társadalom kritikáját, hanem épp fordítva. 
(…) Álláspontom persze, mely ötödrangúnak tekintette a nemzetiségi bajokat az 
(…) általános társadalmi elnyomás és diktatúra szempontjából, enyhén szólva nem 
volt – és nem is lehettek – népszerű Erdélyben. Erdély belső részei felé haladva a 
nemzeti szemlélet egyre inkább meghatározott mindent, az elnyomással való szem-
benállást pedig fokozatosan a magyar–román konfrontáció dinamikája határozta 
meg, nem pedig az európai és a romániai valóság durva különbsége.” 

Ennek a beállításnak nagymértékben ellentmondanak az Ellenpontokból tőle 
vett idézetek, amelyek világosan mutatják, hogy ő is tudta: a kétféle elnyomást nem 
lehet szétrangsorolni, mert a kisebbség számára azok szorosan összefüggenek. Ar-
ról nem is beszélve, hogy A rinocérosz évének megjelenésekor már túl vagyunk a 
szabaddemokraták azon döntésén, hogy 1994 és 1998 között összefognak az addig 
halálos ellenségüknek nyilvánított kommunistákkal (a posztkommunista Szocialista 
Párttal, amely egyébként a jelzett időszakban nélkülük is kormányképes volt), csak 
hogy több beleszólásuk legyen a magyarországi társadalom alakítgatásába. Az 
igazságtevés vágya hajtotta őket? Ugyan, ne tréfáljunk. A magyar társadalom ha-
talmi szférájának tagjaivá akartak lenni. A nézeteikhez való mind nagyobb mértékű 
hasonulás a jelek szerint Ara-Kovács Attila létérdekévé vált. 
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A rinocérosz évében megfogalmazottak szerint Erdély keleti részén a magyar 
értelmiség hangadóinak „politikai megnyilatkozásai semmiben sem léptek túl a 
XVIII–XIX. századi hagyományok védelmének indulatán”. Más szóval maradiak 
voltak. „A Székelyföldet Kis-Magyarországnak tartották, melyet nemcsak a nyil-
vánvalóan agresszív Romániától akartak elszigetelni, hanem a teljes való világtól, 
beleértve a XX. századot is. Számolatlanul ontották költeményeiket, melyeknek 
képzavarait és kínrímeit a nemzeti elkötelezettség volt hivatva elviselhetőbbé ten-
ni.” A román uralmi törekvéseknek kiszolgáltatottakról, akiknek a helyzetéről elő-
zőleg maga is igazat szólt, itt még tovább gúnyolódik. Megnyilvánulásaiban alapos 
változás állt be. A szamizdatunkból az előbbiekben idézett igaz tartalmú mondatait 
vagy többségüket ma valószínűleg a legszívesebben kikaparná. 

Ara-Kovács Attila a magyar népi értékeket sohasem kedvelte. Viszolygá-
sának mértékét csak most, utólag tudom felmérni. Az Ady-kör ülései után a tagság 
egy része valamelyikünk lakásán összegyűlt és nagyritkán magyar népdalokat éne-
keltünk. Ez Ara-Kovácsot láthatóan idegesítette. Akkoriban ezt az intellektuális 
nagyképűségéből fakadó ízlésbeli sajátosságának, a „magas kultúra” iránti egyol-
dalú elfogultságának tekintettem. A rinocérosz éve egyik bekezdésében általa írtak 
viszont mást bizonyítanak: 

„A kulturális rendezvények sorába tartoztak a – Securitate legnagyobb ré-
mületére – időnként megszervezett néptáncestek, melyeket a szervezők összekap-
csoltak folklórgyűjtői előadásokkal. Jól emlékszem egy esetre, amikor az emelke-
detten tudományosnak aligha nevezhető előadást követően a vállalkozó kedvűek 
falrengető népi toporzékolásba kezdtek. Csak úgy repdestek a légben az irdatlan 
női idomok, s ha egy-egy testesebb asszonyság önfeledten becsörtetett a táncboly-
ba, a gázlómadár törékenységű fiúk páni félelemmel menekültek a szélrózsa min-
den irányába. A legjobb Rinocérosz-adaptáció volt ez, amit csak láttam, ráadásul 
egy olyan korban, amikor Eugene Ionesco teljes életművét letiltotta a színről a 
cenzúra. Csak ültem ott; néha szájtátva, néha hahotázva néztem a lét mélyéből 
felböfögő abszurditást, és mérhetetlen öröm töltött el arra a gondolatra, hogy más-
nap a Securitate ismét a rendszer elleni komoly kihívásként minősíti majd e képte-
len estét.” 

Nem igaz, hogy időközönként néptáncesteket szerveztünk. Az előbbiekben a 
nagyváradi Ady Endre Irodalmi Kör 1980. december 12-i rendezvényének különös 
leírását olvashattuk. Kallós Zoltán folklórkutató és népzenegyűjtő volt a vendé-
günk, aki 1980. január 25-én is járt már nálunk, de ezúttal az Ördögszekér együt-
test, valamint a kolozsvári táncház néhány tagját is hozta magával. (Az időpontokat 
és a program rövid leírását a Péntek esti szabadságunk – A nagyváradi Ady-kör 
húsz éve című könyv 206. és 208. oldalain találjuk.) Ha valaki kíváncsi, mi volt az 
Ördögszekér, nyissa meg például a https://www.youtube.com/watch?v= MJfY3izd 
X0c kapcsot. Látni és hallani fogja a Román Televízió Magyar Adásában közvetí-
tett zenei játékukat a Csíkszeredai Ifjúsági Fesztivál 1977 novemberében készült 
felvételében. 
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A kolozsvári táncház hozzánk látogató tagjai egyetemisták, tehát fiatalok 
voltak. Kik lehettek akkor azok az „asszonyságok” akik „irdatlan női idomaikkal” 
önfeledten egy „falrengető népi toporzékolásba kezdtek”? 

A fenti leírás egy beteg elme valóságtól elrugaszkodott szüleménye, amilyen 
valószínűleg csak valami kisebbrendűségi érzés gonosz indulataiból támadhat. 

A meghívottak a köri ülés után a kör több tagjával együtt hozzánk jöttek, és 
ott ropták tovább alagsori lakásunkban, egészen az éjfél utáni vonatindulásig. Hogy 
Ara-Kovács ott volt-e, és kibírta-e a látványt, arra én akkor nem figyeltem. Emlé-
kezetem szerint csak kolozsvári vendégeink táncoltak, hiszen a körünk tagjai nem 
is igen értettek hozzá. A szekuritáte – Ara-Kovács ijesztgetése ellenére – a népi 
táncokkal nem sokat törődött. Őket mindenekelőtt az erdélyi magyar történészek 
előadásai izgatták. 

Ara-Kovácsnak A rinocérosz éve című műve még néhány említésre méltó 
tévedést tartalmaz. Rólam például a szerző azt írja, hogy „Karcsi ekkor már szűk-
nek érezte az Ellenpontokat. A Memorandumot és a Programjavaslatot olyan fon-
tosnak tartotta, hogy annak sikere érdekében fontolgatta: nem kellene-e névvel 
vállalnunk közzétételét?” Az említett két írást az Ellenpontok anyagai között való-
ban a legfontosabbaknak érzem, de nyílt vállalásukat nem én vetettem fel. Ezt Tóth 
János genfi nemzetközi jogász sugallatára (Molnár János: i. m. 56. o.) Bollobás 
Enikő tette 1982. november elsején egy nálunk tartott megbeszélésen.  A Budapesti 
beszélgetésből idézzük Szőcs Géza szavait erről: „Azt mondta, hogy ezt a memo-
randumot névvel kell vállalni, és úgy elküldeni a Madridba, hogy a nevünk bizal-
masan, bizalmas aláírás formában… egyelőre bizalmas, és később nyíltan vállalt 
aláírás formában…” Hárman kellett volna vállaljuk. Szőcs Géza és én egyetértet-
tünk vele, de Ara-Kovács Attila megvétózta ezt a javaslatot. 

Hamis Ara-Kovácsnak az a meséje, hogy alapvetően új helyzet állt elő, ami-
kor (1982. november 8-án, hétfőn délelőtt) megtudtuk, hogy „Kolozsváron letartóz-
tatták Keszthelyi Andrást”. (Lám megint: ha valakit bekísértek az állambiztonsági 
szervekhez, azt szerinte már le is tartóztatták.) „Nem taktikázhattunk tovább: men-
tendő, ami menthető – előzetes megállapodásunknak megfelelően – be kellett val-
lanunk (majdnem) mindent.” Ez azt jelentette volna, hogy a vasárnapi házkutatás 
után bevittek a szervekhez, és másnap – Keszthelyi mentésére (!) való tekintettel – 
már el is készültek a vallomásaink! 

Keszthelyit nekem a szekun alig említették, mert több mint egy éve nem is 
találkoztam, és valójában semmiféle kapcsolatban nem voltam vele. A nála talált 
Ellenpontok-számokról Ara-Kovácsot kérdezték, és ő adott rájuk valami magyará-
zatot. Eszembe sem jutott, hogy miatta tegyek vallomást, a vallatásom pillanatnyi 
logikája szerint ugyanis nem volt közöm a nála talált számokhoz. 

Sajnálatos, hogy Ara-Kovács ezt a mesét a Seregi Zoltán rendezésében 
1999-ben készült Ellenpontok – Fejezetek egy erdélyi szamizdat történetéből című 
filmben is elmondta, amit valamikor vagy két televíziós csatornán is sugároztak, és 
végül is maradandó dokumentum. 

Téves az az állítása is, hogy én a szkopolamin „emlegetésétől” „borultam ki” 
és adtam félig igaz nyilatkozatokat arról, hogy ismerem az Ellenpontokat. Ez való-
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jában a velem szembeni egyáltalán nem kíméletes bánásmódjuk és a viselkedésük-
ből valószínűsíthető ismereteik miatt történt. Egész magatartásukból azt szűrhettem 
le: tudják, hogy én tudok valamit. (A szocialista idők román titkosszolgálatának a 
bukaresti archívum azóta elküldött anyagából ma már tudható, ki volt a besúgóm.) 
A szkopolamin miatt akkor „borultam ki”, amikor – immár a vallatás negyedik 
napjának estéjén – egy folyadékkal teli fecskendővel erőszakoskodtak velem, 
mondván, most beadják ezt a szert, amely az agyra hat, és megszünteti az ellenke-
zést. Ez volt az a pillanat, amikor úgy ítéltem meg: ebben a helyzetben itt az ideje, 
hogy érvénybe lépjen a megegyezésünk, mely szerint „ha kell” Szőccsel és Ara-
Kováccsal hárman vállaljuk az egészet. 

 
Ara-Kovács további kétes értékű állításai: 
Érdemes sorra venni az Ara-Kovács Attilával készített interjúkban a hamis, 

vagy legalábbis téves állításokat. A rinocérosz éve című írását is megfaggathatjuk 
még egy kicsit. Ezáltal az eddiginél is teljesebb képet nyerünk volt „főszerkesz-
tőnk” szavahihetőségéről. 

1. Egy interjú bevezetőjében – nyilván az interjúalany által mondottak alap-
ján – ezt találjuk: az „illegális szervezőmunka… eredményeként 1981 decemberé-
ben elkészült az Ellenpontok első száma.” Ugyanitt egy kérdésére a riporter azt a 
választ kapja, hogy „’81 decembere és ’82 októbere közötti időszakban, tehát szin-
te havonta, másfél havonta jelent meg egy-egy számunk.” (Bojár István András: 
Ellenpontok – Beszélgetés Ara-Kovács Attilával, Magyar Narancs, 1992. november 
12.) Másutt ezt olvashatjuk: „…ekkor már – 1981–1982 fordulóján – lényegében 
összeállt az Ellenpontok első két száma”. (Ara-Kovács Attila: A rinocérosz éve ) 

A valóság az, hogy a szamizdat első száma 1982 februárjában, a második 
pedig csak márciusban–áprilisban lett készen. Amikor Ara-Kovácsot megkérdez-
tem, miért írt korábbi megjelenési időpontokat, azt mondta, hogy a román állam-
biztonsági szervek (vagyis a szeku) megtévesztésére. De mivel magyarországi 
„testvérlapunk”, a Beszélő tényleg 1981 decemberében jelent meg, nagyon való-
színű, hogy inkább csak az egyidejű indulás történelmi pillanatának a látszata bű-
völte őt meg. 

2. Az egyik riporter megkérdezte tőle: „Mennyi ideig tartották önöket vizs-
gálati fogságban?” A válasz: „Három hétig”. (Szendrei Lőrinc: Az Ellenpontoktól a 
célpontig – Ara-Kovács Attila egy erdélyi szamizdat történetéről, Népszabadság, 
2000. december 16.) 

Ez akkor lett volna igaz, ha három hétig folyamatosan megfosztottak volna 
minket a személyi szabadságunktól, vagyis erre az időre bezártak volna. A kihall-
gatásunk-vallatásunk 1982. november hetedike délutánjától tizenkettedike korai 
óráiig tartott, ami szűken négy nap, nem pedig egy hét, háromról nem is beszélve. 
Közben időközönként hazaengedtek, majd visszarendeltek bennünket. (Ez a szer-
kesztőség nagyváradi tagjaira vonatkozott csupán, mert Szőcs Géza elrejtőzött egy 
szanatóriumban, és csak december 9-én találták meg.) Vagyis szó sem volt vizsgá-
lati fogságról. Ebből még annyi sem igaz, hogy „három hétig vallattak” minket. 
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(Lásd Dési János interjúját: Kettesben Ara-Kovács Attilával, akiről az írógéptör-
vényt elnevezték. Heti Budapest, 1990. november 2. 8−10. ) 

3. Egy másik riporter az állítja az ismertetőjében, hogy földalatti lapunknak 
„a kommunista totalitarizmust” és a kisebbségi helyzetet elemző írásai, a szerkesz-
tőkön kívül számos élvonalbeli román értelmiségi, Cs. Gyimesi Éva, Balázs Sán-
dor, Salat Levente és mások tollából származtak… (…) A szerkesztők természete-
sen román szerzőket is megszólaltattak (pl. Doina Corneát)” (Bíró Béla: A kommu-
nizmus morálisan könnyű időszak volt – interjú Ara-Kovács Attilával, Brassói La-
pok, 1997. IV. 11−17.) 

Ezek a nevek az Ara-Kováccsal folytatott beszélgetésből talán valami félreér-
tés révén váltak Bíró Béla szerint a szamizdat szerzőivé, de ez sem magyarázza, 
hogyan alakult át számára a három magyar „román” értelmiségivé. Az azonban 
bizonyos, hogy az említettek egyike sem közölt soha egy betűt sem az Ellenpont-
okban, azt valószínűleg inkább csak a Szabad Európa Rádióból ismerték meg. 

4. „A folyóiratot Ara-Kovács Attila filozófus, Szőcs Géza költő és Tóth Ká-
roly tanár szerkesztette. Az újra kiadás alkalmából beszélgetünk Ara-Kovács Atti-
lával” – írta Szendrei Lőrinc. Az szerkesztők között Tóth Ilonát (aki pedig többet 
dolgozott, mint Szőcs Géza, hogy az Ellenpontok példányai valóban létrejöjjenek) 
elfelejtette megemlíteni, az én második – egyébként anyakönyvileg iktatott – ke-
resztnevemet, az Antalt is elhagyta, noha következetesen használom abban a 
könyvben is, amelynek megjelenése alkalmából az interjút készítette. (Szendrei 
Lőrinc: Az Ellenpontoktól a célpontig – Ara-Kovács Attila egy erdélyi szamizdat 
történetéről. Népszabadság, 2000. december 16.) 

5. A vallatások befejezése után tudtam meg Ara-Kovács Attilától, hogy őt 
nem verték a szekuritátén (pedig addig azt hittem, versenyben vagyunk, ki bírja 
tovább). Ezt fenntartotta egy 1986-ban Magyarországon magnóra rögzített beszél-
getésben is: „Hát én nem aludtam egy csomót. Nem vertek, de nem aludtam abszo-
lút. Nem mehettem ki pisilni, nem kaptam enni.” („Budapesti beszélgetés az Ellen-
pontokról, 1986.) 1992-re gazdagodott az emlékezete: „Eleinte engem nem vertek, 
de később pofozkodásokra, haj- és szakállcibálásokra is sor került.” (Bojár István 
András: Ellenpontok – Beszélgetés Ara-Kovács Attilával. Magyar Narancs, 1992. 
november 12.) 1999-re, A rinocérosz éve című írása szerint a Keszthelyi Andrásnál 
megtalált Elenpontok-számok hatására a szekusok egészen nekivadultak: „Az óva-
tos kérdezősködés helyett hirtelen pofozni kezdtek, tépték a szakállamat, haja-
mat…” Akkoriban, amikor ez állítólag megtörtént, egy szóval sem említett nekünk 
ilyesmit. 

6. A vallatásunk-kihallgatásunk után Ara-Kovács nem akart arról beszélni, 
hogy mit vallott az állambiztonságiaknál. Rengeteget írt – mondta –, de nem is 
emlékszik már rá, hogy mit. Viszont naplót írt minden napról, azt elküldte Rékasi 
János barátjának, és ha mi is átmegyünk Magyarországra, elolvassuk majd ott. 
Attila azonban alighogy Magyarországra ért, halálosan összeveszett Rékasival, aki 
emiatt nem adta vissza neki a naplójegyzeteket. 

A Budapesti beszélgetés idején sem tudtam erről Ara-Kovácsból kihúzni 
semmit. 
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Később érdeklődtem Rékasinál. Azt mondta, hogy az Ara-Kovács naplója 
nincs már meg, elkallódott az ő költözködései során. 

A legkülönösebb az egész történetben az, hogy a román állambiztonsági 
szervek archívumából megkaptam az Ellenpontokra vonatkozó anyagot, benne 
valamennyi résztvevő nyilatkozataival, de egyedül az Ara-Kovács Attila szekun 
tett nyilatkozataiból nincs egy sor sem. Vajon a szekuritáte miért tartja eltitkolniva-
lónak azt, amit ott vele, a „főszerkesztővel” beszélgettek? 

7. „Én is ontottam a cikkeket” – írta Ara-Kovács – „később valaki azonosí-
totta az ott – természetesen aláírás nélkül – publikált anyagok szerzőit, így a legna-
gyobb meglepetésemre kiderült, hogy a cikkek mintegy kétharmada tőlem szárma-
zik.” (A rinocérosz éve i. m.) 

Ara-Kovács Attila figyelmetlenül olvasta, az Ellenpontok Csíkszeredában 
megjelent teljes anyaga előtt található Az Ellenpontok rövid története című beveze-
tő írásomat. Ugyanis magam voltam az, aki az egész anyagban szereplő írások 
arányait kiszámítottam. Ott ezt olvashatjuk: „Kétharmaduk erdélyi szerzők tollából 
származó első közlés; ez az egész terjedelemnek több mint a felét teszi ki. A leg-
termékenyebb szerző Ara-Kovács Attila volt (az eredeti cikkek számának mintegy 
fele, terjedelmük több mint egyharmada).” A „kétharmad” szó a fenti szövegössze-
függésben akkor vonatkozna csak rá, ha más erdélyi szerző rajta kívül nem lett 
volna. 

8. Ara-Kovács Attila szerint: „A novemberben tartó kihallgatások után házi 
őrizetbe kerültünk, amíg ki nem toloncoltak az országból.” (Bojár István András: i. 
m.; kiemelések tőlem – T. K. A.) A „kerültünk” szó többes számának értelemsze-
rűen azt kell jelölnie, hogy ez mindhármunkra vonatkozott, akik vállaltuk az Ellen-
pontok létrehozatalának és szerkesztésének ódiumát: Ara-Kovács Attilára, Szőcs 
Gézára és reám is. 

Ara-Kovács meghatározta a házi őrizet pontos mibenlétét: „azt jelentette, 
hogy a lakásajtón se ki, se be.” (Dési János: i. m.) 

A feleségem és én semmiféle házi őrizetről nem tudunk. Engem a szeku 
1983. március 15-én megfenyegetett, hogy kidobnak tanári állásomból, ha nem 
fejezem be az Atillával való találkozásokat. Nem én jártam hozzá, hanem ő mihoz-
zánk. Vajon ezt hogyan tehette? Meglógott talán a házi őrizetből? Erről a témáról 
még ezt írta: „A házi őrizet dacára a hétfői koncertekre Szabó Katival és néhány 
más barátunkkal továbbra is eljártam.” (A rinocérosz éve i. m.) 

Ami a mindnyájunkat érintő „kitoloncolást” illeti, maradjunk a tényeknél. 
Arról már szóltam, hogy Ara-Kovács, mivel nem vette komolyan Románia elha-
gyásának neki megszabott határidejét, miért ment át gyalog Magyarországra egy 
délután. 

A feleségem, Ilona, valamint én és féléves kisleányunk 1984. július 8-án 
utaztunk Magyarországra, amikor minden papírformát sikerült elintéznünk. Szőcs 
Géza 1986 őszén döntött úgy, hogy – mivel Magyarország nem volt hajlandó befo-
gadni – Svájcba költözik. Vagyis egyikünket sem toloncolták ki, feleslegesen ját-
szottak némelyek a kifejezéssel. 
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9. „Először Gézának szóltam, hogy indítani kellene egy ilyen folyóiratot” – 
mondta Ara-Kovács Attila a Gittai Istvánnak adott interjújában. „A második em-
ber, akinek elképzelésemről szóltam, Tóth Karcsi volt.” (Gittai István: Tíz év után 
az Ellenpontokról – Beszélgetés Ara-Kovács Attilával – Bihari Napló, 1993. január 
14.) 

Sajnos ez nem igaz. Azon a (minden bizonnyal) február eleji estén, amikor a 
Körös utcán Ara-Kovács az Ellenpontokban való részvételemet kérte, teljesen egy-
értelműen kijelentette, hogy a szamizdat létrehozásáról már beszélt Szőcs Gézával, 
valamint Molnár János tamáshidai lelkésszel is, akik készek támogatni a kezdemé-
nyezést. Én tehát nem a második ember voltam, akinek szólt, hanem a harmadik. 

Molnár augusztustól valóban nem vett többé részt az Ellenpontokban. Talán 
mert éppen gyermekük született – gondoltam akkor. Később megtudtam, hogy 
számomra mindmáig ismeretlen természetű személyes konfliktus volt közte és 
Attila között. A köztük levő ellentmondás egy másik interjúból is kiderül. A ri-
porter megkérdezte Ara-Kovácstól: „Megírta-e valaki az akkori történetet?” (Már-
mint az Ellenpontokét, természetesen.) A meginterjúvolt válasza: „A Soros ala-
pítvány pénzt és megbízást adott valakinek erre. A dolog azonban furcsa pszicho-
bohózattá fajult. A szerzőt ugyanis egykoron – írói és emberi alkalmatlansága miatt 
– kihagytuk a folyóirat szerkesztéséből, így aztán ekkor látta elérkezettnek a pilla-
natot, hogy korábbi kudarcainak kompenzálásaképpen összeüsse a maga verzióját. 
Szó se róla, képzelgéseinek gyűjteménye igen szórakoztató, épp csak annyi baj van 
vele, hogy még az ellenkezője sem igaz.” (Bojár István András i. m.) 

Molnár Jánosnak Az egyetlen – Az Ellenpontok és az ellenpontosok története 
című könyve (Szeged, 1993) azokkal folytatott beszélgetéseit tartalmazza, akiknek 
a szamizdathoz – legalább közvetve – valamilyen köze volt. Ha nem is tökéletes 
mű (ugyan mi tökéletes a világon?), eddig ez az egyetlen könyv, amely emberi és 
társadalmi összefüggéseibe helyezi az Ellenpontokat, és olyan ismereteket gyűjt 
össze, amelyek azóta jobbára már elkallódtak volna. Ezért amikor Ara-Kovács 
Attila a könyvet Molnár „saját verziójának”, „képzelgései gyűjteményének” mond-
ja, aminek „még az ellenkezője sem igaz”, akkor elfogult rosszindulatának enged 
szabad folyást, és már jóval túl van az inkorrektség határain. 

10. „Évente például két alkalommal filozófustalálkozót szerveztünk Nagy-
váradon; ezeken összegyűltek az erdélyi filozófusok, és jöttek Magyarországról is.” 
Ara-Kovács ezt is Bojár István Andrásnak mondja (lásd i. m.). 

A kommunista Romániában csak a párt megyei művelődési osztálya engedé-
lyével lehetett kulturális találkozókat szervezni. Mi ezt a nagyváradi irodalmi kör-
ben tehettük volna. Néha a filozófia egy-egy erdélyi magyar művelője – egyszerre 
ritkán kettő vagy véletlenül három – jelen volt a körünkön, de olyan együttlét, amit 
valóban filozófustalálkozónak lehet nevezni, soha nem volt. Külföldről pedig jo-
gunk sem volt vendéget hívni. Legfeljebb inkognitóban lehetett ott valamely ma-
gyarországi ismerősünk. Az évente kétszeri nagyváradi (nemzetközi!) filozófus-
találkozó tehát egy nagyképű kitaláció. 
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A karrier 
1987 késő őszén felkeresett Ara-Kovács Attila, hogy a novemberi brassói 

tüntetésekkel kapcsolatban írjunk és tegyünk közzé egy nyilatkozatot. Az aláírók 
nevével való tisztességtelen manipulációi és az ezzel kapcsolatos hazug magyará-
zatai miatt úgy döntöttem, hogy nem tartok vele többé kapcsolatot. (Lásd e kötet-
ben a Ki igen és ki nem – Az ellenpontosok brassói eseményekkel kapcsolatok nyi-
latkozatának igaz története című írásomat.) Ezt az időközönként kiújuló nézetelté-
réseink is indokolttá tették. 

Für Lajos akkoriban kérte meg Joó Rudolfot, szervezzen egy munkacso-
portot, amelynek az lenne a feladata, hogy a Magyar Demokrata Fórumnak a Jurta 
Színházban Erdélyről tartandó 1988. március 6-i tanácskozására egy tanulmányt 
készítsen. Megmondom őszintén, nehezemre esett ismételten egy társaságban lenni 
Ara-Kováccsal, ugyanis Rudi mindkettőnket meghívott ebbe a csoportba. Ráadásul 
nekem adta át az Ara-Kovács által készített két anyagot, hogy ha lehet, azokat is 
olvasszam az általam készítendő részekbe. Csakhogy a kapott, meglehetősen gyen-
ge írások témája Románia külpolitikája és – ha jól emlékszem – valamilyen katonai 
kérdés volt, amit nem tudtam az erdélyi magyar kisebbség általam tárgyalt prob-
lémáiba illeszteni. Lehetséges, hogy ő – liberális voltában mindinkább erősödve – 
már akkor kerülni igyekezett a nemzetiségek problémáinak etnikai vonatkozásait. 

Családommal annak a márciusnak a végén, harmadfél évi mindinkább kese-
redő magyarországi tartózkodás után elrepültünk, és svédországi lakosok lettünk. 
Ara-Kováccsal azóta nem találkoztunk, és csak hírfoszlányok jutottak el róla hoz-
zánk. A székelyek autonómiamozgalmai kapcsán Bajnai Gordonról kiadott nyilat-
kozata ébresztette fel érdeklődésemet az ő pályafutása, no meg a sajtóban, főleg a 
Magyar Narancsban és a Beszélőben megjelent írásai iránt. 

Már említettem, miként lett Ara-Kovács Attila 1984-ben az Európa Kiadó 
szerkesztője. A Wikipedia szerint később a Beszélőnek a munkatársa, majd az 
1990-es évek végén külpolitikai és nemzetbiztonsági szakértő. 1998-tól 2002-ig az 
SZDSZ külügyi irodavezetője, 2002-től 2008-ig pedig a Külügyminisztérium Stra-
tégiai Tervező és Elemző Főosztályának volt helyettes, majd megbízott vezetője. 
2008 után szabadúszó újságíró, majd a Bajnai-féle Együtt–PM szövetség tanács-
adója, egészen a szövetség vezetőjének a székelyek nagy menetelését (2013. októ-
ber 19.) helyeslő nyilatkozatáig. Akkor felháborodásában megszakította Bajnaival 
a kapcsolatot. 2014 júniusában Ara-Kovácsot a darabokra szakadt Magyar Szocia-
lista Párt egyik utódjának, a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció 
(DK) külügyi kabinetjének a vezetésére kérték fel. Írásai mindmáig főként a Ma-
gyar Narancsban jelennek meg. 

Ezek a száraz tények. Vizsgáljuk meg kissé a dolgok hátterét. Ara-Kovács 
Attila az Európa Kiadónál a kádári kommunista rendszertől kapta a szerkesztői 
állást. A Beszélőnél a Szabad Demokraták Szövetségét megalapító liberális ellen-
zék segítette.  Az első Fidesz-kormány idején ennek az akkor ellenzékben levő 
pártnak a külügyi irodáját vezette. 2002-ben a szocialisták nyerték a parlamenti 
választásokat, és ekkor Ara-Kovács a Külügyminisztériumba került, hála az 
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SZDSZ és az MSZP közötti nem mindig zökkenőmentes, de mindenképpen „gyü-
mölcsöző” kapcsolatnak. A kettejük közötti rokonszenv korántsem véletlen. 

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) a hajdani állampártnak, a Magyar Szo-
cialista Munkáspártnak (MSZMP) a jogutódjaként, annak utolsó kongresszusán, 
1989-ben alakult meg. A Szovjetunió felbomlásával a marxista pártok lényegében 
egy ideológiai vákuumba kerültek. Az őket irányító „mintapárt” hatása alól kike-
rülve meglehetősen irányvesztettek lettek. Az események az addig számukra irányt 
adó elmélet gyakorlati kudarcát is jelentették. 

Az SZDSZ-t az ilyen válság elkerülte. Ők mindig tudták, hogy a cselekvés 
mintája a liberális Nyugattól érkezik további szilárdítást ígérő neoliberális „elvek”, 
vagy akár utasítások formájában. A szocialistákkal szövetségben ők lettek a „poli-
tikailag korrekt” nézetek és a „demokrácia ismérveinek” fő közvetítői és élhar-
cosai. Az általuk terjesztett szabadságeszmények a véleménydiktatúra tárgyai vol-
tak, és azok ma is. Úgy vélik, hogy „felsőbbrendű tudásuk” feljogosítja őket arra, 
hogy a társadalom vezetői legyenek. Ezért – noha a posztkommunisták halálos 
ellenségeiként nyilatkoztak egy darabig – amikor 1994-ben a szocialisták megkap-
ták a szavazatok több mint felét, vagyis Horn Gyulával az élen egyedül is kényel-
mesen kormányt alakíthattak volna, mindkét párt mégis szívesen vette, hogy szö-
vetkezhet a másikkal. 

Az Ellenpontok című filmben Ara-Kovács Attila többek között ezt mondja: 
„annak a rezsimnek európátlanságát szerettük volna bemutatni. (…) Erdélyben 
nyilvánvalóan a magyarság ott magyarként élte meg ezeket a konfliktusokat, ami 
hát nagyon lényeges szempont… (…) De akkor nem ez volt a lényeges. Akkor 
olyan mérvű volt a román rezsimnek az elszigetelődése, és éppen ezáltal ez volt az 
az (…) Achilles-sarok, ahol a leginkább támadható volt ez a rezsim. Hogy meg-
mutassuk tehát azt, hogy mennyire európátlan, mennyire abszolút Nyugat-ellenes. 
(…) Tehát mi nagyon jól érzékeltük azt, hogy ez az a momentum… és ez az a pont, 
ahol a legtöbbet árthatunk az akkori rezsimnek, s ez az, amivel a legtöbb szö-
vetségest szerezhetjük kint külföldön. Tehát ha mi nemzeti problémát vetünk föl, 
és csak nemzetit, abban az esetben könnyen ránk süthették volna, hogy nacio-
nalisták vagyunk, mint ahogy próbálkoztak is ezzel.” 

Ha ezt a szöveget egybevetjük mindazzal, amit a románoktól elszenvedett 
nemzetiségi sérelmekről az Ellenpontokban Ara-Kovács leírt, érhető, hogy később, 
a szamizdat anyagának nyomtatásban való esetleges megjelenéséről így vélekedik: 
„…elolvasva mind a nyolc és fél számot, politikai fontosságán túl e produktumokra 
rányomta bélyegét a keletkezésük szűkössége. Nem tudtunk kellő mértékben és 
irodalmi vagy publicisztikai értékben megfelelő minőséget produkálni. Sok a slam-
péria, a redundancia és a szerkesztési hiátus az egyes számokban. Meg kellene 
szerkeszteni.” (Gittai István: i. m.) Valószínű, hogy legszívesebben liberális szel-
lemben átírta volna a saját szövegeit, hogy minél tompítottabb legyen mindaz, amit 
az erdélyi magyarok helyzetéről és problémáiról hajdan meggondolatlanul kimon-
dott. 

* 
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Az MSZP és az SZDSZ 2002-től – két választás győzteseként – nyolc éven 
át volt kormányon. Ez Magyarország számára nehéz megpróbáltatások periódusa 
volt. Jelentősen megromlott a gazdaságnak és általában a társadalomnak az az 
anyagiakban továbbra is szűkös, de viszonylag kiegyensúlyozott és lassan javuló 
állapota, amit az előző időszakban a Fidesz-kormánynak sikerült létrehoznia. 
Újabb kölcsönök növelték az államadósságot, növekedett az éves költségvetési 
hiány, csökkent az életszínvonal. 

Ennek az időszaknak az első miniszterelnökét, Medgyessy Pétert 2004-ben, 
Gyurcsány Ferencet 2009-ben váltották le. Ara-Kovács Attilának már egy eszten-
dővel korábban megszűnt a külügyminisztériumi megbízatása. Az utolsó évben, a 
2010-es választásokig, Bajnai Gordon volt a kormányfő. Ő, jelentős megszorítások 
által, javított valamit a gazdaság katasztrofálissá vált állapotán. 

A legmegdöbbentőbb események, amelyekhez hasonlók a politikai baloldal, 
valamint az Európai Unió és az Egyesült Államok által különösen sokat emlegetett 
demokráciában nehezen elképzelhetők, Gyurcsány Ferenc személyéhez kapcso-
lódnak. Természetesen a hírhedt, 2006 májusában elhangzott balatonőszödi beszé-
déről van szó, amelyben a miniszterelnök bevallotta, hogy ők, szocialista és sza-
baddemokrata politikusok, sokat hazudoztak a népnek, és kurva országnak nevezte 
saját hazáját. Amikor ez köztudott lett (nagyon valószínű, hogy valami céllal maga 
szivárogtatta ki), az emberek felháborodásából, mint tudjuk, tüntetések születtek. 

Ha valóban demokrácia lett volna akkor Magyarországon, a tüntetők kiált-
ványának beolvasását 2006. szeptember 18-án nem utasította volna vissza az állami 
televízió. Hiszen másnap egy vitaműsorban az egész szöveget ismertették a nézők-
kel. Így viszont megindulhatott a kisszámú vidéki és tapasztalatlan rendőröktől 
védett tévé ostroma. 

Egy idős pár, svédországi magyar ismerőseim, ott álltak, és nézték. A kődo-
bálásban nagyon aktív „harcosok” számát mintegy harmincra becsülték. Kétségte-
len, hogy egy részük őszinte felháborodásból cselekedett. De egyikük azt mondta 
ismerőseimnek, hogy ő harmincezer forintot kap ezért az éjszakáért. (Lásd az ’56 
sírját ássák című írásomat a Kapu 2006. októberi számában.) 

Vajon ki fizethette a hozzá hasonló példamutatókat, ostromra, erőszakra 
buzdítókat? Ismerünk már néhány helyszínt a nagyvilágban, ahol bérelt felforga-
tókkal terjesztették a „demokráciát”. 

Gyurcsány Ferencet másnap kétszer is meginterjúvolták a televízióban. El-
mondta, hogy előző napon este fél tíztől reggelig folyamatosan nyomon követte az 
eseményeket, és szoros kapcsolatban volt a rendőrség vezetőivel. Nyilvánvaló, 
hogy miniszterelnökként módja volt befolyást gyakorolni az eseményekre. Így rajta 
múlhatott, hogy a televíziót védők nem kaptak megfelelő segítséget a szomszédos 
utcában tétlenül tanyázó nagy tömeg rendőrtől. Ennek az a valószínű magyarázata, 
hogy így az ostromban sok rendőr, köztük nem egy súlyosan megsebesült, és ez 
lélektanilag felkészítette a rendőrséget, hogy az elkövetkező napokban vadállati 
kegyetlenséggel bánjanak nemcsak a tüntetőkkel, hanem a véletlen járókelőkkel, 
sőt a forradalom évfordulóját ünnepelni kívánó emberekkel is. (Lásd Magyar-
országon „ünnepelt” a kormány című írásomat a Krónika 2006. november 17–19-i 
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számában.) Mindezt a baloldal egyetértéssel fogadhatta, hiszen a fődemokraták 
egyike, Demszky Gábor, aki akkor Budapest polgármestere volt, a főváros napján, 
november 16-án kitüntette Gergényi Pétert, Budapest rendőrfőkapitányát.  

 
Amerika megvédi Gyurcsányt 
Lehetséges, hogy Gyurcsány Ferenc, Ara-Kovács Attila jelenlegi főnöke, aki 

személyesen javasolta őt a Demokratikus Koalíciónál betöltött mostani külügyi 
funkciójába, ha idejében pert indítanak ellene, ma büntetett előéletű lenne. Mire 
kiderültek a Gyurcsány tulajdonában levő, jogilag soha nem is létező Nomentana 
Kft., valamint az Altus Rt. törvénytelen ügyletei, közismertté válásuk pillanatában 
már elévültek, ezért vizsgálat sem indult velük kapcsolatban. A Nomentana adó-
sikkasztással, az Altus pedig az állam kárára történt több tízmilliós beruházással 
gyanúsítható. 

A Gyurcsány-kormánnyal 2008 januárjában létrejött egyezség a Velencei tó 
partján, Sukorónál, nagy beruházási területet adott a külföldi Lauder-csoportnak 
egy nagy kaszinóváros (King’s City) építéséhez. Ez területcserével történt, amely-
nek során a területek igen különböző értéke következtében az állam jelentős össze-
get veszített. Bajnai Gordon, a Gyurcsányt követő miniszterelnök belső vizsgálatot 
indított ebben az ügyben. A számvevőszék megállapítása szerint a földcsere sza-
bálytalan volt. Az LMP (Lehet Más a Politika; 2009-ben megalakult párt) büntető-
eljárást kezdeményezett: hivatali visszaélés miatt feljelentést tett Gyurcsány Ferenc 
ellen, aki röviddel lemondása előtt kiemelt beruházásnak nyilvánította a kaszinóvá-
ros tervét. 

Gyurcsány ügyészségi kihallgatása már a Fidesz-kormány idején, 2011 ok-
tóberében történt. Az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát, és közölték 
vele, hogy hivatali visszaélés gyanújával eljárást indítanak ellene, mivel úgy dön-
tött, hogy az igényelt sukorói ingatlanok a törvényben előírt pályáztatás nélkül, 
ingatlancserével kerüljenek a Lauder-csoport birtokába.  

„Bizonyítottság hiányában” a főügyészség 2012 júliusában megszüntette a 
Sukoró üggyel kapcsolatos nyomozást Gyurcsány Ferenc ellen. Ebben szerepe volt 
az amerikai nagykövetnek is, aki nyomást gyakorolt a magyar kormányzatra. Budai 
Gyula számonkérési kormánybiztos, akivel „számonkérő jellegű beszélgetést” foly-
tattak a nagykövetségen, egy tévéinterjúban elmondta, hogy „az amerikai nagykö-
vet nyíltan beleavatkozik a magyarországi belpolitikába, illetőleg azok a kérdések, 
amik ott elhangzottak, mind a nyomozó hatóság, mind a jogállamiság alapjait kér-
dőjelezték meg. Én úgy gondolom, hogy sem én, sem más soha nem tett fel olyan 
kérdéseket, hogy az Amerikai Egyesült Államokban milyen jellegű büntetőeljárások 
folynak politikusok ellen.” A Kúria (a legfelsőbb bíróság neve 2012. január 1. óta) 
ugyanakkor megerősítette a fővárosi ítélőtábla korábbi ítéletét: érvénytelen és 
semmis a sukorói telekcsere. 

Természetesen Gyurcsányon és társain mindenekelőtt a 2006. szeptemberi és 
októberi szadista rendőrterrort kellene számon kérni. Jellemző, hogy néhány akkori 
politikus és a hatalmi szervek vezetői közötti helyzetelemző tanácskozásnak az 
anyagát harminc esztendőre titkosították. A tévé ostroma után az Országgyűlés 
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teljes bizalmat szavazott meg Gyurcsány Ferencnek. Ez a tény azt bizonyítja, hogy 
a liberális pártok képviselői lenézik az ország népét. 

A Fidesz, amely lényegében mindmáig az egyedüli rendszerváltó kormányzó 
párt (bár igazán akkor lenne az, ha sikerülne neki Magyarország közjogi folyto-
nosságát helyreállítania), a történtekért el kellett volna számoltassa az elkövetőket. 
Persze az Európai Unió és az Egyesült Államok politikusai és médiája a történteket 
a baloldali „demokrácia” természetes megnyilvánulásaként kezelte, és valamennyi 
számonkérési szándékot a magyarországi polgári kormány „diktatúrája” bizo-
nyítékának tekintett. 

A Lauder-csoport beperelte aztán Magyarországot a sukorói egyezség fel-
bontásáért, és százmilliárd forintos kártérítést követelt. A végső szót egy washing-
toni választott bíróság mondta ki. Ez megerősítette a Kúria korábbi döntését, mely 
szerint a telekcsereüzlet törvénybe ütköző volt. Emiatt és anyagi visszaélésekért öt 
ember ellen folyik tovább a per, akiknek lényegében Gyurcsány adott tetteikhez 
utasítást. De maga a volt miniszterelnök, aki ellen saját, valamint az amerikaiak 
állítása szerint is „politikai üldözés folyik”, érinthetetlen. Talán e miatti bosszú-
vágyból, no meg hazájával szembeni ellenszenvből Gyurcsány, a Demokratikus 
Koalíció vezetőjeként 2014 októberének végén Magyarország uniós támogatásának 
felfüggesztését és egyes magyar cégek uniós pályázatokról való kitiltását követelte 
az Európai Bizottság leendő elnökénél. Több diplomatával és az amerikai ügyvivő-
vel is tárgyalt. Az Egyesült Államok, Gyurcsány támasza – mint tudjuk – bejelen-
tette, hogy több sikkasztással vádolt magyarországi személy nem teheti be a lábát 
Amerikába. A személyek nevéről, a kitiltás okáról és annak bizonyítékairól Obama 
vagy munkatársai nem hajlandók beszélni. 

Egyébként különös, hogy miután az ügyészség Gyurcsányt mindenekelőtt a 
törvények által akkor előirt nyilvános pályázat vagy árverés mellett még meg nem 
engedett telekcsere elrendelése miatt szándékozott bíróság elé állítani, 2014-ben a 
magyar parlament a pályázattól való lehetséges eltérés tizenhárom indoka mellé 
bevette a törvénybe a telekcserét is. 

* 
Amikor 2010-ben a Fidesz–KDMP szövetség nyerte meg a választásokat, a 

baloldali liberális értelmiség egy része „El a kezekkel Gyurcsánytól!” kezdetű „ki-
áltványt” adott ki, amelyet száznyolc személy írt alá. Ezek a Gyurcsány-korszak 
idején történt visszaélések miatti elszámoltatás fogalmát azonosították a politikai 
leszámoláséval. Szerintük a 2010-ben kormányra jutott pártok „összemossák a 
bűncselekményekért való jogi felelősségre vonást a másfajta politika egzisztenciális 
szankcionálásával, s ez jogállamban megengedhetetlen.” Kijelentették: „A demok-
ratikus magyar jogállam magyar híveiként tiltakozunk a Fidesz »elszámoltatási« 
kampánya, a vezető Fidesz-politikusok fenyegető nyilatkozatai ellen”. Majd kije-
lentették: „felhívunk mindenkit a szabadság védelmére”. 

Vajon milyen jogon beszélnek éppen ezek a szabadság védelméről, miután a 
lakosság a szavazatával, tehát a legdemokratikusabb úton eltávolította politikai 
pártjaikat a hatalomból. Milyen erkölcsi jogon beszélnek most, ha szavuk sem volt 
a 2006-ban elrendelt kivételes állapot idején, amikor rendőrruhába öltözött vadál-
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latok békés járókelőket és ünnepelni kívánó embereket rugdostak és fogdostak 
össze az utcán. Miért nem volt szabad akkor még békésen sem tüntetni? Miért kap-
tak engedélyt a rohamrendőrök azonosító számuk levételére (engedély nélkül ezt 
nem merték volna megtenni), hogy megmásíthatatlanul azonosíthatatlanok marad-
janak? Hogyan lehet az, hogy – kirívó példaként – egy vak embert, akinek fehér 
botja jelezte látásának hiányát, kiráncigáltak akkor egy kávéházból, az utcán meg-
verték, és amikor menekülni próbált, tíz (tíz!) gumilövedéket lőttek a hátába? Hol 
volt akkor a „szabadság védelmére” felhívó liberális „urak” és „hölgyek” hangja, 
tiltakozása, valamint felhívása, hogy azonosítsák a pénzért ostromot szítókat, és 
azokat, akik fizették őket?! 

A Gyurcsányt védő felhívás egyik aláírója Ara-Kovács Attila, a volt Ellen-
pontok főszerkesztője, aki hajdani nézeteinek maradványait is megtagadva jelenleg 
Gyurcsány Ferencnek, a „módszerváltó” korszak mind politikailag, mind gazdasá-
gilag legsötétebb periódusában a leghosszabban regnáló miniszterelnök pártocská-
jának a külügyi vezérszakértője. 

Gondolom, jó kapcsolatai vannak a nem utasításai szerint ugráló Magyar-
országot különböző utakon, de mindenképpen megbüntetni akaró Egyesült Álla-
mok diplomáciai szerveivel. 

Főnöke, Gyurcsány Ferenc, Magyarország „szeretett vezére”, mint említet-
tem, arra törekszik, hogy az Európai Uniónál elérje: országunk ne dönthessen sza-
badon a kapott az uniós források felhasználásáról, mi több: egyáltalán függesszék 
fel a támogatásunkat, egyes magyar cégeket pedig tiltsanak ki az uniós pályá-
zatokról. 

 
A székely törekvésekről 
Amikor Bajnai Gordon nyilatkozata szerint – az azóta már felbomlott – párt-

ja, az Együtt–PM (azaz: Párbeszéd Magyarországért) szövetség úgy döntött, hogy 
támogatja Székelyek Nagy Menetelése elnevezésű tüntetést (2013. október), melyet 
ők autonómiájuk elnyeréséért szerveztek, Ara-Kovács Attila szinte hisztérikus kitö-
réssel bevallotta, hogy szégyelli, amiért egyáltalán ismeri a politikust, akinek egy 
ideig tanácsadója volt. Ellenzi ugyanis egy olyan autonóm terület létrehozását, ahol 
a magyarok többségben vannak. Indokai főleg gazdaságiak: egy olyan fejletlen 
terület, mint a Székelyföld nem tudja önállóan fenntartani magát. Persze, Ara-
Kovács kétségtelenül tudja, hogy a román állam szándékosan hagyta ezt a területet 
megfelelő anyagi támogatás nélkül, és azt is, hogy a székely erdők már régen a 
tulajdonosaik birtokában kellett volna legyenek a kilencvenes évek elejétől, de még 
hosszú ideig az állami erdészet termelte ki azok faanyagát, és a haszon az állam 
zsebébe vándorolt. A hegyek lekopaszításában állítólag a magyarok szervezetéből 
valami miatt kizárhatatlan egy-két RMDSZ-mágnás is jócskán nyerészkedett. 

A románok új közigazgatási egységekre akarják felosztani az országot. Min-
denki tudja, Ara-Kovács is, hogy ennek fő célja a román sovinisztáknak állandóan 
a torkán akadó, majdnem tisztán magyar lakossággal bíró székely megyék felszá-
molása, hogy – miután a németeket és a zsidókat pénzért kiengedték az országból – 
végre megvalósuljon a román alkotmányba foglalt hazugság: az, hogy Románia 
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egységes nemzetállam. Ennek érdekében a székely megyéket úgy osszák háromfe-
lé, hogy mindegyik részhez román vidékeket csatolnak, és az így kialakult területi 
egységek román többségűek lesznek, ezért „demokratikusan” megszűnik a magya-
rok regionális és helyi saját önkormányzatának lehetősége, s visszaszorul a nyelvük 
használata is. A cél: tűnjenek el már ők is az első világháború után Erdéllyel kibő-
vített Romániából. 

Ara-Kovács egyetért az egyik (talán legújabb) román tervvel, mely szerint a 
székely vidékeket Brassó megyéhez kellene csatolni. Ez gazdaságilag fejlettebb 
vidék, és így megfelelő anyagi lehetőséget tudna biztosítani az új területi egység 
fejlődéséhez. Szerinte: „Azzal, hogy a Székelyföld kiegészül ezzel a tájegységgel, 
megszabadul eddigi kiátkozott voltától, vagyis attól, hogy a magyarság egyfajta re-
zervátuma maradjon, ahol az ipart a kézművesség, a kultúrát pedig a nemzeti giccs-
gyártás jelentette hosszú időn át. És persze az ezekkel járó politikai radikali-
zálódás.” (Ara-Kovács Attila: Tüntető székelyek. Magyar Narancs 2013. okt. 28.) 

Tudtommal Ara-Kovács apja székely volt. Vajon miért kezeli ilyen megve-
téssel apai ági rokonait? És miért drukkol azért, hogy kisebbségbe kerüljenek, hi-
szen a Brassó megyével való egyesülés után az új adminisztratív egység lakosainak 
csak kevesebb mint a fele lenne magyar. 

Emlékezzünk arra, hogy Ara-Kovács Attila a Krizsán Árpád által készített, 
már idézett interjújában még 1988-ban is a kisebbségek politikai, adminisztratív, 
gazdasági és kulturális autonómiájáról beszélt. Miért vált mindez időközben tárgy-
talanná? Vajon miért lett mára értelmetlen ezért küzdeni? A Milyen messze van 
Lengyelország? című írásában még ezt írta:  

„A kelet-európai népek többsége nem ébredt még ama felelősség tudatára, 
hogy a változtatás, az ellenállás felelőssége és gyakorlata – a hiábavalóságok pa-
rancsolta belenyugvással ellentétben – az az előfeltétel, amely nélkül még egy eset-
leges kívülről jövő segítség sem tud rendet és szabadságot e világrészben létrehoz-
ni.” (Ellenpontok i. m. 96.) 

Nyilvánvaló, hogy a románok nemigen akarják majd megváltoztatni alkot-
mányuk nemzetállami mivoltukra vonatkozó pontját. A legkönnyebb az ezért folyó 
küzdelmet „hiábavalóságnak” tekinteni, és eleve lemondani róla. Segítséget jelen-
tene, ha a tekintéllyel bíró államok helyes állást foglalnának ebben a kérdésben, de 
maguk sem viszonyulnak rokonszenvvel hozzá. „Akkor meg mire ez az egész cir-
kusz, hisztéria, handabandázás?” – kérdezi Ara-Kovács.  

Kétségtelen, hogy ennek az embernek nincs már köze az Ellenpontok szel-
leméhez. Lehet, hogy titokban ma már handabandázásnak tartja az egész szamizda-
tot. Ez talán azon liberálisok koncepciójának az átvételéből is származik, akik a 
kilencvenes években léptek fel a kollektív jogok ellen. „…máig őrzök egy fénymá-
solatot” – írta egy cikk szerzője – „amelynek eredetijét az SZDSZ terjesztette be a 
Liberális Internacionálé 1995 végi gyűlésén, amelyben a kollektív jogok helyett az 
egyéni jogok hangsúlyozását szorgalmazzák – e tényt egyébként simán letagadták 
az ügyből kiinduló sajtópolémiában. Megpróbálták elméletileg megmagyarázni, 
hogy nem kell foglalkozni a kollektív jogokkal, mert azok »alanya« megfogalmaz-
hatatlan, ők fogalmazták a »republikánus«, az anyaországtól elszakított magyarokat 
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a nemzeti közösségekből »kidefiniáló« nemzetfogalmat az »etnicista« kultúr-
nemzet fogalmával szemben.” (Borbély Zsolt Attila: Nacionalista provokáció kont-
ra kiemelkedő nemzetépítő gesztus? Erdélyi Napló, 2013. 11. 18.) 

Ide kapcsolódik a nemzeti érdek fogalmának a problémája is. Ara-Kovács 
Attila a londoni Chatham House által megjelentetett International Affairs folyóirat-
ra hivatkozik, melynek 2014. májusi kötete ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ő Jona-
than Gilmore tanulmányát tartja a legérdekesebbnek, aki „párhuzamot von az 1997 
és 2010 közötti munkáspárti, valamint az azóta érvényesülő konzervatív koalíció 
»nemzeti érdek«-definíciója között, megállapítva, hogy míg az előző a belső felté-
telek stratégiai teljesítésének és a külső kötelességek morális vállalásának harmó-
niájára törekedett, addig David Cameron kormányát nem feltétlenül vezérli a mora-
litás érvényesülése, a jelzett harmóniára egyáltalán nem törekszik. Azaz míg Tony 
Blair a nemzeti érdek szerves részének tekintette, hogy kormánya a demokrácia 
támogatása érdekében fellép a világ kríziszónáiban, addig Cameron számára az 
efféle dolog másodlagos, sőt politikailag mintha terhesnek is tűnne. Elég, ha – te-
gyük hozzá, Gilmore fejtegetését szem előtt tartva – a brit nagykövetség példátlan 
szenvtelenségére gondolunk, amivel a demokrácia lebontását szemléli Magyaror-
szágon. Nyilvánvalóan az Orbán Viktor és Cameron közötti furcsa, Európa-ellenes 
különalkuk feltételrendszere nem teszi lehetővé, hogy London – szigorúan brit 
nemzeti érdekek szellemében – aggódjék a magyar sajtó szabadsága, a bírák füg-
getlensége, az Alkotmánybíróság mozgásterének korlátozása miatt, pedig ezekre és 
az igazán aggasztó gazdasági állapotokra, valamint a kormányszintre emelt korrup-
ció veszélyeire a City elemzői gyakorlatilag naponta felhívják a konzervatív koalí-
ció figyelmét.” (Ara-Kovács Attila: Nemzeti érdek. Magyar Narancs, 2014. jún. 
13.) 

Úgy tűnik, hogy a külpolitikára specializálódás nagyon megfeküdte Ara-
Kovács Attila lelkületét és intellektusát. Hiszen szerinte a belpolitikai célokat is 
külpolitikai törekvések kell hogy meghatározzák. 

Vizsgáljuk meg a történteket. Az angol „munkáspárti nemzeti érdek” képvi-
selője, Tony Blair, miután körbetáncolta az őt meglátogató George W. Bush elnö-
köt, mindketten kijelentették, hogy Irakot meg kell támadni, mert Szaddám Husze-
in atombombákat és gyilkos vegyi anyagokat tartogat a világ, és főleg Európa szá-
mára. És így is történt. Ara-Kovács szerint valószínűleg ez jelentette a „külső köte-
lességek vállalását”. A „belső feltételek stratégiai teljesítése” nehezen értelmezhető 
fogalom (egyáltalán hogyan „teljesít” valaki „belső feltételeket”), ezért nem vilá-
gos, hogy a teljesítés és a kiprovokált háború vállalása között miféle harmónia 
jöhetett itt létre. Utólag mindkét államférfi bevallotta: eleve tisztában volt azzal, 
hogy Irakban sem atomfegyver, sem a vegyi fegyverek nem léteznek. Ennek alap-
ján miképpen beszélhetünk „a kötelességek morális vállalásáról” egy olyan hábo-
rúban, amelynek elindítói kezdettől tisztában voltak az indoklás hazug voltával? 
Aztán ne mondjunk nyilvánvaló ostobaságokat arról sem, hogy Blair „a nemzeti 
érdek részének tekintette, hogy kormánya a demokrácia támogatása érdekében 
fellép a világ kríziszónáiban”. Legyen bennünk annyi tisztesség, annyi „moralitás”, 
hogy bevalljuk: anyagi és hatalmi érdekek hajtották, amikor háborút kezdett Irak-
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ban. Hogy milyen sikeresen „támogatta a demokráciát”, azt minden ostoba is be-
láthatja az Irakból és környékéről érkező régebbi és mostani hírek alapján. 

David Cameron minden bizonnyal férfi és nem pincsikutya. Ezért nem ugrál 
úgy, ahogy mások szeretnék. Tudja: a brit nemzet érdeke, hogy otthon harmonikus 
viszonyokat teremtsen, és nem tévesztik meg a budapesti kormányzó párt ellen-
feleinek rágalmai. Sem a Magyarországot gyűlölő magyarországiak – vagy akár 
idegenek – feljelentései. 

 
Keszthelyi András 
Maga is a nagyváradi Ellenpontok egyik gazdag termésű szerzője, és noha 

közvetlenül nem vett részt a szamizdat előállításában, mivel a csaknem minden 
számban megjelenő Cenzúrán innen rovatot ő javasolta, van, aki őt is szerkesz-
tőnek mondja. 

1985-ben települt át Magyarországra. Pécsett befejezte Kolozsváron meg-
kezdett filozófiai tanulmányait, és már utolsó éves egyetemistaként tanítani kezdett 
az ottani egyetemen. 

„A rendszerváltás reménye és lehetősége magával ragadott” – vallotta. – „És 
nem volt kétséges számomra (…), hogy az SZDSZ, mint a pártállam legádázabb 
ellenfele, az én pártom. (…) 1993-ig tényleg csak műkedvelőként ártottam bele 
magam. Az első parlamenti választásokon segítettem Bretter Zoltán barátom pécsi 
SZDSZ-kampányát.” Ezt követően viszont főleg politikával foglalkozott: felkérésre 
elvállalta Demszky Gábor újraválasztási kampányának sajtófőnöki feladatát, majd 
a German Marshall Fund ösztöndíjasaként két hónapot az Egyesült Államokban 
töltött, ahol – mint mondta – a politikusi szakma legjobbjaival találkozhatott. 
Demszkytől Kuncze Gáborhoz került, akit 1998-ban az SZDSZ elnökének válasz-
tottak. 

Ezután egy kis „politikai szünet” következett: a Synergon informatikai cég 
kommunikációs igazgatója lett. 

A munkahelyét 2002 elején, ezúttal a szocialistákért, egészen pontosan 
Gyurcsány Ferencért hagyja el, aki reménysugár számára, bízván abban, hogy a 
vele együtt folytatott választási kampánnyal sikerül „legyőzni a Fideszt”. Azok 
„nem jöhetnek vissza, mert tönkre fogják tenni az országot” – állította minden in-
doklás és magyarázat nélkül. Ezért politikai főtanácsadó lett Gyurcsány Ferenc 
irodájában. 

A Keszthelyivel kapcsolatos itteni sorok forrása egy vele készített interjú. 
(Keszthelyi András: „...egy illúzió rabjai voltunk” – Keszthelyi András politikai 
tanácsadóval Ádám Zoltán és Révész Sándor beszélgetett. Beszélő, 2013. no-
vember 13.1) Az illúzió említése arra az elvárásra vonatkozik, hogy a szocializmus 
bukásakor „megjelentek olyan elvárások, melyek a legfejlettebb nyugati civilizáció 
legjobb mintáit követték”. Ennek azonban semmi társadalmi alapja nem volt. „Ma-

                                                      
1http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/keszthelyi-andras-%E2%80%9Eegy-illuzio-rabjai-vol-

tunk% E2%80%9D 
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gyarország sosem volt korrupciómentes ország. Miért gondoltuk, hogy a szocia-
lizmus béklyóinak lerázásával egy csapásra az lesz?” 

Ezek szerint 2013-ban Keszthelyi korlátlan jóhiszeműségében még azt gon-
dolja, hogy van valahol – talán a „nyugati civilizációban” – korrupciómentes or-
szág. Meglehet, hogy a Magyarországon szerzett tapasztalat teszi türelmessé az 
erkölcsileg kétes jelenségekkel szemben. Ezért nem zavarja, hogy Medgyessy Pé-
ter, a periódus első miniszterelnöke korábban „szigorúan titkos állományú tiszt” 
volt, hogy az SZDSZ a „legádázabb ellenfelének” utódpártjával, a szocialistákkal 
kormányoz együtt (sőt maga is „bármi áron” „annak a szekerét tolja”), hogy Gyur-
csányt, a következő miniszterelnököt „hevesen támadják privatizációs, üzleti 
ügyekkel”. Amikor ezzel kapcsolatban a riporter megjegyzi: „Hogy a csodába ne 
támadták volna, mikor ő volt a tipikus példája annak, hogy valaki a politikai kap-
csolatainak köszönhetően lett gazdag ember”, Keszthelyi szelíden hozzáteszi: 
„Meg a tehetségének, az eszének és a szorgalmának köszönhetően.” És nincs sem-
mi lényeges megjegyzése a balatonőszödi beszédhez. 

A 2004-es decemberi népszavazást, amely a határon túli magyarokat eltil-
totta a magyar állampolgárság felvételétől, Keszthelyi „nem szerette”, de „csinálta” 
(Lásd a Beszélőben megjelent említett beszélgetést.) 

A 2006 őszi rendőrterrorral kapcsolatban nehéz nem megdöbbenni a Keszt-
helyi álláspontján: „a jobboldali narratívánál, vagy akár a jogvédő narratívánál 
jelentősen nagyobb empátiám van azokkal a rendőrökkel szemben, akiket utcabúto-
rokkal dobáltak, meg kövekkel”. A részvét valóban megilleti a tévét parancsra vé-
dő, az illetékes hatóságok által magukra hagyott vidéki rendőröket. De úgy látszik, 
Keszthelyi Andrásnak eszébe sem jutnak az elkövetkező napokban a szemkilövő 
rohamrendőrök által mintegy bosszúból megtaposott, összerugdosott, megcsonkí-
tott emberek. 

Gyurcsánynak jobbára csak egy hibáját rója fel: hogy nem fogadta meg az ő 
tanácsát a szocialista párt megújításáról. 

Úgy látszik, Keszthelyiből hiányzik az erkölcsi megfontolás képessége, és 
csak a siker gyakorlati oldaláról tudja megítélni a dolgokat. 

 
Az Egyesült Államok értékeiből. Tanuljunk tőlük? 
Diplomáciai háborúban állunk – állapítja meg Ara-Kovács Attila egyik cik-

kének a címében (Magyar Narancs, 2014. jan. 28.), és felteszi a kérdést, hogy a 
leendő (vagy bármikori) amerikai nagykövet „észreveszi-e, hogy a mai magyar 
kormány elszánt ellensége azoknak az értékeknek, amelyek Amerika hétköznapjait 
és ünnepnapjait igazgatják annak megalapítása óta?” 

Nyilván nem anyagi értékekről van szó. Az igazi értékek az emberek életé-
vel kapcsolatosak. Nézzünk néhányat, amelyek soha nem fordultak elő Magyar-
országon. 

1. Az Amerikai Egyesült Államok tízmillió bennszülöttjéből az államot 
megalapítók és utódaik kilencmilliót kipusztítottak. 
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2. Az Egyesült Államokban rabszolgaság volt. 1865. december 6-án az al-
kotmány 13. kiegészítésének („amendment") elfogadásával a rabszolgaságot 
az USA-ban törvényen kívülre helyezték. 

3. Több törvény alátámasztotta a faji szegregációt egészen az 1960-as 
évekig! 

4. Az Egyesült Államoknak kilenc gyarmata volt, amelyekből hármat nap-
jainkra tagállamokká nyilvánítottak. 

5. A második világháború végén a japánok a svájci kormány közvetítésé-
vel már több mint féléve fegyverszünetért könyörögtek, de az Egyesült Ál-
lamok nem is válaszolt a kérésre. Truman elnök, valamint az amerikai tudó-
sok és politikai vezetők egy része ki akarta próbálni, hogy az atombomba 
milyen hatással van az emberi szervezetre. Truman 1945 nyarán dobatta le a 
bombákat Hirosimára és Nagaszakira. A két várost mindjárt amerikai 
orvosszakértők szállták meg. 

6. Eisenhower amerikai elnök 1956 „október 27-én, Dallasban tartott be-
szédében (…) kiemelte: »Ezeket a [kelet-európai] államokat nem tekintjük 
potenciális katonai szövetségeseknek.« Október 29-én Dulles táviratozott 
Moszkvába Bohlen nagykövetnek: ismételje meg ezeket a szavakat szemé-
lyesen Hruscsovnak, Zsukovnak és másoknak.” (Johanna Granville: Megtor-
lás Budapesten. Szovjet invázió és normalizáció, 1956–1957. Történelmi 
Szemle 1997. 2. szám) – Mindeközben a Szabad Európa Rádió segítséget 
ígért a magyar forradalmároknak. 

7. Irak, melynek vezetője már akkor Szaddám Huszein volt, elsősorban 
amerikai biztatásra 1980. szeptember 22-én hadüzenet nélkül, megelőző lé-
gicsapásokkal megtámadta Iránt. A nyolc évig tartó háborúban mintegy más-
fél millió ember halt meg. 

8. 2002 óta a kubai Guantanamo amerikai támaszponton helyeztek el af-
ganisztáni, iraki, északkelet-afrikai és dél-ázsiai foglyokat. Ezekre sem a 
génuai egyezmény hadifoglyokra vonatkozó része, sem pedig az Egyesült 
Államok területén kötelező hasonló törvények nem érvényesek. Itt rendsze-
resen kínozzák a foglyokat, és nagy részüket minden ítélet nélkül ma is ott 
tartják. 

9. Amerikai – és részben nyugat-európai – támogatással bukott meg a tu-
néziai, a líbiai és az egyiptomi kormány. Azelőtt Afrikában Líbia népének 
volt a legmagasabb az életszínvonala. Ma különböző fegyveres csoportok 
prédája. 

10. Hasonló beavatkozással buktatták meg az ukrajnai törvényes kormányt 
is amiatt, hogy nem akarta aláírni az Európai Unióba való belépési kérelmet.  

 
Amíg a Szovjetunió fel nem bomlott, Európa legnagyobb nemzetiségi ki-

sebbsége a magyar volt. Addig az ukrajnai oroszok a többi orosszal egy államban 
éltek. Amikor Ukrajna kivált a Szovjetunióból, az orosz lett a legnagyobb európai 
kisebbség. Ne feledjük, hogy a kelet-ukrajnai orosz területeket Lenin ajándékozta 
Ukrajnának, a Krím félszigetet pedig Hruscsov, aki maga is ukrán volt. Vagyis az 
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ottani oroszok bolsevista vezérek politikai játékai révén kerültek ukrán fennhatóság 
alá. 

Amikor a 2014-es évben az amerikai és uniós segédlettel törvénytelenül lét-
rejött ukrán kormány a korábbi, viszonylag liberális nyelvtörvény helyébe a ki-
sebbségek jogait korlátozó és soviniszta ukránok által támogatott új törvényt ho-
zott, az ország orosz lakosai megmaradásuk érdekében joggal léptek akcióba, és 
nincs mit csodálkozni azon, hogy anyaországuk a kialakuló konfliktust nem nézte 
közömbösen. Egy normális emberi világban minden népnek joga kellene hogy 
legyen arra, hogy megőrizze nemzeti-etnikai sajátosságait, valamint módja arra, 
hogy megakadályozza a többségi népbe való beolvasztásukat. 

November elején Mihail Gorbacsov megalapozottan vádolta a Nyugatot, 
mindenekelőtt az Egyesült Államokat az 1989-ben Moszkvának tett ígéretek meg-
szegésével és a bizalom lerombolásával. Szerinte a világ egy újabb hidegháború 
küszöbén áll, és ez még a kedvezőbb forgatókönyv megnevezése. 

Csaknem másfélszáz évvel ezelőtt írta Karl Marx: „Angliának kettős külde-
tést kell betöltenie Indiában: az egyik romboló, a másik újjáalkotó – a régi ázsiai 
társadalom megsemmisítése és a nyugati társadalom alapjainak lefektetése Ázsiá-
ban.” (Konrad Löw: A kommunista ideológia vörös könyve. Marx és Engels – A 
terror atyjai – Kairosz Kiadó, 2003. 114–115. o.) Csak kevés változtatással (Ang-
lia helyett Amerikát, Ázsia és India helyett Európát vagy talán az egész világot 
írva) aktualizálhatjuk az idézetet. A világkormány megvalósítása az amerikai pénz-
világ határozott célkitűzése. Ez a kormány – ha valóban létrejön – egy újfajta ame-
rikai világbirodalmat lesz hivatott irányítani, ahol valószínűleg még a teljesen lé-
nyegtelen vonatkozásokban is kötelező lesz a feltétel nélküli egyetértés, mert csak 
így lesz sajátosságok nélküli egyenfegyelem. Ennek kitűnő próbája és kísérleti 
iskolája az Európai Unió. 

Ami hazámat illeti: ha Gyurcsány vagy más hasonló kvalitású baloldali libe-
rális politikus lenne Magyarország miniszterelnöke, s hozzá hasonló emberi tartású 
személyekből állna a kormány, a mindenkori amerikai elnököt biztosan a gazda 
öröme töltené el. Esetleg olyan, mint amilyet Obama akkor érezhetett, amikor – a 
már megszületőben levő háborúi előtt – gyorsan megkapta a béke-Nobel-díjat. 

 
Végszó 
Keszthelyi András cselekvésének indítékait nem könnyű megérteni. A siker-

hajhászáson túl talán maga sem tudja, hogy mit miért csinál. De lehet, hogy ennél 
okosabb, és el tudja hallgatni – mondjuk egy interjúban – az igazi indokait. 

Ara-Kovács Attila nem rejti el a gyűlöletét. Erre talán szüksége is van, hogy 
ellensúlyozza a vele hasonszőrűek előtt azon régebbi gondolatait, amelyeknek ma 
szinte az ellenkezőjét kell vallania, hogy befogadják azok, akik előtt csillogni sze-
retne. Benne és Gyurcsányban van valami közös, ami érthetővé teszi, hogy kölcsö-
nösen vonzódnak egymáshoz. 

Mindkettőjük számára a Fidesz a fő ellenség, noha – bár nyilván ez a párt 
sem tökéletes – mindketten tudják, hogy a „módszerváltás” óta az ország számára 
Gyurcsány regnálása volt a legrohadtabb és a legbestiálisabb. Számukra Gyurcsány 
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kétségtelenül „érdekes”. És akinek hiányzik az erkölcsi ítélőképessége, az mellette 
elveszíti a józan eszét is. 

Magyarországon a baloldali liberálisok képviselik a „demokráciát”. Ezt min-
den ellenségünk tudja belül is és kívül is, vagyis szerte a világon. A politikai dará-
lókban az etnikai-nemzeti megmaradás gondolata a demokrácia halálos ellenségévé 
változik. Ezért önvédelmünk megnevezése hamar eljut a nacionalizmustól a fasiz-
musig. 

Mindkét említett személy a világot gyarmatukká átalakítani törekvő hatalom 
kiszolgálóinak szolgáivá lettek. Ez bizonyára kifizetődő nekik. Közben úgy emle-
getik a „szabadságot” mintha ennek a napjainkra felismerhetetlenné torzított foga-
lomnak a manipulátorai nem a nemzetek eltiprására, a népek homogén tömeggé 
alakítására és lehetőleg minden egyes ember erkölcsi lényének semmivé tételére 
törekednének. Az odavezető utat „demokráciának” nevezték el, melynek gyakorlati 
„érvényesülése”. ellentmondásban van a szó képzeletbeli tartalmával. Az „egyenlő 
egyéni jogok” csak a hatalom kiváltságosai számára érvényes fogalom, egyébként 
a tartalmas életet mossák össze a semmivel. 

  Ara-Kovácsra és Keszthelyire gondolva mélységes sajnálattal állapítom 
meg, hogy éppen ezzel a két egyénnel csináltam az Ellenpontokat. Egyáltalán nem 
új keletű ez az érzés, de egyszer ki kell már mondani. 

 
Göteborg, 2014. augusztus–november 
 
 

Tóth Károly Antal: Az Ellenpontok színe és fonákja. Ara-Kovács Attila, a szamiz-
dat hajdani „főszerkesztője” politikai nézeteinek és viszonyulásainak változásai. 
Átalvető, 2015. márciusi szám. 



468 
 



469 
 

Ötödik rész 
Mások írásai  



470 
 

Filep Tamás Gusztáv 

Búcsú Váradtól 

Tóth Károly Antal: Hova-tovább? – Az Ellenpontok dokumentumai, esz-
szék, tanulmányok   (1995/5) 

 
Tóth Károly Antal kötete egy néhány évvel ezelőtti polémiasor lezáratlan 

voltára is fölhívja a figyelmet – noha nem arról szól –, melynek tárgyát sikerült 
módszeresen a szőnyeg alá söpörnünk. Pedig minden kérdés időszerű, amelyre még 
nem sikerült legalább időlegesen érvényes választ találnunk. Abból, amit átéltünk, 
s amit tettünk vagy nem tettünk 1989 előtt, semminek semmilyen következménye 
nincsen. Következménye legfeljebb annak lehet, hogy helyesen ismerjük-e fel a 
mai erőviszonyokat vagy sem. Majdnem minden gondolkodó fő elismeri a magyar 
nemzet és kultúra határok fölötti egységét, de a múlt magatartásmintáinak megíté-
lésére nincs egységesen elfogadott álláspont, s ami tragikusabb, nincs olyan pozí-
ció, amelyből ezeket a vizsgálatokat el lehetne végezni. Könnyű belátni, hogy a '89 
előtti romániai magyar értelmiségi ideológia nem vezetett eredményre, ma mégsem 
illik kritikai megjegyzéseket tenni róla. A néhány évvel ezelőtti viták – bizonyára a 
résztvevők szándéka ellenére – a kisebbségi teendők szempontjainak összekuszálá-
sához vezettek, mert teljesen beágyazódtak az itthoni napi politikai érdekviszo-
nyokba, még akkor is, ha a hozzászólók elfogultság nélkül igyekeztek megfogal-
mazni téziseiket. (Ez általában nem is sikerült nekik, s egyébként mindenki maradt 
a maga álláspontjánál.) Akár a szolgálatot, akár a szakszerűséget tekintjük az ér-
telmiségi munka alapelvének – ha definiálnánk e szavakat, kiderülne, hogy nincs is 
köztük akkora ellentmondás, mint gondolnánk –, annyit megkockáztathatunk, hogy 
döntéseinknek összhangban kellene lenniük meggyőződésünkkel. 

Ezekben a vitákban, sajnos, megkerülhetetlennek tűnt a romániai magyar ideo-
lógus-politikus írók tevékenységének bírálata, ami pró vagy kontra pazar lehetőséget 
kínált a személyeskedésre. Tekintettel arra, hogy ma nincsen közöttünk senki, aki 
meg tudná győzni a közvélemény e kérdések iránt érdeklődő töredékének többségét 
arról, hogy kizárólag annak a közmegegyezéses etikának a nevében beszél, amelynek 
forrása a lelkiismeret, a végső szót az eszmetörténészek fogják kimondani akkor, 
amikor az eredményekből már senki sem tanulhat. Kétségtelen, hogy erkölcs nem-
csak egyféle van, s még azt sem tudjuk, honnan ered az erkölcsi késztetés. Gróf 
Révay József még Kantnál is talált tisztázatlanságokat. Tény viszont, hogy magatar-
tásunknak következetesnek és ellentmondásmentesnek kellene lennie. 

Azok, akik az elmúlt években itthon oly kíméletlen következetességgel ku-
tatták politikai ellenfeleik között a kollaboránsokat, a Kádár-rendszer kiszolgálóit 
és haszonélvezőit, nemegyszer nevezték egységbontónak és árulónak azt, aki a 
határon túli magyarság kimagasló alakjainak múltjában vagy műveiben talált tisz-
tázatlan pontokat. Bretter Zoltánon három éve, amikor (Sütő András naplójegyzete-
iről írva) egy nem minden pontján végiggondolt és nem is nagyon méltányos kriti-
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kájában a szerinte általánosnak gondolt hajdani erdélyi stratégiákat bírálta, egy 
tucatnyi író, politikus és publicista verte el a port. Talán ma sem tudják, hogy vé-
leményükből egyetlen ésszerű következtetést lehet levonni: egy puha diktatúrában 
a kollaborálás erkölcstelen, egy kemény diktatúrában pedig erkölcsös, mert a né-
pért tenni valamit csak a „körön belül" lehet. Akik akkor Brettert támadták, egy 
olyan magatartásmintát is erkölcsi mértékké avattak, amelynek céltalan voltát Sütő 
már régen belátta. (S ezért a felismerésért egyébként a bőrét is vásárra vitte — még 
'89 előtt.) Nincs mit tenni, a diktatúráink úgy voltak megszerkesztve, hogy min-
denki tekinthette magát ellenzékinek – még azok is, akik a kommunista pártok 
központi bizottságaiban ültek; és sokan azok közül, akik utóbb közreműködtek a 
parancsuralom lebontásában, előbb a megteremtésében kaptak szerepet. Úgy tűnik 
fel tehát, hogy mindenki igazolhatja az életét morális érvekkel; valójában – na-
gyobb távlatból nézve – nincs senki, aki ne tévedett vagy ne hibázott volna. Elis-
merem, ez demagógiának tűnhet – de bizonyos nézőpontból az igemagyarázat is 
üres fecsegés. 

Most, amikor e jegyzetet írom, már félresöpörtem az asztalomról azokat a tö-
redékeket – hat–nyolcnapi munka sovány és savanyú gyümölcseit –, amelyeket a 
kisebbségi erkölcsről meg ideológiáról és a tárgyilagosság feltételezett biztosítékai-
ról papírra vetettem. Egyetlen mondat maradt itt: ha a méltányos, de határozott 
ítélet nem születik meg, akkor a Ceauşescu elleni nyílt politikai állásfoglalás elszi-
getelt példáinak értéke is relativizálódik, s így utólag viszonylagossá válik a dikta-
túra mértéke és megítélése is. Pedig annak a kornak a szellemi hagyatékával ma is 
számolni kell: Tóth Károly Antal kötetének egyik írásában az RMDSZ II. kong-
resszusán felröppent zavaros fogalmakról bizonyítja be (1991-ben), hogy a méltó-
ságtudat válságának termékei. 

A '89 előtti kisebbségi ideológia veleje, sok híve és kritikusa szerint, annyi 
volt, hogy minden más szempontot alá kell vetni a megmaradás szempontjainak. A 
megmaradás érdekében pedig a legokosabb semmit sem tenni. Az ideológia azon-
ban sohasem lehet öncélú: mindig az értelmes cselekvést kell megalapoznia. Zágo-
ni István már a kezdet kezdetén, 1921-ben figyelmeztetett a passzív rezisztencia 
valódi értelmére: „A két szóval jelölt kifejezésben a rezisztencia lényeg és cél, a 
passzivitás csak formát jelent.” S valóban, Erdélyben – pontosabban a Partiumban 
– meg lehetett teremteni a második nyilvánosságot is, a nyolcvanas évek elején, 
amikor már alig volt valami, amit a hatalom szégyellt volna. Így az Ellenpontok 
szerkesztői azzal is kalkulálhattak, hogy nem tartoznak majd a rendszer utókorá-
hoz. 

A néhány erdélyi magyar ellenzékit a gondolkozás radikalizmusa különböz-
tette meg az erdélyi magyar reálpolitikustól. Tóth Károly Antal írta le szamiz-
datlapjuk legjelentősebb közleményében (amely egyben a kisebbségtörténet háború 
utáni szakaszának egyik legfontosabb dokumentuma): 

„A kisebbségben élők számos képviselője – így a magyaroké is – adottként 
ismerve fel az itt vázolt viszonyokat, reálpolitikusi ambíciók alapján a kényszerű 
alkalmazkodás útját választotta, megalázkodó magatartással igyekezve etnikuma 
érdekeinek defenzív védelmét szolgálni. 
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A magunk részéről méltánylandónak tartjuk az ezen gyakorlat mögött rejlő 
jó szándékot, de a tények arról győznek meg, hogy a minden hathatós eszközétől 
megfosztott kisebbség hatalommal szembeni védekezése reménytelen, és csak ad-
dig a pontig sikeres, míg a látszat megőrzéséhez feltétlenül szükséges engedmé-
nyekről van szó. Az említett magatartás ugyanakkor lényünktől is idegen." 

Döntőnek érzem, hogy Tóth mégsem tekintette magát közössége teljhatalmú 
képviselőjének. Lebukásuk után kijavítja a Bukarestből érkezett szekuritátést, ami-
kor az megkérdezi, hogy milyen jogon beszéltek a romániai magyarság nevében: 
„nem a nevében beszéltünk, hanem az érdekében". Szerkesztőtársa, a filozófus 
Ara-Kovács Attila Molnár János könyvében (Az egyetlen. Az Ellenpontok és az 
ellenpontosok története. Szeged, 1993) egy helyütt úgy jellemzi Tóth Károly An-
talt, mint aki — legalábbis kezdetben — „belülről akarta megváltoztatni a rend-
szert". Én úgy gondolom, elsősorban az jellemző rá, hogy nem szereti a cselekvés 
és a cselekvést leíró nyelv dichotómiáját, a cselekvést elkendőző lírát: „Bűnben 
fogantunk: a felismerés és a megismerés vétkében, mi által megkülönböztettük 
magunkat a világtól. A rólunk s a (minden) másról felfogott információk közötti 
különbségtevés birtokában elvesztettük ártatlanságunkat: felelősekké lettünk. A 
környezet törvényeit szolgaian követő, a fizikai lét fenntartására irányuló alkal-
mazkodás helyébe a lélek törvényei törnek. A pszichikum önmaga integritásának 
fenntartására törekszik. Az élet árán is. A körülmények szorítása ellenére sorsunk 
döntéseink nyomán alakul. A keretek a formát adják. A tartalom minőségi jegyei 
azonban mindenekelőtt tőlünk függnek."1 Ez az idézet nem a könyvből származik, 
s nem is az életút fordulópontja utáni summázata a szerző tapasztalatainak. 1977-
ben íródott, amikor Tóth Károly Antal még tanárként, illetve a nagyváradi Ady 
Endre Irodalmi Kör egyik vezetőjeként találta meg „az értelmes cselekvés közös-
ségi élményét". Romániában egy évtizeddel korábban jött el a „körök kora", mint 
mifelénk, s ha fellapozzuk a korabeli sajtót, láthatjuk, hogy a tucatnyi kör közül 
éppen egy Erdélyen kívül működőt, a nagyváradit tekintették a legfontosabbnak a 
hozzáértők — műhelyjellege és a napirendre került kérdések megközelítésének 
magas elméleti színvonala miatt. Napirendre pedig gyakran a kisebbség legfonto-
sabb sorskérdései kerültek — bár volt rá eset, hogy a beszélgetésbe nem sikerült 
bevonni a meghívott előadót. Tóth Károly Antal, aki egyébként ebben az időben 
több beadványt is fogalmazott és juttatott el ,,a központi szervekhez" (például a 
„tanügy" demokratizálásának érdekében vagy a váradi vár védelmében), valóban 
sokáig nem mondott le arról, hogy „törvényes fórumokon" fejtse ki „dokumentált 
nézeteit" a magyar kisebbség helyzetéről, „megkísérelve nyíltan kiálló közvéle-
ményt létrehozni, ami esetleg nyomást gyakorolhat a változás irányában". Itt azon-
ban nem a legalitás biztosította védelmen van a hangsúly, hanem a közvélemény-
teremtés egyetlen lehetségesnek látszó módján (ami persze illúziónak bizonyul). 

                                                      
1 A teremtés hét napja – Negyven esztendeje halt meg József Attila. Elhangzott a nagyváradi 

Ady Endre Irodalmi Körön 1977. december elsején. Megjelent az Echinoxban, majd a 
Bábel tornyán című antológiában, Kriterion, Bukarest, 1983. 
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Tóthban én az ideális romániai magyar közéleti embert láttam, s azt a gon-
dolkodót, aki leszögezi, hogy a közép-európai szocializmusok keretei között nem 
nagyon lát lehetőséget az emberhez méltó életre, követeléseit, programját viszont 
ahhoz a világhoz szabja, amelyben él. Nem csak otthon: egyik, már Magyarorszá-
gon írt tanulmányvázlatában, A kisebbségek nemzetközi jogi helyzetében előbb 
tisztázza, hogy „az igazság és a jog uralma", melyen a nemzetközi jogi dokumen-
tumok alapulnak, mennyire viszonylagos — s ezután mutatja be, hogy milyen ki-
használatlan lehetőségek rejlenek az alapszövegekben. 

Azok közül a kortársaink közül, akik következetesen a közösségért gondol-
kodtak, talán senki sem maradt annyira magára, mint Tóth Károly Antal és társa, 
Tóth Ilona (aki — noha erről szokás megfeledkezni — szintén az Ellenpontok 
magjához tartozott); előbb Romániában, majd Magyarországon zárult le számukra 
a cselekvési tér. A következő helyszínek: Svédország, Kanada, majd újra Svédor-
szág, ahol már végképp nincs közeg. Útja második stációján, Budapesten láttam 
Tóthot indulatosnak is, de indulata tárgyát mindig körülhatárolta; soha nem tekin-
tette megingathatatlannak az egyébként hosszú tépelődés és elemzés után megfo-
galmazott írásai igazságát, hanem mindig hitt a párbeszéd értelmében és esélyei-
ben, még akkor is, amikor egy-egy tanulmányában annak pillanatnyi képtelenségét 
bizonyította be. Előbb Romániában tapasztalja meg azt a világot, „melyben az ér-
vek nem ütköznek meg ellenérvekkel, hanem ellenállás nélkül száguldanak a sem-
mibe, melyben nem a vélemény, hanem a magát megmutató egyéniség ütközik 
ellenállásba"; néhány évvel később bebizonyosodik számára (1987 körül), hogy a 
magyar ellenzéki csoportok között sincs mód az elvi vitákra s a közös következte-
tések megfogalmazására. A végeredmény felől közelítve ebből haszon is szárma-
zik; írás közben a szerző nem körkörösen közelítette meg tárgyát, hanem szűksza-
vúan, lényegre törően fogalmazta meg összefoglaló igényű szövegeit, amelyek 
közül több most már örökké megkerülhetetlen dokumentum marad. Ezek közé 
tartozik Az Ellenpontok szerkesztőségének Programjavaslata a romániai magyar-
ság jogfosztott helyzetének megváltoztatása érdekében, a Memorandum a helsinki 
értekezlet megállapodásainak betartását ellenőrző madridi konferencia résztvevői-
hez, a Demokratikus Magyarországért című, 1987-ben a Beszélőben megjelent írás 
(amelyben tudomásom szerint ő tett először javaslatot az egypártrendszer megszün-
tetésére az alkotmány alapján), s én ilyennek látom az 1990 tavaszán Göteborgban 
keltezett Hova-tovább Európa? Nyílt levél kontinensünk polgáraihoz című szöve-
get is. Sokadszor újraolvasva a kötetbe gyűjtött írásokat – s ez majdnem az összes, 
amennyit a szerző befejezett az elmúlt másfél évtizedben – úgy tűnik föl nekem, 
hogy kulcsfogalmuk a méltóság, amely a diktatúrák összeomlása után is veszély-
ben marad, mert — a nemzetállami gondolkodás sajnálatos módon megdönthetet-
len uralmáról szóló passzusok bizonyítják — a társadalom homogenizálására irá-
nyuló törekvés a demokráciáknak is sajátja. Részben ez a magyarázata annak, hogy 
a könyv nem csak múltunk fontos dokumentuma — a jövőnké is. (Magyar Ökume-
nikus Önképzőkör — Stockholm; Savaria University Press — Szombathely, 1994) 

 
Megjelent a Kortárs, 1995/5. számában. 
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Szabó A. Ferenc 

„Magyar földön románnak neveztetni…” 

Fájó (ellen)pontok 
 
Abban, hogy Tóth Károly Antal, eredeti foglalkozását tekintve nagyváradi 

biológiatanár, jelenleg munkanélküli környezet- és egészségvédelmi felügyelő a 
svédországi Göteborgban, önmagában nincs semmi különös. A Kárpát-medencei 
magyarok tízezrei próbálnak szerencsét már évtizedek óta a magas északon, több-
nyire nem csupán kalandvágyból vagy az anyagi érvényesülés céljától vezetve, 
hanem kényszerűségből. Szülőföldjüket különféle okokból el kellett hagyniuk, de 
az anyaország mostoha volt hozzájuk: vagy politikai okokból, vagy a minimális 
egzisztenciateremtés lehetőségét sem biztosítva taszította el magától 1956-ban a 
forradalom menekültjeit, a hetvenes és a nyolcvanas években a jugoszláviai ma-
gyarokat, majd később leginkább az erdélyieket.  

Tóth Károly Antal pedig minden tőle telhetőt megtett, hogy Magyarországon 
folytathassa életét. De csak három és fél évig bírta. „Magyar földön románnak ne-
veztetni fájóbb, mint túlnan a bozgorozás” – vallja azóta. Lakást s megélhetést, ha 
szerényet is, még munkanélküliként is inkább talál Svédországban, mint idehaza – 
ahol pedig nagy szükség lenne szakértelmére, elhivatottságára.  

Mert bizony ez az immáron idegenbe szakadt testvérünk nem akárki: a 
Nagyváradon 1982-ben készített szamizdat, az Ellenpontok jeles szerzője, szer-
kesztője s előállítója volt – lapalapító Ara-Kovács Attilával, Szőcs Gézával és bátor 
feleségével, Ilonával együtt. Összesen nyolc száma jelent meg a kiadványnak Er-
délyben. A kilencediket már Magyarországon nyomtatták s innen csempészték 
vissza Romániába. A kis csoport magyar az Ady Endre Irodalmi Kör tagjaiból 
verbuválódott. A diktatúra egyre fájóbb szorítása s növekvő magyarellenessége – 
nem utolsósorban Lăncrănjan hírhedt könyve – késztette őket fellépésre. Felismer-
ték, hogy a csöndes hagyományápolás mellett határozottabb cselekvésre van szük-
ség. A magyarországi ellenzékiekkel is kapcsolatot tartó Ara-Kovács és a nagy 
formátumú költő-világfi Szőcs között Tóth és felesége képviselték a társaságban a 
váradi lokalitást. Rövid idő alatt kiderült, hogy a nemzeti sérelmeket mélyen átélő 
tanárember jó politikai elemző. Az Ellenpontok legterjedelmesebb írásait – köztük 
a kisebbségek nemzetközi jogi helyzetéről szólót, a romániai magyarság jogfosztá-
sát megváltoztatni szándékozó „programjavaslatot”, valamint a helsinki megálla-
podások alapján összehívott madridi konferenciához intézett „memorandumot” – ő 
szövegezte.  

A szamizdat első számai mindössze öt példányban készültek. Ezért csak a 
legmegbízhatóbb értelmiségi körben terjesztették őket, elsősorban Nagyváradon és 
Kolozsvárott. Az erdélyi magyarság öntudatának élesztgetése mellett a másik cél a 
nemzetközi közvélemény figyelmének a felkeltése volt. 1982-ben ugyanis még 
komolyan hitték Nyugaton, hogy Románia minden „specifikuma” ellenére valójá-
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ban konfrontálódik a szovjet törekvésekkel, s ennélfogva közelebb áll a demokrati-
kus világhoz, mint a többi szatellitállam. Az egyre nyilvánvalóbb romániai ember-
jogi hiányosságokról körmönfontan terelték el a figyelmet a conducator ravasz 
diplomatái; alig öt évvel a csúfos bukás előtt, a Los Angeles-i olimpia idején a 
román sportolók jelenléte és sikerei még elfeledtették a szabad világgal Románia 
szabadsághiányait.  

Az Ellenpontok vállalkozása mégsem volt hiábavaló. Akiket megcéloztak 
szerkesztői, azok érzékelték a törekvés jelentőségét. Az erdélyi magyar közvéle-
mény, amely a Szabad Európa Rádió jóvoltából széles közben tájékozódhatott te-
vékenységükről, erőre kapott a merész és szókimondó kiállástól. A külföldi nemze-
tiségi szakértők, a diplomaták és az újságírók pedig felfigyeltek Európa már-már 
elfeledett legnagyobb nemzetiségi kisebbségére. A világ egyik legjobban szervezett 
titkosrendőrsége hónapokig nem tudott nyomára bukkanni a szervezkedésnek! 
1982 novemberében mégis beteljesedett az elkerülhetetlen végzet, rendőrkézre 
kerültek. A nemzetközi megítélésre kényes diktatúra, ha fogcsikorgatva is, de 
megkegyelmezett a magyar hazafiaknak. A brutális kihallgatások után, viszonylag 
rövid időn belül, kiengedte karmaiból áldozatait – amúgy szovjet módra, kitolon-
colván őket az országból.  

Így került a Tóth család hazánkba, ahol tudta jól, milyen politikai rendszer 
uralkodik, mégis reménykedett személyes sorsa egyenesbe fordulásában. Annak 
kívánta szentelni életét, amit a legfontosabbnak tartott: a romániai magyarság hely-
zetének javítását a politológus-publicista fegyvereivel. Erről azonban szó sem lehe-
tett! Aczél Györgyék nem szimpatizáltak nyílt patriotizmusával, bedugták a levél-
tárba, nehéz hivatali munkára, ami mellett többé nem foglalkozhatott témájával. 
Meg kellett tapasztalnia, hogy „a magyar kommunisták jó része kommunista csu-
pán – ahogy írja – ő pedig csak magyar.” 

A kedvezőtlen körülmények ellenére megpróbált bekapcsolódni a politikai 
életbe. 1987-ben ott volt Lakiteleken, s az elsők között javasolta ellenzéki párt 
létrehozását. Harmadik gyermeke megszületése után azonban már szűknek bizo-
nyult az Illyés Gyuláné által szerzett egyszobás lakás, s a család rövid kanadai kité-
rő után Svédországba költözött.  

A göteborgi magányban már 1998-ra összeállt a szerző Hova-tovább? című 
kötete, amely esszéin és tanulmányain kívül az Ellenpontok alapvető dokumentu-
mait is tartalmazza. A leghosszabb írás a földalatti tevékenység történetéről számol 
be szubjektíven, de méltányos értékelésre törekedve. Alig polemizál az Ellenpon-
tok történetéről 1993-ban Molnár János által kiadott kötettel. (A református lelkész, 
aki Tőkés Lászlóval együtt az egyházi vonalat képviselte a szamizdatban, Magyar-
országon él már, s Szegeden jelentette meg Az egyetlen. Az Ellenpontok és az el-
lenpontosok című munkáját.) Nem idealizálja a helyzetet, s nem kecsegtet gyors 
megbékéléssel. Mert – amint írja – „amíg a román nép saját politikusai által a leg-
nyilvánvalóbb hazugságokkal az orránál fogva vezethető és irányítható, addig nem 
sok remény van a magyar–román viszony normalizálására. Annak a hazugságszö-
vevénynek a gerincét, amelynek manipulatív használata hagyományosan a politikai 
hatalom megszerzésének, megtartásának a legfontosabb eszköze Romániában, a 
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román nép őshonos voltának fikciója képezi. Az erre épülő tulajdonosi magatartás, 
mely nem csupán a földre, hanem azon a földön élő népre is kiterjed, lehetetlenné 
teszi a kisebbségek helyzetének rendezését, ugyanakkor azt is, hogy bármely tisz-
tességes magyar kormány megfelelő viszonyt alakíthasson ki ezzel az országgal.” 

 
     

Magyar Nemzet, 1995. augusztus 22. 
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Tófalvi Zoltán 

Hova tovább? 

Hova tovább? Ez a nagy kérdés. Hova to-
vább? Az az ügy már le van zárva. Meg-
könnyebbült sóhaj száll fel az ajkadról, ugye? 
És miközben ülsz a parázsló tűz mellett, a sötét, 
kerek égboltot nézve, hirtelen, mint ahogy a sas 
csap le a rémült mezei nyúlra, olyan hirtelen 
villan eszedbe a kérdés: Hova tovább? 

          (Tóth Zsuzsanna Blanka)1 
 

Az Ellenpontok első száma 1982 márciusában jelent meg, Nagyváradon. A 
szerzők a címlapon – a hírhedt szekuritáté „megtévesztésére” – 1981 decemberét 
tüntették fel a megjelenés dátumaként. A folyóiratnak Erdélyben nyolc száma je-
lent meg, 277 sűrűn gépelt oldalon. 27 ívnyi terjedelemben. A 65 írás egyharmada 
dokumentum, kétharmada erdélyi szerzőktől való elsőközlés, terjedelmi szempont-
ból a lapszámok felét alkotják. Az eredeti tanulmányok nyolcvan százaléka Ara-
Kovács Attila, Keszthelyi András és Tóth Károly Antal tollából származik. A lebu-
kás után Ara-Kovács Attila Romániában összeállított még egy számot, azt Ma-
gyarországon sokszorosították, de a beígért tízedik lapszám soha nem jelent meg.  

Ma is ugyanazzal az izgalommal, belső remegéssel veszem a kezembe a 
fénymásolt lapszámokat, mint 1982 őszelején az eredetieket, amelyeket egy-két 
órai helybeni elolvasásra Ágoston Vilmostól kaptam kézhez, végre valahára.  

„Az Ellenpontok szamizdat folyóirat. Megjelenése alkalomszerű. Célja a ke-
let-közép-európai emberi jogfosztottság – s ezen belül az erdélyi magyarság politi-
kai, gazdasági, kulturális elnyomásának – ismertetése. Szerzőink nevét nyilvánvaló 
okokból nem közölhetjük, kivéve, ha külföldön már megjelent szövegek újraközlé-
séről van szó. Kérjük olvasóink támogatására próbálkozásunkban; kérjük, olvassák 
és másokkal is olvastassák el e folyóirat számait” – olvasom újra a fejléc szövegét.  

Emlékszem, az elismeréshez és sorstársaim féltéséhez némi irigység is páro-
sult: lám, a váradiaknak volt bátorságuk tiltakozni a Ceauşescu-diktatúra egyre 
fojtogatóbb szorítása ellen. A többszörös jajkiáltás elhangzott. A sebek nyalogatása 
helyett tenni kéne valamit. Sajnos a nagy nekiveselkedésből nem lett semmi… 

1982. november 30-án egy útlevélkérelem visszautasítása ürügyén otthon is 
felkerestek a „kékszemű fiúk”, a sóvidéki monográfiához tíz éven át gyűjtött jegy-

                                                      
1 Zsuzsa lányunk még nem volt tizenöt éves, amikor ezt a szöveget megfogalmazta a Stock-

holmi Magyar Ökumenikus Önképzőkör tångagärdei tábortüzénél. Akkor még hittünk 
abban, hogy a kommunista uralom megszüntével vissza tudunk térni Magyarországra. 
Egyik budapesti barátunk, Kováts Ákos, saját kezdeményezésére számtalan embert 
megkeresett, hogy segítsenek. Nem jött össze.  
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zeteim, valamint kézirataim egy részét biztos „megőrzésre” a Borsos Tamás utcai 
szekuritátéra vitték. Néhány nap múlva az időközben eltűnt Szőcs Gézát keresték a 
lakásomon. Ráadásként korábbi „bűneimet” is felhánytorgatták: amerikai unitáriu-
sokat kalauzoltam Marosvásárhelyen, éjszakára el is szállásoltam őket. Amikor 
kísértek, az unitárius templom előtt álló Kolcsár Sándor lelkipásztor – jelenleg az 
RMDSZ Maros megyei elnöke – mit sem sejtve, gyanútlanul rám köszönt. Teljesen 
felesleges volt a vádakat tagadni. 

Anélkül, hogy másokkal vagy velem megesett, utólag jelentéktelennek tűnő 
„vesszőfutásokat” előtérbe tolnám, jelezni szeretném: ismerve a kor ma is ható 
elnyomó gépezetének az erejét, az Ellenpontok és a hozzá hasonló szamizdat-
kiadványok megjelentetése nemcsak a kelet-európai kommunista rendszerek elleni 
megmozdulások szerves részét alkották, hanem bátor tettek voltak a javából. A 
diktatúrák – miközben erejüket fitogtatták – a házkutatási és megfélemlítési soroza-
tokkal éppen azt bizonyították, hogy ezektől az „ártalmatlannak” tartott illegális 
kiadványoktól féltek a leginkább. Nehogy újabbak és újabbak jelenjenek meg, 
amelyek már nem is lesznek annyira ártalmatlanok. Az Ellenpontok „felgöngyölí-
tése”, az alapító tagok letartóztatása, vallatása mind-mind ugyanazt a célt szolgálta: 
pisszenni se merjen senki! 

Bár a megfélemlítés „lassú vírusa” ott munkált a tudat alatt, a hatalom alapo-
san melléfogott: egyre több adat, helyzetfelmérés jutott ki nyugatra. A falurombo-
lás nyomán példátlan együttérző tüntetésekre került sor. A romániai kisebbségek 
örökségének felszámolására irányuló démoni elképzelés a világlapok címoldalára 
került. 

Talán ma is szükség lenne egy új Ellenpontokra, Kiáltó Szóra, hogy felrázza 
az erdélyi magyarságot bénító apátiájából Az egykori szamizdat-folyóiratok szá-
mos kérdésfelvetése ma is fájdalmasan időszerű. Helyenként még át sem kellene 
írni! 

Bár 1993-ban Szegeden megjelent Molnár János Az egyetlen. Az Ellenpontok 
és az ellenpontosok című kötete, majd a következő esztendőben Tóth Károly Antal-
nak a kisebbségi sorban vergődő magyarság gondjait is sűrítő visszaemlékezés-, 
dokumentum-, esszé- és tanulmányfüzére Hova-tovább? címen, az Ellenpontok 
alapvető dokumentumai – köztük a Programjavaslat és Memorandum – a nagykö-
zönség számára jobbára teljesen ismeretlenek. 

Ez utóbbi kettőt Tóth Károly javasolta, és 1982 szeptemberében – Szőcs Gé-
za módosító javaslatait figyelembe véve – ő állította össze a romániai magyarság 
követeléseit tartalmazó dokumentumokat. A Programjavaslat és a Memorandum – 
Ara-Kovács előszavával és a legismertebb világnyelveken – eljutott az Amerikai 
Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Finnország, Franciaország, a Német Szövetségi 
Köztársaság, Ausztria, Spanyolország madridi konferencián – 1982 őszén – részt 
vevő képviselőihez, valamint az akkori Magyarország külügyminisztériumába.  

Az Ellenpontok célja: „szerettük volna felrázni mind a hazai (erdélyi), mind 
a külföldi közvéleményt, ráirányítani a figyelmet az erdélyi magyarok elviselhetet-
len helyzetére, s az ez elleni cselekvés szükségességére. Minden bizonnyal mind-
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nyájunk érzéseiben ott élt a Programjavaslatban megfogalmazott követelmény: 
»valahol benn is meg kellene végre bontani a hallgatás falát.«” (Dr. Csisztay Gizel-
la kérdéseire válaszol Tóth Károly Antal: Bihari Napló 1992. november 28–29-i 
száma.) 

Az Ara-Kovács Attila, Tóth Károly, Keszthelyi András, Molnár János, Tő-
kés László, Szőcs Géza, Szilágyi Sándor, Takács Ferenc és Mészáros István által 
szignált írások, tanulmányok, az általuk közzétett dokumentumok továbbgondolás-
ra késztetnek, nem lehet zárójelbe tenni őket! 

Ez a kötet a skandináv államokban élő magyarokról, útkereséseikről szól.  
Úgy tűnik, a kisebbségi lét emberi, lelki tartalékokat lassan felemésztő gol-

gotajárása után igen gyakran az anyaországi számkivetettség keserű galuskáit is le 
kell nyelni: Tóth Károlyék 1984-ben a román–magyar határ átlépése után nemcsak 
a másoknak is feltűnő állandó megfigyelést „tapasztalták” a „baráti” Magyarorszá-
gon, hanem azt is, hogy egyszerűen lehetetlenné tették mindazzal foglalkozni, ami-
re az életüket tették fel: a kisebbségi lét elméleti, jogi kérdéseivel foglalkozni! 

Csak most áll össze bennem a 16 évvel ezelőtti emlékmozaik; a házkutatást 
végző tiszt gúnyosan megjegyezte: nehogy azt higgyem, hogy az esetleges tiltako-
zások olyan könnyen átjuthatnak a határon. A magyar „kollégák” pontosan ugyan-
úgy csóréra vetkőztetik a „gyanús” egyéneket, mint a románok! 

Tóth Károly Antal a „szellemi favágást” éppúgy nem tudta elviselni, mint a 
kisebbségi lét megaláztatásait. Nyolc év után keserűen összegezte odüsszeiájuk 
tanulságait: „Végeredményben Magyarországon is kiszolgáltatottnak érezhettük 
magunkat, még ha nem is olyan mértékben és formában, mint Romániában. A ki-
szolgáltatottságot is el lehet viselni, ha az ember úgy érzi, valamit mégis tud csele-
kedni.” 

Svédország, majd Kanada, újra Svédország a különös vándorút fontosabb ál-
lomásai. Az 1990-es évek elején Tóth Károly még szorgalmasan küldte esszéit, 
tanulmányait a Kelet-Nyugatnak, a Bihari Naplónak, az Európai Időnek. Úgy tűnt, 
van remény a hazatérésre. Aztán következett Marosvásárhely „fekete márciusa”, 
meg a kisebbségi jogfosztás megannyi fejezete. Egy idő után újra felépült a hallga-
tás fala a szülőföld és Tóth Karcsi között… 

A Stockholmi Magyar Ökumenikus Önképzőkör felejthetetlen élményeket 
nyújtó meghívásának köszönhetően 1996 júliusának elején ott lehettem a dél-
svédországi Tångagärdében (ejtsd: tongajerde), azaz Tőzegmezőn, a magyar pro-
testáns gyülekezeti otthonban megrendezett 9. nyári táborozáson. Írásai után végre 
megismerkedhettem Tóth Karcsival és Icával, valamint három gyermekükkel. Sza-
badon választott előadásai, gyémántcsillogású érvelése azt a vérbeli kisebbségi 
teoretikust juttatta eszünkbe, akire oly nagy szüksége lenne a romániai magyarság-
nak. Önkéntelenül felvetődött a kérdés: miért kell szülőföldjétől 2000 km-re élnie 
Tóth Károly Antalnak? Miért maradtak el a hazahívó szavak? 

Kétheti együttlét után nemcsak egy egész életre szóló barátság született, ha-
nem sajátos kérdések sorozata is. Kétezer kilométer távolságból egészen másnak 
tűnik a mindennapi létünket meghatározó kelet-középbozót-európai „álarcosbál”. 
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Az alapkérdések és az azokra adható elfogadható és gyakorlatba ültethető válaszok 
azonban az otthoniakra emlékeztetnek. Mindennek sajátos dimenziót kölcsönöz, 
hogy az RMDSZ oly nagy reményekkel várt kormányzati részvétele, az oly gyak-
ran hangoztatott román–magyar interetnikus „modell” már Svédországban sem 
tűnik olyan rózsaszínűnek. Illúziókeltés helyett jó lenne megszívlelni Tóth Károly 
Göteborgból küldött intelmeit: a többség számára Erdély, a Felvidék, Kárpátalja, 
Bácska birtoklásának a kérdése már régen nem erkölcsi, történelmi kategória. A 
többség minden esetben zsákmányféltő politikai lényként helyezkedik szembe a 
legtermészetesebbnek tűnő követeléssel is! Ezért fut zátonyra az autonómiaelkép-
zelések, a két- vagy többnyelvű táblák ügye, az önálló iskola- és intézményhálózat 
megteremtésére irányuló próbálkozások sorozata. Ezek az utóbbiak a „pragma-
tikus” Nyugatot is a legkevésbé sem érdeklik. Trianon kísértete állandóan itt kó-
vályog közöttünk. 

A „zajszint” csökkenézét sürgető felhívások, a több évtizedes kisebbségi lét 
tapasztalatai arra figyelmeztetnek: újfajta, a világ minden részébe szétszóródott 
magyarságot átfogó és ismereteit figyelembe vevő nemzetstratégiát kell sürgősen 
kidolgozni! 

 
 

Nyugati Magyarság, 1998. márciusi száma. 
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Martos Gábor 

 „Meg kellene végre bontani a hallgatás falát” 

Ellenpontok – egy szamizdat folyóirat története 
  

Az átlagos magyar – már amennyire 1982 augusztusában átlagos volt a Sza-
bad Európa Rádió adásait hallgató magyar – 1982 augusztusában a Szabad Európa 
Rádió adásaiból értesülhetett arról, hogy Romániában ismeretlen személyek Ellen-
pontok címen egy magyar nyelvű szamizdat kiadványt jelentetnek meg és terjesz-
tenek. Az ősz folyamán a lapról, annak újabb és újabb megjelenő (ismertté lett) 
számairól megszaporodtak a híradások. Októberben a rádió többször is beolvasott 
két, az Ellenpontok 8. számában megjelent dokumentumot: az első egy Memoran-
dum volt, melyet a lap – természetesen névtelenségbe burkolózó – készítői küldtek 
„a helsinki értekezlet betartását ellenőrző madridi konferencia résztvevőihez" (és 
egyúttal a másik dokumentummal együtt eljuttattak az Egyesült Államok, az Egye-
sült Királyság, a Finn Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Német Szövetségi 
Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Spanyol Királyság Madridban tárgyaló 
képviselőihez, valamint a Magyar Népköztársaság külügyminisztériumának), a 
másik pedig az Ellenpontok szerkesztőségének Programjavaslata a romániai ma-
gyarság jogfosztott helyzetének megváltoztatása érdekében; ez utóbbi tíz pontban 
és ezen belül több mint félszáz alpontban tárta a világ elé a szerkesztőknek a két-
milliós erdélyi magyarság nevében megfogalmazott követeléseit. 

November 7. után azonban már (bár ha nem is teljesen váratlanul) másfajta 
hírek érkeztek a Szabad Európa Rádióból: ezek arról szóltak, hogy a román állam-
biztonsági szervek, a Securitate emberei házkutatást tartottak Nagyváradon Tóth 
Károly Antal tanár és felesége, Tóth Ilona, Ara-Kovács Attila filozófus és mások, 
míg Kolozsváron Szőcs Géza költő lakásában (illetve a későbbiekben Erdély-szerte 
másoknál is), valamint hogy Tóthot és feleségét, Ara-Kovácsot és Szőcsöt (illetve a 
későbbiekben másokat is) a hatóságok őrizetbe vették az Ellenpontok készítésének 
(illetve terjesztésének) gyanúja miatt. A további hírek az elkövetkező napokban – 
jórészt Erdélyből érkezett, s általában Budapestről továbbított szóbeli információk 
alapján – részint egyre szélesebb körű és egyre brutálisabb kihallgatásokról szá-
moltak be, részint arról, hogy Szőcs Géza november 8-ra virradó éjszaka eltűnt 
Kolozsvárról, tartózkodási helye ismeretlen, róla ismeretségi körében senki semmi-
lyen információval nem rendelkezik. (Azt természetesen akkor a rádió – mint 
ahogy más sem – nem tudhatta, hogy ebben az „eltűnésben" nem a szeku keze van-
e. Szőcsöt, aki a közbeeső időben végig Erdélyben bujkált, csak december elején 
sikerült a hatóságoknak Maroshévízen kézre keríteniük, és folytathatták a kihallga-
tását. November folyamán a történtek ellen, illetve az eltűnt Szőcs érdekében Bu-
dapesten 71 magyar értelmiségi aláírásával született egy tiltakozás, amelyet aláírói 
eljutattak a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének, a Magyar Írószö-
vetség elnökének és a magyar PEN Clubnak.) 



Mások írásai 

482 
 

 
1983 januárjában azonban mindezek ellenére egy újabb Ellenpontok-szám 

megjelenéséről történik híradás a müncheni rádióban, majd az utolsó ellenpontos 
hírek ugyanonnan már azok, amelyekből a magyar hallgató arról értesülhetett, hogy 
1983 májusában a román állambiztonsági szervek – miután semmilyen konkrét 
tárgyi bizonyítékot nem találtak ellenük a lap készítésére vonatkozóan (hiszen a 
„szerkesztőségi" írógépet a sokszorosítás többi tartozékával együtt a lap készítői 
már a lebukásuk előtt, de érezve a közelgő veszélyt, megsemmisítették) – felfüg-
gesztik az eljárást a lap szerkesztői ellen (természetesen azzal a „figyelmeztetéssel" 
megtoldva, hogy dossziéikat bármikor újra elővehetik). 

Ez (vagy inkább ennek is csak néhány részlete) volt sokáig mindaz, amit 
Magyarországon nagyjából tudni lehetett az Ellenpontokról. Ma már azonban ter-
mészetesen ennél jóval többet (még ha nem is mindent) tudunk minderről. 

Az első írott híradás az Ellenpontok első négy számáról az ugyancsak sza-
mizdat budapesti Beszélő 4., 1982 szeptemberében megjelent számában látott nap-
világot (G. T. „álnév" alatt Fényi Tibor tollából), majd – persze csak egy még talán 
ennél is szűkebb olvasói körhöz eljutva – a Párizsban kiadott Magyar Füzetek 12., 
1983-ban megjelent száma számolt be Mi történik Erdélyben? összefoglaló címen  
több írásban a lapról, illetve a szerkesztők lebukásáról és a kihallgatásokról. 

A később (és főleg persze 1990 után) itt-ott esetleg megjelenő visszaemléke-
zéseken, interjú-, illetve tanulmányrészleteken kívül sok adalék került napvilágra a 
történtekről (valamint a Memorandum és a Programjavaslat szövegei) Szőcs Géza 
1986-ban New Yorkban kiadott Az uniformis látogatása című kötetében, a kelet-
európai változások után pedig két könyv is született az Ellenpontokról, ráadásul 
mindkettő egy-egy egykori résztvevő tollából: Molnár János Az egyetlen címen írta 
meg az Ellenpontok és az ellenpontosok történetét (a csaknem 350 oldalas könyv 
1993-ban jelent meg Szegeden, ám végül – meglehetősen „érdekes" körülmények 
között – gyakorlatilag nem vagy csak alig került terjesztésre), egy évvel később 
pedig Tóth Károly Antal jelentette meg Svédországban Hova-tovább? címmel az 
Ellenpontok dokumentumait, valamint esszéit és tanulmányait a lapról, illetve an-
nak „szellemi holdudvaráról". 

Maga „a szöveg", az Ellenpontok kilenc számának anyaga azonban mostaná-
ig – leszámítva talán néhány itt-ott megőrzött, sárguló papíron olvasható lapkollek-
ciót – gyakorlatilag teljesen ismeretlen maradt. 

Ezen a hiányon segített most a csíkszeredai Pro-Print Kiadó, amikor a Múl-
tunk Könyvek sorozatban (néhány kísérőtanulmánnyal együtt) kiadta az Ellenpon-
tok megjelent kilenc számának teljes (ráadásul szinte facsimile formában megjele-
nő) szövegét. 

Az Ellenpontoknak, az első Romániában szerkesztett, sokszorosított és ter-
jesztett illegális sajtóterméknek, ennek a magyar nyelven megjelent romániai sza-
mizdat kiadványnak 1982 márciusa és 1983 januárja között kilenc száma jelent 
meg összesen 289 gépelt oldalnyi terjedelemben. Bár az 1. szám címlapján a meg-
jelenés dátumaként 1981 szerepel, ez nem a valóságos megjelenés idejét takarja; az 
antedatálás a szerkesztők szándéka szerint a Securitate megtévesztését szolgálta. (A 
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lapban közölt, illetve a valós megjelenés dátuma a harmadik számtól, 1982 májusá-
tól esik valóban egybe.) Ugyanakkor az utolsó, a 9. szám – bár még Erdélyben, 
Ara-Kovács által összeállított anyagokból, de – már Magyarországon készült a 
szerkesztők lebukása, illetve illegális tevékenységük beszüntetése után. (Ennek 
ellenére ez a lap még további számok megjelenését ígéri az olvasóknak, ám ezek 
már soha nem láttak napvilágot.) 

Az Ellenpontok megjelenésének romániai története tehát valójában nyolc 
hónapot ölel fel. Ezalatt a lapnak nyolc száma készült el és jelent meg (március és 
október között gyakorlatilag havonta jelentek meg az újabb és újabb Ellenpont-
számok), s ez a nyolc szám összesen 65 írást tartalmaz 266 gépelt oldalon. Az írá-
sok egyharmada máshol-máskor megjelent dokumentumok, illetve egyéb írások 
közlése (például Király Károlynak a magyar kisebbség érdekében írott beadványai, 
a „hatvankettek" Malomkövek között című, később Magyarországon is viszonylag 
széles körben ismertté lett levele a román értelmiségiekhez, a Kommunisták Ro-
mániai Pártjának 1931-ben megtartott V. kongresszusának a nemzeti kisebbségekre 
vonatkozó tézisei, Ion Lăncrănjannak akkor megjelent Mit jelent Erdély? című 
román nacionalista könyve részleteinek első magyar nyelvű fordításai), illetve a 
külföldi (nemegyszer szamizdat) sajtóból átvett anyag (például Haraszti Miklósnak 
a Jaruzelszki-puccsról írott értekezése, Alexander Szolzsenyicinnek, illetve Barba-
ra Wolfe-Jancarnak a vallás szovjetunióbeli helyzetéről írott cikkei vagy egy, a 
Szabad Európa Rádió román adásában elhangzott, román emigráns értelmiségiek 
beszélgetésének magnóról leírt szövege), kétharmada azonban erdélyi szerző tollá-
ból akkor – és főleg jórészt kifejezetten az Ellenpontok részére – készült első köz-
lés (mely írások az összes terjedelemnek több mint a felét teszik ki). 

Cikkeik alatt érthető okokból akkor az esetek legnagyobb részében nem áll-
hattak ott a szerzők nevei (kivételt a dokumentumok, illetve a külföldről átvett 
anyagok jelentettek), ám ma már természetesen lehet tudni, hogy a lapban tizenegy, 
akkor Erdélyben élő magyar szerző munkái jelentek meg. Ezek közül mennyiségi-
leg a legnagyobb számban Ara-Kovács Attila írásai állnak (szám szerint több mint 
két tucat), míg a másik szerkesztő, Tóth Károly Antal hat írással szerepel (ezek 
azonban terjedelmükben jelentős teret tesznek ki az oldalakon; legnagyobbrészt az 
ő munkája a Memorandum és a Programjavaslat szövege is). Rajtuk kívül Keszthe-
lyi András négy önálló anyaggal szerepel (Ara-Kováccsal közösen azonban további 
négy „hírösszefoglaló" írást készített), míg Szőcs Gézának két írása jelent meg az 
Ellenpontokban. Jelentőségét tekintve az „egycikkes" szerzők írásai közül is min-
denképpen kiemelkednek az anyagból Molnár Gusztáv (Bíró Péter néven publikált) 
Lengyel széljegyzetei vagy Tőkés Lászlónak az erdélyi református egyház helyzeté-
ről írott átfogó tanulmánya. (Csak érdekességként ugyan, de érdemes lehet megje-
gyezni, hogy az Ellenpontok kilenc számában három vers is megjelent: ezek közül 
egy, Petri Györgyé nyilvánvalóan átvétel, míg kettőt Molnár János – aki akkoriban 
a Nagyváradtól jó ötven kilométerre fekvő Tamáshidán volt lelkész – adott a lapba; 
ő ezenkívül egy tanulmányt is írt a 4., elsősorban az erdélyi vallási helyzettel fog-
lalkozó számba.) 
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Az Ellenpontok első hat számából egy Magyarországról becsempészett író-
gépen (a Romániában forgalmazott, illetve nyilvántartott írógépek mindegyikéről a 
szekunak ugyanis írásmintája volt, azaz a gépelés alapján bármilyen írás készítője, 
de legalábbis a gép tulajdonosa azonosítható volt) öt-öt példány készült Ara-
Kovács Attila nagyváradi lakásában, s járt kézről kézre a városban, illetve jutott el 
néhány példánya (Szőcs révén) mindenekelőtt Kolozsvárra, a 7. és a 8. szám azon-
ban már egy ugyancsak illegális úton az országba került lengyel stencilszitanyomó 
„rámkán" sokszorosítva Tóth Károly Antalék váradi szuterénlakásából ötven-ötven 
példányban (Szőcs, Keszthelyi és mások közvetítésével) Erdély nagyobb magyar-
lakta városaiban is „terjesztődött". (Egyes információk szerint ezeknek a számok-
nak a Magyarországra jutott példányai alapján itt ezekből újabb sokszorosított pél-
dányok is készültek, melyekből több visszajutott Erdélybe is.) Ez azt jelenti, hogy 
(az esetleg Magyarországról átkerülteket nem számítva) az Ellenpontoknak Romá-
niában összesen százharminc példánya forgott „közkézen". (Az persze más – ter-
mészetesen nem kevésbé fontos – kérdés, hogy a Szabad Európa Rádió adásaiból 
és az ennek nyomán támadt szóbeszédekből ennél nyilván lényegesen többen sze-
reztek tudomást a lapról, illetve annak tartalmáról.) Ez a néhány lapoldal azonban – 
többek között éppen elsősége folytán – mégis hallatlan jelentőséggel bírt az akkori 
erdélyi magyar szellemi közéletben, hatásai pedig (hogy itt és most csak Tőkés 
Lászlónak az ugyanebben a szellemi körben gyökerező, 1989. decemberi, a romá-
niai változások előkészítésében az egyik legfontosabb szerepet játszó ellenállását 
említsük) jelentősen befolyásolták az erdélyi magyarság ön- és közösségvédelmi 
reflexeinek alakulását. 

Az Ellenpontok legfontosabb közreműködői a lap lebukása utáni kihallgatá-
sok, majd az azt követő további sorozatos ellenőrzések, zaklatások, állásvesztések 
után – Tőkés László kivételével – sorra elhagyták Romániát: Ara-Kovács Attila 1983 
nyarán, Tóth Károly Antal, felesége és leánya egy évvel később, Keszthelyi András 
1985-ben érkezett Budapestre; Szőcs Géza 1986-ban Svájcba távozott, míg Molnár 
János 1989 tavaszán lépte át a magyar határt. Ara-Kovács és Keszthelyi ma Budapes-
ten él (előbbi külpolitikai szakértő-közíró, utóbbi egy számítástechnikai cég vezető 
munkatársa), Molnár a szegedi egyetem könyvtárában dolgozik. Tóth és felesége 
négy év magyarországi hányattatás után – Kanadát is megjárva – végül Svédország-
ban telepedett le. Szőcs 1989 decembere után visszatért Erdélybe, politikai, majd 
kultúrpolitikai, kultúraszervezői szerepet vállalt a romániai magyarság életében. 

Egykori „közös tettük", a „hallgatás falát" Romániában először áttörő Ellen-
pontok kilenc számának teljes szövege mostantól bárki által hozzáférhetővé válva 
ad mind pontosabb képet egy szerencsére egyre inkább régivé váló, de azért soha el 
nem felejthető múltról. 

 
 

Szép Szó – Népszava, 2000. november 25. szombat 
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Borbándi Gyula: 

  Pontok és Ellenpontok 

Tóth Károly Antal (szerk.): Ellenpontok, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda 
2000., 367 l.  

 
Nem sokkal azután, hogy Magyarországon a kommunista uralom alatt meg-

jelentek az első ellenzéki kiadványok, hatósági engedély vagy hozzájárulás nélkül, 
tehát illegálisan konyomtatott sajtótermékek, Erdélyben is kísérlet történt a hivata-
lostól eltérő, vagy azzal ellentétes nézetek sajtó útján történő terjesztésére. A ma-
gyarországi és a romániai kommunista berendezkedés azonban lényeges különbsé-
geket mutatott. Az előbbi, nagyrészt az 1956-os forradalom kirobbanásán okulva a 
diktatúra egy enyhébb változatával próbálkozott, és a társadalom igényei iránt a 
korábbinál érzékenyebb volt, az utóbbi viszont mereven ragaszkodott korábbi be-
idegzettségeihez és a hatalom gyakorlásának sztalinista módszereihez. A külpoliti-
kában Moszkvához változatlanul hű Kádár liberalizálta a belpolitikai viszonyokat a 
nemzetközi kapcsolatokban külön utas Ceauşescu kegyetlen belső önkényuralmat 
gyakorolt.  

Ennek következtében az ellenzéki felfogásnak és magatartásnak Romániában 
jóval nehezebb feltételei és súlyosabb következményei voltak, mint Magyarorszá-
gon. Aki a hetvenes és nyolcvanas években annak nyílt megvallására vállalkozott, 
Romániában többet kockáztatott, mint Magyarországon. Ráadásul a romániai ma-
gyarok kettős elnyomásban éltek, nemcsak társadalmiban, de nemzetiségiben is. 
Akik szembenálltak a hatalommal, nemcsak politikailag váltak üldözöttekké, de 
magyarokként is mint a többségtől elkülönülő kisebbség. A többi között azért is 
volt nehezebb egy magyarnak a kommunista uralom alatt ellenzékivá válni Romá-
niában, mint Magyarországon. Tisztelet és megbecsülés illeti tehát azokat, akik 
ilyen körülmények között is szembeszegültek az elnyomó hatalommal, vagy leg-
alábbis elhúzódtak tőle.  

Egy ilyen vállalkozás a tárgya annak a három és félszáz lapot kitevő könyv-
nek, amely Ellenpontok címen nemrégen jelent meg egy csíkszeredai kiadónál. A 
Svédországban élő Tóth Károly Antal szerkesztette, azzal a céllal, hogy ismertté 
váljék az azonos nevű sokszorosított lap története és kilenc megjelent számának 
teljes anyaga. A munka hézagpótló, mert az 1982 és 1983 között megjelent szam 
izdat kiadványt mind Erdélyben, mind Magyarországon csak igen kevesen ismerik. 
Eddig nem történt kísérlet tartalmának, valamint megszületése körülményeinek és 
működésének bemutatására. Az alapítók egyike, Tóth Károly Antal és felesége 
érdeme, hogy nemcsak e, politikai okokból magánkiadású – közkeletű szóval sza-
mizdat – sajtótermék valamennyi közleménye olvasható, de az is, hogy az olvasó-
nak megvilágosodhatik, milyen sanyarú körülmények között történt az előállítása 
és terjesztése.  
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Az Ellenpontok elindítása három fiatal erdélyi értelmiségi nevéhez fűződik. 
A legidősebb az akkor 39 éves Tóth Károly Antal nagváradi középiskolai tanár 
volt. Két társa, Ara-Kovács Attila újságíró 29, Szőcs Géza költő28 éves volt. Az 
utóbbi megelőzően mint (a Herder-díjat nyert Sütő András ajánlására) Herder-
ösztöndíjas egy évet Bécsben töltött. A kötet elején Tóth Károly Antal  részletesen 
beszémol, hogyan talált egymásra a három alapító, és milyen töprengések, mérle-
gelések, eszmecserék alapján született meg a lap ötlete. Ismeretes volt előttük, 
hogy Budapesten ezt megelőzően már elindultak hasonló kezdeményezések. Már 
működött a magát demokratikus ellenzéknek nevező csoport rendszeres kiadványa, 
a Beszélő. Nem ezt utánozni, de valami ilyasfélét megjelentetni akartak ők is. A 
tervből valóság lett, és a982 márciusában meg is jelent az első szám. A címlapon 
dátumként 1981. december szerepelt. Ara-Kovács szerint ez az antedatálás a politi-
kai rendőrség – a köznyelvben a „szeku” – megtévesztését szolgálta. 

A szám elején – és minden további szám elején – a következő, Ara-Kovács 
által megfogalmazott szöveg volt olvasható: „Az ELLENPONTOK szamizdat fo-
lyóirat. Megjelenése alkalomszerű. Célja a kelet-közép-európai emberi jogfosztott-
ság – s ezen belül az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális elnyomásá-
nak – ismertetése. Szerzőink nevét nyilvánvaló okokból nem közölhetjük, kivéve 
ha külföldön már névvel megjelent szövegek utánközléséről van szó. Kérjük olva-
sóink támogatását e próbálkozásunkban; kérjük , olvassák, és másokkal is olvastas-
sák el e folyóirat számait.” A májusban megjelent 3. számtól kezdve már feltüntet-
ték a megjelenés idejét, és megjegyezték, hogy: „ a folyóirat e számának szerkesz-
tése és sokszorosítása Erdélyben történt.” 

A most megjelent kötetben már mindenütt megtalálhatók a szerzők nevei, 
kivéve azokat az eseteket, amikor nem voltak azonosíthatók. A legtöbb cikket Ara-
Kovács, azután Tóth Károly Antal, Keszthelyi András, Molnár János, Tóth Ilona 
írta. Feltűnik, hogy a harmadik alapítónak, Szőcs Gézának a kilenc megjelent 
számban csak két írása olvasható (név nélkül). Ennek Szőcs, ugyancsak a kötetben 
megjelent emléjkezésében megadta a magyarázatát: „Elvállaltam, hogy elsősorban 
itthon, de meghatározott csatornákon külföldön is terjesztem a lapot, vállaltam, 
hogy részt veszek a szerkesztésben, hogy kéziratokat és híreket szállítok, de lehető-
ség szerint kerülöm, hogy írjak is az Ellenpontokba. Egyrészt osztatlan a vélemény, 
hogy amit írok, arról rögtön felismerhető, ki a szerzője. Másrészt nem akartam a 
többiek számláját terhelni azzal, amit végső fokon a nemzetiségi kérdésről gondol-
tam. Ugyanis ekkorra már megérett bennem a meggyűzűdés, hogy pártállami 
körülmányak között hosszabb távon nem lehetséges biztosítani nagyobb létszámú 
kisebbségek alapvető jogait.” 

Az alapítók nem gondolkodtak minden kérdésben azonosan, hiszen szellemi-
leg önálló személyiségek voltak, és némely ügyben nehéz is lett volna kellő fele-
lősséggel a bajokra ugyanazokat a gyógymódokat ajánlani, még kevésbé a lehető-
ségeket és esélyeket megegyezően felmérni. Ebből a kötetből is kiderül, hogy több 
kérdésben eltértek véleményeik, egymást többször kiigazították, sőt Tóth Károly 
Antal legutóbb, ez év májusában a Látó című marosvásárhelyi folyóiratban terje-
delmes bírálatban foglalkozott két társának a kötetben kifejtett egyik-másik nézeté-
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vel. Ez nem baj, és nem sérelmezhető, sokkal lehangolóbb és elszomorítóbb lenne, 
ha ugyanolyan egyöntetűen és uniformizáltan szólalnának meg, mint azok, akikkel 
szemben a saját hangon való megszólalás és véleménynyilvánítás szabadságát vé-
delmezték.  

Az Ellenpontok című kötetben Tóth Károly Antalnak az orgánum megszüle-
tésétől és egy esztendős létéről készített tárgyilagos és nyugodt hangú beszémolóját 
a folyóirat kilenc számának anyaga követi, a végén pedig néhány dokumentum, 
valamint Szőcs és Ara-Kovács személyes emlékezése. Ezeket a szigorú tárgyszerű-
ség, a dolgok lényegre törő tárgyalása, az éles fogalmazások elkerülése jelemzi. Ez 
mondható a folyóiratszámok anyagáról is. 

A tanulmányok, tudományos feldolgozások, dokumentumok és kisebb köz-
lemények túlnyomó többsége a romániai nemzetiségi jogok érvényesülésének hiá-
nyairól és fogyatékosságairól, a kisebbségekkel való vitatható bánásmódról, a ma-
gyarokat érintő hátrányos megkülönböztetésekről szólnak. Ezen kívül az erdélyi 
magyarság múltjáról, a vallási közösségek helyzetéről és probléméiról, az állam-
polgári és nemzetiségi panaszokról, akommunista román állam természetrajzáról, 
külföldi állapotokról, nacionalizmusról, ateizmusról, antiszemitizmusról, kivándor-
lásról, belső emigrációról, valamint időszerű külpolitikai és társadalmi kérdésekről. 
műfajuk szerint tudományos dolgozatok, politikai elemzések, helyzetmgyarázatok, 
ténybeszámolók, ismertetések, interjúk. 

Rövid recenzióban nehezen érzékeltethető a Tóth Károly Antal által szer-
kesztett könyv szembeszökő tematikai gazdagsága és a feldolgozás alapossága, de 
megéri a tanulmányozására fordított időt és fáradságot. Az Ellenpontok nemcsak a 
magyar történelem és írásbeliség része volt, de az egyéni szabadságra, a polgári 
jogok birtoklására és a nemzetiségi autonómiára irányuló törekvés ékes bizonyítéka 
is. 

 
 

Bécsi Napló, 2001. november-december 
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