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ELŐSZÓ 

 

 A s z a m i z d a t  a megbilincselt társadalom tipikus terméke. Az a kultúrterület, ahol az 

egyszerű állampolgár, az ideológiák propagandistájává züllesztett művész és az igazságra 

áhítozó filosz egyként érezheti hasznos és közérdekű cselekvésnek az önfelszámolás újszerű 

lehetőségét. A veszélyeket is vállaló cselekvésük mint gesztus is kihívja a büntetésre profilált 

rendszert, pusztán mert árnyékot vet a cselekvésképtelenség az Elbától a Sárga tengerig 

húzódó otromba, ostoba faltömegére. 

 A szamizdat művelői koruk és falanszterük legérzékenyebb realistái és legsérülékenyebb 

álmodozói egyszerre és gyakran egyszemélyben. Ők érzik a legélesebben az álmokat is 

ellenőrizni akaró hatalom züllesztő terhét, és reménykednek leginkább abban, hogy a 

ledönthetetlennek deklarált FAL apró kalapácsütéseiktől mégiscsak leomlik, és ők 

megszabadulnak az Aránytalanság és Jogtalanság arányosnak és jogosnak minősített 

büntetésétől.  

 Az uniformizáló totalitarizmussal egyszerre alakul ki a máskéntgondolkodás, és 

fokozatosan, szövegszerű jelenléte is a falanszterekben: a második nyilvánosság. A 

máskéntgondolkodók szám szerint kevesen vannak. A második nyilvánosság csak szűk réteg 

számára hozzáférhető. E falanszterek részben a belső súrlódások, részben a 

máskéntgondolkodók csiholta szikrák, és nem utolsósorban külső tényezők – nevezzük ezúttal 

„Nyugati Szélnek” – hatására mégis kigyulladnak. A megüszkösödött, kormos vázon ott 

szorgoskodnak az egykor őrültnek nyilvánítottak, száműzöttek, bebörtönözöttek. Nemigen 

van idejük saját történelmüket megírni, holott több tényező is sürgeti azt. Vegyük sorra! 

 A dokumentumok egy része megsemmisült, illetve megsemmisítették. A vasfüggönyön 

túlra csempészett híranyag szubjektív, hitelessége ellenőrizhetetlen, magán viseli a hírforrás 

stílusát, élményanyagát, képzeletének ujjlenyomatait, adott esetben rögeszméit. Vannak élő, 

alakuló és alakított-fenntartott mítoszok. És létezik az el nem pusztítottak emlékezete. És 

léteznek, ha még léteznek a többnyire hozzáférhetetlen titkos dossziék, melyek a hatalom 

sajátos lencséin készült képeket őriznek „rendszerellenes” mozgalmakról és „renitens” 

polgárokról. Kérdés, mit és meddig őriznek meg a múlt, jelen és jövő manipulátorai. Sietnie 

kell annak, aki e források alapján történetet próbál írni.  

 A szamizdat időbeli megjelenése, tematikája, technikai megvalósulása, „intézményesülése” 

az illető államstruktúra függvényében alakult olyanná, amilyennek ismerjük. Tudjuk, hogy 

Lengyelországban és Magyarországon az intézményesülés olyan formái jelentkeztek, mint a 

szamizdat-kiadó vagy a szamizdat könyvkereskedés. Romániáról viszont maguk a román 

diplomaták igyekeztek önmagukkal és a külfölddel elhitetni, hogy ott nincs talaja az illegális 

mozgalmaknak. „A puliszka nem robban” – emlegették a fáma szerint Petru Grozának 

tulajdonított mondást nemhivatalos diplomáciai összejöveteleken. /5. o./* 

 Ám Romániának az északnyugati részén, Erdélyben, a puliszkát is hússal, kolbásszal eszik, 

hogy az említett képnél maradjunk. Ezt a soknemzetiségű, a kultúrák ütközőzónájában fekvő 

területet a pánromán törekvésekkel sem sikerült teljesen balkanizálni és orientalizálni. Az ott 

élő magyarság, németség, de a vallásában részben nyugati, részben keleti románság is más 

kulturális és történeti tényezők közepette alakította ki politikai tudatát, mint Ó-Románia 

népessége. Okos kormányzatok a másságot figyelembe véve igyekeznének csökkenteni az 

ebből fakadó feszültséget. Elvakult, hol a „nemzet”, hol az „ideológia” nevében 

uniformizálni, homogenizálni igyekvő politikák minden intézkedésükkel növelik, élezik a 

feszültséget. Nem véletlen, hogy Romániában az ellenzékiség a más közép-kelet-európai 

mozgalmakhoz való felzárkózás, illetve az etnikai érdekvédelem jegyében fogant. Az egyiket 

*A sárga ala-

pon pirossal 
jelölt számok 

az eredeti kö-
tet ott végződő 

oldalának a 

számát jelölik.  
T. K. A.  
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Paul Goma író, a másikat Király Károly magyar nemzetiségű egykori pártvezető neve és 

tevékenysége fémjelzi.  

 Az ELLENPONTOK szamizdat folyóirat, melynek első számán az 1981. decemberi, 

utolsó, már Magyarországon kiadott számán az 1983. januári dátum szerepel, Erdély 

kultúrtörténetének sajátos színfoltja. Megjelenésekor a szenzáció erejével hatott. Bár 

munkatársai nem alkottak egy ideológiailag-politikailag egységes szellemiségű csoportot, a 

közölt szövegek többsége elutasítja a kommunizmust mint társadalomszervező erőt. A 

hivatalos terminológiával szemben nem romániaiságát, hanem erdélyiségét hangsúlyozta. 

Ugyanakkor nem kívánt megállni a nemzetiségi sérelmek feltárásánál, az asszimiláns 

állampolitika leleplezésénél, hanem tovább lépve, a kommunista ideológia antihumanista 

jellegére, romboló természetére is rámutatott, és rokonszenvezett a román ellenzéki 

megnyilvánulásokkal. Tudomásunk szerint először közölte magyar nyelven Paul Goma két 

írását, például. Szerkesztőinek szándékában állt együttműködést keresni a román értelmiség 

elégedetlen rétegeivel, ami sajnos a sajátosan eltorzult társadalmi kommunikáció és a mostoha 

politikai légkör miatt nem konkretizálódhatott. A lap figyelemmel kísérte a kelet-európai 

politikai, vallási ellenállás számára elérhető megnyilvánulásait. Létrejöttének technikai 

feltételeit a magyarországi és áttételesen a lengyelországi tapasztalatok biztosították. 

Nemzetközi visszhangja és hatékonysága elképzelhetetlen lett volna a magyarországi ellenzék 

és a nyugati emigráció hathatós támogatása nélkül, mint ahogy az erdélyi tömegekhez is nem 

mint nyomtatott sajtótermék, hanem rádióműsor formájában jutott el, a SZER adásain 

keresztül. Mindezeket egybevetve bizonyossággal állítható, hogy az ELLENPONTOK egyedi 

színfoltja az 1945 utáni magyar kultúrtörténetnek, sajátos megnyilvánulása a kelet-európai 

ellenzékiségnek, Romániában pedig egyedül képviselte a második nyilvánosságot, ha nem is 

tökéletesen, és mindössze egy évig. Egykori munkatársainak többsége meghatározó 

egyéniségévé vált a romániai és magyarországi politikai életnek.  

 Az ELLENPONTOK és az ellenpontosok történetének megírását, azon természetes 

szükségszerűségen kívül, hogy minden jelenséget, aminek a kutatását a kor politikai erői 

megakadályoztak, a gátak lebomlásának viszonylagos szabadságában tanulmányozni kell, az a 

felismerés is motiválta, hogy a gyors, sok tekintetben kiszámíthatatlan kelet-európai 

változások eltörlik az emlékezetben és az írott forrásokban még fellelhető információkat. Az 

elmosódott múltképet könnyű átretusálni konjunkturális politikai szempontok szerint. /6. o./ 

 A kutatómunkának sajátos arculatot kölcsönzött az a tény – ez egyben stílusszervező elvvé 

is vált –, hogy a korabeli romániai és magyarországi hivatalos sajtó és média még csak 

célzásokban sem utal a második nyilvánosság létére. Így a forrásokat nemcsak felkutatni, 

megteremteni is szükséges volt.  

 Az ELLENPONTOK szövegeiből igen szűkre szabott válogatást találtam a Münchenben 

1985-ben kiadott, Zsille Zoltán gondozásában megjelent „Független Fórum” című 

szöveggyűjteményben. Az első és mindmáig legrészletesebb szemle a lap 1-4 számairól a 

Beszélő 1982. októberi számában G. T. szignóval olvasható. Az ELLENPONTOK 3. 

számának ismertetésével foglalkozik a Bécsi Napló és a müncheni Nemzetőr. A Párizsi 

Magyar Füzetek 1983/12. száma „Mi történik Erdélyben?” címmel esemény-összefoglalót 

közöl, amit az előzmények ismertetése kísér. A Memorandumot teljes egészében hozza, a 

Programjavaslatból részleteket idéz. Erénye, hogy rövid kritikai kommentárt fűz hozzá, és 

értékeli a fejlemények újszerűségét. Az említett szövegekhez kapcsolja Ara-Kovács Attila 

„Tiltakozását”, valamint „Az Ellenpontok szerkesztőinek újabb nyilatkozatát”, amit 1983. 

január 14-re datál. Az „Az Ellenpontok szerkesztőinek Memorandumát és Programjavaslatát” 

Szőcs Géza felvette a New Yorkban 1986 végén kiadott kötetébe (Az uniformis látogatása). 

Ugyancsak ő foglalkozik a szamizdat folyóirat létjogosultságának kérdésével, ugyanott. A 

legátfogóbban újabban Tóth Károly Antal, egykori ellenpontos foglalkozott a lap 
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szerkesztésének, kiadásának, sokszorosításának, terjesztésének kérdésével emlékirataiban, 

amelyet a nagyváradi Kelet-Nyugat közölt folytatásokban 1991. január-februárban. 

 Az ELLENPONTOK megszűnésének, az ellenpontosok üldöztetésének hírei megjelentek a 

legjelentősebb osztrák, német, svájci, francia, angol lapokban. Külön kiemelést érdemel a 

Szabad Európa Rádió, mely elévülhetetlen érdemeket szerzett, nemcsak mint az 

ELLENPONTOK legfőbb terjesztője az éter hullámain, hanem azzal is, hogy archívumában a 

témával foglalkozó hírügynökségi és sajtójelentések gazdag anyagát összegyűjtötte. 

Magyarországon a BESZÉLŐ és az ABC TÁJÉKOZTATÓ ismertette a lebukás és a 

magyarországi szolidaritás megnyilvánulásának tényeit. 

 A felsorolt sajtótermékek információi – az összehasonlításból ez egyértelműen kitűnik – 

egy-két hírnöktől származnak. Ezt a nyersanyagot ízlésük, tárgyismeretük, politikai 

helyzetérzékelésük díszeivel-sallangjaival felruházva hasznosították a tudósítók. 

Egyértelműen hiteles dokumentumként ez az anyag nem kezelhető. Ezért szükségesnek 

tartottam az egykori szerkesztőket és munkatársakat emlékezésre bírni, megkérdezni azokat, 

akiket azért hurcoltak meg, mert az ellenpontosok barátai voltak, vagy mert olvasták a lapot, 

vagy mert hamis feljelentések áldozataivá váltak. Szintén szükségesnek mutatkozott 

megszólaltatni azokat, akik az akkori politikai-kulturális életben jelentős pozíciót töltöttek be, 

és állást foglaltak az ELLENPONTOKkal vagy az ellenpontosokkal kapcsolatban. 

Szükségesnek tartottam megszólaltatni mindenkit – több-kevesebb eredménnyel ez sikerült is 

–, aki ezzel a jelenséggel kapcsolatba került. Nem a „nagy hűhó semmiért” csillaga vezérelt, 

hanem az a remény, hogy sok, az évek múlásával is homályban maradt részlet 

megvilágosodik, és értelmezhetőbbé válik a történet. Az így összegyűjtött anyagból az 

emlékezés dokumentum-regénye állt össze, melyben /7. o./ alulírott mint Kérdező a 

montírozás, vágás és kommentálás hálátlan munkáját végezte. 

 A visszaemlékezésekben nyomon követhető az emlékezőknek az a minden bizonnyal 

természetes törekvése, hogy logikus rendet, pontos kronológiát próbáljanak konstruálni abban 

a szétfolyó káoszban, megbénított majd összetört rendben, amelyet a konspiráció, a 

kihallgatások, az azt követő bizalmatlansággal, gyanakvással telerondított időszak jelentett. 

 Mert nyilván nem az a világ természetes rendje, hogy húszas-harmincas éveiket taposó 

férfiak és nők, szembenézve a kentaurtestű Abszurddal, maguk is abszurd és kilátástalan 

akcióba kezdjenek azért, hogy megkérdőjelezzék a politikai konjunktúra szintén abszurd 

önhittségét és gőgjét, s ezáltal gesztusuk az egyedüli bizonyosság és remény szférájába 

emelkedjen.  

 Amikor az ellenpontosok lebuktak, nagyrészt elérték céljukat. Bebizonyították, hogy 

Romániában lehetséges a máskéntgondolkodás a terror eszkalációjának közepette is, illetve, 

hogy nemcsak magányos hősként lehet ellenzéki magatartást képviselni. Először sikerült egy 

csoportnak a világ közvéleményének tudomására juttatni, hogy a román kormány és erdélyi 

mamelukjai egyként hazudnak, amikor telekürtölik a világot az ország népének és 

kisebbségeinek elégedettségét bizonygató szólamokkal. Bebizonyították, hogy okos, 

esetenként vakmerő és kockázatos manőverezéssel, adott esetben fondorlattal – Szőcs Géza 

kedvenc kifejezésével élve – túl lehet élni a pusztításra szakosodott államrendszerrel való 

szembefordulást. Legalábbis testileg. A lelket épp a túlélést gyanakvással mérgező 

manipulációk sorvasztották és sorvasztják ma is. 

 Hogyan sikerülhetett mindez annyi sikertelen, még kiteljesedése előtt lefülelt kísérlet 

kudarca után? Erre is megpróbál választ keresni ez a könyv.  

 Szereplői nem klasszikus hősök, mint ahogy koruk – az a struktúra, amelyben élniük 

kellett – sem kedvezett a tradicionális heroizmusnak, hisz erőszakszervei épp arra 

szakosodtak, hogy a hősiesség látszatától is megfosszák áldozataikat. Mint minden ember, 

érzékeny, hiú, adott esetben egymásra is féltékeny lények ők is. Viszont míg mások a 

cselekvés lehetetlenségét hangoztatták, illetve álcselekvéssel hitegették önmagukat s a világot, 



 6 

ők, legyőzve félelmeiket – és miért ne mondanánk ki –, az utókor értékelésére apellálva, ki-ki 

a mag egyéni módján, többel vagy kevesebbel hozzájárultak az ellenállás csíráinak 

kitenyésztéséhez. Ma ez sokaknak kevésnek tűnik. Akkor ugyanezek a „sokak” az őrültséggel 

határos „túlzásnak” minősítették magatartásukat. Sajnos az, hogy némelyek nem vállalják 

akkori önmagukat, a következő szövegekben végig hiányérzettel kísért.  

 

 Nem jöhetett volna létre ez a kutatás, ha nem biztatja már az ötletet is ILIA MIHÁLY, a 

szegedi JATE docense és BODOR PÁL író, publicista, akik avatott ajánlásukkal bizonyították 

a munka elvégzésének szükségességét. Nem tudtam volna az anyagi feltételeket 

megteremteni, ha a SOROS  ALAPÍTVÁNY nem karolta volna fel, és nem támogatta volna. 

 Köszönet illeti mindazokat, akik az emlékezés sokszor keservesen szorító kesztyűjét 

felvették, akik a kelet-európai politikusok, közéleti emberek szűnni nem akaró időzavarában 

teret adtak a Kérdező többé vagy kevésbé kellemetlen /8. o./ kérdéseinek. Külön köszönettel 

tartozom Tóth Károly Antalnak és Ara-Kovács Attilának, akik minden rendelkezésükre álló 

eszközzel segítették a munkát. Nagy segítségemre voltak a SZER müncheni archívumának 

magyar levéltárosai, Kalniczky Adél és Gaál Petronella, de mindenekelőtt Keith Bush úr, aki 

felkínálta az archívumban való kutatás lehetőségét. 

 Köszönet illeti a fordítókat. Sall László a svéd területeken fellelhető forrásokat fordította. 

Német és angol szövegeket tolmácsoltak: dr. Beke Sándorné, Ilia Edit, Mayer Péter, Novák 

Irma. 

 A szöveg több szempontból is szükséges számítógépre vitelében nagy segítségemre voltak 

dr. Bakonyi Géza és dr. Kokas Károly. 

 Végül, de nem utolsósorban köszönetet mondok mindazoknak, akik a sok ezer kilométeres, 

embertől emberig tartó utazgatások alkalmával vendégül láttak, éjjeli menedék nyújtásával 

gondoskodtak rólam. /9. o./ 

/10. o. - üres/ 
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  FORRÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

 

Kéziratos szövegek: 
a. Interjúk: Ara-Kovács Attila (1, 2, 3, 4, 5), Arany László, Ágoston Vilmos, Balogh András, 

Balogh Edgár, Bárányi Ferenc, Beke György, Bogdán László, Búzás László, Cs. Gyimesi 

Éva, Cselényi László, Csizmadia György, Csoóri Sándor – Balogh Júlia, Diószegi Erika, 

Erdélyi Ágnes, Ernszt Árpád, Farkas László, Fodor Sándor, Gáll Ernő, Gyulai Katalin, Ilia 

Mihály, Jávor István, Jelics Gyula, Józsa Márta, Karikás Péter, Kasza Levente, Kányádi 

Sándor, Kelemen Attila, Kertész Lóránt (1, 2), Keszthelyi András, Keszthelyi Gyula, Kiss 

Bíró Éva, Király Ernő (1, 2), Kozma Szilárd, Kőrössi P. József, Légrádi Péter, Marosi 

Barna, Márkó Imre – Krizsovánszky Szidónia, Mészáros István, Molnár Imre, Orbán 

György, Papp Piroska – Pap László, Pék József, Sütő András, Szegő Katalin, Széchenyi 

Mihály, Szilágyi István – Szilágyi Júlia, Markó Béla, Szilágyi Teréz, Szőcs István – Szőcs 

Ráchel, Szőcs Géza, Marius Tabacu, Takács Ferenc (1,2), Tamás Frankel Anna, Tamás 

Gáspár Miklós, Tárkány Szűcs Attila, Tompa Gábor, Tóth Károly Antal – Tóth Ilona, 

Tóth Sándor, Tőkésné Dancsuly Márta, Tőkés Eszter, Tőkés László, Varga Gábor – 

Vargáné Tavaszi Hajnal, Vígh Ádám – Kecskés Zsuzsa. 

(A könyvben a fenti személyiségekkel készült interjúkból vett idézetek jelölésére nevük 

nagy kezdőbetűit használtam. A jegyzetekben az interjúk jelzése „B”, amennyiben a 

jelzett személlyel több interjú is készült, a „B” előtt ennek sorszáma áll, például: 

Harmadik beszélgetés Ara-Kovács Attilával: 3.BAKA. Eltérésre olyan esetben volt 

szükség, amikor több név ugyanazzal a betűvel kezdődik. Ezek a következők: Búzás 

László-BLA; Kelemen Attila-KAT; Márkó Imre-MIM, Szőcs István-SZIS; Molnár Imre-

MOI.) A nyersinterjúk a budapesti Teleki Intézet tulajdonában vannak. A hangszalagokat 

a szerző őrzi.  

b. Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza, Tóth Ilona, Tóth Károly Antal magnetofonszalagra vett 

beszélgetése Budapesten 1986. IX. 18-19, 20-21. (Jelzése a jegyzetekben, illetve a 

szövegben „BB86”. A „Budapesti beszélgetésben” a szöveg lejegyzője, Tóth Károly Antal 

a résztvevőket keresztnevük kezdőbetűjével jelölte, amit én is átvettem. Tehát: Ara-

Kovács Attila-„A”; Szőcs Géza-„G”; Tóth Ilona-„I”; Tóth Károly Antal-„K”.) A 

hangfelvétel Tóth Károly Antal tulajdonában van.  

c. A nagyváradi KELET-NYUGATban megjelent Tóth Károly Antal-féle emlékirat 

rövidítése: TKAE. 

 

A fenti rövidítéseken kívül a szövegben még a következők fordulnak elő: 

Amerikai Egyesült Államok – USA  

Interkerkelijke Vreedesberaad (Egyházközi Hálózat) – IKV /11. o./ 

József Attila Kör – JAK 

Központi Bizottság – KB 

Magyar Nemzetiségű Dolgozók tanácsa – MNDOT 

Magyar Szocialista Munkáspárt – MSZMP 

Párizsi Magyar Füzetek – PMF 

Politikai Bizottság – PB 

Román Kommunista Párt – RKP 

Securitatea de Stat (Állambiztonság) – szeku, szekuritáte 

Szabad Európa Rádió – SZER 

Szovjet Kommunista Párt – SZKP 

Hungarian Human Rights Foundation – HHRF 
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Sajtó, magyar: 
„C” 1982. évf. 

168 ÓRA 1991. 

ABC  TÁJÉKOZTATÓ 1982., 1983. évf. 

 

BÉCSI  NAPLÓ  1982., 1983. évf. 

BESZÉLŐ  1982., 1983., 1990. évf. 

CALIFORNIAI  MAGYARSÁG  1987. évf. 

DÉLMAGYARORSZÁG  1991. évf. 

ÉLET és IRODALOM  1991. évf. 

ÉLETÜNK  1991. évf. 

ELLENPONTOK  1981-1983. (9 szám) 

EURÓPAI  IDŐ  1991. évf. 

HETI  BUDAPEST  1990. évf. 

KATHOLIKUS SZEMLE 1990. évf. 

KELET-NYUGAT  1990. évf. 

KORUNK  1977-1982. évf. 

Nagyváradi  FÁKLYA  1982. évf. 

NEMZETŐR  1982., 1983. évf. 

NÉPSZABADSÁG  1982. évf. 

PÁRIZSI  MAGYAR  FÜZETEK  12. sz. 

TISZATÁJ  1982. évf. 

ÚJ  FORRÁS  1991. évf. 

ÚJ  LÁTÓHATÁR  1987. évf. 

VALÓSÁG  1982. évf. 

VILÁG  1991. évf. 

 

Sajtó, nem magyar: 
DER  SPIEGEL  1982. évf. 

DIE  PRESSE  1982., 1983. évf. 

DIE  WELT  1982, 

FRANKFURTER  ALLGEMEINE  ZEITUNG  1982. évf. /12. o./ 

FRANKFURTER  RUNDSCHAU  1982. évf. 

GLAUBE  IN  DER 2. WELT  1982. évf. 

L‟ALTERNATIVE   1983. évf. 

LE  MONDE  1982. évf. 

LE  NOUVEL  OBSERVATEUR  1983. évf. 

NEUE  ZÜRICHER  ZEITUNG  1983. évf. 

STUTTGARTER  ZEITUNG  1983. évf. 

THE  TIMES  1982. évf. 

 

Könyvek: 
Kéziratos tiltott irodalom a Kárpát-medencében. Szerk. Zsille Zoltán. München 1985. 

SZŐCS  GÉZA: Az uniformis látogatása. New York 1986. 

Szamizdat ‟81-89. Budapest. 1990. 

Ungrarna i Transsylvanien. Contra Förlag & Co KB, Stockholm, 1988 (?) /13. o./ 

/14. o. – üres/ 
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I. Fejezet 

 

MÉLTÓSÁG  ÉS  MÉLTATLANSÁG 
 

 A hetvenes évek végén, amikor úgy tűnt, a nyugati világ berendezkedett a keleti 

kommunista rendszerekkel folytatandó tartós, „békés” együttélésre, e rendszerek skálájának 

ellentétes pólusaira két szomszédos országot helyeztek a politológusok: Magyarországot és 

Romániát. Előbbit mint a maximális gazdasági-politikai liberalizmust a maximális 

tömbhűséggel összeegyeztethető struktúrát jellemezték. Utóbbiról elmondták, hogy 

megvalósította külpolitikájában a tömbtől való maximális függetlenséget, ugyanakkor belső 

politikai-gazdasági berendezkedésében a lehető legkonzervatívabb.  A Nyugat gyakran 

mindkettőt kirakatországnak tekintette, amit a nagy szovjet birodalom a kommunista 

ideológia reklámjaként engedélyez vagy tűr meg.  

 Amerika, ha Románia külpolitikája nem is tévesztette meg – mint sokan állítják –, 

igyekezett azt cinkezett kártyaként megjátszani. Németország lekötelezettje volt Ceauşescunak 

az emigráló romániai németek miatt, akárcsak Izrael hasonló okokból. Franciaország 

megtartására a Le Figaróban megjelent egyik cikk konklúziója jellemző: „Bárhogy is álljanak 

a dolgok, ez a kelet-európai szocialista óceánban tévelygő latin testvérünk megérdemli 

rokonszenvünket és elismerésünket, mivel mostoha körülmények közt is fejlesztette gazdasági 

potenciálját, és főként megőrizte nemzeti identitását. És hogyne töltene el bennünket baráti 

érzés, amikor lépten-nyomon tapasztaljuk, hogy napjainkban is beszélik a francia nyelvet.”
1
 

Anglia a kontinens politikai fejleményeivel szembeni hagyományos felületességével és 

nemtörődömségével viszonyult Romániához.  

 Magyarországot úgy ábrázolták, mint ahol a társadalmi morál a legközelebb áll a nyugati 

fogyasztói ideológiához, és a legcivilizáltabb és legfesztelenebb feszültség vibrál a hatalom és 

annak elszenvedői közt. 

 A két ellentétes irányba mozgó struktúra közti feszültség, amit addig előre megírt közös 

közlemények semmitmondó szövege alá temettek, 1982-re nyílt polémiává fajult. Előbb csak 

az Erdélyben élő magyarság problematikájával, a későbbiekben gazdasági-ideológiai 

vonásokkal is terhelődött ez a feszültség. Az ELLENPONTOK szamizdat folyóirat az induló 

polémiákat némileg megelőzve jelentkezik. Szerzői a Madridi Utókonferenciához kijuttatott 

Memorandummal és Programjavaslattal a maguk módján állást is foglaltak a vitában. Hogy 

az /15. o./ ELLENPONTOK és szerzőinek sorsa milyen mértékben vált a titkos diplomácia 

tárgyává, arról többnyire csak feltételezések vannak.  

 Hogy az ELLENPONTOKat mint jelenséget mennyire a magyar-román polémia fontos 

elemeként kezelte a nyugati közvélemény, bizonyítja a DER SPIEGELben megjelent első 

nyugati újsághír a lap létezéséről
2
 egy olyan cikkben, amely a Népszabadságban megjelent 

Galabárdi szatírát kommentálja.
3
 Törvényszerű volt-e vagy sem egy szamizdat kiadvány, egy 

máskéntgondolkodó csoport kialakulása Romániában, pontosabban Erdélyben? Milyen 

helyzet és milyen folyamatok vezettek oda, hogy létrejöhessen? Ezekre a kérdésekre próbálok 

választ keresni az elkövetkezendőkben. Keszthelyi Gyula az Igazság című Kolozs megyei 

pártlap akkori főszerkesztője, fia, András révén válik ismerőjévé és áldozatává az 

ELLENPONTOK-ügynek. 

 

                                                
1
 Margueritte Bernard: Bucharest a la recherche d‟un second souffle. LE FIGARO, 1982. aug. 5. 4. old. 

2
 Aláíratlan cikk: Abgetrennte Teile. DER SPIEGEL, 1982. augusztus 23. 114. old. 

3
 Galabárdi Zoltán: Az identitás. NÉPSZABADSÁG, 1982. március 13. 
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 A lebukott, egyetemről kizárt gyermek Magyarországra települése után néhány évvel a 

család is oda emigrál. A Nyugati pályaudvaron találkozunk hosszú évek után először. 

Keszthelyi Gyula szívesen vállalja a beszélgetést. Az ELLENPONTOK létrejöttét megelőző 

korszak felidézésére kérem. 

KGY: A hatvanas évek második felében még erősen bizakodtunk, hogy Románia valahogy ki 

fog ugrani a szovjet blokkból, és a román fejlődés egészen más irányt fog venni, mint a többi 

kelet-európai országé. Ceauşescu hatalomra jutása után, ennek árnyékában, egészen példátlan 

módon fellendült az erdélyi magyar közművelődés. Megindult a Kriterion nemzetiségi kiadó, 

óriási szerepe lett a Bodor Pál által szerkesztett magyar tévéadásnak, remekül működtek a 

vidéki rádióadók. Akkortájt indult a bukaresti A HÉT hetilap. Aránylag konzervatív lapok is, 

mint az UTUNK, váltani tudtak. A közigazgatási reform után indult a sepsiszentgyörgyi 

MEGYEI TÜKÖR. Új színt tudott hozni. Az utóvédharcot folytató kisebbségi magatartás, 

úgy nézett ki, sikerrel fog zárulni. Sokan éltünk ebben a hitben, különösen azok, akik a 

hatalmi berkek szélén voltunk. 

 Nagyjából az 1971-ben, kínai mintára elkezdődő „kulturális forradalomig” lehetett ez az 

érzése az embereknek. A megszigorítások csak a hetvenes évek derekától kezdtek 

érezhetőkké válni az iskolahálózat kihirdetését követő hetekben, amikor megkezdődött a 

küzdelem egy-egy iskoláért. Az információáramlás szegényessége, a kapcsolatok szűkössége 

– féltél bárkivel is őszintén beszélni – miatt egyáltalán nem biztos, hogy amit én Kolozsvárról 

láttam, az érvényes volt Bukarestben vagy a Székelyföldön. Ekkor még néprajzi és 

művelődéstörténeti kötetek jelentek meg, a színházak még csak ezután kezdték előadni Sütő 

darabjait. 

K: Hogy működött a cenzúra egy pártlap esetében? 

KGY: Első fokon az öncenzúra működött. Ez olyan erős volt, hogy például neves, ma már 

Magyarországon élő riporter, amikor behozta és elolvastatta velem a különben szinte semmit 

sem mondó jegyzetét, büszkén megkérdezte: na, mit szólsz, hogy kimondtam az igazságot? 

Mások is addig-addig dicsekedtek szókimondásukkal, hogy annak híre tette gyanússá őket a 

szekuritáté előtt. Az öncenzúrának /16. o./ „köszönhetően” az olvasószerkesztőnek s a 

cenzornak szinte alig akadt már dolga. Másodfokon minden kéziratot kötelezően elolvasott 

valaki a szerkesztőség vezetői közül. Általában a főszerkesztő-helyettes. Mielőtt a már 

tipografizált kézirat eljutott volna a nyomdába, még két szűrőn ment keresztül 1978-ig. 

Először a megyei pártbizottság propaganda osztályán nézték át, és csak azután mehetett a 

nyomdába. Minden szövegnek – a vezércikktől az apróhirdetésig – és minden képnek és 

rajznak át kellett esnie ezen a szűrőn. A cenzúrát Romániában másként hívták. A hivatalt 

Sajtó- és Nyomtatványügyi Bizottságnak nevezték. Illetékességi körébe tartozott minden 

nyomtatott termék, tehát egy egyszerű nyugtatömb is. A legtöbb cenzor elvetélt újságírókból 

vagy vidéki tanárságot nem vállaló, többé-kevésbé nem aljas emberekből került ki 

Kolozsváron. Jellegzetes figurájuk a Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának román 

tagozatán Marosházi néven végzett, majd az idők folyamán Mureşanura visszavedlett cenzor, 

aki a bécsi döntés utáni névmagyarosítását úgy igyekezett elfeledtetni, hogy olyan anyagokba 

is belekötött, amelyet kollégái már átengedtek. Miatta bukott ki a cenzorságból Mészáros 

János és Németh Ernő, akik túlságosan is engedékenyeknek bizonyultak, és a hetvenes évek 

második felében felerősödő ideológiai kampányban nem feleltek meg. A bizottság 

feloszlatása után, 1978-tól a cenzúrát is a megyei pártbizottság aktivistái végezték.  

K: Személy szerint ki volt az, aki ezzel foglalkozott? 

KGY: Mihalcea Aurelia. 

K: Magyarul olvasta? 

KGY: Igen, nagyon jól tudott magyarul, amíg ő volt ott, nem is volt semmi baj… Nagyon sok 

problémám volt ‟78-tól, amikor megindítottuk a FELLEGVÁRat. Szőcs Géza Bréda 

Ferenccel jött be hozzám. Elhatároztuk, hogy megindítjuk mellékletként az ifjúsági oldalt. 
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Nagy felháborodást keltett, különösen az idősebb nemzedék körében. Balogh Edgár például 

kígyót-békát rákiabált. Rendkívül nagy ellenérzéssel fogadta, a fiatalok hőbörgésének 

tekintette. ‟82-ben vagy ‟83-ban azután leváltották Mihalceanét, és tettek a helyébe egy olyan 

aktivistát, aki genetikailag s talán anyanyelvileg magyar volt, de már az elejétől román 

iskolába járt, s ez rengeteg nehézséget okozott, ami gyakran komikumba csapott át. Nagy 

cirkusz volt Madách Imre körül, hogy ki ez a „Madák”, s mi az, hogy „az ember tragédiája”. 

 Létezett egy külön kis brosúra, amely felsorolta az államtitoknak minősülő témákat – ebből 

lehetett megtudni, hogy van fegyvergyártás és -kereskedelem Romániában, hogy atomerőmű 

építésére készülnek stb. –, és a tilosnak minősülő témákhoz már hozzá sem nyúlhattak. De 

voltak ugyanakkor különböző titkos utasítások. Ezek legnagyobb részéről a főszerkesztők is 

csak akkor értesültek, amikor véletlenül valaki beletrafált egy tilos témába, és a cenzor szólt, 

hogy a cikk nem mehet. A Zsil völgyi bányász-megmozdulásokról csak jóval a történtek után 

szerzett tudomást a világ, s a romániai közvélemény a román rádiókból tudta, mi történt 

Petrozsény környékén. A sajtó azért sem lehetett jelen, mert az akkori sajtógyakorlat szerint 

elképzelhetetlen volt például, hogy Kolozsvárról ki lehessen küldeni más megyébe egy 

tudósítót az illetékes propagandaosztályok beleegyezése nélkül. A központi sajtó 

munkatársainak is jelentkeznie kellett a megyeszékhely pártbizottságán, és bejelenteni, hogy 

milyen témákkal kívánnak foglalkozni. /17. o./ 

 ‟82-ben létszámcsökkentést rendeltek el. Akkor kellett megyei, pártbizottsági utasításra 

Szőcs Gézát elbocsátani a pártlaptól.
4
 Formailag a szerkesztőbizottság kellett benyújtsa a 

javaslatait, de előzőleg, már ők sugallták, hogy kiktől kívánnak megszabadulni. Szőcs 

Gézával az volt a helyzet, hogy megszüntették a fordítói állást. Ő fordítóként volt felvéve, 

tehát távoznia kellett. Amikor felmentünk a pártbizottsághoz, kiderült, hogy Molnos Lajost is 

le kell építenünk. Elénk tettek egy szöveget, ‟82. május 3-án történt, ha jól emlékszem. 

Egyértelműen kiderült, hogy a szekuritáté jelentése. Elmondják, hogy jobboldali 

tevékenységet folytat. A lényeg a zárómondatban volt: „Mi sem bizonyítja jobban, hogy 

jobboldali tevékenységével most sem hagyott fel, mint az a tény, hogy a cikkeiről Balogh 

Edgár több ízben is elismerőleg nyilatkozott”. Molnos az UTUNKhoz került, mégpedig úgy, 

hogy Létaynak volt egy szabad gépírói státusa. Ennek betöltéséhez nem kellett pártbizottsági 

engedély, mert adminisztratív állásnak számított, és az UTUNK az Írószövetség lapja volt. 

K: Hogyan működött a dicsőítő cikkek, művészeti alkotások közlésének gyakorlata? 

KGY: ELŐRE, UTUNK, IGAZ SZÓ – máshol nem jelent meg magyar szerzőtől eredeti 

dicsőítő vers. Ezek megíratták a verseket azokkal a szolgálatos költőkkel, akik erre hajlandók 

voltak. Az ott megjelent dicsőítő verseket publikáltuk. 

K: A lengyelországi ostromállapot
5
 semmilyen formában nem érződött? 

                                                
4
 SZG: „Az én eltávolításom majdnem természetes volt, ugyanis ‟76 óta, amikor odakerültem, állandó 

konfliktuális helyzet alakult ki a párttagságom miatt. Úgyszólván minden héten szóba hozta ezt valaki a 

szerkesztőségen belül, de kívülről is. A pártbizottságnál meg máshol. Tehát felszólítottak, hogy lépjek be a 

pártba, s kötelezni is akartak többször. Ehhez adódott hozzá, hogy több olyan szöveg, amelynek vagy 

szerkesztője, vagy netán szerzője voltam, került vissza a pártbizottsághoz… Ilyen volt a Délkelet című versem, 

aztán a FELLEGVÁRban megjelent anyagok közül jó néhány. Az utolsó csepp a pohárban, az én ismereteim 

szerint, az a ‟82. július közepén megjelent írásom, aminek az volt a címe, hogy »Mese a szörnyről Skóciában«. 

Egy kis parabola volt arról, hogy ezeket a szörnyeket, amelyektől mi rettegünk, felfújják, és valójában nem 

egyebek nyomorult fenéklakó férgeknél. Egy bizonyos fénytörés és szándékos manipulálás miatt tűnnek úgy, 

hogy félelmetesek, és rettegni kell tőlük. Azt mondják, ez kihívta azt a végső döntést. Azt hiszem, hogy 

augusztus 1-től adták át a felmondó levelet. Akkor a tanügyhöz fordultam, s akkor szeptember 15-től kaptam egy 

fél katedrát.” In: BSZG 8. old. 
5
 Miután a Solidarność szabad szakszervezet népszavazás döntésére kívánta bízni azt, hogy milyen társadalmi 

berendezkedésben éljenek a lengyelek, Jaruzelski tábornok ostromállapotot hirdetett ki, valószínű szovjet 

nyomásra. Talán nem véletlen, hogy az internált Lech Wałęsát Brezsnyev halála után két nappal bocsátják 

szabadon. (NÉPSZABADSÁG, 1982. november 14. rövid hír) 
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KGY: Azonnal nem. Persze mindenki rátapadt a rádióra. Volt egy érdekes dolog a pártaktíva 

üléseken is. Hiszen minden jobb érzésű ember konspirált, és amikor tehette, összekacsintott a 

partnerével, jelezve, hogy „hadd a fenébe, nem kell ezt komolyan venni”. A Ceauşescut illető 

dicshimnuszokat kötelezően letudta mindenki, s aztán mintha semmi sem történt volna, 

anyagidegenül beszélt a megvitatásra szánt kérdésekről. Már a hatvanas évektől kialakult egy 

ilyen cinikus magatartás. Viszont ami a politikai elnyomás fokozódását illeti, nyilván a 

lengyel események is közrejátszottak ebben. El kellett telnie néhány hónapnak, amíg 

kidolgozták a szerintük megfelelő intézkedéseket. Először is a sajtót kicsit megfésülték 

tavasszal, ‟82-ben, ősszel pedig a mangáliai tanácskozásokon elhatározták, hogy fokozzák a 

„politikai nevelő tevékenységet”. /18. o./ 

 Első fokon anyagi vonzatai voltak az elégedetlenségnek. Megjelentek az első „sorok”. 

Megszülettek az első, a helyzettel kapcsolatos politikai viccek. Létrejött az a közeg, amelyik, 

ha nem is volt tudatában, de leszámolt Ceauşescuval. Kezdődtek a találgatások, hogy mi lesz 

az utódlással.
6
 

 Gáll Ernő, a kolozsvári KORUNK akkori főszerkesztője azon kevés, főleg a 

társadalomelmélet területén vezető szerepet játszó értelmiségiek egyike, aki még a lebukás 

előtt olvasta az ELLENPONTOKat. A bezáratott magyar konzulátus épületétől nem messze 

lévő lakásán beszélgetünk, olyan időszakban, amikor őt magát is foglalkoztatják az erdélyi 

ellenállás momentumai, például az ELLENPONTOK vagy a máskéntgondolkodás olyan 

képviselői, mint a csíkszeredai antropológiai csoport.  

K: Hogyan élte meg ön a nyolcvanas évek elejét? Milyen volt a szellemi légkör Kolozsváron? 

GE: Szinte már elviselhetetlenné vált a nyomás, a homogenizáló politika. De legalábbis én 

úgy éreztem – amiben nem tudom, mennyi volt az önámítás, illetve a realitás –, hogy még 

tudom tartani a frontot. Próbáltuk folytatni a KORUNKnál, egyre nehezebb körülmények 

között a nemzetiségi kurzust. 

K: ’82-ben már megkezdődtek bizonyos leépítések. 

GE: Ez is a beszűkítés tünetei közé tartozott, szerintem. Egyébként én csak néztem, hogyan 

működött egy pártlapnál a FELLEGVÁR című melléklet. Egy irodalmi lapnál még elcsúszik, 

de egy pártlapnál? Lehetett látni, hogy nem fogják tűrni a végtelenségig. A cenzúra egyre 

pimaszabb lett, nem lehetett már a régi taktikázó szerkesztési módot gyakorolni. El kellett 

következzen egy illegális kiadvány megszületése.
7
 

 

 A sajátos erdélyi-romániai környezetben egy szamizdat lap létrejöttét nem mindenki tekinti 

törvényszerűnek, mint azt a későbbiekben látni fogjuk. De előbb talán hasznos lesz 

bepillantani egy korabeli szerkesztőség atmoszférájába. Szilágyi István, az egykori UTUNK 

főszerkesztő-helyettese nem lelkesedett az interjúért. Becsületes konspiratőrhöz illően előbb 

„megbeszélte a dolgot” Szőcs Gézával. Miután Szőcs közölte, hogy neki is „állandóan a 

nyomában vagyok”, egy következő erdélyi utazás alkalmával elindulhattam megkeresni a 

kivilágítatlan kolozsvári utcákon Szamos-parti lakásukat. Ő ’82 nyarán tudta, hogy van egy 

ELLENPONTOK nevű valami, de… 

SZI: …többet nem tudhattam róla. Abban a környezetben, ahol én éltem és dolgoztam, ott 

pontosan tudtam a helyét is a lehallgatónak, mert ez ki is derült, mert jöttek, és onnan vették 

ki… Egy szinte hisztériás kirohanásomban lerúgtam a falról a stokkerfoglalatot. Nemsokára 

jöttek a villanyszerelők, bár senki sem hívta ki őket. Ez a szerkesztőségben történt. Mi ott 

üvegkalickában éltünk. Ráadásul a Szentegyház utcából azért költöztettek ki a megyei 

pártbizottság földszintjére, hogy szem előtt legyünk. A portás visszapillantó tükörből figyelte, 

ki lép be hozzánk… Ott parttalanul ment a duma, de nem ilyen kérdésekről (mint az /19. o./ 

                                                
6
 BKGY. 1-10. old. 

7
 BGE. 1, 11. old. 
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ELLENPONTOK). Olyasmikről, ami már nem volt titok, ami egyféleképpen evidencia volt. 

Egymásban sem bíztunk, mint minden más munkahelyen. Egy kolozsvári magyar irodalmi lap 

szerkesztőségébe ne lett volna beépítve emberük? Ha esetleg nem ült ott köztünk, akkor ott 

voltak az ilyen művészetek mentén csellengő figurácskák, akik beültek, hogy úgymond 

megnézzenek valamit egy régi UTUNK-évfolyamban… Közben folyt a szerkesztőségi duma, 

s nézelődés közben alaposan belehallgathattak. De ez csak egy mód volt, számtalant lehetne 

sorolni. Nem szoktuk meg, de együtt éltünk vele. Akkorra már volt az emberben annyi 

konspiratív tapasztalat. Ez is hülyeség, mert mit konspiráltunk mi?… Jobb nem tudni konkrét 

ügyeket, ha azt nem te viszed. Ezek ősi és alapvető törvények.
8
 

 

 Nem volt jobb a helyzet a kolozsvári IGAZSÁGnál
9
, és minden bizonnyal a többi magyar 

vagy akár román lapnál sem. Magyar viszonylatban talán a Székelyföld volt picit jobb 

helyzetben.
10

 Sok példát lehetne hozni arra, hogy milyen állapotban is voltak a nyolcvanas 

évek elején a kultúra „bástyái”. Tény, hogy nem ez volt az a közeg, ahonnan a továbblépés 

felé nyílhatott volna kapu. Természetesen az intézmények nem deformálhattak mindent és 

mindenkit. Modellértékű Cs. Gyimesi Éva egyetemi tanár, esztéta radikalizálódása politikai 

habitus tekintetében és – amiről ritkábban esik szó – létélményének az Evangéliummal való 

összehangolódásában. Ezeket a változásokat az erdélyi értelmiség többsége nem értette, és 

nem is tekintette természetesnek. 

CSGYE: ‟68-ban végeztünk.
11

 Akkor történt a romániai kultúra kereteinek hatalom általi 

kibővítése. Ez számomra elsősorban szakmai esély volt. Nem tartottam szükségesnek részt 

venni politikai tevékenységben, nyilván nem is volt alternatíva „a” párton kívül, aminek 

kezdettől fogva óvakodtam a tagjává válni. Teljesen kiábrándultam a kollektivista 

ideológiából, amelynek szellemében bennünket neveltek, amely leszoktatja az embert a 

személyes szabadsághoz való ragaszkodásról. Tudománnyal és tanítással kívántam 

foglalkozni. Talán joggal tekintett a környezetem rám úgy, mint aki szcientista szellemiséget 

képvisel, nem érdeklődik a kisebbségi elnyomás témája iránt. Viszont tanítványaink sorsa 

annyira foglalkoztatott, hogy nem tudtam közömbösen elmenni a kihelyezési politika évről 

évre súlyosbodó diszkriminációja mellett. 

 A kisebbségi értelmiségi szereppel kapcsolatban a hetvenes évek végén kételyeim 

támadtak. Ezeket rövid esszében fogalmaztam meg 1978-ban, az volt a címe, hogy „Mitizált 

kényszerűség”. Mondanivalója röviden: …van a kisebbségi társadalom önjelölt vagy valós 

képviselőinek a magatartásában egy jó adag illúzió. A /20. o./ kényszerű helyzetet ez az 

illúzió úgy rajzolja el, mintha az a hősi ellenállásnak az alkalma lenne. Ahelyett, hogy ezt a 

kényszerűséget megszüntetné, radikálisan megváltoztatni igyekezne, úgy szentesíti a 

helyzetet, mintha az a hősiesnek kínálna teret. Lehetséges, hogy ez a közelítés nem is 

elsősorban ideológiai volt, inkább esztétikai. Úgy éreztem, nem illik a tragikum a mi 

élethelyzetünkre, hanem inkább az ironikus vagy a groteszk. 

K: Hogy fogadták a tanulmányt? 

CSGYÉ: Marosi Péter, az UTUNK kritika-rovat szerkesztője azt mondta, ez nem megy, mert 

túlságosan szembefordul az intézményi ideológiával, beleértve a saját kisebbségi 

ideológiánkat. A KORUNK Kántor Lajos rugalmasságának jóvoltából lehozta. Az érdekes az, 

hogy azok sem értették, akiknek a megértésére én számítottam. (…) 

                                                
8
 BSZI,SZJ. 4-5. old. 

9
 „A szerkesztőségen belül nem mertünk mindenkivel őszintén beszélni. Két emberre gyanakodtunk, de nevet 

nem mondanék, mert lehet, hogy ártatlanok.” In: BKGY. 26. old. 
10

 KSZ: „…a nyolcvanas években voltam Kolozsváron Szilágyiéknál, s olyan nyomott volt a hangulat. Kérdem, 

mi baj? Hát tudod, elszoktunk a társadalmi élettől. Itt ha három ember találkozik, a harmadik már gyanús. Mi itt 

Szentgyörgyön sohasem jutottunk el a félelem ilyen fokára.” In: BMIM,KSZ. 7. old. 
11

 Elsősorban férjére, Cseke Péterre utal, akivel együtt járták meg a “szakbarbárságtól” az aktív politikai 

ellenzéki állásfoglalásig ívelő, Erdélyben kevesek által járt utat. 
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 1981-ben a KORUNK szerkesztőségében volt egy kerekasztal,
12

 amit Aradi József hívott 

össze. Az volt a zavaró, hogy nem fogalmazták meg előre, miről is legyen szó, gondolom, 

ennek konspiratív okai voltak. Lényegében azt hiszem, a különböző nemzedékek közötti 

szótértésről lett volna szó. Az előzményeihez tartozik a „Csipkerózsika-vita”.
13

 Ha 

hozzászóltam volna, akkor azt mondtam volna el, hogy a sajátosság méltósága kifejezés mint 

kifejezés ködösít, csak akkor reális méltóságról beszélni egy társadalmi közegben, hogyha azt 

valóban tiszteletben tartják. Pontosabb lenne, ha ugyanarra a helyzetre azt mondanánk, hogy 

méltatlan. Ahelyett, hogy a méltatlan helyzet megszüntetésére szólított volna fel a kisebbségi 

elit, ehelyett egy kompenzatív ideológiát termelt ki, mellyel tulajdonképpen segített 

fenntartani a méltatlan helyzetet. (…) Elkedvetlenített ez a vita, és igyekeztem a továbbiakban 

visszahúzódni.
14

 – nyilatkozta ’91 januárjában Cs. Gyimesi Éva, aki akkor intenzív politikai 

közszereplést vállalt, és igen szűkre szabott idejéből szánt beszélgetésre egy órát. Nemcsak ő, 

sokan elkedvetlenedtek /21. o./ akkoriban. A fiatalok minden még működő és közlésüket 

vállaló fórumon támadták a beszűkült intézményeket, s az abból élő entellektüelek 

beszűkülését, valamint az ilyen helyzetekben élesebben kirajzolódó nepotizmust, hatalom- és 

pozícióféltést. Amikor kiszorultak a szűkös fórumokról is, egyre rohamosabban elharapódzott 

a már korábban megindult emigrációs folyamat. Már kérdés az, hogy olyanok is az eltávozás 

útjára léptek, akikről a kívülálló úgy tudta, nem volt látványos okuk a távozásra. 

 

 Az emigrálni szándékozókat nagyjából két, számbelileg erősen eltérő csoportra osztották. 

Azokra a kevesekre, akik már korábban radikalizálódtak, és az emigrációs huzavona közben 

sem tagadták meg önmagukat. A másik nagyobb csoport, bár nyilván elégedetlen volt, ezt sem 

korábban, sem később nem nyilvánította ki. Ez utóbbiak konfliktusai – leszűkítve a 

problematikát a kezdőkörig – az önmagukra parancsolt hallgatás és az üvölteni vágyás 

feszültségéből adódtak. Valódi konfliktusba a hatalommal csak az előbbiek kerültek. Ezek 

egyike Ara-Kovács Attila, aki, mint látni fogjuk, egyedül tekinthető a szó klasszikus 

értelmében az ELLENPONTOK szerkesztőjének a kezdetektől a lebukásig. Hogyan élte meg ő 

ezt az időszakot? 

AKA: Nekem semmiféle illúzióm nem volt Romániával kapcsolatban, ezért állandóan az 

emigráció lehetőségét fontolgattam. Nagyon fontosnak tartottam annak a tudatát, alkalmasint 

hamis tudatát, hogy elmeneküljek Romániából, ahhoz, hogy megmaradjak normális 

                                                
12

 A KORUNK 1981-es évfolyamában nincs nyoma az említett kerekasztal-vitának. A különböző nemzedékek 

közötti szótértésről az 1979-es évfolyamban cikkezik Aradi József és Tóth Sándor. 
13

 A vitát a KORUNK 1978. évi 6. számában a 444. oldalon megjelent „Csipkerózsika” című Sütő András cikk 

váltotta ki. Gáll Ernő kommentárja: „A problémakör tengelyében a »sajátosság méltósága« van. Ezt kérem én 

találtam ki, valamelyik nyilatkozatomban el is mondtam. Ernst Bloch disszidens marxista filozófiájából indultam 

ki. Koncepciója úgy szólt, hogy nemcsak a kizsákmányolás és a mindenfajta politikai elnyomás ellen kell 

küzdeni a társadalmi demokratizmus szellemében, hanem minden olyan helyzet ellen is, ami megalázó. Most én 

ezt alkalmaztam a népcsoport valóságára. Egy olyan népcsoport esetében, amelyet ki akarnak forgatni a 

mivoltából, éppen a sajátos jellegétől kívánják megfosztani, anyanyelvétől, kultúrájától, tradíciójától, akkor a 

romániai magyarságnak – nyilván ebben az összefüggésben gondolkoztam – védenie kell ezt a sajátosságot. 

Divatos műszóval élve az önazonosságát védi, és el kell érje azt, hogy ne alázzák meg és ne forgassák ki a 

sajátos mivoltából, hanem ismerjék el olyannak, amilyen. Erre a magatartásra találtam ki azt a kifejezést, hogy 

»a sajátosság méltósága«. Sütő erre ráharapott, és több drámájában, főleg a Káin és Ábelben mint a felemelt fő 

filozófiáját népszerűsítette. Az említett cikkben ezt szembeállította a modern irányzatokkal, elutasított mindent, 

ami avantgard, mert úgymond azok nem a »sajátosság méltóságának« elvét képviselik. Ez egy nagyon intoleráns 

vélemény volt, s erre nyilván begerjedtek, főleg azok, akik a nemzetiségi kérdésről mindig legalább három lépés 

távolságra tartották magukat. Éva (Gyimesi) szerintem félreértette a »sajátosság méltóságát«, miszerint egy 

rettenetesen rossz helyzetet kvázi elfed, idealizál. Szembeállítja a közösségközpontú irodalmat és a 

szabadságközpontú irodalmat. Mintha egy elnyomott közösségért folytatott harc nem lenne a szabadságért 

folytatott harc is. És ezt Éva mondja, aki a mi Jean d‟Arcunk…” In: BGE. 15. old. 
14

 BCSGYÉ. 1-6. old. 
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embernek. Alkatilag számomra lehetetlen lett volna sérülés nélkül túlélni azt, ami 

Romániában folyt, az állandó értékvesztést, a lágerhangulatot… 

K: Mikor indítottad el az emigrálás hercehurcáját? 

AKA: A hetvenes évek közepén született meg a döntés, az évszám nem fontos.  

K: Akkor már megindult a tömeges kivándorlás?  

AKA: Megindult de nem úgy, mint az utóbbi időben a menekültáradat. Magyarországra jönni 

egyfajta kiváltság volt. Az emberek elmenekültek a valóság elől. A menekülésnek voltak 

abszurdabb példái is, mint az, hogy az operettel akartak elégtételt venni a rendszeren, amit 

ugye nem cenzúráztak annyira, mint egy shakespeare-i királydrámát… 

 Nagyon fontos volt az, hogy megvalósult az úgynevezett tölcsérelmélet, beszűkültek a 

lehetőségek. A tölcsérnek persze nem csak hátrányai vannak, hanem előnyei is. Rendkívüli 

koncentrálásra késztet. Egyre határozottabban láttuk azt, hogy mi történik. Szemben például a 

román kollégákkal, akik egyre kevésbé látták. Számukra a helyzet a lehetőségek kitágulását is 

jelentette, olyan lehetőségekét, amelyek a katasztrófába visznek, mert a katasztrófát ragadják 

meg. Ez a kétarcúság volt a románság tragédiája, ami miatt sem szamizdatot nem tudott 

csinálni, sem reális ellenzéket nem tudott létrehozni. 

 Ez volt a háttere a mi máskéntgondolkodásunk kialakulásának. Elméleti magatartásunk és 

politikai hivatásunk a magánéletre szorult vissza. Addig nem is volt nagy baj, amíg kellő 

számú magánember volt ott, akik összejártunk és egy külön társadalmat képeztünk. Aztán már 

az egymásközti kapcsolatokat is korlátozni igyekeztek. Emlékszem rá, hogy a Nagyvárad-

Kolozsvár közti vonaton nemegyszer átkutatták az útipoggyászokat. A politikai 

kapcsolattartás lassan már a magánéletben sem tudott működni, mégis létezett az 

exteriorizálás kényszere. Ez /22. o./ volt a másik szempont. A harmadik tényező a környezet 

hatása. Magyarországon ekkor kezdett megerősödni a szamizdat mozgalom. Omnipotens 

szamizdat irodalom alakult ki Lengyelországban. Magyarországról Nagyváradra naponta 

jártak át. Az ellenzéknek az a része, aki utazhatott. A magyar kormány akkor kettős 

könyvelést vezetett be. A nemkívánatos ellenzéktől megtagadták a Nyugatra szóló útlevelet, 

de meghagyták a Keletre érvényes pirosat. Ezért ha egy prominens magyarországi ellenzéki 

egy nyugatival akart találkozni, akit viszont Magyarországra nem engedtek be, akkor 

Erdélyben találkoztak. Gyakori volt az ilyen eset. Tehát e három tényezőből alkotott kör 

rövidre zárult. 

 Szőcs Géza ugyanebben az eszmekörben gondolkodott. Szőcs volt az első ember, akinek 

én ezt elmondtam, aki ezt a legmesszebbmenően támogatta, mondván, hogy neki is hasonló 

gondolatai vannak…
15

 

 

 ’83 januárjában egy ingerült hangulatú találkozás után szakadt meg a kapcsolatom Ara-

Kováccsal. Ő már két hónapi zaklatással az idegeiben fogadott. Engem egy-két napja 

engedtek el a szekuritátéról. Értelmezhetetlen tanácsokkal látott el, mint vonjam vissza a 

vallomásom, mert ő és Szőcs Géza is ezt tették, illetve fogadjak ügyvédet. Ő annyiban tud 

segíteni, hogy kiküldik a sztorimat a SZER-hez. Ezt az ajánlatot a családi közvélemény, illetve 

rossz helyzetfelismerésem együtthatásaként – nem akarván elmenni Erdélyből, úgy 

gondoltam, inkább békén hagynak, ha nem kapják fel a nevem „ellenséges” hírforrások – nem 

fogadtam el. Látogatásom célja az volt, hogy kölcsönösen elmondjuk, mit nyilatkoztunk a 

másikkal kapcsolatban, hogy a bizonyosra vehető újabb kihallgatásokon tudjuk mihez tartani 

magunkat. Ez számára volt értelmezhetetlen. Mint mostani kutatásaim során kiviláglott, az ő 

baráti körének tagjai sohasem „számoltak el” egymásnak azzal, hogy mi is történt velük 

valójában a szekun.  
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 Hat év után néhány tőle szokatlan önkritikus mondattal fogadott terézvárosi lakásán. 

Hónapokkal később, amikor felvázoltam neki e vállalkozás elképzeléseit, őszinte örömet 

mutatott, és felajánlotta segítségét. A munka beindulása után az elvi segítség 

materializálódott. Ez azonban nem zárta ki azt, hogy viszonyulása a szöveg létrehozása alatt 

a „szentté ütéstől” a „kiátkozásig” a lehetőségek több fokozatát is áttáncolja. 

 

 Szőcs Géza, akivel, mint mondja, először osztotta meg Ara-Kovács a tervezett szamizdat 

gondolatát, nemzedéke legtehetségesebbjének számított. Az egyetlen volt az ifjú írók közül, aki 

a beszűkülő nemzetiségi esélyek közepette kijuthatott Nyugatra. Ennek az útnak a hátteréről 

nyilatkozott Sütő András ’91 júniusában Marosvásárhelyen. 

SA: Amikor én megkaptam a Herder-díjat, ez azzal a joggal járt, hogy javasolhattam valakit 

bécsi ösztöndíjra. Ez a választás Szőcs Gézára esett. 

K: Személyes választás volt ez? Úgy gondoltad, ő az, akit érdemes oda kiküldeni, vagy pedig 

egy csoport döntése volt?/23. o./ 

SA: Legnagyobb részt az én személyes választásom volt, de besegített ebbe a lányom, a 

vejem, akik Kolozsváron élvén közelebbi kapcsolatba kerültek Gézával. Tehát ott az ő 

közösségi magatartását nap mint nap tapasztalhatták… Titokban abban reménykedtem én is, 

de reménykedtünk valamennyien, akik ismerték az én döntésemet, hogy Gézát radikalizálni 

fogja egy ilyen bécsi tartózkodás, ahol komolyabb kapcsolatba kerülhet a nyugati magyar 

emigrációval, és kisebbségi ügyekben nagyobb hasznunkra lehet, mint mások, akik ugyancsak 

megfordultak ottan, de kevesebb időt tölthettek. Nem is csalódtam. Benne látom az erdélyi 

magyar költőnek azt a képviselőjét, illetve típusát, akinél az esztétika és az etika nincs 

ellentétben egymással. Aki a költő esztétikai munkája mellett nemcsak képes, de fel is akarja 

vállalni etikai, politikai, közösségi gondjainkat is. Ő nagyon helyesen, amilyen út csak 

lehetséges volt, kihasználta. Sokféle külföldi magyar szervezettel megismerkedett, 

ugyanakkor megismerte a nemzetközi és kisebbségi jogokkal foglalkozó német, osztrák, 

amerikai és más csoportok tevékenységét, akiktől segítségre számíthattunk itthoni 

ügyeinkben.  

K: Beszéltél is vele ezekről a dolgokról elmenetele előtt?  

SA: Persze. Amikor elment, meg amikor ott találkoztunk – mert ott volt a Herder-díj 

átvételénél is –, nem úgy beszélgettünk, hogy én leckét adtam volna fel neki, hanem arról 

beszélgettünk, hogy ez a lehetőség mit jelent. Számára is, számomra is. Hazajövet barátaival 

elkezdte szervezni az ELLENPONTOK szerkesztését. Ezt nekem már a terv időszakában 

jelezte. Nyilvánvaló, hogy aggodalmat keltett bennem ez a szándék, de nem próbáltam 

lebeszélni, természetesen. Inkább arra emlékszem, hogy tanácsokat próbáltam adni arra 

nézve, hogy le ne bukjanak időnap előtt. Határozott érzésem volt, hogy ez csak egy darabig 

fog menni. Nem arra gondoltam, hogy rendőr- vagy szekukézre fognak kerülni, hanem hogy 

éppen a veszélyesség miatt abba fogják hagyni. Egy ilyen kísérlet rendőrállamban 

istenkísértés, és halálos veszedelemmel járt. Ez nem a Kádár-féle lágy diktatúra volt, ahol 

legfeljebb eltiltják az embereket a közléstől, hanem itt az élettől is el szokták tiltani az 

ilyeneket.
16

 

 

 A Szőcs Gézával való találkozás legfőbb akadálya az időzavar volt, amely annyira jellemző 

a demokratizálódó kelet-európai országok politikusaira. ’91 márciusában, azon a délelőttön, 

amelyre betervezte beszélgetésünket, már megérkezése előtt sokan vártak rá az RMDSZ
17

 

Kolozsváron székelő főtitkári irodája előtt. Tekintettel az erdélyi aktuálpolitika 

létfontosságára, magam elé engedtem az előszobázókat, nem sejtve, hogy az 

ELLENPONTOKra alig marad majd idő. Épp akkor fejezte be a nagyváradi Kelet-Nyugat 
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Tóth Károly Antal emlékiratainak közlését, ami néhány, az időhiány miatt ki nem fejtett 

célzásból ítélve nem nyerte meg a főtitkár tetszését. Először is lássuk, hogyan emlékszik vissza 

Szőcs Géza saját politikai magatartása fejlődésére.  

SZG: A politikai máskéntgondolkodásomra az a szellemi környezet volt hatással, amelyben 

éltem, és amelyhez hozzátartozott a Bretter-ház is. De nem kizárólag, s /24. o./ azt is 

mondhatnám, nem elsősorban. Tulajdonképpen a Tamás Gazsival, másodsorban – a 

gyakoriságra utalok – a Bretter Györggyel való találkozásokat jelentette, ezenkívül Ágoston 

Vilmossal, Molnár Gusztávval, meg hát Aradi Jocóval is… 

K: Tehát inkább személyekhez való kötődést, nem pedig csoporthoz tartozást jelentett ez? 

SZG: Az a csoport mint olyan nem létezett, csupán azért nevezhető csoportnak, mert a 

centrális figurája Bretter volt. Ami a nyugati utakat illeti, ezeknek aktivizáló szerepe volt 

számomra. 

K: Az első és a második utad közt te már tudtál az ELLENPONTOK tervéről? 

SZG: ‟80 nyarán jöttem vissza a bécsi ösztöndíjról, ‟81 nyarán indultam a második nyugati 

útra. Azt már nem tudnám felidézni, hogy ez alatt az egy év alatt mikor beszéltünk Attilával 

egy szamizdat fontosságáról és szükségességéről. Úgy emlékszem, hogy ‟86-ban, Budapesten 

Tóth Karcsiéknál, amikor a magnós beszélgetések folytak, akkor mindannyian úgy 

emlékeztünk, hogy én fogalmaztam meg ennek az igényét, hogy erre szükség van. De az ügy 

akkor ‟81-ben nem konkretizálódott sem technikailag, sem műszakilag, sem, ha úgy tetszik, 

még odáig sem, hogy ennek címet találjunk. 

K: Amikor kint voltál Amerikában, te már beszéltél Hámossal erről? 

SZG: Igen, beszéltem erről. Ez volt ´81 őszén. Nemcsak vele beszéltem egyébként, hanem 

másokkal is. Érdekes módon ezek a beszélgetések nem a konkrét műszaki segítség 

igénylésére vonatkoztak, mint stencil, papír, festék, mert Ezeket Budapesten vagy Ausztrián 

keresztül láttam könnyebben beszerezhetőnek, hanem fölmértem azt, hogy ez a vállalkozás az 

önmegsemmisítéssel járhat együtt, és megpróbáltam azt a minimális biztosítékot jelentő 

fedezetet kiépíteni Nyugaton, hogyha velünk valami történik, legyen némi támogatásunk. (…) 

K: A nyugati útjaid alkalmával támasztottak-e valamilyen feltételt az állami szervek, illetve 

számon kérték-e, amikor visszajöttél, hogy ott mit csináltál? A budapesti beszélgetésen 

említesz egy Oprea nevű szekust, aki utólag azt mondta volna, hogy személyes felelősséget 

vállalt érted… 

SZG: Valóban, ez Florian Oprea, aki kémregények szerzője egyébként. Ez tartotta a 

kapcsolatot az írói társadalommal Kolozsváron. Vagyis ő intézte az útlevélügyeiket. Ha valaki 

Nyugatra utazott, ő látta el azokkal a „tanácsokkal”, amiket nyilván hivatali kötelességéből 

kifolyólag kellett közölnie: hogyan viselkedjen méltósággal az illető, az országot ne 

rágalmazza, a szabadeurópásokkal ne álljon szóba, ha valamilyen románellenes 

összeesküvésre fény derül, akkor értesítse a hatóságokat, és egyáltalán. Ez egy hivatalos 

kapcsolat volt, de becsületére legyen mondva, nincs tudomásom arról, hogy bárkit ilyen 

értelemben zsarolni próbált volna, vagy beszervezni. 

K: Nem kellett úgynevezett protokoll-jelentést írnotok a külföldi út után, ahogy például erre a 

lelkészeket kötelezték? 

SZG: Nem. Én nem tudok olyan íróról, akitől ilyenfajta jelentést igényeltek volna.
18

 /25. o./
 

 

 Annak megértésére, hogy miért éppen Nagyváradon jött létre a szamizdat, Ara-Kovács 

mellett óhatatlanul szükséges a jelenleg Göteborgban élő Tóth házaspár megszólaltatása, bár 

ők nem kapcsolódtak be elejétől fogva a lap készítésébe. Viszont Kérdező a tanú rá, hogy Ara-

Kovács még jóval a konkrét szerkesztési feltételek megteremtése előtt számított Tóthékra. 

Sajátságos emberi kapcsolatuk akkor éppen egyik jégkorszakát élte, kérdéses volt, hogy lehet-
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e konspirációt  építeni erre a síkos talajra. Kérdezőnek az volt a véleménye, hogy az „ügy 

érdekében” felül kell emelkedni az érzelmi válságon. A fejleményekről Kérdező csak a lebukás 

után értesült – ebben a tekintetben jól működött a konspiráció –, és végig csak sejtette, hogy 

bizonyos cikkek szerzője nem lehet más, mint Tóth Károly Antal. 

 ’91 februárjában a hollandiai IKV konferenciát szervezett Helsingborgban, ahova 

meghívtak, így megteremtődtek az utazás anyagi feltételei. Tóthék épp akkor kaptak lakást a 

göteborgi tanácstól, amit négy éves magyarországi tartózkodásuk alatt nem sikerült elérni. A 

lakás szemben van egy katonai gyakorlótérrel, ahol a beszélgetés ideje alatt is, nem túl zavaró 

hangerővel kattogtak a géppisztolyok. Amikor leültünk beszélgetni, mindnyájunknak úgy tűnt, 

minden fenntartás nélkül folytathattuk ott a párbeszédet, ahol tízegynéhány évvel ezelőtt 

elkezdtük, s ahol hat éve abbahagytuk. 

K: Hogy tudnátok jellemezni  Nagyvárad politikai-kulturális légkörét a nyolcvanas évek 

elején? 

TKA: Én a kilátástalanságra emlékszem a legélesebben. 

K: Személyes kilátástalanságról van szó vagy arról, hogy az erdélyi magyar kultúra került 

kilátástalan helyzetbe? 

TKA: A cselekvésképtelenség kilátástalansága, amikor az ember semmit sem tud tenni azért, 

hogy valamilyen módon a megmaradásért cselekedjen. Nagyváradon az Ady-kör volt az, ami 

keretet biztosított valami ilyesmi számára.
19

 De hát ez nem az a hatékony fórum volt, amit az 

ember szeretett volna. Persze igazán hatékony fórumot el sem lehetett képzelni. 

K: Milyen hatással voltak a lengyelországi események az erdélyi értelmiségiekre? 

TKA: Hát én azt hiszem, mindenki lélegzetvisszafojtva figyelte, hogy mi történik 

Lengyelországban. 

TI: Nagyon sokan elkezdtek tanulni lengyelül. Óránként hallgattam a híreket, és leírtam a 

naplómba, ha valami újat mondtak be.  

K: A magyarországi szamizdat irodalomból mi jutott be Erdélybe? 

TKA: Hogy Erdélybe mi, azt nem tudhatom. Hozzánk sok. Elsősorban lapok, de 

fénymásolatok is, amikre fel sem volt jegyezve, hogy miről készült. 1981 nyarán, hosszú idő 

után először, Nagy Béla Magyarországon járt. Miután visszajött, összehívott egy kis 

társaságot, hozzánk. Varga Gábor, Gittai István biztos ott volt. A szamizdat irodalomról 

számolt be. Nagyon meg volt lepődve, hogy minden, amiről /26. o./ ő mint valami 

újdonságról számolt be, azt mi mind tudtuk. A későbbiekben ennek a találkozónak a hatására 

adtam és neki olvasásra az Ellenpontok négy számát, valamikor ‟82 júniusában-júliusában. 

K: Van-e összefüggés a hivatalosan kezdeményezett nagyváradi irodalmi lap indításának 

kudarca és az ELLENPONTOK létrejötte közt?
20

 

TKA: A lapalapítás szándéka egy korábbi kísérlet megismétlése volt. Azelőtt körülbelül tíz 

esztendővel Bölöni Sándor, Robotos Imre, Horváth Imre, s még nem tudom kik 

kezdeményeztek egy lapot. Ezt elevenítette fel Varga Gábor, Bölöni Sándor, s azt hiszem, már 

a beadvány megfogalmazásába belevették Robotos Imrét is. Nem hiszem, hogy összefüggés 

volna. 
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 Teljes nevén: ADY ENDRE Irodalmi Kör. Az ötvenes évektől különböző állami kultúrintézmények 

védnöksége alatt működő alkotó és művelődési kör. A nyolcvanas évek elején a kolozsvári Gaál Gábor irodalmi 

kör pangása, majd megszűnése után az egyetlen romániai magyar fórum marad, ahol a radikálisabb irodalmi, 

elméleti megnyilvánulások teret kaphatnak. Története feldolgozatlan. 
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 AKA: „Mikor az irodalmi lap ügyében próbáltunk lépéseket tenni, akkor én már hontalan voltam. Alá sem 

írhattam. Varga Gábor adta be a listát a Központi Bizottsághoz, miközben én szinte minden tárgyaláson részt 

vettem. Huszár Sándorhoz Varga Gáborral ketten vittük be aláírni. Amikor átnyújtottuk, és megmondtuk, miről 

van szó, kétségbeesett. Lapozott egyet, s akkor meglátta az aláírók listáját, közöttük olyanokat, mint Méliusz 

József, Gáll Ernő. Amikor ezt meglátta, kicsit visszaszállt belé a lélek, s valami olyasmit mondott: úgy látom, ez 

mégsem egy elkapkodott manőver, nagyon helyesnek tartom, de én nem írom alá. Ez egy perceken belül 

lejátszódó több felvonásos tragikomédia volt.” In: 1,2.BAKA. 7. old. 
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TI: Viszont tény az, hogy az Ady-kör akkoriban nagyon jól ment. Rengeteg meghívottunk 

volt, Balla Zsófi, Egyed Péter, Szőcs Géza, Bréda Feri… Akkor volt az, hogy ha egy lap 

indulna Váradon, sokan lejönnének dolgozni. Reménykedtünk abban is, hogy akkor nem 

menne el talán annyi értékes ember. 

K: Milyen jellegű nézeteltérések voltak Ara-Kovács és köztetek, ami miatt nem szívesen 

kapcsolódtatok volna a laphoz? 

TKA: Személyes jellegűek. 

K: Ara szerint másképpen láttátok az erdélyi kérdést meg a nemzetiségi kérdés megoldását… 

TKA: Volt egyfajta nézetkülönbség. Elvi síkon két vonatkozásban is jelentkezett. Az egyik 

az, hogy számomra a nemzetiségi kérdés fontosabb volt, mint az Ara számára. 

Tulajdonképpen azt a szempontot vette át Ara, miszerint az emberi jogok biztosítása 

automatikusan biztosítja a kisebbségi jogokat. Továbbá, hogy az általános emberi értékek a 

nemzetiségiek fölé helyezendők. Én ma is azt tartom, hogy az emberi egyetemes jogok 

biztosítása nem oldja meg automatikusan a nemzetiségi kérdést, továbbá, hogy a nemzetiségi 

jogok és sajátosságok megőrzése legalább olyan fontossággal bírnak az egy csoporthoz 

tartozó emberek számára, mint az egyetemes emberi jogok… Az effajta nézetkülönbségek 

írásainkban is jelentkeztek. Amikor ő felvetette csatlakozásunkat az ELLENPONTOKhoz, 

valóban arra hivatkoztam, hogy más módszerekkel szeretnék valami pozitívabbat elérni. 

Viszont ez nem fedte a valóságot, egyszerűen nem akartam vitába szállni vele. Ara számára 

mindig az volt a legfontosabb, amit ő „ügynek” nevezett. Ezt nemcsak akkor, hanem 

Budapesten is tapasztaltam. Aki ahhoz nem csatlakozott, azzal vagy rossz viszonyba került, 

vagy felfüggesztett minden kapcsolatot. Hozzáállását ismerve, nem vállalhattam, hogy vele 

egy ilyen, meglehetősen kockázatos ügyben szövetséget vállaljak. /27. o./ 

TI: Éppen egy ilyen periódusban, amikor nemigen találkoztunk, budapesti közös barátaink 

érkeztek. Szerintük egy meglehetősen bezárt világban élünk, perspektivikusan nemigen van 

cselekvési lehetőségünk, ezért esszük egymást. 

K: Ez az a bizonyos “ketrec-szindróma”, aminek a lényege az, hogy ha a kísérleti patkányok 

túl sokáig vannak összezárva, egymást kezdik marni? 

TI: Akkor rengeteg elmélet született arról, hogy milyenek az erdélyiek, miért mennek el, 

vagy miért nem mennek el? Egyszer Jávor István volt nálunk, s ő vehemensen állította, hogy 

ha ő itt élne, nem menne el, ő tudná, hogy mit csináljon. Megkérdeztem tőle: na és mit 

csinálnál? Iszonyú dühbe jött, hogy hogyan lehet ilyen ostoba kérdést föltenni? Nem tudott 

válaszolni, hogy mit csinálna. 

K: Ara szerint ti még akkor is úgy gondoltátok, hogy a szocialista rendszereken belül is lehet 

valamiféle jobbulást elérni
21

,  míg neki már nem voltak illúziói. 

TKA: Ez így nem igaz. Az ember azért gondolkozott a szocializmus keretei között, vagy 

azért kereste ott a lehetőségeket, mert az adva volt. De egyáltalán mi az, hogy szocializmus? 

Semmi köze a szocializmushoz a „létező szocializmusnak”. 

K: Javítsatok ki, ha rosszul emlékszem! Valami olyasmit mondtatok akkoriban nekem, hogy 

sokkal becsületesebb, ha az ember egy nagy cirkusszal megy el az országból, nemcsak 

elmenekül, úgy, mint egy patkány… Jól emlékszem? 

TKA: Csak a saját személyemről beszélhetek. ‟75-ben még nem voltunk együtt Icuval. 

Amikor Varga Gabit és az Ady-kör vezetőségét letartóztatta a szeku, akkor láttam be, hogy 

eredményes cselekvési lehetőség Romániában nincs. Engem akkor kezdett foglalkoztatni az, 

hogy abból az országból, ahol cselekvési lehetőség nincs, el kell menni. Át akartam telepedni 
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Magyarországra. Nem volt rá lehetőség. Ami a „cirkuszt” illeti, ennek kapcsán egészen 

Ceauşescu haláláig börtönben is ülhettünk volna.  

K: Menetközbeni csatakozásotokat nem motiválta egy ilyen fent említett meggondolás is? 

TKA: Hogy egy ilyen lehetőséget is végigfuttatott az ember, az nyilvánvaló. De komolyan 

számolni vele nem lehetett. Mert az, hogy valaki egy úgynevezett rendszerellenes 

tevékenységbe bonyolódik bele, s ezáltal akar kijutni az országból, sokkal kockázatosabb 

vállalkozás, mintsem hogy arra jövőt lehessen alapozni. 

TI: Ha bebizonyosodott volna, hogy az ELLENPONTOK katalizátor hatású lett volna, nem 

hiszem, hogy nem maradtunk volna otthon, ha lehetett volna. 

TKA: Annak a lehetőségnek a melegen tartása, hogy esetleg mégis el lehet jönni, az ahhoz 

kellett, hogy kibírjuk, s csináljuk azt, amit csinálnunk kellett.
22

 

K: Gondolom, sejtitek, miért kérdeztem így, ilyen szívósan? Azzal vádolják gyakran az erdélyi 

ellenzéket, hogy tevékenységük célja az ország elhagyásának adminisztratív megkönnyítése. 

Abszurd, de így van. /28. o./ 

 

 Tóthék minden személyes fenntartásuk ellenére mégiscsak akceptálják a közreműködést, 

sőt… S most adjunk teret az “együttes” legifjabb tagjának, Keszthelyi Andrásnak. Róla 

Kérdező és Ara-Kovács kemény vitát folytatott, bár erre utóbbi ma nem emlékszik. Kérdező 

álláspontja az volt, hogy nemzedéke legtehetségesebb „kiskirályfiát” kár lenne lehetetlenné 

tenni a bekalkulálható lebukással, bár vitathatatlan, hogy a lap csak nyerne részvételével. 

Ara-Kovács véleménye az volt, hogy Keszthelyi nagykorú, és rá kell bízni a döntést. Mint más 

esetekben is, Ara-Kovács, bár megkérdezte a többiek véleményét, végül is önhatalmúlag 

döntött. A legközelebbi váradi találkozón Keszthelyi is jelen volt, és már mindent tudott, amit 

tudni lehetett az ELLENPONTOKról. 

K: Arra próbálok választ keresni, hogy az ELLENPONTOK természetszerűleg nőtt-e ki az 

erdélyi társadalmi, politikai, kulturális fejleményekből? 

KA: Úgy gondolom, magáról a helyzetről nem sokat kell beszélni, ezt mindenki tudja, hogy 

milyen volt. Csak a magam élményeiről beszélhetek. ‟80-ban érettségiztem, s a felvételi után 

bevonultam katonának Aradra. Addig én nagyon hermetikusan éltem egy középosztálybelinek 

mondható családban, úgymond jó társaságban. Az életről nem sokat tudtam, magyar iskolába 

jártam, román barátaim nemigen voltak. Egyszóval üvegbúra alatt cseperedtem fel. Az első 

direktebb politikai élményem, azt hiszem, ´78-ban volt, amikor Ara-Kovács Attilát, Tamás 

Gazsit, Molnár Gusztit –, szóval az a balhé volt velük. Tudom, hogy Méliusz kellett 

közbelépjen, hogy abbahagyják a zaklatásukat.
23

 Akkor találkoztam először Arával Tamás 

Gazsinál… Első olyan élményem volt, amikor láttam működni a szekuritátét. 

 A katonaságnál tapasztalnom kellett azt, hogy a világ, ahol addig nőttem, meg a romániai 

társadalom egésze, az egészen más dolog. Ekkor kezdtem Attilával intenzíven levelezni. Ez 
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 BTKA,TI. 1-7. old. 
23

 K: Van egy sztorim, miszerint Ara-Kovács Megszökik a szekuritáté elől, és Ön, illetve Szőcs Géza segít neki 

ebben. Ez hogy zajlott? 

TGM: Nagyon egyszerű. Attila nálam lakott, hosszú hónapokig. Voltam olyan ismert értelmiségi, hogy 

odajönni és őt karhatalommal elvinni, mondjuk, az föltűnést keltett volna. (…) Ennek előzménye az, hogy 

engem ‟75-ben, ‟76-ban hosszú hónapokon keresztül kihallgatott a szekuritáté. És volt olyan ötlet is az RKP KB 

bizonyos köreiben, hogy egy pört kell ellenem indítani. A vádak ellenem ilyen „izgatás” jellegűek voltak, hogy 

miket beszélek én, meg milyen külföldi kapcsolataim vannak… Tehát hosszan kellemetlenkedtek nekem. Na 

most Méliusznak szerepe volt nemcsak abban, hogy abbahagyták ellenem ezt az akciót, ő próbált a meglévő 

kormánykapcsolataival segíteni rajtam… De még ennek előtte, egyetemi éveinkben Ágoston Vilmos barátunkon 

is segített, akit valamennyiünk közül a leginkább zaklattak. Ő volt az, akit az egyetemről eltávolítottak, akinek az 

életét teljesen tönkretették a szünet nélküli szekuritátés zaklatásokkal. Méliusznak sikerült épp a börtöntől 

megmenekíteni, de hát semmi egyébtől. Volt tehát egy tradíciója annak, hogy Méliusz próbált bizonyos 

embereken segíteni. Így tehát ha valaki nálam volt, akkor bekerült a segítésre érdemesített értelmiségiek szűk 

csoportjába. Tudja, ez hogy megy. In: BTGM. 1-2. old. 
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mindenképpen a politizálódást jelentette. Ami viszont nagyon fontos – és ennyiben tagadom 

is azt, hogy egyenes következménye lenne a romániai fejleményeknek az ELLENPONTOK – 

a magyarországi demokratikus ellenzék létrejötte. Ahhoz, hogy mi ott szamizdatot kezdtünk 

csinálni, egyszerűen inspirációt, ihletet adott. Magával a fogalommal, ha jól emlékszem, „79-

„80-ban találkoztam, az Aradi Jocó szájából hallottam először, ő nyomott a kezembe egy 

Tordai Zádor tanulmányt, azt hiszem, Walter Benjamin zsidó identitásáról szólt. /29. o./ 

K: Mikor, milyen körülmények között kerültél kapcsolatba az ELLENPONTOKkal? Tudom, 

hogy szekuskérdés, de nem lehet megkerülni… 

KA: Én úgy emlékszem, hogy már megjelent az első szám, amikor Attila erről beszélt. Erre 

most kiderül, hogy már az első számban publikáltam. ‟81 nyarán többször voltam 

Nagyváradon. Azt hiszem, valamikor nyár végén, ősz elején kezdtük pedzeni a dolgot. Attila 

elmondta, hogy készül egy szamizdat, hogy érdekelnék a katonaélményeim, másrészt pedig, 

hogy részt vennék-e benne mint szerkesztő? Nagyon hosszú habozás után mondtam, hogy 

oké. Azt hiszem, hogy voltak bizonyos feltételeim, nyilván elvártam a maximális 

konspirációt. Nem volt az a dilemma, hogy jó vagy rossz lesz a tervezett lap. Hittem, hogy 

nagyon jó dolog lesz. Egyszerűen féltem. Diák voltam, és szerettem volna az egyetemet 

elvégezni, és az apámmal való nagyon jó viszony is belejátszott ebbe. Tudtam, hogy ha én 

valami balhét kavarok, apámat kirúgják. Van egy mozgássérült öcsém. Tehát a dolgoknak volt 

egy morális vonzata, hogy hozhatom-e én a családomat olyan helyzetbe, hogy az apám állás 

nélkül maradjon. Akkor nem gondoltam végig azt, hogy az apám miatt bizonyos védettséget 

is élvezhetek. mint ahogy az utólag kiderült. A vége az lett, hogy az én nevem nem is 

hangzott el sehol mint szerkesztő. Egy későbbi egyeztetés alapján maradtunk abban, hogy én 

abból kimaradok, Attila, Karcsi meg Géza vállalják el, hogy ők szerkesztették.
24

 

 

 A kezdetek tisztábban látásához szükséges figyelembe venni az úgynevezett “Budapesti 

magnós beszélgetést”. Ma már kideríthetetlen, hogy kinek a javaslatára, 1986. szeptember 

18-ról 19-re virradó éjszaka Tóthék rózsadombi lakásán
25

 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. Azon az éjszakán a történetet nem tudják befejezni. 

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 kihallgatás-sorozatra 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-án újból összeülnek, s ekkor Szőcs bejelenti, hogy: „Én mindenre 

kiterjedő történetét annak, ami november hatodikától történt, azt leírtam, kint van, és 

azoknak a kérésére, akik… akik nekem 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 /30. 

o./ emlékeztem a dolgokra.”
26

 A beszélgetés tehát torzóban maradt. A Tóth Károly Antal 

által lejegyzett szöveg nemcsak dokumentumértéke miatt érdekes, hanem azért is, mert a 
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 BKA. 1-7. old. 
25

 A Vérhalom utcai szoba-konyha Illyés Gyula legénylakása volt. A költő özvegye bocsátotta rendelkezésükre, 

míg lakáshelyzetük megoldódik. Mivel lakáshelyzetük a Svédországba történt emigrálásukig nem oldódott 

meg, az ideiglenesség majd négy évig tartott. 
26

 BB86. 93-94. old. Tóth Károly Antal nem tud róla, hogy a birtokában lévő anyagot Szőcs Géza ki kívánta 

volna egészíteni az általa említett dokumentummal a beszélgetés elhangzása óta máig. 
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négyszemélyes drámai párbeszéd formájában történt lejegyzés őrzi a beszélgetés hangulati 

elemeit, és ezzel jelzi a tartalom feszültséghozdozó és atmoszféra-teremtő erejét. 

 A magnetofon beindítása előtt megkezdett beszélgetést Tóth Károly összegzi, és a többiek 

egyetértésével ő az, aki kérdez. A szalagról lemásolt szövegben a résztvevőket keresztnevük 

kezdőbetűjével jelölte. 

 

K: Először is felvetődött a kérdés: mikor beszéltetek ti legelőször erről a dologról? 

A: ‟80 őszén.
27

 

G: ‟80 ősze és ‟81 tavasza között. De vagy ősszel, vagy tavasszal, nem télen. (…) 

K: Elméleti beszélgetés volt, egyfajta előrevetítése egy szamizdatnak, de konkrétan csak (G-

hoz) a visszajöveteled után… 

A: Tehát az első beszélgetés Kolozsvárt volt (…) a Ligetben, és a második az Váradon volt, 

amikor Géza hazajött Nyugatról, és leszállították a vonatról.
28

 

G: Igen… Ez pontosan 1981. december 1-én történt. 

A: És talán pont Kőrössiéknél beszéltük ezt meg. /31. o./ 

G: Igen, igen. 

K: Akkor te javasoltad, Attila, az ELLENPONTOK címet.
29

 

                                                
27

 “KPJ: …Az ELLENPONTOK létrejöttét én a kitelepedésem időpontjához tudom kötni, ami ‟82 márciusában 

következett be, 

K: Neked is volt tudomásod róla? 

KPJ: Nézd, mi középiskolás korunktól ismerjük egymást, nagyon jó barátok voltunk, és az Attila mindig 

tervezett valami rendszerellenes manifesztumot. Elég gyakran képzelte magát falhoz állítva, hol viccesen, hol 

önironikusan, hol komolyan. Én még nagyváradi lakos voltam, amikor – hogy is fogalmazzak – az ő 

felkérésére jártam Ágoston Vilmosnál és Szőcs Gézánál. Ők Szőcs Gézával korábban nem voltak igazán 

baráti viszonyban, ezt nagy biztonsággal állíthatom, mert éppen emiatt voltam én kiszemelve arra, hogy 

Ágostonnal és Szőccsel beszéljek erről…” In: BKPJ. 2. old. 
28

 SZG: „Ha jól emlékszem, pont december elsején volt. Befutottunk Nagyváradra, és következett az 

útlevélvizsgálat. Az útlevélvizsgáló elvitte az útlevelemet, és később visszatért két katonával, akik 

mindenféle felszólítás vagy figyelmeztetés nélkül – egyedül ültem a fülkében – csupán annyit kérdeztek, 

hogy van-e más fülkében csomagom. Mondtam, hogy nincs. Megragadták a bőröndjeimet, egyikük pedig 

engem ragadott meg a karomnál fogva, és elkezdtek tuszkolni kifele. Persze hogy reklamáltam, de ezek csak 

egy utasítást hajtottak végre, tehát nem tudták volna érdemben megválaszolni. Így nem maradt más 

lehetőségem, mint azt tenni, amire kényszerítettek, vagyis leszállni a vonatról. Bevittek egy kis szobába, s ott 

tartottak reggelig. Reggel, nem sokkal azelőtt, hogy a következő vonattal elmehettem volna Kolozsvárra, jött 

egy tiszt, és hozta az útlevelemet. Tréfálkozott, hogy valami nincs rendjén az útlevelemmel, vissza kell 

fordulnom, nem jöhetek be Romániába. Én érzékeltem, hogy tréfa, s nagyon egykedvűen azt válaszoltam, 

hogy akkor indulok is. Nagyon megütközött azon, hogy nem rázott meg a hír.” In: BSZG. 4-5. old. 

 A történetről alkotható képet érdekes mozzanatokkal egészíti ki Szőcs akkori vendéglátója, Kőrössi P. József: 

KPJ: Én – talán éjszakás voltam – hazamentem, s várt egy üzenet, hogy Géza telefonált a határról – erre 

természetesen megijedtem –, hogy menjek ki hozzá. Természetesen kimentem… 

K: A váradi vagy a biharpüspöki állomásra? 

KPJ: Püspökibe. Úgy emlékszem, akkorra már rendeződtek a dolgai. Ha jól  tudom, ő tovább maradt kinn 

külföldön, mint amennyire a tartózkodási engedélye szólt. Számítottunk is arra, hogy ezt nem ússza meg… 

Akkor egy vagy két napot Váradon maradt, de őszintén megmondom, nem emlékszem, hogy ott szóba került 

vagy sem az ELLENPONTOK. In: BKPJ. 1-2. old. 
29

 Kérdező szerint a történet igen sajátos beállításban szerepel. Ugyanis volt egy megegyezés Ara-Kovács és 

Molnár közt, miszerint ha utóbbi Kolozsvárra készül, értesítse, hátha kell üzenetet továbbítani Szőcsnek vagy 

Keszthelyinek. 

Molnár virágzó fákra, tehát koratavaszra emlékszik, ami ‟81-ben is lehetett elvileg, de valószínűbb, hogy ‟82 

tavaszán volt. Ara-Kovács megbízásából felkereste Szőcsöt, s miután otthon nem találta, a szerkesztőségben 

találkoztak. Mivel őt egyébként nem volt szokása megkeresni, találkozásaik minden esetben véletlenszerűek 

voltak, nyilván megbízatást teljesített. Szőcs egy sétára invitálta Molnárt. Egy harmadik valakit kísértek 

volna el, ha jól emlékszik, a Mikó-kertbe. Ezt az ajánlatot Molnár úgy értelmezte, hogy Szőcs le akarja rázni, 

hármasban nyilván nem vetheti fel az ELLENPONTOK problémáját. Mivel valóban sietett, azt javasolta, 

beszéljék meg gyorsan a megbeszélnivalókat, és megy is tovább. A téma a lap címe volt. Szőcsnek nem 
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A: Én azt hiszem, hogy ezt már először javasoltam.  

G: Mindenesetre jóval azelőtt történt, hogy megjelent volna az első szám.  

K: Igen. (G-hoz) S te javasoltad a MIND… 

G: A MIND már akkor felmerült, de (…) a fő kifogásom az ELLENPONTOK elnevezés 

ellen, hogy az a GEGENSTIMME
30

 fordításának tűnhet, és túlságosan szelíd cím. Aztán 

végül ezek… mellékes kérdéseknek bizonyultak… 

K: Mikor tárgyaltatok Molnár Jancsival – erről? 

A: Tehát én kerestem meg őt, és azt hiszem, nem te, Géza, ugye? 

G: Nem, én akkor… 

K: (G-hoz) De ti is találkoztatok… és tudom, hogy Jancsi veled is beszélni akart ebben az 

ügyben. 

G: Igen. 

K: Tőled tudom, Attila. 

A: Hát jó, tudod, hogy én mindent elfelejtettem. 

K: Akkor mondtad. 

A: Igen, igen. És talán haragudtam is amiatt, hogy fontoskodik, ugye?
31

 

K: Igen, határozottan. 

A: Csak olyan szerepet szántam neki, hogy oda lehet vinni az ő lakására a felszerelést, abban 

az esetben, ha forróvá válik a talaj a lábunk alatt. Vele mint konkrét reális szerzővel nem 

számoltam, annak ellenére, hogy utóbb kiderült, nagyon sokat dolgozott mégis a lapban. 

K: Olyan nagyon sokat nem. Lényegében inkább eleinte adhatott anyagot, mert amikor 

megszületett a gyerek, akkor kiszállt. 

G: Az a borzalmas vers volt többek között. (nevet) 

K: Az első az rossz, de a második az jó vers. /32. o./ 

G: Igen, az sokkal jobb. 

A: Géza iszonyú szemrehányásokat tett nekem emiatt. (nevet) 

K: Meg van néhány fordítás, és volt egy cikke. (…) 

A: Igen… a vallási számban. 

K: Jancsi rövidesen kiszállt, mert akkor született meg a gyereke, és utána nem is vett részt 

ebben az egész tevékenységben. Nem tudom, hogy ennek más okai voltak-e? Például 

közöttetek volt-e konfliktus? 

A: Nem. Ő végül is nem volt akkora kapacitás, hogy érdemes lett volna foglalkoztatni az 

említetteken kívül. 

K: Na de végül is akkor… 

A: Ő mindig egy rezerva volt… 

G: Ezt különben jobban is ki lehetett volna használni valóban. Nem? 

A: Te, nézd, végül is kiderült, hogy nem volt egészen komoly ember. 

G: Igen. 

K: Na de ez a komolytalanság sem volt olyan egyértelmű, azért egyfajta lelki konfliktussal 

társult nála. 

                                                                                                                                                   
tetszett az ELLENPONTOK elnevezés, a MIND, illetve az AKNA címeket javasolta. Tény, hogy Szőcs 

tudott a tervről. Az első szám megjelenése előtt kellett lennie, mert szó volt arról, hogy mivel szándékszik 

Szőcs hozzájárulni a lapkészítéshez. Saját szövegek közlését elképzelhetetlennek tartotta, mondván, neki 

kimunkált stílusa van, az könnyen felismerhető, s ő azonnal lelepleződne. Viszont tudna értékes 

dokumentumokra szert tenni. Másik javaslata az volt, hogy kiterjedt baráti körének művésztagjait megkéri, 

hogy koncertek, kiállítások jövedelmét fordítsák a lap támogatására. 1991. március 9-én Szőcs nem 

emlékezett erre a javaslatára. Szerinte, ha mondott is ilyet, csak külföldi akciókra gondolhatott. 
30

 Osztrák baloldali lap. Ara-Kovács szerint egy időben trockista szellemiséget propagált. In: 1,2.BAKA. 17. old. 
31

 Az ELLENPONTOK ügyben Szőccsel történt második találkozása után Ara-Kovács közölte Molnárral, hogy 

az a Géza véleménye: „mindenki maradjon a saját körében.” 
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A: Nyilvánvaló, most már én is objektívebben ítélem meg, mint akkor… amikor iszonyatos 

őrültségnek tűnt. (…) 

K: Jancsi azért írhatott volna jó dolgokat is. (…) Megvan a képessége. 

A: Mindegy, most ne ebbe a kérdésbe…
32

 

 Ezzel le is zárul a kör, előttünk állnak mindazok a romániai személyek, akik a lap 

indulásáról tudtak,
33

 abban közreműködtek. Egy kérdés tisztázatlan még. Ki is az a vitatott 

Molnár Jancsi? Nem más, mint Molnár János, akkoriban református lelkész, aki 

Nagyváradtól délre, mintegy nyolcvan kilométerre települt eldugott faluban élt. Azonos 

Kérdezővel. Az esetében használt egyes szám harmadik személy nem mesterkélt stílusficam. Az 

egyes szám harmadik személy távolságtartó derűjével próbálja kívülről szemlélni akkori 

önmagát, kommentálni a róla alkotott véleményeket, és a tények ismeretében helyére tenni 

saját szerepét, ami nyilván vitatható és ellenérzéseket kiváltható próbál/33. o./kozás, de akár 

mentség ez, akár nem, az adott körülmények közt adekvátabb megoldást nem talált. 

 Molnár eléggé el nem ítélhető módon, a nála négy évvel fiatalabb Ara-Kovácsot, akit az 

„Ara” előnév adóján, Mohácsi Lászlón keresztül ismert meg még gimnazista korában, kissé 

lekezelte. Azzal az élcelődő, gunyoros stílussal, amellyel nem kevés ellenséget szerzett 

magának, viszonyult hozzá egyetemi éveik alatt is. Kapcsolatuk ’79-ben módosult, vált 

majdnem barátivá, miután Molnár szinte mindenkitől elfeledve visszakerült Biharba, Ara-

Kovács pedig bizonyos reputációt szerzett és komoly kapcsolatokat mind Kolozsváron, mind 

Nagyváradon, mind külföldön. Molnárt vidéki léthelyzete igen kiszolgáltatottá tette kulturális 

körökben, amivel – akkori és mostani véleménye szerint is – nem egy „poliszokban” élő 

barátja és ismerőse vissza is élt. 

 A Szőcs Gézával történt megismerkedés körülményeire és idejére nem emlékszik pontosan 

Molnár, egyetemi diákéveikre, a hetvenes évek közepére tehető. Kapcsolatukban mindig volt 

egyfajta felszín alatti feszültség, aminek sok-sok feltételezhető és megfogalmazhatatlan oka 

közül talán csak egy biztos: más-más, különböző törvényszerűségek és játékszabályok szerint 

működő mikrovilágban éltek, és egyikük sem kívánt átlépni abba a másik világba. 

 Tóthékkal csak későn, de elég bizalmas és gyakran azonos vagy hasonló elvi síkon mozgó 

kapcsolat alakult ki, ami szintén nem volt konfliktusmentes, s ennek okát barátaik többnyire 

Molnár “betegesen fejlett kritikai érzékére” vezették vissza. 

 Amikor 1979-ben, majd kilencévi távollét után Molnár visszakerült szülőföldjére, egy új 

világot talált. Az Ady Endre irodalmi kör, melyet korábban jó szándékú gittegyletnek tartott, 

az erdélyi magyar kultúra országos fórumává izmosodott Nagy Béla, Tőke Csaba, Varga 

Gábor, Tóth Károly Antal, Kőrössi Papp József, Ara-Kovács Attila, Gittai István, Szilágyi 

Aladár, Török Miklós, Tóth Ilona és mások – egy névsorolvasás mindig kockázatos 

vállalkozás – aktivitásának köszönhetően. ’79-ben Kőrössi Papp József emigrálási 
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 BB86. 2-4. old. 
33

 A munkatársi gárda kialakítása persze nem ment magától értetődően: Keszthelyi András vonatkozó emlékei 

következnek. 

“K: Felvetődött az a kérdés, hogy kiket is lehet megnyerni az ügynek? 

KA: Látod, ez egy fontos kérdés. Elég intenzív viták folytak, kiket érdemes bevenni, kik iránt lehet olyan 

konspiratív bizalommal az ember, hogy abból ne legyen baj. Most az Attila elég kemény volt e tekintetben. 

Úgy tűnt, ő az, aki feltétel nélküli csatlakozást vár. Voltak olyanok, mint Gáll Ernő vagy Aradi Jocó, akik 

tudtak az ügyről, de különböző megfontolásokból nem voltak hajlandók részt venni. Attila nem nagyon 

szerette ezt a magatartást. Én ebbe nem folytam bele. Géza és Attila közt, tudom,  hogy voltak ilyen viták. 

Mondok egy konkrét példát, ami engem érint: a Mészáros István jelenléte. Nagyon nehéz volt Attilát 

meggyőzni. Akkor épp valamiért nem kedvelte Istvánt, nagyon tiltakozott ellene.(…) Felmerült szőrmentén az 

is, hogy apámnak szólni vagy nem szólni. Nyilvánvaló, apám az információi meg a bennfentessége révén 

nyereség lett volna. Mi azért mindannyian periférikus figurák voltunk.(…) Emlékszem, hogy volt egy vita a 

bukaresti értelmiségiek bevonásáról. Tudomásom szerint Attila tárgyalt Molnár Gusztival, aki ezt akkor 

visszautasította. Horváth Andor irányában is történt tapogatózás… Sütő meg Király a Géza vonala lehetett.” 

In: BKA. 40-42. old. 
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kérelmének beadása miatt nem maradhatott a kör vezetője, a hivatalos kulturális szervek 

Nagy Róbertet jelölték vezetőnek, aki frissen végezte a pártújságíró-főiskolát. Mint nemrég 

Zudor János költő elmondta, ők ketten szavaztak Nagy megválasztása ellen. (Erre a 

mozzanatra Molnár nem emlékezett.) Jóslataik sajnos beváltak, Nagy vezetési módszerei ellen 

a kör fellázadt, és leváltották. A nehezebb feladat a vezetés megoldása volt, egyedül senki nem 

vállalta. Molnár a Teológián szerzett tapasztalataira hivatkozva, miszerint a hatalom a 

csoportos és egységes fellépéssel hozható leginkább zavarba, javasolta, hogy egy tanács 

vezesse a kört. Tóth Károly Antal és Varga Gábor támogatta az ötletet, Tőke Csaba 

kivitelezhetetlennek tartotta. Az új vezetésbe Molnárt is beválasztották, nem kevés fejtörést 

okozva a városi pártbizottság kultúrával foglalkozó titkárának, bizonyos Suciu “elvtársnak”, 

aki nem értette, mit keres egy lelkész az irodalmi kör vezetésében. Mind a vezető tanácsra, 

mind Molnárra megpróbáltak nyomást gyakorolni, hogy mondjon le, illetve szabaduljanak 

meg tőle. Molnárnak nem kis elégtétel volt, hogy barátai kitartottak mellette, és egyúttal igaza 

lett, az egységes fellépéssel szemben tehetetlen volt a hatalom, és kénytelen volt beleegyezni a 

kollektív fellépésbe. Molnárnak tehát szinte hetente be kellett utaznia Váradra, hogy vállalt 

feladatának eleget tehessen. Egy ilyen /34. o./ alkalommal Kőrössi Papp József lakásán
34

 

ismerkedett meg Keszthelyi Andrással és Józsa Mártával, akik a Szatmáron tartott magyar 

irodalmi versenyről érkeztek Nagyváradra. Velük a továbbiakban is csak ritkán találkozott. 

 A kezdetekkel kapcsolatos Ara-Kovács-megnyilatkozások igen ellentmondásosak, amit ő a 

felejtéssel magyaráz. Hogy ez a felejtés miképpen működik, arra a vele folytatott sokszori 

beszélgetés alkalmával sem derült fény. Amikor arról beszél, hogy kivel osztotta meg a 

szamizdat titkát, Szőcs Gézát említi először, másodikként Tóth Károly Antalt. Hogy miért 

feledkezett meg a vele szemben ülő, mikrofont tartó Molnárról, vagy ami még furcsább, 

egykori legbizalmasabb barátjáról, Keszthelyi Andrásról, az továbbra is rejtély marad. A 

BB86-on Szőcs Géza felveti a kérdést, hogy nem kellett-e volna Keszthelyit is meghívni a 

beszélgetésre, amire Ara-Kovács azt mondja, neki eszébe sem jutott ez. Ugyanebben a 

szövegben Tóth nyilván nem véletlenül teszi fel a kérdést, hogy volt-e vita Ara-Kovács és 

Molnár közt, mert utólag megtudhatta, hogy volt. Nem ideológiai viták voltak ezek, hanem a 

lap gyakorlati működésével kapcsolatosak. Molnár egyszerűen észbontónak tartotta azt a 

felhőtlen esetlegességet, véletlenszerűséget és szervezetlenséget, amivel Ara-Kovács egy ilyen 

veszélyes vállalkozást kezelt. (Utólag persze ez pozitívumként is felfogható, hiszen a 

szekuritáté nem kevés erőfeszítéssel sem tudta bizonyítani a szervezett ellenzéki 

tevékenységet.) Néhány példa… Molnárt a lap nyomdászának akarta Ara kinevezni és 

kiképezni, lévén, hogy rendelkezett grafikai jártassággal. Ellátta hát nyomdatechnikai 

könyvekkel. Amikor ezek áttanulmányozása után a megbízott közölte, hogy az ott leírtakat a 

romániai viszonyok közt alkalmazni nem lehet, úgy tűnt, Ara-Kovácsnak már nem is fontos az 

ügy, sőt mintha meg is feledkezett volna a korábban adott megbízatásról. Más… Az induló 

szám vezércikkének megírását Molnárra kívánta testálni Ara-Kovács. Amikor az azt a feltételt 

szabta, hogy előzetesen üljön össze az a néhány ember, aki a szerkesztőség magját alkotná, és 

beszéljék meg, mit is akarnak, illetve alakítsanak ki minden eshetőségre egy stratégiát, akkor 

könnyedén visszavonta a megbízást, s megírta ő a cikket. Meghatározó volt a laphoz való 

                                                
34

 A diktatórikus elnyomás körülményei között a kultúra életben maradásának fontos tényezői voltak a „nyitott 

házak”. A fogalom nyitott gondolkodású értelmiségiek lakását jelentette, ahol a nyilvános fórumokon ki nem 

fejthető, vagyis a tulajdonképpeni viták elhangzottak, ahol a gondolatok kifejtésében igyekeztek levetkőzni az 

öncenzúrát, ahol a más városból vagy országból érkező éjjeli menedéket talált. A hatalom is tudomást szerzett 

ezekről az eseményekről, jellemző módon az ellenpontosok kihallgatásának gyakran ismétlődő mozzanata volt 

az, hogy a szekusok kijelentették: ők tudják, hogy az igazi Ady-köri viták Tóthék lakásán, az ülések után 

zajlanak. A hatalmat annyira irritálta a „nyitott házak” léte, hogy a nyolcvanas években nem kevés sikerrel 

igyekezett felszámolni azokat. E szöveg szereplői nem alaptalan nosztalgiával emlékeznek gyakran Kőrössi P. 

József, Tóthék, Vargáék, Kertészék “nyitott házaira” Nagyváradon, a Bretter- és Cselényi-házra Kolozsváron, 

Kelemen Attila lakására Marosvásárhelyen. 
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viszonyulásában a Szőccsel való találkozás is. Szőcs kijelentéseiből Molnár azt a 

következtetést vonta le, hogy az akkor még állásban lévő szerkesztő úgy szeretné csinálni az 

illegális lapot, mint a mesebeli okos lány: benne is legyen, meg nem is, csinálja is, meg nem 

is. Azt is fel kellett mérnie Molnárnak, hogy elszigetelt élethelyzete miatt képtelen lenne 

nagyobb feladatok teljesítésére. A három telefonkészülékkel és még saját postafiókkal sem 

rendelkező faluból lehetetlen lett volna élő kapcsolatot /35. o./ tartani a többiekkel, ami egy 

ilyenszerű vállalkozásnál létfontosságú. Gyermekének megszületése ´82 augusztusában, az, 

hogy nincs segítségük a gyermek mellé, még inkább leszűkítik mozgásterét. Így 

tulajdonképpen csak anyaggal, majd az ötödik szám után már sehogy sem vesz részt az 

ELLENPONTOK előállításában. A lebukásról is csak kéthetes késéssel értesül, s őt majd csak 

’83 januárjában tartóztatják le. 

 Amikor értesül a lebukásról, megpróbál találkozni a többiekkel, de azok nem örülnek 

kapcsolatfelvételi kísérleteinek. Magatartását részben a szolidaritás motiválja, részben tudni 

szeretné, mi módon kerülte el személye a szekuritáté „figyelmességét”. Szerette volna 

megtudni, mi hangzott el vele kapcsolatban a kihallgatásokon, hisz minden bizonnyal rá is sor 

fog kerülni. Azonkívül arról volt szó, hogy lebukás esetén nála folytatják. Nem érti, hogy 

akkor miért nem történik semmi? ’82 novemberében-decemberében nem sikerül találkoznia 

Ara-Kováccsal, akit sohasem talál otthon. Ara édesanyja egy alkalommal Kertész Évához 

küldi, hátha ő tudja, hol van a fia. Éva viszont nem tudja, vagy nem akarja tudni. Tóth 

Károllyal az utcán találkozik Molnár, és nem érti, miért köszön el minden utcasarkon? Ez az 

a magatartás, amit a BB86-on Ara-Kovács „komolytalanságnak”, „iszonyú őrültségnek” 

minősít. És nyilván abban a lelkiállapotban, amiben ők vannak a kihallgatások után, ez 

érthető is. 

 Ara-Kovács Molnárnál sokkal mélyebben ismerte a felkért közreműködők magatartását, 

viszonyulását az induló laphoz, hiszen ő kezdeményezte és tartotta külön-külön mindenkivel a 

kapcsolatot. Nem sok választanivalója volt: megcsinálni mindenáron az első számot, ha 

majdnem egyedül is. Ha már fel tud mutatni valamit, ahhoz bátrabban csatlakoznak azok, 

akikről sejtette, hogy előbb-utóbb mégiscsak szerepet vállalnak.  

 Molnár, amikor üdvözült arccal átadta neki Ara-Kovács az első számot ´82 tavaszán, 

őszinte tiszteletet érzett az ember iránt, aki a maga könnyed, felelőtlennek tetsző, 

izzadságmentes stílusában a semmiből létrehozott valamit, vagyis a maga emberi módján 

teremtett. /36. o./ 
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II. fejezet 

 

„AZ  ELLENPONTOK  SZAMIZDAT  FOLYÓIRAT” 
 

 A fenti mondattal kezdődik az a sajátos impresszum, amiben a dolgok természeténél fogva 

nem lehet kiírni az ez esetben szokásos közlendőket. Ami közzétehető a lap jellegével 

kapcsolatban, a következő: „…Megjelenése alkalomszerű. Célja a kelet-közép-európai emberi 

jogfosztottság – s ezen belül az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális 

elnyomásának – ismertetése. Szerzőink nevét nyilvánvaló okokból nem közölhetjük, kivéve, 

ha külföldön már névvel megjelent szövegek újraközléséről van szó. Kérjük olvasóink 

támogatását e próbálkozásunkban; kérjük, olvassák és másokkal is olvastassák el e folyóirat 

számait.” A harmadik számtól kezdve a megjelenés helyét is megjelölik: „A folyóirat e 

számának szerkesztése és sokszorosítása Erdélyben történt, 1982 májusában.” 

 A lap tehát, megítélésem szerint nem hosszabb vajúdás után, mint egy hivatalosan 

bejegyezhető új lap szokott, beindult. A címmel kapcsolatos dilemmáról így nyilatkozik Ara-

Kovács Attila: „Végül is én döntöttem el, hogy mi lesz a lap címe. Nagy a tét, az első 

romániai szamizdat. Számomra evidens volt, hogy ennek fontos szerepe lesz később. A 

MIND semmit sem fog most jelenteni. Az AKNA pedig, hogy is mondjam, túlságosan 

tettenérhető.
1
 Ez volt az én fenntartásom. Az ELLENPONTOK elég intellektuálisnak tűnt 

számomra, ugyanakkor mindenki számára érthető és eredeti.”
2
 

 A cím után az első szám megjelenésének időpontját kell tisztázni. Ennek a szerzők a BB86-

on nem egyforma jelentőséget tulajdonítanak.  

K: Az antedatálás kérdése vetődött még fel. Attilával vitatkoztunk, hogy most ezt valljuk be, 

vagy ne valljuk be. Kétségtelen tény, hogy az első szám ‟82 márciusában született, ‟81. 

decemberi datálással. Jó, hogy az anyagok hamarabb összegyűltek, és végeredményben nem a 

világot akartuk becsapni, hanem a szekut.
3
 

G: Itt megjegyzem, hogy sokszor óriási híve vagyok az összes ilyen megtévesztő akciónak. 

K: De nem muszáj ezt fenntartani utólag is. 

G: Ez csak zárójel, hogy az ember egyetért az ilyesmivel, néha pedig ellenzi azt, hogy hamis 

híreket csempésszünk be a szekuritáté dossziéi közé. (nevet) /37. o./ 

A: Ja igen, hát ez utólag… 

G: … dezinformáció. Általában imádok minden olyan dolgot, mikor valami hamisat… 

K: Persze, ez nagyon jó, viszont az nem jó, ha Nyugatra kerül ki valami hamisan. 

G: Azt hiszem, a Nyugatot abszolút nem izgatja, hogy december vagy március… 

K: Világos, ez nem elvi kérdés. (…) Elvi kérdés, mikor tartalmi dolgokban… 

G: Igen.
4
 

 Az időpontról szóló vita hamar átcsúszik általánosabb síkra, ami nem véletlen. Hiszen 

nyugatra az ELLENPONTOK-ügyről elég sok hamis hír jutott ki. Ez bár néha tragikomikus 

akciókba sodorta a szekuritátét – amire a maga helyén részletesebben kitérek –, nemigen 

lelkesítette azokat, akikről a hamis hírek szóltak. Ebbe a ködös hírkategóriába tartozik a 

lapcsinálók személye és száma is. Ma már nyilvánosságra hozható a teljes névsor, bár vannak 

                                                
1
 Szőcs Géza javaslatai. 

2
 1,2.BAKA. 16-17. old. 

3
 Az ELLENPONTOK ‟82 áprilisában megjelent kettes száma márciusi dátumot visel. A hármas, májusban 

megjelent számtól kezdve a datálás megegyezik a valóságos megjelenés időpontjával. 
4
 BB86. 6. old. 
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– érdekes módon nagyrészt magyarországiak –, akik különböző indokokkal vagy magyarázat 

nélkül megtiltották nevük nyilvánosságra hozatalát. 

Fontos kitérni arra is, hogy mi motiválhatta a résztvevőket? Az erdélyi magyarság 

intézményekhez kötődő rétegétől, mint az a korábbi fejezetből, de még inkább az 

ELLENPONTOKhoz és az ellenpontosokhoz való lebukás utáni viszonyulásból kitetszik, 

semmiféle radikalizmust senki nem várt. Mérvadónak tartom ebben a tekintetben Ilia Mihály 

megállapítását: “Mi, akik akkoriban erről beszélgettünk, már akkor is úgy láttuk, ez nem 

pusztán erdélyi ügy, hanem egy kelet-európai liberalizálódás jele. Érthető, hogy általában a 

negligáltak, az elnyomottak, a mellőzöttek, a visszaszorítottak kezdték el ezt, nem kezdhették 

azok, akik a korabeli rendszernek haszonélvezői, képviselői voltak…”
5
 Ebből a szempontból 

mi is az, amit bizonyosan tudunk az ellenpontosokról? 

 Ara-Kovács Attila eleve jövőtlennek látta romániai életét, és az akkoriban mindkét ország 

által egyedül legitimnek tekintett emigrálási mód útjára lépett: formaházasságot kötött egy 

magyarországi nővel. Magyarország, pontosan azóta sem ismert indokkal – akkoriban Ara-

Kovács szovjetellenességét rebesgették – sokáig nem ad  neki beutazási vízumot. Útlevelének 

érvénye lejár, meghosszabbítását kérve beviszi az útlevélosztályra, s vissza sem kapja 

kiutasításáig. Az ELLENPONTOK indításakor már két éve hontalan. Semmilyen 

igazolvánnyal nem rendelkezik, így munkát sem kaphat, sőt egyedül közlekednie is veszélyes, 

gyorsított eljárással – lebukhat egy akkor nagyon gyakori rutinigazolásnál – mint 

munkakerülőt büntetőtáborba küldhetik. Esetében a szamizdat folyóiratot hontalansága, 

munkanélkülisége “termékének” is lehet tekinteni. 

 Keszthelyi András nem tipikus környezetből jut el a szamizdathoz. A katonaságnál 

csodálkozik rá borzadállyal a romániai valóságra. Neki van a legtöbb vesztenivalója: még 

diák, egész életét tönkretehetik, mielőtt felmutathatná értékeit. 

 Molnár Jánost a művészeti gimnáziumból kizárják az érettségi előtt. A hivatalos indoklás 

szerint az ország iskoláiból való kizárás oka: „a román tudományok és a kultúra, valamint a 

tantestület megsértése”. Mindez 1967-ben /38. o./ történik, a román politika 

„liberalizálódásának” hajnalán. Ilyen előzmények után nem csoda, hogy egyetemi felvételije 

nem sikerül, sőt a filmrendezői szakra még felvételizni sem engedik. Teológiára jut be, onnan 

is kizárják két év után. Büntetésének lejártakor azzal a feltétellel veszik vissza, ha nem lakik 

az egyébként kötelező kollégiumban, hogy ne „lázítsa káros hitvitákkal” a diákságot. Tőkés 

Lászlóval, Kiss Mihállyal, Vetési Lászlóval, Veress Kovács Attilával és másokkal együtt részt 

vesz a Nagy László által kezdeményezett diákmozgalomban, ahol „anarchistából” ellenzékivé 

válik. A lehető legeldugottabb parókiára helyezik, ahonnan a kultúrközpontokba csak 

nagyritkán juthat el. Amikor az ELLENPONTOKhoz kapcsolódik, már a nyílt és kollektív 

politikai konfrontáció szükségességéről próbálja meggyőzni barátait, kulturális szinten pedig 

a kollektív szabotázs egyedüli hatékonyságáról. Előbbi javaslata az őrültnek kijáró elnéző 

mosolyt, utóbbi cinikus megjegyzéseket vált ki, miszerint ő azért gondolkodik így, mert nem 

közlik írásait.   

 Szőcs Géza sem tipikus szamizdatos, akárcsak Keszthelyi. Kevesen jutottak el fiatalon 

olyan magasra és olyan messze, földrajzilag is, mint ő. Írók, szerkesztők, művészek 

társaságában nő fel. ’76-ban megjelenik első kötete. Még egyetemistaként a háromnyelvű 

diáklap, az ECHINOX
6
 szerkesztője lesz, majd miután átiratkozik az egyetem levelező 

szakára, az IGAZSÁGhoz veszik fel, ahol a FELLEGVÁR című ifjúsági oldalt szerkeszti, nem 

kevés sikerrel. Mint korábban már olvashattuk, kijut Nyugatra egy Herder-ösztöndíjjal. (Hogy 

ez Romániában mennyire nem természetes elismerése a tehetségnek, mi sem bizonyítja 

jobban, mint az, hogy ugyanebben az időben Tőkés Lászlót nem engedik ki az Egyesült 

Államokba tanulmányi ösztöndíjjal.) ’81-ben Nyugat-Berlinbe hívják meg, s újból elengedik. 

                                                
5
 BIM. 8. old. 

6
 A lap megalakulásának körülményeiről nyilatkozik Ágoston Vilmos az ÉLETÜNK 1991. 10. számában. 
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Visszatérte után az állam, úgy tűnik, csalódik benne, mert ’82-től sorozatos kudarcok érik. 

Előbb a párt sugallatára elbocsátják a szerkesztőségből, majd sikertelenül próbálkozik a 

Nagyváradi Színház dramaturgi állásának megpályázásával. ’82 őszétől szüleinek barátai 

járnak közben, hogy kapjon egy fél katedrát a kolozsvári 3-as líceumban. Közben ’82 

tavaszán tiltakozást szervez a Lăncrănjan könyv ellen, és részt vesz az ELLENPONTOK 

kiadásában. Esetében a motivációt kereső mondatok csakis kérdőek és feltételesek lehetnek, 

hiszen mindent elért, amit annak idején Erdélyben egy fiatal költő elérhetett, anélkül, hogy 

kompromittálta volna magát a diktatúra kiszolgálásával. Döntése annál inkább 

tiszteletreméltó, mivel azt nem a kényszerűség, hanem egyfajta elvi síkon mozgó nemes bosszú 

motiválhatta. 

 Tóth Károly Antal és Tóth Ilona az erdélyi értelmiség azon szűk rétegéhez tartozott, akik 

az értelmiségi szerep ellehetetlenülését nem a vagyonszerzés valamilyen megtűrt formájával 

vagy az alkohol vigasztalásával kárpótolták. Dohos, nedves pincelakásuk a szabad 

véleménynyilvánítás egyik utolsó váradi végvára lett. A mind kevesebb közművelődési 

fórumon már évek óta a „megengedett” és a „tiltott” határvidékén partizánkodtak, míg ’82 

tavaszától az ELLENPONTOK kiadásának hasznos és meghatározó szereplőivé váltak. /39. 

o./ 

 A folyóirat arcának kialakításában egy-egy cikkel Tőkés László, Takács Ferenc és 

Mészáros István vett még részt. 

 Tőkés László ellen akkor még nincs folyamatban semmilyen megtorló intézkedés, bár nem 

kedves a hatóságok szemében. Dési rendhagyó lelkészi tevékenysége kivívja mind egyházi 

felettesei, mind a hatóságok ellenszenvét. Az ürügyet eltávolítására, mely majd 

munkanélküliségéhez vezet, épp az a döntése váltja ki, hogy „akár illegális úton”, de részt 

vesz „az egyházi élet leleplezésében”. 

 Takács Ferenc az ELLENPONTOK indulásakor már kijárta a „börtön főiskolát”: tizenöt 

évesen elkövetett összeesküvés vádjával ítélték el. Számára mi sem volt természetesebb, mint 

részt venni olyan tevékenységben, ami eleve elutasítja a fennálló társadalmi berendezkedést.  

 Mészáros István más szempontból tartotta természetesnek részvételét: „A mulatságos az 

volt, hogy Andrással (Keszthelyi) terveztük, meglehetősen gyermeteg módon, hogy röpcézni 

fogunk, meg ehhez hasonlókat. Amikor kint voltam Magyarországon, végig ilyen ellenzéki 

társaságokban tartózkodtam, ahol természetes volt az ellenzéki kiadványok léte. A 

magyarországi szamizdat-kiadványok kézről kézre terjedtek Erdélyben, így nem lepett meg az 

ELLENPONTOK, jóérzéssel nyugtáztam megszületését.” 

 Az egycikkesek közül kettő nem tudta, hogy az ELLENPONTOKban fogják közölni. 

Mészáros István tudta, hogy hova írja a cikket, de magát a lapot nem ismerte. Szőcs Géza a 

marosvásárhelyi Kelemen Attila és a sepsiszentgyörgyi Bogdán László elvi beleegyezését 

megkapta ahhoz, hogy a jövőben írni fognak a lapba. Előzetes megkérdezésük nélkül került 

sor Tamás Gáspár Miklós esszéjének
7
, Király Károly szövegeinek, Molnár Gusztáv, alias Bíró 

Péter „lengyel széljegyzeteinek”
8
, Petri György versének, Szilágyi Sándor református lelkész 

önéletrajzi írásának közlésére. Keszhelyi András Farkas László nyugdíjas KORUNK-

szerkesztőtől kért cikket „az erdélyi magyar zsidók politikai attitűdjéről… visszautasítottam. 

Valószínű azt mondhattam, nem vagyok elég dokumentált.”
9
 

 

                                                
7
 TGM: Az első részt láttam. Nem szólt nekem természetesen senki. Természetesnek tartottam, hogy a barátaim, 

akik ezt nyilván csinálják, közlik. Tiltakozhattam volna, mert nem kértek rá engedélyt. de nem tiltakoztam, sőt 

nagyon örültem neki. 

K: Azért kérdeztem, mert voltak, akik tiltakoztak. 

TGM: Hát igen, ilyen is van. Én megtiszteltetésnek vettem 
8
 Molnár Gusztáv zokon vette, hogy tudta nélkül leközölték, és ezt jelezte is Ara-Kovácsnak. (Molnár Gusztáv 

szóbeli közlése.) 
9
 BFL. 1. old. 
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 Láthattuk, hogy elvi síkon kiket mozgósított a lap, hogyan kerültek kapcsolatba az ötlettel. 

Tudjuk, hogy már jóval a megjelenés előtt anyag is gyűlt. De hiányzott még a legfontosabb, a 

technika. Hogyan lehet megteremteni egy szamizdat lap kiadásának feltételeit olyan 

országban, ahol az írógépeket bejegyzik a rendőrségen, a lakosságot lehallgatják, a 

külföldiekkel való találkozásról nyilatkozatokat csikarnak ki, nincs papír, nyomdafestéket csak 

az állami nyomdák kapnak, onnan lopják ki az azzal dolgozó grafikusok is? Ara-Kovács 

Attiláé a szó: /40. o./ 

 Az ELLENPONTOKról elmondják, hogy három ember csinálta, öt-hat, alkalmasint tíz. De 

senki nem tud arról a számtalan névtelenről, akik nélkül nem létezhettünk volna. Elsősorban 

egy szűz írógép kellett.
10

 

 A legkézenfekvőbb, hogy Magyarországról  szerezzék be. Sokan járnak akkoriban 

Erdélybe. Jávor István, aki helyet adott lakásában a „repülő egyetem” előadásainak, 

megismerkedik Tamás Gáspár Miklóssal, s az ő személyisége kelti fel érdeklődését Erdély 

iránt. Kőrössi Papp Józseffel hozza össze a sors, aki önzetlenül áll rendelkezésére erdélyi 

útjai alkalmával. Ő ismerteti meg Ara-Kovács Attilával is. 

JI: Mindig nagyon konspiratív volt. Számomra túlzottan, néha komikusan az. De úgy 

gondoltam, ezek az emberek élnek itt, ők tudják, miért viselkednek úgy, ahogy, s én tartottam 

magam az ő játékszabályaikhoz. Minden utamon kaptam valamilyen megbízatást. Az Ara-

Kovács küldeményei titokzatosabbak voltak az átlagnál, nem is nagyon tudtam, hogy mit 

viszek, csak azt, hogy kinek. Egy alkalommal, amikor nála aludtam, félrehívott, és 

négyszemközt mondta el, hogy szükség lenne egy írógépre.  

K: Megmondta, mire kell? 

JI: Nem mondta, de mint említettem, sohasem kérdezősködtem fölöslegesen. Fura volt, hogy 

eltakarták párnával a telefont, vagy kivitték a szobából, vagy bekapcsolták a rádiót, vagy 

éppen nem mondták, csak írták a közlendőket. Nyilván az egy más világ volt. Akkor olyan 

anyagi helyzetben voltam, hogy megengedhettem magamnak, hogy bemenjek az üzletbe, és 

vegyek egy írógépet. 

K: Hogy vitted át a határon? 

JI: Nem én vittem át. Volt ott egy Erdély-járó barát házaspár, Koppány Gizi és a férje, 

Baranyi Laci. Legalább olyan gyakran jártak át, mint én. Ők hamarabb indultak újra Erdélybe, 

így kézenfekvő volt, hogy odaadjam nekik. (…) Nem kevés bátorság kellett egy ilyen 

vállalkozáshoz, mert akkoriban már som minden nem tetszett a határon. De nem volt rendszer 

a zaklatásban.
11

 

 Az írógép azonban nem elég, és Ara-Kovács kapcsolataihoz folyamodik. 

AKA: A technikai feltételek megteremtésében a magyar demokratikus ellenzék teljes 

mértékben részt vett. Én üzenetben kértem őket arra, főképpen Rajkot, hogy az elképzelhető 

legprimitívebb körülmények között is működtethető apparátust próbáljanak szerezni. 

Rendkívüli szívélyességgel és segítőkészséggel álltak a rendelkezésünkre. Összekötővel 

érintkeztünk, sem Demszky, sem Rajk nem jött át, ők nagyon exponáltak voltak. ‟81 

decemberében járt valaki nálam, ha jól emlékszem, egy éjszaka megtanított a módszer 

kezelésére, majd én megtanítottam a Tóth házaspárt.
12

 

 A titokzatos ember, akit Ara-Kovács nem kívánt megjegyezni, hozzájárult ahhoz, hogy az 

ELLENPONTOKkal kapcsolatos tapasztalatait nyilvánosságra hozzam, de továbbra sem 

kívánt előlépni a névtelenségből. Bizarr és izgalmas történetei /41. o./ nélkül talán sokkal 

szegényesebb lenne a szamizdatról alkotott kép. A továbbiakban HASZNOS EMBER (HE) 

néven fog szerepelni. 

                                                
10

 1,2.BAKA. 7-8. old. 
11

 BJI 1-3. old. 
12

 1,2.BAKA. 8-9. old 
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K: A későbbi ellenpontosokat hogy ismerte meg? 

HE: Napközben épp eszembe jutott, hogy ma délután beszélgetni fogunk, és nem is tudom, ki 

szólt, talán Rékasi, talán Kis János, talán Rajk? Valaki szólt, hogy kint Erdélyben segítség 

kéne, mert nincs technikájuk sokszorosítani. Ez így elhangzott, de senki nem mondta, hogy 

menj! 

K: Szóval nem megbízatás vagy utasítás volt ez? 

HE: Nem. Valaki mondta, hogy milyen gondban vannak… Csak úgy elhangzott az Ara-

Kovács Attila neve, nem is emlékszem, hogy hol ismertem meg. Azt hiszem, valami ilyesmi 

volt, hogy ha megyek Erdélybe, vigyek már el valami gyógyszert az apjának. Beszélgettünk 

Attilával, mondta, hogy milyen bajban vannak. Mondtam, hogy ez nem olyan nagy gond, 

ilyen eszközt én tudok hozni. Mikor legközelebb mentem, vittem mindent, ami ehhez kell. 

Megmutattam Attilának, hogyan kell ezt csinálni. 

K: Ezek szerint akkor már ment az ELLENPONTOK? 

HE: Nem tudom. Amikor én kivittem a dolgot – a lengyel rámkáról van szó –, akkor ment ki 

Madridba az az ügy. Ahhoz kellett a technika. 

K: Már a hetest is azon nyomták… 

HE: Lehet, hogy korábban vittem ki, annyira nem volt ennek jelentősége. Addig biztos, hogy 

csak gépeltek. Nagyon nehezen ment a tanulás, Attilának nagyon kevés gyakorlati érzéke volt. 

Akkor én azt hittem, ebből nem is lesz semmi. Túl komplikált volt neki, nem volt hozzá 

affinitása.
13

 

 Titokzatos emberünknek minden bizonnyal igaza van, amikor azt mondja, hogy a köznapi 

értelemben vett gyakorlati érzékkel nem áldotta meg a teremtő Kovácsot, viszont ami emberek 

mozgósítását illeti, nem csekély “affinitással” rendelkezik. Ami biztos, biztos alapon más 

irányba is tapogatózik. 

AKA: Én teremtettem kapcsolatot a nyomdával, azok nem is tudták, mire használom az 

anyagot, de mivel ismertek engem, gyanították, hogy valami nem egészen legális lehet a 

dologban. Nem akartuk a külföldet túlságosan involválni, érthető okokból.
14

 Másrészt nem a 

külföld ötlete volt, tehát csak az elengedhetetlen segítséget kértük.
15

 

 Kiss Bíró Éva kolozsvári franciatanárnő apja nyomdász lévén, tőle próbál Ara-Kovács 

anyagot szerezni, sikertelenül. Viszont Szilágyi Teréz, aki a nagyváradi nyomdában dolgozik, 

szívesen segít. 

SZT: Attila kérésére papírt és nyomdafestéket hoztam ki, kisebb-nagyobb tételekben. Sőt 

betűket is kért. Elkezdtem érdeklődni, hogy lehetne ezt nyélbe ütni. Végül is a nyomdász 

kollégák lebeszéltek róla, hogy abból óriási botrány lehet, az nem játék. 

K: Mondta Attila, hogy az ELLENPONTOKhoz kell? /42. o./ 

SZT: Nem emlékszem pontosan. Az biztos, hogy tudtam, hogy valami nem hivatalos 

dologhoz kell. 

K: Erről faggattak később a szekun? 

SZT: Igen, de mindent letagadtam.
16

 

 

 Ahhoz, hogy a körülményekhez képest teljes legyen a lapcsinálás biztonságossága, míg 

Szőcs Géza nyugati útjain keres megelőlegezett támogatást a még nem konkretizált ellenzéki 

tevékenységhez, Ara-Kovács a magyarországi, s azon keresztül a nyugati hírügynökségekhez 

vezető utat próbálja kiépíteni. Erről nyilatkozik Széchenyi Mihály, a Fővárosi Levéltár 

munkatársa: 

                                                
13

 BHE. 2-3. old. 
14

 Ara-Kovács arra céloz, hogy majdan a román hatóságok “külföldről gerjesztett szabotázsnak” minősíthetik 

tevékenységüket, mint ahogy próbálkoztak is azzal a lebukáskor. 
15

 1,2.BAKA. 12. old. 
16

 BSZT. 5. old. 
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SZM: Legfőbb magyarországi kapcsolata Rékasi János volt, akit én is ismertem.
17

 Az 

ELLENPONTOK példányait is hozzá kellett eljuttatni, ha Arany Laci vagy én hoztuk át. 

Rékasi méltó társa volt Ara-Kovácsnak a konspirációban, bár ők ketten egy kicsit 

szemellenzős módon csinálták ezt. Most utólag jobban megértem őket, mint akkor. Volt, 

amikor közösen beszéltük meg, hogy az egy vagy két példányból másnak is adjak, csak az 

nem jut eszembe, kinek. Azt gondolom, hogy az ELLENPONTOK terjesztésének, 

elosztásának fő szervezője Magyarországon Rékasi volt.  

K: Rékasinak voltak olyan konspiratív megnyilvánulásai, hogy Magyarországon is csak 

megbízható személyekhez kerüljön a lap? 

SZM: Amennyire én tudom, az Ara-Kovács ügyelt, hogy ott kézben tartson minden szálat, 

Rékasi pedig itt tette ugyanezt. A kettejük közötti utat nem tudták tökéletesen megoldani. Azt 

szerették volna, hogy akik hozzák-viszik az anyagot, csak postások legyenek. Csakhogy 

gyakran már ott Váradon kiderült, miről van szó. Én az első számokat ott, Ara-Kovácsnál 

olvastam el. Rékasi megpróbálta ezeket a számokat Nyugatra küldeni, állandóan és direkt a 

SZER felé. Én amellett voltam, hogy jó, küldje Nyugatra, de legalább egy másolat készüljön 

róla itthon. 

K: Rékasi nem helyeselte, hogy másolatokat készítesz a levéltár számára? 

SZM: Nem a levéltár számára csináltam. Akkor még olyan igazgatónk volt, hogy… A 

magam számára készítettem a másolatot. Erről nem mindig szóltam Rékasinak. Amikor 

összevesztünk is, azt hiszem, ez volt az oka, hogy én még akartam készíteni egy másolatot, ő 

meg nem akarta…
18

 

 Az ellenzéki tevékenység és magatartásmódok összehangolása két, lényegében azonos, 

megnyilatkozásaiban mégis annyira különböző politikai struktúrájú országban, mint 

Magyarország és Románia, lehetetlen zökkenők és groteszk mozzanatok nélkül. Képzeljük 

csak el: az ELLENPONTOKat, amit nagy titokban csinálnak Erdélyben, és legjobb szándékuk 

szerint a legmesszebbmenő óvatosság/43. o./gal terjesztenek ott, nyíltan árulják Pesten a 

szamizdat butikban. Mint azt a továbbiakban részletesebben is kifejtem, elvileg nem lett volna 

nehéz a szekuritáté számára, hogy Pesten tudomást szerezzen a lap készítőinek kilétéről. 

Bizonyos körökben ugyanis ez nyílt titok volt.  

 A sokféle mítosz egyike lengi körül a lap példányszámát is. („Hírek szerint a 

Magyarországinál jóval nagyobb példányszámban megszületett az erdélyi szamizdat 

irodalom.” In. NEMZETŐR, München. 1982. július-augusztus. 5. old.) Miután a másolatok 

készítése alkalomszerű és esetleges volt, pontos adatokkal nem lehet szolgálni. Ami az 

alappéldányokat illeti, Tóth Károly Antalt idézem: 

 “Az ELLENPONTOK szerkesztőségeként az Ara-Kovács Attila szobája szolgált. Idejével 

szabadon rendelkezett; e nélkül 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 azt jelentette, hogy írógépen… öt-öt példány készült (igen, kedves 

olvasó: öt) minden lapszámból. A másodiktól a feleségem is segített neki ebben a munkában, 

aminek nem örültem túlságosan, mert még nem köteleztem el magam a kiadvány mellett. A 

későbbiekben jó munkahangulat alakult ki hármunk között… Az együttgondolkodásnak és 

együttcselekvésnek azt a légkörét, hangulatát… én csak Erdélyben tapasztaltam eddig.”
19

 

                                                
17

 Rékasi János egy előkészítő telefonos egyeztetésben ráállt a beszélgetésre. Amikor felkerestem, azt kérte, 

hogy előzetesen mutassam be a neki feltenni szándékozott kérdéseket. Miután meghallgatta őket, elzárkózott a 

nyilatkozástól. Nem egészen egyértelmű célzásaiból azt hallottam ki, hogy akkori tevékenységét egy “Ügy” 

részének tekinti, ez az “ügy” még nem zárult le. A kutatást e területen elhamarkodottnak és károsnak ítéli. 

Viszont igazán sokat segített hasznosnak bizonyuló címekkel a magyarországi vonatkozások feltárásában. 
18

 BSZM. 2-3, 6-7. old. 
19

 TKAE. 16. old. 
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 A témához kapcsolódik az a kérdés is, hogy mennyire lehet titokban tartani egy 

panellakásban az ilyen jellegű tevékenységet. Választ a BB86-ban találunk. 

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. Icu mikor szállt be? 

A: Ő nem stencilezett. (…) Anyám stencilezett. 

K: Igen? 

A: …Esetleg meg kell tőle kérdezni, de azt hiszem, hogy ő csinálta. Mindenesetre amikor 

Icuék, illetve Icu ott csinálta (az írógéppel történő sokszorosításra utal – T. K. A. megj.), 

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. Tudniillik valamit sejtett az 

egészből… 

K: Persze… mikor visszajöttünk Ildikótól (a konspirációs szoba tulajdonosára utal – Szerz. 

megj.), akkor azt mondja: Karcsi, Karcsi, nem lesz ennek jó vége… 

G: (nevet) 

K: …nincs itt ennek az ideje. Ne csinálják.
20

 

 A lapkészítők közt viták folytak mind a példányszám meghatározásáról, mind a 

terjesztésről. Szőcs Géza a következőkre emlékszik: 

 „G: Eszembe jutott, hogy mi volt az egyik fő ellenérvem. Az, hogy mikor mérlegeltem, 

mit érdemes, mit lehet, és mit kell, akkor úgy vélekedtem, hogy ha a /44. o./ példányszám 

nem ér el bizonyos mértéket, akkor az egészre nincs szükség… azt mondtam, itt pusztán azt 

fogjuk csinálni, hogy létrehozzuk saját magunknak, néhány embernek, aki azokat a dolgokat 

pontosan tudja, hogyan állnak… viszont egy őrült rizikót vállalunk; valamiért, amit úgyis 

tudunk, a bőrünket a vásárra visszük. De később, végül is azt hiszem – meditáltam eleget a 

dolgon – rájöttem, hogy akár egyetlen egy példányban készülő valami, adott pillanatban, más 

médiákon eljuthat, és fontos lehet, és hivatkozás lehet.”
21

 

 Szőcs Géza fenntartásai mellett Keszthelyi András is más véleményen volt, mint Ara-

Kovács. 

KA: Attila valahogy úgy ítélte meg, hogy maga a tény, hogy ez a lap van, attól függetlenül, 

hogy 1 vagy 50 000 példányban, elégséges. Szerintem az nevetséges, hogy van egy lap öt 

példányban. Arra elég, hogy felmutassuk, Erdélyben van egyfajta ellenállás. De ez csak egy 

gesztus, ettől még nincs ellenállás, mert ezt senki sem olvassa.
22

 

 

 Az elvi tisztázások, viták, nézetkülönbségek végigkísérik a lapcsinálást, amit a szöveg 

kialakítása közben igyekszem érzékeltetni, anélkül, hogy a sokszínű kép tarkabarkává válna. A 

lapkészítés folyamatával kapcsolatban elsősorban Ara-Kovácsot és Tóth Károly Antalt 

idézem, mivel gyakorlatilag ők dolgoznak rajta.  

K: Volt egy eleve kialakított képed a készülő lapszámról, vagy pedig az anyagtól és a 

körülményektől függött, mit is fog tartalmazni? 

AKA: Is-is, mondhatnám. Az nem teljesen igaz, hogy ne lettek volna szerkesztőségi 

gyűlések. Később volt néhány találkozó – jól fogalmaztál az előbb – néhány találkozó. Az, 

hogy én határoztam volna meg a lapot, az nem igaz. A lapot két dolog határozta meg. Egy: a 
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szükség és a körülmények, hogy miből tudunk „főzni”?… Kettő: mindannyiunknak a 

kollektív élménye egy adott pillanatban. Ez első számot szinte-szinte egyedül kellett 

megcsinálnom. A másik része a dolognak az, hogy énbennem élt egy kép, ami a struktúrát, a 

felvállalást, az ideológiai álláspontot illeti. Bár azt hiszem, hogy ha az én helyzetemben van 

bármelyikünk, nagyjából kisebb változtatásokkal ugyanarra fektette volna a hangsúlyt. Már a 

legelején szerettem volna tematikus számokat csinálni. Nagyon jól tudtuk, hogy a lap nem fog 

nyolcvan éven át menni. Nem lehetett várni arra, hogy a maga idejében majd mindenre sor 

kerül. Egy témát, mint az „egyház”, mint az „ellenállás”, mint a „múlttal való szembenézés”, 

mint a „magyarellenesség”, mint az „emigráció” témája, jobban körül lehet járni. A másik 

elképzelés az, hogy legyen általános aspirációinkat, részben az adott hónap konkrétumait 

tartalmazó vezércikk. Ezeket általában én írtam. Utána legyen egy dokumentáris rész. 

Személyes kapcsolatok révén sok mindenhez hozzájutottunk. Nagyon lényeges e tekintetben 

Szőcs Géza szerepe. Gáll Ernő vagy Tóth Sándor szintén kölcsönzött. Nagyon fontos volt 

ilyen szempontból Keszthelyi Gyulának a személye, aki minden dokumentumhoz, minden 

anyaghoz hozzájutott mint egy pártlap főszerkesztője, amit átadott nekünk, anélkül, hogy 

tudta volna, mire használjuk. A dokumentum után /45. o./ pedig legyen egy analitikus rész, 

tehát nagyobb tanulmányok, esszék. És végül kis színesek, amit Keszthelyi András kiválóan 

megcsinált, alkalmasint valamennyien írtunk abba ezt-azt.
23

 

Mit szólt mindehhez Keszthelyi? 

KA: Apám főszerkesztő lévén, mindenféle olyan információhoz jutott, amelyek pletyka 

formájában akár terjedhettek is, de mivel pártkörökből hallotta, a hitelesség látszatával 

rendelkeztek. Ebből az egyszerű adottságból fakadt aztán – részben az Attila meg a többiek 

által összeszedett információk alapján –, hogy létrejött ez az „Állítólag” rovat. Én találtam ki. 

Attila inkább egy hírrovatszerű címet akart adni, amire én azt mondtam, hogy ez nem jó, mert 

ezek ellenőrizhetetlen hírek, lehet, csak rémhírek, rágalmak. Mivel én kvázi ötletgazda voltam 

ebben, nagyjából az én reszortom lett. Amennyire emlékszem, én gyűjtöttem össze az infókat, 

s Attila írta meg. Eleve problematikusnak tűnt kéziratokat csak úgy küldözgetni. Ezek rövid 

összefoglalók voltak, aztán ő kikerekítette. 

K: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert Attila nagyon dicsérte a szellemességedet. Amikor 

először jött az „Állítólag”, nagy boldogan mutatta, hogy milyen jól és szellemesen oldod meg 

a feladatot. Nyilván a szellemesség nem magára a hírre vonatkozott… 

KA: Lehet, hogy alapvetően én írtam, de Attila belejavított… Visszatérve az „Állítólag”-ra, 

azt hiszem, itt még Karcsinak és Gézának is lesz egy-két szava. Van ugyanis egy fontos 

dolog. ‟82 nyarán, majdnem a lebukás előtt, két hónapot Magyarországon, Csehszlovákiában 

töltöttem. Tehát az utolsó számokba azért nem írok.
24

 

 Fentiekhez csak annyit fűznék, hogy még a 7-es számban is jelenik meg Keszthelyi-írás: 

bizonyára egy korábban írt szöveg később került a lapba. A szerkesztés taposómalmába 

elsősorban Tóth Károly Antal visszaemlékezései engednek világos betekintést. Tömören és 

objektíven igyekszik megörökíteni tapasztalatait az utókor számára.
25

 

 Tóth, bár még nem kötelezte el magát a lap mellett, már az első számhoz hozzájárul, 

közlésre bocsátva egy három évvel korábbi írását, amit a PÁRIZSI MAGYAR FÜZETEKhez 

küldött ki, de sorsáról semmilyen visszajelzést nem kapott. Az első szám Ara-Kovács 

programnyilatkozatnak is tekinthető írásával kezdődik. 
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 1,2.BAKA. 10-12. old. 
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 BKA. 7-9. old. 
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 Tóth Károly Antal visszaemlékezéseit „Az ELLENPONTOK rövid története” címmel a nagyváradi KELET-

NYUGAT közölte folytatásokban az 1991. januári-februári számaiban. Tóth a szerkesztőséghez is (s 

másolatban hozzám is) elküldött észrevételeiben megjegyzi: „A szerkesztő 64 esetben eszközölt módosítást a 

szövegben, ebből 29 mondataimat primitívebbé, esetenként zavarossá tette, értelmüket eltorzította, az általam 

közölni kívántakat meghamisította.” Ezért szövegét a megjelenés előtt nekem elküldött kézirat alapján idézem. 
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 „E lap megindítása mindenekelőtt annak az erkölcsi felháborodásnak az eredménye, amely 

a mai román rendszerrel súlyosbított kelet-európaiság viszonyai között, történeti tapasztalatait 

mérlegelve türelmének határaira ébredt… Ezért e lap célja… a szó gyakorlásának 

pluralizmusa révén megteremteni a felháborodás /46. o./ jogosságának tudatát, s a vállalt 

kockázatok eszmei és gyakorlati értékét… Vállalkozunk arra, hogy minden véleménynek 

fórumot biztosítsunk… Meggyőződéseinket és értékeinket ahhoz az európai kultúrához 

szeretnénk mérni… amelyet létében e tékozló társadalom olyannyira fenyeget… Szeretnénk 

közösségi önmagunkkal azonosak maradni egy olyan társadalomban, amely munkanélkülivé 

tette az emberi szolidaritást… Szeretnénk azonosságra törekedni mindazokkal, akik olyan 

társadalmat kívánnak, melyet épp a szolidaritás tesz emberivé. S amelynek hitelt a »hatalom 

akarása« helyett a szabadság akarása ad mindenekelőtt.”
26

 

 E vezércikkben nem véletlenül hangsúlyos a szolidaritás motívuma. A lengyel 

társadalomban végbemenő feltartóztathatatlan folyamatok a kelet-európai kommunisztikus 

rendszerek egyik legantihumánusabb törekvésére hívták fel a figyelmet, a szolidaritás 

szisztematikus kiírtására, ami félelmetesebben atomizálta az egyént, mint a jóléti társadalmak 

spontán egocentrizmusa és hedonizmusa.  

 Az ELLENPONTOKban közölt dokumentumok többségének is a bennük megnyilvánuló 

szellemiséggel vállalt szolidaritás ad jelentőséget, ugyanis azok már korábban eljutottak a 

világ közvéleményéhez. Ilyen szempontból a „62-ek levele”
27 

kivétel, a kommentárok inkább 

fenntartásaikat hangoztatják. Tóth Károly Antal szerint:  

 „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 kísérletekről, de mindenekelőtt a 

fenti levél tartalmáról. A beszélgetésre az ő lakásán került sor, valamikor március vége körül. 

Főleg Attila vitte a szót, a szerzők feltételezett személye alapján igyekezve megközelíteni az 

akció hátterét. Magam a társadalmi közeg jellegének szempontját helyeztem előtérbe, és 

gyakorlatilag csak abban értettünk egyet, hogy lehetetlen helyzetben vagyunk. A 

magnófelvételt én jegyeztem le… (…) 

 Ara-Kovács illegális kiadványunkat az általános „kelet-közép-európai” ellenállás részének 

tekintette. Ez az elvi közösség tételezés a tartalomban is jelentkezett: az ELLENPONTOK 

majd minden száma hozott magyarországi szerzők írásaiból, ottani vagy más kelet-európai 

témákról.
28

 

 Nézeteit lényegében én is osztottam, hiszen bármi, ami ebben a térségben történt, 

valamilyen módon mindnyájunkat érintett…”
29

 

 1982 márciusában megjelenik Ion Lăncrănjan „Cuvînt despre Transilvania” (Vallomás 

Erdélyről) című könyve a bukaresti Sport- és Turisztikai Kiadó gondozásában, amit akkoriban 

Nicu Ceauşescu patronált. A könyvet, amit a román sajtó hozsannával fogad, mind az erdélyi 

magyarság, mind a magyarországi közvélemény a magyarság elleni nyílt, soviniszta 

támadásként érzékelte. Először /47. o./ történik meg 1956 óta, hogy az erdélyi magyar 

írótársadalom – de néhány román értelmiségi is – nyíltan vállalja a felháborodás kockázatát. 

Sütő András Marosvásárhelyen szövegez meg egy tiltakozást, amit Gálfalvi Györggyel és 

Markó Bélával kissé átformálnak, és harminchat íróval és más értelmiségivel íratják alá.
30
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 Ara-Kovács Attila: Meggyőződéseink. ELLENPONTOK, 1. sz. 1-2. old. 
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 Szerzőinek és aláíróinak kilétét nem sikerült kideríteni. 
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 Markó Béla szóbeli közlése. 
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Kolozsváron ettől függetlenül, s talán valamivel korábban szintén indul tiltakozás, amit 

tizennégyen látnak el kézjegyükkel.
31

 Ennek a történetét Szőcs Géza meséli el: 

 „Ez egy jópofa anekdota. A történet úgy szól, hogy Cselényi Laciéknál olvastuk a könyvet, 

meglehetősen fölháborodva. Ott volt Balla Zsófi, Egyed Péter
32

 nyilván, meg mások is. Ebben 

az ügyben kell tenni valamit – volt az általános vélemény –, s mindenki ezzel a tudattal ment 

haza. Másnap eljött Marius hozzám, s megkérdezte, na mit teszünk? Mondom, hát akkor 

írjunk egy ilyen tiltakozást, amiben ez és ez legyen benne. Jó, mondta ő. S az írók írják alá. 

Marius nem volt író, de mint román kultúremberrel, mégis kivételt tettünk. A magyar 

személyiségek közül mind csak írókat kérdeztünk meg. Ezért nem került bele Cselényi Laci. 

A legelső, akihez elmentünk, az Balla Zsófi volt. Mariusszal voltunk, Zsófi elég zavartan 

fogadott. Elég sok jel arra utalt – például egy ismerős öngyújtó az asztalon –, hogy a 

szomszéd szobában ott van Egyed Péter. És akkor azt mondta Zsófi, hogy őneki gondolkoznia 

kell. „Gondolkodjál!” Akkor ő megy, és átöltözik. Visszajön egy idő múlva, és akkor már 

sokkal kategorikusabb volt: gondolkozott, és nem. Megkérdeztem, hogyha Péter aláírja, akkor 

ő aláírná? Azt mondta, hogy ő nem hiszi, hogy Péter aláírná. Mondom, híjuk föl telefonon. 

Odamentem a telefonhoz, és föltárcsáztam, de aztán letettem a kagylót, mert a nevetéstől nem 

tudtam imitálni, hogy Péterrel beszélgetek, akiről mindannyian tudtuk, hogy a szomszéd 

szobában van. Kányádi Sándor nem írta még alá és Ion Aluaş. Kányádi mindenféle ürügyekre 

hivatkozott.
33

 Aluaş habozott, s végül nem írta alá.
34

 Annyi /48. o./ tartozik még ehhez, hogy 

mivel Szilágyi Julika írta alá elsőként – ehhez kellett a legnagyobb bátorság –, ezért került 

Szilágyi Julika elsőként a mi nevünk után, s utána ábécé sorrendben folytatódik.”
35

  

A magyarországi sajtó számára a kürtjelet a NÉPSZABADSÁGban, tehát az MSZMP 

szócsövében, ’82. március 13-án, egy, a Ceauşescu felismerhető arcképét karikírozó rajz 
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 Marius Tabacu szóbeli közlése szerint Egyed Péter vállalta az akció megindítását. Szőcs Gézát és Marius 

Tabacut Egyed halogató magatartása bosszantotta fel, és késztette cselekvésre.  

Természetesen Egyed Pétert is szerettem volna megkérdezni Kolozsváron jártamban. Előbb telefonhívásomra 

azt válaszolta, hogy ő nem illetékes ELLENPONTOK ügyben nyilatkozni. Majd amikor három konkrét 

kérdéskört vázoltam fel, amihez mégis köze van, megbeszéltünk egy két nappal későbbi találkozót. Együtt 

kellett volna ebédelnünk. Számomra ma is megmagyarázhatatlan módon, bár megjelentem a megbeszélt 

időben a megbeszélt helyen, „elkerültük” egymást. Ezután újból megkerestem telefonon, s ígéretet tett, hogy a 

feltett kérdésekre egy héten belül esedékes debreceni útja alkalmával válaszol. Bár azóta Szegeden is járt, a 

levél azóta sem érkezett meg. 

A tiltakozást Marius Tabacu személyesen vitte Bukarestbe, és a KB titkárságán annak a rendje és módja szerint 

iktatták. In: BMT. 7. old. 
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 Kányádi Sándor közlése: „Nézze, kérem, egyszer csak jönnek, és az orrom alá nyomnak egy szöveget, hogy 

írjam alá. Azt mondtam nekik, vigyétek előbb a »nagyokhoz«, mint Edgár (Balogh) meg más öregek. Ha nem 

hozzájuk fordultok először, megsértődnek, s nem írják alá. Én majd aláírom utánuk, és nem sértődöm meg, ha 

mások már aláírták előttem. Meg az sem tetszett, hogy eleve a külföldnek szánták. Na de aztán nem jöttek 

vissza, úgy tudom, a nagy öregek nem írták alá.” In: BKS. 7. old. (Kányádi Sándor az itt közölt szöveg 

elkészülte után visszavonta a vele készített interjút. Vállalva a szószegés ódiumát is – az interjú szövegét nem 

használom fel –, a részletet, jellemző volta miatt, nem húztam ki az elkészült szövegből.) 
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 Szegő Katalin közlése: „… Azután derült ki, hogy Aluaş már elküldött egy egyéni tiltakozást a 

minisztériumba. Azért nem írta alá, mert neki elég volt az, hogy egyénileg, szinte mondatról mondatra 

kielemezte – egy nagy tizenkét oldalas beadványa volt –, s kimutatta, hogy ez egy hamisítás, amivel csak a 

szenvedélyek felkorbácsolását érjük el, és az a kicsi jó is, ami az együttműködéssel kialakult, azt most már 

tökéletesen sikerült kiirtani. Erre megkapta, hogy: te hülye vagy, a magyarok befolyása alá kerültél, pedig 

neked van Erdélyed.” In: BSZK. 15-16. old. 
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 BSZG. 6-7. old. 
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kíséretében megjelent, kendőzetlen szatíra adta meg. A legnagyobb visszhangot kiváltó 

tanulmány Köteles Pálnak a TISZATÁJban megjelent írása,
36

 majd Száraz György, az akkor 

szokásos pártos szósszal körítve a Kossuth Rádióban, a VALÓSÁGban és könyvben válaszolt 

Lăncrănjan „művére”.
37

 

Az intermezzót azért tartom szükségesnek közbeiktatni; mert az ELLENPONTOK 3. száma, 

túlnyomórészt az említett könyvvel foglalkozik. Újból Tóth Károly Antalt idézem: 

Hosszú részleteket fordítottam a könyvből, és több írás is elemzi a „művet”. Az egyiket 

Takács Ferenc írta biztatásomra. Nem firtatta, hol fogom megjelentetni, s amikor a cikkét az 

ELLENPONTOKban olvasta, nem tudta, mi közöm van a folyóirathoz. 

Rövid tudósítás is megjelenik e számban a tiltakozásról. 

A szervezők közül háromnak a nevét említi: A Szőcs Gézáét, Tabacu Marius kolozsvári 

zongoratanárét és a Sütő Andrásét. Géza úgy vélte, hogy ha a neve megjelenik az 

ELLENPONTOKban, a szeku esetleg kevésbé fogja őt gyanúsítani azzal, hogy köze van 

hozzá.
38

 Nem így történt. Viszont Ara-Kovácsot sokáig faggatták novemberben (…), hogy 

Sütőnek mi köze volt az akciónkhoz. (...) 

Májusban szinte a csoda mentett meg minket a korai lebukástól. 

Ara-Kovács Attila elutazott Kolozsvárra, és magával vitte az ELLENPONTOK megjelent 

számait. (...)  

Akkoriban már napirenden voltak az igazoltatások a román vasútvonalakon, s őt iratok 

nélkül találván, bevitték a kolozsvári állomás rendőrőrszobájába. Miután elmagyarázta a 

helyzetét, átkutatták a táskáját. Az ELLENPONTOK előkerült példányaira Ara-Kovács azt 

mondta, hogy egyetemi jegyzetek. A rendőr valószínűleg nem tudott magyarul, de az is lehet, 

hogy olvasni nem szeretett. /49. o./ 

A veszély azonban még nem múlt el. Az őt ellenőrző rendőr kiment, bejött egy másik, aki 

elölről kezdte a kérdezősködést, és mindjárt a táska tartalma iránt érdeklődött. Egy jelenlévő 

harmadik szerencsére igazolta, hogy az már ellenőriztetett. Néhány óra múlva Ara-Kovácsot 

elengedték.
39

 

Ara-Kovács törekvése tematikus számok összeállítására már az említett 3. számban 

föllelhető, ahol a téma a magyarellenesség. A ’82 júniusában megjelent 4. szám, már a szó 

szoros értelmében „egyházi” vagy „vallási” szám. Különös érdeme, hogy a magyar állam 

protestáns egyházpolitikáját taglaló, illetve a szovjetunióbeli vallási ellenzékkel foglalkozó 

tanulmányok közlésével sikerül a romániai kisebbségi egyházak valós helyzetének 

problematikáját kelet-európai kontextusban felmutatni. 

A legjelentősebb és legterjedelmesebb tanulmányt Tőkés László jegyzi, a református 

egyház helyzetéről. „Hézagpótló volt. Én Amerikában döbbentem meg, ott komoly 

tanulmányok az erdélyi egyházakról erre a Tőkés tanulmányra hivatkoznak...”
40

 – meséli Ara-

Kovács. A tanulmány létrejöttének körülményeit ’90 októberében próbáljuk kihámozni az 

egymásra égett események konglomerátumából. Színhely a budapesti ORFI kórterme, ahol 

Tőkést autóbalesete után kezelik.  

TL: A lényeg az, hogy Szőcs Géza nekem nem mondott semmit az ELLENPONTOKról. Én 

sem kérdeztem, utólag sem, mert elfogadtam a lineáris, a minél kevesebb nyomot hagyó 

építkezés szellemét. Ő megkeresett, hogy írjak valamit az egyházról, próbáljak 

                                                
36

 Köteles Pál: Töprengés egy torzkép előtt. TISZATÁJ. 1982. 9. szám. 51-57. old. 
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 Száraz György: Egy furcsa könyvről. Budapest, 1983. Magvető Kiadó. 
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 Szőcs Géza közlése: „Volt egy olyan fondorlat ennek a szövegnek a megírásában, hogy a gyanút minél 

távolabb tereljük. Marius nevét, mivel ő Tabacu Marius, szándékosan helytelenül írtam, olyan formában, 

amely tán megszokottabban cseng az olyan ember fülének, aki ismerős a román nevek világában. Hogy egy 

ilyen személy, a Tabacu nevet, pontatlanul visszaemlékezvén, Tabacarunak idézte föl, és ebben a formában 

maradt meg.” In. BSZG. l. old. 
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 TKAE. ll-13. old. 
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 1,2.BAKA. 12.old. 
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megfogalmazni egy reális egyházképet, mert nem tudom hol el fogja helyezni, de nem 

tudtam, hogy az ELLENPONTOKban. Lényegében ez az első illegális megnyilvánulásom 

volt, amit még úgy rejtegettem, még a bőröm alá is eldugtam volna, és nagy lelki 

megpróbáltatást jelentett. Az ő kérésére megírtam, emlékszem, hogy utazott el, éjjel háromkor 

adtam át neki. Egy példányban csináltam, nem akartam megtartani. Nem olvastam soha 

utólag.  

K: A te bekapcsolásod előéletéhez hozzátartozik, hogy Szőcs rámkérdezett, miért nem írok én 

az egyházról? Azt válaszoltam, hogy én sem az egyházvezetés kulisszatitkait, sem az irattári 

anyagot nem ismerem, és nem is férhetek hozzá. Szóbeszédre pedig nem kívánok alapozni. 

Vajon Nagy László írna-e az egyházról? – kérdezte. (Nagy Gyula kolozsvári református 

püspök fiáról van szó, aki gimnazista korában részt vett a Stúdió 51 színjátszó csoport 

létrehozásában, majd kezdeményezője lett a teológiai diákmozgalomnak a hetvenes évek 

elején. A névmutatóban Szebeni Nagy László.) Szerintem ő meg tudná írni, de abban a 

helyzetben, amikor az apját amúgy is állandó támadások érik, ezt nem fogja meg tenni. Aki 

minden szükséges információ birtokába juthat, és képes egy jó tanulmány megírására, és 

hajlandó vállalni a kockázatot, az Tőkés László. Jó viszonyban vagytok, keresd meg.
41

 Ezzel 

napirendre tértünk a dolog fölött. Nem tudtam mit intézett. Később stílusáról, hangvételéről 

felismertem az írásodat... Tehát nem olyan szellemben írtad, mint ami egy illegális lapnak 

készül? /50. o./ 

TL: Végül is úgy írtam, mint amit a hivatalos sajtó úgysem közölne. Akkor elhatároztam, 

hogy részt veszek az egyházi élet leleplezésében. Ha kell, ilyenfajta tevékenységet folytatok. 

De nem tudtam, hogy egy önálló szamizdat folyóiratban jelenik meg.
42

 

Szőcs a BB86-on másképp emlékszik.  

K: Te mikor kezdted terjeszteni? (...) 

G: Hadd gondolkozzam. Hányas számban jelent meg Lászlónak a református egyházzal 

foglalkozó írása?  

A: A négyesben. (...) 

G: Na most már... László, amikor... tehát nem tudom pontosan mikor készült a négyes, de 

mire László azt megírta...  

K: Az júniusban készült körülbelül. (...) 

G: Na igen. Tehát májusban adta át körülbelül, és azt megelőzően én már terjesztettem, és 

konkrétan is biztosan tudom, hogy mutattam és adtam. Tehát ez tavasztól lehetett. Ő arra föl 

volt hajlandó megírni, hogy ő ezeket már ismerte.
43

 

Szőcs Géza nagyon csodálkozik, amikor közlöm vele, hogy Tőkés úgy emlékszik, nem 

mondta meg neki, hol fog a tanulmány megjelenni. 

SZG: Dehogynem mondtam. Én pontosan emlékszem rá, hogy hol beszélgettünk! A SORA
44

 

háta mögött, a Cselényiék háza előtt beszéltünk az ELLENPONTOKról, s azt is mondtam, 

hogy szükség lenne egy írásra, ami a református egyház helyzetére vonatkozik. Én nem 

mondtam, hogy az ELLENPONTOKba kell az írás, de a kontextusból szerintem világos volt. 

Tudod, mi lehetett a félreértés? Érdekes, hogy ezt nem tisztáztuk soha! Azt mondhattam, hogy 

ez Nyugaton nagyon fontos, hogy ismerjék pontosan a vonatkozó információkat. De ez nem 

azt jelentette, hogy nyugati folyóiratba fogom kiküldeni. Hanem, hogy az 

ELLENPONTOKon keresztül a Nyugat majd olvashatja. Az én számomra egy percig sem 

volt kétséges, hogy tudja hova írja.
45
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 Molnár akkoriban egy magántermészetű nézeteltérés miatt nem tartott kapcsolatot volt évfolyamtársával és 

barátjával. Üzeneteire, levelére elutasítólag reagált. 
42

 BTL. l-2. old. 
43

 BB86. 8. old. 
44

 Kolozsvári élelmiszer-áruház Tőkésék utcájában. 
45

 BSZG. 12. old. 



 39 

A tanulmány hangvétele, vizsgálódásának szemszöge arra utal, hogy Tőkés külföldi 

olvasónak szánta az írást. És végül is az történik vele, amit Szőcs sejtet, és Ara-Kovács 

tapasztal, hivatkozási alapul szolgál Nyugaton. 

Az ötös és hatos számok párhuzamosan készültek. Nézzük, hogyan emlékszik erre, s a 7-es 

szám létrejöttére Tóth Károly Antal. 

Ekkortájt került a kezembe Moldován Gergelynek (Grigore Moldovan) „A románság” 

című könyve (NAGYBECSKEREK, 1895)
46

. A szerző moldvai szárma/51. o./zású román, és 
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 A könyv Jelics Gyulától került Tóth Károlyhoz. Ezen a szálon elindulva, Jeliccsel beszélgetve egy bizarr, de 

hitelesnek tűnő, sajátosan kelet-európai történetre bukkantam. 

K: Egyszer kérdezted Tóth Karcsitól, hogy érdekelné-e a Moldován-könyv? És természetesen 

érdekelte. Ez nem a te könyved volt? 

JGY: Nem, a nagybátyámé. 

K: Karcsi mondta miért érdekli a könyv, mire akarja használni? 

JGY: Ha nem tudtam az ELLENPONTOKról, azt sem mondhatta, hogy mire használja. 

K: Olyan értelemben, hogy tanulmányt akar róla írni, vagy puszta kíváncsiságból érdekli? 

JGY: Nem tudom szavakhoz kötni, mit mondott. Nyilván azt, hogy komolyan érdekli és azt, hogy 

– mégiscsak beugrott – kijegyzeteli. De erre nem mernék megesküdni. 

K: Ezt a könyvet elkobozták? 

JGY: Igen, de én visszaszereztem. Ezt meg is mondtam Karcsinak. 

K: Te azt vissza tudtad szerezni a szekutól? 

JGY: Vissza. 

K: Mikor értesültél arról, hogy baj van Karcsiékkal? 

JGY: Hát amikor lementem hozzájuk. Akkor Karcsi nagyon halk volt. Látszott hogy fizikailag, lelkileg 

megalázták. Mondom, mi van, grippés vagy? Akkor mondja Icu, hogy honnan jönnek. Akkor én jelekkel 

megkérdeztem, hogy lehet-e beszélni? Rögtön azt kérdeztem, vittek-e el valamit? A könyvet elvitték? Azt 

mondta, igen, az isten b… meg. Már egy héttel korábban mondta, hogy vigyem el. El kellett volna vigyem 

tőlük. 

K: Ha már benne vagyunk a sűrűjében... Ara-Kovács azt mondja, hogy bizonyos üzeneteket hoztál a „szervek” 

részéről, amivel tulajdonképpen segítettél neki... 

JGY: Én a szervek részéről sohasem vittem üzenetet, nem is tehettem volna meg. Nekem megvolt a saját, nem 

is nekem, most már megmondhatom, mert a nagybátyám meghalt: ő foglalkozott bizonyos dolgokkal. Neki a 

bátyja a kanadai vonalról... egy egészen más ügyről volt szó. Néha kisegítettem a nagybátyámat. Ő politikai 

fogoly volt, ült. Nem volt besúgó, épp ellenkezőleg. De megvoltak a kapcsolatai. Én segítettem neki. Volt egy 

olyan dolog, hogy a nagybátyám beleegyezésével jártam Karcsiékhoz, meg az Ady-körre is. Azt mondta a 

nagybátyám, jobb ha azt hiszik rólam, hogy Ady-kör, meg satöbbi, mint mást. Ennyit mondhatok el erről az 

egész dologról. A későbbiekben én a nagybátyám beleegyezése nélkül is próbáltam segíteni Karcsiékon. 

K: A nagybátyád olyan értelemben adta neked ezt a felhatalmazást, hogy óvjon téged, nehogy valami 

botrányba keveredjél? 

JGY: Nemhogy botrányba. Jobb, ha azt hiszik rólam, és nem mást.  

K: Szóval, nem értem. Mi az a más?  

JGY: : Amivel a nagybátyám foglalkozott. 

K: Nekem fogalmam sincs, mivel foglalkozott a nagybátyád.  

JGY: Hát kémkedett, na!  

K: Ez biztos? 

JGY: Hát idefigyelj! Én ennyit tudhattam róla... A kanadai nagybátyám profi kém volt, ez nem volt titok sem a 

magyar kémelhárításnál, sem a románnál. Ezért volt megkülönböztetett figyelemben részünk. Egészen 

másképp kezelnek egy olyan családot, annak egy tagját, aki potenciális kém. Szóval más kategória, gondolom. 

Nem hivatalosan tudom én ezeket, de éreztem...  

K: A nagyváradi nagybátyádat ilyesmiért ítélték el? 

JGY: Nem. Azért ítélték el őt is, meg Csurka Istvánt, az író Csurka unokatestvérét, mert potenciális veszély 

volt. ‟58-ban ítélték el, de az ügyük hamarabb kezdődött. Én ezt belülről, a családból ismerem. A könyvet is 

végeredményben ő szerezte vissza. Ennek a retorzióját, ennek a családi ügynek, most is érzem. Mert nekem lett 

volna bizonyos örökségem vagy jutalék, annak kapcsán, hogy a nagybátyámnak segítettem. De nem 

követeltem a jogaimat.  

K: Sokkal kellemetlenebb lett volna követelni, mint veszni hagyni?  

JGY: Mondjuk úgy, hogy nem érte meg nekem. (BJGY. l-4. old.) 

A történethez hozzátartozik, hogy Jelics nyílt kapcsolatai szekusokkal, bizonyos kijelentései, melyeket nem igen 

tudott megmagyarázni, sok-sok félreértésre adhattak okot. Tóthék például – a göteborgi beszélgetésből kitűnik 
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a kolozsvári egyetemen tanított. A két nép viszonyát vizsgálva, bírálta a magyar magatartást 

elfogultságáért és szűklátókörűségéért, ugyanakkor felháborodottan utasította vissza a 

Kulturális Liga (Liga pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor) a magyarok ellen 

indított rágalmazó és erkölcsi alapot nélkülöző támadásait. Ez a könyv döbbentett rá először, 

hogy jelenlegi helyzetünknek /52. o./ milyen mélybe 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 közben ő egy másik számot állított össze, kissé 

zavartuk egymást a munkában. Túl soknak találta az általam kiválasztott szemelvényeket. 

Más írásainak megcsonkítása azonban számomra lelki konfliktust okoz... (Lám nem… voltam 

jó szerkesztő.) 

Július végére Ara-Kovács összehozta az ötödik számot, melynek dokumentumanyagát a 

Kommunisták Romániai Pártja V. Kongresszusa (Moszkva, 1931) jegyzőkönyvének a 

nemzeti kérdésre vonatkozó fejezete képezi, amit a román párttörténet igyekezett 

agyonhallgatni. (...) 

A Moldován Gergely szövegeire épülő hatos szám augusztusban lett készen, (…) 

bevezetőmet kissé elsiettem, (…) a helyzetünk kilátástalanságát megfogalmazó utószót 

azonban szívesen vállalom. 

A nyarat tehát alaposan végigdolgoztuk.(…) 

A hetes szám anyaga augusztus-szeptember folyamán állt össze. Mindenekelőtt az Ara-

Kovács Attila írásai töltötték ki. A magam hozzájárulása mindössze annyi, hogy felvettem a 

Szabad Európa Rádió román adásának egyik műsorát (…), melyben neves román emigránsok 

beszélgettek az akkori Romániáról. Lefordítottam: „Párizsi beszélgetés” címen jelent meg. A 

szám vezércikkét („Erdélyt vissza, mindent vissza?”) Szőcs Géza írta, amelyben a szekunak 

az ELLENPONTOK megtalálására irányuló fokozódó tevékenységéből kiindulva felteszi a 

kérdést, hogy mi, a lap szerkesztői, vajon mire számíthatunk? (…) Noha „szelíd kis 

publikáció az ELLENPONTOK”, hiszen „egyetlen közleményünkben sem kívánunk 

megdönteni, vagy felforgatni semmiféle tisztességes államrendet...”, sok jóra nem 

számíthatunk, mert „a szeku haragját”...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 ötödikig… 

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 ELLENPONTOK 

legjobb számának, ami valóban indokolt: ez a legfolyóiratszerűbb. Mintha saját sorsunkat is 

előrevetítené, több írása és interjúja a kivándorlás módozatairól, az emigránsok kálváriájáról 

szól.
47

 

Érdekes és tulajdonképpen természetes, hogy Szőcsöt foglalkoztatja a legélénkebben a 

lebukás gondolata az ötlet megszületésétől kezdve. Mindkét az ELLENPONTOKban megjelent 

szövege, tulajdonképpen az elhárítás „fondorlatával” íródott. Míg az első, a hármas számban 

megjelent, a gyanú elterelését szolgálta volna személye felől, a másik a nyomozás 

árnyékában, az elkövetett „bűncselekmény” minimalizálásával egyfelől a büntetés mértékének 

csökkentését célozta, másfelől a legvalószínűbb megtorlási módot – „véletlen baleset”, ami a 

legkivédhetetlenebb – szándékozott szétkürtölésével lehetetlenné tenni. Mert senki sem /53. o./ 

                                                                                                                                                   
– Jelics titokzatos nagybátyját vélték nyugdíjas szekusnak, holott felesége testvérének apósa volt tartalékos 

vagy nyugdíjas szekus. Róla említhette egyszer, hogy egy nagy ügy felgöngyölítése miatt behívták egy hónappal 

az ELLENPONTOK lebukása előtt. Tóth Károly Antal szerint ez a nagy ügy nem lehetett más, mint az 

ELLENPONTOK, (In: BTKA,TI. 61-62. old.) 
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 TKAE. 13-14, 25-26. old. 
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gondolhatja komolyan, hogy épp Szőcs Géza ne érzékelte volna számtalan ellenpontos 

megnyilvánulás rendszerellenességét. Már maga a gesztus – illegális lapot csinálni – kimeríti 

az államrend ellen irányuló bűncselekmény fogalmát. 

Következett a nyolcas, nemzetközi visszhangot kiváltó szám, melynek szövegét teljes 

egészében Tóth Károly Antal írta. 

Míg a hetes szám készült, én a programjavaslat (Teljes címe: Az ELLENPONTOK 

szerkesztőségének PROGRAMJAVASLATA a romániai magyarság jogfosztott helyzetének 

megváltoztatása érdekében.) szövegén dolgoztam. (…) Az anyag bennem volt..., csak a 

következtetéseket kellett leszűrni. Néhány számomra tisztázatlan jogi vonatkozást ügyvéd 

ismerősöm segítségével tisztáztam, aki természetesen nem sejtette, mi rejlik elméleti 

érdeklődésem mögött. Tőle szereztem például az ítéletek semmítésének jogi fogalmát, amit a 

Programjavaslat nyugati kiadványokban megjelent szövegeiben általában semmisítéssé 

„helyesbítettek”
48

. 

Mielőtt továbbkövetnénk Tóth visszaemlékezését, az említett ügyvéd – Király Ernő, aki 

jelenleg ügyvédi munkája mellett a RMDSZ nagyváradi szervezetének jogi tanácsadója – 

közlésével egészítem ki az említett szöveg létrejöttének körülményeit. 

Tóth Karcsi megkeresett a bíróságon. Szeptember eleje lehetett, valamikor a 

születésnapom, 5-ike táján. Azt kérdezte, hogy tudom-e honnan lehet megszerezni a Helsinki 

Záróokmányt? Melyik újságban jelent meg? Mondtam: Karcsikám, legjobb tudomásom 

szerint egyikben sem. ‟82-őt írtunk. ‟75-ben volt a Helsinki Értekezlet. Az egész helsinki 

cécót katonaként éltem meg, Zilahon. A román hadseregben kemény volt az úgynevezett 

politikai nevelés. A pihenőben újságot kellett olvasni. Nyilván az ember kínjában újságot 

olvasott. A leghatározottabban emlékeztem arra, hogy én soha semmiféle zárónyilatkozatot 

nem olvastam. Akkor nap délben, bementünk az akkori FÁKLYA
49

 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.
50

 

Mivel sem a Memorandumban, sem a Programjavaslatban nem történik hivatkozás a 

Helsinki Záróokmányra, valószínű ennek hiányában kellett megszövegezze Tóth a 

követeléseket: 

Írás nem adott még számomra ehhez fogható élményt. Sem azelőtt, sem azután nem 

éreztem olyan szabadnak magam, mint amikor 1982 szeptemberében Erdélyben, a szinte 

elviselhetetlen valóság ellenében gondolkodva a Programjavaslatot 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. /54. o./ 

Szőcs Géza több módosítást javasolt. Kifogásolt néhány kifejezést a bevezetőből, és 

összevonásokat tartott szükségesnek az ismétlések kiküszöbölése, és a jobb logikai sorrend 

érdekében. Azt indítványozta, hogy az iskolai osztálylétszámra vonatkozó alpontnál 

hivatkozzunk a jugoszláviai nemzetiségi törvényre mint követendő példára, valamint hogy a 

Programjavaslat tartalmazza annak az igényét, hogy helyzetünket egy pártatlan nemzetközi 

bizottság vizsgálja meg. (Ebből lett az utolsó pont, a tizedik.) (…) 

A szükséges módosításokat a feleségem végezte el a szövegen, én hozzátoldtam a tizedik 

pontot, amely így szólt: „X. Követeljük, hogy pártatlan nemzetközi (de magyarokat és 
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románokat is magába foglaló) bizottság vizsgálhassa meg helyzetünket, és dönthessen minden 

sorsunkat érintő vitás kérdésben!” 

Ara-Kovács Attila – számomra meglepő módon – az én eredeti szövegváltozatomat 

védelmezte a Szőcs Géza helyes megállapításaival szemben, ami azért is kevéssé érthető, mert 

egyszer kijelentette: alapvetően nem ért egyet a Programjavaslattal (hogy miért, azt nem 

indokolta), de azért hajlandó lehozni az ELLENPONTOKban.
51

 

Ara-Kovács egyetnemértésére némi magyarázatul szolgál az ő akkori politikai elképzelése, 

de az is igaz, hogy alapvetően másképp emlékeznek. Ara-Kovács a Memorandumot 

hangsúlyozza, bár számára úgymond a Programjavaslat volt a fontosabb. Ennek oka majd a 

budapesti beszélgetésen tűnik elő.  

AKA: A memorandum-ügyben először nálunk találkoztunk, majd Tóthéknál folytak a 

megbeszélések. Gyakran kimentünk napozni valahova az istenhátamögé, s ott is ezekről a 

dolgokról beszéltünk. Kertészék a hátterét jelentették ezeknek a találkozásoknak. Amikor 

Géza megérkezett, nagy fogadást, partit rendeztek a lakásukon, de fogalmuk sem volt, hogy a 

háttérben mi zajlik. Tóth Karcsinak volt az ötlete az, hogy írjunk memorandumot a madridi 

konferenciához. Egy pillanatig nem volt kétséges, hogy ez nagyon fontos, ez a lap 

továbbgondolása lenne. Ha Romániában lett volna egy icipici lehetőség a működésre, akkor 

így alakultak volna a dolgok: megvan az illegális lap, mögötte kialakul egy szervezet, amely 

programmal látja el magát, majd illegális párttá szerveződik. Ezt én akkor meglehetősen 

logikusnak tartottam. De azt is jelzi, hogy amiképpen Tóthékban az elején működött egy 

naivitás, bennem is volt jó adag. Mindenképpen egy párt létrehozása lebegett a szemem előtt. 

Nagyon örültem a Karcsi ötletének, s ő volt az alkalmas ember ahhoz is, hogy megírja. 

Nézeteltérés nem volt, legfeljebb abban, hogyan szülessen ez meg. Memorandum legyen? A 

világ lelkiismeretét is célba vevő valami? Tóth Karcsi főleg ebből indult ki. Bennem munkált 

az igény egy pártra, s ezért szükségesnek láttam egy program megvalósítását. Ez nem jelentett 

ellentétet. Nem az én ötletem volt, az övé volt, de egy közös munka eredményeként kell ezt 

felfogni.
52

 

 

Az ELLENPONTOK történetének egyik legfontosabb megbeszélése nehezen helyezhető el 

az időben. Különösen akkor, ha vannak dokumentumok, de azok /55. o./ részben különböző 

okok miatt hozzáférhetetlenek, részben nem is beszélnek róluk egyértelműen és szívesen.  

K: Mikor lehetett ez a megbeszélés? (...)  

G: Amikor ott voltam (Nagyváradon) a pályázat alatt. (...)  

K: Szeptember vége felé lettem készen. 

G: Figyelj ide, amikor a színház meghirdette a pályázatot, és ott voltam, akkor volt ez, 

szeptember végén. (...) 

I: Huszonöt-huszonhetedike körül fejezted be, úgy emlékszem rá (...) amikor nekem már 

elolvastad. 

G: Márta
53

 már iskolába járt. Telefonáltam neki haza, már megkezdődött a tanítás. (...) 

K: Ha jól emlékszem én először nem is a programjavaslatot javasoltam, hanem a 

memorandumot. (...) 

G: Igen, talán én mondtam, hogy fontosabb a programjavaslat. (...)  

K: Az is jött hamarabb. Könnyebben is tudtam megcsinálni.  

G: És én mondtam akkor azt, hogy az egészet elküldeni Tóth Jánosnak Genfbe, aki 

nemzetközi jogász volt, és meghalt tavaly szegény, – hogy az egészhez írjon egy nemzetközi 

jogilag dokumentált, szalonképes fölvezetést.  

K: Én nem emlékszem.  
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A: Én emlékszem. 

G: Aztán nem csináltuk meg, és nem is baj. Mert ez így jó. 

K: Tehát akkor szeptemberben, mikor te elmentél, jött a memorandum. Amivel én 

rettenetesen sokat vacakoltam, és (A-hoz) veled volt egy megbeszélés, ami végül inspirált 

arra, hogy azt végül össze tudjam hozni.  

A: Erre nem emlékszem. (...) 

K: Leültünk a nagyszobában az asztal két végénél, hogy mi a fenét is kellene... Nem tudtam 

elkapni a hangulatát, és a beszélgetés során kialakult bennem egy hangulat, aminek alapján... 

A: Igen? Nem emlékszem rá. 

K: És ezt te sürgősen mindjárt gépre is vitted, (...) és ezt éjszakánként sokszorosítottuk Icuval. 

(...) Valószínű augusztus végén lehetett az a megbeszélés, amikor felvetődött a gondolat. 

I: Kérdezzük meg a szekutól, ott van a naplóm.  

A: Vagy Rékasit, mert az enyém meg ott van.  

G: És ez mind benne van a naplódban? (I-hoz)  

I: Nem, 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, én tudnám, hogy mi van benne...  

G: (A-hoz) Nem a szeku kobozta el? /56. o./ 

A: Nem. 

I: Én tudnám, hogy mi van benne, csak jelzések... X és Y... az ábécé betűit használtam. 

A: Úgy mint SZ. G. (derültség)  

I: Nem... 

A: Én akkor nagyon intenzíven vezettem naplót. S minden nap mindent leírtam. Az valahol 

megvan, ha el nem égette az az őrült.
54

 

A naplóírás az életösztön védekezése nyilván, hisz mindannyian tudatában voltak annak, 

hogy amire készülnek, már nem pusztán az államrend felforgatása, hanem az, hogy külföldi 

„ellenséges” hatalmakhoz fordul egy csoport, úgynevezett belügyi kérdések megoldása 

érdekében, az már hazaárulásnak minősíthető, annak minden következményével egyetemben. 

Legalább egy naplónyi nyom bizonyítsa, hogy nem éltek hiába. Az sem érdektelen tehát, hogy 

ki hogyan készült a „nagy ugrásra”? 

G: Kérlek szépen, én Enikőt
55

 ‟82. júliusban ismertem meg, és megegyeztünk, hogy jön 

augusztusban a születésnapomra, akkor én lemegyek Váradra, és megvárom Gittaiéknál. 

Akkor Gittai meg a felesége elkísért egyszer hozzátok, a kis hídon keresztül. (...) Elkísért, de 

nem jött be. Erre nem emlékeztek? (...)  

K: Nem emlékszem, hogy említetted volna ezt. 

G: Akkor volt szó erről a programjavaslatról már konkrétan. Persze nem ilyen címmel, hanem 

úgy, hogy kéne csinálni valamit, ami átfogja a...  

K: ...problémákat, igen... (...) 

G: ...végre egyszer fölmutathatóan együtt mindent... Ez augusztus 18-án lehetett, vagy 19-én. 

K: Mikor van a születésnapod? 

G: 21-én. 19-én jött Enikő, akkor lementünk Marosvásárhelyre, és akkor körülbelül 22-én 

jöttünk megint vissza Váradra...  

A: Tehát júliusban, amikor először jött Enikő, visszajött egyedül nélküled. (G-hoz) 

(...) 
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G: Nem nélkülem. Emlékszem, együtt jöttünk Molnár Imrével hárman a kocsiban, és Imre 

fejtegette, hogy nem jó dolog a válás úgy általában, mert akkor a nemzet nem prosperál. És 

Enikővel röhögtünk rajta, hogy hát ez azért mégiscsak sok. (derültség) 

A: Jó. Akkor a Körös parti idill az augusztus volt (....) mert Enikő jött egy nagy halom 

sörrel... 

G: Úgy van, mindenfélét hozott. Augusztusban volt a Körös-part. 

I: Akkor mi nem voltunk Váradon. Hova mentünk mi? (...)  

A: Szatmárra mentetek. 

K: Lám milyen szerencse, hogy összejövünk, s megbeszéljük. (...)  

I: Szatmáron határoztuk el, hogy mégsem lesz gyerekünk, nehogy a szeku... Az állomáson 

várt Csaba
56

, és ott mondtuk meg neki, hogy mégsem lesz most kistest/57. o./vére. Akkor már 

felvetődött, hogy az ELLENPONTOKnál most valami sokkal komolyabbat kell csinálni. 

Akkor már foglalkoztatott a programjavaslat. (...) Ennek hatására határoztuk el, hogy ne 

legyen gyerekünk.  

K: Igen.
57

 

Ezek a nyári találkozások más szempontból is fontosak, még visszatérek rájuk. 

A nyolcas számmal az ELLENPONTOK készítői túllépnek az induláskor kitűzött célon, 

meghaladják elődeik – a legismertebbek Takács Lajos, Király Károly, Sütő András – 

peticionista kísérleteit, felismerik a korábbinál kedvezőbb nemzetközi konjunktúrát, és a 

radikalizálódott külföldi demokratikus csoportosulások és emberjogi szervezetek hatékony 

támogatását élvezve felvállalják közösségük érdekképviseletét nemzetközi szinten. 

Természetesen, mint minden hasonló struktúrában, ahol bármilyen csoportot csak egy fórum 

képviselhet, ők sem szabadulhatnak az „önjelöltség” különböző előjellel használt 

minősítésétől. 

Ha összmagyar vonatkozásokat kutatunk, Janics és Duray felvidéki kezdeményezései 

időben megelőzik az ELLENPONTOK szerkesztőinek akcióját, de elméleti 

megfogalmazásaiban és világvisszhangjában is, ez utóbbi túlnő azokon. Kövessük tovább Tóth 

Károly Antal értékelését. 

A Memorandum megkérdőjelezi a kisebbségi kérdés nemzetközi gyakorlatban érvényesülő 

megközelítési módját, hatékonyságát, mert az „kizárólag az emberi jogok szempontját veszi 

figyelembe”, és „megfeledkezik azokról az értékekről, melyeket egy nemzeti kisebbség, 

tradícióira visszavezethetően, sajátos kultúrájában, 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.(...) 

Ara egyetlen módosítást kért a szövegben. Azt írtam: „Az államhatalom mint rejtőzködő 

ellenséghez viszonyul hozzánk, mindenekelőtt az értelmiséghez.” Azt kívánta tegyük hozzá: 

„és a munkássághoz.” Én ezzel a betoldással ma sem értek egyet, de ez a betoldás a lényegen 

nem változtatott. 

A Memorandum közös megtárgyalására nem volt alkalom: Szőcs Géza akkor nem járt 

Váradon. (...) 

Nálunk volt november 1-én az a megbeszélés, amelynek során Szőcs Géza egy budapesti 

ismerőse
58

 – aki fontos szerepet játszott a közvetítésben – azt javasolta, hogy vállaljuk hárman 

nyíltan a Madridba juttatandó dokumentumokat, mert így annak nagyobb súlya lenne, mintha 

csak névtelen személyek húzódnak meg mögötte. Ara-Kovács Attila kivételével mindnyájan 

egyetértettünk. Vétója azonban eldöntötte a kérdést.
59
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Mielőtt rátérnénk a sokszorosítás és terjesztés nem is olyan egyszerű kérdésére, mint ahogy 

az alacsony példányszámból az következne, szólni kell a kilencedik számról, valamint egy 

vakmerő tervről, ami terv maradt. /58. o./ 

November 1-én Nagyváradon találkozik utoljára Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza, Tóth 

Ilona, Tóth Károly Antal és legfontosabb magyarországi kapcsolataik, Rékasi János és 

Bollobás Enikő. A hátteret ezúttal is Kertészék szolgáltatják. A találkozás ürügye a halottak 

napja: Darkó István fiatalon elhunyt színésznek, Szőcs barátjának a sírját látogatják meg. 

Ekkor döntik el, hogy pontot tesznek a közös tevékenység végére, és felszámolják az árulkodó 

nyomokat. A BB86-on nem tudják felidézni sem a pontos helyét, sem a körülményeit, sem a 

résztvevőket, amikor legvalószínűbb, hogy egy éjszakai séta alkalmával, Szőcs Géza felveti a 

tevékenység más típusú folytatását: rádióadót létesíteni, és azon keresztül szólni Erdély 

népéhez és a világhoz. Az álom-tervet a javaslattevő gyakorlatilag és anyagilag is 

kivitelezhetőnek tartja. Sétájuk „zavartalanságát” – ebben mindannyiuk emlékezete 

egybecseng – egy civil motoros „biztosítja”, aki feltűnően egész idő alatt köröttük köröz.
60

 A 

rádió tervéről összefüggően Ara-Kovács Attila levélben nyilatkozott. 

Egy olyan rádió ötletét, mely a diktatúra ellen helyi magyar adásokat sugározna, először 

Géza vetette fel, emlékezetem szerint a 70-es évek végén. Minthogy ő kevéssel korábban tért 

haza nyugatról, megfordult a fejemben, hogy ottani kapcsolatai szintén támogatnának egy 

ilyen akciót. De minthogy könnyen bemérhető nem tartottam célravezetőnek a dolgot. 

Az ELLENPONTOK megjelenése levette az ügyet a napirendről, s azzal Géza hozakodott 

elő ismét. Akkor, amikor döntöttünk a lap beszüntetéséről. Ez egy héttel a letartóztatásunk 

előtt történt. Géza egy alkalommal négyszemközt azt mondta, hogy egy utazótáska méretű 

adó-vevőt – számára – készenlétbe helyeztek B. Szabó Péternél. Megkért, hogy küldjek 

valakit a készülékért. Letartóztatásunk megakadályozott abban, hogy bármit is tegyek. 

Kétszer is találkoztam Péterrel később Párizsban, majd Bécsben... Ô tagadta, hogy letétben 

lett volna nála a szóban forgó készülék. Ám tekintettel arra, hogy akkoriban mindent 

túlkonspiráltunk, ez persze még semmit sem jelent. 

Karcsi
61

 kezdetben nem tudott a tervről, amikor Géza neki is elmondta, határozottan 

elutasította. Nemcsak azért, mert a lebukást majdhogynem garantálta volna egy ilyen 

vállalkozás, de azért is, mert irtózott minden új dologtól. Hosszadalmas kínlódásai egy-egy 

cikk megírásával – amelyek a végén persze kitűnően sikerültek – ugyancsak ezzel 

magyarázhatók. 

Három-négy nappal letartóztatásunk előtt egy ausztrál állampolgár (nevezzük H. úrnak) 

Erdélybe látogatott, hogy felkeresse Gézát, akit korábbról, még Münchenből ismert, s hogy 

megismerkedjen velem. Géza szóbeli üzenetet küldött egyik közös barátunkkal... hogy 

okvetlenül találkozzam H-val, s hozzam szóba neki a rádió ügyét is... Több kísérletet tettem 

arra, hogy H-t – aki a kolozsvári Belvedere szállóban lakott – Nagyváradról felhívjam. 

Gyanús volt, hogy ha románul kértem minduntalan letagadták, hogy H nevű egyáltalán lakna 

a Belvederében. Egy-két napig angolul, németül érdeklődtem H után; a központ föl is kapcsolt 

a szobájába, de senki nem vette föl a kagylót. A találkozó, amit Géza /59. o./ állítólag 

megszervezett – mégpedig úgy, hogy én Kolozsvárra utazom, majd H-val a nemzetközi 

vonaton mintegy véletlenül megismerkedem, s a határig megbeszélünk mindent – elmaradt. 

A rádió ügye akkor lekerült a napirendről. Az ELLENPONTOK kilences száma 

meggyőzött arról, hogy további terveinket folytatni nem lehet.
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A folytatásról tévhírek terjedtek, ami részben érthető is, hiszen a rendőri hajsza közepette, 

és nem Erdélyben próbált kibontakozni. De oka főleg a kilences számban közölt 

beharangozás, miszerint a következő 10-es számban „megkezdjük a hatósági erőszak 
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dokumentumainak közlését”. Cs. Gyimesi Éva például úgy tudja, megjelent még két szám, 

összesen tíz. Zavart okozhat az is, hogy a Párizsi Magyar Füzetekhez kijuttatott 

eseménytörténet borítóján – ami 1983-ban a 12. számban jelent meg – ez állt: „Az 

ELLENPONTOK különkiadása”. Széchenyi Mihály levéltáros birtokában van egy félkész 

anyag, amiről így nyilatkozik: nem tudom, hogy a kilencedik szám előtt kaptam, vagy egy 

készülő tizedik szám töredéke lett volna ez. Ara-Kovácstól, vagy Rékasitól tudom, hogy ez a 

körül készült, amikor a román rendőrség lecsapott rájuk. Ennek nincs címlapja, nincs 

számozása... Úgy őriztem meg, hogy az ELLENPONTOK egy félig kész száma, átütő papírra 

van írva. Valószínű azért nem is került terjesztésre, mert arra várt, hogy jön utána a többi.
63

 

A budapesti beszélgetésen az ominózus kilences számmal kapcsolatban hangzanak el a 

következők: 

G: Az utolsó ELLENPONTOK számokat kéne még bemondani, nem? Hogy volt, mint volt. 

A kilences, és a tízes...  

A: Tízes nem volt.  

K: Csak kilences volt. 

A: A tízes majdnem elkészült, de már nem adtuk ki, a kilences pedig a története volt az 

egésznek, ha jól emlékszem. 

G: Na jó, de ez hogy készült, meg hol készült?  

A: Itt Pesten. 

G: Nekem azt mondta egyszer valamelyik, (szekus), hogy ez Németországban jelent meg, ők 

be tudják bizonyítani a papírjáról, meg nem tudom miről. De ennek utánnyomása is volt, azt 

mondták.  

A: Lehet, arról nem tudok. Nagyjából az én szövegeim voltak benne.
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Ara-Kovács részben pontatlanul emlékszik. A kilencesben valóban Ara-Kovács írásai 

vannak, bár más tartalommal, mint ahogy ő tudja. Érdekessége, hogy új szamizdat, a 

FÖLDALATTI IGAZ SZÓ szövegét is közli, amiről közelebbit nem sikerült kideríteni. A szöveg 

a RKP „nemzeti konferenciáján”, ’82 decemberében tanúsított, Hajdú Győző-féle mameluk-

magatartás ellen tiltakozik. Közli továbbá egy erdélyi román képviselő felszólalását, 1928. 

október 31-én a román parlamentben, mintegy jelezve, hogy mire számíthat az erdélyi 

magyarság a jövőben a múlt tapasztalatai alapján. Ara-Kovács emléktöredéke, miszerint a 

kilencedik szám a /60. o./ lebukás történetét tartalmazta, talán arra utal, hogy ő lehetett a 

szerzője a már említett „különkiadásnak”, eseménytörténetnek a PMF 12. számában. 

Az akkori helyzet összevisszaságát tükrözően emlékszik Ara-Kovács erre a momentumra, 

aminek a lényege a következő: mintegy a szeku bosszantására, valamikor december végén 

összehozza az anyagot, minden bizonnyal kéziratban. A lakásukat lehallgatják, de egyébként 

szabadon bejárhat hozzájuk bárki. Nagyon jól tud kapcsolatot tartani külföldi ismerőseivel. A 

kéziratot kicsempészik, s amikor megjelenik, be is mondja a SZER.
65

 A történet magyarországi 

folytatása arra utal, hogy Szőcsnek részben igazat mondtak a szekusok a kilences számmal 

kapcsolatban. 

Pék József egy balatonfüredi szálloda igazgatójaként, ’91 júniusában egészen nyugodt 

körülmények közt tud fogadni a pangó turistaszezonra való tekintettel.  

PJ: Az utánnyomásokat én rendeztem Pesten.  

K: Hogy készültek ezek? 

PJ: Úgy, hogy az egyik barátom nagyanyja, nagy Erdély-barát, aki egyébként pénzért gépelt, 

ingyen legépelte. Aztán bementem a nagy OFOTÉRTba, a Keleti mellett a Rákóczi úton, és 

ott lesokszorosítottam. Minden további nélkül megcsinálták. A végén már egészen jóban 

lettünk a kislánnyal, aki másolta, számolta. Aztán összefűztük. A kilencest szintén 
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terjesztettük, elsősorban a szeku idegesítésére. Attila megadta a címeket, hogy hova dobjam 

be. Tóth Karcsitól szereztem egy Várad-térképet, és jártam a várost. Voltak olyanok, akik 

azért kapták, hogy tudják, nincs kiirtva az egész. Aztán úgy emlékszem, hogy a szeku főnöke, 

a rendőrség főnöke, s ehhez hasonlók is voltak a címzettek között. Kolozsvárra ritkábban 

mentem, de oda is vittem, meg Brassóba is.
66

 

 Ara-Kovács is elmond egy hasonló történetet, bár nem nevezi meg azt, akit megbízott, hogy 

a román postára adja fel az ELLENPONTOK példányait. Tudomása szerint a posta nem 

továbbította azokat. Szőcs Géza közlése viszont arra utal, hogy akár a Pék József változata, 

akár az Ara-Kovács-féle történet igaz, a célt – a szeku idegesítését – elérték. Ara-Kovács azt 

az állítást, hogy ő megadta a romániai elnyomószervek főnökeinek címét, teljes 

képtelenségnek minősíti, hisz egyszerűen nem állt módjában azokat megtudni. /61. o./ 
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III. Fejezet. 

 

„TETTÉK, VETTÉK, NEM TUDTÁK, MI AZ” 
 

 Illegális lap sokszorosítása hatványozott akadályokba ütközik egy olyan államban, ahol a 

nyomdákat a belügyminisztérium civil tisztjei ellenőrzik, ahol semmiféle nyomtatáshoz 

használható anyagot – papírt is alig – nem árusítanak a kereskedelemben, ahol nem tudhatod, 

hogy legkedvesebb munkatársad vajon nem magas rangú „tégla”
1
-ként dolgozik-e melletted? 

De nem legyőzhetetlenek az akadályok. 

 A már említett HE-től kapott technikát Ara-Kovács így írja le:  

AKA: A lengyel rámka módszer tudod, milyen? Egy ráma, amelyre selymet feszítünk ki. 

Majd a kifeszített selyemre a stencilpapírt, amire előzőleg rágépeltük a szöveget, ráragasztjuk 

a selymet alulról, majd kimaszkoljuk a rámát belülről. Ha a rámába ezután festéket öntünk, 

megfelelő hígítással természetesen, akkor a festék csak a stencilpapírra gépelt szövegen megy 

át, és így simán lehet ezer, vagy még több példányt csinálni aránylag rövid idő alatt. Erre 

sohasem került sor.
2
  

Az ételreceptként hangzó elmélet időben lassan jutott el a megvalósulásig. A sokszorosítás 

helyszínének megválasztása is nehezen ment. Szóba került egy a Macskadomb
3
 oldalába épült 

villa, amit nyaralóként használt tulajdonosa, Molnár parókiája, öccsének borpincéje 

Nagyváradtól harminc kilométerre egy eldugott, de kocsival könnyen megközelíthető helyen. 

Viszont kocsija senkinek sem volt az ellenpontosok közül. Így a veszélyesebb, de kézenfekvőbb 

megoldás győzött.  

AKA: Amikor híre ment a lapnak, egy másik barátunk lakását konspirációs helyként 

használtuk. Ott tartottunk minden kompromittáló anyagot. Ez a lakás a váradszőlősi 

lakótelepen volt, tíz lépésre tőlünk.  

K: A lakás tulajdonosát nem akarod megnevezni ? 

AKA: Nem, nem, nem. Ő ott él és... Gyulai Kati, ha beleegyezik. Mai napig sem tudja, hogy 

mi volt a lakásán. Akkoriban ott bérelt lakást egy másik lánnyal.
4
  

 Az említett hölgy, Gyulai Katalin, aki korosztályának egyik legtudatosabb verselőadója 

volt, ma is Nagyváradon él, szűkös rokkantsági nyugdíjból. Elbeszéléséből kirajzolódik, miért 

teremtett összefüggést Ara-Kovács emlékezete közte és a konspirációs lakás közt. /62. o./ 

GYK: Ez nem így igaz. Az a lakás, egy Óbis Ildikó nevű lánynak volt a tulajdona. Én soha 

nem laktam sem nála, sem vele közös lakásban. Miután Attiláék lebuktak, egy alkalommal 

épp vécépapírért álltam sorban. Borzasztó hideg volt, fújt a szél. Jön Ildikó, s közli, hogy baj 

van. Én úgy tettem, mintha semmiről sem tudnék. Arra nem emlékszem, hogy ő mit mondott, 

hogy honnan tudja. Azt kérdi, hogy most ővele mi lesz, mert neki van egy kulcsa Attilánál, s 

azt most egészen biztosan megtalálták. Mondom, én ezt nem tudom megmondani, nem 

vagyok jós. Jóval később elmondta nekem, hogy az a kulcs azért volt Attilánál, mert Attila 

meg Karcsi ott próbáltak csinálni valamit, kísérleteztek valamivel, s neki azt mondták, nem 

sikerült. 

K: Nem emlékszel hozzávetőlegesen sem, mikor mondta ezt?  

GYK: Az események után nem túl sokkal, mert akkor én arra is gondoltam, nem 

provokációként mondja-e azt, amit mond? Nem emlékszem pontosan mikor, napokkal, de az 
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is lehet, hogy hetekkel a letartóztatások után megkért Ildikó, hogy én hozzam el neki Attilától 

a kulcsot. Még az is hozzátartozik, hogy Ildikó azért nem mondta nekem el, hogy tőle 

kölcsönkérték a lakást, mert Attila nyomatékosan megkérte, hogy erről nekem ne beszéljen. 

K: S akkor te elmentél Arához, és elmondtad, hogy Ildikó megkért, vidd vissza a kulcsot? 

GYK:  Bizonyára ezt mondhattam, mert ez volt az igazság.  

K: És ő minden kommentár nélkül visszaadta? 

GYK:  Valószínű, én legalábbis semmi különösre nem emlékszem, bár nem volt egészen 

magától értődő, hogy én odamentem. Korábban Attilával nem voltunk jóban. Mi volt ennek a 

háttere? Akkoriban a szeku intenzíven érdeklődött irántam, éppen azért, mert Attilával sülve-

főve együtt voltunk.  

K: Kihallgattak Attilával kapcsolatban? 

GYK: Sokkal alattomosabb dolog volt ez. Lényeg az, hogy megszerveztek egy akciót, hogy 

olyan kompromittáló anyagot készítsenek rólam, amivel én mindörökre zsarolható lennék. 

K: Az intim magánéletedhez tartozó valamivel akartak zsarolni?  

GYK: Pontosan, ezért nem akarok részletesen beszélni róla. Ez egy nagyon aljas dolog volt. 

Erre rájöttem, és ki is mondtam. Ettől olyan dühös lett az illető, hogy majd megölt. Persze ez 

nem volt egészen egyértelmű, mert az illető nem mondta, hogy „én szekus vagyok”. Arának 

azonnal beszámoltam erről. Attila megjátszotta az együttérzőt, de hozzátette, hogy bizonyára 

én nagyobbrészt fantáziálok, s ez érthető is, mert ebben az országban mindnyájan paranoiások 

vagyunk. (...) Ettől kezdve úgy viselkedett velem, mint a kommunista konspirációban a 

lebukottal viselkedtek: hogy akkor rekesszük ki, ennek most nem szabad semmit...
5
 

 A gyanakvás pókhálóját sikeresen szövögetik a homályból támadó ízeltagyúak. Az induló 

illegális lap körül azonban a lehetőségekhez képest tiszta helyzetet kell teremteni, a 

kockázatot minimálisra csökkenteni, akár baráti kapcsolatok ideiglenes hidegre tételével is. 

/63. o./ 

 Az első sokszorosítási kísérletet így idézik fel a 86-os budapesti beszélgetésen. 

K: Mikor kezdtünk sokszorosítani?  

A: A hetedik számtól...  

K:  Szeptember végén, október elején.  

A: Augusztus végén. (...)  

K: Akkor volt az, hogy kipróbáltuk.  

G:  (ásít) 

A:  Nagy kánikulában vittük, emlékezz vissza!  

K: Igen. 

A: Ildikónál voltunk, nagy kánikulában, nyitva volt az ablak.  

K: Igaz, hőgutát kaptunk. (...) Az csodálatos volt. Ezt meséltük neked Géza?  

G:  (felriad) Nem... Hogy, mit?  

K:  Hát akkor...  

G: Mondjad!  

K: Meséljem el?  

G:  (beletörődve) Igen.  

A:  Én kivettem egy barátnőmnél... 

K:  ... egy szobát. Attilának kulcsa volt hozzá. Bemegyünk. A csaj otthon van. És Attila erre 

kitalálja, hogy új fényképezési módszert akarunk...  

A:  (nevet) 

K:   ... kipróbálni. Bevonultunk a szobába és elsötétítettük. (derültség) Attila nagyon sűrűre 

keverte az anyagot, és teljesen szétmázgálódtak a betűk. Összekentük az asztalt...  

A:  (nevet) 
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K:   ... a szőnyeget, és oldószerrel kiszedtük. Az egész ház bűzlött az oldószertől. (derültség) 

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:   Átjött ide Magyarországra, találkoztam vele, és kérdeztem tőle: te tudtad, hogy mi akkor 

valami egyebet csináltunk? Nem – azt mondja –, én elhittem.  

A: Persze, hát mindent elhitt nekünk... 

K: És akkor mondtam azt, hogy ez így nem megy, add ide és csináljuk mi otthon, slussz-pász. 

(derültség) 

A:  A helyzet az, hogy minden rendkívül szakszerűen ment. De ahhoz egyfajta gyakorlat 

kellett. Erre végül is nem volt affinitásom.
6
 

A sokszorosítás gyakorlatáról Tóth Károly Antal számol be emlékirataiban: 

Javaslatomra az írógépben a lapokat gumikesztyűvel váltottuk, hogy ne lehessen 

megtalálni rajtuk az ujjlenyomatainkat.
7
 Ez lassította és megnehezítette a dolgunkat. Az 

óvatossági rendszabályokhoz tartozott az is, hogy az eredeti kéziratokat, a gépelt vagy 

fénymásolt forrásanyagot megsemmisítettük. Ara indítványára – hogy a szekunak kevesebb 

esélye legyen neveket kiszedni belőlünk – /64. o./ kölcsönösen nem tájékoztattuk egymást 

arról, hogy az általunk beszerzett írások kitől származnak.
8
 

A rámka érkezésének időpontját Tóth Károly Antal későbbre teszi, mint Ara-Kovács, ’82 

áprilisára. Mivel Ara-Kovács, az akkoriban dívó „kapcsolat-monopólium” fenntartása végett, 

vagy valamilyen más okból kifolyólag, nem hozza össze a technika szakértőjét a sokszorosító 

Tóthékkal, nekik kell kikísérletezni a munkamódszert. 

Egy szuterén lakásban éltünk, itt nyomtuk az ELLENPONTOK hetes és nyolcas számait. 

Mivel bármikor betoppanhatott hozzánk valaki, (volt, hogy nyolc-tíz ember is benézett 

hozzánk egy nap folyamán), eleinte csak éjszaka dolgoztunk. Másnap azonban nekem 

tanítanom kellett, ezért áttértünk a korai kezdésre. Este nyolc-kilenckor bezártuk a bejárati 

ajtót, s hogy az újságpapírral borított ablakon ne szivárogjon ki fény, egy padlóra helyezett 

olvasólámpa világánál dolgoztunk. 

Rövid próbálkozás után, már egészen jól ment a dolog. Én nyomtattam, a feleségem pedig 

szétteregette a lapokat a szobában, hogy száradjon a festék. Mindezt természetesen 

gumikesztyűvel. Munka után naponta eltüntettük a nyomokat, s a felszerelést egy lomtár 

kacatjai alá rejtettük. 

Reggelente az elkészült nyomtatványokat a feleségem elvitte egy ismerősünkhöz
9
, s 

becsomagolva betette annak szekrényébe, mondván ágynemű van benne, s otthagyná. Mikor 

az egésszel megvoltunk – eltartott egy hétig – elvittük Ara-Kovácshoz. 

Attila kesztyűs kézzel leszedte a lapokról a padlón való szárítás közben felragadt 

hajszálainkat. 

Az élet ritka örömteli pillanatait éltük meg. Ott volt előttünk munkánk minden bizonnyal 

nem haszontalan eredménye. Ötven-ötven példány mindkét számból.
10

 

Az, aki Magyarországról bevitte Erdélybe a rámkát, úgy ítélte meg, hogy a nyomtatás nem 

fog sikerülni: 

HE: Még egyszer kimentem, azzal a feltett szándékkal, hogy segítek nekik ebben. Akkor már 

rosszat sejtettem. Mindig szétszedtek a határon, de akkor azt hiszem egy egész napot ültem 

ott. Apróra szedték az ajtót, nagy botrányt csaptam, nem voltam hajlandó összerakni. A rámka 

ott volt az orruk előtt tették, vették, nem tudták, mi az. Egy nappal később indult utánam egy 
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haverem. Attilát nem találtam. Aztán, azt hiszem, másnap mégiscsak beszéltünk. Ilyesmi volt, 

hogy még nem biztos, hogy kinyomtatják, mert nem igazán jó a festék. Amikor festékgondok 

voltak, találtuk ki azt a valamit, amivel a legszebb kiadványokat lehetett csinálni. Jól 

olvasható volt, nem kenődött, azonnal száradt. Emlékszem rá, elszórakoztam vele heteket, 

míg rájöttem, hogy kell az olajat keverni. Attiláról az volt az érzésem, hogy nem tudja 

megcsinálni. Azt mondta, emlékszem, meg kellene jelenjen, de nem tudja, hogy áll a dolog, 

mert nem nála csinálják. Valahova kimentünk sétálni, ott beszéltük meg... Akkor elmentünk 

Kolozsvárra és bementünk Gézához. Mondták, hogy a héten ki fog jönni, de nincs olyan nagy 

tétel, meg /65. o./ nem is nagyon sikerült. Ez lehetett egy szerdai, csütörtöki napon. Ha jól 

emlékszem visszavittem Attilát Váradra, elköszöntem tőle, hogy indulok haza. Már mondta 

Attila, hogy valami nagyon gyanús, mintha szagot kaptak volna, hogy ők benne vannak. 

Visszamentem Kolozsvárra, ott találkoztam a magyarországi haveremmel. Autót cseréltünk. 

Ő hazajött az én kocsimmal, én meg kint maradtam. 

Én senkinek nem szóltam. Felmentem a hegyekbe. Nem féltem tőlük, csak már itthon is 

elég bajom volt. Utáltam fölöslegesen dolgozni. Óvatosabb voltam talán a kelleténél. Ezért 

volt az, hogy autót cseréltünk. Felmentem a Bucsinra,
11

 mert előzőleg voltam ott párszor, egy 

kis házikóban... 

K: Gézával csinálta?  

HE: Nem. Láttam, hogy nagyon félnek. Semmiféle konspirációs gyakorlatuk nem volt. 

Borzasztó pancser módra álltak hozzá a dolgokhoz. Nekem itthon is voltak már akkor vitáim, 

hogy vannak hősök, akik szükségesek, kellenek. Aki az akar lenni, azt úgysem lehet 

megakadályozni. De van, aki egyszerűen csak hasznos szeretne lenni. Én többre becsülök egy 

megcsinált és terjesztett kiadványt, mint egy készítés közben elkapott embert. Már jó előre 

jártam a nyomtatásban, amikor kiderült, hogy nem lesz elég papír. Sok helyre úgy került el a 

kiadvány, hogy az utolsó két vagy három oldal hiányzott. 

K: S akkor ezeket odaadta Gézának? Gondolom, nem vitte vissza Váradra.  

HE: Én ezekkel nem foglalkoztam. Az történt, hogy elkezdtem (Maros)Vásárhelyen. Ott 

leraktam valamennyit. Aztán Gyergyón végig lefelé, Csík, Brassó, Fogaras, Gyulafehérvár, 

Arad. Este kilenckor dobtam be az első példányokat Vásárhelyen, magyar nevű emberek 

postaládájába. Így szétszórtam mindenütt, 15-20 példányt. Volt ebben valami elképzelés. Én 

elfogadtam az Attiláéktól, hogy őket rövid időn belül elkapják... nem osztottam el elég jól. 

Elég sok maradt Váradra. Már hajnalodott, amikor az utolsókat leraktam. Akkor, mint az 

őrült, lementem majdnem Fogarasig, s irány a bolgár határ. Bulgáriából Jugoszláviába, s így 

haza. Persze megtörténhetett az, hogy a lapok egy része rossz helyre került.
12

 

Ara-Kovács elismeri, hogy a technikát, sőt sok papírt, festéket hozott HE. Ő volt a betanító 

is. De a „kalóznyomtatás” történetét egyfajta nagyzási hóbort és a fantázia termékének 

tekinti. E vélemény kialakulásába azonban, úgy tűnik belejátszott néhány, az Ara-Kovács 

áttelepülése utáni, számára szubjektíve kedvezőtlen mozzanat is. 

Tény, hogy Csíkszeredában, ahova az ellenpontosok tudomása szerint a lap nem jutott el, a 

szekuritáté megpróbált ELLENPONTOK-ügyet kreálni. Ennek oka lehetett az is, hogy a 

„kalózkiadás” példányai felbukkantak a Székelyföldön. 

HE számára tehát pancsermunkának tűnik az erdélyi szamizdatosok munkastílusa, ezért 

cselekszik. Hogy látták ezt belülről azok, akik csinálták? Lássuk, hogy vélekedik erről a lap 

alapító szerkesztője. 

AKA: A terjesztéssel igazából Szőcs Géza foglalkozott. Elsősorban az erdélyi terjesztéssel.
13

 

/66. o./ 
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Arról, hogy a terjesztés a gyakorlatban miképpen valósult meg, Ara-Kovács a lap 

működése idején nem értesülhetett, ugyanis a ’86-os pesti beszélgetésen felettébb kíváncsi. 

A: Szerintem azért minden lépest kövessünk végig. Alkalmasint azt, hogy kiben hogy 

fejlődött a gondolat. Például Géza. 

G: Igen?  

A: Te láttad az első példányokat. Addig te mit... (nevetve) milyen gondolati folyamatok 

játszódtak le benned, vagy hogy viszonyultál az egészhez? 

(Ez a kérdés, akárcsak a válasz azért furcsa, mert mind Ara-Kovács, mind Szőcs Géza úgy 

emlékszik, mint azt korábban olvashattuk, hogy több mint egy évvel az indulás előtt már 

tárgyaltak és tervezték a szamizdat létrehozatalát.)  

G: Te, hát egyrészt kíváncsi voltam, hogy van-e visszajelzés a tömegek részéről ( kiadás 

akkori fázisában még szó sincs a SZER-ban sugárzott adásokról, csupán az öt gépelt 

példányról), tehát valahol valakik emlegették-e, hogy olvasták, látták, hallottak róla, jó dolog, 

rossz dolog? Minőségi kételyek is felmerültek bennem. De alapvetően mégis az a 

meggyőződés alakult ki, hogy érdemes. Tehát, hogy egy értelmes és hasznos vállalkozás. Ez 

kerekedett felül végül.  

A: Te mikor kezdted másoknak adni a példányt?  

G: Itt mondjak most neveket, vagy inkább nem?  

A: Szerintem mondhatsz. 

G: Mert azért szerintem emberek még mindig lebukhatnak, (nevet)  

K: Tudja a fene. Csak abban az esetben, ha innen valaki erőszakkal elviszi. 

G: Erőszakkal, vagy csellel.  

K:  ... vagy csellel, (derültség) 

G:  Tulajdonképpen a nevek nem lényegesek. Mindenesetre az elsőt nem terjesztettem. Azt 

hiszem a másodikból két-három példányt. Ja igen, Tőkésék kaptak, azt hiszem mindegyikből, 

mármint Laci.  

K:  Öt nyugodtan lehet említeni. 

G: Őt lehet, mert őt már nem kompromittálja. Darkó Pistát sem kompromittálja, ugye... 

Eleinte három-négy olvasó kaphatta meg, és az nem tudom hány olvasót jelentett, lehet, hogy 

nem sokat, lehet, hogy nem terjesztették tovább. Aztán később ez nőtt.  

K:  Na most mikor... 

A:  Csak egy pillanat. Mit jelent, hogy nőtt? Tehát hány embert jelent?  

G:  Hogy nőtt? Hát például a hetes számot már legalább tíz ember megkapta.  

I:  Erdélyiek?  

G:  Erdélyiek... Kolozsvárt.
14

 

Szőcs a vallási szám megjelenéséhez kapcsolja a terjesztés időszámítását. A júniusban 

megjelent számba májusban írhatta Tőkés a cikket. Ő már azelőtt terjesztette. Addig három 

szám jelent meg. Az első kiesik. Ara-Kovács májusban visz először számokat Kolozsvárra, 

amikor hajszál híján lebukik. Szőcs a terjesztés módjáról is nyilatkozik ’91 márciusában 

Kolozsváron. /67. o./ 

SZG: Én többféle módon terjesztettem. Véletlenszerűen például, olyan postaládákba tettem 

be, amelyek tulajdonosa magyar volt. Hagytam a Sétatéren padokon. Utcára nyíló rácsos 

ablakokba tűztem be. De voltak olyan szálak is, hogy diákoknak, vagy barátaimnak 

személyesen adtam oda. Nem tudom eljött-e az idő, hogy dekonspirálhatók legyenek. 

K: Nagyon sokan elmondták már, hogy olvasták... 

SZG: Cselényiéknek rengeteget vittem. Tőkés benne is volt, írt bele. Na nézd, most már 

elmondhatjuk, hogy Sütő is ismerte tőlem. Hát ezt akarták kiverni belőlem, hogy Sütőnek is 

                                                
14

 BB86. 7-8. old. 



 53 

köze volt hozzá. Az a hír ott korrekt. (Az ABC Tájékoztató 1983. januári számában megjelent 

hírre céloz.) Sütő, úgy emlékszem mindegyik számot megkapta tőlem. 

K: Gondolom a hetedik, nyolcadik számot terjesztetted ilyen módon, mert csak azok készültek 

több példányban, mint öt... 

SZG: Hát számoktól függ. Két-három példány volt nálam. Például az ötös... egyáltalán nem 

jutott el Kolozsvárra... a Karcsi-féle Moldován Gergely-szám.
15

 (...)  

K: Tőkés László úgy emlékszik, hogy október 30-a, a reformáció emlékünnepének táján 

voltatok nála... 

G:  Épp arra az ünnepélyre készítette fel a gyermekeket.  

K: Akkor te tényleg adtál át ELLENPONTOKat Lacinak?  

G: Erre már nem emlékszem. (...) 

K: Neki csak mondták, hogy készültek fényképek arról a jelenetről, amikor te 

ELLENPONTOKat adtál át neki. Valójában az állítólagos fényképeket nem mutatták meg. 

SZG:   Hát csodálkozom, hogy ezt mondja, mert úgy emlékszem elő is került egy olyan 

ELLENPONTOK, amelyben az ő könyvjelzője volt. Ott Désen készítettek akkoriban egy 

könyvjelzőt, amelyen egy bibliai idézet volt. Ezt a könyvjelzőt megtalálták egy ilyen 

ELLENPONTOKban. 

K: A nála tartott házkutatás alkalmával találták meg?(...) 

SZG: Hát azt hiszem, erre nem derült fény. Valami ilyesmi volt, hogy a számot másnál 

találták meg, és nem jöttek rá, hogy a könyvjelző az övé. De tudom, hogy szó volt egy 

könyvjelzőről mint bizonyítékról, ami bizonyította, hogy az a László kezén megfordult 

példány. 

Hogyan emlékszik az adott szituációra Tőkés?  

TL:  Október 30-a körül, tudom, a reformáció emlékünnepére készültünk, meglátogatott 

Szőcs Géza és Bollobás Enikő Désen. Épp vallásórán voltam. Akkor állítólag mindent 

fényképeztek, még az autójukba is szereltek lehallgatót. S akkor Gézát nemsokára leleplezték.  

K: Te akkor láttál először ELLENPONTOKat? 

TL: Igen, akkor láttam, s állítólag lefényképezték az egészet, amikor Géza átadta nekem. 

Állítólag mutatták is valakinek a szekuritátén, de az is lehet, csak csel volt.
16

 /68. o./ 

Hogy mennyire bonyolult kérdés egy illegális folyóirat terjesztésének mikéntjét kideríteni, s 

mennyire képtelenség száraz statisztikai adatokkal szolgálni e tekintetben, álljon itt még egy 

adalék. Tőkés Józsefné Dancsuly Mártát kérdezem: 

K: 1982-ben még Szőcs Géza felesége voltál... Volt tudomásod arról, hogy Géza a hivatalos 

munkája mellett még másvalamivel is foglalkozik? 

TDM: Volt, igen. 

K: Az ELLENPOPNTOKat megmutatta neked, vagy épp csak szóba került? 

TDM: Te, megmutatta azt a madridi számot. Abból még több példány a szekrény tetején, a 

szobámban is fel volt téve. 

(Szőcs november 7-én elbúcsúzik a családjától, és különféle tanácsokkal látja el a 

feleségét, akivel akkor már nem él együtt, valamint különféle megbízatásokat ad neki. Az egyik 

üzenet Tőkésnek szól, s ebből derül ki, hogy a dési lelkész találkozása az ELLENPONTOKkal, 

sem egészen egyértelmű.)  

K: Tőkés László nem keresett meg, úgy ahogy azt Géza feltételezte?  

TDM: Nem keresett. Erzsébeten (a nővérén) keresztül üzent. De mi is volt az? ... Mielőtt 

lebuktak volna, Géza megkért – ő elutazott valahova –, adjak át neki egy csomagot, ami elő 

volt készítve, s betéve az asztal alá. Nyilván ELLENPONTOK voltak. Én nem nagyon 

nézegettem, de azok voltak. Szóval ez úgy volt, tudod, hogy ha nem nézted, akkor is tudtad, 

hogy mi van benne. Hogy egy, vagy kettő, nem tudom. Meg talán újságok is voltak. László 

                                                
15

 BSZG. 10-13. old. (A Moldován Gergely szám, valójában a hatos volt.) 
16

 BTL. 2-3. old. 



 54 

jött, odaadtam neki, s mentünk is. Ha jól emlékszem, együtt léptünk ki a házból. Ô ment 

Désre, én Monostorra. Na most, arról volt szó, hogy ezek az ELLENPONTOK hogy kerültek 

hozzá? Lászlót kérdezték volna?... Azt üzente Erzsébeten keresztül, hogy ha kérdeznek, ne 

mondjam meg, hogy én adtam neki oda, vagyis, hogy ő érte jött, merthogy ő azt vallotta volna 

a szekun, hogy Géza vitte oda neki. Géza viszont azt mondta, hogy ha kérdeznek, mondjam 

csak el úgy, ahogy történt, mert úgyis tudják. 

K: Hogy is van ez? László azt kérte volna tőled, hogy másképp mondd el, mint ahogy történt? 

TDM:   Igen, azt akarta, hogy azt mondjam, Géza vitte neki Anna napján, és az udvaron adta 

oda. Viszont erről nem kellett semmit mondanom, mert nem kérdeztek felőle soha. Teljesen 

meg voltam zavarodva, hogy mit mondjak...  

K: Ezt Géza mikor mondta neked? A telefonba? 

TDM: Nem, amikor elment, vasárnap. Azt mondta, hogy ha olyasmit kérdeznek, hogy az 

ELLENPONTOK hogy került Lászlóhoz, valljam be, mert tudják.  

K: Nem az történhetett, hogy Géza korábban már úgy nyilatkozott a szekunak, hogy László 

jött az ELLENPONTOKért?  

TDM: Valószínű, minthogy ez volt az igazság.  

K: Lászlót Gézával egy időben, vagy hamarább tartóztatták le?  

TDM:  Lászlót nem hiszem, hogy akkor letartóztatták.  

K: Mikor üzent Erzsébettel? 

TDM: Pár nappal később, szerda tájban. Miután a rádió bemondta. Ez a szerda kulcsnap volt, 

engem akkor vittek el. 

K: Aráék úgy emlékeznek, hogy november 16 táján mondták be először. Egy héttel később./69. 

o./ 

TDM: Az is lehet, mert azt a vasárnapot követő első szerdán vittek be, s a következő szerdán 

metodikai napunk volt, és akkor már mindenki tudta a gyűlésteremben.
17

 

Szőcs Géza terjesztési kísérleteit gyakorta kísérték fejcsóváló feltételezések és ítélkezések, 

amihez nyilván a verseiben is szövegszervező elvként működő, mítoszteremtő tehetsége adott 

tápot. Ezek a kísérletek azért történnek a lebukás előszelében, mert akkor már van mit 

terjeszteni. Az október közepét megelőző időszak öt-öt példányával, amit Nagyváradon is 

terjesztettek, külföldre is juttattak belőle, a legzseniálisabb terjesztő sem sokat kezdhetett 

volna. 

Továbbhaladva a „Szőcs-vonalon”, lapozzuk fel Cselényi László élményeit.  

CSL:  Több embernél volt akkor ELLENPONTOK. Keszthelyi Andrisnál is, nem tudom 

mennyit találtak, amikor elkapták az utcán.  

K: Gézától kaptad, s egy idő után visszakérte? 

CSL: (...) Gézához gyermekkori barátság fűz. Legvalószínűbb, hogy tőle kaptuk. Úgy rémlik, 

hogy néhány számot egy alkalommal ott is hagyott, hosszabb időre. Hogy aztán mi azt 

továbbadtuk, vagy neki adtuk vissza, arra már nem emlékszem.
18

 

Szőcs még egy nevet említ Kolozsvárott, akinek odaadta, de az már a lebukás történetéhez 

tartozik. Mind Kolozsvárra, mind Marosvásárhelyre más forrásból is került a folyóiratból. De 

Marosvásárhely bekapcsolása egyértelműen a Szőcs Géza érdeme. Mielőtt rátérnék ennek 

részletes ismertetésére, Mészáros Istvánt idézem, aki a terjesztés fontos aspektusát világítja 

meg. „A média szerepe itt borzasztó fontos volt, lévén, hogy ezt nem lehetett olyan mértékben 

sokszorosítani, hogy azt Erdélyben tömegcikként kapdossák és olvassák, nem is beszélve 

arról, hogy az emberek a saját barátaikkal sem merték megbeszélni... Szerintem akkor is, most 

is, sokkal többet tudtak az emberek az ELLENPONTOKRÓL a Szabad Európa Rádióból, 

mint saját olvasmányélményeikből.”
19
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Szőcs két más-más körben forgó személyiséget kapcsol be az ELLENPONTOK 

áramkörébe. Az egyik az erdélyi kultúra élő klasszikusa, Sütő András.  

SA: Határozottan végiggondoltam, hogy az ELLENPONTOK szerkesztői számára katasztrófa 

lett volna velem gyakorlatilag együttműködni, ezért úgy egyeztünk meg Gézával, hogy ő 

tájékoztat időnként arról, ami történik. Nagy örömmel hozta el hozzám az első számot, amit 

kinyomtak. Emlékszem, hogy valamiért későn kelvén, a hálószobába hozta be, igen-igen nagy 

szerencsénkre. Ugyanis, ha nem a hálószobámban találkozunk, és nem ott mutatja meg 

nekem, hogy mit csináltak, hanem itt, ahol most beszélgetünk, vagy a dolgozószobámban, 

vagy a konyhában, akkor már egy óra múlva Gézát letartóztatták volna. 

K: Nem tudnál visszaemlékezni, hogy milyen benyomásod volt az olvasottakról?  

SA:   Dehogynem. Amikor nyugodtabban átnézhettem... de emlékszem arról beszélgettünk 

beleolvasgatva a szövegbe, hogy megítélésem szerint rövidebb szövegekre, mozgósítóbb, 

tényszerűbb, zsurnalisztikai fogalmazásra lenne szükség. /70. o./ Géza is egyetértett. Arra 

hivatkozott, hogy az a szám korábban, nem a lapnak készült anyagból állt össze. Azért sem 

tartottam racionálisnak a bekapcsolódásomat, mert akkor én már elkezdtem illegálisan közölni 

Magyarországon, minden olyan szövegemet, amit itthon nem engedélyeztek volna. Tudni 

kell, hogy az akkori magyar pártvezetés elnézőbb volt az erdélyi kisebbségi sérelmeket 

tárgyaló szövegek iránt, mint saját belső ellenzékével szemben. Ezért támadt az a furának is 

nevezhető szituáció, hogy míg ottani írók, publicisták, politikusok száját befogták vagy 

eltiltották őket, addig erdélyi íróként viszonylagosan könnyebb volt bizonyos dolgokat 

közzétenni. A pártvezetésben is voltak olyanok, akik nem utasították el egyértelműen ezeket a 

megnyilatkozásokat. Példaként talán Szűrős Mátyást hozhatnám fel.
20

 

A másik, más körökben neves személyiség, Kelemen Attila állatorvos és költő.  

K: Honnan értesültél az ELLENPONTOK létéről? 

KAT: Személyesen Szőcs Gézától. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy 80-ban megjelent 

az IGAZ SZÓ antológiája, az „Ötödik évszak”, amiben nekem is volt pár versem.
21

 A 

kolozsvári rádiónál tartott irodalmi bemutatkozáson és a marosvásárhelyi Színiakadémián 

együtt léptünk fel Gézával. A kapcsolat kölcsönös barátsággá fejlődött. Gyakran járt ide 

hozzám, és jelezte a lapindítási szándékot. Az volt a kérdés, hogy hajlandó lennék-e a 

mezőgazdasági részt patronálni. Minden további nélkül ráálltam. 

K: Konkrétabb formában mikor jutott tudomásodra az elkészült kiadvány?  

KAT:  Azt hiszem már az első számoktól kezdve. A lapot meg is beszéltük Gézával. 

K: Végül is miért nem kértek fel arra, hogy mezőgazdasági témákról írjál?  

KAT: Az az érzésem, hogy azért, mert nem született meg a mezőgazdasági szám. Géza tudta, 

hogy engem elég szoros barátság fűz a magyarországi szamizdatosokhoz. 

K: Konkrétabban kihez? 

KAT:   Krassó Gyurihoz például. Gyakran voltam a lakásán, megbeszéléseken is részt 

vettem. Géza tudta, hogy ott sok emberrel kerültem kapcsolatba.  

K: Annál inkább sajnálatos, hogy ilyen tapasztalatok után nem kapcsoltak be a szerkesztésbe. 

KAT:   Mi nagyon komolyan megbeszéltük, mit, hogyan kéne csinálni. Attól függetlenül 

Ara-Kovácsot is jól ismertem. Járt a házamhoz.  

K: A lappal csak Gézán keresztül tartottad a kapcsolatot? 

KAT: Azt a lépcsőzetes konspiratív leosztást én jónak tartottam. A találkozások sűrűsödtek. 

Itt volt egy csomó anyag abból a nyolcas számból, amiben a programtervezet volt. (...) Azt 

elég alaposan átvitattuk emlékezetem szerint. Volt jó néhány észrevételem, amit Géza is 

helyeselt. Akkor a mezőgazdasági számot is alaposabban megbeszéltük. Kik lehetnek azok, 
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akikre számítani lehet. Mondanom sem kell, kevesen voltak azok, akik akartak is, meg tudtak 

is írni...
22

 /71. o./ 

Az ELLENPONTOK vásárhelyi terjesztésében, úgy tűnik, kulcsszerepe volt Kelemen 

Attilának. Nagyon nehéz megtalálni, mivel az RMDSZ mezőgazdasági szakértőjeként 

állandóan úton van. Amikor végre sikerül megbeszélni egy találkozót, megint közbejön 

valami. Csíkszeredából Marosvásárhelyre utaztomban, Déda előtt néhány állomással 

elromlott a mozdony. Természetesen senki nem közölt semmit, a vasutasok egymásnak 

ellentmondó híreket morogtak a kérdezősködő utasoknak, a talpalatnyi állomás telefonja nem 

működött. Persze az sem biztos, hogy elromlott a mozdony, hanem akaratlanul is az akkoriban 

gyakori vasutas sztrájk szenvedő alanyai voltunk. Hisz kétórás várakozás után saját 

mozdonyunk vitt be Marosvásárhelyre. A legkiábrándítóbb, mint annyi más romániai hasonló 

tapasztalat alkalmával, a megdöbbentő közöny, amivel az emberek viszonyulnak ahhoz, ahogy 

az állam, az intézmények – ezúttal a vasút – csúfot űz belőlük. Az utazóközönség legaktívabb 

tagjai székely legények voltak, talán öten, akik kőhajító versenyt rögtönöztek igyekezve 

átdobni a lustán csörgedező Marost. Ők voltak azok is, akik átegyensúlyozva egy életveszélyes 

függőhídon megpróbáltak autóstoppozni a túloldali műúton, sikertelenül, s szinte lemaradtak 

a hirtelen elinduló vonatról is. Egyébként az utasok ácsingóztak, szemlélődtek, nemlétező 

ivóvizet kerestek, heverésztek a kiégett, olajos füvön, akinek itala volt, italozott, egy hátsó 

vagonból lelkes kurjongatás hallatszott. Úgy tűnt csak én sietek, másnak az idő se nem pénz, 

se nem posztó. Sokkal inkább egy parttalan folyam, amelyben az ember bölcs bivalyként 

hűsöl. 

Természetesen Kelemen Ata nem várta meg, míg megérkezem, s míg közelharcban 

elfoglaltam egy működő állomási telefonkészüléket. Édesanyja viszont megígérte, hogy 

megpróbálja valahol a városban utolérni, s apósom lakásán visszahív. Éjféltájban csengett a 

telefon, hogy Attila rendelkezésemre áll. Apósom levitt kocsival, s Ata alma és olajbogyó 

illatú padlásszobájában nekifoghattunk emlékezni. Talán nem volt véletlen, hogy 

beszélgetésünkre bekapcsolva maradt a rádió. Az óvatos alattvaló ezzel a trükkel próbálta 

zavarba hozni a lehallgatózó hatalom kíváncsiságát a decemberi események előtt is. 

Marosvásárhelyi Tompa Gábor is, aki akkor sokat tartózkodik Kolozsváron, és gyakran jár 

Bukarestbe. Ô is olvassa az ELLENPONTOKat, egy alkalommal Vári Attila író és Spielman 

Mihály történész is találkozik a lappal Kelemen Attila lakásán. Szőcs egy Nagy Levente nevű 

grafikust is említ mint az ELLENPONTOK marosvásárhelyi terjesztőjét.
23

 Fent nevezettről 

bővebbet nem sikerült megtudni, levélbeni megkeresésemre nem reagált. Ágoston Vilmostól, 

akiről kiderült, szintén vitt ELLENPONTOKAT Marosvásárhelyre, azt hittem, sikerül 

pontosabb adatokat szerezni. Amint azt az V. fejezetben olvashatjuk, legalább két ember tőle 

kap ELLENPONTOKat, de Nagy Leventére nem emlékszik. 

Marosi Barna viszont, a híres író, Molter Károly fia akarva-akaratlanul belecsöppent az 

ügybe, bár mi sem állt tőle távolabb, mint egy szamizdat folyóirat. 

MB: Én ELLENPONTOKat tulajdonképpen nem láttam. Ezzel nem kell dicsekedni, ez egy 

negatívum. Na most Erdélyben olyan rettenetesen kevés /72. o./ ellenállás, vagy minek 

nevezzem ezt – volt, bár ezreket vittek börtönbe. Szervezett ellenállás nem volt. Éppen ezért 

az ellenállás legkisebb nyoma is megérdemel minden tiszteletet és minden utólagos figyelmet. 

Géza rendszeresen járt ide, de sosem mert hozni ELLENPONTOKat. Ugyanakkor, ami 

ellenállás volt, borzasztóan súlytalan volt. Azért én azt mind a mai napig nem hiszem, hogy 

azt itt állították elő. Én az akkori ELŐRÉnél dolgoztam, de ELLENPONTOKat nem láttam. 

Talán éppen ezért. De még Szilágyi Pista sem, nem is beszélve Szilágyi Dezsőről az ELŐRE 

akkori főszerkesztőjéről.  

K: Isten őrizzen, hogy a Szilágyi Dezső kezébe került volna!  
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 BKAT. 1-2. old. 
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MB: Na jó, csak értsd meg! Ez egy olyan dolog, hogy a Szilágyi Dezső alkalmazottja volt a 

Géza apja. Mégis megvédte...
24

 

Azt, hogy Marosi Barna miképpen került kapcsolatba, ha nem is a lappal, de a 

felgöngyölítési akcióval, a továbbiakban látni fogjuk. Kozma Szilárd csíkszeredai költő 

viszont fájlalja, hogy a Székelyföldet figyelmen kívül hagyták az ellenpontosok. Az idő tájt ő 

Nagybányán folytat főiskolai tanulmányokat, s ott citálja be az intézmény szekusa egy más 

ügy kapcsán, ahol az ELLENPONTOK felől is érdeklődnek.
25

 Kozma, önhibáján kívül, nem 

ismerheti pontosan az ellenpontosok és a Székelyföld viszonyát. Szőcs Géza ugyanis tesz egy 

óvatos, inkább gesztusértékű kísérletet arra, hogy a lap oda is eljusson. Igaz nem Csíkba, 

hanem Háromszékre. Bogdán László sepsiszentgyörgyi írót nem éri váratlanul a 

megkeresésem: olvasta a ROMÁNIAI MAGYAR SZÓban a budapesti VILÁGból átvett interjút 

az ELLENPONTOK történetének kutatásáról. 

BL: Én Darkó Istvánnal gyermekkora óta jó barátságban voltam, s rajta keresztül ismertem 

meg Szőcs Gézát. 1982. október 19-én, egy szombat délután látogatott meg,
26

 akkor beszélt az 

ELLENPONTOKról, kérdezte, láttam-e, mi a véleményem róla, lenne-e kedvem részt venni 

benne? Géza még hétfőn is visszajött, akkor is találkoztunk.  

K: Mit válaszoltál az általa feltett kérdésre?  

BL:  Hogy lenne kedvem hozzá.  

K: Mutatott neked akkor ELLENPONTOKat?  

BL:  Mutatott. 

K: Hogy ehhez neki is köze van, mondta?  

BL: Mondta. 

K: És hogy még kiknek van hozzá köze, arról szólt?  

BL: Arról nem. 

K: Nem emlékszel, mit tartalmazott az a szám, amit megmutatott?  

BL:  Én azelőtt már láttam Bukarestben több számot. Ez ‟82 nyarán volt.  

K: Megmondhatod, kinél?  

BL:  Nem. Nem érdekes. 

K: Számomra nagyon is érdekes, mert most hallom először, hogy az ELLENPONTOK 

Bukarestben is terjedt volna? /73. o./ 

BL: Egyáltalán nem érdekes. Még nem lehet múltnak tekinteni azokat az éveket. Bizonyos 

neveket nem említenék.  

K: Úgy gondolod, még bántódásuk lehet?  

BL:  Maradjunk ennyiben.
27

 

K: Te tudod. Ott hagytuk abba, hogy amikor Gézával beszélgettél, számodra nem mondott 

újat. 

BL: Így van, egyáltalán nem. A SZER-ban is rendszeresen hallgattam az ismertetéseket. A 

román műsorokban is foglalkoztak vele. Az „Actualitatea romînească”
28

-ban, a „Kelet-

európai Szemlében”, a folyóiratszemlében. Több műsorban.  

K: Nálad hagyott Géza ELLENPONTOKat?  

BL:  Nem hagyott.
29
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 BMB. 1. old. 
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 BKSZ. 1-2. old. 
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 1982-ben október 19-e keddi napra esett 
27

 Bogdán László interjún kívül arra utalt, hogy az ELLENPONTOK román nyelvű fordítását külföldről juttatták 

vissza Bukarestbe. Mivel a SZER-hez és általában Nyugatra csak a lebukás után jutott ki az ELLENPONTOK 

több száma (például a SZER-hez csak ‟83 januárjában jutott ki a hetes.), valószínű, hogy egy későbbi eseményt 

emlékezete előrehoz. 
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 „Román aktualitások”: a SZER román nyelvű adásának egyik legnépszerűbb, Erdélyben a magyarok által is 

hallgatott műsora. 
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Bizonyára szembetűnik az olvasónak, a válaszok szűkszavúsága. Ez jól érzékelteti a 

sejtekbe, talán a génekbe lerakódott gyanakvást, és nem utolsósorban azt a groteszk helyzetet, 

amibe a kérdésfeltevő belekényszerül. Nyilván ő is, akárcsak az olvasó, tudni szeretne inkább, 

mint sejteni. Elkerülhetetlen, hogy olyan kérdéseket ne tenne fel, amelyeket kihallgatóik 

szájából már ne hallottak volna a kérdezettek. S ez az egybehangzás nem ösztökéli 

őszinteségre, nyíltságra a gyanakvástól még el sem idegenedett interjúalanyt. 

A Bogdán László által említett időpontban Szőcs Géza Balogh Edgár fiánál, Andrásnál 

lakik Sepsiszentgyörgyön. 

K: Önök korábban is kapcsolatban voltak Szőcs Gézával? A ’82. októberi látogatása nem volt 

rendkívüli dolog? 

BA: Annyiban rendkívüli volt, hogy én Gézát a feleségem unokaöccsének a temetésén 

ismertem meg Nagyváradon
30

, ahol azt hiszem életünkben másodszor, vagy harmadszor 

találkoztunk. Akkor beszéltük meg, hogy ha Sepsiszentgyörgyön jár, látogasson meg, 

szívesen látjuk. Egészen érintőlegesen a Géza személye kapcsán kerültünk mi valamilyen 

módon kapcsolatba az ELLENPONTOKkal, de konkrétan semmiről sem tudtunk. 

K: Minden előzetes értesítés nélkül jelent meg Géza? 

BA: Telefonált előbb. Én éppen a színházban voltam, próbáim, előadásaim voltak. Amikor a 

feleségemnek ideje volt, elvitte ide-oda, ahova ő kérte... Két napig volt nálunk. Gyakorlatilag 

az ELLENPONTOKról nem is volt szó. Egy éjszaka, amikor egy társaságból mentünk haza, 

akkor kérdezte meg. Én el is felejtettem, hogy őszinte legyek, majd eszembe juttatták ott, ahol 

ezzel foglalkoznak.  

K: Mit kérdezett Géza? /74. o./ 

BA: Annyit kérdezett, hogy érdekelne-e?. Mondtam, persze hogy érdekel, valamit hallottam 

róla, szívesen beleolvasnék. Ő akkor adott is egyet. Én belelapoztam – volt éjjel három óra, 

mikor ideadta –, címeket olvastam el, néhány sort, de hogy mi volt, azt ma már nem tudnám 

megmondani. (...)  

K: S az nem maradt Önnél? 

BA: Én rohantam reggel a próbára, mikor Géza megkérdezte, hogy hol van az 

ELLENPONTOK. Visszaléptem, s odaadtam neki, mert ott volt az ágyam mellett, egyéb 

újságok közt. Tehát tulajdonképpen nem is beszéltünk erről többet.
31

 

 

Nem kevésbé problematikus a váradi terjesztés sem. A visszaemlékezésben vibráló 

ingerültség jelez egyfajta feszültséget. Az illegális szerkesztő, író is „hatni” szeretne és 

visszajelzéseket kapni az olvasótól. Ugyanakkor alapkövetelmény, hogy a szerkesztés és 

nyomtatás színhelyét óvják azzal is, hogy a környékén lehetőleg ne bukkanjanak fel saját 

kiadványai. További vitatéma, hogy a kül- vagy a belföldi terjesztésre fektessenek-e hangsúlyt. 

AKA: Elmondom, mi volt a szereposztás. A sokszorosítás, amikor már részt vettek benne, a 

Tóthék lakásán történt. A legfontosabb dolgokat kocsin elvittük Karcsiékhoz. Ők éjszaka 

lenyomtatták a megfelelő mennyiséget, majd a lenyomtatott lapokat visszaszállítottuk a 

lakásba. (A konspiratív lakásra céloz, amiről korábban szó volt.) Ott összefűztük, s onnan 

történt a disztribúció. Én voltam az, aki összeállította az anyagot, koordináló szerepem volt. 

Tóthék belementek a terjesztésbe is. De a terjesztéssel igazából Szőcs Géza foglalkozott, sőt a 

Nyugattal való kapcsolattartásban is kiemelkedő szerepet játszott. Persze nehogy úgy tűnjék, 

hogy mindenki ennyire szakosodott. Mindenki elvégzett minden feladatot. Például az anyagok 

gépelését a Tóth felesége csinálta hónapokon át.
32
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 Darkó István 1982. szeptember 7-én halt meg. Temetése szerző emlékezete szerint szombaton, szeptember 11-

én volt, Nagyváradon a Rulikovszky temetőben. 
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Amikor az ELLENPONTOK lebukása nyomán kihallgatottak egyikének a neve felmerül, 

Ara-Kovács kijön a sodrából. 

AKA: Hadd ne nyilatkozzam erről. Karcsi mindent tud. Tudniillik az történt, hogy Tóth 

Karcsi elkezdte terjeszteni saját körében a lapot, amit megtiltottunk mindenkinek. Legfeljebb 

Gézának volt megengedve, hogy saját körében terjesszen. Ráadásul ő nem járt a nyomdánk 

közelében. Ezért nem kockáztatott semmit, és nem is tudott semmiről. Viszont ha Karcsi 

lebukik, akkor nagyon sok minden lebukik. Ez volt a logika. Neki meg volt tiltva! Ennek 

ellenére Karcsi négy-öt embernek odaadta. Utóbb kiderült, hogy onnan nem nagyon szivárgott 

ki a dolog.
33

 

Az egy nyilatkozaton belüli kettős viszonyulást az magyarázhatja, hogy míg a gépelt 

példányok időszakában jobb volt, ha többen terjesztik a kevés példányt, a nyomtatás 

megkezdésekor új helyzet állt elő. Bár az időpontok tisztázatlanok, úgy tűnik ez a magyarázat 

sem egészen egyértelmű, a nyomtatás megkezdése után Tóth már nemigen terjesztette a lapot. 

/75. o./ 

TKA: Kezdettől úgy volt, hogy elsősorban Géza fogja terjeszteni. A közzététel fontosabb 

módja a nyugati médiákon keresztül történt. Gondolom, elsősorban Attila juttatta ki, bár 

például a hetes számot a mi egyik barátunk vitte ki Magyarországra. Úgy tudom, a 

Memorandumot és a Programjavaslatot olvasta be a SZER. Mint utólag megtudtuk, igen sok 

embert foglalkoztatott az ilyen módon megismert ELLENPONTOK. 

K: A magyarországi terjesztés is foglalkoztatott titeket?  

TKA:  Engem személy szerint nem. 

K: Arról tudsz, hogy a BESZÉLŐben ismertették az első négy számot?  

TKA:  Csak miután átkerültünk Magyarországra, szereztem tudomást róla.  

K: Arát idézem: „Karcsi ezt majd magyarázza ki!” Szerinte neked nem volt jogosultságod a 

terjesztésre... 

TKA: Szerinte ki kellett volna ezt a jogosultságot megadja?  

K: Szerinte csak Gézának volt erre felhatalmazása.  

TKA:  Én erről nem tudok,  

K: Akkor soha nem vetette szemedre? 

TKA: Nézd, bárkinek is adtam oda, ő arról tudott, hogy továbbadtam. Azt nem mondtam 

meg, hogy kinek. Egy bizonyos pontig nem volt ellene kifogása. Amikor volt, én döntöttem 

úgy, hogy nem adom oda többet embereknek. Nem ő tiltotta meg, hanem én javasoltam, és ő 

egyetértett ezzel. Takács Ferinek és Csizmadia Gyurinak az ismerősei közül jutott hozzánk 

vissza a hír. hogy ők olvasták ezt. Ha hozzánk eljutott ez a hír, eljuthatott a szeku fülébe is.
34

 

Az említett Takács Ferenc, aki első beszélgetésünkön megkért, hogy sem a munkahelyét, 

sem a tartózkodási helyét ne hozzam nyilvánosságra egy esetleges publikálásnál, a második 

alkalommal, amikor néhány nem eléggé érthető részlet pontosítását kértem, úgy nyilatkozott, 

hogy már egyáltalán nem biztos abban, amit előző alkalommal nyilatkozott. Ennek ellenére, 

mivel mások által is megerősített adalékokról van szó, közlöm. 

TF: A lapot bizonyos mértékig én is terjesztettem. Vagyis a Tóth Karcsitól kapott 

példányokat én is odaadtam másoknak. Olyan embereknek, akikben megbíztam. Elég soknak 

a baráti körömből. 

K: Fontos lenne ezt tudni, mert vita folyt és folyik arról, hogy jól volt-e terjesztve a lap? 

TF: Nyilván azért is fontos, hogy kiderüljön, hogyan bukott le a lap, ugye? 

K: Nem a lebukás szempontjából fontos számomra, hanem hogy a terjesztés kiket, milyen 

rétegeket érintett...  

TF:  Neveket nem szeretnék mondani... 
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K: Jó, akkor ne mondj. De legalább a foglalkozást, vagy földrajzilag lokalizáld a helyet, ahol 

terjesztetted. 

TF: Én elsősorban tanároknak, mezőgazdasági mérnököknek és másoknak adtam oda. 

Papoknak is. 

K: Például a papok közül kiknek? /76. o./ 

TF: Nem tudom, mondjak nevet? 

K: Miért ne? Már mindenki megkapta a „büntetését”. Ma már inkább dicsőség olvasni az 

ELLENPONTOKat, mint bűn, nem? 

TF: Nem csak az ELLENPONTOKat terjesztettem, hanem mást is. A Párizsi Magyar 

Füzeteket például. Papok közül egyet tudnék megnevezni. Kapcsold ki a magnót!(...) 

Betegyük?  

K: Szerintem büszke lenne rá. 

TF: Mondom, nemcsak azt, minden hasonló kiadványt. 

K: Akkor már Szentimrén volt lelkész Katona János? 

TF: Igen, Szentimrén. Együtt ingáztunk. Rendkívül tisztességes embernek tartottam. 

Ellenzéki volt. Nyilván odaadtam neki olvasni. 

K: Agrármérnökök közül? 

TF: Hogy is hívják? Magyar szakos tanár volt az apja... Demkó Dénes! (...) 

K: Téged megbízott Tóth Karcsi a terjesztéssel? 

TF: Nem bízott meg. Azt sem tudom, jóváhagyta volna-e? Ezek annyit tudtak, hogy van egy 

lap, amit tőlem kaptak. Semmi mást. 

K: Nem is érdeklődtek? 

TF: Azt válaszoltam nekik, hogy nem jó mindent tudni. Én sem tudtam egyébként sokkal 

többet.
35

 

A másik, aki engedelmeskedett az „olvasd és add tovább”, a fülszövegben is szereplő 

felhívásnak, Csizmadia György. Ma is Nagyváradon él, abban az események idején új, de 

kilenc év alatt szinte felismerhetetlenné kopott lakónegyedben, ahol Ara-Kovács is lakott. 

CSGY: Tóth Karcsiékkal már korábban megismerkedtem, vagy az Ady-körön, vagy az 

Irodalmi Kerekasztal alkalmával.
36

 Kértem tőle Lukács György könyveket. Attól kezdve 

jártam hozzájuk, főleg könyvekért, s természetesen beszélgettünk. Azt hiszem ‟82 

szeptemberében, vagy októberében adott valamit újságba csomagolva. 

K: Minden kommentár nélkül? 

CSGY: Azzal, hogy olvassam el, és mondjam el a véleményem. Az ELLENPONTOK két 

száma volt, azt hiszem az első és a második. Mondta, hogy kész a harmadik, a Lăncrănjan 

könyvvel foglalkozó. Azt mondta, majd azt is ideadja.
37

 

K: Nem kérdezted, honnan van, kik csinálják 

CSGY: Kérdeztem, hogy kik csinálják, nem mondta meg, pontosan nem emlékszem, hogy 

utasította el, de nem mondta meg. 

K: Hogy reagáltál az olvasottakra? 

CSGY: Nagyon megörültem, hogy végre itt is megkezdtek mozogni. Egy valamivel nem 

értettem egyet, aztán igazat adtam abban is. Azt állították, hogy a nem/77. o./zeti kérdést nem 

lehet megoldani a szocializmus keretein belül. Akkor én még hittem, hogy lehet. 

K: Szóval azt hitted, hogy meg kell kicsit reparálni, de alapjában véve jó a „szocializmus”? 
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 BTF. 5-6. old. 
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 Amikor a szekuritátén kérdezik, azt mondja majd, hogy Gyulai Katalin mutatta be Tóthéknak, s ezt elmondja 

az érintettnek. Gyulai, bár sokáig retteg, hogy emiatt beviszik, végül is megússza zaklatás nélkül. (Gyulai 

Katalin szóbeli közlése.) 
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CSGY: Igen, így van. (...) Én is továbbadtam az ELLENPONTOKat, ott Semjénben 

kollégáknak. Például Tar Erzsébetnek. Ő történelem-magyar szakos tanárnő volt. Aztán még 

valakinek akartam, de már nem kerülhetett rá sor.
38

 

Csizmadia nem beszél arról, hogy volt évfolyamtársának is odaadta. Akárcsak a szekun, 

nekem sem mondta el. Diószegi Erika neve az Ara-Kováccsal folytatott egyik beszélgetésen 

merült fel. Nagyon meglepődött, amikor felkerestem. 

K: Honnan kapta az ELLENPONTOKat és milyen körítéssel? 

DE: Tudtam, hogy szamizdat folyóiratot kaptam. Egyetemi kollégám adta ide, Csizmadia 

Gyuri. A fiam születésnapját ünnepeltük, amikor lerohant ide november 9-én, hogy baj van. 

Jó ideig én is alaposan be voltam rogyva. 

K: Nem emlékszik a lapok tartalmára? 

DE: Biztos, hogy benne volt Király Károlynak egy szövege, amiben a gépkocsibalesetéről ír, 

meg hogy sugarazták, satöbbi. És a Paul Gomáék is benne voltak. Volt egy kifejezetten 

Kádár-ellenes cikk.
39

 

K: Ön kért valami „érdekes” olvasnivalót? 

DE: Nem. Gyuri volt az egyetlen olyan kollégám az egyetemen, akivel emberibb viszonyban 

voltunk. Én mindig tanultam tőle valamit. Ő hozta nagy titokban a lapot, és én örültem, hogy 

megbízott bennem. 

K: Ara-Kovács öntől hallotta, hogy ön is olvasta a lapot? 

DE: Nem tudok rá visszaemlékezni. Ha mondtam is, legfeljebb annyit, hogy járt a kezemben. 

Mondtam, mint olyannak, akiről feltételeztem, hogy érdekli. Nekem Tóthékkal nem volt 

semmilyen kapcsolatom. 

K: Ahogy ön kapta, vissza is adta? 

DE: Igen, visszaadtam. Az égvilágon senkinek nem mondtam. Gyáva voltam én ahhoz. Így 

nem is kerestek meg. Gyuri nem vallott rám, más meg nem tudta.
40

 

Visszaadva a szót Tóth Károly Antalnak, elismeri, hogy azzal is védeni kell a lapcsinálás 

helyét, hogy ő ne terjessze. Valamiért azonban ezt a közös döntést felülbírálja. 

TKA: Később mégis úgy döntöttem, hogy odaadom Király Ernőnek olvasni. De ennek kettős 

oka volt. Még a nyár folyamán odaadtam négy számot olvasásra Nagy Bélának. Ernőhöz 

sokszor elmentem. Egy alkalommal elmondta, hogy Bélával mentek le Bukarestbe a Béla 

kocsijáért, és ő mondta neki, hogy olvasta az ELLENPONTOKat. Kérdeztem mit mondott, 

honnan vette? Azt nem mondta meg, válaszolta Ernő. Hozzátette, hogy ő úgy szeretne 

legalább egy számot látni. Nálunk egy szám sem volt, Attilától kellett elkérni. S akkor Attila 

azt mondta, ez nagyon jó, mert szeretné, ha valamilyen biztos helyre eltennénk ezeket az 

ELLENPONTOK számokat. Az tény, hogy Attila tudta, hogy kinek kellettek a szá/78. 

o./mok. Tehát téves a vád... várj csak, nem biztos, hogy tudta. Talán csak azt mondtam, hogy 

egy ismerősömnek kell.
41

 

A terjesztésnek ez a momentuma külön figyelmet érdemel, mert sok bonyodalom fog még 

ebből származni, mind az ELLENPONTOKat raktározó ügyvédre, mind Tóth Károly Antalra 

nézve. 

Király Ernő nem zárkózik el semmilyen kérdés elől, s mi tagadás ez a magatartás a 

legszimpatikusabb a kérdező számára. 

KE: Nekem nagyon jó memóriám van, és amikor én dátumot mondok, akkor elhiheti, hogy az 

úgy is volt. 

K: Akkor próbáljuk ki. 1982. október 12-e körül adott önnek Tóth Károly ELLENPONTOKat? 

KE: Nem, sokkal korábban. 
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K: Akkor kezdjük ott, amikor ön Bukarestbe ment Nagy Bélával elhozni az autóját. 

KE: Értse meg. Számomra ez a kiindulópont. Az Olt völgyében autózhattunk, tehát már 

jövünk hazafelé a Nagy Béla kocsijával – Bélának nem volt hajtási engedélye –, én vezettem. 

Augusztus 7-e volt. Megkérdezi Béla, hogy tudom-e, mi az a szamizdat? Becsületesen 

megmondtam, már pedig nem tudom.
42

 Beszélt arról, hogy ő már pedig látott és olvasott is 

szamizdatot. És legjobb tudomása szerint Romániában is van ilyen. 

K: Idézett is belőle? 

KE: Semmit az égvilágon. Én akkor tudtam meg, hogy egyáltalán ilyesmi létezik 

Romániában. 

Amikor Tóth Károly Antal kéri tőle a Helsinki Záróokmányt, ő szintén kéréssel fordul 

hozzá. 

KE: Szeptember elején (a 2. beszélgetés alkalmával pontosít: 5-e, a születésnapja táján 

történhetett) említettem neki... Nem említettem a Nagy Béla nevét, de akár említhettem volna 

is, ezzel semmi rizikót nem vállalok, én nagyon jól tudtam, hogy Tóth Karcsi kicsoda. Azt 

sem tudtam, hogy ezt úgy hívják, hogy ELLENPONTOK. „Nézz ide, ha valahol a kezedbe 

akad, és ide tudod adni egy órára, add ide nekem!” Azt mondja Karcsi, nem hallottam 

ilyesmiről, ésatöbbi, ésatöbbi. Abszolút konspiratív választ adott. Akkor én ezt el is hittem 

neki, mint ahogy az égvilágon mindent elhittem bizonyos embereknek. Mert azért még 

vannak olyan emberek, akiknek hinni lehet. Október 12-őt mondott? /79. o./ 

K: Igen, Karcsi erre az időpontra emlékszik. 

KE: Nagyon rosszul emlékszik. Legjobb tudomásom szerint szeptember utolsó keddjén
43

 

délután megjelenik Tóth Karcsi. Itt ebben a lakásban. „Ernő, említettél valamit, hogy 

olvasnád szívesen. Tessék, itt van.” Mondom, mi ez. „Amit kértél.” „Mondom, mit kértem, 

ésatöbbi, ésatöbbi.” Hogy én elfeledkeztem? „Biztos nem feledkeztem el. ” Na most mit 

hozott be nekem Karcsi? Az ELLENPONTOK első négy számát. De ez csak később derült ki. 

Az egész bele volt csomagolva az olasz rádió és televízió műsorfüzetébe, és az egész benne 

volt egy sárga nylonzacskóban. Tehát szeptember utolsó, vagy utolsó előtti keddjén elhoz 

még, egy külföldi emigráns magyar lapot, azt nem hagyta itt. Azt mondta, „olvasd el”. A cikk 

címére határozottan emlékszem: „Erdély megszólal. ” Ebben a lapban írtak az 

ELLENPONTOKról.
44

 Elolvastam, nem hagyta nálam, magával vitte. Karcsi azt mondta 

nekem: „egyrészt, mert kérted, másrészt meg szeretném, ha megőriznéd”. „Karcsikám, el van 

intézve.” 

K: Tehát ön nem ELLENPONTOKat kért tőle? 

KE: Én, amikor kértem, ugyanazt a ködösített valamit kértem, amit Nagy Bélától hallottam, 

nem az ELLENPONTOKat. 

K: Karcsi egy hónappal ezelőtt mondta nekem Göteborgban, szinte szó szerint tudom idézni: 

ön azt kérte, hogy legalább egy számot mutasson meg az ELLENPONTOKból. 
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 Ugyanerről a második beszélgetésen így nyilatkozik. „Én az egészet jóval a kihallgatásom után olvastam el, 

azt a szót, hogy »szamizdat« akkor olvastam először, mert be volt tűzve az egyik számba egy kis fecni: 

folyamatosan jelennek meg szamizdat testvérlapjaink Magyarországon, Galamb u. V. kerület, ésatöbbi, ésatöbbi. 

S akkor gondolkoztam rajta, hogy mi a jóistent jelent az, hogy szamizdat? 

K: Amikor Nagy Bélával erről beszéltek, minek nevezték azt, amiről beszéltek?  

KE:   Az úgy volt, hogy Nagy Béla beszélt, és én hallgatom. És nem tudok semmit. Felhívom a figyelmét Nagy 

Béla becsületességére. 1982. augusztus 7-én szombaton volt, valahol Rîmnicul Vîlcea és Szeben között. Ezt a 

szamizdat kifejezést Béla nem használta. ” (2. KE. 1-2. old.)  

Hogy a két nyilatkozat közül melyik a hitelesebb, azt minden összefüggés figyelembevételével sem könnyű 

eldönteni. 
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 Az utolsó előtti keddről van szó, 1982. szept. 21-ről.  
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 Deák Ernő (Bécs): Megszólal Erdély. – „ELLENPONTOK” címmel megszületett Erdélyben is az első 
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KE: Ez mesebeszéd. Én még akkor sem tudtam, mi van nálam, miután azt a cikket elolvastam 

abban az emigráns lapban. Az a négy szám, persze ez csak később derült ki, itt lapult a 

fiókomban.
45

 

Az hogy pusztán szamizdatról, vagy konkrétan az ELLENPONTOKról beszélt-e Király 

Ernő Nagy Bélával, illetve Tóth Károllyal, csak látszólag jelentéktelen részlet. Mert, ha ő 

valóban nem tudja, mi van a sárga műanyagzacskóban, akkor gyanú fölött áll, ugyanis a két 

nap múlva bekövetkező kihallgatáson, ha akarja sem árulhatja el, mi van nála. Sajnos a 

kérdést nem lehet jobban tisztázni, mert mind Király Ernő, mind Tóth Károly Antal 

ragaszkodik saját változatához. 

Tovább bonyolódik a történet, amikor az ügyvédnél raktározott lappéldányok 

visszaszolgáltatásának a kérdésköréhez érünk. Mind a körülmények, mind az időpont másképp 

él az érintettek emlékezetében. A harmadik szereplő, aki pontosíthatna, nem emlékszik erre a 

részletre, a negyedik nem nyilatkozik. A visszaadás pillanatáig Királyt kétszer behurcolják a 

szekuritátéra, de szerinte még a lebukás is megelőzi a lapok visszaadását. Így ezen a szövegen 

belül is dilemmatikussá válik, hogy hova is illeszkedik inkább a történet. 

K: Azt hiszem, kimaradt egy mozzanat, az, amikor Tóth Károly visszakérte az Önnek átadott 

ELLENPONTOKat. 

KE: Nem, az sokkal később volt. Valamikor december elején. Több mint két hónapig voltak 

nálam a lapok. /80. o./ 

K: Tóth Károly két hétre emlékszik. 

KE: Ugyan kérem! Ez egy totális és monumentális marhaság. Sőt bizonyos szempontból 

disznóság! Több mint két hónapig voltak nálam, s ennek ellenére becsületesen el sem 

olvastam. (...) Na most a lényeg az, hogy Karcsi szerint ezután kezdtek kérdezősködni 

felőlem. (Király a lebukást követő kihallgatások alatt megpróbál találkozni Tóthtal. Tóth 

szerint erre az őt kísérő szekusok felfigyeltek. Később részletesebben erről.) Következő héten 

kapok egy telefonüzenetet, ami így szólt: „Varga Gáborné vagyok”. Csak azt nem tudom, 

hogy valóban Hajni beszélt, vagy Tóth Ica. Azt mondja: „Egy jogi tanácsra van szükségem. 

Holnap kilenckor ott lehetek a bíróságon?” Mondom, természetesen, állok rendelkezésére. 

Másnap reggel a megbeszélt időben nem Hajni, hanem Ica jelentkezik. Bevittem az ügyvédi 

kollégium nagytermébe. A következő kérdést tette fel nekem. „Ernő, tudod milyen helyzetben 

vagyunk, szeretném, ha elvállalnád a védelmünket. ” Ica én szívesen elvállalom, de én abban 

az esetben, ha kiderül, hogy nálam is járt a cucc, csak tanú lehetek. Akkor még semmi jele 

nem volt annak, hogy erről bárki is tudna. Ha rámbizonyítják, akkor kénytelen leszek tanú 

lenni. Ha nem, leszek védőügyvéd, minden további nélkül. Pár nap múlva megjelent Karcsi, s 

elmentünk a már említett kocsmába, s jó három, négy óra hosszat beszélgettünk. Akkor én 

már beleolvastam a lapba, iszogattunk, beszélgettünk, s Karcsi megkérdezte, mi a 

véleményem a lapról. Akkor már tudta Karcsi, hogy a lapok a garázsban vannak. Abban 

egyeztünk meg, amit Icának is elmondtam. Karcsi akkor megmondta, hogy igenis írt olyan 

nyilatkozatot, amelyben elismeri, hogy nekem is adott a lapból. Egyetlen egyszer találkoztam 

még Karcsival, amikor egyszerűen arról volt szó, hogy Ernő, tartod-e az ígéreted? Mert 

minket rövid időn belül le fognak tartóztatni. Mondom, kizárt dolog, hogy titeket 

letartóztassanak. Románia nem engedhet meg egy politikai pert. Legkevésbé ilyen politikai 

pert. El fogják kenni az ügyet... Én még akkor sem tudom, hogy ki csinálta az 

ELLENPONTOKat. 

K: Karcsi nem számolt be arról, hogy mi zajlott le a szekun?  

KE:  Semmit az égvilágon nem mondott. 

K: Ha elvárja, hogy ön védje, akkor be kellett volna számoljon, nem?  
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KE: Ráért volna akkor, amikor ebből büntető dosszié lesz. Engem egyáltalán nem lepett meg 

az ő magatartása... De most következik az úgynevezett meredek. 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, betettem a táskámba a sárga nylonzacskót, az olasz 

tévéműsort, alulra. Senki sem láthatta, de még ha látta volna is, ki tulajdonított volna neki 

jelentőséget. Ha a bíróságon ki is nyitom bárki előtt a táskámat, a millió papír alatt nem lett 

volna látható a sárga zacskó. A tartalmáról nem is beszélve. Karcsi megérkezik a bíróságra a 

14-es szobába, az mai napig is ügyvédi szoba. Mondom, várj egy kicsit. A szoba tele volt. 

Aránylag hamar 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. (...) 

K: Ő egy szövegre is emlékszik. /81. o./ 

KE:  Mégpedig? 

K: Valami ilyesmi, hogy: elhoztad azokat az újságokat, amiről beszéltünk ? Erre ön: igen, 

elhoztam. 

KE:  De miért lett volna erre szükség? 

K: Mert szerinte volt egy gépírónő, és egy „fekete ember” is a szobában. 

KE:  ... Idefigyeljen, uram! Én kizárom azt a fekete embert, ésatöbbi, ésatöbbi! A gépírónő 

valóban ott volt. Viszont én tudom, ki az a gépírónő. Ad egy: ő nem láthatta a sárga zacskót. 

Az a gépírónő – furcsállom Karcsit, ezt mi személyesen is megvitattuk – Roska Enikő, 

becsületes magyar csaj. Ha azt mondtam volna, „nézz ide”, és valaki megkérdezi tőle, akkor 

sem mondta volna el. Mi a furcsa? Karcsitól, mit tudom, én mikor, számon kérik ott a 

„cégnél”, hogy mi volt azzal a narancssárga zacskóval? (...) Ez egy abszurdum, hogy Karcsi 

kérdezett volna valamit, hiszen ez egy megegyezéses találkozó volt. Nekem kutya 

kötelességem visszaadni, ami nálam volt... 

K: Ennek kérem csak akkor van jelentősége, ha a Karcsi datálása érvényes, ami ezt az 

epizódot októberre, a lebukás előtti periódusra teszi... 

KE: Ugyan kérem, nevetséges. Majdnem két hónapig nálam volt, ha nem több. A házkutatás 

időpontjában egészen biztos nálam volt. Én épp a házkutatás hírére vittem el a szüleimtől, 

ahova eldugtam, mert ki akartam hagyni az öregeket a játékból. Inkább nálam találják meg, 

mint náluk. Mivel megőrzésre adták nekem ide, akkor nem fogom visszavinni, hogy tatám, 

most már őrizd tovább te. Ezt nem lehetett volna megtenni abban az időben. Nem éreztem 

feljogosítva magam arra sem, hogy megsemmisítsem őket, holott ez lett volna a 

legkézenfekvőbb megoldás. Kíváncsi vagyok, hogy számoltam volna el ezekkel, s ki hitte 

volna el nekem azt, hogy valóban megsemmisítettem őket?
46

 

Tóth Károly Antal levélben válaszolt a fentiekkel kapcsolatos kérdésemre.  

TKA: A szeptember 21-i dátumot illetően lehet, hogy neki van igaza. (Király Ernőnek) Az 

Ady parkbeli beszélgetésünk során kérdezte meg, hogy nem tudnék-e neki ELLENPONTOK-

számot keríteni, legalább egyet, mert Nagy Béla említette neki ezt a folyóiratot, és igen 

kíváncsi lett rá. Úgy emlékszem, akkor megkérdeztem, Béla látta-e a lapot, s Ernő azt mondta, 

hogy nem. De lehet, hogy csak a lebukás után kérdeztem Ernőre ezzel kapcsolatban). (...) 

Akkoriban gyakran (Mint látni fogjuk, Király erre is másképp emlékszik.) találkoztunk, így 

nem sokkal az események után értesültem a vele történtekről. Ezt Arának is elmondtam, de ő 

úgy tartotta ennek ellenére, hogy jobb, ha még Ernőnél maradnak a lapok... 

Az ELLENPONTOK körülbelül három hétig (maximum négy) volt Ernőnél, és biztos, 

hogy a lebukás előtt kaptam vissza, mert a november eleji kihallgatásokon, az egyik szekus 

egyszer megemlítette azt a narancssárga zacskót, amelyben Ernő a számokat visszahozta. (...) 
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Amikor átadta, akkor kívülünk még két személy tartózkodott a titkárságon, vagy mifenén, 

(...). egyrészt a titkárnő (gépírónő?), másrészt egy igencsak regáti/82. o./nak tűnő, olajbarna 

bőrű pasas, aki velünk egy időben lépett be oda, s aki a diplomatatáskájában babrált 

valamivel, felénk az oldalát fordítva. (...) 

Ernő hetekkel azelőtt kölcsönadott nekem néhány HVG-t. Amikor a narancssárga zacskót 

átvettem, akkor megkérdeztem Ernőtől: ezek azok a magyarországi lapok? Ő meghökkent, 

hirtelen nem értette, mondtam, hogy hát a hávégék, amit ígértél. Erre azt mondta, hogy hát 

igen, persze. 

A törvényszékről átmentem a FÁKLYA szerkesztőségébe. A Kishídon találkoztam Icuval 

(a találkozót természetesen megbeszéltük), s együtt mentünk be az épületbe. Abban a 

szobában, ahol a Tőke Csaba asztala állt, kihasználva azt a néhány percet, amíg nem volt bent 

senki... az ELLENPONTOKat becsúsztattam az Icu táskájába, és a hazulról a táskámban 

elhozott s már említett, régebben nálam lévő folyóiratokat tettem a helyükbe. (...) 

Icu a FÁKLYÁtól egyenesen Ara-Kovácshoz vitte az ELLENPONTOK-számokat. Ez 

délelőtt volt. (...) 

Előző nap beszéltük meg, hogy Icu elviszi hozzájuk az ELLENPONTOKat, amiket én 

Ernőtől visszakérek. Icu azt mondta Attilának: hoztam valamit, hová tegyem? Az 

ELLENPONTOK nevét nem említette. A csomagot az előszobájukban lévő hűtőszekrény 

tetejére tette, és eltávozott.
47

 

Ahhoz, hogy meghatározhassam, mikor is volt a visszaadás, egy negyedik személy a kulcs, 

mert Ara-Kovács nem emlékszik a szituációra. Ezt a személyt Tóth Károly nem kívánta 

megnevezni. Van viszont egy már publikus viszonyítási alap. Barna Imre, aki akkoriban 

gyakran járt Nagyváradon, ezt írja naplószerű emlékezésében: 

1982. október 24. 

É. hirtelen elhatározta magát, engedett a táviratok és telefonok rohamának: irány haza, 

Váradra... megígértem, tehát elviszem.
48

 

É. az, aki jelen van a lapok visszaadásakor. Ő tehát október 25 előtt semmiképpen sem 

lehetett ott. Jelenleg Kanadában él, megkereső levelemre nem válaszolt. Tény ezek szerint, 

hogy Király Ernőnél mindenképpen sokkal hosszabb ideig maradtak a lapok, mint ahogy arra 

Tóth emlékszik. Mivel a történet csak hétköznap történhetett, október 26-nál korábban nem. 

De a fő kérdés, hogy a lebukás előtt vagy után adta vissza, ezzel nincs megoldva. Mi is a tét? 

Tóth szempontjából az, hogy ha a lebukás után adta vissza Király a sárga zacskót, akkor Tóth 

nem a sárga zacskó felemlegetése miatt vallott Királyra, hanem egyszerűen a kihallgatás 

kényszerítő körülményeinek hatására. 

 

A terjesztés kapcsán szólni kell még azokról, akik Kolozsváron nem Szőcsön keresztül 

jutottak a laphoz. 

Postaládájában találta emlékezete szerint Tóth Sándor egyetemi tanár. Ő továbbadta 

Farkas Lászlónak, a nyugdíjas KORUNK-szerkesztőnek, aki viszont úgy emlékszik, talált a 

postaládájában is ELLENPONTOKat. Ô szintén továbbadta, de hogy kinek, nem tudja 

felidézni. Frankel Anna szerint Balla Zsófia is /83. o./ talált egy alkalommal a postaládájában 

egy számot. Gáll Ernő, a KORUNK akkori főszerkesztője, magától Ara-Kovácstól kap 

példányokat. 

GE: Már nem tudom pontosan, hogy a rádióból, vagy máshonnan értesültem az 

ELLENPONTOK megjelenéséről. Személy szerint több emberrel is kapcsolatban voltam az 

ELLENPONTOK szerkesztői közül, elsősorban Ara-Kovács Attilával, aki mint levelező 

hallgató, a diákom volt. Az államvizsga dolgozatát szintén nálam készítette. Őbenne éreztem 

rá egyfajta anarchista lelkületre, de ez nekem akkor nagyon rokonszenves volt, hisz 
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végeredményben egy derekát be nem adó fiatalembert ismerhettem meg... a váradi Ady-

körnek is vezetője volt, én pedig tartottam ott egy vagy két előadást, s az egyiket, emlékszem, 

Attila vezette be. Valahányszor Kolozsvárra jött, megkeresett. Észlelhettem, hogy aktív és 

bátor fickó. Úgy emlékszem, hogy ‟82 nyarán bejött a szerkesztőségbe, és egy tiszta, 

vadonatúj iratcsomóban az ELLENPONTOK több példányát átadta nekem, hogy olvassam el. 

K: Anélkül, hogy jelezte volna, mi is az? 

GE:   Nem, ott nem volt köztünk hangos beszéd, inkább szemjátékkal és gesztusokkal jelezte, 

hogy miről van szó. Legalább négy-öt szám lehetett. Nagy együttérzéssel és érdeklődéssel 

olvastam át őket, emlékszem rá. Egy nagyon mélyreható, egy vagy kétrészes elemzést is 

láttam, az erdélyi református egyház helyzetéről.  

K: Igen, azt Tőkés László írta. 

GE: Rögtön sejtettem, mert ez az írás annyira belülről mutatta meg az egyházi viszonyokat – 

ez a konspirációnak pontosan az ellentéte volt –, hogy azt csakis egyházi ember írhatta. Nem 

volt nehéz kitalálni, hogy ki lehet a szerző. (...) Elolvastam tehát számokat, s ha Attila úgy 

emlékszik, hogy néhány megjegyzést fűztem hozzá, akkor azok lehettek kritikai 

megjegyzések is. Na most akkoriban kezdett itt sűrűsödni a levegő... ‟82 őszén, egy szép 

napon, halálsápadtan beállított Aradi Jocó...
49

 

Kolozsváron, Szőcs barátja, a magyarul tökéletesen és plasztikusan beszélő Marius 

Tabacu az egyetlen román, úgy tűnik, aki olvasta a lapot.  

K: Gondolom, az ELLENPONTOKhoz fűződő élményeid a Szőcs Gézához fűződő 

kapcsolatodból táplálkoznak. Így van ez? 

MT:  Valóban, én Gézától hallottam, amikor még szerkesztette az ELLENPONTOKat. Persze 

már korábban terjedt a hír, hogy van egy ilyen. Láttam is ELLENPONTOKat. Aztán egy adott 

pillanatban Géza bevallotta, hogy ő is benne van. Nem nagyon csodálkoztam ezen...  

K: Nem akart Géza „beszervezni”? 

MT: Nem. Nagyon jól tudta Géza, hogy ez mennyire veszélyes dolog, úgyhogy kísérletet sem 

tett rá. Különben is, rövid idővel azután, hogy én megtudtam az ő szerepét, meg is buktak.
50

 

Megpróbáltam számszerűen kimutatni a kutatás folyamán felderített olvasókból, hogy hány 

emberhez is jutott el az ELLENPONTOK mint írott sajtótermék, Íme az eredmény. /84. o./ 

 

NAGYVÁRAD . . . . . . . . .17 

KOLOZSVÁR . . . . . . . . . .16 

MAROSVÁSÁRHELY . . .7-9 

SEPSISZENTGYÖRGY . . 2 

BUKAREST . . . . . . . . . . . .1-2 

______________                ___________ 

Összesen: . . . . . . . . . . . . . . .44-46 olvasó 

 

Természetesen, mivel csak a többé-kevésbé bizonyítható neveket vettem figyelembe, ez a 

minimális határ. Nem kizárt, hogy sokkal többen ismerték, akár az említett „kalózkiadásból”, 

akár Magyarországról visszajuttatott utánnyomásból. Bár a SZER-en keresztül a tömegekhez 

is eljutott egyfajta információ a lapról, annak szellemisége nem befolyásolhatta, nem 

alakíthatta az erdélyi magyarság politikai tudatát. /85. o./
 

                                                
49

 BGB. 1-2. old. 
50

 BM. 1. old. 
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IV. Fejezet. 

 

„NEM VAGYOK ÉN EGY SZARJANKÓ” 
 

Ara-Kovács szerint,
1
 ezzel a felkiáltással vezette be Ioan Sălăjan, a nagyváradi 

kihallgatások vezetője azt a szöveget, amelyben bizonyítani akarta, hogy fehér asztalnál, 

egyszerű logikai következtetésekkel derítették fel, hogy kiket is érdemes gyanúsítani az 

ELLENPONTOK készítésével. Eszerint az ELLENPONTOK külföldön felröppentett híre 

késztette cselekvésre a román belügyet. ’82 nyarán vagyunk. Nagyváradon a szokásos a 

nemzetközi jövés-menés. A külföldiek közül némelyek olyan dolgokat hoznak-visznek, aminek 

minden bizonnyal nagyon örülne a szeku, ha megkaparintaná. Szerencsére akkor még nem 

történik az ellenpontosokat érintő incidens a vámvizsgálatoknál. Hogy emlékszik Ara-Kovács 

erre az időszakra? 

K: A Memorandumot már a nyolcas szám megjelenése előtt kiküldtétek a konferenciára, vagy 

majd csak később ? 

AKA: Párhuzamosan ment a dolog, nem is volt érdekes az időrend. A lényeg az, hogy 

lefordíttatott. A szöveget magyarul írtuk meg, s két csatornán ment. A mi csatornáinkon 

Rékasi János volt a főember. A neve eddig nem került felszínre, ugye? Hát ennek szeretnék 

külön fejezetet szentelni... Ő volt a fő összekötőnk, aki végül is kijuttatta. Magyarországon 

meg is jelent illegálisan, utánnyomásos formában, amit ismersz, és megjelent továbbításra 

nyugat felé, azokon a csatornákon: Illyésék, Csoóriék, a népiek, s a nemnépiek. Akkor még 

teljesen egy volt az ellenzék. Támogatásunkban Rajknak, s Demszkynek van nagy érdeme, de 

a memorandumnál már bekapcsolódtak azok az ellenzékiek is, akiket az előbb említettem. A 

másik és nyilván hatékonyabb csatorna a nyugati. Madridban azonnal elkezdték fordítani 

angolra, spanyolra. Érdemes lenne megkérdezni Juan Szekeresi de Máté urat.
2
 A másik 

Hámos László New Yorkból.
3
 Ő szintén kézbe vette a memorandum ügyét. A harmadik 

vonal, amit Karcsi javasolt – nagyon helyesen és el is kezdte a munkálatot – a szöveg románra 

fordítása volt. Végül is ez nem történt meg az ismert okok miatt. (A lebukásra céloz.)(...) /86. 

o./  

K: A madridi konferencián bukkant fel az ELLENPONTOK mint olyan a román hatóságok 

előtt, vagy már korábban tudtak róla? 

AKA: Már júniusban megindult a kutatás, amikor még talán csak a negyedik szám jelent 

meg. A memorandum pedig, ha jól emlékszem október 8-án.  

K: 82 júniusában megindultak a nyomozások? Beszélnél erről részletesebben?  

AKA: Több szakasz volt. Egyrészt adott volt, hogy bizonyos köröket már júniusban 

letapogattak, elsősorban kolozsvári és marosvásárhelyi értelmiségi köröket, akik között 

feltételezték, hogy ott lehetnek a szerzők. (...) Papp Béláékat kihallgatták, hogy mit tudnak 

erről az ügyről. Brédáékat megkérdezték. Bretter Zolit, a képviselőurat is meg kéne kérdezni, 

ha jól emlékszem az ő körükben is voltak ilyen tapogatózások. Nagyon jelentős szekuritátés 

mozgásról tud beszámolni Keszthelyi Gyula, mert ő mint akkori pártfunkcionárius, tudomást 

                                                
1
 3.BAKA. 32. old. 

2
 Szekeres Jánossal a kapcsolatfelvétel megtörtént. Mielőtt nyilatkozhatott volna elhunyt – a halotti értesítő 

szerint – 1991. február 28-án Washingtonban. A kunszentmártoni református temetőben helyezték örök 

nyugalomba 1991. március 30-án. 
3
 Szerző 1990. december 16-án a temesvári forradalom emlékünnepségein találkozott Hámos Lászlóval. Akkor a 

HHRF igazgatója minden támogatást megígért. A 91 januárjában New Yorkba küldött emlékeztető levélre 

válasz nem érkezett. 
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szerzett erről, nekem jelezte, hogy vannak ilyenek. Ugyanakkor megpróbált bizalmasan 

kérdezni erről, amitől én elzárkóztam, és azt hazudtam, hogy nem tudok az egészről semmit. 

Ez gondolom érthető is. Végig nem tudta, hogy az ELLENPONTOK készül, holott egyik 

legfőbb hírforrása volt. Na most, milyen fázisokon ment keresztül a nyomozás? 

1. fázis. Kolozsváron az értelmiségi körök perifériáján pici mozgások voltak 

megfigyelhetők. Elhangzott néhány kérdés a szekuritáté részéről. A nyugati közlések nyomán 

voltak ezek észlelehetők. Ezt követte Szőcs Géza alaposabb megfigyelése, amit ő ugyan nem 

vett észre tudtommal, de utána ezek beigazolódtak. Az első fázishoz tartozott Keszthelyi 

Gyula észlelése is. 

2.fázis. Az volt, amikor augusztus végétől házkutatások voltak Erdély-szerte, így 

Marosvásárhelyen és Székelyföldön, ahol Géza megfordult. 

3. fázis. Amikor élesben ment, minket is figyeltek. Mi ezt konstatáltuk, éppen ezért a 

letartóztatás nem ért váratlanul, s nem találtak nálunk semmit.
4
 

Ara-Kovács emlékezete „picit” korábbra helyez bizonyos eseményeket a valóságosnál, 

tehát az ahhoz kapcsolódó mozzanatok is más idősíkban zajlottak le. 

A legtöbb visszaemlékező szerint a SZER ad először hírt az ELLENPONTOK létéről már 

’82 nyarán, mégpedig augusztusban. Bár azokat a műsorokat, amelyeket Ara-Kovács javasolt 

áttekintésre, ’82 júliusától kezdve átnéztem, semmit sem találtam. Mivel a későbbiekben is 

hivatkoznak a SZER-ben, már újságokban leközölt hírekre, megtörténhetett, hogy augusztus 

utolsó napjaiban utalás, hivatkozás történt valamilyen általam fel nem fedezett műsorban az 

aug. 23-ai DER SPIEGEL hírecskére. Az első kimutatható hír 1982. október 3-án hangzik el. 

A „Nyitott szemmel” című műsorban, Hanák Tibor, a SZER bécsi tudósítója olvas fel 

jegyzetet: „Nemrég kezembe került, az erdélyi magyar szamizdat folyóirat, az 

ELLENPONTOK harmadik száma. Azt olvastam bevezetőjében, hogy a kiadvány célja, »a 

kelet-közép-európai emberi jogfosztottságnak – ezen belül az erdélyi magyarság politikai, 

gazdasági, kulturális elnyomásának – ismertetése.«. Bár korábban is sokat hallottam, olvastam 

a jogfosztottságról, jogtalanságról, valahogy ez a kiadvány – talán az érzelmi rezonanciák 

nagyobb hatása révén – /87. o./ döbbentett rá ismét az emberi jogok központi és alapvető 

jelentőségére, arra, hogy ami ma folyik nagyobb hazánkban, Kelet-Közép-Európában, sőt az 

egész világpolitikában, azt úgy is lehet szemlélni, mint az emberi jogok elsikkadásának és a 

visszaszerzésük érdekében indított küzdelem folyamatát.” A SZER archívumában talált 

szöveg margójára kézzel ráírták: „Ismételhető?” Tehát Hanák, „az emberjogokról” címen 

elhangzott jegyzete, az első az ELLENPONTOK tematikában. A jegyzet szövegéből 

egyértelmű, hogy Hanák nem ismer más lapszámot, s hogy az újdonság erejével hat rá az 

erdélyi szamizdat megjelenése. 

A harmadik szám, úgy tűnik, körútra indul. Már korábban felbukkan két emigráns magyar 

lapban. Hogy melyik jelenhetett meg hamarabb, nehéz megállapítani. Az OSZK-ban fellelhető 

lappéldányokon feltüntetik a beszerzés időpontját. De épp a hivatolt lapszámok szélét a 

bekötés alkalmával leszabták. Összehasonlítva más lapszámok beérkezési időpontját az 

impresszumban feltüntetett megjelenési időponttal, elképzelhető, hogy augusztus első 

napjaiban már piacra került mindkét újság. 

A BÉCSI NAPLÓ és a müncheni NEMZETŐR, 1982. július-augusztusi számukban, 

különböző témákra fektetve a hangsúlyt, köszöntik az Erdély kultúrájában újdonságként ható 

fejleményt.
5
 A BÉCSI NAPLÓ szempontunkból fontos adatot is közöl: „Az előző két számot 

nem ismerjük, de a kiadvány közli tartalomjegyzéküket.” Célzás sem történik arra, hogy 

                                                
4
 1,2. BAKA. 20., 24., 48. old. 

5
 Aláíratlan cikk: ELLENPONTOK szamizdat kiadvány Erdélyből. BÉCSI NAPLÓ, 1982. július-augusztus, 3-4. 

old.; 

Deák Ernő (Bécs): Megszólal Erdély – „ELLENPONTOK” címmel megszületett Erdélyben is az első földalatti 

(szamizdat) irodalom. NEMZETŐR, 1982. július-augusztus. 5-6. old. 
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korábban valahol már felbukkant volna az illegális lap híre, mindenütt az újdonság 

revelációjával írnak róla. Nyugatra tehát – ez szinte teljes bizonyossággal állítható – először 

a harmadik szám jutott ki, és az esetleges román kémszervek számára értékelhető hírként a két 

emigráns lap mellett, korábban, mint 1982. augusztus 23., nem valószínű, hogy megjelenik. 

Ugyanis akkor bukkan fel a DER SPIEGELben (Vö. 16. old. 2. lábjegyzet), ugyancsak az 

ELLENPONTOK harmadik számáról szóló rövid hír. A NÉPSZABADSÁGban, 82. 

márciusában közölt Galabárdi szatíra kapcsán, hosszú ismertetést publikálnak a román-

magyar kapcsolatok vitás kérdéseinek történelmi hátteréről. A cikk végén tudósítanak, az 

ELLENPONTOK című, Kolozsváron, „néhány héttel korábban”, harmincnyolc oldalon 

megjelent földalatti lapról. Mivel az eredeti lappéldányokon a címoldal belsején pontos 

datálás található, feltételezhető, hogy a kicsempészés kockázatának csökkentése érdekében 

leszakították a címoldalt. 

Mindhárom közlemény szól a Lăncrănjan könyv ellen szervezett tiltakozásról, de különböző 

módon. A BÉCSI NAPLÓ anyagából hiányzik a Szőcs Géza neve. A müncheni emigráns 

kiadvány közli a szervezők teljes névsorát. A DER SPIEGEL névtelenül beszél a 

kezdeményezésről, viszont említésre méltónak találja, hogy magyar és román értelmiségiek 

egyaránt aláírták. 

Van földrajzilag Romániához közelebb eső hírforrás is, a magyarországi szamizdat, a 

BESZÉLŐ, de időben az sem előzi meg az említetteket. Ha valóban voltak a /88. o./ 

szekuritáténak információi a lapról már nyár elején – bár eddig ez nemigen bizonyítható – 

akkor azok, csakis belülről, de legalábbis nem publikus forrásból származhattak. 

 

Kiss Bíró Éva, kolozsvári francia szakos tanárnő egykori barátján, Bréda Ferencen 

keresztül ismerkedett meg a későbbi ellenpontosokkal.  

K: Milyen körülmények közt és mikor kerültél kapcsolatba az ELLENPONTOK-üggyel? 

KBÉ: Az az érdekes, hogy egy számomra semmitmondó embertől hallottam először, hogy 

megjelent valamilyen lap, és olvastam-e? Azt mondtam, nem tudok róla. Azért nem vettem 

komolyan, mert Kolozsvár fél-alvilágához tartozott, aki gyakran tűnt fel a Gaál Gábor körön 

is.
6
 

K: Nevét nem mondod meg? 

KBÉ: Tóth L. Sanyinak volt az ivócimborája.
7
 Pap Lacinak hívják talán. Különben a 

közelünkben lakott Kolozsváron. Egy sehova be nem jutott srác volt. Nem lehetett tudni, ki 

mellett van, kihez tartozik. Rengeteget olvasott, de semmit sem produkált. Mindig nagyon jól 

értesült volt, de nem lehetet tudni, hogy ki is valójában, és bennem folyton olyan taszító érzést 

keltett... Ő kérdezte, s mivel ő kérdezte, nem érdekelt. Azt hittem, valami hülyéskedés. Túlzás 

lett volna azt állítani, hogy provokáció. 

K: Tudnád pontosítani, hogy mikor volt ez? 

KBÉ: 82 nyár elején. Aztán később Józsa Mártától hallottam. Emlékszel, Kertész Attiláékhoz 

járt Nagyváradra. Tőle hallottam valamit, de láttam, hogy titokzatoskodik, hát nem firtattam.
8
 

Józsa Márta, Keszthelyi kortársa, tehetséges irodalmárként indult, jelenleg a Pécs 

környéki Királyegyházán él. Mivel a szentlőrinci állomásról csak órákkal később volt 

csatlakozás, gyalog vágtam neki a négy-öt kilométeres útnak. Szeles, esős, áprilisi idő volt, a 

műtött szemem teljesen bedagadt, mire odaérkeztem, s rátaláltam a tanítói szolgálati lakásra. 

Mindez csak azért emlékezetes számomra, mert gyaloglás közben alakult ki bennem a most 

már végleges elképzelés arról, hogy a gyűjtött anyagot milyen szempontok szerint használom. 

                                                
6
 Kolozsváron az írószövetség égisze alatt működő irodalmi kör. Több írónemzedék szárnybontásának színtere 

volt. 
7
 Tóth L. Sándor bölcsészhallgató volt Kolozsváron. Az örök diák típusa. Zenélt és verseket írt. Fiatalon 

alkoholistává vált. Magyarországra nősült. Ott öngyilkos lett. Kolozsváron temették el. 
8
 BKBÉ. l. old. 
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Nagyon fontosnak tartottam Mártával beszélni, mert a másoktól kapott adatok, és a 

magyarországi szamizdatok közlései is arra utalnak, hogy Tóth Károly Antal és Szőcs Géza 

mellett ez a törékeny nő volt az, akit az ELLENPONTOK-ügy felgöngyölítése közben 

bántalmaztak a szekun. Ez annál is megmagyarázhatatlanabb, mivel elvileg fogalma sem 

lehetett a lap készítésének körülményeiről. Kiss Bíró Éva emlékezése viszont mást sejtet. Mi 

lehet az igazság? 

JM: Nézd, 82-ben én már rendszeresen ingáztam Kolozsvár és Nagyvárad közt. Még a lap 

beindulása előtt rámbíztak üzeneteket, csomagocskákat, úgyhogy ké/89. o./sőbb már én 

jelentkeztem, hogy kell-e vinni valamit. Ara-Kovács mindig roppant titokzatos volt, mindent 

akkurátusan körülragasztott. Azt hiszem, megkértem, hogy a magyarországi szamizdatokat, 

elsősorban a BESZÉLŐt, ne csomagolja be, mert én is szeretném olvasni. Leggyakrabban Ara 

és Géza, illetve Ara és Andris között voltam „futár”. Azt is tudtam, hogy ehhez hasonló 

dolgokat hoznak át a határon Arany Laciék, meg Ara felesége, meg más magyarországiak.  

K: Bíró Éva Pap Lászlótól hallott először az ELLENPONTOKról, aztán tőled. Ismered azt az 

embert? 

JM: Igen, ismerem, akkoriban mindenki azt beszélte, hogy ő a besúgó. Ezt aztán senki nem 

cáfolta és nem erősítette meg. A Gaál Gábor körre járt, és borzasztó nagy marhaságokat 

mondott. Mindenki megvetette, mert teljesen kirítt a többiek közül. Lehet, azért mondták, 

hogy besúgó. Mert besúgó biztos volt köztünk.  

K: Veled nem tárgyalt arról, hogy van egy szamizdat Temesváron, az ELLENPONTOK? 

JM: Emlékezetem szerint nem, viszont Bíró Éva nekem is mondta, hogy Pap László tőle 

ilyesmit kérdezett. Én a SZER-ből hallottam és Tóth L. Sándortól, ez nyilvánvaló. Tóth L. 

biztos nem provokatíve mondta, hanem ilyen hangsúllyal, hogy ilyen is van. 

K: Te milyen értelemben beszéltél a lapról Bíró Évával? 

JM: Ez szerintem mitológia, bár bevallom, borzasztóan izgatott ez a kérdés, semmit sem 

tudtam róla. Hogy konspiratív voltam-e? Akkor bizonyos fokig mindannyian felvettünk egy 

konspiratív stílust. 

K: Át sem ment a fejeden, hogy amit szállítasz, épp az ELLENPONTOK?  

JM: Átment a fejemen, de ezt nem osztottam meg senkivel. Persze sok minden átment a 

fejemen. Például Kertész Attilával meg volt beszélve, hogy találkozunk, s öt óra múlva jelent 

meg, és nem volt hajlandó elárulni, hogy hol volt. Én persze nagyon megharagudtam. 

K: Feltételezted, hogy valami konspirációban vesz részt? 

JM: Kezdetben annak tulajdonítottam... hogy Ara egész életstílusa konspiratív volt, nagyon 

szerette építeni a mítoszt maga körül, Kertész Attila pedig a barátja volt. Azt gondoltam, csak 

erről van szó, s nem valami konkrét ügyben való konspirációról.
9
 

Józsa Márta szerint Pap azért tűnt besúgónak, mert kirítt a többiek közül. Egy igazi 

„téglának” viszont a lehető legtökéletesebben kellene beilleszkednie környezetébe. Tóth L. 

Sándor ellenben, aki éppúgy emlegette a senkitől sem látott kiadványt, mint Pap, nem tűnt 

provokatívnak, mivel „világfi” volt és korosztályának egyik legintelligensebb tagja, míg az 

alkohol sorra be nem törte értelmének ablakait. 

 

Szövegem egyik fő dilemmája, hogy teret adhatok-e a nyilvános gyanúsítgatásnak? Még 

akkor is, ha a gyanút kollektív volta hitelesíti. Ha viszont kivágom a visszaemlékezésekből a 

gyanakvás motívumát, adhatok-e hiteles képet arról a /90. o./ történelmi periódusról, amelyet 

a gyanakvás vegyi esője annyira képlékennyé és megfoghatatlanná mocskolt? Meg lehet-e 

értetni a történések mechanizmusát, ha nem ismerjük azt a bizarr viszonyrendszert, amelyben 

a másik embertől való félelem nem jelentette természetes módon a kapcsolat megszakítását 

is? 

                                                
9
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Nem könnyű Pap Lászlóhoz eljutni. Amikor kerestem, még a nevét sem tudtam biztosan. 

Szerencsémre időközben megkaptam a BB86 szövegét, s abban felmerült egy név, akiről 

kiderül majd, hogy segíteni tud. 

I: Na most egy pillanat. Amikor volt az Arany-centenárium
10

 (K-hoz), emlékszel rá? Akkor 

volt lent nálunk Papp Béla meg Piri, és kérdezték tőlünk, hogy hallottunk-e az 

ELLENPONTOKról? S akkor mondtuk, hogy nem, hogy mi az az ELLENPONTOK? 

Mondták, hogy ők nem tudják, hogy micsoda, csak annyit hallottak, hogy ELLENPONTOK, 

és ez egy ellenzéki valami. S mondom, hogy jó, de mégis: röpce volt, vagy könyv volt, ami 

valahol megjelent, vagy egyáltalán micsoda? 

K: Én nem mondtam semmit, mert rajtam látták volna hogy... 

I: Igen. És te – mondom – mégis, valami közelebbit nem hallottatok róla? Azt mondja nem, 

de az volt, hogy hallották, hogy Bel-Erdélyben, és már Kolozsváron is keresi a szeku. 

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
11

, ő és még valaki voltak hárman egy teraszon... 

A: Azt a matematikus gömböcöt (K-hoz) nem ismerted te? Rendkívül hülye volt. Feltehetően 

az lehetett. 

I: Te, az nem matematikus volt. 

K: Nem matematikus volt. (...) munkás vagy ilyesmi. 

I: Nem, nem! 

K: Technikus, vagy... Jó... 

A: Olyan körökben nem mozogtam Kolozsvárt. 

I: ...ez a srác mondta, hogy hallott az ELLENPONTOKról, és talán még az is felmerült, ebben 

már nem vagyok biztos, hogy valaki látta a lapot. És akkor derült ki, hogy mégiscsak lapról 

van szó, emlékszel rá? (...) Most már nem tudom, Béla tagadta, hogy ő mondta volna el, hogy 

ha van egy ilyen, akkor ő úgyis megkérdezi Kallós Zolit, és akkor tudni fog róla... Lehet, 

hogy a másik srác mondta ezt. Ezek után Bélát behívták a szekura: (...) hogy mi az hogy 

Kallóstól, és milyen lapokat, és mi az, hogy ELLENPONTOK? És akkor mondta azt Béla, 

hogy csak annyit tud az egészről, amit az a srác mondott, akivel beszélgetett: az mondta, hogy 

hallotta a Szabad Európán, augusztusban beolvasták az első három számot. 

A: A kövér? /91. o./ 

I: Igen. Ez a srác mondta, hogy hallotta, és ezek után kezdett el érdeklődni iránta. És akkor 

tudta meg, hogy 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: A legutolsó momentum, ami miatt aztán megsemmisítettük.
12

 

A megsemmisítés a kompromittáló anyagra vonatkozik, az augusztusi SZER adás hírét 

eddig nem sikerült bizonyítani. 

A nyár elején állítólag megindult szekus tapogatózások felderítésére támpontként 

kínálkozott Papp Piroska személye, akiről annyit tudtam, hogy egy kolozsvári CEC
13

 fiók 

tisztviselője. ’91 januárjában ott kerestem, de a foghegyről odavetett információból 

megtudhattam, hogy onnan már elment, és tudomásuk szerint az Állami Magyar Színház 

                                                
10

 A nagyváradi FÁKLYÁban megjelent hír szerint, 1982. október 21-én, csütörtökön 15 órakor, a Szalontai 

Városi Tanács dísztermében került sor az Arany-centenárium rendezvényeire. 
11

 Tóth Ilona az 1983. január 1-2-án Kolozsváron tett látogatásukra utal, amikor, mint később kiderül, Pap 

Lászlóval megismerkednek. 
12

 BB86. 33-35. old. 
13

 A romániai Takarékpénztár rövidítése a CEC (olvasd: csek). 
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könyvelője. Hétvége volt, érdeklődni csak a színház portáján lehetett, ahol nem is ismerték 

Papp Piroskát. A januári kísérlet után márciusban próbálkoztam, ezúttal sikerrel. Papp 

Piroska, akivel évekkel korábban, talán kétszer találkoztam Tóthéknál, megismer, de igen 

nehezen fogja fel, mit is akarok. Miután lehiggad a váratlan találkozás okozta izgalmaktól, s a 

még váratlanabb kérdésfelvetéstől, bár közli, hogy ő majd semmit sem tud, elég érdekes 

beszélgetésbe bonyolódunk. A Szamos-parti lakás, ahol kisfiával él, hideg. Nemcsak ebből 

érződik az anyagiak hiánya. Férje, aki mint mondja, a ’89-es decemberi események óta 

munkahelyét otthagyva csak forradalmárként tevékenykedett, házaséletüket is 

forradalmasította. Új szerelmével valahol Magyarországon él. Hiányában volt feleségét 

kérdezem a férje dolgairól is. A beszélgetés, amikor előkerül a magnó, akadozni kezd, 

többször le is kell zárnom, s újra bekapcsolni, amikor érdekesebb részletek merülnek fel 

emlékezetéből. 

PP: ...1982. szeptember 30-án bevitték Bélát a szekura. Egész délután ott tartották. Úgy hét 

óra felé jöttek hozzám is a CEC-be. Engem is be akartak vinni. Nagyon sok munka volt, s azt 

mondtam, most nem lehet. Megkérdezték, mi van az ELLENPONTOKkal? Nem tudtam róla 

semmit. Látszik az emberen, hogy mikor játssza meg magát, s mikor nem. S akkor úgy érezte, 

hogy nem kell bevinnie. Valójában tudtam róla valamit, annyit, amennyit Pap Laci mondott, 

hogy megjelent egy szamizdat lap, amit itt adnak ki, s a csángókról is van benne szó. S 

lehetséges, hogy Kallós Zoli bácsi is benne van. Ennyit mondott csak a Laci, ennyit tudok 

csak az ELLENPONTOKról.  

K: Ezeket mondtad az illetőnek? 

PP: Dehogy mondtam. De azt igen, hogy bármikor bemehetek... Adják meg a számukat, és 

felhívom. S ezzel elment a Rusu. Az egy nagyon intelligens kapitány egyébként. Intelligens? 

Tud vallatni, s oda is figyel, hogy mit kérdez. És tud bánni az emberrel.  

K: Ismerted korábbról? 

PP: Igen, ‟80-ban, amikor bevittek minket. Az mással volt kapcsolatos. Ő Bélához került, 

mert náluk ez a metódus: egy kedvesebb, lágyabb a nőhöz, a férfihoz egy erősebb, 

keménykötésűbb. A lágyabbal csak úgy elbeszélgettünk, átsiklottunk a /92. o./ dolgokon. 

Amikor bejött a Rusu, tudta, hogy itt valami nem stimmel. Onnan tudom, hogy intelligens, 

hogy Bélával nagyon durván beszélt. Például én határozott voltam, akkor ő elkezdett dicsérni, 

hogy ő még ilyen nővel nem találkozott. Egy ilyen jellemmel. Azért, mert akiről beszélt, arról 

azt mondtam, hogy engem nem érdekel. Amikor ‟82-ben be akartak vinni, a lazaságomon 

érződött, hogy nem tudok semmit. 

K: Béla kihallgatása hogy zajlott? 

PP: Béla sem mondhatott többet, mint amit a SZER-ből hallottunk. Nem nagyon emlékszem 

rá. Hogy is volt? Akkoriban volt írógépünk, s Béla sokat gépelt. S akkor Rusu kereste a 

lapokat. Ott volt Szamosközynek az „Erdély története”, de azt nem vette észre, mert nem azt 

kereste.(...) Nem volt kimondott házkutatás. És bevitte Bélát, hogy mit tud az 

ELLENPONTOKról. Megkérdezheted Bélát is, Magyarországon él egy faluban az új nőjével. 

Nem volt semmi különösebb. Biztos, hogy Béla nagy dolognak tartotta, hogy bevitték, 

természetesen mindenki félt a szekuritátétól... Csak úgy megemlítettük Karcsiéknak.  

K: Hogy reagáltak erre? 

PP: Icu csak annyit mondott kacagva, hogy: Karcsi, hallod, miket mond a kolozsvári szeku? 

K: Amikor elkezdődött a lebukássorozat, egyikőtöket sem hívták be?  

PP: Egyikőnket sem. Ez volt az érdekes. Pap Lacit hívták be, de ezt tőle kell megkérdezni.
14

 

Ahhoz, hogy megtudjuk, otthon van-e Pap László, Papp Piroska telefonál valakinek. Ha jól 

értem a szövegösszefüggéseket, a vonal másik végén az a lány beszél, aki miatt ’80-ban 

behívatták a szekura, akinél – a célozgatásokból ez derül ki – elég szabados házibulikat 
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rendeztek. Romániában a rendőrség előszeretettel foglalkozott az állampolgárok szexuális 

életével is, s információikat felhasználták arra, hogy félelmet, bizalmatlanságot, gyanakvást 

keltsenek, neves személyiségeket kompromittáljanak, sakkban tartsák a nemi erkölcsöt 

szabadabban értelmező művészeket, s a gyengébb idegzetűeket, a szenvedélybetegeket 

felhasználják ocsmány céljaikra. Az is kihallatszik a telefonbeszélgetésből, hogy emberünk 

éjjeliőr valahol, de ô mindig is hadilábon állt a stabil munkahelyekkel, többnyire alkalmi 

munkából élt. A lány – Juli – szerint otthon kellene lennie. Taxit hívunk – ez a szolgálat akkor 

elég jól működött Kolozsváron –, s az egykori Pata utca helyére épített lakónegyedben 

szállunk ki. Piroska úgy látta, még a kocsiból, hogy épp most érkezett haza a mi emberünk. Én 

senkit sem láttam a mutatott tömbházba bemenni. 

A lépcsőházban sem a lakók névsora, sem a névtáblák nem mutatják, hogy Pap ott lakna. 

(Bosszankodva tapasztaltam más városokban is, hogy a ’89. decemberi eseményeket követően 

a városok telefonközpontjaiból eltűntek a helyi telefonkönyvek, s különösen a 

lakónegyedekben a lakók névsora.) Vezetőm elbizonytalanodik, aztán hirtelen elhatározással 

becsenget egy jelzetlen ajtón. Csenget, dörömböl, csenget, dörömböl, míg végre résre nyílik 

az ajtó, s egy idős néni közli, hogy Pap /93. o./ László nem lakik ott. Piroska erősködik, s 

miután nem boldogul, bekiabál, hogy „gyere ki már Laci, mit hülyéskedsz, tudom, hogy itthon 

vagy”. Elég hosszú idő eltelik, magamban átkozódom, hogy minek is kellett belefogjak ebbe a 

munkába, amikor előbújik egy morcos, borzas, szélesarcú, pergőbeszédű férfi, s valami 

olyasmit morog, hogy már az árnyékszéken sem hagyják nyugton az embert. Piri bemutat, s 

pár szóban előadja jövetelünk célját. Mivel a férfi nem invitál be, azt javaslom, hogy igyunk 

meg valamit egy közeli kocsmában. A férfi tiltakozik, hogy hasmenése van, nincs kedve menni 

sehova, aztán Piri kérlelésére mégiscsak velünk jön. Mivel a közelben nem találunk kocsmát, 

a Bálint Tibor által leírt egykori Zokogó majom örökébe lépett, újdonsült magánvendéglőbe 

hajtatunk. Jellemző módon a cégtáblán kék majom ugrál, de a vendéglő neve ZAREA 

(HAJNAL). Némi cseresznyepálinka elfogyasztása után Piroskának a Szamos túlsó partján, a 

kocsmától nem messze lévő lakására megyünk. Megpróbálok rátérni a lényegre, miután Pap 

bevezetőben kijelenti, hogy semmire sem emlékszik.  

K: Két forrás nyomán jutottam el hozzád. Az egyik Kiss Bíró Éva, aki úgy emlékszik, hogy 

’82 júniusában, nyár elején hármasban voltatok egy vendéglő teraszán, a harmadik 

jelenlévőre nem emlékszik. Akkor te kérdezted tőle, hogy hallott-e az ELLENPONTOK 

szamizdat folyóiratról, amit talán Temesváron csinálnak... 

PL: Ha valahol volt, a Szamos vendéglő teraszán lehetett. De nem ugrik be. Én csak Végh 

Ádámra emlékszem, ugyanis én tőle hallottam erről. ‟82. június? Nyár vége? Bármikor 

lehetett. Tudniillik az én csíkszeredai robinzonádom már ősszel volt. Pontosabban októberben 

volt a beteljesedése ennek a Végh Ádám sztorinak. 

K: Ő annyit mondott csak, hogy van egy ilyen ? 

PL: Ő csak mutatta, nézd meg, ilyen, s azzal el is tette. Nem olvastam bele. 

K: Géppel volt írva, nyomtatva volt? 

PL: Nekem úgy tűnt, hogy xeroxozva van. 

K: És akkor eltelt két-három hónap és nem történt semmi ? 

PL: Eltelt két-három hónap... Ez a Temesvár úgy beugrott nekem, ezért mondtam másoknak, 

ezért kérdezgettem, hogy te, hallottatok arról, hogy Temesvár.. 

K: Amikor Bélát behívták, arról nem tudtál? 

PL: Nem, nem. 

K: Nem mondta el Béla? 

PL: Mondták, nem mondták, a fene meg tudja. Rég volt, eltelt. 

K: Hogy zajlott le az a bizonyos robinzonád? 

PL: Valamikor októberben jött a Rusu kapitány... De nem, egy felszólítást kaptam, hogy 

jelenjek meg. Be volt dobva a postaládába, le sem volt bélyegezve. Hogy jelenjek meg ennél 
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és ennél. S akkor a szokásos lement, hogy „liştă de cunoştinţe” (ismerősök névjegyzéke)... 

Úgy tűnt, hogy az egészben ez is egy pont volt.(...) 

K: Ki az a Végh Ádám? 

PL: Nem hallottál róla? Hogy itt van-e még Csíkszeredában, azt nem tudom. Az utolsó 

forrásom róla... Az apja, ha nem csalódom irodalomtörténész és fordító. Azért gondolom, 

hogy Svédországba ment, mert az apja ott halt meg. Tavaly volt apróhirdetve Kolozsváron az 

újságban. Az az érdekes, hogy én csak Ádámnak ismertem. Akkor kértem, hogy 

szembesítsenek. Mondtam, hogy nincs pénzem elmenni. Adtak ötszáz lejt. /94. o./ 

PP: Ötszáz lejt? Ezt nem mondtad akkor? 

PL: Miért mondjam? Adtak ötszáz lejt, aláírtam egy elismervényt, hogy felvettem tőlük 

ötszáz lejt. Teljesen hivatalos volt a dolog. Ádám azt mondta, hogy neki családja van, ezért 

mondta, hogy az ELLENPONTOKat tőlem tudja.  

K: És akkor mi történt1?  

PL: Nem tudom, én visszajöttem.(...) 

PP: Na tehát Géza (Szőcs) ott volt nálunk, s akkor megkérdeztem tőle... hűha, te ez nagyon 

érdekes! Honnan tudtam én azt, hogy ő írta? Azt hogy „Vissza Erdélyt, vissza mindent?”
15

    

Nem te mondtad, hogy Géza írta?  

PL: Lehet, hogy én ezt mondtam neked? Nem tudom. 

PP: Nagyon érdekes... mi a francnak mondtad te, hogy az Ádám csak megmutatta neked, 

holott olyasmit mondtál, amiből az derül ki, hogy olvastad?  

PL: Lehet, hogy mondtam. Nem az történt, hogy a Rádió már bemondta.  

K: Ismertetett cikkeket – hogy épp azt is, arról nincs tudomásom –, de anélkül, hogy a 

szerzőket, akiket nyilván nem ismerhettek, megjelölték volna.  

PL: Akkor nem tudom. 

PP: Gézát megkértem, hogyha már nem olvastam, akkor részletezze, miről van szó. 

PL: Mikor volt ez? A lebukás után? 

PP: A lebukás után találkoztunk Gézával. De te ezt a „Vissza Erdélyt, vissza mindent” a 

lebukás közben mondtad.(...) 

PL: Én tudom a címet, lehet hogy hallottam, vagy tovább mondtam...  

PP: Viszont tudtad, hogy ki írta!  

PP: Hogy én mondtam neked?  

K: Ezt a rádió, biztos nem mondta be. 

PL: Akkor bizonyára, csak úgy megsaccoltam. Tényleg nem olvastam a cikket. Hol olvastam 

volna? 

PP: Fantasztikus ha-haha! Na mindegy! (...) Ősz volt és takarítottunk. Én mondtam, hogy 

„hagyja a dagadt ruhákat másra”, s te pedig azt mesélted, hogy miket kérdeztek tőled a 

szekun.  

PL: És te emlékszel, hogy miket mondtam? 

PP: Hogyne! Azt is elmondtad, hogy te mentél el az Ádámhoz, és te kérted számon, hogy ő 

miket mondott rólad, s ő a gyerekeire hivatkozott. Két gyereke volt, így mondtad. 

PL: Tényleg két gyereke volt. És tényleg így is volt. 

PP: Másnap megérkezett az a fickó a szekutól, s akkor szembesítettek, illetve hátasítottak... 

PL: A fene egye meg, de jó memóriád van! 

PP: Azért vált el tőlem Béla... Háttal szembesítettek. Ezen röhögtünk, míg a kamrát 

takarítottuk. Nem emlékszel rá? És olyan lelki közösséget éreztem veled.  

PL: Nem emlékszem.  

K: Kolozsváriak hallgattak ki? /95. o./ 
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PL: Bukaresti. Még azt is mondta, ez a Rusu kapitány, hogy elege van már ezekből a 

bukarestiekből. 

K: Hogy nézett ki az illető? 

PL: Egy alacsony, nyeszlett alak, valami ... escu, Stanculescu? Valami ehhez hasonló. Azt 

mondta Rusu, elege van már a bukarestiekből. Persze nem a jelenlétükben mondta. 

K: Mindez valamikor októberben ? 

PL: Októberben... Persze, nem esküdnék meg rá... Októberre emlékszem, és hétköznap volt, 

nem vasárnap. Amikor a Veress Zoltánné „Gombáskönyve” kikerült a könyvpiacra. 

K: Azért forszírozom ezt a kérdést, mert úgy tűnik, még a SZER bemondása előtt elkezdték 

keresni az ELLENPONTOKat. 

PL: Én magamnak úgy magyarázom, hogy volt egy diverzió, nekem úgy tűnt, egy ál-

ELLENPONTOK? 

K: Ez is egy feltételezés... 

PP: A csángókról volt benne szó? 

K: Nem. 

PP: Érdekes, pedig mintha Laci erről is beszélt volna, az elrománosításról.
16

 

K: Az elrománosításról volt, de külön a csángókról nem. 

PP: Érdekes, nagyon érdekes.
17

 

Az előadott történet sok tekintetben legalább olyan bizarr, mint előadója. Kérdést kérdésre 

szül. Az, hogy kétféleképpen emlékszik behívatására, az, hogy a „szokásos” dolog történik, 

arra utal, nemcsak egyszer hívták be. Hogy valakit levélben idézzenek be a szekuritátéra, az 

ELLENPONTOKkal, kapcsolatos nyomozás során mással – bevallásuk szerint legalábbis – 

nem fordult elő. Meggondolkoztató mozzanat, a szekutól kapott pénz a csíkszeredai 

„robinzonád” költségeire. Különösen ha az árviszonyokat tekintjük: hivatalos napidíj 18 lej; 

hotelszoba 45-60 lej; vasúti menetjegy 150 km-es távolságra 54 lej. 

Ha Pap valóban érdeklődik már a nyár elején, hogy látta-e valaki az ELLENPONTOKat, 

és nem a SZER-ből tudja, akkor honnan? Vajon miért épp az évekig a Bánátban tanító Kiss 

Bíró Évával közli, hogy tudomása szerint Temesváron készül a lap ? 

Tény, hogy nyár eleji szekuritátés érdeklődés realitására Pap László emlékezése, vagy 

inkább anti-emlékezése nem bizonyíték. Szerepe még bizarrabbá válik, ha összehasonlítjuk 

Vígh Ádám élményeivel – Vígh, nem Végh – , akit sokára, svédországi kerülővel, Tóth Károly 

Antal segítségével sikerült megtalálni. 

 

’91 nyár elején Sepsiszentgyörgyről vonattal érkezem Csíkszeredára, ahol együtt élnek 

még a régi és az új utcanevek, és nem találok sehol a városban egy működő utcai telefont. 

Hosszas kérdezősködés után megtudom, hol van a Kisgazda Párt székháza, ahol Búzás 

Lászlóval a párt elnökével szeretnék találkozni. Ő egyike, /96. o./ annak a három embernek, 

akiket 1982. november 23-án, a magyarországi szamizdat hírforrások szerint, az 

ELLENPONTOK ügy kapcsán tartóztattak le. 

Az egykori megyei közigazgatási központ folyosólabirintusában végre megtalálom a párt 

irodáját. Idős kisgazda közli, hogy az elnök terepen van. Amikor megtudja, hogy 

Magyarországról jöttem, és milyen ügyben járok, azonnal rámszáll saját elnyomatásának, 

üldöztetésének megsárgult dossziéjával, s mint frissen honosodott anyaországi máris 

megmerülhetek az elszakadtak anyaország irányában támasztott igényáradatában. 

Vehemenciája egyszerre szomorú és komikus, mint ahogy fennen hangoztatott hite abban, 

hogy most majd minden megváltozik, egyszerre megható és illuzórikus. Felajánlja a hivatali 

telefont, s így két találkozót Vígh Ádámmal és Kozma Szilárddal megbeszélek. A harmadik 

személy, akivel találkozni szeretnék, Borbély Ernő parlamenti képviselő, Szőcs Gézával együtt 
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épp Magyarországon tartózkodik. Vígh, aki az első magánvállalkozók egyike, éjszaka érkezett 

hosszú útról haza, még alszik. Tizenegyre megyek hozzájuk. 

A lépcsőház sötét, a csengő nem működik. Hosszas kopogtatás után kapom meg a 

belépésre a nem túlságosan barátságos engedélyt. 

A magas, ösztövér férfi hangulata lassan oldódik. Előbb kettesben beszélgetünk, majd 

felesége Kecskés Zsuzsa is bekapcsolódik. 

K: Pap László szövegéből indulok ki. Eszerint Ön ’82 nyarán megmutatta neki az 

ELLENPONTOKat, s azt feltételezték, hogy Temesváron készül. Mit tud mondani ezzel 

kapcsolatban ? 

VÁ: Őrület, őrület! Itt kezdődik az első bökkenő. Nem tudom, Pap Lászlónak mi a szerepe az 

egészben. Nekem nagyon gyanús. A másik bökkenő az, hogy én ELLENPONTOKat nem is 

láttam. Azt hiszem talán 85-ben láttam először egy példányt, sajnos. Különben megfordultak 

nálam szamizdatok, csereberéltünk a barátaimmal. 82 nyarán én többször jártam Kolozsvárt 

vállalati megbízásból. Egy alkalommal találkoztam azzal a bizonyos Pap Lacival Kolozsvár 

főterén.  

K: Egyébként is ismerte? 

VÁ: Barátom barátja volt a Laci. Inkább kávéházi ismerősnek nevezném. Több kávéházi 

társaság volt. Laci a Mamaiába járt, én a Toscába. De néha a Mamaiába is benéztem... Éveken 

keresztül könyvstandos voltam a SORA előtt, és fél Kolozsvár ismert onnan. Akkor ő szólított 

meg talán, és beszélgetésünk valahogy eljutott az ELLENPONTOKig. Akkoriban téma volt 

ez Kolozsváron.  

K: A SZER bemondás után ? 

VÁ: Akkor is, de még korábban is, én úgy emlékszem. 

K: De ha nem látták, és nem a rádióból tudták, miből táplálkozott ez a téma?  

VÁ : Akkor valószínű a SZER híre nyomán vált témává. 

K: Nagyon fontos lenne ezt tudni, mert egyesek szerint már júniusban elkezdték keresni 

Kolozsváron az ELLENPONTOKat. 

VÁ: Most én nem tudom pontosan mikor lehetett ez, mert én azon a nyáron júniustól 

szeptemberig többször voltam. Valami nyomdai ügyet kellett intézzek a cégnek. Egy 

kiadványt akartak kinyomatni. Emiatt talán ötször is voltam Kolozsváron. Nagyon nehéz 

visszajátszani ezt, lehet hogy az utolsó utak egyikén volt ez, augusztus végén, vagy 

szeptemberben.(...) 

KZS: Szerintem ez koranyáron volt. /97. o./ 

VÁ: Nézd, most jut eszembe, a Szász István pontosan megmondta nekem, mert ő volt akkor a 

főnököm, s őtőle kéreztettek el. Október 1-én hallgattak ki. Hogy azelőtt pontosan mennyivel 

találkoztam Pap Lacival Kolozsváron, azt nem tudnám megmondani. Itt Csíkszeredában is 

beszélték. Kozma Szilárddal biztos, talán Bányász Laciékkal is tárgyaltuk. 

K: Tehát nem Kolozsváron tudta meg, hogy létezik ilyen? 

VÁ: Nem, már Csíkszeredában is beszélték. Valószínű a rádió útján terjedt el a hír. Talán a 

nyár végén lehetett.  

K: Arra emlékszik, hogy ki hozta szóba? 

VÁ: Arra nem, de arra igen, hogy Pap Laci nagy hangon beszélt róla. Arra is emlékszem, 

hogy a Szent Mihály templom főbejáratával szemben, közel az Antikváriumhoz 

beszélgettünk. Egy fa közelében a járda szélén álltunk, és olyan hangosan beszélt, hogy a 

járókelők felfigyeltek ránk. Mintha lefényképeztem volna a jelenetet, úgy látom ma is, de a 

beszélgetés részleteire alig emlékszem. Arra is emlékszem, hogy egy tipikus szekusfigura 

alaposan megnézett minket. Persze lehet, hogy ennek semmi jelentősége nincs. Ô sem 

mutatott nekem semmit, én sem neki. (...) Október 1-én bementem a munkahelyemre, és épp 

hogy elindultunk az építőtelepen, hogy az aznapi feladatokat számba vegyük a közvetlen 

főnökömmel, Szász Istvánnal. Megjelent egy szekus, akiről tudtuk, hogy az, és egy félórára 
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elkéreztetett a főnöktől. Ez a félóra reggel fél nyolckor kezdődött, és délután négy óra tájban 

fejeződött be egy házkutatással, itt ebben a lakásban. Azzal kezdődött, hogy mint egy 

bűnözőtől ujjlenyomatokat vettek, majd lefényképeztek szemből és profilból. Aztán felvittek 

a főnökhöz. A megyei szeku főparancsnoka akkor egy Rapilac nevű ipse volt, elég nagy 

vaddisznó. Nagyon udvariasan fogadott. Külföldi cigarettával, kávéval kínált, s elmondta, 

hogy egy nagyon fontos ügyben vagyok itt, s legyek nagyon óvatos. Nagyon számítanak arra, 

amit mondani fogok. Akkor átvittek egy másik terembe, lehetett olyan kilenc óra már. Ketten 

kérdezgettek felváltva. Az egyik egy Muturcă nevű, akkoriban talán kapitányi rangban volt, 

egy viselkedésben, testalkatban Păunescuhoz
18

 hasonlító pasas. A másik egy Ion Purle nevű 

alezredes, a megyében ő volt a kultúra felelőse. Ezt persze akkor nem tudtam, csak majd 

később... Amikor kiderült, mit is akarnak, azt mondtam, hogy én, ha ilyesmit mutattam volna 

valakinek, akkor először a feleségemnek mutattam volna meg. Megnyugtattak, hogy ő is ott 

van a túlsó szobában. A feljelentő levélben az volt, hogy én megmutattam az 

ELLENPONTOKat Pap Lacinak.  

K: Bemutatták a feljelentést? /98. o./ 

VA: Persze, a kezemben volt. Egyszerű kézírás volt. A cím az, hogy JELENTÉS. Román 

szöveg volt, valami jelszószerű aláírás szerepelt rajta. 

K: Nem egy olyanszerű nyilatkozat volt, amivel lezárnak egy kihallgatást? 

VÁ: Ez egy jelentés volt. Biztos egy téglától származott, akit valamivel megfélemlítettek 

vagy sakkban tartottak, és időnként jelentéseket kellett írjon. Jó lenne, ha emlékeznék az 

aláírásra, talán ANDREI? Nem vagyok benne biztos. Ezen nem lehet elindulni. Egyébként 

nem volt primitív írásmód. Füzetméretű lapon, mintegy másfél oldalnyi szöveg volt, engem 

név szerint említett. Az is lehet, hogy akkor jöttem ki az Antikváriumból, vásárolhattam 

valamit, azt megmutattam Lacinak, s a jelentő ezt a jelenetet összefüggésbe hozta a 

beszélgetés témájával, az ELLENPONTOKkal. Édesapáméknál szálltam meg, sógorommal is 

találkoztam. Ha valami ilyesmi lett volna, nekik is megmutattam volna. Nem tettem, mert 

nem volt nálam ilyen. 

KZS: Engem az ágyból ráncigáltak ki. A házgyárban a minőségi osztály vezetője voltam, 

azon a napon Maroshévízre kellett volna mennem, kiküldetésbe. Fél nyolc tájban dörömböltek 

az ajtón. Rendőrség! Nem engedtem be őket. Azzal védekeztem, hogy rohannom kell a 

vonathoz, igazolatlan hiányzást fogok kapni. Azt mondták, az már el van rendezve, 

megbeszélték a káderessel. Bevittek. Egy Sandru nevezetű szekus faggatott. A személyi 

adataimmal kezdték. Hogy apám milyen hadseregben szolgált, hol volt fogságban. Mondtam, 

hogy Földváron, román fogságban. Ez nem tetszett nekik. Baráti körünkről faggattak. Nem 

értettem, miért kérdeznek ilyen részletesen, szerintem érdektelen adatok felől. Úgy két-három 

óra elteltével kérdezték meg, hogy hallottam-e az ELLENPONTOKról? Hogy honnan. Hát a 

rádióból, meg szóbeszéd alapján. Máshonnan nem. Egy nyilatkozatot írattak velem, hogy én 

az említett helyekről hallottam az ELLENPONTOKról, máshonnan nem.  

K: Nevekre is rákérdeztek ? 

KZS: Igen. Azt hiszem, csak Kozma Szilárdot, meg a férjemet mondtam, mint akiktől 

hallottam. Tova egy óra körül engedtek el, s a lelkemre kötötték, hogy senkinek ne említsük a 

történteket. 
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VÁ: Én úgy emlékszem, hogy három óra tájban hoztak haza, s négy óra körül mentek el, 

miután házkutattak. 

K: Hogy vetődött fel a házkutatás kérdése? 

VÁ: Én azt mondtam, hogy ha nem hiszik, hogy nincs nálam ELLENPONTOK, jöjjenek, 

nézzék meg. Lehet, hogy ez butaság volt. Úgy nézett, ki, hogy hittek nekem. Egy formális 

házkutatást tartottak. Megtaláltak egy könyvet, amit 1941-ben adtak ki a visszatért Erdélyről, 

aminek a hangneme vitatható volt, főleg mai szemmel. Apósoméknál találtuk rég, s elhoztuk. 

Na ezt elvitték. Engem is kérdeztek a baráti körünkről. Kozma Szilárdot biztos említettem, 

nekik ő volt a fontos, mert állandó szálka volt a szemükben...  

K: Felmerült a Pap László neve is? 

VÁ: Mégpedig olyan értelemben, hogy ő is bizonyíthatja, hogy én ezt nem mutattam 

senkinek. Kérdezzék meg tőle. Én nem is emlékeztem a nevére, csak leírtam, hogy néz ki, s 

kinek a barátja. Azt hiszem Fazakasnak hívták, s a Dusa Ödi barátja volt. Ez a vonal 

folytatódott aztán, mert talán decemberben, vagy novemberben megjelent nálunk Pap Laci. 

/99. o./ 

K: Ő úgy emlékszik október lehetett. Amikor megjelent Veress Zoltánné Gombáskönyve. 

Veressék szerint ez még a gombaszezon vége előtt lehetett...  

VÁ: Ilyen hamar lett volna? Erről semmilyen feljegyzésem nincsen. Mindenesetre hideg volt 

már. Laci nagyon meg volt hűlve.(...) 

KZS: Épp akkor vittem le a szemetet, amikor jött... A másik lépcsőházba visz egy átjáró, 

onnan jött feldúltan, majd feldöntött, s nagy indulatosan kérdezte, hogy hol lakik Vígh Ádám. 

Amikor bejött olyan támadóan viselkedett, nem értettük az egészet. Nem tudom, azt 

gondolhatta, hogy Ádám feljelentette?  

VÁ: Laci mindenáron meg akart győzni arról, hogy mondjam azt, hogy de igen, én tévedtem, 

és megmutattam az ELLENPONTOKat neki, és én azt egy vendéglő teraszán találtam, mert ő 

azt vallotta, hogy én megmutattam, és ha nem azt mondom, akkor neki nagyon rosszat 

csinálok. Elég zaklatottan mondom még most is, ő is épp ilyen zaklatott volt akkor. Ez sem 

nagyon tetszett nekem. Meg nem értettem, hogy miért akart rávenni arra, hogy én hazudjak. 

K: Pap László pedig azt állítja, ön akarta rávenni hazugságra, merthogy önnek családja, 

gyerekei vannak.... 

VÁ: Érdekes. Jó lenne tisztázni, mert azóta is foglalkoztat engem, és én azóta sem 

találkoztam Lacival. Kivéve a másnapot, mert én voltam az, aki reggel bementem a szekura, 

és jelentettem, hogy mire akartak rávenni. Muszáj volt tisztázzam az ügyemet. Itt elvi 

kérdések is vannak. Az ember vállalja, ha csinált valamit. De ha nem csináltam semmit, és 

rám akarják kenni?... Én nem értettem, és Laci nem volt hajlandó megmagyarázni, hogy 

milyen szerepe volt neki ebben az egészben? Mert ha láttam volna, hogy valaki szerepet 

vállalt, és azt menteni kell, akkor lehet, hogy valamilyen módon vállaltam volna. Biztos 

mondtam, hogy családom van, és emiatt nem vállalhatom el ezt a hülyeséget. Az igazságot 

vállaltam volna, de a hazugságot nem.(...) Egész éjjel forgolódtam, nem tudtam, mit tegyek. 

Zavaros idők voltak azok. Végül is úgy döntöttem elmondom a szekun, mi történt. Reggel 

felhívtam Purlét, ugyanis megadta a telefonszámát, mintegy jóságos gesztusként, hogy ha 

mégis el akarok mondani valamit, akkor keressem. Tehát elmondtam a telefonba, hogy itt járt 

Pap Laci, erre és erre akart rávenni, és én nagyon furcsállom ezt a dolgot – elmondhatom, 

hogy feljelentettem egy embert –, mert azt is elmondtam, hogy Udvarhelyre készül a 

rokonaihoz. Mert kérdezte, hol szállt meg Laci. Úgy dél felé kerestek a szekusok, és 

szembesítettek Lacival.  

K: Laci azt mondja, „hátasították” önnel?  

KZS: Akkor azt mondtad, szemben ültetek egymással.  

VÁ: Igen, sőt egy adott pillanatban magunkra hagytak, négyszemközt.  

K: Nem akart a szeku valamilyen összefüggést kreálni Borbélyék és az ELLENPONTOK közt? 
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VÁ: Az az érdekes, hogy fel sem merült a Borbélyék neve. Pedig az iskolában is tanítottunk, 

ahol ő volt, az Antropológiai csoportban is találkoztunk. Bíró Kati kollégám volt a vállalatnál. 

Nem jártunk egy baráti társaságba, de ismertük egymást jól.  

K: Hogyan zajlott le a szembesítés? 

VÁ: A pontos jelenetet nem őriztem meg. Ő váltig azt állította, amit az este mondott. Én 

pedig a magamét. Hogy szégyelljem magam, mert hazudok. Mondjam az igazat! /100. o./ 

K: Nyilatkozattétellel zárult az akció? 

VÁ: Már a korábbi kihallgatáson is kellett nyilatkozni. Én fenntartottam a korábbi 

nyilatkozatomat. Hogy sem én, sem ő nem mutatott ELLENPONTOKat. Igaz, hogy 

beszéltünk róla, de csak ennyi. Azt szintén elmondtam, hogy ő beszélt olyan nagy hangon, 

hogy felhívta ránk a figyelmet. 

KZS: Ezt követően a házgyár szekusa bejárt hetente kétszer-háromszor az irodámba. 

Legtöbbször olyankor állított be, amikor én nem voltam bent, s minden további nélkül 

kotorászott a fiókomban, a polcokon. Akkor jöttem rá, mire megy ki ez a játék. A kihallgatás 

után legalább egy hónapig bájolgott ott az irodámban, s beszéltetett. 

K: Pap Laci szerint egy bukaresti szekus jelenlétében történt a szembesítés. Azért is akkor 

történt, amikor, mert várni kellett, míg megérkezik... 

VÁ: Valóban volt ott egy idegen, ő lehetett a bukaresti. De úgy tűnt, csak figyeli a dolgokat, ő 

semmit nem kérdezett. Purle és Muturca kérdezett és ugrasztott egy másnak. Én egyébként 

nem is igen figyeltem erre a háttérben lévő figurára, mert a helyzetre koncentráltam, amit 

végig nem értettem. 

K: Borbély Ernőéket hurcolták már ekkor? 

VÁ: Én úgy emlékszem, hogy Borbélyékat már a szembesítés előtt letartóztatták. Nem 

mernék rá megesküdni. Az ő letartóztatásuk híre futótűzként terjedt el. Nem tudom, de az 

biztos, nagyon hideg volt már.
19

 

Sokféle feltételezésbe lehetne bocsátkozni, de nincs biztos támpont a rejtélyek 

megoldására. Egyszerűbb lenne a képlet, ha Pap László akarna emlékezni, hisz szerepe több 

mint kétes, saját és mások nyilatkozatainak fényében. Ő viszont, bár tudatában van ennek, 

egyáltalán nem akar tisztázni semmit. 

A kolozsvári történetekben majd mindenütt felbukkan Tóth L. Sándor neve, aki titkait, ha 

voltak, magával vitte a sírba. Molnár is találkozott vele annak idején, bár akkor már nem volt 

meg köztük az a meghitt baráti viszony, ami az egyetemi években fennállt. ’83 nyarán 

Kolozsváron, a Szamos vendéglő teraszán beszélgettek. Molnár átutazóban volt, 

Marosvásárhelyre. Visszafelé jövet, mivel csak öt óra múlva volt csatlakozása, újra benézett a 

Szamos vendéglőbe. Tóth Sándor megint csak ott sörözött, és nem akarta megismerni 

Molnárt. Molnár kivárta, míg Tóth kimegy a vécébe, és utánalépett. Tóth, míg egymás mellett 

vizeltek, félszájjal annyit morgott, hogy pár nappal korábbi találkozásuk után behívatták a 

szekura, s Molnárról faggatták, s hogy miről beszélgettek. A szemmel láthatóan megfélemlített 

egykori barát részletek tisztázására nem adott alkalmat. 

Amikor Kérdező idáig ér a szövegben, rádöbben, mennyire másképp emlékeznek most 

sokan, mennyire nem az akkori élményeket próbálják kibányászni a tudat rétegeiből. A 

félelem, a gyanakvás, az idegfeszültség, a bizonytalanság, a taktikázás által átrajzolt emberi 

kapcsolatok, magatartásformák most szemérmes fátylakba takaróznak, míg a tervezett és meg 

nem valósított cselekedetek már-már a realitás igényével, súlyával bukkannak elő. /101. o./ 

Visszatérve az előző nyilatkozatokra, a történetek ténytartalmának megállapításához vajmi 

kevés eszköz áll rendelkezésre. Még a logikára sem lehet támaszkodni, mivel a szeku sajátos 

logikájáról csak sejtéseink vannak. Egy antilogikus miliőben a kihallgatottak taktikázásának 

koordinátái is igen labilisak. Legfeljebb annyit mondhatunk el, hogy Vígh magatartása sokkal 
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szimpatikusabb, mint Pap Lászlóé. Míg utóbbi hazudik, nem Udvarhelyre készül a 

rokonaihoz, hanem a szeku pénzén utazva, szállodában megszállva kimondottan a szembesítés 

céljával érkezik Csíkszeredába – nyilván Víghék címét is a szekutól kapja –, semmilyen 

lelkifurdalása nincs. Vígh viszont rezignáltan sóhajtja: „elmondhatom, hogy feljelentettem 

egy embert, mert azt is elmondtam, hogy Udvarhelyre készül a rokonaihoz.” 

A kihallgatásoknak ezen a vonalán van még néhány „érdekesség”. Kozma Szilárdot, aki 

„szálka volt a szeku szemében” csak érintőlegesen hallgatják ki Nagybányán. Ugyanő cáfolja 

Szőcs értesülését, miszerint a Szőcs eltűnésével kapcsolatban kihallgatott csíkszeredai 

tanítónő, Lukács Borbála az ő barátnője lett volna. Szerinte Bréda Ferenccel volt a hölgynek 

kapcsolata. Kozmának arról sincs tudomása, hogy a szeku zaklatta volna a lányt, ami persze 

nem bizonyíték. Lukács Borbáláról csíkszeredai kapcsolataim semmi közelebbit nem tudtak, 

így meg sem tudtam keresni. 

 

Összegezve az eddigieket, úgy tűnik, a szekuritáté nyár eleji tapogatózásaira nincs igazán 

bizonyíték. Augusztusban azonban a jelzések már félreérthetetlenek. Szőcs Géza beszél erről a 

BB86-ban. 

G: Engem már augusztusban megkeresett, ha jól emlékszem Oprea elvtárs.  

K: Tehát a bemondás után... 

G: Valószínűleg igen. De nem tudom így időben... És puhatolózott, hogy láttam-e ilyet? Azt 

mondja, hogy nem kérdi meg, hol láttam, nem kéri, hogy odaadjam neki, ő csak arra lenne 

kíváncsi, hogy létezik-e.(...) Ez azt jelenti, hogy addig hozzájuk példány nem került. Ő azt 

mondja nekem, hogy én nem is tudom, hogy az útlevélügyemben mennyit segített nekem, 

hogy mindig ő vállalt garanciát értem, és ezt tegyem meg neki, hogyha ilyet látok, mondjam 

meg neki, hogy láttam. Nem kérdi, hogy hol, csak annyit, hogy létezik. Ezek szerint ők még 

nem tudták, mikor ez a beszélgetés folyt. 

K: Vagy nem hittek a Szabad Európának? 

G: Lehet, hogy nem hitték, de tény, hogy nagyon lázasan nyomoztak, és akkor apámat 

ugyancsak ő meginterjúvolta. Oprea... Ez gondolom, hogy októberben lehetett.
20

 

Addig azonban még sok minden történik. Kolozsváron az egyetemen is megindul a 

tapogatózás. Szegő Katalint hívatják be. 

SZK: Volt az egyetemnek egy úgynevezett protokollfőnöke, a jóisten tudja már, hogy 

hívják... Behívatott, hogy beszélgessünk. Először Ara-Kovácsról kezdett kérdezni. /102. o./ 

– Néha találkozom Váradon vele, de csak futólag. 

– De hát, hogy találkozik vele? 

– Minden héten átmegyek Váradra, súlyosan beteg az anyám. 

– És miket mond? (Ara-Kovács) 

– Hogyhogy miket mond? Én mondok, én vagyok a tanár. Annyit tudok, hogy állástalan, 

hogy kínlódik, de semmi egyebet. Keszthelyi Andris pedig kiváló tanítványom. 

– És nem vet fel a szemináriumon „olyan” kérdéseket? 

Ilyen, s ehhez hasonló kérdései voltak a protokollfőnöknek. Mint akit puskából lőttek ki, 

azonnal elmentem a Keszthelyi apjához.
21

 

A találkozásra Keszthelyi Gyula is élénken emlékszik. 

KGY: Az első konkrétabb figyelmeztetés szeptemberben történt, amikor Szegő Katalin 

valósággal beesett a szerkesztőségbe. Arra kért, menjünk ki a folyosóra. Ott suttogva közölte, 

hogy megkeresték, és a diákok felől faggatták. Többek közt Andrisról is. Ez körülbelül két 

hónappal a letartóztatások előtt volt.
22
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Maga az érintett az említett időpontban külföldön tartózkodik, beszámolójában olyan 

témákat érint, amiről sem a BB86-ban, sem a külön-külön készült interjúkban nem esik szó. 

K: Te mikor vetted észre, hogy valami nem stimmel az ELLENPONTOK körül? Amikor 

elmentél Magyarországra, úgy nézett ki, hogy még felhőtlen minden? 

KA: Kimentem július végén és hazajöttem szeptember végén.
23

 Azt hiszem, a SZER ebben az 

időben kezdett beszélni róla. Lényeg az, hogy apám egyszer csak telefonál, hogy azonnal 

menjek haza. Én persze nem mentem haza, de gyanút fogtam. Mivel ez egy iszonyúan 

túlkonspirált dolog volt, szerintem olyan körökben nem esett szó az ELLENPONTOKról, 

ahol kellett volna, s ahol nem kellett volna, ott igen. Tehát az első gyanús jel apám telefonja 

volt. Nos, apám semmit sem tudott, én persze akkor sem mondtam meg neki. Aztán Attilával, 

meg Gézával volt egy nagy hármas találkánk. Akkor Géza elmondta, hogy már tőle is 

érdeklődtek.
24

 Emlékeim szerint a KORUNKnál meg az egyetem körül szaglásztak. És akkor 

ki lett dolgozva valami stratégia, aminek lényege az volt, hogy Géza, amennyiben 

megkeresik, terelje félre a figyelmet. Akkor lettek az álnevek. Kissé nevetséges, de az lett 

elhatározva, hogy mindenkinek a nevéből deriváljunk. Ara-Kovács lett Braut, ami 

mennyasszonyt jelent. És mindenki Laci, tehát Braut Laci, Tóth Karcsi Pozsonyi Laci... Ő 

ezeket a dolgokat Attilától tudta meg. Én lettem Tihanyi Laci és Géza Köszörűs Laci. 

K: Külföldön előfordultál olyan körökben, ahol tudtak az ELLENPONTOKról? Találkoztál 

Magyarországon ELLENPONTOK-példánnyal?  

KA: Nem, a Rajk-féle butikban nem voltam. Találkoztam olyan emberekkel, akik tudtak az 

ELLENPONTOKról, de Attila a lelkemre kötötte, hogy senkivel ne /103. o./ beszéljek a 

lapról. Ez is valamiféle konspiratív meggondolás volt. Nekem sokan mondogatták, hogy ez 

van: Törzsök Erika, Tamás Gazsi tudott róla. Pozsonyban a későbbi Független Magyar 

kezdeményezés két vezéralakjával, Tóth Karcsival, meg Öllős Lászlóval találkoztam, 

mindenféleképpen beszéltünk erről. Rékasi Jancsival is találkoztam, aki mindent tudott, de 

vele sohasem beszéltünk az ELLENPONTOKról. Rékasi éppolyan őrületesen túlkonspirált 

mindent, mint Ara-Kovács Attila, úgyhogy szó sem lehetett ELLENPONTOKTÓL  

K: Hazajöttél tehát, s szeptember végén kaptál egy figyelmeztetést...  

KA: De ezt nem éltem meg igazán figyelmeztetésképpen. Egy rosszérzet alakult ki bennem. 

A Géza akkori lakásán, a Kis utcában volt az a találkánk, ahol megegyeztünk a konspiratív 

nevekben. Abban is, hogy ahogy valaki lebukik, értesíti a többieket. Gézát, Karcsit leszámítva 

mindegyikünknek volt telefonja, de Gézával egy városban laktunk, Attila meg Karcsival, úgy 

hogy ez megoldható. A lebukás konspiratív jelzése az volt, hogy „beteg”.
25

 

Hogyan működött ez a stratégia? Tóth Károly Antal saját helyzetéből kiindulva 

nyilatkozik: 

K: Valamikor ’82 őszén, Andris hazamenetele után Arával és Gézával összeültek 

Kolozsváron. Andris szerint megállapodtak, hogy veled is közlik az akkori megegyezésüket. 

Vajon miért nem közölték?  

TKA: Halvány sejtelmem sincs róla. 

K: Utólag sem magyarázta meg neked senki ? 

TKA: Nem, senki. Se arra, hogy miért adtak neveket, se arra, hogy miért nem mondták meg 

nekem, semmiféle magyarázatom nincs. Egyébként elég gyerekes dolognak tartom, olyan 

összeesküvés jellege volt az egésznek, ami egy kicsit mulatságos.
26

 

Tartanak egy másik találkozót is, amelyről viszont Keszthelyi hiányzik, ahol elhatározzák, 

hogy lebukás esetén kényszerítő körülmények hatására beismerő vallomást tehetnek, s ők 

hárman, Ara-Kovács, Szőcs Géza, és Tóth Károly Antal vállalnak mindent. Tóth utólag 
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megjegyzi, átgondolatlan volt ez a megegyezés is, ugyanis nem osztoztak meg a cikkek 

szerzőségén.
27

 

A konspiráció „gyerekességére” utal Szőcs Géza Budapesten elmondott története is. 

G: Most jut eszembe a lebukás témájához a következő. Én (Bollobás) Enikőtől hallottam 

először azt,... már júliusban volt... Hát ő azért jött, hogy (nevet)...azért jött többek közt, hogy 

megismerjen, mert ő már hallotta Pesten, hogy én is közre működöm, és Attila is. És mind a 

kettőnket meg akart ismerni, és ez is történt. És aztán később, hogy ez már Pesten nyílt titok 

volt, hogy Attila nyakig benne van.  

A: És honnan? 

G: ...és hogy kéne csinálni valamit, és ekkor – így jutott hozzám vissza – hogy Attila azt 

üzente Pestre, hogy mindenki terjessze, hogy nem ő csinálja, (nagy derültség) (...) /104. o./ 

A: Nyilvánvaló, de én erről nem tudok. 

G: ...de aztán Enikő... (megint nevetésbe fullad a beszélgetés)  

K: Zseniális, komolyan. 

G: Enikő többször figyelmeztetett engem, hogy ha másképp nem, már stíluselemzéssel 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 univerzális szleng és dialektus nálunk, itt 

nem olyan egyszerű rájönni.  

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, hogy nem 

tudom mi... Enikő például ezt pécézte ki.
28

 

A fenti anekdota valós alapokból táplálkozott, Kőrössi P. József szerint.  

KPJ: Akkor júliusban vagy augusztusban is jártam otthon. Hogy pontosan melyik hónapban, 

talán kiderül a tényekből. Akkor én egy konkrét „feladattal” mentem haza. A történet 

megértéséhez hozzátartozik, hogy mielőtt kitelepültem volna – ‟82. március 23. – Attilával 

(Ara-Kovács) volt egy olyan megállapodásunk, hogy én az ELLENPONTOKról minden 

információt megkapok, hogyha lebuknak, azonnal intézkedjek, mert én ismerem őket a 

legjobban. Ara például sohasem járt külföldön, Magyarországon legfeljebb csak szűk körben 

ismerték. Arról volt szó, hogy kapok egy jelzést, ha intézkedni kell, s akkor mondjuk 

elmegyek Kis Jánoshoz, és a dolgot hírré teszik, mert megvannak ehhez a megfelelő 

csatornáik. Közben a dolog tovább fejlődött, belépett Szőcs Géza, és az ő nyugati meg 

magyarországi kapcsolatai engem fölöslegessé tehettek. Végül is a SZER-ből értesültem, 

hogy mi történt. De még ezelőtt, nyáron Bence Gyuri arra kért, vigyem el az üzenetét 

Attilának, hogy ne csinálják tovább, mert Magyarországon mindenki tudja, hogy ő csinálja, 

nála készül, az életével játszik. És Magyarországon nem lesznek meg azok az erők, amelyek 

kihúzhatnák a társaságot a bajból. Mindenki tudta, hogy le fognak bukni, mert mindenki 

tudta, hogy kik csinálják, Szőcs Gézát is beleértve, de főleg Aráról, és Nagyváradról szólt az 

információ. Elmentem tehát Attilához a lakására, és elmondtam neki. Akkor abban 

maradtunk, hogy én itt Pesten terjesztem, hogy nem ő csinálja. Bár én mondtam neki, hogy ez 

nem megoldás. Akkor érkezett, vagy már korábban is ott volt – nem emlékszem pontosan – 

Bollobás Enikő. Tehát megegyeztünk abban, hogy Attila titkolja, hogy ő csinálja – 

természetesen nem Bollobás előtt, hiszen ő igazán be volt avatva – és valamilyen 

ellenpropagandával megpróbálja elterelni magáról a gyanút. Nemsokára megjelent egy 

Molnár Imre nevezetű úr, Szlovákiából települt Magyarországra. Először látták egymást 

Attilával. Mi egy másik szobában voltunk. Egyszer átmegyek hozzájuk, s Attila épp nagy 

hangon újságolja, hogy ő az, aki csinálja az ELLENPONTOKat. Egy félórával korábban 
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állapodtunk meg, ugye, hogy titkolja. Észbontó volt az is, hogy ő mondja, hogy a lakásban 

senkinek semmit, s erre fel éjszaka ő mindenkinek mindent elmond a lakásban.
29

 /105. o./ 

 

Molnár Imre, jelenleg a Miniszterelnöki Hivatal kormánytanácsosa, egészen más 

szempontból látja az eseményeket. 

K: ’82 júliusában Bollobás Enikővel járt Ön több erdélyi városban. Ekkor ismerkedtek meg? 

MOI: Nem, Enikőt úgy ismertem meg, hogy szerveztünk egy szabadegyetemi előadást 

Pesten, kimondottan szlovákiai magyarok számára. Olyanok tartottak előadást például, mint 

Konrád György. A színhely Enikő dunakanyari villája volt. Szóba került, hogy járok 

Erdélybe, s mondta, eljönne egyszer ő is. Az a bizonyos alkalom volt az első, ha jól 

emlékszem, amikor ő ott járt.(...) Mi Pozsonyban nagyon élénk klubéletet éltünk, 

gyakorlatilag azt jelentette, mint itt Magyarországon a szabadegyetem. Már az első lépésben 

összetalálkoztunk azokkal az emberekkel, akik itt a második nyilvánosság csíráit kezdték 

kialakítani. Ily módon találkoztunk az ELLENPONTOKkal. Kifejezetten célunk volt 

megismerkedni a szerkesztőivel, mert természetes szövetségest kerestünk.  

K: Tudta már itt Magyarországon, hogy kik a szerkesztői ? 

MOI: Sem én, sem Enikő nem tudtuk. Sejteni azért lehetett. Ara-Kovács neve forgott 

közszájon. Szőcs Gézáról én nem tudtam, s ő sem beszélt nekünk erről. De az, amiről 

beszéltünk, világossá tette számunkra, hogy ő is abba a csoportba tartozik. 

K: Bréda Feri is ott volt a közös utazáson ? 

MOI: Igen. Na most korábban nekem volt egy nagyon kellemetlen élményem Erdélyben. 

Sepsiszentgyörgyön a színházi fesztivál alkalmával felszólaltam. Sütő Andrásnak egy darabját 

is játszották, azt, amelyiknek az a végkicsengése, hogy „a fű lehajlik, és megmarad”. Én meg 

azt találtam mondani, hogy attól félek, hogy a fű lehajlik, és úgy marad. Hogy nem csak a 

lehajlást kellene hangsúlyozni, hanem a felegyenesedést is. Óriási botrány tört ki, egyesek 

megfenyegettek, hogy megvernek, mert a felszólalásom miatt be fogják tiltani a fesztivált. 

Minden befagyott körülöttem. Soha nem éreztem addig ilyet. Alig volt néhány ember, aki 

ezután szóba állt velem. Itthon is megtudták, mi történt, beskatulyáztak. Attól kezdve féltem 

ezekről a dolgokról nyíltan beszélni. Számomra meglepetés volt, hogy Szőcs Géza helyeselte 

ezt a kérdésfelvetést. Bretterék, Brédáék köréhez is közel kerültünk, és volt egy közös 

ellenzéki álláspontunk. Bár Brédától nagyon távol állt az ilyesmi. Amikor a jelenlétében szó 

esett ilyesmiről, emlegetni kezdte a székely hadosztályt meg a „Honvéd áll a Hargitán”-t, meg 

a Déli Hadseregcsoportot, meg tippeket adott, hogy szerencsés lenne, hogyha a Vörös 

Brigádokkal fognánk össze, meg Khaddafival. Persze nem bántóan mondta ezt, szeretettel 

teljes iróniával. Mi elég radikális lendülettel jöttünk Pozsonyból, azt követeltük az 

erdélyiektől is, hogy szervezkedjenek. Amíg ez Szegeden hatott, Erdélyben egyáltalán nem. 

Mindenhol rémült arcokat láttunk, ha erről beszéltünk. Szőcs Géza kivétel volt, Kányádi 

szintén. Kányádi azt mondta, csináljátok, majd meglátjuk mi lesz. Segítséget nem ígért. De 

legalább meghallgatott. Számunkra a legmegdöbbentőbb az volt, hogy az erdélyi magyar 

értelmiség mennyire nem lát kiutat. Legalábbis azok, akikkel találkoztunk. Azzal hárítottak el 

mindent, hogy ti nem tudjátok, mi van itt. S akkor jött a pálinka. Egyébként Újvidéken is 

hasonló élményeim voltak. Ennek az ellenkezője volt a nagyváradi-kolozsvári társaság./106. 

o./ 

K: Bollobás Enikő ekkor már ismerte Szőcsöt? 

MOI: Nem, általam ismerte meg. Géza aztán eljött velünk Nagyváradra. Főleg Nagyvárad 

volt az, ahol úgy éreztem, az ottaniakkal tudunk igazán szót érteni. Úgy tűnt, ezek a váradi 

fiúk tudják a veszélyt, de legyintenek rá. Ez akkor nagyon tetszett nekem. Ara-Kováccsal 

akkor már másodszorra találkoztam, ha jól emlékszem. 
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K: Kivel találkozott még Váradon? 

MOI: Keszthelyi Andrással. Soha nem felejtem el, nagy lóugrásokkal ment a réten, aminek 

csak részben volt oka a pálinka. Istenem, tele volt energiával, ideálokkal. Nagyon boldog volt 

ott köztünk. Aztán Kőrössi P. Jóskával. Nagyon bánatos volt. Alig lehetett belőle kihúzni egy 

szót. Akkor búcsúzott a Köröstől, ha jól emlékszem. Bréda Feri is ott volt. 

K: Szőcs Géza is részt vett a beszélgetéseken? 

MOI: Szórványosan. Géza Enikővel együtt hol volt, hol nem volt. Ara-Kovács nemcsak az 

ELLENPONTOKról beszélt, hogy ő azt csinálja, hanem arról is, hogy van egy hálózata, akik 

hozzák az információkat, meg akik terjesztik a lapot Erdély-szerte. Volt még egy furcsa 

dolog. Nem emlékszem pontosan, hogy ekkor, vagy később készítettem egy interjút Szőcs 

Gézával. Aztán odaadtam Enikőnek, hogy meghallgassa. Érdekes módon, miután 

Nagyváradról minden baj nélkül visszaértünk, elkezdett terjedni a hír Erdélyben, hogy engem 

a határon lekapcsoltak, és elvették a szalagot. A szeku későbbi kihallgatásain idézték az 

interjú részleteit Gézának és másoknak. Holott az a szalag most is meg kell legyen 

Enikőnek.
30

 

 

Visszatérve a BB86-ban elhangzottakra, néhány apró, de nem jelentéktelen csúsztatást 

észlelhetünk. Ugyanis semmi bizonyíték nincs arra, hogy a letartóztatások előtt lett volna 

ELLENPONTOK a szeku kezében. Szövegelemzéssel tehát nem juthattak a készítők nyomára. 

Arról sincs tudomásunk, hogy olyan képzett stiliszták dolgoztak volna a szekun, akik értenek a 

szövegelemzéshez. A nyár folyamán Bollobás Enikő nem tehette meg inkriminált 

megjegyzéseit Szőcs cikke kapcsán, mert a hetes szám, amiből az idézet származik, csak 

októberben jelent meg, a nyolcassal együtt nyomtatták Tóthék. Hacsak nem történt meg az, 

hogy Szőcs már a lap megjelenése előtt jóval megírta és megmutatta a cikket Bollobásnak. 

 

A lebukást megelőző kutatások nyomon követése folyamán lássuk, mi történik 

Nagyváradon szeptember végén, mert úgy tűnik, ott kezdődtek meg először a behurcolások az 

ELLENPONTOK felszámolásának előszeleként. 

A III. fejezetben már említettem, hogy Tóth Károly olvasásra és megőrzésre a lap négy 

számát átadja Király Ernő ügyvédnek. Király elfekteti a csomagocskát íróasztala fiókjában, 

úgy vélvén, hogy van ideje áttanulmányozni, hisz megőrzésre is kapta. /107. o./ 

KE: Tehát, ahogy Tóth Karcsi itt hagyta, az úgy maradt. Én elfoglalt ember vagyok, kedden 

is szerdán is verem az írógépet, ott van, áldja meg a jóisten, majd előveszem. Szerdán este 

nézzük a televíziót, én szokásom szerint negyedórán belül elalszom. Arra emlékszem, hogy 

egy Bilicsi emlékműsor ment a televízióban.
31

 Cseng a telefon. Egy borízű hang bejelentkezik 

mint egy létező szalontai ügyfelem, hogy hozott nekem húst. Ránézek az órámra, 

háromnegyed tizenegy. Mondom az illetőnek, nem érne rá holnap? Nem, azt mondja, 

elviszem oda, jöjjön ki ésatöbbi, ésatöbbi. Felhúzom pizsamára a tréninget, be sem zárom az 

ajtót, kimegyek. Ki vár? Sălăjan őrnagy úr! „Intraţi în maşină!” (Üljön be a kocsiba!) Ismeri 

már a sztorit? 

K: Nagyjából. Önt elvitték a szekura, s onnan a Transilvania étterembe...  

KE: Pontosan így történt. A szekun előzőleg kihallgatott valaki, akiről később azt állították... 

K: Nem Sălăjan hallgatta ki ? 

KE: Ott volt bent, de akkor este ki nem hallgatott. A Transilvania vendéglőbe nagyon későn 

értünk. Kvázi zárva volt, egy hátsó bejáraton mentünk be. Én rém elegáns voltam, cigaretta 

sem volt nálam. Pertut ittunk, ezt elfelejtettem mondani. Sălăjant én régóta ismerem, ‟69 óta. 

Mielőtt szekus lett volna, ügyész volt. Azt mondta, hogy az, aki engem kihallgatott és 

                                                
30

 BMOI. 2-9. old. 
31

 1982. szeptember 23-án, csütörtökön este 20 órakor (romániai idő szerint 21 óra, közvetíti az MTV a „Töltsön 

egy félévszázadot Bilicsivel” című műsort. (Rádió és Televizióújság 1982. 38. sz.) 
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kérdezett... egy belügyminiszter-helyettes, Bukarestből. Alacsony ember volt, borzasztóan 

finoman és elegánsan öltözve.  

K: Konkrétan az ELLENPONTOKról érdeklődött? 

KE: Nem egészen. Sokkal kategorikusabban fogalmazott. Kijelentette, hogy nekik konkrét 

tudomásuk van arról, hogy a cucc nálam járt. Mondtam, soha én ilyet nem olvastam. 

Véleményem szerint kik azok, akik Nagyváradon ilyet csinálnak? Mondom, legyen szíves 

magyarázza meg, mi az, s akkor esetleg tudok rá következtetni. S akkor jött a szokásos 

minősítésekkel, kvázi irredenta, nacionalista ésatöbbi. 

K: Nyilván ő sem ismerte, hogy valójában mit tartalmaz? 

KE: Meggyőződésem, hogy senki nem tudta, egészen addig, amíg a kolozsváriak el nem 

kapták. A nagyváradiaknak halvány sejtelmük sem volt arról, hogy mit keresnek... Whiskyt 

ittunk, s hogy ne zavarja a pincért, egyből két decit rendelt. Megvallom őszintén, én bírom az 

italt, viszont nekem nem volt kedvem inni. És borzasztó zsenáns volt, hogy ott vagyok egy 

tréningben, amit nyakig felhúztam. Se egy zsebkendő, se egy cigaretta, ráadásul még zokni 

sem volt rajtam.  

K: Sălăjan közben nem kérdezősködött? 

KE: Dehogynem! Miután pertut ittunk, azt mondja, hogy ő tudja nagyon jól, hogy azok a 

dolgok nálam vannak. „Ha nálam vannak, mi a francnak ülünk itt? Gyere csinálj egy 

házkutatást!” Azt mondja, okosabb vagyok én annál, mintsem, hogy otthon tartsam. Mondom, 

„ne haragudjál, én cigarettázom.” Ő ügyész korában cigarettázott, akkor már nem. „Légy 

szíves intézz nekem egy csomag cigarettát, nincs egy vasam sem.” Mellettünk volt egy 

dézsában egy fikusz. Az italom szinte érintetlen volt, ő már a felét megitta. Egy részét 

áttöltöttem az övébe, más részét /108. o./ a dézsába. Már több mint félhomály volt a lokálban, 

a székek nagy részét fölrakták az asztalra, a csillárok majd mindegyike leoltva. A pincérek 

takarítottak, de ahhoz a sarokasztalhoz, amelynél ültünk, senki még csak közel sem jött. 

Észrevette, hogy valami nem stimmel, megkérdezte, hogy ilyen sokat ittam? Így rúgattam be 

a csávót, kihányt a volán mellől... 

Becsengettem, nem volt nálam kulcs. Azt mondja a feleségem: elvitt a szeku? „Honnan 

tudod?” „Gondoltam, hogy valami történhetett.” Nyilván a feleségem nincs hozzászokva 

ahhoz, hogy én este tizenegykor pizsamára húzott tréningben eltűnök. Mit csináljak? Akkor 

még éltek a szüleim. Hogy ne ijedjenek meg, felhívom őket telefonon. Itt elkövettem egy 

óriási marhaságot, ugyanis lehallgatták a telefonomat, és ez később kiderült.
32

 Azt viszont 

újból nem értem, hogy ha lehallgatták a telefonomat, akkor miért nem választották a 

legegyszerűbb megoldást? 

Nem a kapun mentem ki. Felmentem a második emeletre, s a szemétlerakat mellett 

leereszkedtem a tűzoltólétrán. Eljutottam simán apámékhoz, kértem egy pohár snapszot. 

Akkor már hiányzott. Mondom, szeretném, ha ezt megőriznétek. „Mi van ebben, fiam?” 

„Nem tudom, de nem lehet akármi, mert akkor én nem lennék itt.” Az öreg simán elfogadja. 

Igen ám, de az én számomra ezzel semmi nem volt megoldva. Tóth Karcsit figyelmeztetni 

kell. Nyilván nem megyek el hozzá, hogy „nézd, faszikám mi történt”. Bementem a FÁKLYA 

szerkesztőségébe azzal a tervvel, hogy onnan megkerestetem Nagy Bélát. Mit ad a jóisten, ott 

találom. Mondom neki, hogy „húsz perc múlva találkozunk a FÉLIX sörözőben a Kert utca és 

                                                
32

 A második beszélgetésen kérdeztem rá, hogy mikor: 

„KE: Kétszer is kiderült, 1990 februárjában, vagy márciusában. 

K: Ilyen sokára? 

KE: Igen, itt, ahol fordul az 5-ös villamos, találkoztam Sălăjannal, aki elég régóta nyugdíjas. Azt mondja: 

Tudod, mikor kaptunk el az ELLENPONTOKkal? Mikor hazaengedtünk, s telefonáltál a szüleidnek... Azelőtt 

is voltak források, de azokat nem lehetett százszázalékosan igaznak venni. Az a szekus, aki engem 1977-ben 

kihallgatott, egy Budai nevű... rég nyugdíjas,  az év első felében felhív, és ügyfélként jelentkezik. Házátírásról 

volt szó, mindennapos ügyvédi megbízás. Ô is ugyanazt mondta. Nem értem, ha tudják, mikor indulok a 

szüleimhez... elkaphattak volna az utcán. Igaz?” In: 2.BKE. 8. old. 
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a Kapucinus utca sarkán”
33

 Leülünk egy meszely sör mellé, és én elmesélem neki az előző 

éjszaka történteket, úgy, ahogy majd elmesélem két hónappal később Tóth Karcsinak.
34

 

Kértem, hogy valamilyen módon értesítse őt. Béla azt mondta, hogy meglesz. Azt is mondja 

meg, hogy amit elhozott nekem, az biztonságban van. Körülbelül egy hónapig volt a cucc a 

szüleimnél, ők el is olvasták. Ehhez joguk is /109. o./ volt, én nem tiltottam meg nekik. Aztán 

megint más helyre került, megint csak átmenetileg. A Dacia kocsikban a benzintank, és a 

kvázi csomagtér közt van egy gumiszőnyeg. Ez alatt tartottam két-három hétig, hurcoltam 

természetesen mindenhova, ahova kocsival mentem. Aztán megint visszakerült a szüleimhez, 

egészen addig, amíg Karcsi vissza nem kérte. 

Következő héten, de lehet egy hét sem telt el, kijövök a Dacia alkatrészboltból, megáll 

mellettem egy sárga Dacia, 3-BH-401 rendszámmal. Nem a Sălăjan kocsija volt, de ő vezette. 

Az övé egy világoskék, fazékszínű Dacia volt, l-BH-415 volt a rendszáma. „Tessék, üljél be!” 

Elvisz a Horea utcába, abba az épületbe, amely a mindenkori megyei titkárok lakása volt. Ez 

már a Kommendáns-rét, a Rhédey parktól hatszáz méterre. Egy ebédlőszerű helyiségbe vitt. 

Egy szekrényből kivesz két poharat, a táskájából egy üveg whiskyt. Odamegy a telefonhoz, 

tárcsáz három számot, tehát belső vonalat hívott. Azt mondja: „Am sosit, puteţi veni!” 

(Megérkeztünk, jöhetnek.) Elővesz egy csomag Kentet, rágyújtok. Azt mondja, várunk, mert 

jön még valaki. Abszolút közömbös dolgokról kezdünk beszélgetni. Kérdem: ki az, aki jön? 

„Egy bukaresti ezredes.” „Ki?” „Nem tudom, hogy minek szólítsam.” Egy negyedóra telhetett 

el. Három hangot különböztettem meg, de csak ketten jöttek be. Megint csak kicsi ember, 

megint csak nem dohányzik.
35

 Bemutatkozik Alexandrescu néven. Azt mondja, mi az amit én 

tudok, és őket érdekli? „Például azt tudom, hogy önt nem Alexandrescunak hívják.” Honnan 

veszem ezt? „Uram, nem tudom, hogy önt, hogy hívják, de biztos, hogy sokkal rövidebb a 

neve.” „Rendben van, akkor Popescunak hívnak.” Mint később kiderült, az ő funkciója 

megfelelt egy ilyen megyei tótumfaktumnak. Azt sem tartom kizártnak, hogy az egész 

ELLENPONTOK-ügy felderítését országos szinten rábízták. Lehetett délelőtt féltizenegy 

mikor megérkezett, s délután három körül hagytuk el a házat. Jött egy telefon, amit én úgy 

értelmeztem, hogy onnan nekik el kell tűnni. Egy az egyben előszedték az én kolozsvári 

ismerőseimet, egy az egyben előszedték a váradiakat is. Sőt olyan kolozsváriakat és 

váradiakat, akiket csak névről ismertem, vagy olvastam a dolgaikat, de sohasem találkoztam 

velük. Ha akartam sem tudtam volna mondani semmit róluk. Nyilván a beszélgetés úgy 

fejeződött be, ahogy elkezdődött, azzal a különbséggel, hogy megittunk közben egy üveg 

whiskyt. Szorgalmasan termeltek a gyerekek. Tudtam, ahhoz, hogy leitassanak alaposan össze 

kell szedjék magukat. Sălăjan egy adott pillanatban megkérdezte, hogy mennyi pénzt akarok: 
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 Nagyvárad belvárosának hagyományos, nemhivatalos utcanevei. 
34

 Tóth Károly Antal némileg másképpen emlékszik: „Akkoriban gyakran találkoztunk, így nem sokkal az 

események után értesültem tőle a vele történtekről... az éjszakába nyúló vita során, Sălăjan egy pofont is adott 

neki, de végül mégis barátságos légkörben váltak el... Hogy bukaresti szekus is jelen lett volna, arról én most 

hallok először. Mint tudjuk az ember felejt, de ezeket az eseményeket Ernő legalább háromszor elmondta 

nekem, (főleg a lebukásunk után), szinte nyomatékosan ismételve meg, bizonyos eseményeket és időpontokat. 

A többszöri elmondásból a bukaresti szekus jelenléte csak meg kellett volna maradjon, különösen, ha az magas 

rangú volt.” in. LTKA. 2., ll. old. Egy másik levélben Tóth Károly Antal revideálja véleményét, nem zárja ki, 

hogy Király említhette a bukaresti szekus jelenlétét. 
35

 „KE: Az első kihallgatást, ha igaz, amit Sălăjan mondott, a belügyminiszter-helyettes vezette. A második 

kihallgatást vezette az, akiről utólag megtudtam, hogy Popescunak hívják, és minisztériumi osztályvezető, ami 

megfelelt rangban egy megyei belügyi főinspektori funkciónak.  

K: Hogy néztek ki? 

KE: A belügyminiszter-helyettes, egy teljesen jelentéktelen külsejű ember, nem magasabb 168 centinél, 

soványarcú, köpcös, vékonyszálú haja volt, de volt... Popescut nagyon jól le tudom írni, mert több órán keresztül 

ültünk egymással szemben. Fekete haja volt, annyira fekete, hogy átsuhant az agyamon: festi a haját. 

Negyvenhét-negyvennyolc éves lehetett. Faarcú, semmilyen érzés nem tükröződik az arcvonásain... se nem 

sovány, se nem kövér.” In. 2.BKE. 4. old. 
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ötezer, tízezer, húszezer lejt, hogy megmondjam, kitől kaptam az ELLENPONTOKat. Ez 

/110. o./ csak egy közjáték, de én még mindig nem tudom, hogy mi van nálam. Tóth 

Karcsival nem mertem felvenni a kapcsolatot. 

K: Arról érkezett visszajelzés, hogy Nagy Béla átadta az üzenetet? 

KE: Nem, mert megegyeztünk Nagy Bélával abban, hogy kvázi kerüljük egymást. De végül 

is, azt hiszem mégis. Most ugrunk két-három napot... 

Kicsit megszakítom Király regényét, mert bármennyire furcsának tűnnek a kihallgatás 

körülményei – és nemcsak a szeku durvaságáról elterjedt hírek ismerői számára –, az ügyvéd 

tudja, mi a betyárbecsület: értesíteni azokat, akikkel kapcsolatban kihallgatták. Ezt azért is 

szükséges kiemelni, mert a nyolcvanas évek Erdélyében, ez már nem egy magától értetődő 

erkölcsi parancs, mint látni fogjuk. Sajnos Király épp ezen a ponton válik sebezhetővé, ha 

magatartását elemezzük. Ugyanis, ha Nagy Béla neki nem beszélt konkrétan az 

ELLENPONTOKról, sem arról, hogy azt Tóth Károly Antaltól kapta, akkor miért épp rajta 

keresztül akarja értesíteni Tóthékat, amikor őt az ELLENPONTOK felől faggatják? Akiről, 

mint barátjáról tudnia kell, hogy Tóthékkal alig tart kapcsolatot. Világosabbá tehetné a képet, 

ha Nagy Béla szemszögéből is láttathatnám, de sajnos úgy néz ki, ez lehetetlen. Többször 

megkerestem, de nem talált időt a beszélgetésre. Adjuk vissza a szót Királynak! 

KE: Pénteken este, október első péntekén
36

 Csurka István bemutató van Nagyváradon, már 

Nagy Béla titkársága idején. Pocsék idő volt. Szilágyi Zoltán fogorvos barátom, aki akkor már 

Szolnokon élt, betelefonált, hogy Váradon van. Kell beszéljek vele, mondtam, bár akkor neki 

nem nagyon volt ideje. Azért mentem el akkor este Szilágyiakhoz, hogy megkérjem arra, 

hogy beszéljen Csurkával, hogy intézze el ennek a szerencsétlennek (Tóth Károly Antalra 

céloz.) a befogadóját, mert ezt a szerencsétlent itt megeszik, húsdarálóba teszik ésatöbbi, 

ésatöbbi. Én segítettem neki cipelni a központig, azt a néhány üveg whiskyt, és pár karton 

amerikai cigarettát, ami a Csurka hozzájárulását jelentette a bemutató utáni banketthez.
37

 Itt 

újból meg kell szakítani az események folytonosságát, mert úgy tűnik Király két különböző 

eseményt, amelyek egy év különbséggel történtek, emlékezetében egymásra csúsztat. Tóth 

Károly Antal lehetetlennek tartja a történetet.  

TKA: Nem tudok róla, hogy Ernő mozgósította volna a Csurka unokaöccsét Magyarországra 

telepedésünk érdekében, de lehet, hogy kiesett az emlékezetemből. Lehet, hogy Csurkának az 

1982-83-as évadban is volt bemutatója Váradon, akkor azonban még nem gondoltunk arra, 

hogy hozzá forduljunk, hiszen joggal bizakodtunk az Illyés Gyula segítségében, miután igen 

biztatóan üzent vissza nekünk. Gyula bácsi 83 áprilisában halt meg. Halálos ágyán rábízta az 

ügyünket a feleségére (ezt már otthon tudtuk, és később ezt Flóra néni személyesen erősítette 

meg), s nem gondoltunk arra, hogy Aczél György Illyés Gyula özvegyét átveri. Mert ez 

történt, a neki tett ígéret ellenére. 

A magyar hatóságok visszautasítása után (1983. augusztus 23-án értesültek róla telefonon.) 

vetődött fel a Csurkához fordulás lehetősége. Hogy ez kinek jutott /111. o./ eszébe, már nem 

tudom. Lehet, hogy Ernőnek is volt benne része, lehet, hogy Jelics Gyuszinak is, aki szintén 

ismerte a Csurka unokaöccsét.
38

 

Az is elgondolkoztató, hogy ha Király kihallgatásai idején, sőt még később sem tudja, mi 

köze Tóthnak az ELLENPONTOKhoz a terjesztésen kívül, miért gondolja, hogy a hatóságok 

„megeszik, húsdarálóba teszik a szerencsétlent”. Hallgassuk tovább Királyt! 

KE: Én nem vettem részt a bemutatón, ugyanis másnap hajnalban vonatra ültem. 

Szándékosan nem mentem autóval, mert azt könnyebb követni, mint egy gyalogost. 

Kolozsváron beszéltem Gáll Ernővel. Totál kétségbe volt esve. Borzasztó az, hogy tudott róla. 

                                                
36

 1982. október 15-én, pénteken játszotta a nagyváradi színház, Csurka István „Deficit” című darabját. (Hajdú 

Géza közlése) 
37

 1.BKE. 14-23. old. 
38

 LTKA. 9. old. 
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K: ..Ő azt mondja, hogy Aradi Jocó hozta a hírt Váradról. 

KE: Pontosan. Az egy héttel korábban volt. Aradról jött, itt cserélt vonatot. A Temesvár-

Nagybánya gyorssal jött, s a Szatmár-Bukaresttel ment tovább Kolozsvárra. Másfél-két órája 

volt a két vonat közt. Ugyanennyivel az indulás előtt hívott fel Jocó Aradról, de ennek nincs 

semmi jelentősége. Azt közölte, hogy átutazik, s ha lehet menjek ki az állomásra. Jocó a 

gyerekével volt. Nekem fájt a fogam, s eljött velem, megvárta, míg kihúzzák. Aztán a Barokk-

palotával szemben lévő kisvendéglőbe mentünk be. Egyikünk sem ivott alkoholt. Sokáig nem 

ülhettünk ott, mert nyolckor zárt. Ott is beszélgettünk, de a leglényegesebb dolgokat az úton 

mondtam el. 

Bemegyek a KORUNK főszerkesztőjéhez, s azt mondja nekem: „Ernőkém, mit akarnak 

ezek tőlem? Nekem van egy lapom, hát én ezt szerkesztem.” „Ki vádolja önt? Én egyszerűen 

azért jöttem, mert engem Gál Ernőről kérdeznek. Figyelmeztetni akartam.” Jocó okosabb volt, 

azt mondja: „Találkozunk az öcsédnél.” Az öcsém ugyanis Kolozsváron él. 

K: Aradi Jocó nem beszélt arról, hogy őt is faggatták volna emiatt?  

KE: Nem, erről egy szót sem szólt. Egyszerűen azt mondta, hogy köszöni a figyelmeztetést.
39

 

A figyelmeztetettek egyike Aradi József az Egyesült Államokban él, két levélben kerestem 

meg, egyikre sem reagált. Ezek szerint nem kíván nyilatkozni. Gáll Ernő emlékezetében 

mozaikkockák az akkori események, amelyeket részben a beszélgetés alatt sikerül közös 

erőfeszítéssel összerakni, részben utólagos kiegészítés nyomán kerülnek a képbe. 

GE: ‟82 őszén egy szép napon beállított hozzánk Aradi Jocó, és halálsápadtan mondta, hogy 

Keszthelyi Andrist elkapták 

K: Meg kell szakítanom! Nekem olyan információim vannak, hogy már korábban szaglásztak 

a szervek az egyetemen, majd a KORUNK köreiben...  

GE: Most ezt nem tudom felidézni. Keszthelyi Gyula kérdezte meg tőlem az ősz folyamán, 

hogy Ernő, honnan tudtad, hogy baj van Andrissal? Hát én ezt így nem tudhattam, inkább 

csak feltételezhettem ismerve a „céget” és ismerve a helyzetet. Előre láthattam, hogy sokáig 

nem fog menni, és jelezhettem Keszthelyi Gyulának, /112. o./ hogy vigyázzon Andrisra, mert 

a fiának nem lehet tapasztalata ezen a téren, tehát meggondoltabban, óvatosabban járjon el. 

K: Esetleg abból következtetett, hogy Andris nagyon jó kapcsolatban volt Ara-Kováccsal, s ön 

tudta, hogy Attila mivel foglalkozik? 

GE: Na ez az látja, kész, stimmel. Én többször találkoztam is Keszthelyiéknél Ara-Kováccsal, 

azt is tudtam, hogy náluk száll meg. Tudván, hogy mivel foglalkozik, látván, hogy az 

óvatosság nem éppen a legnagyobb erényei közé tartozik, feltételeztem tehát, hogy ez az 

akció le fog bukni. Az Andris gyerek elsőéves egyetemista volt, ha jól emlékszem, és féltem, 

hogy bele fog törni a bicskája. Tehát csak ezt tanácsolhattam, hogy vigyázzon magára. Jó, 

hogy nyomra vezetett.(...) Na most volt még egy mozzanat. Ugyancsak abban az időben Jocó 

Aradon járt és Váradon át jött vissza. Utána jelentette nekem, ugyancsak halálra váltan, hogy 

találkozott Király Ernő váradi ügyvéddel, éspedig a nagyváradi állomáson, ahol Ernő közölte 

vele, hogy egyik éjjel letartóztatták. A szeku eljárását mindmáig nem értem, pedig Királlyal 

már nem tudom hányszor átbeszéltük. Jocó akkor úgy adta elő, hogy Királyhoz bementek este 

kilenckor, vagy tízkor, pizsamában, melegítőben beültették az autóba, s ez, amit máig nem 

értek, bevitték egy vendéglőbe, és ott hallgatták ki. Nemrég mondta el Ernő, hogy a „fiúk” 

milyen hülyék voltak, mert az íróasztalában ott voltak az ELLENPONTOK.  

K: Sőt Királyt aztán még egyszer elvitték... 

GE: Számomra mindmáig egy rejtély, hogy mit akartak vele, én az életben nem hallottam 

ilyet.(...) Én máig nem értem ezt a dolgot, Isten őrizz, hogy én most belemenjek abba, hogy 

kinek, hol, mikor merült fel a neve, s ki mit mondott, Isten őrizz! Ezek a dolgok Váradon 

történtek, az egészet én csak hallomásból ismerem.(...) Tehát ez volt számomra a főjelzés, 
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hogy Királyt elővették. Nyilvánvaló volt, hogy Andrisra is sor kerül. Éreztem, hogy napokon 

belül ki fog törni a botrány, és Andris bele fog esni. S akkor szólhattam az apjának, hogy 

vigyázzon rá.
40

 

Gáll Ernő elsiklik a KORUNK szerkesztőségében történt találkozás fölött. Hogy pontosabb 

képet kapjak Tóth Károlyt is megkérdeztem, akinek szintén elmesélte Király a kolozsvári útját, 

majd ezt a véleményt újra szembesítettem az ügyvéddel.  

TKA: Király Ernő 1982 októberében akart Kolozsvárra utazni, hogy a korunkosokat 

figyelmeztesse, úgy indokolva lépését, hogy szerinte őt a KORUNK kapcsolatai miatt vették 

elő, mert ott gyanítják az ELLENPONTOK eredetét. Azt mondtam, ne nyüzsögjön, (biztos 

nem ezt a kifejezést használtam) majd én értesítem azokat, akik az ELLENPONTOKat 

csinálják. Ő ennek ellenére tudtommal elment, és Ernő nagy csalódására – úgy emlékszem, 

Ernő így mondta el – Gáll Ernő nem is akart találkozni vele.
41

 

A május végén Göteborgból érkezett levél információinak birtokában 91 június 11-én este, 

bejelentetlenül érkezem Király Ernőhöz. Ugyanis eredeti tervemet, hogy Szőcs Gézával 

hétvége lévén tudok majd találkozni, felborítja a vele folytatott telefonbeszélgetés.  Ebből 

kiderül,  épp  indulóban van Pestre,  sűrű programja /113. o./ miatt, bár megáll Váradon, nem 

lesz ideje velem találkozni. Abban egyezünk meg, hogy szombat, és vasárnap este keressem 

Kolozsvári otthoni telefonszámán. Hirtelen kell döntenem. Még aznap éjjel 

Sepsiszentgyörgyre utazom a Balt-Orient expresszel. De hogy az indulásig se teljen hiába az 

idő, megpróbálok néhány váradival kapcsolatot teremteni. Így csöngetek be Király Ernőhöz, 

miután Gyulai Katalint, nem találom otthon. A múltkori kedvességgel és készséggel fogad, 

időközben kiderítette, „ki is vagyok”, s újra elmondja röviden azt a történetet, amit 

márciusban is. Eszerint egy román liberális képviselővel a decemberi események után a volt 

megyei párttitkár páncélszekrényében kutattak, amikor Carp képviselő, furcsa iratokat talált. 

Nagy Béláról, Ara-Kovács Attiláról, Varga Gáborról, Tóth Károly Antalról, egy Molnár 

János nevű református lelkészről – akit nem ismer, mondta akkor –, s még valakiről, akinek a 

neve nem jutott eszébe. Az iratok lényege az volt, hogy az illetők az államrendre nézve 

veszélyes emberek, s adott esetben likvidálni kell őket. Örül, hogy végre most már ismer, 

mondta Király és áll rendelkezésemre, csak kihúzza a telefon dugóját, hogy ne zavarjanak. Az 

óvintézkedések ellenére, nem tud kitérni az RMDSZ képviselőinek kérése elől, hogy 

véleményezze jogi szempontból a Szőcs Géza neve alatt kinyomtatott nemzetiségi 

törvénytervezetet. Míg ők tárgyalnak, alkalmam van bepillantani a tervezetbe. Majd gyorsan 

telefonálok Vargáéknak, hogy csak később fogok hozzájuk érkezni, s végre nekiülhetünk a 

kérdéseknek. 

K: Tóth Karcsi azt mondja, hogy megpróbálta önt lebeszélni arról, hogy a korunkosokat 

értesítse. Az ellenpontosokat, majd ő értesíti, hogy keresik a lapot.  

KE: Tóth Karcsinak nem volt erre lehetősége, mert attól kezdve, hogy bevittek, s elmondtam 

Nagy Bélának azt, amit s Béla megígérte értesíti őket, nem nagyon találkoztam Karcsival. A 

kolozsvári út előtt biztos nem. Én akkor Karcsit kerültem érthető okok miatt. 

K: Karcsi úgy emlékszik, Gáll Ernő nem akarta önt fogadni.  

KE: Szó sincs róla. Csupán nem a saját irodájában. Ha jól emlékszem Veress Zoltán is ott 

volt abban a helyiségben. Akkor már készül a ‟82-es évkönyv meg a 4. Korunk Füzet, 

amelyekben nekem konkrét feladataim voltak, s ezért ez álcázásnak is jó volt. Szilágyi Juha is 

ott volt, de hogy hallotta-e vagy sem, nem tudnám megmondani. Nem úgy nézett ki, mint akit 

érdekel. Vagy Herédi, vagy Kántor szintén ott voltak. Hogy ők hallották-e vagy sem, nem 

tudom? Mi Veress Zoltán asztalánál suttogva beszélgettünk.
42
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Király kolozsvári útja időben éppen egybeesik Szőcs Géza székelyföldi utazásának 

kezdetével, amit a szeku már teljes készültséggel ellenőriz. Mielőtt rátérnék erre a hosszú és 

bonyolult történetre, kicsit még időzzünk Váradon. 

’82 nyarán a szeku, úgy tűnik, kísérletet tesz arra, hogy a későbbi ellenpontosok szűkebb 

környezetéből valakit beszervezzen, hogy ezt konkrétan az ELLENPONTOK léte motiválta 

már, vagy pusztán szigorúbban kívánták ellenőrizni az amúgy is sok fejtörést okozó 

társaságot, nyilván csak az akció szervezője tudná megmondani. /114. o./  

Gyulai Katalin számol be több gyanús mozzanatról, annál a lánynál, akinél később az első 

nyomtatási kísérleteket teszik. 

GYK: Ildikó, bár már rég lakható volt a lakás, nem költözött be sokáig. Egyszer azzal a 

falrengető ötlettel állított be, hogy lakásszentelőt tart. Azt mondtam, a te lakásod, azt hívsz 

meg, akit akarsz. Ő gondolkodott rajta, mondta, Ara-Kovácsot és Kertész Attilát, Tóth 

Karcsiékat, Varga Gábort, Gittait, barátnőmet, Kicsi Katit akarja meghívni. Mondom ezek az 

én barátaim, hol vannak a te barátaid? Ezután jött be a képbe az a lakás. Ugyancsak furcsa 

kijelentést tett Ildikó a barátnőmnek, még mielőtt Magyarországra telepedett volna: „Sokan és 

sokat köszönhetnek annak, hogy az ő barátja úgy nyilatkozott rólunk, ahogy nyilatkozott.”  

K: Ki volt ez a barát? 

GYK: Valami Feri, a vezetéknevére nem emlékszem.  

K: Ezt a Ferit behívatták ELLENPONTOK ügyben? 

GYK: Feri soha nem járt abba a társaságba. Emlékszem, hogy valóságos sokk volt a 

számomra, mert egy egészen kisstílű, pitiáner provokátor benyomását keltette. Nem tudom, 

hogy kihallgatták-e Ferit, de mi akkor olyan következtetésre jutottunk, hogy fizetett besúgó. 

Ezek szerint az ő információi alapján nem tarthattak engem például olyan fontosnak, hogy 

behívassanak.
43

 

Az említett „Feri” mégsem volt teljesen idegen az ellenpontosok körétől. Takács Ferenccel 

egy iskolában tanított sokáig. 

K: Vannak olyan feltételezések, hogy Ildikó nem véletlenül hívott meg a lakásszentelőre olyan 

embereket, akiket alig ismert, talán téged is... 

TF: Nézd, Ildikó szerette a fennforgó emberek társaságát. Szerette, ha érdekes emberek 

veszik körül. Szerintem ezért hivatta meg Arát, Tóthékat, nem pedig azért, mert ez volt a 

feladata. 

K: Úgy néz ki nem is ő volt a gyanús elsősorban, hanem a srác, akivel járt. Valami Feri... 

TF: Na látod, ezt én is így gondolom. Bár én úgy tudom, hogy az ELLENPONTOK idején ő 

már nem járt Ildikóval. Az apja politikai elítélt volt. Aztán meg azt hallottam, hogy 

szélhámos. Ez a fiú kollégám volt, ő mutatta be nekem Ildikót. Festő-allűrjei is voltak. 

Később viszont egészen biztosan tudom, hogy besúgó lett. Nem jószántából, hanem 

kényszerítették rá, volt neki valami autófeltörési ügye. Ilyesmiről nem szívesen beszélnek az 

emberek, de kiszedtem belőle. Valószínű azzal zsarolták. Amikor állítólagos névtelen 

feljelentések mentek ellenem, hogy én tiltott dolgokat mondanék a cukrászdában meg az 

órákon, akkor állították őt rám. Egy kicsit elővettem ezt a Ferit, sosem felejtem el, volt egy 

olyan kitörése, hogy a szekusok még az ember kabátját is elveszik. Ez olyan mulatságosan 

hangzott. Valószínű megfenyegették, rettenetesen félt. Úgy próbált hozzám bevágódni, hogy 

azt mondta, bizonyos szekus ügyletek vannak folyamatban ellenem, s erről ő tudna nekem 

referálni. Rájöttem, hogy zsarolni akarnak, az anyjával együtt, aki egy deklasszált szélhámos. 

Azt mondtam, én mindenütt nyíltan beszélek, s azért vállalom is a felelőséget. Ennek a 

Ferinek – megvan, Tárnok Ferinek hívták – /115. o./ tény, hogy megvoltak a 

szekuskapcsolatai. Eszembe jutott, honnan származik a srác. Nagykárolyi volt, ott volt az 

autós ügye is.(...) Nem lehetett elmenni a zagyvaságain. Azt mondta, hogy az anyja egy 
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szekussal él együtt, onnan kapja ő az információkat. Tudomásom szerint már a Tóth Karcsiék 

emigrálása után bukkant fel megint, s meg akarta zsarolni az Ildikót, hogy meghiúsítja a 

házasságát. Egy jó kiállású, kisportolt fiú volt ez, azt hiszem, nem egy nővel kitartatta magát. 

Besúgó volt, de szerintem az ELLENPONTOK körül nem volt szerepe.
44

 

Természetesen nemcsak Váradon bomlasztotta az igazi emberi kapcsolatokat az egyáltalán 

nem alaptalan gyanú, hogy vajon ez vagy az miért akar barátkozni velem, vagy vele, miért 

látogat meg ez vagy az, aki egyébként nem nagyon szokott, miért segít rajtam az, aki 

szekuskapcsolatait nem is titkolja, csak nem azért mert... Volt például egy bulizó társaság, 

akik közül egy lányt a magyar-osztrák határon kaptak el, amint kamionba rejtve akart 

nyugatra szökni. Visszatoloncolták Romániába, s az egész társaságot gyakran zaklatták 

akkoriban. A szép, okos, nyelveket beszélő lány – ma nyugaton él – idegenvezető lett, ami 

kimondottan bizalmi állás volt Romániában. E társaság egyik tagja, mint kiderül, szerepet 

játszik egy ELLENPONTOK példány szekura juttatásában. A társaság gyakran megfordult 

Nagyváradon is, az ELLENPONTOK-ügy nyomán meghurcoltak majd mindegyikét ismerték. 

Vajon csak annak az egy társasági tagnak lett volna köze a lebukáshoz? 

 

’82. augusztus 14-én eltemetik, a több mint gyanús körülmények közt – öngyilkosság? – 

elhunyt Bölöni Sándort, a nagyváradi színház irodalmi titkárát. A megürült állásra ketten 

pályáznak: Szőcs Géza és Nagy Béla. Ez ügyben Szőcs gyakran megfordul Váradon. Egy ilyen 

látogatás alkalmával tárgyalják meg a Madridba kijuttatandó Programjavaslatot. Bollobás 

Enikővel is találkozik ott néhányszor, aki segíti az említett dokumentum kijuttatását, 

nemzetközi megismertetését. Szőcs számára bizonyára nagy csalódás, hogy pályázata nem 

sikerül, és a nála sokkal kevésbé ismert Nagy Béla nyeri el. A döntés általa ismert részleteit 

Király Ernő mondja el. 

KE: ‟82 szeptemberére koncentrálódik minden. Akkor kapom meg ezt a cuccot. 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. 

K: Jó volna, ugyanis már akkoriban lábra kaptak olyan feltételezések, hogy bizonyára Nagy 

Béla lojálisabbnak mutatkozott bizonyos állami szervek iránt, mint Géza... 

KE: Szemenszedett hazugság. Szőcs egy Hegedűs nevű államtitkár ajánlásával jött ide Kis 

Törék Ildikóhoz. A helyzet a következő. A színháznak az akkori – hát nem is tudom milyen 

funkciója volt, akkor már nem volt párttitkár – nemtudommijével, Ion Abrudannal rendkívül 

jó viszonyban 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 Abru/116. o./dant, és meghívtuk vacsorára. Mondom neki: Ioane, két 

konkurens van. Intézd el, hogy Bélának sikerüljön! Nagy Bélának még fogalma sem volt 

arról, hogy ő lesz a színház irodalmi titkára, amikor Ion Abrudan szólt nekünk, hogy oké. Mi 

nyilván értesítettük Bélát, akkor még albérletben lakott innen száz méterre... Hogy ezen kívül 

más tényezők is közrejátszottak 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?
45

 

Azt hiszem, értem. Király Ernő nem Szőcs Géza ellenében tett valamit, hanem „testi-lelki jó 

barátjának” segített. Szőcs Kolozsváron kap egy fél katedrát az akkori 3-as Líceumban, de 

mivel a diákok hetekig tartó mezőgazdasági gyakorlaton vesznek részt tanulás helyett, nem 

nehéz hosszabb időre is távol maradnia az iskolától. Így utazhat el a Székelyföldre is. 
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Amikor nincs biztos perspektíva, megvalósítható cél, a mindennapi események, történések 

esetlegesek lehetnek csak, jelentőségük és jelentésértékük csak a pillanatnak szól. 

Visszatekintve rájuk néhány év távlatából, alig látszanak egymástól a történések. Mindössze 

négy évvel az események után a 86-os pesti beszélgetésen már alig rekonstruálható, hogy mi, 

mikor, miért és hogyan történt.  

K: Váradon mikor voltál? Hányszor találkoztunk mi ott? 

G: Azon az őszön sokat voltam, mert akkor pályáztam meg a színháznak az irodalmi titkári 

állását. Először augusztus valahányadikán.(...) Júliusban is voltam egyszer, amikor Enikőt 

megismertem. 

K: Akkor mi nem találkoztunk, mert mi Enikővel csak november 1-én találkoztunk. 

G: Aztán akkor, amikor Pista meghalt... 7-én halt meg, 8-án mentem én oda. Ezután volt a 

pályázat. 

I: És akkor is voltál nálunk, amikor a pályázaton részt vettél.  

G: Igen.  

A: Ezek már lényegében szerkesztőségi ülések voltak.
46

 

A Budapesten tárgyalt téma, hogy hányszor volt Szőcs Nagyváradon annak kiderítését 

célozza, hogy mit is tárgyalhattak ők a „szerkesztőségi üléseken”, mi az, amiről a hiányzók 

nem szerezhettek tudomást, és a majdani kihallgatásokon gondot okoz. Próbáljuk meg 

összegezni, hány találkozó lehetett és azokon kik vehettek részt. 

1. Júliusban Nagyváradon elvileg találkozhatott Szőcs és Ara-Kovács, bár a BB86-on erre 

utóbbi nem emlékszik.
47

 Keszthelyi is ott lehetett, Molnár Imre szerint. Tóthék ekkor nem 

vettek részt közös találkozón. /117. o./ 

2. Augusztusban, míg Bollobás Enikő érkezésére vár, Szőcs meglátogatja Tóthékat, amikor 

úgy emlékszik, szóba került az, hogy „kéne csinálni valamit, ami átfogja a problémákat”. 

Tóthék erre halványabban emlékeznek.
48

 Elutaznak Szatmárra, Bollobással már nem 

találkoznak. Keszthelyi külföldön tartózkodik. Arra, hogy Ara-Kovács és Szőcs tárgyaltak-e 

ekkor az ELLENPONTOKról, egyikőjük sem utal. 

3. Szeptember 7-én hal meg Darkó István. Ara-Kovács és Kertész Éva ugyanannak a 

hotelnek a teraszán söröznek, amelynek fürdőmedencéjében felfedezik a vízbefúlt színészt. Ők 

az első szemtanúk közt vannak, akik elviszik Darkó halálhírét. Másnap, 8-én érkezik Váradra 

Szőcs Géza. Ara-Kovács úgy emlékszik, hogy egy külföldi ismerősével Marosvásárhelyre 

utazik, nem vesz részt a temetésen. A temetési szertartás után, ahol Szőcs búcsúztatja elhunyt 

barátját, meghívja Molnárt egy nagyváradi lakásba. Az ELLENPONTOKról nem esik szó. 

Ekkor már Szőcsöt Oprea szekusalezredes kikérdezte az ELLENPONTOK felől. Kányádi 

Sándort ugyanő azzal vádolja, hogy biztosan köze van a szamizdat folyóirathoz.
49

 

(Az augusztusi nagyváradi találkozások után már a nyomozás felhője árnyékolja be a 

további összejöveteleket. Ennek érzékeltetésére állítom párhuzamba a későbbiekben 

részletezett kihallgatásokkal.) 
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 BB86. ll-12. old. 
47

 BB86. 23. old. valamint: 

„KPJ: Kimentünk a Kőrös-partra, akkor már Molnár Imre is be volt avatva, hogy mindent újra átrágjunk. 

Sütöttünk is valamit... 

K: Szőcs Géza is ott volt? 

KPJ: Ebben a periódusban biztos nem volt ott. Én Szőcs Gézával akkor nem találkoztam, ez ezerszázalékos. 

Akkor tudtam meg, hogy Szőcs Géza meg Bollobás Enikő közt valamilyen kapcsolat van. Én nem ismertem 

korábban Enikőt, akkor adta meg a címét. Az is biztos, hogy Attilával összevesztünk, akkoriban majd minden 

találkozáskor összevesztünk. 

K: Tehát Gézával, míg Váradon voltál, nem találkoztál? 

KPJ: Nem, nem. Ez biztos.” in. BKPJ. 6. old. 
48

 BB86. 22. old. 
49

 BKS. l-2. old. 
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4. Szeptember 15-30 között, Tóth Ilona emlékezete szerint 25-e körül találkozhattak Tóthék 

lakásában Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza, Tóth Károly Antal és Tóth Ilona. Keszthelyi még 

mindig külföldön van. Ekkor megbeszélik a Madridba küldendő Programjavaslatot, amit Tóth 

már elkészített. (Ezt az egyetlen alkalmat lehet klasszikus értelemben vett szerkesztőségi 

gyűlésnek tekinteni.) Erre a hónapra esik Ara-Kovács és Szőcs Géza szerint a külföldre 

készülő Bretter Zoltán és Bréda Ferenc kolozsvári kihallgatása.
50

 Ugyancsak ott hallgatják ki 

Papp Bélát, majd szintén a kolozsvári történésekhez kapcsolva Csíkszeredában Vígh Ádámot 

és Kecskés Zsuzsát. Nagyváradon épp a pályázat idején hallgatják ki Király Ernőt. 

Két találkozóról tesznek még említést, amit a résztvevők nem tudnak elhelyezni az időben. 

Az egyiket Kolozsváron tartják Ara-Kovács, Keszthelyi és Szőcs részvételével. A másikat 

Nagyváradon, ahol Keszthelyi nincs jelen, viszont ott vannak Tóthék. Ugyancsak 

szeptemberben hallgatják ki Szegő Katalint, Ara-Kovács és Keszthelyi felől érdeklődve. 

Az októberi kihallgatások, kivéve Király Ernő második bevitelét, teljes mértékben Szőcs 

Gézára koncentrálnak. Bár bizonyíték nincs rá, valószínű, hogy az eredménytelen nagyváradi 

nyomozás után valamelyik kolozsvári kihallgatás tere /118. o./ li a figyelmet Szőcs Gézára. 

Persze a lehallgatások is hozzájárulhattak bizonyos személyek szigorúbb megfigyeléséhez. 

Tóth Károly Antal története legalábbis jelzésértékű. 

TKA: Azt, hogy fölöttünk szekusok tanyáztak – azt hiszem ma már ezt is el lehet mondani –, 

Deák Ödön evangélikus lelkésztől, a házigazdánktól tudom. Magyarországra jövetelünk előtt 

mondta el, hogy egy alkalommal ment volna be a lelkészi irodába, s a folyosón négy-öt ember 

álldogált. Megdöbbennek, amikor ő megjelenik, s számon kérik, hogy mit keres ő ott? 

Mondta, hogy ez neki az irodája. Azok pedig felszólították, hogy sürgősen tűnjön el. Arról, 

hogy szereltek-e fel lehallgatókat, csak a szekusokat kérdezhettem volna meg, nyilvánvalóan 

ezt nem tettem.51 

A megfigyelt ember számára fontos információkat sajnos, a megfélemlítés légkörében, csak 

nagyon kevesen közlik idejében. Erre számos példa fog még adódni szövegünk során. 

A Szőcs Géza körül zajló eseményeket előbb saját ismeretei alapján mutatom be, a 86-os 

budapesti beszélgetést idézve, majd úgy, ahogy az érintettek megélték.  

G: El kell mondanom most azt, amit Bréda elmesélt.  

K: Éspedig? 

G: Hogy Brédát kérlek szépen, kihallgatta Rusu, vagy nem tudom melyik, szeptemberben, 

hogy mit tud az ELLENPONTOKról? Hogy vajon hol készül? És Bréda – így mesélte nekem 

– például meg volt győződve róla, hogy ez Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Udvarhely... (...) 

Azt mondja, hogy a gyanút tereljem onnan egészen másik irányba, azt mondtam, hogy 

szerintem inkább Nagyváradon készül 

K: Igen, ezt tudom. 

A: Bréda mondta? 

G: Bréda. 

K: Igen, ezt hallottam. 

A: Bréda azt tudta, hogy ott készül. 

G: Honnan? 

A: Én beszéltem vele. (...) Egy évvel előbb, annak az évnek az elején. 

K: Az ELLENPONTOKról? 

G: Te mondtad neki, hogy ott készül az ELLENPONTOK? 

A: Nem azt mondtam, hogy ott készül az ELLENPONTOK, hanem hogy lesz... ez január-

február. Sőt talán hamarabb egy kicsit. 
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 1.2.BAKA. 20-24. old.; BB86. 65-66. old. 
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 BTKA,TI. 27-28. old.(Tóthék az evangélikus egyház épületében laktak egy pincelakásban. Fölöttük volt a 

parókia és egy óvoda. A parókia egyik szobájában lakott épp a lebukás idején Boda József unitárius lelkész is.) 
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K: Ez érdekes. 

A: Kértem, hogy segítsenek nyomdai kapacitással. Tudniillik Bíró Évának az apja nyomdász. 

Csak azt mondták, hogy ez nem megy... És ők elhatárolták magukat.  

G: (K-hoz) Te honnan hallottad ezt, amit Bréda mondott nekem?  

K: Lehet, hogy te mesélted, nem tudom. 

A: Én hallottam ezzel kapcsolatban egy újabb sztorit, azt, hogy Bréda mielőtt kiment volna, 

teljesen kipakolt volna erről az ügyről. /119. o./ 

G: Hát mit tudott ő erről az ügyről? 

A: Hát annyit, amennyit én. 

G: Tudod, miért nem valószínű ez? 

K: Hát akkor ez már késő volt... 

G: Nem. (...) Brédában az adta vissza a bizalmat, hogy nem engedték be Romániába. Ez az 

idén volt, azt hiszem.(1986) 

K: De ez klappol azzal a ténnyel, hogy ő tudott az ELLENPONTOKról. 

A: Igen. 

G: Figyelj ide! De akkor miért vallotta be? Ha ő tudta azt, hogy Attila nekem bármikor 

elárulhatja azt a dolgot, hogy ő... 

K: Ezt vele kell tisztázni. 

G: Szóval Bréda nekem ide... 

A: Lehet, hogy agent provocateure, gyenge jellemű... 

G: Te, figyelj ide! Lehet, hogy Bréda... tényleg azt gyanította, vagy azt tudta, hogy van 

Váradon, és tényleg ezt le is írta, és utólag találta ki ezt a sztorit, hogy ő el akarta terelni a 

Székelyföldről a figyelmet, hogy megindokolja, hogyha előkerülnek azok a nyilatkozatok. 

A: Te Bréda pontosan tudta, hogy ott készül az a dolog.  

G: Na, ő nekem ezt mondta (mulatva), hogy ő Váradra terelte a gyanút.
52

 

Ahogy közeledünk a lebukáshoz, annál vastagabban telepszik rá a gyanakvás a 

történetekre, s mivel emberi sorsok forognak kockán, a gyanú, még ha pletykaszinten 

fogalmazódik is meg, felértékelődik. Minden gyanúba keveredett személynek elsődleges joga 

tisztázni magát. Igyekszem is mindent elkövetni azért, hogy a szövegen belül teret adjak az 

ilyen igénynek. Csakhogy hiába, mert gyakran maga az érintett nem keresi erre az alkalmat. 

Bréda Ferenc munkám megkezdésekor még Franciaországban élt. Levélben kerestem meg, a 

címzett ismeretlen jelzéssel a levél visszajött. Kiderült, hogy időközben visszatelepedett 

Erdélybe. Egyszer beszélhettem vele telefonon: Romániából visszajövet, Nagyváradról 

sikerült elérnem. Elvileg nem zárkózott el a beszélgetéstől. Attól kezdve valahányszor 

Kolozsváron jártam, kerestem, üzenetet hagytam a szerkesztőségben, legutóbb a szegedi 

telefonszámomat is megadtam, ahol jelezheti, mikor akar találkozni velem. Mint utólag 

megtudtam, járt bent a Jelenlét szerkesztőségében, megkapta üzenetemet, de nem kereste 

velem a kapcsolatot. Sem a szerkesztők, sem az édesanyja, nem ismerték a lakáscímét. 

Egykori barátnője, Kiss Bíró Éva is tud Bréda kihallgatásáról, és igazolja Ara-Kovács 

közlését, bár arra, hogy Bréda is tudott volna a ELLENPONTOKról, nem emlékszik. 

KBÉ: Egyszer megkérdezték, hogy apám, aki a nyomdából ment nyugdíjba, nem tudna-e 

nyomdafestéket szerezni. Apám mondott valamit, hogy csak ilyen és ilyen szín van, vagy azt, 

hogy nem lehet. Nem emlékszem pontosan. Többet nem forszírozták.  

K: Brédát előszedték ebben az ügyben? /120. o./ 

KBÉ: Te, lehetett előszedve, bár konkrétan nem tudom. Ő tudta, hogy én négy évig a szerb 

határon éltem, és valami rámragadt a szerb nyelvből. És Rusu a kihallgatáson felolvasott 

rólam egy olyan passzust, hogy „maga a szerb-horvát nyelv kiváló ismerője”. Mondom, 

honnan szed ilyen marhaságot? Szóval, mintha a Bréda stílusára ismertem volna az idézetben. 
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 BB86. 65-66. old. 
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Tudod, Bréda a mi kapcsolatunkban mindig felmagasztalt, hogy ne érezzem olyan senkinek 

magam. Szóval minden kiről mondott egy intimitásszerű valamit, azért, hogy ne kelljen 

terhelő dolgokat mondani. Így lettem a szerb-horvát nyelv nagy szakértője. Körülbelül ennyi 

volt, gondolom, ami tőle telt, hogy ne ártson, de azért ellenségesnek se tűnjön a szervek 

szemében.
53

 

Ara-Kovács 1991 februárjában így nyilatkozik a fenti témáról:  

K: Kiss Bíró Éva és Bréda Ferenc tudott a lebukás előtt az ELLENPONTOKról?  

AKA: Még sokkal korábban, a lebukás előtt kértem én tőlük nyomdai segítséget: nemcsak 

festékről volt szó, hanem betűkről is.  

K: Konkrétan egy szamizdat kiadásához? 

AKA: Nyilvánvaló, hogy valami illegálishoz kértem segítséget. De én úgy tudom, hogy 

Bréda nem tudott az ELLENPONTOKról. 

K: Tóth Karcsiéknak azt mondtad, hogy be akartad kapcsolni, de elzárkózott.  

AKA: Igazából nem emlékszem. 

K: Azért érdekes ez a kérdés, mert állítólag Brédát kihallgatták ebben a kérdésben ’82 

szeptemberében, és ő elterelő szándékkal azt nyilatkozta volna, hogy a lapot nem 

Székelyföldön, hanem Váradon csinálják. Ezért fontos, hogy tudta-e valóban, hogy hol készül 

a lap? 

AKA: Biztos, hogy nem tudta, gyaníthatta esetleg. Én nem közöltem vele. A kulcs Éva. 

K: Éva és Bréda akkor már nem voltak együtt. 

AKA: Tehát Éván keresztül nem tudhatta. Szerintem Bréda nem tudhatott a dologról, ha 

tudott, nem tőlem.
54

 

A kulcs maga Bréda lenne természetesen, ha akarná, és ha „emlékezne”. 

 

Kövessük tovább Szőcs Géza elbeszélését. Az apját is „meginterjúvolja” Oprea alezredes. 

G: ...Az én kapcsolataim felől érdeklődött, (szünet) Ez tudod mikor volt? Ismersz egy... hogy 

hívják? Vándorné Hosszú Enikő?  

A: (nevet) Hogyne, az októberben volt, a férjével... 

G: A férjével ott voltak, s akkor ők... Mit hoztak? Valamit hoztak. Na mindegy!  

A: Nekem hoztak,.... azt hiszem stencilpótlást. 

G: Na... jöttek Kolozsvárra, és ennél a Bartunek Katinál találkoztunk, Szabó Katinál, aki most 

itt van Pesten különben. És akkor ott nem tudom mi volt, nem sokat voltunk együtt, elmentek. 

És ezekről érdeklődött apámnál Oprea.
55

 Egy /121. o./ általánosabb kontextusban, hogy hát 

hogy van, és én hogy vagyok, hogy vagyok megelégedve. És hogy Pestről jönnek hozzánk? 

Nem jönnek. S például ő találkozott-e ezekkel, és vajon milyen ügyben jártak itt? S akkor 

külön téma volt az ELLENPONTOK. Hogy apám tud-e róla valamit? Látott-e ilyet vagy 

nálam, vagy...  

A: ...és ezeket az embereket mind be, mind ki, nagyon átnézték. Éppen ezért a Hosszú Enikő 

férje, vagy az, aki vele volt... megtagadott minden közvetítést kifelé. Arra hivatkozva, hogy ő 

most Korondról visz mindenféle cserepeket és vázákat. 
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 BKBÉ. l. old. 
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 4. BAKA. l. old. 
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 K: Géza mondja a budapesti beszélgetésen, hogy ’82 októberében önt kihallgatták, Géza s az ügyei felöl 

érdeklődve...  

SZIS: Igen, érdeklődtek, bár dátumra nem tudok visszaemlékezni. Akkor nem konkrétan az 

ELLENPONTOKról. Úgy általában, hogy Géza adott-e nekem ide kéziratokat megőrzésre, tart-e nálunk itthon 

kéziratokat. Először egy pártaktivistán keresztül érdeklődtek, de ezek abszolút puhatolózások voltak, semmi 

konkrétumra nem gondoltam.  

K: Gézát értesítette az érdeklődésről? 

SZIS: Igen, igen. Egészen addig, míg Géza egy este rendkívül sápadtan jött haza, idegileg szemmel láthatólag 

nagyon ki volt készülve, és arra a kérdésre, hogy hol volt, olyan kerülő válaszokat adott.” in. BSZI.SZR. 1. old.     
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G: Igen. Namostmár, ezt a Bartunekné Szabó Katit – aki akkor már nem volt Bartunekné –, 

mint később, sokkal később, évekkel később az anyjától kiszivárgott, bevitték, és három napig 

benttartották. Ezt mondta az anyja. Lehet, hogy ez egy nap volt, lehet, hogy három nap, de az 

anyja így mesélte. És egyfolytában ezekről a Vándor Enikőékről kérdezték, mert neki volt 

ismerőse, barátja, hozzá jött tulajdonképpen. Azt hiszem, akkor ő volt a fő gyanúsítottjuk, ez a 

Vándor Enikő. 

A: Igen, nem tudom miért. Tudom, hogy nálam is fölmerült ez a kihallgatás során, de hát nem 

emlékszem hogy... (elhallgat)
56

 

Mind Vándorné Hosszú Enikővel, mind Szabó Katalinnal felvettem a kapcsolatot. Előbbi – 

a Radnóti Színháznál dolgozott – megígérte, hogy nyilatkozik, majd második beszélgetésünk 

alkalmával kijelentette, hogy beszélt Szabó Katalinnal, és úgy döntött, nem nyilatkozik. Ha 

mégis meggondolná magát, megkeres. Nem keresett. Szabó Katalinnal – akiről csak annyit 

tudhattam meg, hogy egy Kft vezetője, a hivatali telefonszámon keresztül vehettem fel a 

kapcsolatot – egyszer beszélhettem. Kijelentette, hogy ő épp annyira került kapcsolatba a 

szekuritátéval, mint amennyire az minden áttelepedő esetében előfordul, neki tönkretették az 

életét, ennyit hajlandó mondani, ne keressem többet, s letette a kagylót. 

Szőcs István visszaemlékezéséből kitetszik, hogy nem egyszeri „puhatolózásnak” – ahogy ő 

nevezte – volt a szenvedő alanya. A kérdezgetések időpontjára nem emlékszik, csak 

következtetésre szorítkozhatom tehát. Legvalószínűbbnek az látszik, hogy Szőcs Géza 

székelyföldi utazásai és a Tompa Gáborral való október 23-ai találkozás közt lehettek, amikor 

majd Géza figyelmezteti Tompát, hogy baj van, intse óvatosságra a marosvásárhelyi 

barátokat is. Kövessük Szőcsöt a sokat vitatott székelyföldi útra, szintén a pesti beszélgetést 

idézve. 

K: Mikor kezdődött az, hogy amikor te jártál Erdélyben, akkor utánad házkutatást tartottak? 

G: Ez a nyolcas szám után történt, tehát már októberi történet. Ez nem pont így igaz, ahogy 

most elmondtad... /122. o./ 

K: ...én így hallottam. 

G: Igen. Október 15-én utaztam én Sepsiszentgyörgyre... ahol Balogh Andriséknál laktam. 

Tehát Darkó Veronikánál, és még két embert látogattam meg rajtuk kívül, Baász Julit, és 

Bogdán Lacit. Miután eljöttem Szentgyörgyről, és ez 17-én lehetett... megérkeztem 

Marosvásárhelyre stoppal. Őrületesen ködös este volt. A főtéren szálltam ki, mármint a 

postánál, és elindultam a főtér felé. A tejcsárda előtt találkoztam Marosi Barnával és 

Ildikóval. Szervusz, kedves Géza, mondja Ildikó. – Itt megy a főiskolán, egy – azt hiszem 

Băieşu darabot említett. Nem írnál róla nekünk? Mármint az A HÉTnek. S mondom, hát nem 

tudom, meg kellene előbb néznem, és utána eldöntöm, hogy akarok-e írni, vagy sem. Azt 

mondja, na jó, akkor majd fölhívsz. Szervusz. Azért reprodukáltam, mert időben is ennyit vett 

fel a beszélgetés, tehát nem lehetett több mint egy perc. És akkor fölmentem még a szülészet 

felé Kelemen Atához. Atától pedig nagyanyámhoz. Nos, hát utólag a következőket tudtam 

meg. Házkutatás volt Balogh Andriséknál, ahol laktam, Bogdán Lacinál, ahol jártam, Julit 

csak kihallgatták. Marosi Barna kérlek szépen (derűsen), eléggé nem kárhoztatható módon, 

csak évekkel később mesélte el a következőt. 

Másnap korán reggel csenget nála a szekus, akit ő ismert mint szerkesztőségi kapcsolatot, s 

azt mondja... Ô pizsamában és mélyen megdöbbenve, nem olyan viszonyban voltak, hogy az 

hozzá bemenjen valaha is, bármikor is, na igen, megbeszélték, hogy a kávézóban, vagy nem 

tudom hol találkoznak. Bejött a szekus hajnali fél hétkor, vagy fél nyolckor és azt mondja, 

ismeri-e Szőcs Gézát? Azt mondja Barna, hogy ő igen. Azt mondja, mikor találkozott vele 

utoljára? Szó szerint így. Azt mondja Barna: hát nem is tudom, a nyáron volt nálunk. Azt 

mondja: nem, nem. Barna: nem, azóta nem beszéltem vele. 
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  56 BB86. 37-38. old. 
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Úgy látszik, Barna olyan álmos volt, hogy egyszerűen kihullott a fejéből az, hogy előző 

este ott összefutottunk a tejcsárda előtt. Ő különben is félreállt ott, valakivel még szövegelt, 

míg én Ildikóval beszélgettem. S utána fordult vissza hozzám. S akkor a szekus – de 

szerintem ez egy megdöbbentő dolog – elővett fényképeket, amelyeken látható volt, hogy ott 

áll Ildikó, Barna és én a főtéren. De ez egy ködös este volt, jó hogy nem volt koromsötét, de 

este volt, neon nem is égett. Barna azt mondja, amikor letette a fényképet: ja hát igen, úgy 

van, az este. – De hát a feleségemmel beszélt, mi nem váltottunk szót. – És nem mondta azt a 

feleségének, hogy hova készül menni? És mondta Barna, hogy nem, nem mondott semmi 

ilyet, meg lehet kérdezni Ildikót. Na hát – azt mondja Barna utólag, két-három évre rá – 

...akkor jöttem rá, hogy valami nagy-nagy gáz van (nevet). Ha ezt nekem akkor mondja, 

valahogy megüzeni, vagy mit tudom én, akkor én jobban vigyáztam volna azontúl. Különben 

azután mentem én Váradra, ha jól emlékszem, valamikor október végén jött Enikő. A 

házkutatás nem rögtön másnap történt, hanem miután mi lebuktunk, tehát novemberben.  

K: Már kiknél? 

G: Ezeknél a vásárhelyieknél és szentgyörgyieknél. 

K: Tehát nem akkor, amikor ott voltál náluk? 

G: Nem októberben, nem, nem! Csak november 7-én, vagy 8-án, azt hiszem. 

K: Másutt volt még házkutatás, ami a te látogatásoddal kapcsolatos? /123. o./ 

G: Nem. Annyit tudok, hogy akik ott voltunk akkor este Kelemen Atánál – ott volt Vári Attila 

és Spielman Misi – őket kihallgatták. Úgy tudtam először, 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 azon a nyáron... ott egy Lukács Bori nevű lánynál voltam egy 

este. Ő tanítónő, Kozma Szilárdnak volt a barátnője. És tudom, hogy később november 

folyamán őt is kihallgatták. Amikor engem kerestek, 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. Más házkutatásról nem tudok. Spielman Misit és Vári Attilát is – 

legalábbis az ő bevallásuk szerint – éppen csak kifaggatták rólam. 

K: Szóval alapvetően hamis az a hír, hogy te... novembert megelőzően, és máris házkutatás 

történt náluk. 

G: Ez alapvetően hamis. Ha ez így lett volna, megtudom egy huszonnégy órán belül, és ezt 

mondtam volna nektek.  

K: Ez volt az, amit én nem értettem.
57

 

Az elhangzottakhoz csak annyit fűznék, hogy mind az itt elmondott, mind a párhuzamos 

történetek bizonyítják, nem biztos, hogy Szőcsnek tudomására jutott volna, ha látogatásai 

nyomán nyomban lecsapnak a szekusok, mint ahogy az sem biztos, hogy tudja értesíteni a 

többieket adott esetben. 

 

Marosi Barna az előzetes telefonos egyeztetés után, igen kedvesen, barátságosan fogad, 

azonnal a szerbusz nyelvére fordítva a szót. A szoba, ahol leülünk, akár a bútorzatról, akár a 

díszítésről, akár a könyvtárról legyen szó, szembeötlően az erdélyi kultúra egyik kincsestára. 

Bizonyára nem véletlen, hogy bár a központi pártújságnál dolgozott, őt is lehallgatták. ’89. 

december 22-én telefonáltak neki a postáról, hogy szerelje le – megmondták, hol találja – az 

ellenséges készüléket. 

MB: Azon a napon, melyet említettél, valóban találkoztam Szőcs Gézával futólag. Nem is 

tudom, hogy volt akkor csatlakozása a kolozsvári vonatnak Kocsárdon.
58

 Olyan hat óra tájban 
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 BB86. 8-ll. old. 
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 Valószínű, hogy a két magyar kultúrcentrumot elszigeteljék, a román hatóságok felszámoltak minden 

közvetlen vonat és repülőjáratot Kolozsvár és Marosvásárhely közt. Ilyen közvetlen kapcsolata 

Marosvásárhelynek csak Bukaresttel volt abban az időben. 
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lehetett, ha jól emlékszem. A lényeg az, hogy Gézuka szállt le az állomásról jövő buszról. 

Nem tudom, mi értelme van ennek? 

K: Nagyon is van. Máris kiderült, hogy Géza egészen másképp emlékszik. 

MB: Te, ez úgy van, mindenki másképp mondja. Én tisztán tudom, mert elégszer meséltem. 

Nekem azt mondta Géza: „Most jövök az állomásról”. Én a feleségemmel mentem ott át, az 

egész nem tartott egy percig. Géza leszállt, nagyon kedvesen köszöntünk egymásnak. „Mi 

járatban vagy?” – kérdeztem. „Most jövök Kolozsvárról, majd be fogok nézni hozzátok.” 

Ennyi volt az egész. Elváltunk. 

Másnap reggel valaki – nem tudom a nevét – fölhívott a szekuritátéról, és azt mondta: 

nagyon szépen kér – az ELŐRE munkatársa voltam, ez státust jelentett, nem utasíthatott –, 

menjek fel a pártbizottsághoz egy óra múlva, tény, hogy délelőtt volt. Én nem kérdeztem, 

hogy miért, ez már több esetben is előfordult. /124. o./ Ott két nagyon udvarias úr, elébem tett 

egy fényképet. Egy nagyon homályos felvétel volt, ezek szerint mégis inkább alkonyat 

lehetett. Alig lehetett felismerni az embereket. A lényeg az, hogy a feleségem kicsit arrébb 

állt, sokan szállnak le a buszról, tömegjelenet látszik a képen, nem egy kimondottan 

nagyvárosi, egy olyan marosvásárhelyi tömeg. És én látszom, ahogy Gézával beszélek. 

K: A Géza, meg a te arcod jól felismerhető volt? 

MB: Te, bár látszik, hogy a felvétel rossz,... nem tudom, hogy csinálják az ilyeneket, 

messziről? 

K: Nem lehetett volna letagadni, hogy te vagy? 

MB: Nézd, én nem is akartam letagadni... Voltak olyanok, hogy követségi kocsiban ültem, és 

fél napig jöttek utánam. Megbeszéltük, hogy mit fogok mondani. Letagadni a legprimitívebb 

dolog. Nagyon természetes, hogy találkoztunk, hiszen Géza járt hozzánk. Pistával hetente 

beszéltem telefonon... Az a beszélgetés roppant udvarias volt. Aki fényképezett, az is 

tudhatta, hogy a beszélgetésünk másodpercekig tartott. Azt kérdezték, fogok-e még találkozni 

Gézával? „Én pontosan meg tudom mondani, hogy Géza azt mondta, meg fog keresni, de 

most, utazik holnap tovább Sepsiszentgyörgyre. Tehát az, hogy azt mondta találkozunk, nem 

jelent semmit, még ma utazik tovább.” Persze ők körmönfontabban fogalmaztak, a 

beszélgetés félóráig is eltartott. A lényeg az volt, jutott-e hozzám ELLENPONTOK? Én emelt 

fővel közölhettem, hogy nem, mint ahogy nem is volt nálam semmi. 

K: Hallottál korábban az ELLENPONTOKról? 

MB: Te, én rendszeresen hallgattam a SZER-t. Az a dési kalandja a dolognak, amikor ott 

lebuktak, ha ez azelőtt volt időben, akkor hallottam az ELLENPONTOKról. 

K: Jelentéseket később sugároztak. 

MB: Akkor ezek szerint nem tudtam. Hogy akkor ott az utcán az ELLENPONTOKról egy 

szó sem esett, az holtbiztos. Géza azután is volt itt, és én sohasem kértem tőle 

ELLENPONTOKat. Ha ő nem hoz, én nem fogom kérni. S még valami. Teszem azt, ad 

ELLENPONTOKat, teszem azt történik valami. Lebukik az ember. Mindig kellemetlen lehet. 

Beárnyékol sokáig. Óriási védettséget jelent, ha nem tudsz dolgokról! Ha nem kerülnek 

hozzád... Nem a gyávaságot mondom. De ilyen félkonspiratív helyzetben nem szabad 

fölöslegesen ugrálni. Namármost, akkor azt mondták, írjam le. Adva volt egy félóra, és a 

magam ékes román nyel vén ezt leírtam. 

K: Tehát sem házkutatás, sem utólagos kikérdezés nem volt?  

MB: Ne felejtsd el, hogy én párttag voltam. Az ELŐRE munkatársa. Értsd meg, én óriási 

védettséget élveztem! Ezt nem akarom letagadni. Az én főnököm, Szilágyi Dezső, a Politbüró 

mellett működő Ideológiai Bizottság alelnöke volt, aminek Ceauşescu volt az elnöke! Tehát 

Vásárhelyen a bolsevista hierarchiában ez borzasztó nagy izéket jelentett. Szó sem lehetett 

házkutatásról! Nehogy valami mártíromságot varrj a nyakamba, most már mindenki mártír.  

K: Még egy kérdés: mikor közölted Gézával, hogy történt ez a kis „affér”?  

MB: Amikor legközelebb találkoztunk.  
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K: Ő azt mondja, évekkel később! /125. o./ 

MB: Na már most nem mernék megesküdni rá, hogy azt mondták volna, hogy fogjam be a 

szám. Az biztos, hogy nem vették jó néven, ha közölted. De azért általában mindig közölte az 

ember, ha alkalom adódott. Én Gézával nagyon sokszor találkoztam, Gábor (Tompa) meg itt 

lakott szemben. Ha most lelősz, akkor sem tudnám megmondani, mikor mondtam meg 

nekik.
59

 

A marosvásárhelyi események másik szereplője, a Marosi által is említett Tompa Gábor, 

(Marosi zárómondata azt sejteti, ő is szóba került az ominózus kihallgatáson.) Kérdező az 

ELLENPONTOK lebukása előtt egy évvel ismerte meg, amikor horgászni érkeztek 

Tamáshidára – ahol akkoriban Kérdező élt – Kőrössi P. Józseffel és Gittai Istvánnal. Tíz 

évvel később Tompa, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatójaként hivatali szobájában 

fogad.  

K: Hogy jelentkezett a te életedben az ELLENPONTOK-ügy? Tudomásom szerint szoros 

barátságban voltál többek közt Szőcs Gézával... 

TG: Az első ilyen találkozásunkra dátumszerűen emlékszem. 1982. október 17-én volt, 

Marosvásárhelyen, a Kelemen Atáék lakásán. Ott találkoztunk Géza, Vári Attila, Spielman 

Misi, Ara-Kovács Attila, Kelemen Attila és jómagam. (Ara-Kovács, mint közölte, nem vett 

részt a találkozón, Spielmant nem is ismeri.) Emlékszem, hogy akkor jelent meg az 

ELLENPONTOK nyolcadik száma. Rengeteg példány gyűlt ott össze, nekünk kellett volna 

szétosztani bizalmas baráti körben. Ez után a találkozó után, amikor Spielman Misi talán 

először látta ezeket a példányokat, az útjaink különváltak, mégpedig úgy, hogy Géza, 

Kelemen Attila, meg én a Színművészeti Főiskola bemutatójára mentünk a Köteles Sámuel 

utcába, ami párhuzamos a Lupény utcával, ahol Ata lakott. Ez a két csoport az Atáék 

kapujában elbúcsúzott egymástól, balra indultak Vári Attiláék, jobbra mi hárman a 

bemutatóra. Azt hiszem fél nyolckor kezdődött a bemutató, s mi ötkor találkoztunk. A 

bemutatón az első sorban ültünk mi hárman. Másnap Bukarestbe utaztam Bíró Jóskával, aki 

harmadéves színinövendék volt akkor. Egyrészt előadásokat mentünk megnézni, másrészt 

nekem a Bulandra Színházzal
60

 kezdődött tárgyalásom egy későbbi együttműködéssel 

kapcsolatban, az „Iván a rettenetest” készültünk bemutatni. Géza velünk jött Botfaluig, 

ugyanis Sepsiszentgyörgyre tartott. Az én alig egy hónapos Ladámmal mentünk, ami azóta 

sok viszontagságon esett át. Gézát a botfalui elágazásnál letettem, mi továbbmentünk 

Bukarestbe. Most egészen messziről indulok el, de majd meglátod milyen félelmetesek az 

összefüggések. A lényeg az, hogy volt egy érdekes baleset az úton. Tudnivaló, hogy amikor 

átutazol a Kárpátokon és elől egy olyan teherkocsi megy, amitől nem lehet belátni a 

kanyarokat, akkor bizony lépésben kell átdöcögni a Kárpátokon. Kifogtunk egy ilyen 

karavánt, Posadánál
61

 egy szénásszekeret akartam megelőzni az első olyan kanyar előtt, ami 

után egyenes következett volna. A szénásszekér tetején ülő paraszt intett, hogy lassítsak, mert 

jön valami szembe. A mögöttem lévő piros Dacia kiugrott, s karnyújtásnyira tőlem frontálisan 

ütközött egy Trabanttal. /126. o./ Szendviccsé zúzódtak mindketten. Az én kocsim hátulját is 

összekarcolták. Rövid időre megálltunk ott, de aztán továbbhajtottunk, valószínű többen is 

életüket vesztették a balesetben. Ez volt október 18-án... Nemsokára, október 23-án volt itt 

Kolozsváron Lőrinczi László az „A szerető” című drámájának a bemutatója, Harag György 

rendezésében. Sokáig ezen az estén találkoztam Gézával utoljára. Az előcsarnokban 

váltottunk néhány szót. Azt mondta, úgy érzi, baj van, nagyon a nyomában vannak. Intsem 

óvatosságra a vásárhelyi barátokat, ismerősöket is.  

K: Nem utalt arra, hogy milyen jelekből következtet ? 
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 BMB. 2-6.old. 
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 A román színjátszás klasszikus alakjáról, Lucia Sturdza Bulandráról elnevezett bukaresti színház 
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 Posada a román történetírás egyik nevezetes csatájának színhelye, ahol a havasalföldi vajda tőrbe csalta 

Károly Róbert hadait, és a szó szoros értelmében megkövezték azokat. 
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TG: Akkor nem mondott többet. Az előcsarnokban a szünetben beszélgettünk. Félre is hívott, 

hogy négyszemközt legyünk, erre is jól emlékszem. Másnap én visszautaztam Vásárhelyre, 

elmentem Atához, és azt mondtam, hogy a nála lévő nagy köteg ELLENPONTOKat vagy 

dugja el a kertben, vagy égesse el, és az történt, hogy egy részét elégette a kályhában. Másnap 

házkutatás volt Atánál. Akkor tudtuk meg, hogy Gézát is behívták, letartóztatták, nem tudom, 

hogy fogalmazzak. 

K: Ezek szerint ez október 25-ike körül történhetett?  

TG: Igen október 25-ike körül volt, ekkor tudtuk meg a hírt, hogy Gézát is...
62

 

Kelemen Attila, akinek a lakásán az emlékezetes találkozó zajlott, nemhogy tisztázná, 

hanem bonyolítja a képet. 

KAT: Itt a lakásomon öten voltunk. Tompa Gábor, Spielman Misi, Vári Attila, Géza és 

jómagam. 

K: Gabi szerint akkor nagyobb mennyiségű nyolcas szám volt a lakásban, amit Géza akkor 

hozott, hogy terjesszétek. 

KAT: Nem. Akkor kifejezetten az elkövetkezendő, zsidó kérdéssel foglalkozó számot 

beszéltük meg. A nyolcas számról akkor nem volt szó. Lehet, hogy két nappal korábban 

beszélt róla, mint ahogy nekem is. Ha jól emlékszem, Vári Attila ment el elsőnek. A többiek 

egyszerre indultunk, de Spielman a Teleki Téka felé ment, Gabival, Gézával hármasban 

elmentünk a Színiakadémiára, ahol egy bemutató volt, és az első sorban ültünk végig Gézával 

és Gáborral. Gábor viszont többnyire nem volt velünk, mert szaladgált az öltözőbe. A lavina 

rá egy napra indult meg. Míg én a színiakadémián voltam, apámhoz becsengettek a szekusok. 

Most jut eszembe, hatan voltunk. A barátnőm, Szitai Melinda, egy egészen fiatal lány is 

végigülte a beszélgetést, aki most Kaposváron tanul. Nem aludt akkor ott. Reggel négykor 

megérkezett a szeku. De mégis ott volt. Egész éjjel égettem a kéziratokat, meg a tervezett 

mezőgazdasági számnak írt anyagot.  

K: A szekusok jelezték, hogy visszatérnek ? 

KAT: Nem... De apám mondta, hogy kerestek. Ha kerestek, akkor vissza is térnek. Ha négyen 

jöttek bizonyosra vehető, hogy többet akartak puszta beszélgetésnél. Na most az anyag egy 

részét, ha jól emlékszem a nyolcas szám is köztük volt, átvittem apámhoz, de a nagyobb részt 

a magyarországi eredetűekkel együtt elégettem a kályhában. Hajnali kettőig tartott az égetés, 

de elkövettem azt a hibát, /127. o./ hogy a nagy halom hamut a kályhában hagytam. Sejtettem, 

hogy vissza fognak térni, de nem gondoltam, hogy ilyen sürgős nekik.  

K: Géza akkor a nagyszüleinél aludt? 

KAT: Igen... de amint hallottam ő akkor azonnal eltűnt, mert őt is keresték.  

K: Gábor azt mondja, hogy másnap reggel ő vitte Sepsiszentgyörgyre Gézát.  

KAT: Ezt én nem így tudom. Géza vonattal ment el. 

K: Szentgyörgyön is úgy tudták, hogy Géza a Gábor fehér Ladáján érkezett.  

KAT: Sosem kérdeztem rá. Úgy tudtam, hogy vonattal. Akkor már olyan zavaros dolgok 

voltak, reggel négykor megjelentek öten... 

K: Várj egy picit. Gábor úgy emlékszik, hogy figyelmeztetett, miután őt Géza figyelmeztette, 

hogy tüntesd el a dolgokat, s milyen jó, hogy szólt, mert másnap házkutatást tartottak nálad.. 

KAT: Bennem eléggé összefolynak a dolgok, mert ezt én sosem készültem rögzíteni. 

K: Valóban aprólékos pontossággal ismerték a szekusok minden mozgásotokat?  

KAT: Akkor már követték Gézát. Tudtak minden lépésünkről.  

K: Te nem tudtad értesíteni, hogy vigyázzon, mert ez és ez történt?  

KAT: Dehogyisnem, de ő ezt akkor már tudta!  

K: Honnan tudhatta, hogyha másnap elment Vásárhelyről?  
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KAT: Onnan tudta, hogy talán a színházból jövet, benéztünk hozzánk, és apám mondta, hogy 

kerestek a szekusok. Ő úgy ment el tőlem, hogy tudta, kerestek.
63

 

Néhány igen figyelemreméltó dolgot tudhatunk meg, az elmondottakból. Az a tény, hogy 

Kelemen Attilát távollétében keresik a szekusok, azt bizonyítja, hogy „minden lépésükről” 

mégsem a saját megfigyelőiktől értesültek. Tompa és Kelemen egybehangzó emlékezete szerint 

már november 6-át megelőzően is történt olyan jellegű házkutatás, amely felért egy 

lebukással. Ami a legkülönösebb, hogy Kelemen határozottan állítja, hogy Szőcsnek tudomása 

volt arról, hogy barátját távollétében keresték a szekusok, sőt szerinte Szőcsöt is keresték. Az 

is érdekes, hogy a budapesti beszélgetésen Kelemen nem említtetik, mint olyan személy, akit 

kellemetlenségek érnek a nála tartott találkozó után. Tompa Gábor pedig teljesen kimarad a 

történetből. A Marosi Barna és a Szőcs emlékeiben élő kép részben kiegészíti egymást, 

leglényegesebb pontjain viszont homlokegyenest ellentmond. Az, hogy Kelemen egy-két 

nappal korábbi Szőccsel folytatott beszélgetésre is utal, amin az ELLENPONTOK nyolcas 

számát tárgyalták meg, valamint, ahogy azt látni fogjuk, néhány szentgyörgyi mozzanat is azt 

sejteti, hogy talán pár nap leforgása alatt Szőcs kétszer járt Marosvásárhelyen és 

Sepsiszentgyörgyön is. 

Tompa Gábor szerint hétfőn, 1982. október 18-án indulnak Bukarestbe, Szőcs tehát ekkor 

érkezik Háromszék „fővárosába”. Ettől kezdve az ellentmondások sokasága teszi időben 

követhetetlenné a történteket. Persze ezúttal is aránylag könnyű lenne rekonstruálni az 

eseményeket, ha Szőcs beszélne róluk... 

Bogdán visszaemlékezését olvashattuk. Abban az a zavaró, hogy szombati és hétfői 

látogatásról beszél, s az elsőt 19-ére datálja, ami keddre esett abban az /128. o./ évben. 

Találkozott még Szőcs Baász Júliával, a közismert, s azóta elhunyt grafikus feleségével, aki 

időközben Németországba emigrált, s nem tudtam felvenni vele a kapcsolatot. Találkoztam 

viszont a szamizdat hírekben említett Márkó Imre fogorvossal és feleségével Krizsovánszky 

Szidónia színésznővel, akik szintén találkoztak Szőccsel, de akiket a pesti beszélgetésen nem 

említ.  

K: Az önök esetében az ELLENPONTOK-üggyel való találkozás tudomásom szerint a Szőcs 

Géza látogatásához kötődik. Ismerték korábban is Gézát?  

MIM: A szüleit ismertük. 

KSZ: Az apja színikritikus ugye, meg mindentudó ember, apámmal igen jó haverségben 

voltak. 

K: Hol kerültek önök össze? 

MIM: Egy társaságban találkoztunk. 

KSZ: Van egy hétvégi házunk Veronikkal, Balogh Andrásnéval Illyefalván közösen. 

MIM: Ők a Darkó Pistán keresztül ismerték meg Gézát. Mi aztán tudtuk meg, hogy ő 

tulajdonképpen ott futkározott, volt valami kihallgatása, aközben jött ide. Mi úgy kerültünk 

ebbe a Géza ügybe, mint Pilátus a Crédóba. 

K: Tehát Ilyefalván találkoztak, ahova Baloghék hozták Gézát, talán egy hétvégén? 

MIM: Náluk aludt. Azt hiszem egy hétvége volt, csúf esős délután. Én éppen ribizlibokrokat 

ültettem, s én még pusmogtam a társtulajdonosokra, mert ezt közösen kellett vegyük, mert 

nekünk már volt egy.
64

 Azon morogtam, hogy ezek már nem jönnek segíteni, áshatom 

egyedül a gödröket. Egyszer csak megjöttek Gézával. Egy nagy szőrpamacs jött be a kapun, 

ez volt Szőcs Géza. Én kölyökkora óta nem láttam. Az ELLENPONTOKról viszont akkor 

már hallottunk a rádióból. Na ott beszélgettek bent, égett a tűz, jó hideg ősz volt már, karcos 

volt a bor. Ott egy szót nem szólt Géza az ELLENPONTOKról. Egyébként is még sokan 

voltak ott. Egy nőgyógyász is volt velük, akivel együtt buliztak az éjszaka. Mikes Kelemenről 
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tartott kiselőadást Géza... Aztán este hazamegyünk, s egy jó óra múlva csengett a telefon, 

Veronik hívott, az András felesége – a Balogh Edgár fiáról van szó –, hogy hát elfogyott a 

szivara, vigyünk neki cigarettát. Gyanús volt, hogy miért hív. Náluk már aznap délután 

házkutatás volt. Géza még itt volt a városban. 

K: Balogh András úgy emlékszik a házkutatás két héttel később történt...  

MIM: Ó, dehogy, még aznap, vagy legfeljebb másnap. Mert még azt sem tudtuk biztosan, 

hogy elment-e Géza? Náluk ott is volt az ELLENPONTOK, mert még Andris el is mondta, 

hogy nem olvasta el, mert be volt rúgva. Letette, hogy majd másnap elolvassa. 

K: Géza visszakérte, mielőtt elment? 

MIM: Igen, elvitte. Nem két hét, legfeljebb két nap. Átmentünk hozzájuk. Veronit éppen 

akkor engedték haza. András még bent volt a belügyeseknél. Az asszony ki volt kelve a 

képéből, elmondta, hogy ő mindent letagadott. András úgy este későn, /129. o./ tíz óra tájban, 

vagy még később ért haza. Nem mondott semmit, azt mondta, megkérték, hogy ne beszéljen. 

Egy darabig nem faggattuk, aztán azt mondtuk, csak mondjon valamit, hogy tudjuk mihez 

tartani magunkat. Aztán hazamentünk, s minden olyasmit elraktunk, amiről úgy gondoltuk, 

hogy veszélyes. Akkor jelent meg Sütő Andrástól egy nagy interjú a TISZATÁJban
65

 , akkor 

mondta ki először valaki Erdélyből, hogy az erdélyi magyarság a magyar nemzethez tartozik. 

Úgy éreztük ez a veszélyes. Másnap reggel szól a telefon, hogy mennék be hozzájuk. 

Bementem, s azonnal mindent kipakoltattak a zsebemből. Máskor is behívattak, de ilyet soha 

nem csináltak! A pasas nem volt tisztességtelen. Neki jött az ukáz Kolozsvárról, hogy igenis 

ezeket meg kell nézni, mert igenis valami összeesküvés szálai futnak itt össze.  

K: Ő mondta, hogy Kolozsvárról jött a parancs? 

MIM: Igen azt mondta, hogy ez nem az ő dolguk, ez nem megyei ügy, ez országos ügy, és 

mindenkit megnéznek. Átkurkászták a címes noteszemet. Abban van a Für Lajos neve is, 

akkor még nem volt miniszter... Nagyon jól ismertük Ilia Miska, meg Annus Jóska révén... A 

noteszben lévő nevekről kérdezett, hogy kik ezek? Aztán, ami még jobban meglepett, hogy 

ujjlenyomatokat vettek. Aztán írattak egy nyilatkozatot velünk, hogy beleegyezünk a 

házkutatásba. Közben a feleségemet is bevitték. Akkor elkezdtek kutatni, valahova fel volt 

téve egy picike piros-fehér zöld masni, azt azonnal észrevette és leszedte, hogy ilyesmit nem 

szabad tartani. Aztán visszamentünk, s még magyarázkodott is, hogy ő idevalósi, s magyar a 

felesége, s megérthetjük, neki is kellemetlen, de végeznie kell a munkáját.  

K: Másokkal nem volt ilyen udvarias... 

MIM: Velem sem mindig. Amikor volt a nagyváradi-debreceni találkozó Kádár és Ceauşescu 

közt, volt egy kétnapos maratoni találkozónk, akkor sokkal durvább volt a hangnem. Nem 

volt mit csináljon velünk, megmondtuk a véleményünket, de semmibe nem tudtak belekötni. 

Na most rendes volt, autóval vitetett haza, hogy nincs semmi baj, mehetek dolgozni. 

KSZ: Én elég felelőtlen voltam világéletemben, nem féltem tőlük, nagyon feldühödtek. Hogy 

mit hülyéskedek. Azzal kezdődött, hogy felhívtak, s mondtam, nem tudok menni, mert 

próbám van. De hát ez fontosabb. Szó sincs róla, hogy képzelik, nekem a munkám a 

legfontosabb. Így későn kerültem hozzájuk. Akkor felolvasást tartott nekem a 

paragrafusokból, hogy hány év börtön jár ezért meg amazért, ha nem mondom meg. Az 

ujjlenyomat felvételkor, meg a fényképezésnél is hülyéskedtem.
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Vajon miért emlékeznének úgy Márkóék, hogy Baloghékat és őket is akkor hivatták a 

szekura, amikor még azt sem tudták biztosan, hogy Szőcs elment-e a városból? Az egyértelmű, 

hogy nem az illyefalvi találkozás napján, de az is világosan látszik, hogy napokon belül 

elővették őket. Ha pedig így volt, újból felvetődik a kérdés, miért nem próbálták jelezni 

Szőcsnek, hogy vigyázzon? Magyarázat természetesen van – mint a következő idézetből 

kitűnik –, de a kérdés etikai élét ez semmivel sem csorbítja. /130. o./ 
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Balogh András azon kevesek közé tartozik, akik tisztességesen elismerik, akkori 

gondolkozásuk igen távol állt az ellenpontosok megértésétől. 

BA: Akkoriban az emberek gondolkozásmódja elég zavaros volt. Bizonyos fokig azt 

mondhatnám, idealisztikus. Azt hittük, valamilyen formában belülről kell megoldani a 

dolgokat, nyílt beszéddel. De az igazság az, hogy szóvirágokkal éltünk, nyíltan semmit sem 

lehetett elmondani. Azért, teszem azt a színházban, egy-egy gyűlésen ezt-azt el lehetett 

mondani. Akkoriban úgy gondolkoztunk, hogy jó ez nekünk, hogy most valamibe 

belekeveredjünk?
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Hogy Sepsiszentgyörgyről hova utazik Szőcs, arra nincs adat. Október végén Bollobás 

Enikővel meglátogatják Tőkés Lászlót Désen. Erről a látogatásról, mind Tőkés mind Szőcs 

igen szűkszavúan és feltételes módban nyilatkoznak, amint azt korábban olvashattuk. 

 

Nagyváradon folytatódik tovább a történet, ahol Kertészék körül zajlanak feltűnően furcsa 

dolgok. 

Hét évi kanadai távollét után látogat Kertész Lóránt közgazdász Erdélybe. Már a 

magyarországi pár napos tartózkodás során próbálom felvenni vele a kapcsolatot, majd 

Nagyváradon folytatom a keresést. Korábban már írtam neki, tudja, hogy szeretnék beszélni 

vele. Már-már lemondok a vele való találkozásról, amikor este tízkor cseng nővéremék 

telefonja, ahol megszálltam, és Kertész Lóránt jelentkezik be. Félórán belül indul Kolozsvárra 

Bécsben bérelt kocsiján Szőcs Gézához. Ez az utazás lenne alkalmas arra, hogy 

beszélgessünk, máskor nem lesz ideje. Mit tehetek, gyorsan átrendezem útipoggyászomat, 

nővérem főz egy jó erős feketét, átgondolom, hogy is alakulhat a váratlan kolozsvári út 

függvényében a programom, s a megegyezés szerint várom a Barokk-palota sarkán Lórit. Épp 

gyengélkedik a szemem, egyre rosszabbul látok, a kivilágítatlan nagyváradi utcák még 

pszichikailag is fokozzák félvakságomat. Végül is felfedezem a túlsó sarkon gyanúsan 

villogtató nyugati kocsit. Bizonytalanságomat látva, leereszti az ablakot és kiszól. Megint az 

az érzés fog el, mint a Tóthékkal való göteborgi találkozáskor: mintha csak tegnap váltunk 

volna el, s nem hét éve. Sok megbeszélni való lenne, de az idő rövidsége kényszerít, hogy 

rátérjek a lényegre. A Kolozsvárig tartó út így is kevés a téma befejezésére. Arra majd két 

hónappal később kerül sor, amikor ígérete szerint Szegeden látogat meg Kertész Lóránt. Hogy 

korunk nyugtalanul zajló történelmét érzékeltessem, talán nem minden jelentőség nélküli az a 

tény, hogy mikor ezt a szöveget írom, bejelentik, hogy a Szovjetunióban katonai puccs 

bontakozik ki, Gorbacsov lemondott, megjelennek a „reszkető kezű” puccsisták a képernyőn, 

s bár ezt jó jelnek tekintem, a magyar tévében újra interjúalanyokká válnak az egykori 

reformista pártvezetők, akik hónapok óta eltűntek a képernyőről, és a riporterek több mint 

alázatosan kérdeznek. A beláthatatlan következményekkel járó pár nap persze nem döntötte 

romba a világot, de most, amikor számítógépre viszem a szöveget, épp a szláv vezetők 

paktuma utáni második napon vagyunk, és a világ megint tanácstalanul tekint keletre. Nem 

véletlenül /131. o./ teszem fel a kérdést, vajon milyen világ lesz a könyv tervezett 

megjelenésének idején jövő júniusban? És vajon ugyanolyan hangzása lesz-e az itt közölt 

szövegeknek abban a világban? 

 

Térjünk vissza a kilenc évvel ezelőtti Nagyváradra, Kertészékhez.  

K: Váratlanul ért, amikor 82 novemberében, pontosabban 7-én megjelentek nálatok a 

szekusok? 

KL: Nem ért váratlanul, mert... Míg kérdezel csodálattal figyelek kifelé is, s ez némileg 

elvonja a figyelmemet. Itt a Királyhágón ez a gyönyörűség!... Nem mindennapi igaz? 

K: Ez a holdvilág, valóban csodálatos... 
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KL: Nagyon örülök, hogy itt vagyok ...Szóval nem ért váratlanul, mert előtte egy héttel azt 

hiszem, a körzeti rendőr megjelent lakásunkban, ha jól emlékszem egy gázpalack-lopás 

ürügyén. Az öcsémre gondolt főgyanúsítottként. Talán ő volt a környéken az egyetlen 

munkanélküli, abból kifolyólag, hogy át akart települni Magyarországra. ‟82. november 9-én 

kellett volna megkapja az útlevelét. Már a román állampolgárságról lemondott. Azt mondta a 

rendőr, hogy mit tudja az anyám, hogy a fia hova jár és miket csinál az ő tudta nélkül. Anyám 

azt mondta, hogy ő pontosan tudja, hogy mit csinálnak a gyermekei, és amiről nem tud, azért 

is meri vállalni a felelősséget. Közben a rendőr megkérdezte, hogy benézhet-e a lakásba 

gázpalack ügyben. Különös módon a palackot a könyvespolcokon kereste. Döbbenetes 

felfordulás volt nálunk, épp a megelőző napokban Géza, Ara, Éva, talán Keszthelyi is ott volt, 

próbálták a Zudor Jancsi verseskötetét összeállítani. A kézirat lapjain kívül még egyéb 

irományok is szanaszét hevertek. Ez a látvány talán meggyőzte őt, hogy küldetését hasznosan 

teljesítette.
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K: Jeleztétek barátaitoknak, hogy milyen furcsa látogatás történt? 

KL: Igen. Aztán megjelent egy ezredes a szakadáti farmon, ahol én dolgoztam. Semmilyen 

magyarázatot nem adott arra, hogy miért jött, egész nap ott ült, azt hittem a farmon folyó 

gazdasági tevékenység felől érdeklődik. Gondoltam, hogy valamilyen iratokra szüksége 

lenne, ezért állandóan kérdezősködtem, de állandóan elterelte a szót, s mind arról beszélt, 

hogy vár egy telefonüzenetet, s akkor valami történni fog. Közben letelt a munkaidő, indultam 

volna haza, amikor a kollégám, egy Sărac nevű mérnök, aki nagyon rendes barátom volt, azt 

mondta, hogy az ezredes arra kért, hogy maradjunk még, mert jön majd a falusi rendőr 

valamivel... A helyzet egészen bizarr volt. 

K: Az egész munkakollektíva ottmaradását kérte? 

KL: Nem, csak mi ketten. A kollégám volt a farm főnöke, én a közgazdásza. Egy adott 

pillanatban szólt, hogy na most már mehetünk. A kollégám kocsiján mentünk be mindhárman. 

Ebben az időben az öcsém próbán volt, az anyám délutáni műszakban. Feltételezem, hogy 

ekkor tartottak nálunk házkutatást, vagy szereltek be valami számukra fontosat. 

K: Ez hány nappal lehetett november 7-ike előtt? /132. o./ 

KL: Legtöbb tíz nappal korábban. Tehát november 7-én, vasárnap reggel kilenc óra tájban, 

amikor a csengetésre kinéztem az ablakon, és megláttam az egészen egyértelmű kinézésű 

ipséket, már szinte természetesen hangzott, hogy nyissam ki az ajtót, mert RENDŐRSÉG! 

K: Vissza tudsz emlékezni arra a szekusra, aki visszatartott a farmon? 

KL: Idősebb, de jó kondícióban lévő, magyar nevű pasas volt. Săracnak a főnökömnek 

mutatkozott be, én tulajdonképpen a rangját is tőle hallottam. 

K: Nem kérdezted utólag a kollégádat, hogy mi is volt az az egész? 

KL: Nagyon sajátos helyzetek voltak azok. Nem érezte feltétlenül szükségesnek az ember, 

hogy rákérdezzen furcsa szituációkra. Ő nem hozta szóba, én sem forszíroztam. 

Kertész a történtek hatására úgy érzi az Ara-Kovács náluk elhelyezett dolgai nincsenek 

biztonságban és „Arának odaadtam a nálunk lévő magyarországi szamizdatokat és minden 

olyan irományt, amiről úgy gondoltam, nem tanácsos rendőrkézre juttatni....”
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Ehhez a periódushoz tartozik az, amiről Varga Gábor és felesége Tavaszi Hajnal 

nyilatkozik, s amit részben a terjesztéssel kapcsolatos fejezetben kellett volna talán elhelyezni, 

de mivel a lapszerkesztő Ara-Kovács nem említi őket, Tóth Károly Antal pedig elhárítja 

magától az akciót, illetve bizonyos részletekre nem emlékszik, itt kapnak helyet.
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szándékát az is megerősítette, hogy barátaik, ismerőseik, és jómagam véleménye is az, hogy 

Vargáék nem az utólagos mítoszokat teremtők egzotikus, fellengzős, és gyakran ragadozó 

ember fajtájához tartoznak. 

K: Hogyan tudtátok meg, hogy valami szokatlan történik Nagyváradon? 

VTH: Arra lettem figyelmes, hogy Arát főleg a statisztikai évkönyvek érdekük, ami korábban 

nem volt rá jellemező. Neki már nem adhattunk ki könyvtári belépőt, lévén, hogy nem volt 

román állampolgár. A Tóth Karcsi belépőjével járt a könyvtárba. Mindig volt egy kis dosszié 

a hóna alatt. Egy alkalommal megmutatta, hogy mi van benne. Akkor láttam először az 

ELLENPONTOKat, de ha jól emlékszem, ez már az utolsó előtti időkben volt. 

K: Azt nem mondta, hogy mihez kellenek a statisztikai adatok? 

VTH: De igen. Akkor nagyon zűrös volt bejutni a könyvtárba, mert tele volt 

szekusigazgatókkal, különösen a dokumentumosztályra, ahol én dolgoztam... Egy nap Ara, 

beállított hozzánk egy nylonzacskónyi mindenfélével: levelezés, fényképek, a naplója...  

K: A naplója még itt van? 

VTH: Sajnos az nincs, mert a házkutatás után én is eléggé betojtam, és elégettem. Azzal 

hagyta itt, hogy ha valami történik vele, azt azonnal égessük el.  

K: Azért érdekes ez, mert ő azt mondja, hogy Rékasi „kobozta” el tőle a naplóját... /133. o./ 

VTH: Nem tudom. Lehet, hogy több naplója volt. Nem néztem bele.  

VG: Érezvén a hurok szorulását, keresték így is a kiutat, hogy hova is lehetne átmenekíteni a 

dolgokat. Ez ugye egy nagy marha ház, hát itt van hely eldugni.  

VTH: Akkor rengeteg szamizdat volt nálunk, lengyel is. 

VG: Na most ha visszapergetjük kicsit az eseményeket... Hajni mint a dokumentációs osztály 

alkalmazottja már júniusban tudomást szerzett bizonyos dolgokról. Nekem se nagyon szólt. 

Bölöni Sándor temetésén én mondtam beszédet, s Tóth Karcsiék aznap jelezték, hogy 

szeretnének beszélni velem valamiről. Ezután állított be Karcsi egyszer ide, s hozta el az 

ELLENPONTOK 5. és 6. számát. Természetesen kikérte a véleményemet. Nagyon meglepett, 

de tetszett... Egyedül azt tartottam valahol értelmetlennek, hogy miért csak öt példányban 

sokszorosítják? Azt is mondtam Karcsinak, hogy ha az ember vásárra viszi a bőrét, akkor ne 

egy szűk körben terjedő valamiért tegye. Mert így célját alig érheti el, de a veszélyhelyzet 

ugyanaz. Ettől fogva sokszor megtörtént, hogy napokra itt hagyott több példányt is. Most már 

elmondhatom, hogy mind az öt példányt itt tartották gyakran. Műanyagzacskóba 

csomagoltam a számokat, elástam a pincében, homokkal beszórtam, hogy eltüntessem a 

nyomokat. Azt, hogy én hogy raktározom, ők sem tudták. 

K: Nem azért adta át, hogy terjesszed? 

VG: Nem. Négy-öt nap múlva érte jöttek. Akkor kiástam és átadtam nekik. Természetesen 

csak elolvasás után ástam el. Ugyanebben az időben valamikor beállított Attila. De korábban 

Tóth Karcsiék jöttek egy tekintélyes szatyorral, s akkor a náluk lévő BESZÉLÔket is 

elhozták. És egy csomó más magyarországi és lengyel szamizdatot. Akkor már érezhettek 

valamit.  

K: Mondták is, hogy bizonyos jelek késztetik őket óvatosságra?  

VG: Nem mondtak konkrétan semmit, de mi már félszavakból és gesztusokból is értettük 

egymást. Időben ezután történt az Attila látogatása. Elhozta a teljes levelezését, az egyetemi 

leckekönyvét, a fényképeit, valamint néhány filmtekercset, ami bizonyos szövegek 

mikrofelvételét tartalmazta. Hogy pontosan mit, nem tudom. 

Természetesen megpróbálom szembesíteni Tóth Károly Antal véleményével.  

VG: Nagyon meglep. 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. 

K: Nem az, hogy nem tud, áthárítja a nyilatkozást Arára. 

VG: Ezen is csodálkozom, mert Ara vagy kétszer is nagy cinkosan közölte, hogy tud arról, 

hogy én lennék az egyik raktározó. De azok, akik több alkalommal hoztak dolgokat, azok 
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Karcsiék voltak: kétszer-háromszor. Nem beszélve arról, hogy nekem megelőző ősszel volt 

egy konfliktusom Arával, úgyhogy nem is voltunk bizalmas viszonyban.
71

 

A lebukást megelőzően Nagyváradon történik még egy fontos esemény november 1-én. 

Hogy a Varga és Kertész által említett menekítések ezzel függtek össze, vagy /134. o./ már 

korábbi jelzések következményei, az emlékek alapján ma már kideríthetetlen. A BB86-ot 

idézem. 

A: Térjünk rá a novemberi eseményekre. (...) 

G: Tehát elsején kinn voltunk a váradi temetőben. Bollobás Enikő is ott volt, ott volt Darkó 

Pistának a mamája is, gyertya, koszorú és minden...  

K: Akkor jöttetek le hozzánk... 

G: Igen. Akkor kimentünk Félixre
72

. Akkor már ott volt Rékasi is, igaz?  

A: Igen, ott vacsoráztunk. 

G: Félixről bejöttünk Karcsiékhoz. Ott volt egy megbeszélés, de még nem hangzott el az, 

hogy ...Akkor mi hangzott el ott?  

A: Ezek az aláírások.  

G: Az aláírás-vállalás. 

K: Akkor már a Memorandum útban volt.(...) 

A: A nyolcadik szám már kint volt. 

G: De az, hogy azt vállalni kell... ez akkor merült fel ilyen formában, hogy vállaljuk is? 

K: Igen. És én azt mondtam, hogy vállaljuk.  

G: Én is. 

A: Mindenki azt mondta, hogy vállaljuk, kivéve engem.(...) 

G: Nem tudom, hogy Enikő éppen hol volt, de nem ment el, mert miután elment, én már nem 

maradtam Váradon. Tehát egyszerre indultunk el. Sőt én hajnalban mentem... Van hajnali 

vonat? 

K: Van egy nemzetközi gyors, ami egy óra valahány perckor ... 

A: Úgy van éjszaka mentél el. 

I: De gyerekek, hát erre vártunk, ezért éjszakáztunk!(...) 

G: Ha elsején volt ez a vacsora, ami után hozzátok mentünk... Lehet, hogy ezt a vacsorát 

követte a séta, mármint a megbeszélést... 

A: Vagy előző nap. 

G: Nem, előző nap nem lehetett.(...) 

A: Várj egy kicsit... Ti elmentetek a temetőbe föl, és találkoztunk előtte, és te megkértél arra, 

hogy egy Homonnai, vagy Hatvani nevű embert, aki Németországból jött, hívjak föl. 

G: Igen. 

A: Akkor én egész este azt hívtam. Akkor mi Rékasi Jánossal elmentünk a temetőbe, egy 

másikba. Utána hazamentünk mindannyian, ti Kertészékhez. És eljöttetek értünk, hogy 

menjünk együtt vacsorázni. 

G: Igen. 

A: Elmentünk vacsorázni. Karcsiék sehol sem voltak ezalatt. Utána elmentünk Karcsiékhoz. 

Hát akkor mikor volt a sétálás Lóriék körül?(...) 

G: Nem tudom. Enikő elment valahova akkor. 

A: Vagy bent maradt Lóriéknál? 

G: Lehet, hogy bent maradt valahol. Mi sétáltunk. /135. o./ 

I: Kertészéknél nem volt, az biztos. 

G: Emlékszem Kertészéknek a hozzáállására... az „én nem tudok semmiről” ilyen cinkos 

(nevet) szemhunyorítással való túlhangsúlyozott éreztetése. 

K: Ez akkor is érezhető volt, mikor mi elmentünk sétálni tőlük. 
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 l.BVG,VTH. 1-4. old., 2.BVG. 1. old. 
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 Meleg gyógyvizéről híres fürdőhely Nagyvárad mellett, egy kialudt vulkán tövében, a várostól délkeletre. 
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G: Igen, igen. Akkor is Attila (Kertész – TKA megj.) úgy ment... még egy darabig ott volt a 

beszélgetésen, és úgy ment, mint aki nem hall semmit, és mint akit nem érdekel semmi... 

Akkor zajlott az, hogy én azt mondtam, hogy most meg kell semmisíteni mindent, mert 

nagyon szaglásznak. 

K: De ez már nálunk volt. 

G: Az utcán volt, nem?(...) 

I: Nálunk ez nem volt, Karcsi! 

K: Persze, az utcán volt... Attila féltette az írógépet. Én azt mondtam, hogy nem, az írógépet 

szét kell szedni. 

I: Akkor mondta Géza, hogy most már más eszközökkel kellene, és akkor vetődött fel a rádió. 

A: Így van, én akartam a felszerelést szállítani akkor. 

K: És még János szedte szét a gépet emlékszel rá?. 

A: Rékasi? 

K, I: Persze! 

K: Felmentünk hozzátok... ez nem tudom pontosan mikor volt...(...) és ott volt János, és 

szétszedtük a gépet, s akkor én szépen leolvasztottam a gáz fölött a betűket, ezt külön vágtam 

zsebre. Külön a karokat. A betűket úgy kettesével-hármasával szórtam be a Körös mélyebb 

területeire, s a karokat egy mélyebb helyen egyszerre dobtam be a Körösbe. 

G: Mind kotorhattak! (nevet) 

K: Mit beszéltünk arról, hogy mi vár ránk?(..) Úgy emlékszem hangoztattam is, hogy 

bennünket előbb-utóbb úgyis fel fognak göngyölíteni. 

I: Attilának biztos hangoztattad ezt.(...) 

A: Nekem biztos, hogy ellenkező volt a véleményem. 

G: (nevet) 

K: Én azt mondtam, hogy egy ilyen apparátussal kizárt dolog, hogy ne találjanak meg 

bennünket. 

G: Hát nem az apparátus... 

A: (nevetve) Én még mindig csodálkozom... hogy megtaláltak. 

G: Te, hát kizárásos alapon is eljuthattak hozzánk. 

A: Nyilvánvaló, hogy ezt fehér asztal mellett találták ki, és nem nyomozással...(...) 

G: Humoros változatai is voltak ennek, hogy én mondtam, hogy olyan gazemberekre kellene 

terelni a gyanút, akik megérdemlik, hogy hülyére pofozzák őket. (nevet) 

A: Így van, így van. Kallós... 

G: Kallós Miklósra például. 

A: Meg Győző barátunkra. (Hajdú Győzőre, az IGAZ SZÓ akkori főszerkesztőjére céloz.)  

G: Igen.  

K: Igen, erre én is emlékszem. /136. o./ 

G: El kell a pincébe rejteni néhány félig kész példányt (derültség), és megtörni, és bevallani, 

hogy bizony, bizony tőlük kaptuk, (nevetés) 

K: A református püspöknek kellett volna. (Papp László nagyváradi püspökre céloz, akinek 

hírhedten jó kapcsolatai voltak az elnyomó szervekkel.) Nem tudom, veled ez felvetődött-e? 

(G-hoz); Attila megítélése szerint, ha el is kapnak bennünket, elítélnek úgy tíz-tizenöt évre...  

G: (mulatva) Igen... 

K: ...de valószínű amnesztiával négy-öt éven belül szabadulnánk. (Derültség, a legjobban 

Géza élvezi.) 

A: Mit mondtam még?(derültség) 

K: ...mert hát itt a nemzetközi felháborodás, meg satöbbi, és... 

G: Hát ez a Borbély esetében nem működik.
73
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 Borbély Ernő, akit 1982. november 23-án tartóztattak le, börtönbüntetését tölti a beszélgetés időpontjában. 
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K: Egyáltalán nem működik.
74

 

A fekete humorral átszőtt beszélgetéssel talán le is lehetne zárni a lebukást megelőző 

történéseket. De meg kell még említeni – ez is hozzátartozik az igazsághoz –, hogy nem történt 

meg minden óvintézkedés a nyomok megsemmisítésére. Mintha Keszthelyi Andrásról 

megfeledkeztek volna. Semmilyen felvilágosítást nem kapott arra nézve, hogy a nála lévő 

huszonegynéhány ELLENPONTOKkal mi legyen, s ennek a ténynek messzemenő 

következményei lesznek a lebukásra. Csak saját lebukására van kihatása annak, hogy Molnárt 

sem értesíti senki, bár nyilvánvaló volt, hogyha a számok a szeku kezébe kerülnek, és 

megtörténik a szerzők azonosítása, akkor az ő írásainak szerzőjét is keresni fogják. Szintén 

nem érinti a kihallgatások menetét a nyomtató rámka sorsa, amivel az utolsó két számot 

sokszorosítják. A téma véletlenül merül fel, amikor arról kérdezem Ara-Kovácsot, hogy mit 

csinált a Tóthéktól visszakapott példányokkal, ha nem tartotta a lakásában ? 

AKA: Volt egy kofferom, ami megjárta a konspiratív lakást is. Ebben voltak BESZÉLŐk, s 

ebben voltak ELLENPONTOK is. Ez keringhetett Kertészéktől Ildikóig. Takács Feri tudna 

többet mondani Ildikóról, én még a vezetéknevét is elfelejtettem. 

K: Miért tudna Takács Feri többet? 

AKA: Mert most felhozta azon a bizonyos pesti találkozón, hogy ő mondta Ildikónak. (Egy 

fogadáson találkoztak.)  

K: Mit mondott Ildikónak?  

AKA: Hát te beszéltél vele, nem?  

K: De erről egy szót sem szólt! 

AKA: Te, a következő a helyzet. Ugye a mítosz úgy szól – és én vagyok a fő bűnös ebben –, 

hogy még a mai napig is egy működőképes ráma van Nagyváradon. Tudniillik én tudtam, 

hogy letettem oda, és az ott kering. Azon a fogadáson mondta el nekem Feri, hogy ő 

tanácsolta Ildikónak, hogy égesse el az egészet.
75

 /137. o./ 

Tóth Károly Antal így emlékszik: 

...Amikor tőlünk elvitte november elején, ugyancsak oda vitte el. (A már említett 

„konspiratív” lakásba.) Én Budapesten tudtam meg, nem Attilától, hogy ő hova vihette. 

Összetalálkoztam azzal a csajjal, s tőle megkérdeztem... de az is lehet magától mondta el, 

hogy egy csomó cuccot hagyott ott Attila. Kérdeztem, hogy egy keretet is? Igen, mondta, volt 

egy keret is, valami szitával, s azt kidobta a szemétbe, mikor áttelepedett Magyarországra.
76

 

A lebukás eseményei – mivel a marosvásárhelyi Kelemen Attila behurcolása, valamint a 

sepsziszentgyörgyieké bizonyossággal nem állapítható meg, mikor történt –, úgy tűnik, 

Kolozsváron kezdődnek és Szőcs Géza személyéhez kapcsolódnak. Amikor Nagyváradról 

november 2-án hajnalban visszaérkezik, mint a budapesti beszélgetésen mondja, az a 

határozott érzése volt, hogy állandóan mindenhova követik. S hogy ez nem érzéki csalódás, az 

napokon belül világossá válik. /138. o./ 
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V. Fejezet. 

 

„EZ A LÉGGÖMB ELPUKKANT 
 

 

A fejezetcímként kínálkozó kijelentés András szekus őrnagy szájából hangzott el többször 

is, hol fenyegetően, hol aggodalmaskodó hangsúllyal a nagyváradi kihallgatásokon.
1
 De 

mielőtt a „Pece-parti Párizsban” megindulna az összehangolt akció a feltételezett 

ellenpontosok ellen, Kolozsváron Szőcs Gézára összpontosul a szekuritáté érdeklődése. 

Arra, hogy pontosan mikor kezdődött Szőcs kihallgatása, ő és környezete másképp 

emlékszik. Hogy az események kaotikus egymásra torlódása valamennyire áttekinthető legyen, 

városokra kivetítve, időpontokba merevítve igyekszem láttatni. 

 

KOLOZSVÁR 1982. november 6. 

Úgy tűnik, ez a dátum az, ha nem is egyértelműen, amikor a szekuritáté pontot akar tenni 

tapogatózásai végére, és bizonyosságokhoz akar jutni. Szőcs István viszont fiának 

megpróbáltatásait egy hosszadalmasabb folyamatként élte meg. 

K: Géza a 3-as líceumban tanított akkoriban? Onnan vitték el?  

SZIS: Talán a lakásáról, de ebben nem vagyok biztos. A trükk az volt, hogy ne számítson 

letartóztatásnak, azt csinálták, hogy kora reggel behívták, késő este elengedték, s másnap 

megint. Így a huszonnégy órát sosem töltötte ki, és nem számított hivatalos letartóztatásnak. 

Ezt csinálták nem tudom, meddig, Géza tudja meddig, aztán egyszer csak megelégelte.
2
 

Szilágyi István, aki feleségét idézi önmaga jellemzésére – ő azt mondja, hogy bennem 

novellaként jelenik meg az élet – szintén hosszabb időszakra emlékszik. A kérdés csak az, hogy 

első kézből kapott információk, vagy másodkézből, a szülőktől hallottak határozzák meg 

emlékezetét. 

SZI: ...hogy Géza körül cirkusz van, mintha tudtuk volna. 

K: Géza mondott valamit? Hogy megsűrűsödött körülötte a levegő? 

SZI: Talán a szüleitől tudtuk ...De akkor már nem sűrűsödött, akkor már hurcolták be. Ez 

november első napjaiban volt. 

K: Géza úgy emlékszik, hogy november 6-án, az iskolából hurcolták el először. 

SZI:   Az biztos, hogy nem. Ez útközben derült ki. Három-négy napja vitték be az iskolából, 

és éjszakára ott maradt a mandró a kapuban, másnap elkísérte az /139. o./ iskoláig – a 

látszatokat végigjátszották –,az órák után bekísérte ...este került haza. Őt nem egy nap 

sétáltatták a szekura.
3
 

Lássuk, mit mond az érintett! 

K: Többen mondják, hogy a szeku kihallgatásai nálad nem egy napig tartottak. 

SZG:  Én többszörös kihallgatásra nem emlékszem. Illetve arra emlékszem, hogy engem is 

faggattak mint olyan személyt, aki feltételezhetően olvasta, lehetnek ötletei, tudhat róla. 

Ekkor egy percig sem érezhettem úgy, hogy a gyanú inkább rajtam van, mint bárki máson 

...Hogy az iskolából, vagy bárhonnan bekísérjenek, ilyen nem volt. Ha lett volna értesítettem 

volna a többieket. 

K: Tompa Gábort október 23-án figyelmeztetted, hogy tüntessék el a náluk lévő 

ELLENPONTOKat. 

                                                
1
 BB86. 88.old. 

2
 BSZIS,SZR. 2. old. 

3
 BSZI,SZJ. 5-6. old. 
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SZG: Igen, de ez abból fakadt, hogy én érzékeltem, hogy egyre intenzívebb az érdeklődés. De 

az nem egy felém irányuló ... 

K: Nem egy személynek szóló érdeklődés? 

SZG: Nem, nem!
4
 

A budapesti beszélgetésen így idézi fel a november 6-án vele történteket. 

K: Mikor hallgattak ki téged legelőször? Tudod-e, hogy Kolozsváron mikor kezdődtek a 

kihallgatások, mert nemcsak téged hallgattak ki ? 

G: Te, a következőket tudom. Hogy én egy ELLENPONTOK példányt – azt hiszem a 

hetesből – odaadtam Lőwi Dani barátomnak, és ez a Lőwi Dani odaadta egy Jurás Tibi nevű 

...volt osztálytársának, aki informatikus. 

A: Milyen értelemben? (nagy derültség) 

G: ...Nagyon furcsa te, hogy azelőtt hónapokkal találkoztam a sráccal, Jurás Tibivel, és 

mondta, hogy milyen furcsán alakul, hogy ő lett az „informatician”, és az öccse lett a 

„turnător”.
5
 (nagy derültség) ...ez tényleg bejött, mert a Jurás Tibi kérlek szépen odaadta az 

apjának, és az apja az egészet lebuktatta, mármint a számot elvitte a szekura. Ez vagy a Jurás 

Tibi apja volt, vagy a Jurás Tibi apjának a szomszédja. Ez végül nem lett világos.  

A: Vagy Jurás Tibi maga vitte be, nem? 

G: Ez ugyanaz nap, ...november 6-án lehetett.(...) Az egészet utólag tudtam meg. (...) 

A:  Hamarabb nem hallgattak ki téged? 

G: Azon a héten? Nem.(...) Hatodikán a következő volt. Az egy szombati nap és órát 

tartottam az iskolában. Tizenkettőig vagy egyig. És mikor kiléptem a kapun, ott állt Oprea, 

Rusu meg a sofőr. Mondták, hogy jöjjek velük. A megbántott ártatlanság (nevetve) 

arckifejezésével beültem az autóba. Útközben kiderült a Rusu és az Oprea beszélgetéséből, 

hogy Oprea nem tud semmiről. Rusu útközben szedte fel valahonnan, s Oprea nagyon 

izgatott, hogy mi ez az egész. (...) Megérkeztünk a Traian utcába, s betessékeltek a váróba, a 

portásfülkével szemben. Rengeteg idő telt el ott. Úgy látszik, meg kellett várniuk, aki végül 

megjött. Vagy megbeszélést tartottak, hogy mi a teendő. /140. o./ 

A:  Ki volt ez? 

G: Egy Bică nevű oltyán, aki Bukarestből érkezett... (...) Elég magas (K-hoz), mint te, de jól 

táplált. A jóltápláltság ott vevődik észre a tokáján, s a borzasztó impertinens külsőt kölcsönző 

kicsi bajuszán. Olyan kakaskodó fráter benyomását kelti. Fiatalabb volt, mint Oprea, de 

nyilván magasabb rangú.(...) Lehetett olyan negyven. És sütött a szeméből a gyűlölet, és a 

(kissé mulatva) a megfojthatnék. (...) Eltelt körülbelül háromnegyed óra, mire feljöttek, és 

mire Bică megjelent volna.(...) Bevittek egy cellába. Bejött Oprea. 

K: Cellába? 

G: A szobába. Nem cella volt. „Jocul s-a terminat.” (A játszmának vége.) 

A:  Ez hánykor volt? 

G: Ebédidő után. Lehetett olyan három óra felé. Jött Bică egyedül, aztán bejött Ioana is, és 

nagyon baljós arccal kérdezték, hogy mit gondolok, miért vagyok itt? – Hát mondom, el nem 

tudom képzelni. Hát mégis, gondolkozzam. Mondom, jó, kérek egy kis gondolkozási időt 

...Hát, nem jutott eszembe semmi ...még voltak ilyen bevezető szövegek, ...hogy egymás közt 

beszéltek rólam, de úgy hogy én is halljam ...hogy hát én külföldön voltam, de a jóindulat, és 

a „banii partidului” (a párt pénze), és a „la ziarul partidului” (a párt lapjánál) 

...Tulajdonképpen itt estem csapdába. Amikor belementem a dialógusba. Mert ha én 

elhatározásom szerint nem szólok egy szót sem, ez bevallása lett volna annak, hogy én bűnös 

vagyok. De én azért mentem bele a dialógusba, hogy én meggyőzzem őket, én abszolút nem 

vagyok bűnös. Tehát azért nem zárkóztam el, mert úgy nézett ki, hogy még van menekvés ...s 

                                                
4
 BSZG. 13-15. old. 

5
 Kétértelmű román szó, jelenti a „vasöntőt” és a „besúgót”. 
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akkor kezdődött ... Mit tudok az ELLENPONTOKról? – Hát amit mondott a rádió, s hogy a 

SPIEGEL is írta.(...)  

K: Személyeskedések voltak?  

G: Beszélték a Keszthelyi Andris nevét is.  

A:  (meglepetten) Hatodikán? 

G: Igen.(...) Ez a döbbenetes ... Itt nyilván elkövettem azt a hibát, hogy bedőltem nekik ... így 

csevegtünk mindenféléről. Mikor hallottam az ELLENPONTOKról? ... Mit tudok? Mondom, 

nem tudok semmit. Hát mégis, hol készülhet az? Mondom, ha egyáltalán ilyen létezik, akkor 

valószínűnek tartom, hogy nem az országban. – Mégis hol? – Én arra gondolnék, hogy ez 

Magyarországon is, készülhet még nyugatabbra is; látnom kéne ahhoz, hogy el tudjam 

dönteni. Mondja: „să ştii, că Keszthelyi e arestat” ... (Tudd meg, hogy Keszthelyi le van 

tartóztatva.) ... itt van nem messze ... „şi cei din Oradea” (és a váradiak is).  

K: Mondják neked 6-án. 

G: Igen.(...) s kérdem, miért vannak ezek az emberek letartóztatva? Tudom én. Ekkor mondta, 

hogy ... mindent tudunk rólatok, azt is, hogy Tollasnak írtad azt a cikket Király Károlyról. Ők 

azt akarják tisztázni, hogy mi volt az én szerepem ebben. Mondom nekem az égvilágon 

semmi szerepem, ezek jó barátaim, akiket emlegettek, főleg Keszthelyi András. Veletek 

esetlegesen találkoztam most, mikor Váradon megfordultam.  

I: Név szerint említették őket? 

G: Igen ... Kérdezem: „care cei doi din Oradea?”(...) (Melyik két váradiról van szó?) /141. o./ 

K:  Mondta a nevünket? 

G:  A neveteket nem, csak mind a „cei doi”-t emlegetett. 

A: Végső soron Kertészék jöhettek volna be, náluk laktál ... Esetleg én, akivel telefonon 

beszéltél...  

G: Nem sokat beszéltem telefonon. 

A: Velem azért beszéltél, de Karcsival ...tehát meg kellett figyeljék... 

G:  Biztos, hogy figyeltek októberben. 

K: Sălăjan szerint július óta figyelték a lakásunkat. 

A: Na jó, hát ez túlzás. 

G: Hát nem... 

K: ...amit mondott Sălăjan ...így utólag kiderült, hogy igazat mondott.(...) 

I: Akkor mondtad, hogy a barátaim. És megint nem került szóba név? 

G: A nevek szóba kerültek ...nem rögtön akkor ...Kertészék is szóba kerültek. 

K: Mert ha azt mondod, hogy ezek a barátaim, akkor kikre mondtad Keszthelyi Andrison 

kívül? 

G: Nem én mondtam, hogy Andris a barátom ...A „cei doi” később ugrott be a 

szóhasználatukban ...Ja igen: hogy Kertész Attila ki? Mondtam, hogy hát szavalta a verseimet 

...én náluk laktam; hogy (K felé) téged alig ismerlek; hogy Attilával felületes munkatársi 

kapcsolatban vagyok, mert az IGAZSÁGNAK szokott írni. Tehát faggattak rólatok ...hogy 

ezek a barátaim. S mondtam, hogy nem, nem a barátaim. S akkor a külföldi kapcsolatok, és 

hogy ők tudják, hogy én terjesztettem az ELLENPONTOKat. 

K: Erre az a pasas bevitte az ELLENPONTOK példányát? 

G: A Bică igen ...egy darabig nem volt náluk ...erre fel ők tényleg behoztak... 

A: Feltehetőleg a hetes lehetett, mert nekem Raţ azonnal idézte a hetest... 

G: A hetes volt, mert nagy alakú volt; egy fekete mappában. Hát ez tőlem került a ...aztán 

hosszas tortúra után rámbizonyította, hogy kinek adtam oda, hogy Lőwinek adtam oda, hogy 

nincs mit tagadjam. Láttam, hogy nincs mit; mondom, tényleg. – És honnan volt nekem? – A 

postaládámban találtam. – Nem hiszünk az ilyen postaládás ...Mondom, járt itt egy 

magyarországi fiú...  

K:  Az én első mesém. 
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G: És hogy attól kaptam ...hány példányt kaptam? – Ezt az egyet. De nem, ők tudnak ...arra 

mentek, hogy ...én ezt terjesztettem. Világos lett számomra, hogy nem tudják azt, hogy 

közreműködtem a lapban mint munkatárs. És azért tartották a házkutatást aznap 

Sepsiszentgyörgyön, meg Marosvásárhelyen is, mert azt gondolták, hogy én terjesztettem 

...Sehol semmit nem találtak.  

A:  A lakásodon? 

G: A lakásomon sem. Én nem tartottam otthon. 

A: Nekem Raţ azt mondta, hogy bementünk a lakására és ott volt az ágyán például. 

G: Dehogy volt, ez nem igaz. Jurásékon keresztül került hozzájuk az a példány. No és hogy 

kinek adtam? Hogy én átadtam Sütőnek, és hogy Sütő tudott erről ...hogy ismerjem be. És én 

tényleg nem adtam Sütőnek. Mutatni mutattam neki, de nem hagytam nála. S akkor történt, 

hogy a falba verték a fejemet, már annyira eldurvult a dolog ...Bică a bukaresti. Ez különben 

megnyugtatott, hogy ha csak ezt /142. o./ akarják belőlem kiverni, hogy adtam, nem azt, hogy 

...A végén úgy látszik beletörődtek ebbe, hogy én nem terjesztettem. Úgy látszik, tényleg 

senki nem buktatott le Juráson kívül ...Ők tudták, hogy aznap este kellett találkozzam 

Cselényiékkel, Orbán Gyurival és Selmeczivel, ez telefonon is kiderült, de ott a beszélgetés 

folyamán is ...Szerintem ők ezt a szálat követték azzal, hogy elengedtek. Akkor a 

következőképpen gondolkodtam: Keszthelyi le van tartóztatva, ti le vagytok tar tóztatva ...ők 

tudták, hogy veletek kapcsolatban állok, és ezért szedtek elő, mint lehetséges terjesztőt. Én 

meggyőztem őket arról, hogy én nem terjesztettem. Ez kétséges, hogy meggyőztem-e, de 

talán sikerült meggyőznöm őket arról, hogy a dolog nem Romániában készül, hanem Pesten, 

és hogy engem azért engedtek el, egyrészt mert nem tudják, hogy implikálva vagyok, 

másfelől mert kíváncsiak, hogy mit küldök én Pestre. Tehát csalinak használták ezt az 

alkalmat ...biztos voltam benne, hogy Laciékat (helyesen: Gyuriékat) rettenetesen át fogják 

kutatni a határon. És akkor én elmentem hozzájuk ...Nagy marhaságot követtem el, mint 

utólag kiderült, hogy én nem ellenőriztem azt, hogy Andris le van tartóztatva, és hogy (A-hoz) 

te le vagy tartóztatva, azt úgy próbáltam meg, hogy felhívtam többször a számotokat, de az 

foglaltat jelzett többször is. (...) Lehet, hogy az Andris telefonja sem volt jó, de én öt fel sem 

próbáltam hívni. Végül aztán emiatt is bukott le, mert másnap elindult a hóna alatt, nem 

tudom hány ELLENPONTOKkal. 

A:  Szörnyű! 

G: Na mindegy, végül is, ahogy Andris visszaemlékszik, ez terelte a sorsát jó mederbe, ez a 

lebukás, mert ha ez nincs, akkor ma is kolozsvári, vagy mit tudom én, hova való filozófiatanár 

lenne vidéken ...Mondom ez volt az a súlyos mulasztás, ami engem terhel. Te, olyan pontosan 

hivatkoztak azokra, akik az ügyben benne voltak ...gondoltam valahogy elkaptak benneteket, 

s ti még nem mártottatok be engem, s gondoltam, hogy ki tudja, meddig tart ki az 

ellenállásotok, nekem jobb, ha eltűnök... 

Ezalatt – az időpont ezúttal sem derül ki egyértelműen – Szőcs Gézát többen is keresik a 

Kis utcai lakásán, s a szüleinél is. Ara-Kovács így emlékszik erre:  

A: Az első probléma Andrissal az volt, hogy előző héten én küldtem Gézának vele könyveket. 

Ő egy levelet dobott be a Kis utcába, ...ezen volt a Braut is meg mindenféle, amit ők (a 

szekusok) beazonosítottak, hogy az én vagyok. (...) 

G: De akkor jött valaki Pék nevű is, nem? 

I: Pék Józsi? 

G: Pék Józsi? Pékkel én soha nem találkoztam, de egy napig kínoztak, hogy ki ez a Pék? 

(derültség)
6
 

Keszthelyi András nem emlékszik, hogy járt volna akkoriban Nagyváradon. Bár érdekes, 

hogy Ilia Mihályhoz is ilyen formában jut el a lebukás története: „Keszthelyi Andris két 

                                                
6
 BB86. 33.,44-52., 97. old. 
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bőrönddel elment Váradra, aztán vissza Kolozsvárra, s felvitte a dolgokat Szőcs Géza vagy 

Egyed Péter lakására.”
7
 Persze messzemenő következtetéseket nem lehet levonni ebből a 

hasonlóságból, a kilenc évvel korábbi /143. o./ alapüzenetre későbbi információk is 

rátapadhattak. Kérdés az is, hogy miért és mikor faggatták Szőcs Gézát Pék József látogatása 

felől, ha Pék állítása szerint észrevétlen maradt, s majd csak egy évvel később bukik le egy 

nála megtalált levéllel a határon. 

Keszthelyi Gyula emlékszik a legélesebben a történtekre. 

„Szombaton üzentek (november 6.), hogy Magyarországról könyveket küldtek, menjünk 

értük Gézához. Géza nem volt otthon. Akkor a Kis utcában lakott. ...Felmegyünk az apjához, 

ott kapjuk meg végül is a könyveket. Szőcs Pista mondja, hogy Géza elutazott, és fölöttébb 

ideges. Kollégám volt, jól ismertük egymást. Utólag derült ki, hogy Gézát már péntek délután 

vallatták. Nem értettük, miért volt olyan sürgős a Géza apjának, hogy megszabaduljon a 

könyvektől. Olyan dolgok voltak, hogy azokat akkor már nem engedték be.”
8
 

Megkérdeztem a küldöncöt is, de sokkal világosabb nem lesz a kép. 

PJ: Akkor én Lengyelországban éltem, és kiküldetésben voltam Magyarországon, a lengyel 

cégemnek a vállalati kocsijával, egy AY-os fehér Volgával jártam. Azzal voltam akkor 

Erdélyben is. A határon nem foglalkoztak velem, mert konzuli útlevelem volt. Aránál voltam 

Váradon, s onnan hívtuk fel este Szőcs Gézát, hogy másnap megyek hozzájuk, s viszem az 

Ara szép nagy táskájában a nekik szánt könyveket. 

K: Ez tehát pénteken volt? 

PJ: Azt hiszem, pénteken. Amikor szombaton kerestem Gézát, akkor ő már le volt tartóztatva. 

Döbbenetes volt az a rendőrségi impotencia, ami ott volt. Én egy feltűnő fehér Volgával 

jártam, álltam ott a ház előtt, a nap folyamán háromszor kerestem Szőcs Gézát. Az apjával 

beszéltem, aki nem tudta ki vagyok, így nem árult el semmit. A könyveket viszont átvette. 

Vasárnap este, talán félórával az Attila elvitele után érkeztem, hozzájuk vissza Váradra.  

K: Térjünk még vissza kicsit Kolozsvárra. Te már ott megtudtad, mi történt? 

PJ:  Nem. 

K: Keszthelyiékkel nem találkoztál? 

PJ: Nem. Egyébként az öreg Szőcs nagyon kimérten fogadott, be sem engedett a házba. Az 

ajtóban adtam át a táskát. 

K: Tehát azt mondtad, hoztál könyveket Arától, s nem engedett be?  

PJ:   Átadtam a könyveket, Géza felől érdeklődtem, azt mondta, nem tudja hol van, s ez vagy 

háromszor megismétlődött.
9
 

Levélben kérdeztem meg Pék Józsefet, hogy miért kereste háromszor is Szőcs Gézát. Úgy 

emlékszik, fontos üzenetet kellett volna személyesen neki átadnia, de annak tartalmára sem ő, 

sem az üzenetküldő Ara-Kovács nem emlékszik. Viszont azt majdnem teljes biztonsággal 

állítja, hogy előző este Szőcs Gézával beszélt telefonon Ara-Kovács, a szekuritáté tehát 

lehallgatás útján is tudomást szerezhetett róla. Más kérdés az, hogy akkor miért nem várták, 

hogy „tetten érjék?” 

A történetek egybevetéséből kiderül, hogy szombaton Szőcs Géza apja már tud arról, hogy 

fiát hurcolják, s ennek csak az lehet a magyarázata, hogy már /144. o./ korábban is 

kihallgatta a szeku, ahogy azt Keszthelyi Gyula mondja. Ha ez így van, Szőcs Géza korábban 

elmondott történeteiből fontos mozzanatok kihulltak ...Kövessük tovább, a – Cselényi László 

szavaival élve – kutyaszorítóba került költőt a vészterhes szombat esemény-dzsungeljébe, a 

86-os budapesti beszélgetés alapján. 

A:  Hogy szabadulsz ki a szekutól? 

G: Elengedtek. Elmentem Cselényi Laciékhoz.  

                                                
7
 BIM. 2. old. 

8
 BKGY. 12-13. old. 

9
 BPJ. 2-3. old. 
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A:  Követtek? 

G: Mi az, hogy követtek? Ott ácsorgott a járőr a Laci ablaka alatt. Laci azóta is frászban van 

...azóta nem hajlandó velem találkozni.(...) Mint utólag kiderült, nagyon megrémült, de ez 

akkor nem vevődött észre rajta. Én pedig Orbánnak az eszébe véstem, hogy mit mondjon el itt 

Enikőnek.(...) hogy le vagytok tartóztatva, és hogy én bujkálok.  

A:  Ő ezt miért nem közölte senkivel? 

G: Úgy látszik nem volt benne biztos ...Gyuri ezt mint szándékot adta tovább, tehát Enikő 

nem lehetett benne biztos, de sejthette... 

A: ...Rékasi nem tudta meg Enikőtől ezeket a dolgokat.(...) 

G: ...lehet, azt gondolta, hogy ha én szabad lábon volnék, akkor adnék hírt magamról.(...) És 

ez nekem hosszú napokon keresztül nem sikerült. Ugyanis elmentem Tölgyesre... 

A: Tehát megérkezel Cselényiékhez... 

G: Igen, és ott nekik vázoltam, mi van, persze ez írásban történt, nem szóban, akkor olyan 

drámai búcsú, a rendőrök kukucskálnak az ablakon (derültség), és akkor Ági (Cselényiné Sütő 

Ágnesről, Sütő András lányáról van szó), hogy hova megyek? Hát ezektől csak sikerül 

meglépni. S akkor mondta Ágnes, hogy neki ott van egy jó ismerőse a tölgyesi 

szanatóriumban, megbízható orvos, Krisár Zoli, s menjek oda ...Akkor ott aludtam 

Laciéknál...
10

 

A történet groteszken drámai hangulatát fokozza Tőkés Józsefné Dancsuly Márta 

visszaemlékezése, ami arra utal, hogy a szekuról való szabadulás nem is lehetett olyan 

könnyű. Talán a következő történetre utalt Szőcs Géza, amikor azt mondta, hogy telefonon is 

kiderült, hogy ő Cselényiékhez hivatalos aznap este. 

TDM: Szombaton este hívott fel telefonon. Nagyon furcsa volt az egész, mert akkor nagyon 

rossz viszonyban voltunk. Pontosan csütörtöktől, ez is érdekes. Akkor volt egy nagyon csúnya 

vitánk, rossz hangulatban váltunk el egymástól. Szombat este fél tízkor, vagy fél tizenegykor 

telefonált, és nagyon kedves volt a hangja, ahhoz képest, ahogy csütörtökön elváltunk 

egymástól. 

K: Csütörtökön nem említett olyasmit, hogy üldöznék, vagy hogy kihallgatták volna? 

TDM:  De igen. Pontosabban azt mondta, hogy ő veszélyben van. De nem vettük észre, hogy 

követnék. Autóval várt az utcasarkon. Egy Volkswagen lehetett, azt hiszem a Bollobás Enikőé 

volt. De ez nem biztos.  

K: Nem egy héttel korábban történt ez? /145. o./ 

TDM: Nem ...De várj csak ...Azt hiszem mégis egy héttel korábban lehetett. S aztán még 

találkoztunk egyszer november 6-ig. Az a csütörtöki rossz hangulat annyira ellentmondásban 

volt a szombat esti telefonhívás hangnemével, amikor azt mondta nagyon kedvesen, hogy 

szeretne velem találkozni, és ha tehetem menjek át Cselényiékhez... 

K: A kocsit nem Bollobás Enikő vezette azon az október végi csütörtökön ? 

TDM: Nem, csak Géza volt a kocsiban. De majdnem biztos, hogy az Enikőé volt, talán épp 

Géza mondta. Tehát felhívott, hogy menjek át. De mivel későn volt, meg a hangulatom is 

nagyon rossz volt az említett csütörtök után, meg egyáltalán nem volt világos, hogy miért 

kellene átmennem, abban egyeztünk meg, hogy vasárnap délelőtt bejön hozzánk. Utólag 

mesélte, hogy szombat este ő a szekuritátéról telefonált. 

K: Megengedték neki, hogy a szekuritátéról neked telefonáljon? 

TDM: Ja igen. Azért, mert ő azt mondta a szekun, hogy én várom, hogy telefonáljon, mert 

van köztünk egy megegyezés. S ha ez nem történik meg ...egy katasztrófaként élem meg azt, 

és biztos nagy cirkuszt csapnék, s hogy mindez hiteles legyen, azért volt olyan kedves a 

telefonba.
11
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A kihallgatás adott fázisában olyan vallomásra kényszerülhetett volna Szőcs, amit 

mindenképpen el akart kerülni. Elhatározhatta, hogy megpróbálja átverni a hírhedt szekut. 

Egyetlen védekezése maradhatott az erőszak ellen, a furfang. Ezen a ponton magatartása 

elválik az ügyben kihallgatottak többségétől. Míg a váradiak esetében érzékelhető valamilyen 

formában – jobb híján – a mártírium vállalására való hajlandóság, Szőcs kezébe akarja venni 

sorsa irányítását: nem lesz könnyű préda, gondolhatja. A hogyanhoz vezető első lépés lehetett 

a válófélben lévő feleségének telefonálni. Mint látni fogjuk, az a döntése, hogy elrejtőzik, 

erkölcsi dilemma elé is állítja. De térjünk vissza egyelőre Cselényiékhez. 

CSL: Arra emlékszem, hogy a buli alatt már iszonyú nyomásról panaszkodott, hogy most már 

túl sokat tudnak róla, róluk, és hogy állandóan a nyomában vannak.(...) Kis olaszos udvarunk 

volt, amelynek az utcai kerítésfalába régi barokk, vérszerződést ábrázoló kályhacsempét 

süllyesztettek, kiálló kőkeretbe. Arra fel lehetett állni, és egy viszonylag magas, mintegy 

három méter magas kerítés tetejéről észrevétlenül, egy cseresznyefa lombján át, ki lehetett az 

utcára kukucskálni. A mi házunk sarokház volt, a sarok mindkét oldalán őrködtek, sőt 

szemközt is szemérmetlenül sétáltak a civil járőrök. 

K: Már a Géza megérkezése előtt? 

CSL: Mialatt Géza nálunk volt. (...) Hosszasan, memorizáló játék folyt buli helyett, mert 

akkor Selmeczi Gyuri is, Orbán Gyuri is a Géza különböző személyeknek szóló, különböző 

üzeneteit tanulták, amelyek nem álltak össze logikus egésszé, hiszen mindenkinek jobb volt, 

ha ezek az információk nem teljesen kerekek, meg aztán túl sok idő sem volt a 

magyarázgatásra. Abban állapodtunk meg, hogy neki viszonylag biztonságos helyre el kell 

tűnnie, és akkor eszünkbe jutott a feleségem gyermekkori barátja és iskoláskori udvarlója, 

Krisár Zoltán pszichiáter. /146. o./ Tölgyesen volt orvos. Megállapodtunk, hogy talán 

kétnaponként, délután fél hatkor telefonálni fog. Ha úgy gondolja, nem szól bele, de ha beszél 

is, nem fogja bemondani, hogy ő kicsoda, ezzel jelezvén, hogy ő megvan. Egyszer csak ezek a 

telefonálások abbamaradtak. De úgy tudtuk, hogy minden rendben.  

K: Tudomásom szerint Bollobás Enikőnek üzent. Másnak is?  

CSL: Bollobás Enikőnek. Enikő fel is hívott engem Géza eltűnése után két-három nappal. A 

polgári demokratikus társadalmakban nevelkedett értelmiségi stílusában és agresszivitásával 

követelte tőlem, hogy azonnal mondjam meg, hogy Géza hol van? És biztonságban van-e? 

Miközben a telefont akkor már nem alkalmanként hallgatták le, hanem folyamatosan minden 

beszélgetést ...A házunk a Géza eltűnése után fokozott megfigyelés alatt állt. Volt, amikor 

egyedül nem mertem hazamenni, mert ott álltak a házam előtt, tudtam, hogy a lakásban nincs 

senki, s nem akartam, hogy úgy hurcoljanak el otthonról, hogy a feleségemnek és a 

családomnak nincs róla tudomása.  

K: Téged kihallgattak ez ügyben? 

CSL: Hogyne! A Géza eltűnése után néhány nappal. S akkor közöltem, hogy igen, nálunk 

járt, és fogalmam sincs, hova tűnt. Sajnos már nem emlékszem a körülményekre. Túlságosan 

gyakoriak voltak ezek a találkozások a szekuval, semhogy emlékeznék erre.
12

 

Munkahelyén, a Magyar Televíziónál beszélgetek Cselényi Lászlóval, egy épp nem működő 

személyzeti büfé aránylag csendes zugába húzódva. Szőcs Géza üzenetvivője, Orbán György 

zeneszerző otthonába invitál: a budai hegyek közt lakik egy gyönyörű panorámát kínáló 

társasházban. Az odavivő busz végállomására kocsival jön értem. A telefonos egyeztetések 

folyamán tapasztalt szívélyessége után kissé meglep az óvatosan megfogalmazott gyanakvás, 

amivel beszélgetésünk kezdődik. Ugyanis, mint mondja, beszélgetésünk akaratlanul is 

átpolitizálódhat, nem kívánt értelmezéseknek adhat teret. Igaz, hogy a kapcsolatfelvétel és a 

személyes találkozás közt eltelt időben elhangzott a Kossuth Rádióban egy velem készített 

interjú, ami részben az ott hangoztatott nézeteim, részben a vágás ördöge által teremtett 
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összefüggések miatt az Erdélyben maradt, illetve a Magyarországra áttelepedett erdélyi 

értelmiség bizonyos köreiben ellenérzést, esetenként dühöt váltott ki. (Lásd: Marosi Barna: 

Már mindenki belénk törölheti a lábát? In: MAGYAR NEMZET 1991. aug. 1.) Elkövetkezendő 

beszélgetésünk beszédtéma lehetett a családban, mert amikor odahívja emlékezni a feleségét, 

előbb megnyugtatja, hogy Szőcs Géza tud az általam végzett munkáról, és az nem irányul 

senki ellen. 

K: Az ominózus 1982. november 6-ai buli előtt ön tudott az ELLENPONTOKról? 

OGY: Fogalmam sincs, nem emlékszem. Az eseményeket személyekhez kötöm.(...) Talán 

nem is 6-án, hanem 5-én volt a buli.  

K: Több napig tartózkodott akkor Kolozsváron ? 

OGY: Azt hiszem három-négy napos ottlét volt. (...) Ekkor már nem az ELLENPONTOKról 

volt szó, nyilvánvaló volt, hogy Szőcs Géza kutyaszorítóban van, sőt /147. o./ akkor úgy 

nézett ki, hogy Cselényi Laci is. Most kezd felsejleni ...hogy akkor már az ember kétszer is 

meggondolta, hogy hová megy, mert az illetőt, akinél jár melegen tartja a szekunál. Selmeczi 

Gyurival voltunk, egy kocsival. A Gyuri épp örvendezett, hogy milyen könnyen átmentünk a 

határon ...Ott volt az egész családja Kolozsváron, szinte a mindennapi életéhez tartozott, hogy 

a határon hány órát tartják fenn. Havonta kétszer is ment. Tehát elmentünk a bulira. 

Valószínű, a dolog eszkalációja miatt a szeku konspirációs ösztöne kihagyott: zajongtak, 

csapkodták az ajtókat, hangosan beszéltek, rádióztak. Ezt a buli alatt hetedik érzékszervével 

mindenki érezte. Épp azt fontolgattuk, hogy máshol éjszakázom, amikor jött Géza. Azon 

élcelődtünk, hogy ha kicsit előbbre fog hajolni a kukucskáló kiskatona, a szuronya be fogja 

törni az ablakot ...Azt hiszem rögtön a tárgyra tértünk, hogy vigyük ki a dolgokat. Hoppá! 

Látja, ez is eszembe jutott. Nemcsak üzenetről volt szó. A helyzet súlyosságára utal az is, 

hogy a Géza realitásérzéke egy picit kihagyott. Családi fényképeket bízott volna rám, amiből 

csak egy példány van. Ez engem nagyon megdöbbentett.  

K: Ezek a dolgok már nála voltak? 

OGY: Ez a csomag Laciéknál volt. Talán már a Géza érkezése előtt felvetődhetett, hogy azt a 

csomagot el kellene vinnem. Ismertem a képek hátterét, tényleg a legszemélyesebb dolgai 

voltak. Ez nyilvánvaló őrültség lett volna. Szinte hisztérikusan visítva mondtam, hogy: ha 

meg akarod őrizni ezeket, annak nem az a módja, hogy ránkbízod. Azt hiszem Géza nem is 

erősködött. Levelet akart küldeni. Mondom, azt nem. „De mekkora az az üzenet?” „Elférne 

egy levelezőlapra.” „Hát akkor betanuljuk!” 

Kiültünk a konyhába, ahova nem tudtak az utcáról benézni. A kert felé nyíló ablak alatt a 

kutya üvöltött. Géza kicsi cetlikre írta az üzenetét, én elolvastam. Selmeczi Gyuri is, vagy 

csak én, erre már nem emlékszem.  

K: Elmondhatja kinek szóltak ezek az üzenetek? 

OGY: Na már most, magára az üzenetre nem emlékszem. Tulajdonképpen Bollobás 

Enikőnek szólt. Látja, a dolog magától átpolitizálódik, félelmetes, Bollobás Enikő ma olyan 

személyiség ugye ...Feleségem vitte el az üzenetet(...) Abban egyeztünk meg akkor 

Kolozsváron, hogy a kapcsolattartás milyen módon történik majd. A feleségem nevére jöttek 

a levelek, és ő postázta Nyugatra. Enikőnek is valami ilyesmi volt, segítségkérés, meg a 

kapcsolattartás további módja, meg hogy értesítse ikszet, ipszilont. Azt viszont garantálom, 

hogy az üzenetben nem volt semmi félreérthető. Ugyanis Géza akkor még nem tudta, hogy 

sikerül-e egérutat nyernie, azt viszont tudta, hogy fog tudni leveleket küldeni. Magyarországra 

tehát jöttek a levelek. Ezt konkrétan Gaál Annának kellett továbbítani Kanadába. Ezek a 

dolgok szerelmes leveleknek voltak álcázva, szegény feleségem kapta a szerelmes 

leveleket.(...) Ott Kolozsváron, ahogy elolvastam a cédulát, visszaadtam, Géza dobta be a 

lángba. Ezután átmentünk Selmecziékhez a Szentegyház utcába. Ott volt még a bulin Déri 



 117 

Karcsi orvos, most itt él Hatvanban. Úgy feltünedezett, jött-ment. Másnap korán kellett 

kelnünk, mert Gyurinak korán vissza kellett érni.
13

 /148. o./ 

 

NAGYVÁRAD 1982. november 7. 

Összefoglalva a kolozsvári eseményeket, úgy tűnik, Szőcsnek valóban sikerül meggyőznie 

ártatlanságáról, legalábbis időlegesen a szekuritátét. Hisz bár rábizonyítják, hogy volt nála 

ELLENPONTOK, azt tovább is adta, nála, mint mondja, nem tartanak házkutatást, nem akar 

a szeku meggyőződni arról, hogy ahol egy darab illegális folyóirat van, lehet talán több is. 

Szabadon engedik – talán a vasárnapra való tekintettel, eszerint a kolozsvári szekusok jobban 

tisztelik az Úr napját, mint más városbeli kollégáik –, békésen elbúcsúzhat a családjától. 

Viszont azokkal a váradiakkal, sepsiszentgyörgyiekkel, akikről azt vallja a szekun: nem hogy 

barátai lennének, de nincs is közelebbi kapcsolatban velük, nem ilyen nagylelkű az 

állambiztonság. Összehangolt akciójuk „fekete vasárnapot” szerez három nagyváradi 

családnak, és hetekig rettegésben tartja majd egész baráti, ismeretségi körüket. Kulturális 

vonatkozása pedig az, hogy hónapokra megszűnik az Ady-kör tevékenysége. Ara-Kovács 

Attilánál, Tóthéknál, és Kertészéknél egy időben tartanak házkutatást, nem is akármilyet. 

AKA: November 7-én, vasárnap reggel, azt hiszem fél kilenc tájban jelentek meg nálam. Ha 

jól emlékszem, négy szekuritátés tört be hozzánk, s elindult egy házkutatás, ami este hatig 

tartott. Módszeresen, szobáról szobára járva átnéztek mindent. Egyetlen levelet találhattak 

volna, amiből kikövetkeztethették volna az ELLENPONTOKhoz való kapcsolatunkat, de ezt 

sikerült megsemmisítenem az orruk előtt. Semmilyen nyomát az ELLENPONTOKnak fel 

nem fedezték. 

K: Betartották a hivatalos házkutatási formaságokat? 

AKA: Felmutattak egy bizonyos papírt, de nem közölték, hogy miért jöttek. A főnökük 

ezredesként mutatkozott be, és Ion Sălăjannak hívták. A neve biztos, a rangjában már nem 

vagyok biztos. Ő volt a felügyelője a vizsgálati osztálynak Váradon. Alája tartozott András 

őrnagy, Klein és Almási, mindhárman magyarok. Utóbbi kettőt nyugdíjasként vonták be, 

tudniillik nem volt elég emberük, mármint magyarok, akik átnézhessék a könyveket. 

Ezenkívül volt egy Mihăieş nevű fiatal, volt egy Ioan Raţ, egy őrült, volt egy Dulama nevű, 

egy Fărcaş nevű ...A lakást lezárták: be mindenki, kifelé senki.  

K: Jöttek sokan? 

AKA: Volt egy ember, aki Aradról érkezett. 1945-ben járt nálunk utoljára, akkoriból ismerte 

anyámat. Egészen véletlenül épp ezt a napot választotta, hogy meglátogasson. Számára elég 

szerencsétlen véletlen. Román ember ...A szomszédból hívtak két tanút is. Utólag kiderült, 

hogy az alattunk lakó román szomszéd együttműködött velük, náluk helyezték el a lehallgató 

berendezést. A szomszédnak valakije, egy falusi öregasszony, teljesen gyanútlanul mesélte el 

anyámnak, hogy milyen furcsa dolgot műveltek náluk valami emberek. Történelmi könyveket 

vittek el, egy Hóman-Szekfűt, néhány magyarországi szamizdatot. Szolzsenyicin Gulágját 

nem ...Próbálták úgy beállítani a dolgot, mintha valutaüzérkedés gyanúja miatt kutattak volna. 

Hat óra tájban bevittek. Szeretném itt megragadni az alkalmat, hogy szétoszlassak egy 

mítoszt, miszerint a szekuritáté nagyon profi testület lenne. A szekuritáténál dilettán/149. 

o./sabb, botcsináltabb társaságot nehéz találni. Ezt azért mondtam el, mert itt követte el a 

szekuritáté az első óriási hibát. Miután engem elvittek, nem figyelték tovább a lakást. Mintegy 

félóra múlva magyarországi vendégek érkeztek.
14

 

Itt megszakítom az emlékezést, ugyanis a szekuritáté dilettantizmusára visszatekintve Ara-

Kovács kissé a fantázia bűvöletébe révül, míg a budapesti beszélgetésben szintén általa 

előadott esemény nem töri szét a történeti objektivitás kereteit. 

I: Ez a Pék Józsi akkor jött, amikor titeket bevittek ...talán Matókkal volt.  
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A: Igen, s látták a házkutatás következményeit. (...) Azért tudták meg Pesten azonnal. 

Képzeld el, az történt (G-hoz) , hogy minket hatkor, vagy háromnegyed hatkor bevisznek, 

folynak a kihallgatások. Este ...Pestről telefonálnak hozzánk. Egy lány. Anyám mondja, hogy 

Attila nincs otthon. És akkor mondják, hogy igen, tudjuk, ésatöbbi. Rá egy félórára berohan 

Raţ: honnan tudják Pesten, hogy mi történt? Mondom, biztos van kémjük a szekuritátén.
15

 

Hallgassuk az említett magyarországi vendéget, akivel korábban Kolozsváron találkoztunk. 

K: Tehát másnap visszamentél Váradra ...mit láttál Attiláéknál? 

PJ: Hát rendetlenséget, és a megijedt szülőket. 

K: Ők nyíltan elmondták, hogy miről van szó ? 

PJ: Nagyon jól ismertek már akkor. Úgy döntöttünk, hogy sietünk vissza Pestre, mert tudtam, 

hogy Svájcban élő barátom aznap éjjel indul vissza Pestről, és tudtam, hogy éjjel 

tizenkettőkor szokott indulni. Ez ugyanaz az úriember, aki a néhány évvel korábbi Szent 

Anna-tónál történt buli híreit kivitte. Épp indulni készült, amikor megálltam keresztben a 

kocsija előtt, az utcán, a házuk előtt. 

K: Elmondhatod, ki ez az úriember? 

PJ: Kertésznek hívják. Ahogy átlépte a határt, telefonált a SZER-nek, és talán az éjféli 

hírekbe be is mondták. 

K: Azt nem tudod, kinek telefonálhatott ez a Kertész? Én Kasza Leventével beszéltem, és ő 

nem említette ezt a motívumot, hogy még akkor este... 

PJ: Éjfélkor mondták be, mert másnap reggel dühöngtek a szekusok... 

K: Te hallottad, mikor bemondták? 

PJ: Attiláéktól tudom ...És másnap reggel már az amerikai nagykövet tiltakozott Ceaunál, 

vagy valami ilyesmi volt. 

K: Ezt mind Ara mondta? 

PJ: Igen. Napokkal azután, hogy kiengedték. És azt is mondta, hogy ezek olyan információk, 

amelyek valószínűleg közel állnak a valósághoz ...Kertésszel egyébként én azóta sem 

találkoztam.
16

 

Sajnos, mint ahogy azt később látni fogjuk, a diplomácia párkái az óvatosnál is 

óvatosabbak, ebben a konkrét esetben kínosan respektálják ellenfelük-partnerük 

nyilvánosságtól való iszonyát. Azt is tapasztaljuk majd, hogy a hír sem jár fénylábakon, s ha 

megérkezik sem biztos, hogy kitörő örömmel fogadják. A /150. o./ SZER-nél kisebbfajta 

forradalmat robbant ki – Kasza Levente szavaival élve – az erdélyi szamizdat. 

Tóthék épp egy születésnapi buli után készülnek lepihenni, amikor megjelenik a szekuritáté. 

K:  Raţ őrnagy jön elől, mutatja a házkutatási parancsot. Mit keresnek? Aranyat, valutát. 

Nálunk délután négyig tartott a házkutatás.¨ 

I: Tőlünk nagyon sok könyvet elvittek. 

K:  Anyámnak a leveleit. 

G:  A Révai lexikont nem adták vissza? 

K:   Nem. Volt egy nagyon kompromittáló anyag, az a Schöpflin-féle romániai kisebbségek, 

angol nyelven. 

I:  Elvitték az Ady-köri anyagokat. 

K:   Az összes Ady-köri dokumentációt, mert kivágtuk az újságból a híreket ...A 

magnószalagokat is elvitték, (G-hoz) köztük a te köröd anyagát is.(...) Még volt egy dolog, 

hogy megérkezett Sălăjan, aki az egészet vezette, és kihívott engem az udvarra.(...) Jó hideg 

volt már, és úgy, ahogy voltam bent, mentem ki az udvarra. És hát fáztam. Azt mondja, ő egy 

dologra kíváncsi, semmi egyébre. Az ELLENPONTOKra. Adjam elő ...Hát, mondom, én az 

ELLENPONTOKról hallottam a SZER-en, többet nem tudok. Ki csinálja, mi csinálja? Én 

annyit tudok, amennyit a SZER bemondott. S én miért félek? Mondom: hogyhogy félek? 
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Reszketek – mondja ő. Hát – mondom – hideg van. Azt mondja: látom azt a templomot? 

Mondom, miért? Azt akarja mondani, hogy nem fogom többet látni?  

A:  Mondd csak a pénzt is! El akarták vinni tőletek a pénzt. 

I:  Akkor kaptál fizetést. Negyedikén kaptál fizetést, és ez hetedikén volt. (...) Le akarták 

foglalni az ezervalahány lejt. 

K:  Igen, de aztán otthagyták. 

I:  S miután Karcsi nem adta be a derekát az udvaron, ezután mondta (Sălăjan) ...hogy jöjjön a 

húgom is velünk a szekura.
17

 

Tóthék sem a BB86-on, sem a göteborgi beszélgetésen, sem a levelezésünkben nem 

említenek egy mozzanatot, amire a Vargáékkal való találkozáskor derül fény.  

VG: Az udvarunkon avart égettünk Hajnival. Két nappal korábban volt nálam Ara-Kovács 

Attila Kertész Évával, és érződött rajta, hogy nagyon ideges. Azért jött, hogy megvenném-e 

az írógépüket? Amikor a szekun megkérdezték, hogy miért járt nálam, nyugodtan mondhatta, 

hogy az írógép eladás ügyében. Tudták, hogy nálam járt. Így én is ugyanazt mondhattam, 

amikor rákérdeztek. A másik ok, amit félszavakkal adott értésünkre, hogy ha bármi történne 

vele, a nálunk lévő dolgait égessük el. Javában égetjük az avart, amikor csengetnek és a 

Karcsi fia jön. Nagyon rémült arccal állt az ajtóban, s csak annyit mondott, hogy apámékat ma 

reggel bevitték. Voltak még az ELLENPONTOK nyolcas számaiból is példányok, s minden 

esetleg kompromittálónak minősíthető anyagot bedobtunk az avar közé a tűzbe. Kivéve az 

Ara leckekönyvét, fényképeit, s azt a bizonyos filmtekercset.
18

 /151. o./ 

Varga Gábor emlékezetéből is kihullott egy figyelemreméltó mozzanat: Ágoston Vilmos 

szerint mégsem égeti el az ELLENPONTOKat, vagy legalábbis nem mindet. 

ÁV: Közvetlenül a Varga Gáboréknál tartott házkutatás előtti napon voltam Nagyváradon. 

Akkor már Arát és Tóth Karcsit elvitték. 

K: Az november 7-én történt. Gábornál két nappal később, 9-én volt a házkutatás. 

ÁV: Na én a két időpont között lehettem náluk. Akkor mondta Gábor, hogy Ara odaadott neki 

egy csomó folyóiratot, az ELLENPONTOKból néhány számot, magánleveleit. Mondom neki: 

te, nem kell lenézni az ellenségeinket. A leveleket kár lenne elvinni. Ásd el valahová! Én 

kocsival voltam, mondtam neki: tedd be hátul, és én elviszem az ELLENPONTOKat. Egy 

részét – mivel képzőművész társasággal tartottam a kapcsolatot – odaadtam a MAMÜ 

tagjainak, tulajdonképpen Garda Aladárnak, aki képzőművész, jelenleg Németországban 

egyetemi tanár. Azt nem tudom, hogy látták-e mások is. Ő az édesanyjához vitte le, aki külön 

lakott tőle, hogyha netán házkutatást tartanak, ne kapják meg.  

K: S akkor te ezt mind egy szálig vissza is kaptad? 

ÁV: Nagyjából így lehetett azt hiszem. Én nem ellenőriztem, hogy hiányzik-e a 

paksamétából. Abból akárkihez juthatott a körből. Hallottam, hogy Markó Béla megy 

Kézdivásárhelyre, és azt mondta Béla, hogy ő elviszi, és ott odaadja megfelelő embereknek.
19

 

 

’91 nyarán, szegedi látogatásuk alkalmával rákérdeztem a küldönc történetére. Tóth 

Károly Antal, nemcsak Vargáékhoz küldte el a fiát, úgy hogy a házkutatók ne vegyék észre mit 

sugdos a nagyothalló fiúnak, hanem Spaller Arpádékhoz is, akik tudtak az 

ELLENPONTOKról, de nem vettek benne részt. Úgy tűnik az Ara-Kovács megállapítása a 

szekuritáté képességeit illetően igencsak érvényes: ez a mozzanat is elkerülte az önhitt 

intézmény figyelmét. 

A harmadik helyszín szereplőit, Kertészéket, mint korábban már kitűnt, nem érintette 

teljesen váratlanul a marcona urak megjelenése. Kilenc óra tájban csengetnek, s az elvált apa 
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hiányában családfői kötelezettségeket is felvállaló Kertész Lóránt pillant ki szokása szerint, 

félig kitámasztva a redőnyt.  

KL: Beengedtem őket. Józsa Márta volt nálunk éppen Kolozsvárról, ott tartózkodott már 

vagy két hete. Rajta kívül Anyám, Attila meg én voltunk otthon. Felköltöttem őket, hogy itt a 

rendőrség.(...) Türelmetlenek voltak, nem volt időnk felöltözni. Lehettek vagy tízen. Az egyik 

fickó meglobogtatott az orrom előtt egy házkutatási parancsot. Mondtam, hogy jogom van az 

elolvasásához. Megkérdeztem, hogy milyen céllal házkutatnak. Azt mondta, hogy feljelentés 

érkezett, hogy kávéval, arannyal és még nem tudom mivel kereskedünk ...Azt gondoltam, 

hogy ez egy nagy leégés lesz nekik ...Nem találhatnak semmi kompromittálót. Nevetségesen 

zajlott a kutatás. Azt a papírt, ami az egyetlen érdekes láncszem lett volna – egy francia 

nyelvű levél, amiben az anyám kanadaiságát firtattam, s a kanadai hatóságokhoz szólt –, 

félredobták. Elég higgadt voltam, viszont anyám nagyon /152. o./ rosszul érezte magát. Az 

egész procedúra kínos és megalázó volt. Körülbelül fél egyig kajtattak. Volt valami 

szamizdat, talán a BESZÉLŐ ami érdekelhette volna őket. Engedélyt kértem, hogy tüzet 

rakhassak, mert nagyon hideg volt. Kikísért egy fickó, míg fát hoztam, betettem a gyújtóst, és 

a szamizdattal ott az orruk előtt alágyújtottam. Ezek után mindjárt kellemesebb lett a levegő. 

(...) Úgy láttam, nyert ügyem van, megszégyenülten fognak távozni, egészen addig, amíg be 

nem állított Sălăjan. A bőrkabátja csak a hátára volt dobva, pont úgy nézett ki – később 

megbeszéltük, a többieknek is ez volt a benyomása –, mintha egy filmből lépett volna ki, ahol 

a Gestapo megjelenését mutatják. Szétvetett lábbal körbetekintett, „felmérte a terepet” 

bozontos szemöldöke alól, s megkérdezte mindenkire rámutatva, hogy ez ki, ez ki, ez ki. Bár 

eléggé evidens volt, hogy ki kicsoda. Ez volt a bemutatkozás. Érdekes mozzanat még, hogy a 

tanú, akit kiszemeltek a házkutatáshoz, egy a környéken lakó román bácsi, egy 

őskommunista, szabályszerűen meglógott a feladat elől, a felesége szerint „elment a 

templomba”. Ezt a fickók izgatott sugdolózásából tudtuk meg. Ezek után a szomszédasszonyt 

hívták át tanúnak, aki halálra rémülten figyelte az egészet, s talán sokkal jobban tudta miről 

van szó, mint mi. Mint később kiderült, a szomszédok már jóval korábban sejtettek valamit. A 

hátsó kapunknál volt egy farakás, mert egy hétig nem volt időm fölvágatni, s arra álltak fel 

elég egyértelműen öltözött egyének esténként, s figyelték, hogy mi történik nálunk. Majdnem 

bizonyos, hogy már akkor beköltöztek a szomszéd házba is, ahol a „részeges Aurél” lakott. 

Később megtudtuk tőlük, hogy őt kiköltöztették. Ez egy valamikori párttitkár volt, aki 

rettenetesen lezüllött, rettenetes körülmények között lakott éppen velünk szemben. Azt 

hiszem, egy-két héttel a házkutatás után telefonált valaki, hogy biza látta, hogy figyelnek 

minket, de hát ez érthető is volt, amikor hozzánk annyi ember járt. Szomorú, hogy ez ennyire 

érthető, de hát „oly korban éltünk...” 

A Sălăjan megjelenése helyrebillentette a helyzet komolyságát. Amikor elment, hallottam, 

hogy mondták neki, hogy nem találtak semmit. Pár perc múlva felszólítottak, hogy öltözzünk, 

mert el kell mennünk. Kérdeztem, hogy hova. Azzal mi ne törődjünk, mondták. Egy 3-BH-

288 rendszámú zöld Daciába ültettek, s bevittek a szekuritáténak a Fő utca sarkán lévő 

épületébe.
20

 

A Kertész fivérek édesanyja fiatalon, egy évvel az események után tragikus hirtelenséggel 

elhunyt. Kertész Attila évekkel később, már Magyarországon, színészi sikereinek kapujában, 

egy elegáns főhajtással kilépett a sikerért tolongók hada közül. A házkutatás másik életben 

lévő szenvedőalanya, Józsa Márta csak hézagosan emlékszik a történtekre. 

JM: Benyomultak, mindenkit betereltek egy szobába, elkezdték lerámolni a könyveket ...Ha 

megszólaltunk, ránkripakodtak, hogy hallgassunk. Nagyon hideg volt, és fáztunk. Ott 

gubbasztottunk mind a sarokban.
21
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Ezután hosszas kihallgatás-sorozat kezdődik. Részleteit a kihallgatottak nem tudják 

kronologikus sorrendben feleleveníteni. Városonként, személyenként mutatom be. /153. o./ 

 

SEPSISZENTGYÖRGY 1982. november 7. 

Körülbelül abban az időben, amikor Nagyváradon befejeződnek a házkutatások, és 

beszállítják a gyanús egyéneket és könyveiket a szekuritáté székházába, megjelennek a 

szekuritáté emberei Erdély másik csücskében Balogh Andrásnál, a Sepsiszentgyörgyi Állami 

Magyar Színház rendezőjénél. Az időpont – mint már említettem – ezúttal sem tisztázható 

pontosan. Ha helyes a kihallgatottak által jelzett dátum és óra, akkor arra lehet következtetni, 

hogy miután Nagyváradon nem találtak ELLENPONTOKat, úgy dönthetett a bukaresti 

központ, illetve Kolozsvárra kihelyezett stábja, hogy ellenőrzik a sepsiszentgyörgyi 

gyanúsítottakat is, elsőként Balogh András színházi rendezőt. 

BA:  Éppen futballmeccset néztem a televízióban (Romániában általában 15 órakor 

kezdődtek a futballmeccsek), amikor jöttek, s a feleségemmel együtt bevittek. 

K: Házkutatást is tartottak? 

BA:  Hát ahogy azt szokták csinálni: három-négy órás beszélgetés után ...Folyton a 

barátaimról kérdeztek. Megmondom őszintén, Géza eszembe sem jutott. Nézték a noteszemet, 

amelyben a címek fel voltak írva. Ezek közt viszont ő is szerepelt.  

K: Megmotozták ? 

BA: Azt mondták, tegyem ki, ami a táskámban van. Egy idő után rávezettek, hogy miről-kiről 

van szó. Akkor elmondtam, hogy Szőcs Géza nem barát, csak a feleségem unokaöccse révén 

ismerjük egymást. Meggyőződésemmé vált, hogy ők nagyon pontosan tudták, hogy hol 

jártunk az alatt a két nap alatt. Két éjszakát aludt Géza nálunk. 

K: Már a városba jövetele óta figyelték? 

BA:  Valószínű, mert mint utólag kiderült, egy időben mindenkit behívattak azon a napon, 

akinél Géza megfordult ...Bogdán Laci, Baász Juli, Márkóék.  

K: Az nem derült ki, hogy Géza honnan érkezett? 

BA: Talán Tompa Gabi hozta vagy vitte egy Ladával... (...) Mikor végre megértettem, hogy 

mit akarnak, rájöttem, hogy nekem semmi közöm az egészhez. Titkaim nincsenek. 

Megkérdezték, van-e nálam otthon ELLENPONTOK? Nincs, mondtam tiszta lelkiismerettel. 

„Megnézhetjük?” Meg. Akkor aláírja az ember a papírt. Most vagy tudják, hogy nincs, vagy 

nem tudják, s lehet, hogy más lesz belőle. Tizennégy könyvet vittek el. ELLENPONTOkat 

természetesen nem találtak. 

K: Milyen jellegű könyveket találtak elvitelre „méltónak”? 

BA:   Hát azt, aminek a címében benne volt a „magyar”, vagy az „Erdély” szó ...Talán egy 

hónap múlva vissza is adták. Politikai szempontból teljesen ártatlan dolgok voltak.  

K: Kik hallgatták ki ? 

BA: Egy Cerghezan nevű helyi szekus, meg mások is. Kétszer kellett bemenni, ha jól 

emlékszem szerdán délelőtt is. S akkor jegyzőkönyvet is kellett írni, ami az előző 

kihallgatáson 8-9 órán keresztül elhangzott. Az ELLENPONTOKról mi semmit sem tudtunk. 

A feleségem nagyon megijedt, mert amikor először bevittek, ott kellett hagyni a gyerekeket 

egyedül. Aztán amikor kiengedtek, átvinni őket a nagyszülőkhöz, mert ki tudja mire lehet 

még számítani. Azalatt zajlott a házkutatás. Aztán engem még visszavittek, a feleségemnek 

nem kellett visszamenni. Arra /154. o./ az álláspontra helyezkedett, hogy senkinek bajt nem 

akar. Talán még a szomszédra is azt mondta, hogy nem ismeri. Nem volt kellemes a 

„beszélgetés”, bár kávéval is megkínáltak. Az volt az érzésünk, hogy a megyei szerveknek is 

kellemetlen volt, ők is jó pontot akartak szerezni, hogy az ő körzetükben nem történt semmi. 

Ilyeneket mondtak, hogy miért nem mondtam Gézának, hogy ejnye, ejnye, nem kellett volna 

ilyesmivel foglalkozni. Azt mondtam, hogy én a rádióból hallottam, ott pedig nem közölték, 

hogy Gézának köze lenne hozzá.  
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K: Géza semmi ilyesmit nem mondott? 

BA: Egyáltalán nem. Pistukáról (Darkó István színészről van szó) beszélgettünk. Hogy 

bekövetkezett a tragédia, lelkiismereti kérdéssé vált, hogy nem kellett volna esetleg többet 

foglalkozni vele. Valahogy szóba került az ELLENPONTOK is, de teljesen mellékesen. Azt 

kérdezték egyfolytában, hogy azért jött ide a Géza, hogy terjessze a lapot? Mondtam, 

szerintem ez egy kizárt dolog, nem úgy nézett ki. Nyilván, ők azzal engedtek el, hogy ha 

bármit megtudunk Gézáról, azonnal kell jelenteni. Nem lehet ellentmondani, mert ők 

hivatkoznak egy törvényre, hogy ha például hazaárulás, azt jelenteni köteles mindenki 

...Bementem a könyveim miatt, perceken belül fogadtak, hogy mit tudok Gézáról? Mert el van 

tűnve! Mondom, hogy ebben az országban csak úgy el lehet tűnni? Utólag kiderült, hogy ez 

tényleg igaz. Akkor rátértem, hogy a könyvekért jöttem.
22

 

Ha a futballmeccs mint kiindulópont helyesen él a kihallgatottak emlékezetében, Bogdán 

Lászlót egy-két órával Balogh András után keresik meg a hívatlan vendégek. 

BL: Valószínűleg engem is követhettek, mert egy magyarországi barátom, Józsa Fábián költő 

járt itt, jelenleg MDF-es országgyűlési képviselő, tudomásom szerint. Az idő tájt járt itt Szász 

János és Méliusz József a feleségével, akikkel én napokig együtt voltam, társaságban, meg 

Kovásznán is Fábián Ernőnél. 1982. november 7-én jelent meg itt a lakásomban két 

szekustiszt ...A MEGYEI TÜKÖR sportrovatának írtam az A-ligás labdarugó bajnokság 

krónikáját. Nem voltam hajlandó velük menni, amíg be nem fejezem. Rendkívül feldühödtek, 

felhívták a főnöküket, egy Cerghezan nevű ezredest, aki odahívott a telefonhoz. 

Megmondtam, hogy előbb megírom a cikket. Mert első a kötelesség, s csak aztán a 

szórakozás. Rendkívül ideges lett ő is, de engedélyt adott a cikk befejezésére. Aztán követtem 

ezeket az embereket a szekuritáté épületébe. Lefényképeztek, ujjlenyomatokat vettek, s aztán 

kezdődött a kihallgatás. Azelőtt hat héttel vagy két hónappal a TISZATÁJban megjelent 

Köteles Pál cikk miatt egyszer már kihallgattak.  

K: Mi közöd volt neked a Köteles Pál cikkhez? 

BL: Valószínű, hogy vagy a szerkesztőségben, vagy társaságban lehallgatták a 

beszélgetéseinket. Én elkövettem azt a hibát, hogy azt mondtam nekik, nekem nincs meg a 

TISZATÁJ, hanem levélben kaptam meg azt a cikket. Amikor november 7-én házkutatást 

tartottak, megtalálták a folyóiratot, és más könyvekkel együtt el is vitték, mint például 

Domokos Pál Péter könyvét, vagy a Hóman-Szekfű ötödik kötetét. Ez utóbbit később 

visszaadták. Én azt is letagadtam, hogy /155. o./ láttam az ELLENPONTOKat, ezt tartottam 

akkor célravezető taktikának. A kihallgatások napokig folytak, a SZER hírműsora is 

bemondta, hogy nálam, s más szentgyörgyi személyeknél, Balogh Andrásnál, s Márkó 

Imrénél, Czegő Zoltánnál házkutatások voltak. Czegőnél ez csak részben felelt meg a 

valóságnak, mert vele akkor nem foglalkoztak, csak azután. Emlékezetem szerint 9-én, tehát 

kedden mondta be a SZER (valójában az elkövetkező hét keddjén, november 16-án), és 

szerdán és csütörtökön is visszatért rá. Meg kell jegyeznem, hogy én mint a pártlap 

munkatársa és az RKP tagja, tehát úgymond pártaktivista, nem akartam elfogadni azt a 

szereposztást, amibe kényszerítettek, és rendkívül éles és durva vitáink voltak egy Cerghezan 

nevű ezredessel, aki először olyan szövegekkel jött, hogy a tizenkettedik órában vagyok, hogy 

börtönbe fogok kerülni, és amikor kacagni kezdtem, hogy ugyan miért, akkor rettenetesen 

dühös lett. Megjegyzem, hogy a kiabálásig elfajult a dolog, de nem ütöttek hozzám. Öt nap 

után nem voltam hajlandó belemenni további kihallgatásokba csak akkor, ha a megyei első 

titkár tud róla. Megmondtam, hogy felmegyek Rab Istvánhoz, és az irodája előtt fogok 

cirkuszt csinálni, ha nem hagyják abba. Írattak egy nyilatkozatot, de semmi olyasmit nem 

voltam hajlandó írni, amit ők sugalltak. Magyarul írtam a nyilatkozatot. 

K: Ez mit tartalmazott?  
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BL: Körülbelül ugyanazt, amit elmondtam.  

K: Azt is letagadtad, hogy Gézával találkoztál? 

BL: Nem, azt elismertem, sőt azt is elismertem, hogy barátomnak és kitűnő költőnek tartom. 

K: A szeku azt akarta bizonyítani, hogy Géza terjesztette itt az ELLENPONTOKat? 

BL: Igen. 

K: Nem részesültél pártmegrovásban? 

BL: Nem. Az akkori főszerkesztőmnek természetesen elmondtam az egész ügyet, már az első 

nap. Jecza Tibor és Gajzágó Márton rendkívül emberien, megértően reagáltak. 

K: Szőcs Gézán kívül kérdeztek mások felől, akik valóban részt vettek az ELLENPONTOK 

készítésében ? 

BL:  Ara-Kovács Attiláról kérdeztek, de őt nem ismertem.  

K: Azok iránt érdeklődtek, akiket veled együtt becitáltak? 

BL: Igen. Hogy milyen viszonyban vagyunk. A valóságnak megfelelően nyilatkoztam. 

K: Megtárgyaltátok azóta a történteket Gézával? 

BL: Nem. ‟86 februárjában írt egy levelet. Akkor már úgy nézett ki, hogy el kell hagynia az 

országot.
23

 

Márkóék ügyét korábban tárgyaltam. Czegő, úgy tűnik, a hamis hír nyomán került a 

szekura. /156. o./ 

 

A másik város, ahol Szőcs Géza szerint november 7-én házkutatások voltak, s a BB86 

szerint így is küldte ki a hírt, amit bemondott a SZER, de amit én csak az ABC Tájékoztatóban 

találtam meg, az Marosvásárhely.
24

 Kelemen Attila, akinél valóban volt házkutatás, úgy 

emlékszik, hogy iskolába menő diákokkal találkozott. Ez megkérdőjelezi a vasárnapi 

kihallgatás lehetőségét. A 8-ai kihallgatás azért nem valószínű, mert ezen a napon már viszi a 

hírt Tompa Gábor Kolozsvárra a Marosvásárhelyen történtekről: Dancsuly Márta lakásán 

keresi Szőcs Gézát. Időpontként tehát csak annyit írhatok le: valamikor októberben vagy 

novemberben... 

 

MAROSVÁSÁRHELY 

Helyszín: Kelemen Attila Lupény utcai lakása. 

KAT: Reggel négykor megjelent öt szekus. Akkor az egész lenti rész az enyém volt, 

dolgozószobával lent-fent, volt mit keresgélni. 

K: Volt házkutatási parancsuk ? 

KAT: Aláíratták velem, hogy én kérem. Apámat hozták át pizsamában tanúnak. Reggel hétig 

ment ez a találomra való keresgélés. Több ezer kötetem volt. Közben az elégetett iratok 

hamuja ott a kályhában. Ezért fantasztikusan ideges voltam. Észre is vették és rákérdeztek. 

Mondtam, hogy nem vagyok hozzászokva, hogy reggel négykor ezt csinálják a lakásomon. 

Hétkor azt mondják, öntsünk tiszta vizet a pohárba: hol vannak az ELLENPONTOK? „Nem 

tudom mi az, hogy ELLENPONTOK?” Volt egy megegyezésünk Gézával arra, hogy mit 

mondunk. Innen kissé zavaros a dolog. Az biztos, hogy reggel háromnegyed nyolc körül 

kísértek be gyalogosan a szekura. Itt ment egy csomó iskolás. Sokan ismertek. Hamar híre 

ment, hogy négy szekus kíséretében láttak vonulni. Mielőtt bevittek volna, jóindulatúan 

figyelmeztettek, hogy egyek, mert nem biztos, hogy hamarosan lehetőségem lesz az evésre, 

meg öltözzek fel jó melegen. Így anyáskodva.
25

 

 

KOLOZSVÁR 1982. november 7. 
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Míg az említett három városban folyik a szekusok sajátos vasárnapi matinéja, addig 

Kolozsváron nyugodtan ehetik a hírhedt intézmény alkalmazottai a váradi szekus őrnagy, loan 

Sălăjan által annyira óhajtott vasárnapi tyúkhúslevest. Ez nem jelenti azt, hogy a szombat 

„hősei” nyugodtan üldögélhetnek babérjaikon. A két Pestre igyekvő üzenetvivő korán útnak 

indul. 

OGY: Díszkíséretünk volt a határig. Próbára tettük, leálltunk, bizgettük a motort. Az is leállt, 

nem is leplezte, hogy követ. A határon nagy banzáj volt, ilyen felkiáltásokkal vártak, hogy 

„Au venit! Na, aicea sînt!” (Megjöttek, itt vannak!) Természetesen levetkőztettek, szétszedték 

a kocsit, a cipőfűzőnkig menő tüzetes vizsgálat folyt. Bizonyos jelekből arra következtettem, 

hogy a szeku különböző szervei vitatkoznak, civakodnak egymás közt, miközben telik a drága 

idő.  

K: Kihallgatás is történt? /157. o./ 

OGY: Nem, csak olyan faggatózás féle, miután nem találtak semmit. Úgy öt-hat óra múlva 

elengedtek. 

K: Arra irányult a faggatózás konkrétan, hogy Géza nem küldött-e valamit?  

OGY: Igen, igen. „Az” üzenetet keresték. Ami Géza ellen felhasználható lenne. De konkrétan 

nem kérdeztek rá. Kicsit fölényben éreztük magunkat, mert a mi forgatókönyvünk szerint 

mentek a dolgok. Egyéb rossz hírt is hallottunk. Bekeményedtek a szervek, ez nyilvánvaló 

volt. Gyuri nagyon el volt keseredve, mert őt egzisztenciálisan sokkal mélyebben érintette. 

Ami új motívum volt, hogy a határon nem túlságosan leplezve ránkállítottak egy újabb autóst. 

Pestig le nem szállt rólunk. Ez lett az oka annak, hogy másnap a feleségemet küldtem el az 

üzenettel, és egészen biztosan nem követték.
26

 

Szőcs Géza szombatról vasárnapra virradó éjszaka Cselényiéknél alszik. A házigazda 

sokkal részletesebben emlékszik, mint a vendég a BB86-on. 

CSL: Reggel még egy ideig hármasban voltunk. Akkor már nagyon rossz idegállapotban volt 

– majd aztán döntsd el, hogy erről így utólag jó-e beszélni, vagy sem –, Géza előkapott egy 

pisztolyt,
27

 amire én elkerekedett szemmel rémülten néztem, s akkor mondta, hogy ez egy 

gázpisztoly, s végszükség esetén ezzel fog védekezni. Ezt nem tartottam tanácsosnak, 

szerintem legjobb lenne megszabadulni tőle, mondtam.
28

 

A Cselényiéktől való eltávozástól kezdve Szőcsnek a pesti beszélgetésen elhangzott szövege 

egyrészt vázlatos – igen lényeges mozzanatok kimaradnak – másrészt alapvetően különbözik 

azoknak az emlékeitől, akikkel együtt tölti a vasárnapot.  

G: Elmentem Mártához, elbúcsúztam tőle, és a gyereket is megnéztem. Akkor Mártának az 

öccsét, aki éppen autóval érkezett, megkértem, hogy vigyen el. El is indult velem, de láttam, 

hogy követnek, s nem tudok sehol kiugrani. S akkor visszamentem a Kis utcába.  

A:  Ő hol tett ki? 

G: A Monostoron.
29

 Láttam, hogy követnek, nem akartam őt sem nagyon belekeverni. 

Hazamentem, rendezgettem a holmimat.  

K:  Már hova haza? 

G:   A Kis utcába. Én akkor már külön éltem Mártától. (...) Lefeküdtem, nyitva hagytam az 

ablakot ...Már hűvös éjszaka volt. Az ablakból el lehetett érni a tűzoltólétrát. Úgy képzeld el a 

házat, hogy volt egy bejárata az utca felől... 

K: Ez már vasárnap éjjel volt? 

G: Igen. 

A: Hát akkor mi már bent voltunk. 
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G: A vasárnap eltelt búcsúzással, meg hogy megpróbáltam ...tudod? Ott szöszmötöltem, 

gondoltam, hogy a lakásban mikrofonok vannak ...Későn éjjel mezítláb, a cipőt a kezemben 

tartva a nyitott ablakon keresztül kiléptem, a tűzoltólétrát /158. o./ elértem, ott felhúztam a 

cipőmet a létrán, s lementem. A háznak ez a része a kertbe nyílott. A ház kertbe vezető ajtaját 

bezárták. Zárták a főkaput is. Tehát mindkét oldalról zárva volt, és én gyanítottam, hogy ezek 

valószínű az utcán vannak, maximum a lépcsőházban. Leereszkedtem a kertbe, s onnan át 

lehetett mászni egy másik kertbe, s abból egy harmadikba úgy, hogy én végül a Horea úton 

lyukadtam ki. Nem tudom, mondjam-e el névvel, ami most következik? ...Óriási kerülővel 

elmentem egy íróbarátunkhoz, akinek autója van.  

A:  Tudjuk, ki volt.  

G:  Honnan tudjátok?  

A:  Talán éppen tőle. 

G: Őtőle? Alig hiszem. Ő hallgat, mint a birka. Mert ezt a szervek most sem tudják. (86-ban 

folyik a beszélgetés) (...) Mondtam, hogy el kéne tűnnöm a városból, mert itt szerintem nagy 

razziák lesznek, ha rájönnek, hogy meglógtam ...El kell jutnom ide és ide. Elindult velem. 

Nem volt elég benzinje. (Romániában akkoriban a benzinfogyasztás drasztikus lecsökkentése 

miatt a fejadagon kívül szinte lehetetlen volt benzint szerezni.) Annyi volt, hogy el tudott vinni 

Maroshévízig. Ott megkerestem egy lányt, akit ismertem, annál húzódtam meg, és őt kértem 

meg, hogy telefonáljon Krisár Zolinak Tölgyesre, hogy jöjjön be Hévízre ...És aztán hívta, és 

a srác bejött. A többit azt most hagyjuk. Most ti mondjátok el, hogy mi történt. A tölgyesi 

dolgokat, majd külön elmondom.
30

 

Tőkés Józsefné Dancsuly Márta emlékezetében élénken él az a vasárnap, és a következő 

napok, hetek is. 

TDM: Elmentem a gyerekekért a Bábszínházba. Ezt ő tudta. Bemondtam szombaton este a 

telefonba, hogy vasárnap 10-12 között a Bábszínházban leszek a gyerekekkel. Mikor mi 

megérkeztünk, ő egyedül volt a házban. Leírta egy papírra, hogy mi történt vele. Nem akart 

erről hangosan beszélni. Meg azzal foglalkozott, hogy elégetett leveleket, papírokat, 

fényképeket. Összeszedtük az ELLENPONTOKat a szekrény tetejéről, és elégettük. Persze 

lehet, hogy én később égettem el, miután ő elment. Aztán tizenkettő után megebédelt.  

K: Mi derült ki abból, amit leírt? 

TDM: Az, hogy amikor kilépett az iskolából, akkor vitték el ...Oprea volt, nagyon dühös volt 

rá, kiabálva betuszkolta egy autóba, s elvitték. Mondta, hogy az ELLENPONTOK miatt, mert 

most már kiderült, hogy ők szerkesztették. Akkor ő különböző dolgokra megkért, hogy 

intézzem el neki.  

K: Lehet erről beszélni ? 

TDM:  Mit is mondott? Ha megjelenik ...ki is? Tőkés Lászlót említette. Mondjam meg 

Lászlónak, ha ő esetleg eltűnik – talán arra is gondolhatott, hogy túljut a határon –, akkor ő 

fog intézkedni, s fog rajtuk segíteni, bármi történne. Ezt feltétlenül mondjam meg. Egyelőre 

ennyi jut eszembe, de biztos volt még.  

K: Ott hagytuk abba, hogy Géza megebédelt nálatok... 

TDM: Édesapám és öcsém akkor érkezett haza Háromszékből, s a kocsink, a piros Lada, még 

a ház előtt állt. Azelőtt Gézának becsomagoltam egy zacskóba /159. o./ ételt, meg ruhát. És 

pénzt is. Anyukától kértem pénzt, nem tudták mire, csak annyit mondtam, hogy adjon pénzt. 

Emlékszem, hogy Géza beborsozta a cipőtalpát, hogy kutyával ne követhessék, s akkor 

szóltam az öcsémnek, hogy Gézát el kell vinni. Öcsém nem tudta, miről van szó. Elvitte őt a 

Monostori útra. S akkor Géza visszament a trolihoz, és úgy ment Szilágyiékhoz. 

K: Nem követték? 

TDM: Azt mondja, hogy nem. 
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K: A ti házatokat nem figyelték? 

TDM: De igen, egy gyalogos férfi állt a hídon. 

K: Kocsival nem követték? 

TDM: Azt mondja, hogy nem. Amikor jött is, ugyanaz a pasas állt a ház előtt.  

K: Egyesek szerint Géza tőletek valami kerítéseken keresztül szökött meg... 

TDM: Nem, az Eperjes utcai főajtón mentek ki, s autóval mentek el. (...)  

K: A Géza édesanyjának mondtad, hogy mi a helyzet? 

TDM: Biztos, hogy mondtam, még azon a vasárnapon. Mert minden vasárnap nálunk volt 

Ráki, az édesanyja. Még nem volt este, olyan szürkület volt, amikor Géza elment, s aztán 

érkezett Ráki. Mert valószínű, hogy hozta vagy vitte Petrát, a lányunkat. Vasárnap szokott 

Petrához jönni. Annyit mondtam, hogy Géza bajban van, és elment. Hogy hova, nem 

mondhattam, mert nem tudtam. (...) A cuccai ott voltak Vidnél. Mielőtt elment volna, arra 

kért, hogy menjek be abba a lakásba, mert nyitva hagyta az ablakot, azért, hogy higgyék azt, 

hogy otthon van, vagy azt, hogy még visszamegy oda, s hogy a rádióját hozzam el, nehogy 

eltűnjön. És még valamit csináljak, nem tudom már mit.(...)  

K: Valóban nyitva volt az ablak? 

TDM: Igen, a konyhaablak egy picit nyitva volt. Azt hiszem még hétfőn elmentem, mert talán 

esett az eső, s hogy ne verjen be.
31

 

Az „egyesek”, aki a budapesti beszélgetéshez képest más kontextusban villantja fel a nem 

éppen sportos alkatú költő kerítéseken átlendülő alakját, Szilágyi István, az UTUNK 

főszerkesztő-helyettese, aki nem is sejti, milyen feladat vár rá november 7-én éjszaka. 

SZI: Na most az a bizonyos vasárnap. Este kilenc-tíz óra lehetett. A fiúnk Szamosfalván 

katonáskodott, vitték őket kukoricát törni, meglátogattuk őt ott kint. Géza, azt hiszem, azzal 

lépett be, hogy a szájára tette a kezét. Jelezte, hogy vegyünk elő papírt és ceruzát, s beültünk a 

kisszobába. Egy 25-ös égőt letettünk a földre, hogy a szobából ki ne szűrődjön a fény, és írta 

...Amit elolvastam, el is égettem. Ezt az elővigyázatosságot nyilván azok a tapasztalatok 

indokolták, amiken a megelőző két-három napon keresztülment Géza. A következő derült ki: 

vigyem el őt most, Kolozsvárról valahova, ahol ő megbújhat. Valami olyasmi is sejlett, hogy 

vele együtt lebukott a címtára, és neki egy olyan cím kellett, ami abban nem szerepel. Na 

most ő a Székelyföldre gondolt, mert Felső-Háromszéken, ahova Julika való, lehetnek olyan 

helyek, ahova őt el lehet ásni. És amit meg is nevezett, vigyem el Szilágysomlyóra. Most 

vagy én, vagy az apja mesélhetett róla, /160. o./ hogy ott a szőlőben van egy présház meg egy 

bungaló istenien berendezve. Én mind a két változatra azt mondtam, hogy nem. És igazam 

lett, jóllehet nem hallgathatták le a beszélgetésünket. Az alatt a hat hét alatt Temesvártól 

Sepsiszentgyörgyig, Décsétől Bukarestig mindenkit ellenőriztek, akinek csak valami köze is 

volt a családhoz. Akkor azt írta, hogy van valami orvos ismerőse Régentől nem messze, 

Tölgyesen, s oda vigyük el ...Azt mondtam, van egy korsó benzinem, azt megfelezem. Úgy 

számoltam, hogy abba belefér Maroshévíz. A másik felével meg visszajövök, mert reggel mi 

mosolyogva kezdjük az életet. Amíg ez zajlott, beállított az édesapja, és Géza beugrott a 

kisszobába, hogy: nem létezem.  

SZJ: Géza azt mondta, hogy az apja nem hinne a finalitásban.  

K: Szőcs István nem volt ideges ? 

SZI: Feszültség volt bennük, hogyne lett volna. Tudták, hogy Gézát hurcolják. De akkor is el 

kellett indulni hazulról, végigjárni a megszokott helyeket, mert az ember a feszültségek között 

is megpróbál úgy élni – nemcsak a látszatokért –, hogy kapaszkodik a szokásaiba, a 

beidegződéseibe...
32
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K: Volt egy érdekes mozzanat, amikor ön szokása szerint meglátogatta Szilágyiékat...– célzok 

a november 7-ei, népszínműbe illő fordulatra, az elég kaotikusan emlékező Szőcs Istvánnal 

folytatott beszélgetés során. 

SZIS: Géza bent volt az első szobában. Feltűnt nekem, hogy olyan zavartak. Mintha 

titkolnának valamit. Gondoltam, hogy vágtak egy pulykát, s egyedül akarják megenni. 

Később, csak egy-két hét múlva árulta el Szilágyi is, hogy miről volt szó ...hogy miképpen 

vitték el Kolozsvárról ...de az egészet nekem Géza mind a mai napig nem mondta el.
33

 

Mint látni fogjuk az, hogy Szilágyi kinek és mikor mondta el, illetve meddig hallgatott 

Szőcs Géza menekítéséről, még ma is vitatéma férj és feleség között. Az is megvilágosodik 

fokozatosan szerző és olvasó előtt, hogy Szőcs Géza védekezési taktikáját a népmesei, 

gabonával történő nyomjelzésnek és az indián harcmodor nyomvesztő technikájának 

ötvözetére próbálja építeni. Nem ott kíván elrejtőzni, ahova korábban tanácsolják neki, hogy 

egy esetleges beismeréssel záruló vallatás nyomán tanácsadói akaratlanul is tévútra vezessék 

vallatóikat.  

SZI: Most én nem tudom, akkor mondta-e el, vagy útközben – mert én honnan tudnám, 

nekem ehhez nincs fantáziám –, hogy ő akkor az Eperjes utcában lakott az anyósáéknál. A ház 

előtt ott állt a mandró. 

K: Biztos nem a Kis utcában lakott? 

SZI: Dancsulyéknál lakott. Annyira náluk lakott, hogy Dancsuly Andrissal szökött, az 

segítette át őt valami kerítésen, hogy kijátsszák az utcaajtó előtt strázsáló mandrót. Az 

bizonyára nyugodtan szívta a cigarettáját, várta a váltást, majd a másik várta a hétfő reggelt, 

hogy „munkába” vigye Gézát ...Ha jól értettem, valami udvaron, kerteken át kiértek a másik 

utcára. Géza cikcakkban végigjárta a belvárost, elkerült a Munkás moziig, a biztonság okáért 

átszűrte magát a mozin, meggyőződött róla, hogy nem követi senki, átment a parkon, s feljött 

hozzánk.
34

 Ezt nyilván én nem találhattam ki. Az is valószínű, hogy itt nem /161. o./ 

szaporítottuk a papírt, hanem útközben beszéltünk róla. Abban egyeztünk meg, hogy fenn a 

Thököly utca végén, ahol Szervátiuszék laktak – egy iszonyú meredek hegyre menő utca – ott 

megvár. Addig is kiderül, hogy követték-e vagy sem. Azt hiszem, még az ittléte alatt abban is 

megegyeztünk, hogy Julika is velünk jön ...Komisz hideg volt, másnap a rádió mondta be, 

hogy Gyergyóban mínusz 8-16 fokot mértek. A kislányunknak azt mondtuk, hogy Gézát 

elvisszük Marosvásárhelyre egy orvoshoz. Felértünk a Thököly utca tetejére, Géza kivált egy 

kerítésből, s beült hátra. 

Nem a vásárhelyi úton mentem, hanem a hátsón, Régen felé. Ott csak az apahidai 

elágazásnál lehet probléma, ahol szokott ellenőrzés lenni. (Szerző ezeket leírva döbben rá – 

azóta megjárt néhány európai országot –, hogy Romániában a városok bejáratánál s a 

fontosabb útelágazásoknál olyan telefonnal is ellátott rendőrőrsöket építettek ki, amilyeneket 

sehol máshol nem látott, s amelyek ott szinte természetes bástyái voltak a rettegésnek. Az 

autósok fejében, minden más gondolatot elnyomott a kérdés: vajon megússzuk? – akár volt 

rejtegetni valójuk, akár nem, míg kötelező módon lelassítva elgurultak a „post” előtt.) Ha 

azon szerencsésen túljutunk, nincs semmi, csak a nagy mező. Gyönyörű holdvilágos éjszaka 

volt, fényes némaság. 

K: Miért döntöttél így? Nem féltél otthagyni a tizenhárom éves lányodat ilyen helyzetben ? 

SZI: Egy pillanatig nem volt probléma. Vállalom.  

SZJ: Egy pillanatig haboztunk, mert a kocsink nem volt rendben.  

SZI: Nagyon jól választott ki minket. Julikával mindig is jó viszonyban volt, de velem is. Én 

egy dolgot nem szerettem benne, a módszereit, a módszereiteket, ha úgy tetszik. Öregesebb 

szivar voltam. Neki az volt a taktikája, hogy egy buliban minél több ember legyen. Mennél 

inkább oszoljon szét a vád. Akkor nagy baja nem lehet senkinek. Ebben van logika. 
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Elismerem, ez egy racionális, korszerű változata az ellenállásnak. Ilyen szempontból voltam 

ortodox és öreges. Nem tudtam elviselni azt, ha tudtom nélkül a számlámra játszol. (...) A 

másik, amit szintén bekalkulált, hogy nekem van védettségem. Harmadrészt, ezt én teszem 

hozzá, azt hiszem, ötvenvalahány évesen is jobban be tudnám kötni a gyutacsot a 

robbantószerkezetbe. Érted? Mindezeket ő vagy érezte, vagy tudta, vagy nem volt más 

választása.(...) Régenben már biztos voltam, hogy Tölgyesre nem, de Maroshévízig igen. Arra 

már nem emlékszem, hogy annak a hölgynek a címét ő tudta, vagy mi mondtuk neki. ...De hát 

hogyne ismerte volna, hisz Lőwi Daninak volt a barátnője?! Matematikatanár, akkor ősszel 

nevezték ki oda: Mátyus Irén.  

SZJ: Sem ő, sem mi nem tudtuk az Irén címét. Azért keresgélt ott a blokkok közt, a 

hidegben...(...) 

Szőcs még tesz egy kísérletet az eredeti úticél megváltoztatására.  

SZI:   Régenben felmerült az, hogy ...Volt nekik egy régi jó ismerősük, egy furcsa kis 

irodalmi szalon, Takács Sári, egy hallatlanul művelt és irodalombarát hölgy ...Géza javasolta, 

hogy keressük meg ...én elleneztem ...ha van messzebb egy meg/162. o./bízható ismerőse, 

jobb odamenni. Elérkeztünk Maroshévízre, cudar hideg volt ott, Géza nagyon fáradt volt. 

Nem volt valami melegen felöltözve. Volt egy csizmácska rajta, de úgy felül nem sok. És a 

kimerültségtől is reszketett. Egy háromelemes, erős fényű, szürke elemlámpát is otthagytam 

neki.  

K: Fényt az éjszakában? Hány óra tájban lehetett ez? 

SZI: Egy óra körül, mert fél öt körül értünk haza. Úgy hagytuk ott, hogy tulajdonképpen nem 

tudtuk, hogy megtalálta-e a címet. Visszafelé arról beszélgettünk többnyire, hogy mi lesz 

Gézával. Olyan negyven kilométerre lehettünk Kolozsvártól, amikor elébünk ugrott egy nyúl. 

Bekerült a kocsi alá, de mielőtt a hátsó kerekek elkaphatták volna, oldalt kisurrant valahogy. 

Annyira babonás voltam abban a pillanatban, hogy megálltam, és visszamentem. A nyúlnak 

nyoma veszett: MEGÚSZTA. Ezután ha Gézáról beszéltünk, csak „Nyusziként” emlegettük. 

Később, amikor Géza már külföldön élt, valakitől küldött egy ugyanolyan, háromelemes, 

olasz gyártmányú fekete elemlámpát. (...) Másnap felhívott Mátyus Irén, hogy irodalmi estet 

szerveznek, és beveszik a „A tölgyek alatt” című verset. Arany János év volt. Én nem 

kapcsoltam, de Julika azonnal dekódolta: Géza megtalálta Irént, és eljutott a célhoz. 

SZJ: Másnap találkoztam Géza édesanyjával, valami bemutatóestje volt nálunk az iskolában. 

Akkor megmondtam neki, hogy Géza hol van. 

SZI: De nekem nem mondtad meg, hogy megmondtad. 

SZJ:  Sem neked, sem az édesapjának nem mondtam. 

K: Keszthelyi Gyula úgy emlékszik, hogy amikor ő vitte a gyerekét az iskolába, Ön beszélt 

neki a Géza eltűnéséről... 

SZJ: Igen. Azt mondtam, hogy biztonságban van, de azt hogy hol, azt nem ...Azt hiszem 

szerdán, vagy csütörtökön mondhatta, hogy az Andrist exmatrikulálják, s akkor mondtam 

neki, hogy Géza biztonságban van. 

K: Valamikor Géza Temesváron is járt? 

SZI: Ott élt egy jó barátunk, Bárányi doktor. Nála járt. 

SZJ: Persze ezt mi csak utólag tudtuk meg, nálunk a temesvári út nem merült fel. 

SZI: Egyébként soha senki, amíg te itt meg nem jelentél, nem kérdezett minket ebben az 

ügyben. 

SZJ: Az, hogy mi elvittük Hévízig, csak addig volt titok, amíg Géza előkerült.  

SZI:  De én utána sem beszéltem róla. 

SZJ: Pista, itt voltak abban az évben szilveszterkor Kovácsék, és akkor elmondtuk nekik. 

SZI: Kovácsék Magyarországról? Én nem, az biztos!
35
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Az ELLENPONTOK másik két kolozsvári résztvevője számára, a november 7-ike 

viszonylag békésen telik el, bár a lebukás előszele őket is megérinti. Mészáros István és 

Keszthelyi András jó barátok, és a kihallgatások idején is tartják a kapcsolatot. /163. o./ 

MI: Meg volt beszélve, hogy András rendszeresen felhívja Ara-Kovács Attilát, aminek 

megvoltak a hátrányai is, mert mint utólag kiderült, a szeku információinak nyolcvan 

százaléka, ha nem száz százaléka a lehallgatásokból származott ...a vallató tisztek kérdéseiből 

ez egészen nyilvánvalóan kiderült ...Nem tudom, melyik napon beszélt András az Attila 

mamájával... 

K: 7-én, vasárnap este. 

MI: Tehát vasárnap tudtuk ezt meg az Andrissal? Az biztos, hogy akkor már nagyon rosszat 

sejtettünk. András napokig nem tudott beszélni Attilával. Aztán amikor sikerült, azt 

mondhatta a mama, hogy Attila nagyon beteg. Akkor az András felhívott, meg találkoztunk, 

megbeszéltük ezt. És akkor este elmentem egy buliba, ahol egy olyan fiú kérdezett, és 

meglepő pontossággal számolt be arról, hogy mik történtek, akivel ezt én soha nem beszéltem 

meg.  

K: Nevét nem mondhatod meg? 

MI: Nem mondanám meg ...Azóta sem próbáltam utánajárni, hogy ő honnan tudott a 

dologról. 

K: Azért érdekel, hogy feltűnik-e máshol is a képben ? 

MI: Hát biztos, Váradon is feltűnt, mert a Kertész Attiláéknak is jó ismerőse volt. Ezt én 

elmondtam Attilának, meg Andrásnak is ...Természetesen nagyon izgatott voltam akkor. 

Másnap kiderült, hogy Andrást bevitték.
36

 

Keszthelyi András vasárnap külföldi vendégeket fogad. 

KA: Egy pesti ismerősünk volt nálunk, aki délután ment el. Ha ő nincs, valószínűleg 

...Amennyire ezt én tudom, Géza bukott le elsőnek. Azt hiszem, már pénteken kihallgatták 

egyszer. Géza nem üzent, amit én hibás lépésnek tartok. Akkor nálam voltak azok az 

ismerősök, aztán én elmentem otthonról. Estefelé felhívtam Attilát, s az anyja közölte, hogy 

beteg. Akkor átrohantam Aradi Jocóhoz. Ő tudtommal nem vett részt benne, de tudta, hogy 

Attila, meg én benne vagyunk. Jocó már aludt. Mondtam, hogy Attila lebukott, most mi a 

francokat csináljak? Jocó nem volt valami éber állapotban. Mondtam, hogy itt van nálam húsz 

darab ELLENPONTOK. Mit csináljak? Dobjam el valahol? Csak hümmögött, kvázi 

rámhagyta – legalábbis így értelmeztem. Ha otthagyom a lakásban – apám főszerkesztő egy 

pártlapnál – soha nem lett volna házkutatás. Hétfőn hajnalban Szilágyi Teréz is telefonált, s 

ettől fogott apám gyanút. S akkor volt egy ilyen nagy izé, keresztkérdésekkel, hogy van-e 

nálam ELLENPONTOK s mondjam meg mi van, mert akkor lépni kell. Én hülye fejjel még 

akkor is tagadtam.
37

 

Ez a történet már átnyúlik november 8-ra. Ekkor már tartanak, illetve folyta tódnak a 

kihallgatások Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, s úgy tűnik Kolozsváron 

is. Szőcs Géza, a fő gyanúsított viszonylagos biztonságban érezheti magát, és bízhat abban, 

hogy a román hatóságok, hacsak le nem tartóztatják a két üzenetvivőt, nem akadályozhatják 

meg a lebukás hírének külföldre juttatását. A váradiak számára ekkor kezdődik a neheze, a 

kihallgatások rájuk koncentrálnak. Ara-Kovács valamikor az éjszaka folyamán épp egyik 

vallatójától tudja meg, hogy letartóztatásáról Pesten már tudnak. Tóth Károly /164. o./ Antal 

van a legsajátosabb helyzetben több szempontból is. Először hurcolják be a szekuritátéra, 

először tartanak nála házkutatást. Nincs tudomása a külföldi támogatás megszervezéséről. 

Egyenes jelleme, a hazugság minden árnyalatától való fizikai irtózása következtében már a 

kihallgatás első óráiban nehéz helyzetbe kerül. Ekkor válik nyilvánvalóvá, mennyire fontos 
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lett volna már a legelején egyfajta stratégiát kidolgozni a lebukásra, és mennyire különös az, 

amit Frankel Anna nem értett, amikor elküldik Pestről híreket szerezni Erdélybe, hogy „miért 

egymás elől” konspirálnak az ellenpontosok. Tóthot fizikai állapota is kiszolgál tatja, a 

születésnapi buli után amúgy is kialvatlan és fáradt. Természetesen azokat sem lehet irigyelni, 

akik sokáig azt sem tudják, mit követelnek rajtuk, csak végtelen kiszolgáltatottságukról 

győződhetnek meg pillanatonként. 

A szekusok elszólásaiból ítélve a hírhedt erőszakszervezet is ritka feladat előtt áll. Az 

Erdély jelentősebb központjaira, illetve Bukarestre is kiterjedő összehangolt akció nehézkesen 

lendül az igényelt kerékvágásba. Maga a szervezet, úgy tűnik, nem annyira a felgöngyölítésre, 

mint inkább a megelőzésre profilálódott. A diktatúra mindent központosító felépítése a 

szekuritáté működését is merevvé, nehézkessé teszi. Gyakorlatuk sem igen lehet országos 

akciók lebonyolításában. Tudomásunk szerint az 56-os magyarországi forradalom romániai 

visszhangjait felgöngyölítő akció óta nemigen volt ehhez hasonló. Az országos némaság 

példás fenntartásában egymással is versenyző megyei felügyelőségek és a problémákat az 

asztal alá söprő balkáni szellem, mely a legénység nagy részét jellemzi, szintén bizarr 

harmóniához vezet. 

Az ügy politikai elbírálásában tapasztalható bizonytalanság és tanácstalanság okait eddig 

nem sikerült kideríteni.
38

 Feltételezhető, hogy a szekuritáté magatartását befolyásolta a 

november 9-én újra megnyíló madridi konferencia, ahol a küldöttek asztalán már ott van az 

ellenpontosok memoranduma és programjavaslata. Talán Brezsnyev november 10-én 

bekövetkezett halála s az utódlással járó, a csatlós államokat is érintő hatalmi átrendeződések 

– amiről ma még mindig igen keveset tudunk – sem marad minden hatás nélkül. 

Közrejátszhatott a szintén ez idő tájt leleplezett, az akkori pletykák, illetve a megtorlásról 

szóló rémhírek szerint több megyére is kiterjedő romániai katonai összeesküvés – amelyről 

csak igen homályosan nyilatkozott az utóbbi időben egy Kostyál nevű nyugalmazott tábornok 

–, amit részletek hiányában puszta hírként kapott fel a nyugati sajtó. 

Mindebből az Ara-Kovács által lepusztult iskolához hasonlított belbiztonsági székház 

szobáiban üldögélő gyanúsított alig érzékel valamit. Amit érzékel, az is inkább utólagos 

magyarázat a kihallgató tisztek megmagyarázhatatlan logikát/165. o./lanságára, 

következetlenségére, amit az idegfeszültség és a rettegés állapotában nemegyszer a humánum 

felcsillanásának vél. Kiesik az időből, és védekezési ösztöne utólag önmaga számára sem 

értelmezhető viselkedésre készteti. Emlékezni tehát részben nem is akar, másrészt nem is tud. 

A kihallgatások visszapergetését egyénenként az is befolyásolja, hogy ki hogy élte meg azokat. 

Egyéni történetek következnek tehát, a kihallgatások időbeni egymásutánjának 

hozzávetőleges sorrendjében. Kérdezett és kérdező közös erőfeszítésével a tudat mélyéből 

fölhozott képek egymást kiegészítve törekszenek a hitelesség és igazságtartalom elnyerése felé. 

Hogy valamilyen törékeny időbeliséget is érzékeljen az olvasó, a kihallgatottak emlékeinek 

közlése az ügy „lezárásáig” – 1983. május 17. – jelenik meg a következőkben. 

 

ARA-KOVÁCS ATTILA 

 

K: Mikor jöttél rá, hogy nemcsak téged tartóztattak le? 

                                                
38
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AKA: Már otthon gyanítottam, mert elég nyilvánvaló volt, hogy a helyszínek közt rádiós 

kapcsolatot tartanak. És a célzásokból ...Dilettantizmusok egész sorozata. Egy kis szobába 

raktak, míg a folyosón elhurcoltak bizonyos embereket. Tóth Károly tiltakozó hangját véltem 

felfedezni a zajokban. Kertészékről nem tudtam. Tőlem annyit akartak megtudni, mint ami 

egy „minden hájjal megkent, hátsó embertől” várható, aki másokat tol előtérbe, de én végül is 

semmiben nem vagyok benne, viszont mindenről tudok. Ez egy nagyon kényelmes pozíció 

volt a számomra, ugyanis csak azt kellett eljátszanom, hogy nagyon kevés dologról tudok. Az 

elképzeléseik a következők voltak. Szőcs Géza a főbűnös. Gáll Ernőt, Balogh Edgárt 

emlegették. Az első elképzelésük az volt, hogy Kolozsváron van a magja, de igazán 

Magyarországon készítik. Mi csak kispostások vagyunk. 

K: Tehát Tóth Károlyt nem kérték rajtad számon, csupán a Szőccsel, Gáll Ernővel, Balogh 

Edgárral való kapcsolatodat firtatták? 

AKA: Pontosan, illetve, hogy a fentieknek mi köze az ELLENPONTOKhoz. Ami 

tudvalevőleg Magyarországon készül, a magyar kormány támogatásával.  

K: Kitetszett, hogy a számokat nem ismerik? 

AKA: Ezek addig nem láttak egy darabot sem. Közben Kolozsváron megtalálták az első 

ELLENPONTOKat Szőcs Gézánál. Amit a reggeli gyors meghozott nekik Váradra, tíz 

órakor. Egy másolatot erről. A hetes példány volt. És közben Tóth Karcsi bevallotta, hogy 

olvasta az ELLENPONTOKat velem együtt, nálam. Addig mindent tagadtam. A 

kapcsolatokra nézve annyit ismertem el, ami nyilvánvaló volt. A szembesítés során, én azt 

mondtam, hazudik Tóth Karcsi, kényszerítették, hogy azt mondja. Ne felejtsük el, őt egész 

éjszaka verték. Hétfőn tíz-féltizenegy között érkezett a hír, hogy elfogták Keszthelyi Andrást 

Kolozsváron. Reggel elindult otthonról, hogy megsemmisíti a nála lévő példányokat. 

Útközben letartóztatták, a „bűnjellel” együtt ...Na most az ELLENPONTOK csomagjai le 

voltak ragasztva. Erre a helyzetre is volt egy utasítás, Andris azt követte: ő nem tudja, hogy 

mi van a csomagokban. Én küldtem Gézának, ő csak küldönc. Ez beleillett abba a 

koncepcióba, hogy mi hárman vállaljuk, leszűkítjük a kört. Amikor megérkezett az 

információ, a szekuritáté megint elkövette azt a hibát, hogy nekem ezt /166. o./ elmondta. 

„Andrist elkapták a csomagokkal”. Ebből én rögtön tudtam, hogy mit kell tennem: vallomást 

kívánok tenni. Elfelejtettem azt mondani, hogy Szőcs Géza meglépéséről mi értesültünk. 

Tőlünk próbálták megtudni, hogy milyen rejtek helye lehet. Engem 1978-ban tartóztattak le 

először. Szintén megszöktem. Tamás Gáspár Miklós és Szőcs Géza menekített ki Váradról.
39

 

Az álláspontom megváltoztatása felvetett egy csomó új kérdést. Honnan volt ennyi 

ELLENPONTOKom? Ekkor még mindig nem akartam bevallani, hogy mi csináltuk. Akkor 

azt mondtam, hogy én kaptam konspirációs úton, s mondtam egy nevet, mondjuk Kerekes 

Péter. Elindult egy rendkívül érdekes dolog. Az ember, akit kitaláltam elkezdett külön életet 

élni, mindenkitől végigkérdezték, s mintha csak összebeszéltünk volna, fantasztikus 

történeteket találtunk ki erről az emberről. Ők azt remélték, hogy ez lesz előfeltételezéseiknek 

megfelelően az a külföldi figura, aki az ügy hátterében áll ...Hirschnek hívtuk. A dolog 

pikantériája az, hogy erről sosem derült ki egyértelműen, hogy nem létezett. (...) A hétfő 

lezárult azzal a vallomással, hogy én valakitől kaptam, akinek nem tudom csak a nevét, 

identitását nem ismerem. Ezt csak percekig lehetett tartani. Én egy nevet mondtam, ő mást. 

Ezt ők úgy hidalták át, hogy hétfőn este Tóth Károlyt újra kezelésbe vették.  

K: Neked már ott bent tudomásod volt arról, hogy Karcsit verték?  

AKA: Ez egyszerűen látszott rajta.(...) És még valami. Őt a mellettem lévő szobában verték. 

Hallottam az üvöltözéseit és minden egyebet. Ennél fogva is több információval 

rendelkeztem. Ha egy embert vernek, hallgatózni sem tud. Ő abból indult ki, ami vele 

történik. Végig azt hitte, hogy engem vernek.  

                                                
39

 BTGM. l-2. old. 



 132 

K: De nálad külső jelek nem mutattak erre? 

AKA: Az a gyanúm, hogy Karcsi nem látta át a dolgot ...Persze ezt nem úgy kell érteni, hogy 

az én képességeim pozitívak, az övé negatív. Karcsi egy magába zárkózott ember, aki ezt az 

esetet személyes tragédiaként élte meg. Számomra ez nem volt tragédia ...Számomra az volt a 

legfontosabb, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki ebből politikailag. A minél nagyobb botrány 

hozzájárulhat azoknak a politikai céloknak az eléréséhez, amelyeket mi kitűztünk. Másik 

célom, hogy minél kevesebb információ birtokába jusson a szekuritáté. A morális indokokat 

ezek támasztották alá. 

K: Szerintem ez egy jól eltervezett dolog volt ...A másikat verik, s te kénytelen vagy hallgatni. 

AKA:  Alighanem így volt.  

K: S megfélemlített? 

AKA: Nézd, a félelem éppoly tevékenység, mint bármi más. Tehát egy adott idő után az 

ember elfárad. Márpedig ők azt csinálták, hogy nem hagytak aludni napokon keresztül. Ennek 

az lett az eredménye, hogy nem féltem, mert egyszerűen nem maradt rá energiám. (...) A 

legfontosabb az, hogy nem tudtak megalázni. Iszonyú elégtételeket szereztem ott a 

szekuritátén, amikor láttam, hogy milyen emberek ezek. Hogy Eörsit idézzem, még egy 

tömeggyilkos bokájáig is csak lábujjhegyre emelkedve tudnának felérni ...A legfontosabb az 

volt, hogy álhíreket kap/167. o./tak. Ezt Tóth Icu mondta el nekem, hogy mennyit kesergett 

neki András őrnagy, hogy hazugságainkkal teljesen összekavartuk őket. Meglehetősen 

kohéziósan hazudtam. Nem tagadtam, hanem álhíreket költöttem. (...) Amikor kiderült, hogy 

én fogom össze a dolgokat, attól kezdve rám koncentráltak. Megpróbáltak rávenni arra, hogy 

valljam be: a kolozsvári magyar alkonzul, Rudas Ernő lett volna az én összekötőm. Ő hozta 

volna nekem az ELLENPONTOKat Magyarországról. A második verzió szerint vele küldtük 

volna ki az általam gyártott ELLENPONTOKat Nyugatra. Erre én nem vállalkoztam. Egy idő 

után erről le is tettek. Megszülettek azok a vallomások, amelyek a végsőknek számítottak. 

Tehát Hirschtől kaptuk a rámát és az írógépet. Ezzel mindent mi csináltunk. Senkinek semmi 

köze nincs az egészhez. A rámát és minden kelléket, plusz az írógép betűit bedobtuk a 

Körösbe. Elfogadták ezt a magyarázatot. Miután elengedtek, házi őrizetet rendeltek el. (...) A 

lakást úgy őrizték, hogy lehallgatták. Ha valaki bejött, és nem szólt egy szót sem, és 

„leveleztünk”, akkor ők nem vehettek tudomást arról, hogy benn van valaki a lakásban. 

K: Milyen nevek merültek fel a kihallgatásokon, azokon kívül, amelyeket felsoroltál?  

AKA: A te neved csak később merült fel, nem az első négy napon. Azután, hogy eljöttél 

hozzám. (...)Ha jól emlékszem, azt mondtam, hogy semmi közöd az egészhez. Hónapok óta 

nem láttalak.  

K: Nagy Béla neve nem merült fel? 

AKA: De igen. Tudniillik Karcsi már a második, vagy harmadik nap bedobta, amikor 

kiderült, hogy járt a kezünkben az ELLENPONTOK. Király Ernő neve merült még fel, s azt 

hiszem a Csizmadia neve.(...) 

K: A Kertészék és közted lévő kapcsolatot nem próbálták zsarolásra felhasználni ?  

AKA:  Nem tudom, hogy erről mennyire kell írni. 

K: Szerintem ez is hozzátartozik a kihallgatások metodikájához, illetve a kihallgatottak 

magatartásának pszichológiai hátteréhez... 

AKA: Hát dehogynem, persze, hogy zsaroltak. Azzal kezdődött a dolog. Engem például nem 

...Kertész Lórit bombázták, hogy a felesége a szeretőm, s még el is tartja ...Első pillanattól 

kezdve így volt. Amikor ők továbbra sem voltak hajlandók megszakítani a kapcsolatot velem 

...minden komiszságot elkövettek.  

K: A továbbiakban hónapokra lebontva próbáld összefoglalni, hogy mi történt...  

AKA: (...) A legfőbb tevékenységem arra irányult, hogy megszervezzem a külföldi újságírók 

találkozását, velem. Géza teljesen elszigetelten élt Kolozsváron, betegen. Karcsiék úgy 

döntöttek, hogy visszalépnek. Én arra törekedtem, hogy ami megmaradt a mozgalomból, 
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éltessem. A másik tevékenységem az Erdélyi Hírügynökség kiépítése volt ...Ekkor jössz be te 

a képbe, amikor megkérlek arra, hogy nálad el lehessen helyezni ...de nem, ez még korábban 

volt ...hogy lebukás esetén nálad folytatódik ...Több embert is mondhatnék, akik dolgoztak a 

hírügynökségnek ...Mondd el, mert hozzátartozik, de nevek nélkül. Május 20-án ez meg is 

alakult, s 25-én kellett elhagyjam az országot. Ezalatt én el akartam hitetni a környezetemmel, 

hogy nem érdekel a dolog ...Találkoztam Váradon Sütővel, az ő darabjának a bemutatóján.
40

 

/168. o./ 

K: Egy emlékfoszlány ugrik be nekem – a forrás talán Kertészék –, hogy valamikor 

megjelentek nálad rabszállító kocsival ...mikorra datálható ez az akció, s mi volt a célja? 

AKA: ‟83. január végén történt ...akikkel még kapcsolatban álltam, azok Kertészék voltak 

...Szilágyi Teri látogatott még ...Büntetőszázadba akartak besorozni minket. Hozzám két 

ezredes jött ki, mikor én már rég nem voltam román állampolgár, azelőtt meg felmentettek a 

katonaság alól. Kertész Attilát is behívták. Ő kis pont volt. Amikor látták, hogy én nem 

megyek, őt kizavarták. Lényegében engem akartak elkapni. Rá egy hétre megjelent a 

rendőrség, hogy visznek el. A vád: élelmiszer-felhalmozás, valutázás, ami belefér ...Nem 

engedtem be őket. Dörömböltek, fenyegetőztek. A tömbház lakói rendre kivonultak, s nézték, 

mi történik. Ezt nem tudták vállalni, tízperces cirkusz után elmentek. Két három hónappal 

később jelezték, hogy le akarják zárni az ügyet. Akkor jött Magyarországról és Amerikából is 

jelzés számomra, hogy az ügy a lezárás felé halad. Megtehettem, hogy simán bevonultam az 

ügyészségre. Anyámat, apámat is bevitték. Gyógyszerész nővéremet a munkahelyén 

értesítette a szekuritáté, hogy nem szabad elhagyja a munkahelyét. Mi gyufaszálakat 

állítottunk az ajtókhoz, amik természetesen nem voltak a helyükön, amikor hazamentünk 

...Járt valaki a lakásban ...Ez volt az utolsó házkutatás. (...) 

K: Október 30-án, ’82-ben járt Szőcs Géza Bollobás Enikővel Désen Tőkés Lászlónál. Tudsz 

erről a mozzanatról valamit? Ez nem merült fel a te kihallgatásaidon?  

AKA:   Hogy ők mit csináltak Désen ELLENPONTOK ügyben, azt én nem tudom. Az biztos, 

hogy Kolozsváron többeknél felmerült ez a kérdés. Mi nem láttunk ott készült fényképeket. 

Mármint, hogy lefotózták volna Tőkést. Én úgy nyilatkoztam, Tóthéknak is meghagytam, 

hogy egybehangzó legyen – mert ez, az első kihallgatások után vált egy újabb kihallgatás 

témájává –, hogy mi erről ne vegyünk tudomást. Mert az egész a szekuritáté blöffje, hogy 

Lacit is bevonják ebbe. Aztán nem is firtatták tovább. De a szekuritátén felmerült, hogy 

vannak képek, amint Géza átadja az ELLENPONTOKat Tőkésnek.  

K: Ennek az egész ügynek a „lezárása” május 17-e táján volt, 83-ban. Ekkor aláírattak veled 

valamilyen nyilatkozatot?  

AKA:  Semmit sem írtam alá.  

K: Nem is akarták, hogy aláírj ? 

AKA: Nem is akarták. Olyan rossz volt a viszony közöttünk, hogy én például nem akartam 

velük szóba állni(...)
41

 Ha az ember kemény volt, igazából nem tudtak vele mit csinálni. Az 

nem jelenti azt, hogy ezen a körön kívül, ez a maga tartás állt volna. Ahogy ismerem a 

csíkszeredai Borbély Ernőt, meggyőződésem, hogy ő nagyon kemény volt, s a másik kettő is. 

De ez az égvilágon rajtuk semmit nem segített.
42

 

Ara-Kovács tudatában a dolgok értelmezése sokkal élénkebben él, mint maguk a dolgok, 

így többszöri kísérletet tettünk, hogy rekonstruáljuk kihallgatásainak történetét, ami 

korántsem volt olyan kerek, mint ahogy azt az eddigiek sugallják. /169. o./ 

A 4. beszélgetés talán a legjellemzőbb ilyen irányú kísérlet, aminek csak az új színfoltokat 

megvilágító részleteit idézem. 

                                                
40

 1983. április 8-án mutatta be a nagyváradi színház Sütő András: Káin és Ábel című darabját. (Hajdú Géza 

közlése) 
41

 Levél Lipovánnénak, a nagyváradi rendőrség alkalmazottjának.(lásd függelék) 
42

 1,2.BAKA. 30-68. old 
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AKA: Abban az időben rettenetesen működtek a telefonok. Ha külföldről hívtak, 

megszakították. Géza volt az egyetlen, akivel normálisan tudtam beszélni. Az „illegalitásból” 

gyakran felhívott. Fantasztikus volt. Aztán Mártán, a Géza feleségén keresztül megtudhattam, 

hogy Géza hol van...(...) 

K: A korábban folytatott beszélgetésekben csak töredékesen tudtuk rekonstruálni 

kihallgatásaidat. Próbáljuk meg a Tóth Károlyéhoz viszonyítani, mert az eléggé 

egyértelműnek tűnik ...Tehát vasárnap délután négy óra tájban viszik be őket, téged hat óra 

körül. Másnap reggel...  

AKA:  Igen, kilenc óra tájban... 

K: ...szembesítenek először. Őket hétfő délben kiengedik. Téged mikor engednek ki?  

AKA:  Csak kedden. 

K: Te hétfőn délután kerested Karcsiékat! 

AKA: Nem kedden? 

K: Szilágyi Teri kedden viszi az üzenetet Karcsiéknak, amit te hétfőn nem tudtál átadni. Most 

a különbség Karcsi, s közted az, hogy Keszthelyi Andrissal te kellett elszámoljál. 

AKA: Először nem láttam ELLENPONTOKat. Akkor jön Karcsi hétfőn azzal, hogy ő adott 

nekem ELLENPONTOKat. Én akkor letagadtam, hogy kaptam volna tőle. Délig elzárkóztam, 

minden további beismerés elől.(...) Én gyakran kérezkedtem ki a vécére, hogy felmérjem a 

terepet. Az L alakú folyosó derékszögében volt a rádiós szoba, ahonnan tartották a kapcsolatot 

Bukaresttel. Vagy kétszer nyitva hagyták az ajtót, így alkalmam volt az apparátusukat is látni. 

Hétfő dél, és András őrnagy kitörő örömmel közli, hogy „Megvan Andris, megvan, ha-ha!” 

Ez is olyan metakommunikatív gesztus volt, hogy végre van a kézben ELLENPONTOK. 

Magyarázatot kellett adnom Andrisról. Ekkor döntöttem úgy, hogy Hirschtől megkaptam az 

ELLENPONTOKat, és lezárt csomagban elküldtem Gézának Andrison keresztül. 

K: De ez nem lehetett elég nekik, mert Andris saját bevallása szerint elkövette azt a hibát, 

hogy bár a csomag le volt zárva ...azt mondta, tudja, mit tartalmaz.  

AKA: Pontosan! Akkor azt mondtam, hogy Andris hazudik, egy gyerek, megijedt, mit lehet 

tőle várni?! Andris elmondta, az én konspiratív nevemet a Brautot, amit Géza adott nekem s 

ez így tartott kedd hajnalig.  

K: Szóval úgy emlékszel, hogy hétfőn nem engedtek ki ? 

AKA: Nem, nem. (...) Lehet, hogy nem telt le a negyvennyolc óra, de közel volt hozzá, olyan 

éjjeli két óra lehetett. Kilenc tájban kimentek, már senkivel nem találkoztam, csak Raţ-cal. 

Azt mondta, vegye a kabátját, ne csináljon problémát, lezártuk. Magyarul folyt a beszélgetés. 

„Adjak pénzt taxira?” – kérdezte. Mondom, ne, mert ha nem jövök vissza nehéz lenne a pénzt 

visszaadnom. Furcsán mosolygott, nagyon kedélyesen lekísért a kapuig. Komótosan 

hazasétáltam, már nem közlekedtek a villamosok. Virradt, mire hazaértem, s már jöttek is 

értem.  

K: Mi zajlott le kedden délelőtt? Tóth Károlyt csak délután hallgatják ki. Időközben viszont 

beviszik Nagy Bélát és Varga Gábort. /170. o./ 

AKA:  Szóba kerültek ezek a dolgok. Nagy Béla legalábbis. Én nem tudtam, hogy nála járt az 

ELLENPONTOK.(...) Próbáljuk meg rekonstruálni, mert nem emlékszem! Szerdán volt a 

nagy vallomások ideje?  

K: Karcsi szerint szerda éjjel. 

AKA:  De hát miről beszéltünk mi keddtől szerdáig? 

K: Nem tudom ...Kedden kezdett Karcsi üvölteni. Korábban is verték, de kedden döntött úgy, 

hogy bármilyen mértékű bántásra üvölt.  

AKA:  Igen, hallottam. 

K: Karcsi azt mondja, nem egymás melletti szobában vallattak titeket.  

AKA: Engem egy a főutcára nyíló szobában tartottak. Akkor már meglehetősen blazírt volt a 

dolog, és én meglehetősen agresszív voltam. Elismertem, hogy járt a kezemben 
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ELLENPONTOK, s valamilyen szempontból kulcsember vagyok. Ez kiderült, mert mindenki 

rám hivatkozott. Ekkor én magas lóról kezdtem beszélni. Hogy ugyan kérem, az ember élete 

semmi. Például én itt mindjárt kiugrom az ablakon. És akkor mi van? Erre átszállítottak egy 

másik szobába, aminek nem volt ablaka. Persze nem gondoltam komolyan a kiugrást, bár 

megfordult a fejemben. Ilyen helyzetben az ember patetikus. Tehát kedd elmúlt, talán 

hazaengedtek ...Mintha akkor otthon aludtam volna.(...) Engem mindig utolsónak engedtek el, 

hogy amit mondott Karcsi, velem is aláírassák. 

K: De külön is kellett nyilatkoznod, mert Karcsi Andrásról nem kellett nyilatkozzon! ...A 

nyilatkozataidra egyáltalán nem emlékszel? 

AKA:   Dehogynem ...az első nyilatkozatom az volt, hogy soha az életben, soha semmit. 

K: Amikor Andris lebukik, a te helyzeted megváltozik. A Karcsié még ugyanaz.  

AKA: Na most várjunk. Rengeteg nyilatkozatot írtam piszlicsári dolgokról. Honnan van 

írógépszalagom, papírom? „Az üzletből.” „Nem lehet kapni!” Mire én: „önök azt állítják, 

Romániában nem lehet papírt kapni?” Erre ők mit mondhattak? Jó, akkor az üzletben vettem. 

Másik kérdés, hogy miből élek? Kik a felbujtóim? Milyen környezetben? Otthon mit találtak, 

például? Levelezés, az osztrák követséggel. Hogy miért? Rendkívül sok szálon indultak el, s 

ebbe belebonyolódtak. (...) Meg sem fordult a fejükben, hogy én hazudhatok is. Nagyon 

érdekes lenne olvasni ezeket a nyilatkozatokat. Nagyon vágynék rá! ...A délutáni órákban, 

vagy inkább már éjszaka, lehetett még egy nyilatkozatom, amikor összeállt az András-féle 

történet. Plusz a Géza-féle történet. Meg az, hogy hol lehet Géza? Nekem tudnom kell. Biztos, 

hogy Géza rég külföldön van. S várták, hátha rávágom, hogy igen. – Milyen jók ezek a 

beszélgetések, mind visszajönnek ezek a dolgok a homályból. – Raţ állította, hogy Géza már 

rég külföldön van. Nem olyan értelemben, hogy itthagyott bennünket a szarban. Volt egy 

ilyen mozzanat is, de az egy külön dolog. Volt egy olyan pillanat, amikor ők már iszonyúan 

fáradtak voltak, s lerogytak a székre, s elkezdtek valami hülyeségről beszélni, hogy Géza épp 

halászik, vagy valami ilyesmi ...Persze lehet, hogy ez is benne volt a taktikában. Úgy tudták 

tartani magukat, hogy itták a kávékat, teákat, meg a konyakot. Bűzlöttek a konyaktól ...Aztán 

volt az injekciózás! 

K: Téged is fenyegettek ezzel? /171. o./ 

AKA: Persze! Ez volt az alaptörténet! Ezt tisztáztuk Karcsival. Ő akkor tört meg. Én pedig 

azt mondtam, hogy rendben van, hozzák az injekciót. S feltűrtem az ingujjamat. Erre fel 

elkezdtek csapkodni, s kivonultak. Én nem egy hős voltam, és Karcsi nem egy áruló. 

Egyszerűen Karcsinak gyenge volt az idegzete, és rossz emberismerő. 

K: Még mindig kedden vagyunk, s nem lehet tudni, hogy reagáltál, az Andris lebukására... 

AKA: Az összefoglaló nyilatkozat megmagyaráz minden Andrissal kapcsolatos dolgot. 

K: Mit ismertél el Andrissal kapcsolatban ? 

AKA: Elismertem, hogy Andrison keresztül küldtem Gézának ELLENPONTOKat. Ez a 

magyarázat arra, hogy Géza kapott tőle. 

K: Tehát nemcsak azt ismerted be, amit a Karcsival való szembesítéskor tagadtál, hanem 

annál többet. 

AKA:  Nem, nem. Mindazt, ami Andrisnál volt a hetedik számig.  

K: Ezek szerint el kellett ismerni a korábbiakat is, nem ? 

AKA:   Elképzelhető, de a lényege nem ez volt, hanem az, hogy mindenki közvetítő. Akkor 

már tudtuk, hogy sok mindent tudnak Gézáról.  

K: A személyes ügyeiről? 

AKA: Az ELLENPONTOKkal kapcsolatban. Ez egy nagyon gyenge pontja volt a mi 

védekezésünknek ... Mindenesetre Andris és Géza volt a fő pont hétfőn. Kedden szerintem 

azzal telt el a nap, hogy az Andrisból kiszedett rengeteg információt valahogy beleillesszék a 

történetbe. Jöttek a konspiratív nevek. Ilyen ostobák! Ha már konspiratív név van, akkor ez az 
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egész egy államellenes összeesküvés. Kiktől vettük az ELLENPONTOKat? Felmerült egy 

Pap nevű, talán még keresztnevet is mondtam, Lajost. 

K: Egy Pap nevű tényleg szerepel a kihallgatottak közt Kolozsváron!  

AKA:  Látod, ezt nem ismerem. De a dolog lényegtelen, mert a hasamra ütöttem és kitaláltam 

ezt, meg a Hirsch nevű nyugatnémet akárkit. Nem tudom miről lehetett szó kedd estétől 

szerda estig!? 

K: Karcsi úgy emlékszik, hogy kedd este is azzal engedték haza, hogy nem három, hanem négy 

számot ismer.  

AKA:  Lehet, lehet. 

K: Szerdán reggel visszavittek, vagy csak délben ? 

AKA: Biztos, hogy reggel. Névjegykártya! Nem meséltem? Bevisznek, leültetnek abban a kis 

szobában. Közben a földön felfedezem Karcsiék elkobzott könyveit, meg a Zilahy 

szerkesztette folyóiratot, A HÍR, vagy mi volt a címe. Onnan tudtam, hogy Karcsiék bent 

vannak. Rakjak ki, mindent a zsebemből. Csomó kompromittáló dolog volt nálam, például 

egy bécsi névjegykártya. Közben kihívták azt, aki őrzött. Gyorsan kiválasztottam a kirakottak 

közül a legveszélyesebbeket, és újra zsebre vágtam. Amikor visszajött, kikéreztem a vécére. 

Hagyták, hogy bezárjam belülről a vécéajtót. Összehajtogattam, és kézzel bedugtam a víz alá 

...Valami kor szerdán tarthatatlanná vált a helyzetünk ...András, ha jól tudom, mondott valami 

olyasmit is, hogy mi csináljuk. Szerdán bizonyos kérdésekre nem tudtam meggyőző 

magyarázatot adni. Valamikor a kora délutáni órákban volt, Dulama /172. o./ volt bent. Azt 

mondtam, rendben. Kérek egy papírt, nyilatkozatot akarok tenni: én csináltam az egészet. 

Egyébként kaptam ezelőtt egy pofont, aztán később Raţ tépte a szakállamat ...Berontott Raţ, 

nekem esett, hogy most megint blöffölök? Hogy újból egy csomó munkát adjak nekik! 

Mondjam el konkrétan, hogy honnan szereztem festéket meg mindent. Na jó, akkor nem mi 

csináltuk. Megint nyertem pár órát. Raţ ingázott Karcsi, s köztem.(...) Amikor mindent 

beismertünk, már egyáltalán nem érdekelte őket az, amit korábban annyira forszíroztak, hogy 

honnan volt festékünk, honnan volt stencilpapírunk... (...)  

K: Karcsitól miért fogadták el a beismerést? 

AKA: Mert elkezdte mondani a részleteket ...Nézd, végül is én nem úgy mondtam el, hogy 

ekkor és ekkor legépeltem, ekkor és ekkor kinyomtattam, satöbbi. Egy hősi gesztussal 

mindent magamra akartam vállalni, de ez nem volt meggyőző számukra. Tehát sem Géza, 

sem Karcsi, hanem egyedül én ...A zárónyilatkozat körülbelül harminc oldalnyi volt.(...) 

András őrnagy diktálta a jegyzőkönyvet, és én leírtam. Ha valami nem tetszett, közös 

megegyezéssel átalakítottuk, hogy helyes románsággal legyen írva. Mikor leírtam egy lapot, 

ki kellett küldenem aláírva, s aztán visszahozták a gépelt anyagot, amit megint alá kellett 

írnom, laponként. Az sem izgatta őket, hogy nem a szokásos aláírásomat használtam. Már 

majdnem sírva fakadtam, holtfáradt voltam, amikor bejött Sălăjan, és arról értekezett, hogy az 

arisztotelészi filozófiát húztuk rá a jelenlegi helyzetre. Lehet, hogy ezt Karcsinak mondta, 

csak belevetítem az én helyzetembe. De hasonló blődségeket, mondhatott nekem is. 

K: Karcsinál is, Icánál is vehemensen érdeklődtek Bollobás Enikő felől. Nálad is így volt? 

AKA: Nem, később jött be a képbe, de beismertük, hogy Bollobás Enikő vitt ki 

Magyarországra ELLENPONTOKat. Ez benne volt a zárónyilatkozatban.
43

 

Újabb részletek bukkannak fel az ötödik beszélgetésben: egy elveszett levél története, 

amivel majd Szilágyi Teréz neve alatt foglalkozom részletesebben, s a már korábban is 

vitatott, Keszthelyi Andrással folytatott telefonbeszélgetések.  

AKA: Én mai napig abban a hitben voltam, hogy Keszthelyi Andristól jött az a levél. Géza 

eltűnt ...ergo én Andristól kellett kapjak, ő mindenről tudott, részben az apja révén ...ő 

informált. Na most ezek mentek telefonon.  

                                                
43

 4.BAKA. 3-7., 11-22. old. 
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K: Mikor mentek ezek a telefonok ? Ez a lényeg! 

AKA: Éjszaka, december folyamán. Többször beszélgettünk. Ennek egy csomó 

következménye volt a szekun. Akármit beszéltünk, hogy kék az ég, vagy bármit, meg voltak 

győződve, hogy konspiratív nyelven beszélünk, s ebben volt is némi igazság. De mindig 

elvitték utána az Andrist és szaván fogták, hogy nem fog többé érintkezni velem. És ‟82 

szilveszterén ő fölhívott, és megjelent nálam. És attól kezdve volt egy szünet, mert 

elhatároztuk, hogy ez így nem megy tovább, hogy őt teljesen elintézzék.
44

 

Ugyancsak erre a periódusra esik az ELLENPONTOK három készítőjének külföldre 

juttatott nyilatkozata, amiről 1983. március 24-én a CND, AFP, DPA /173. o./ 

hírügynökségek adnak hírt
45

, viszont eddig egyik ellenpontos sem nyilatkozott létrejöttének 

körülményeiről. Ara-Kovács sem a BB86-ban, sem a velem folytatott beszélgetésekben nem 

említette a Párizsi Magyar Füzetekben
46

  publikált „tiltakozását”. Ugyanígy nem nyilatkozott 

egyik szerkesztő sem, az 1983 január 14-re datált „nyilatkozatukról”
47

 , ami az 

„ELLENPONTOK szerkesztői” aláírással jelent meg. Ara-Kovács Attila 1983. május 25-én 

elhagyja Romániát. Távozásának részletei sem érdektelenek – akárcsak a többi ellenpontos 

további sorsa –, azoknak a történeteknek a taglalása viszont már szétfeszítené e szöveg 

kereteit. 

 

TÓTH KÁROLY ANTAL 

 

Az akkor negyvenéves tanár kihallgatásának történetét részletesen elmondja a budapesti 

beszélgetésen, forrásként ezt a szöveget fogom elsősorban idézni.  

K:   Bevittek a váróterembe, ott vártunk egy félórát, utána bevittek Kis őrnagyhoz. 

I: Egy fenét, ...négy órakor vittek be, s téged háromnegyed hatkor vittek kihallgatásra.(...) 

K: Na jó. És akkor leírom a nyilatkozatomban azt, amit Sălăjannak mondtam, ...belekevertem 

az Ady-kört, a bihari kiadványt, hogy azért milyen disznóságok vannak a kisebbségekkel. De 

ez már a második nyilatkozat volt, az elsőt széttépte Raţ. 

A kihallgatás első óráit a göteborgi beszélgetésben bővebben is kifejti.  

K: Korábban volt egy olyan kijelentésed, hogy tőled elejétől kezdve az ELLENPONTOKat 

kérték számon. Amikor Icu mondta, hogy Bollobás Enikőről faggatták, te közbeszóltál, hogy 

tőled is ugyanazt kérdezték. 

TKA: Ezzel kezdték, hogy ők kik (mármint Bollobásék), s miért voltak nálunk .. .Aztán 

később rákérdeztek személyekre, nevekre is. 

K: Már az első kihallgatás során ? 

TKA: Valószínű, már a legelején. 

K: Ezt írásba is kellett foglaljad? 

TKA: Persze, valószínű igen. Tehát rólad elmondtam, valószínűleg írásban is azt az igen 

sértő kitételt, hogy téged esztétikai okok miatt nem közöltek.  

K: Ők tudták, hogy engem nem közölnek? /174. o./ 

                                                
44

  5.BAKA. 2. old. 
45

 „1983. március 23. (CND/AFP/DPA) Bécsi jelentések közlik, hogy a romániai magyar kisebbség 3 tagja 

tiltakozott a román hatóságok általuk erkölcstelennek és törvénytelennek tekintett maga tartása ellen. 

Mindhárman egy nemhivatalos magyar nyelvű folyóirat szerkesztői, állítják a jelentések, és a nyilatkozat, 

melyben hangot adtak tiltakozásuknak nyugati újságírók számára hozzáférhető Bécsben. 

A hármak állítják, hogy életüket és személyes biztonságukat veszélyben érzik, minthogy ki vannak szolgáltatva 

kényre-kedvre a román belügyminisztérium szerveinek. Ezeket az értelmiségieket múlt év vége felé rövid időre 

letartóztatták, nemhivatalos kiadványuk publikálása nyomán. Tiltakozó levelükben elmondják, hogy a 

hatóságok kiutasítják barátaikat és rokonaikat Romániából, és ezeket a kapcsolatokat másokkal, nem tarthatták 

fenn személyes szabadságuk veszélyeztetése nélkül.” (ford. angolból.) 
46

 Párizsi Magyar Füzetek. 1983 12. sz. 
47

 Párizsi Magyar Füzetek. 1983 12. sz.; ABC Tájékoztató 1983. február 3-6. old. 
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TKA:  Kérdezték, hogy mi a bajod neked a szerkesztőségekkel? 

K: Honnan tudták ők azt, hogy bajom van velük? Eleve így tették fel a kérdést? 

TKA: Persze, hogy tulajdonképpen neked mi bajod a szerkesztőségekkel? 

TI: Azt tőlem is kérdezték, hogy írsz-e? S szoktál-e közölni? S mondtam, hogy 

igen, talán az IGAZ SZÓt említettem. 

TKA: S akkor mondtam, hogy az utóbbi időben nem nagyon közlik, s hogy mit 

gondolok én, miért nem közölnek? S erre mondtam azt, hogy szerintem esztétikai 

indokok miatt.
48

 

A budapesti beszélgetésen elég világosan körvonalazódik az, hogy mennyire más taktikát 

követnek – nyilván ösztönösen, nem tudatosan – a kihallgatottak. Szőcs időnyerésre játszik, és 

megpróbál ravaszkodni, Ara-Kovács folyamatosan hazudik „az ügy érdekében”, Tóth Károly 

Antal az „a támadás a legjobb védekezés” taktikáját alkalmazza. Úgy tűnik, ez utóbbi irritálja 

leginkább a szekusokat. 

 

BB86.  

K: Amikor a második nyilatkozatomat is leírtam, és beleírtam ezt a bihari könyvet is
49

, akkor 

bejön Raţ őrnagy, belenéz és elkezd üvölteni ...és fel akart rúgni a székkel. És én 

elhatároztam, hogyha engem vernek, megpróbálok visszaütni. Hát nem vagyok verekedős 

típus, nem ment ez nekem, ez az igazság. Mondom, micsoda bánásmód ez? Vegye elő a 

pisztolyát, s lőjön le! Azt mondja: még arra is sor kerülhet. Bejön András őrnagy is, és 

mondom neki is, hogy micsoda bánásmód ez? És akkor elkezdett üvölteni. Nagy szarban 

vannak – ezt mondta. „Írja le az igazságot, mi történt!” (...) Tíz óra tájban visznek fel az 

emeletre. Ekkor bejön Sălăjan, s megjátszotta nekem a sátánt. Mondta, hogy ő a »dracu« 

(ördög) ...Azzal kezdte, hogy ő fel van háborodva. Kolozsvárról kell megtudja azt, hogy mi 

történik itt Nagyváradon. Írjam le szépen, és a gyermekei életére esküszik, hogy kutya bajom 

se lesz utána. Ezt többször is elmondta.(...)”  

A:  Nekem is.(...) 

G:   Te, most tényleg késő van. Már szédelgek ...Én meghallgatom, és jövő héten folytatjuk. 

(...) 

K: ...én meg azt mondtam, hogy a gyermekem életére esküszöm, hogy az igazat mondom. – 

Aha, maga filozófus – mondja. És akkor kezdte megjátszani, hogy ő dühös. Itt vannak 

tizenhatan. Küldje be a fiúkat? Hát mondom, ha akarja, küldje be. Ott ültem egy darabig 

magamban. Nyílik az ajtó, nem a fiúk jöttek, hanem Sălăjan ...Nincs mit meggondoljak, 

mondtam. Kimegy, bejön Dulama őrnagy.  

G:  Őrnagy? 

K:   Kapitány ...fenyegető léptekkel, rám sem néz. Mondom, jött megverni? És akkor kezdi 

úgy szépen, ahogy az szokás ...és akkor kezdett ütni. Akkor felpattan/175. o./tam és a széket 

felemeltem. Hozzáfogtunk az asztal körül kergetőzni. Megállt a terem közepén. Üljek le. 

Leültem. Akkor megint odajött mellém ...a fejemet ütötte elsősorban. 

G: De mit akart? Hogy mondd az igazat? 

K: Hogy mondjam az igazat. Megint leírtam negyedszer ugyanazt. Dulama kimegy, bejön egy 

Radu nevű szekus ...Törvényszéki orvosnak adta ki magát. 

A: Nekem pszichológust mondott. (...) 

K: Részeg volt a pali. Nem ment velem semmire. S akkor bejönnek hárman, körbevesznek. 

Az egyik hozzáfog a fejemet simogatni. S az ember várja, mikor ütik meg. Aztán kimentek, s 

Dulama elölről kezdte a verekedést. Végül dühös lettem, odamentem hozzá, tessék üssön. 
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 BTKA, TI. 46-47. old. 
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 Román helytörténeti monográfia Bihar megyéről, mely úgy tárgyalja a megye nevezetességeit, mintha ott 

magyarok nem is igen élnének, s mintha ott, az utóbbi ezer esztendőben néhány évtizedtől eltekintve, mindig is a 

román elem dominált volna politikai és kulturális szempontból egyaránt. 



 139 

Közben záporoztak a kérdések, magyar országi kapcsolatok ...Úgy éreztem kell nekik adni 

valamit. Valamit tudnak. Attila bent van. Bent van Kertész. Szőcs Géza is. Klappolt a kép. És 

akkor azt írtam le, hogy igaz, járt a kezemben az ELLENPONTOKnak három száma. Jött egy 

Kerekes, vagy Szekeres – találkoztam vele egyszer Magyarországon –, és itthagyta nekem 

...Amikor hallottam, ami Papp Bélával történt, megijedtem – valóságelemeket fűztem bele –, 

és akkor megsemmisítettem. Nagy csend. Aztán visszajönnek, hogy nem igaz. Mit mondott – 

(a magyarországi polgár) –, hol készül a lap? Erdélyben. Honnan jött az illető? Budapestről. 

Hát akkor hogy van ez? Mondom, ezen én is töprengtem, de nem tudom ...Úgy mondtátok, 

hogy tereljük Magyarországra...  

G:  Igen... 

K: Nekem ez nem tetszett, tehát kétértelmű dolgot tálaltam nekik.(...) Aztán kezdődött megint 

a verés, főleg a fejemet, vagy két hétig zúgott a fülem tőle ...Mondom, na jó, bevallom, hogy 

Attilának megmutattam. El akarta olvasni, és azt mondta, meg fogja semmisíteni. Ez már 

reggel nyolc órakor volt. És András őrnagy bennünket szembesített, úgy hogy háttal ültünk 

egymásnak. 

 

Göteborg 91  

TKA: A szembesítésnek megvan a maga procedúrája. Egy bírósági tárgyalásra emlékeztetett 

engem. Odaültettek egy asztalhoz, én az egyik falat néztem. Attilát egy másik asztalhoz 

ültették, ő a másik falat nézte. Hátasítottak bennünket. András őrnagy feltette a kérdést, és én 

igyekeztem röviden, tömören minden információt közölni Attilával azzal kapcsolatban, amit 

mondtam.
50

 

 

Budapest 86.  

G:  Engem így nem szembesítettek senkivel. 

K: Nem? (...) Akkor Attila kissé fáradtan – akkor rettenetesen csodáltam őt –, kicsit megtört 

hangon mondta, hogy ez hazugság. Mondom ennyi verés után még mindig így tartja magát? 

(derültség) Csak egy hét múlva tudtam meg, hogy nem verték. Aztán úgy déltájban 

hazaengedtek bennünket. /176. o./ 

 

Ettől a pillanattól kezdve Tóth kettős pszichikai teher súlya alatt cselekszik. Már nem csak 

az tartja feszültségben, hogy hazudnia kell, mégpedig olyan értelemben, amit elvileg elítél – 

hanem az is, hogy ő bizonyult gyengébbnek, a másik bezzeg tartja magát. 

Hétfő délelőtt fogják el az utcán Keszthelyi Andrást, táskájában húszegynéhány 

lappéldánnyal, Kolozsváron. Ezt a tényt mindhárom, akkor kihallgatott váradival közlik, 

valószínű a negyedikkel Kertész Attilával is. Ez a közlés csak Ara-Kovács és Kertész helyzetén 

változtathatott. Tóthék nem tartottak kapcsolatot Keszthelyivel, s a jelek arra mutatnak, ezt a 

szekusok is nagyon jól tudják. Tóthékat tehát hazaengedik, hogy a többiekre koncentráljanak. 

De addig még történik néhány érdekes mozzanat. 

K: Én összesen negyvennyolc órát voltam a szekun ...Az első nap az volt, hogy mindig ...így 

a szemébe néztem mindenkinek. Azt mondja Sălăjan: akarom látni a feleségem, így „harcea-

parcea”? (darabokra szaggatva) Nem szóltam, csak néztem. Raţ őrnagy hozzáfog üvöltözni: 

éppen úgy néz rám, mintha ő vallatna bennünket, nem mi őt! ...Közismert volt az Icuval való 

jó kapcsolatunk, gondoltam, hogy azt sem hiszik el, hogy én azt nem mutattam meg Icunak. 

És akkor reggel, amikor írtam azt a nyilatkozatot, ezt is hozzátettem. És akkor András őrnagy 

rámüvöltött, hogy: mit keveri bele a feleségét!? Ettől kezdve mindent letagadtam Icuval 

kapcsolatban. (...) Délben azzal váltunk el, hogy kedden délután négykor jelentkezem náluk. 

És menjek tanítani. El is mentem. A gyerekek érezték, hogy valami nem stimmel. Halálos 
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csendben ültek. A kollégák kérdezték, hogy beteg vagyok? Mondom, igen. Aztán hív a 

titkárnő, hogy telefonon keresnek. Tudtam, hogy a szeku: ne négyre menjek be, hanem 

kettőre. Az utolsó órámról ellógtam. Hazamentem, szóltam Icunak, és akkor bementem 

kettőre. (...) Kedden elém teszik Nagy Béla nyilatkozatát, hogy őneki odaadtam olvasni négy 

számot, és amikor ő azt visszaadta, a feleségem is ott volt. Ezt sosem fogom megbocsájtani, 

hogy miért kellett azt mondja ...Nem emlékszik, érted? Ez a minimális. (...) Egészítsem ki a 

nyilatkozatomat – mondták a szekusok. Jó, mondom, kiegészítem. Közben elébem teszik 

Varga Gábor nyilatkozatát, amelyikben azt mondja, hogy én egyszer, amikor a kisfiát elhozta 

hozzánk, s hátramentünk a nyulakhoz, említettem neki, hogy én láttam egy számot. Érted? 

Azt mondja, miért mondtam három számot. Három számot mondott be a SZER is. Na de mi 

lett a negyedik számmal? Attila közben már bevallotta a három számot. 

A: Miután már nyilvánvaló volt. (nevetve) Szét kellett tépnem, és így behullattam a Körösbe, 

(általános derültség) 

G: Na és nem hitték el neked a Köröst? 

A: Nem hitték el, de hát ezzel tehetnek nekem egy nagy darab szívességet.  

K:  És akkor – dühösen Sălăjan –, hogy meséljem el, ki is ez a Szekeres-Kerekes? Kitaláltam 

egy történetet, hogy hol ismerkedtem meg: a November 7 téren, Pesten. 

G:   Hadd kérdezzek valamit most. Ezek szerint ők még nem tudták, hogy hol készül az 

ELLENPONTOK?  

A:  Nem. /177. o./ 

K: Nem. (...) Kitalálom ezt a történetet, belekeverek egy létező személyt, aki az utóbbi időben 

már nem járt Romániában, Szilágyi Ferit.(...) Ő ismertetett meg egyetemistákkal. Miféle 

egyetemisták? Nem emlékszem a nevükre. Milyen ávósokat ismerek én Magyarországon? 

Mondom: mibe akarnak maguk engem belekeverni? Na megijedtem, mi, megijedtem? Nem 

tudtam, hogy az igazságra kíváncsiak, vagy konstruálni akarnak valamit ...Kihez mentem 

Magyarországra? A nagynénémhez. Hol lakik a nagynéném? Meghalt három éve. Erre 

Sălăjan hozzáfog dühösen röhögni: az egyiknek nem tudja a nevét, a másik már meghalt. Na 

végül kimegy. Bejött Raţ meg Dulama együtt. Előveszik a gumibotot. Előzőleg ott volt az 

asztalon a bilincs az első nap is. Ez egy olyan bilincs – mondták, ahogy a kezemre teszik, 

ahogy megmoccintom szorul össze. Hátrabilincselték a kezemet és elővették a gumibotot. Az 

utcára nézett a szoba. Odaállítottak a két ablak közé, arccal a falnak. Eloltották a villanyt. Egy 

ismerősöm, aki le volt csukva, azt mondta, az a legjobb, ha az ember kiüvölti magából. ... 

Első nap, ez nem ment. Amikor a villanyoltogatás megkezdődött, hozzáfogtam üvölteni, és 

mindenre üvöltöttem ezentúl.  

A:  Ezt én hallottam. 

K:  Nekem estek a gumibottal, Raţ a hajamat tépte, meg rugdosott. De látszott, hogy nem 

akarnak nyomokat hagyni. Idegesítette őket, hogy üvöltök, s akkor bevittek egy másik 

terembe, és ott folytatták, a talpamat ütötték. Vastag talpú cipő volt rajtam, nem éreztem 

semmit, de üvöltöttem, mint egy állat... 

A: Kérem ezt törölni, (nevet, általános derültség) (...) „Amikor engem elgázosítottak 

Auschwitzben semmit sem éreztem, abszolút semmit.” (derültség) 

K:   A kezemet is ütötték. Tartsam a tenyeremet. Ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy mi van 

akkor, hogyha nem tartottam volna? Hát akkor is ütöttek volna, csak éppen nem a kezemet. 

G: És te tartottad, hogy üssék? 

K: Igen. S akkor az egyik ütés után kék lett, s kezdett megdagadni. Dulama szemléli a 

kezemet, és aggódik. 

G: (Hangosan nevet, általános derültség.) 

K: Aztán Dulama le akarta vetetni a cipőmet. Raţ azt mondta, hogy hagyja csak. Attól féltem, 

hogy szétverik a cipőmet ...és az az egy cipőm volt.(derültség) Levették a bilincset, már akkor 

is üvöltöttem. (nagy derültség) Nézik. Azt mondja, te jó isten, ennek a csuklója pont olyan, 
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mint a bilincs, ezért bírta olyan sokáig. Hát vékony a csuklóm. Arra gondoltam, szegény 

Gittai, ha azt megbilincselik ezzel a bilinccsel! Négyszer ilyen csuklója van mint nekem. (...) 

Éjfélkor elengedtek, de előbb bevittek Attilához. (...) (A-hoz) Akkor is ott ültél a kis 

szobában. Raţ őrnagy ott állt mögötted, és rettenetesen figyelte az arcomat, hogy most mi 

történik, a másik meg mögöttem, és figyelte az Attila arcát, biztosan. Mondjam meg a 

negyedik számot, mert Attila a negyediket (nevet) nem akarta beismerni.  

A:  Igen. 

K:   Kétségbe voltam esve, érted, te jó Isten, mennyit verhették ezért a három számért, és 

most mennyit fogják még verni a negyedikért.  

A:  Nem vertek, de nem aludtam, nem mehettem pisilni, nem kaptam enni. /178. o./ 

K: Egészen elcsuklott a hangom, hogy most végeredményben miattam verik Attilát. 

A nagyváradi kihallgatások legkritikusabb pillanata ez a kedd esti szembesítés, nem 

véletlen az a fokozott figyelem, amivel a szekusok a kihallgatottak arcrezzenését vizslatják. 

Már a BB86-on is föltűnik Tóthnak, hogy miért mondta azt Ara-Kovács, akkor kedden este, 

hogy csak az első három számot ismeri be, amikor neki már egy nappal korábban, hétfőn 

számot kellett adnia a Keszthelyinél megtalált hetes és nyolcas számról is.  

K:  Csengett a telefon... 

I: ...és akkor felvették, és ott röhögtek, csapkodták egymást, hogy elfogták Andrist. (Ara-

Kovács saját történetét idáig Tóthékkal mondatja el, arra hivatkozva, hogy ő nem emlékszik. 

Itt kapcsolódik be.) 

A:   Igen. Szaladt az Andris – így mondták – szaladt. (...) És akkor ezt ki kellett magyarázni 

valahogy.  

K:  Melyik nap? 

A: Azonnal magyarázatot kellett adni, hogy milyen mértékben az egy más tészta. (...) Na most 

ez komplikálta a Gézával való ügyet is. És akkor az lett, hogy mi nagyon jó barátok vagyunk, 

és kicseréljük ezeket a dolgokat. Akkor azt kellett kimagyarázni, hogy Andris hogy nincs 

benne? Így kaptam Pestről, lezárt csomagként küldtem Andrissal Gézának. Andris nem 

bontotta fel. Szóval ők bizonyos dolgokkal úgy etettek is, mert Andris eleve elmondott egy 

sztorit, és ők nagyon ki akarták hagyni Andrist, amibe én abszolút belementem. 

K: Tehát akkor te hétfőn délután már elmondtad azt, hogy te Andrisnak küldtél?  

A:  Hát az isten meg emlékszik már rá ...Maradjunk annyiban, 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 a 

hetes-nyolcas számok voltak.(...) 

A: És akkor elkapták a levelét, (G-hoz) amit bedobott neked, és abban is Brautnak titulált 

engem. Rögtön tudták, hogy mi van... 

K: Egy darabig engem azzal kínoztak, hogy na miféle konspiráció volt itt, hogy kinek milyen 

neve volt? (...) Én nem tudtam, hogy Pozsonyinak neveztetek ...Mondom, hogy ez egy 

gyerekes dolog. Én nem tudom, hogy ők mit csináltak, milyen gyerekes dologban egyeztek 

meg. 

Az álnevek adásáról Keszthelyi András számol majd be. 

Tény, hogy Ara-Kovács hétfőn délután és kedden, mint a fentiek is igazolják sokkal 

részletesebb vallomást kellett tegyen, mint Tóth Károly Antal. Az a mozzanat, hogy kedden 

délután, amikor Tóth bemegy a kihallgatásra, csak Nagy Bélának és Varga Gábornak a rá 

nézve terhelő vallomásait mutatják meg, Ara-Kovácsét nem, azt látszik igazolni, amit Ara-

Kovács a 4. beszélgetésben állít, hogy kihallgatói a kolozsvári kapcsolatot feszegették. Talán 

éppen a kedd esti szembesítéstől várták a szekusok, hogy a nagyváradiak és kolozsváriak 

összefonódásai, szerepvállalásának mértéke, élesebben körvonalazódjanak, 

megvilágosodjanak. Ekkor döbbenhetnek rá arra, amiről Ara-Kovács így nyilatkozik. 

„Számomra az volt a legfontosabb, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki ebből politikailag. A 
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morális indokokat ez támasztotta alá.” Azt is lereagálhatták, hogy Tóth lelkiisme/179. o./reti 

kérdésként élte meg a kihallgatottak közti szolidaritást. Nála nem politikai célok, hanem 

erkölcsi magatartásmódok függvényében tevődik fel a kérdés. A kihallgatás további menetét a 

szeku részéről nyilván ezek a felismerések alakítják. 

K: Hazamentem, átmásztam a kerítésen, mert be volt zárva a kapu, Icunak, amikor beenged, 

örömmel a fülébe súgom, hogy a verést is meg lehet szokni.  

I:  Borzalmas emlék. 

K: Még valami ...Amikor Enikő is ott volt, megegyeztünk abban, hogy...  

A:  Igen. 

K: ...ha úgy adódik, hárman vállaljuk. 

G: Igen. 

K: De szerettem volna, hogy ne én legyek az első, aki megtörik ...Másnap délelőtt pedagógiai 

kör volt, az Attiláék mellett lévő iskolában. Készakarva elkéstem. Amikor kijönnek a 

mintaóráról, kicsit sápadtan jön az igazgató, hogy hívnak a telefonhoz. Kilenc óra néhány 

perckor volt ez. A folyosó végében már várt két pasas. Beültettek a kocsiba, s elvittek az én 

iskolámba. Végignézették velem az összes szekrényt, ugyanis én voltam a laboratórium 

felelőse. És ekkor, mivel kedden Nagy Béla vallott, szerdán engem az iskolában próbált 

megkeresni Király Ernő. És amikor engem átvittek a kocsiból nem az iskola előtt szálltunk ki, 

mert óriási kocsisor állt a benzinért. Egyszer csak hallom, hogy a hátam mögött valaki szól: 

Karcsi! Láttam, hogy Király Ernő. Akkor legyintett egyet, és ment a cukrászda felé. Megyek 

be az egyik szekussal az iskolába, a másik kinn áll és figyel. Amikor bejön, azt mondja: ki 

szólt utánam? Mondom én is hallottam, de ismerőst nem láttam. És a legvégén a dolgoknak, 

ez szerdai nap volt már, Sălăjan megkérdezte, hogy ki volt az, aki utánam szólt? Viszont 

gondoltam, hogy könnyen azonosíthatják, végül is megmondtam az utolsó vallomásomban, 

hogy Király Ernőnek is odaadtam. 

G:  Mit azonosíthatnak?  

K:   Őt. 

G:  Hogy? 

K: Megnézte a szekus.  

G:  Aztán abból nem következik, hogy ... 

K: Ő keresett engem. Miért keresett engem? És akkor esetleg őt is behívják, mint Nagy Bélát, 

és esetleg ő is ...Én nem beszéltem vele ebben a periódusban (...) Akkor Király Ernő 

megmondja, és végül megmondják, hogy megint hazudtam, és akkor megint az egész 

hazugság, tudod?  

G:  És aztán mi van, ha azt mondják? 

K: Azt akartam, hogy legyen lezárva az ügy. Na mindegy. Bevisznek a szekura és azzal 

kezdik, mondjam meg, mi az igazság? Kérdések pergőtüze kezdődik. Akkor mondja Sălăjan, 

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. /180. o./ 

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!” (Értettem!) 

(derültség)
51
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K: Veled is? 

G: Persze. 

K: Álljak lábujjhegyre, és kézzel támaszkodjak neki a falnak. Azt mondja Sălăjan, hogy ezt 

egy ember nyolc percig bírja, én húsz percig fogok így állni. Levettették velem a kabátot, 

hogy jobban tudjak állni, levettették a cipőmet...  

G:  És akkor mi van ezzel? Ez egy ilyen tornamutatvány volt?  

K: Igen, ez egy tornamutatvány volt, a kezemet végül már nem bírtam tartani, a bal kezem 

elfeketedett ...És akkor jött és rugdosta a lábamat, hogy hátrébb. Jött és rugdosta a lábamat.  

G:  És ha azt mondtad volna, hogy nem csinálod? 

K: Nem tudom. Valószínű azzal folytatták volna amivel folytatták. Akkor jött Radu, hogy mit 

akartam én Eminescunak a 67-es kiegyezésről budapesti lapban írt cikkével? Megjelent a 

válogatott műveiben és én kigépeltem. Mondom, érdekel a történelem. Igen? S akkor 

hozzáfogott a hátamat és a vesémet ütni. 

G: Mi van abban a szövegben? 

K: Magyargyalázás ...még hogyha olyan nép lenne, mint a francia, amelyik egy kultúrnemzet; 

a németektől koppintottak mindent... 

G: Aha... 

K: Na és az előző évben kiírtam, hogy melyik iskolának hány román és hány magyar helye 

volt ...Ezért is rámvágott néhányat ...Közben érdeklődtek, hogy van-e valamilyen 

betegségem? Mondom, igen, a szívemmel. Ez határozottan idegesítette őket. Azt mondja 

Sălăjan, na jó, most mást csinálunk. Szkopolamin. Ezt még az első este elmagyarázta, hogy a 

szkopolamint a Gestapo használta vallatásra, és hogy majd attól vallani fogok. 

G: Ezt nekem is mondták, de aztán megkérdeztem Csíki Csabát. Kiderült, hogy 

ellenőrizhetetlen pszichikai hatást vált ki. Nagy dózisban megint nem alkalmas, hogy az 

ember koherens válaszokat adjon. 

K: Én megnéztem egy lexikonban. Súlyos károkat okozhat az agyban. A szellemi 

integritásomat féltettem ...Radu előszedett egy fecskendőt. Lévén, hogy az én esetemben 

abból, amivel fenyegetőztek, a nyolcvan százalékát beváltották, úgy saccoltam, hogy 50 % az 

esélye annak, hogy valóban scopolamin ...betódultak heten-nyolcan, hozzáfogtunk huzakodni. 

Üvöltöttem, mint egy sakál. Egy adott pillanatban láttam, hogy mindenki ijedten néz rám. 

Leültettek, hoztak egy pohár vizet. Közben lázasan töprengtem, van értelme? Úgyis 

megegyeztünk abban, hogy vállaljuk ezt az egész ügyet. Megjátszottam, hogy teljesen tönkre 

vagyok menve. Feltették a kérdést, és bámultam bambán ...Előzőleg egy Fărcas nevű 

kapitány, akinek a feleségével együtt tanítottam, bejött és azt mondta, hogy ő kicsi fiú itt, 

/181. o./ de ha lesz valami mondanivalóm, akkor hívjam őt. És lévén, hogy vele nem volt 

semmiféle konfliktus, végül azt mondtam, hogy küldjék be Fărcaşt.. Bejön. Alig tudta 

kitessékelni Radut, aki halálosan meg volt sértődve, hogy ő nem lehet ott. Ha bármelyik, 

amelyik engem vert, ott lett volna, nem mondtam volna semmit. Leírtam azt a mondatot, hogy 

az ELLENPONTOK itt Nagyváradon készült, és nekem is részem van benne. Azt mondtam, 

látja, hogy őszinte vagyok, de lenne egy kérésem. Engedjenek engem haza, legyek még egy 

fél napot a családommal. Holnap bejövök, s mindent elmondok. Biztos voltam benne, hogy ha 

én ezt leírom, akkor jön a per. Egyébként volt még egy feleresztett léggömböm a 

kihallgatások alatt. Mondják meg, hogy mit írjak. Leírok mindent, én nem bírom a verést. Azt 

mondták, hogy nem, én írjak le mindent, ők nem mondanak semmit ...Rendben van, nem 

enged haza, de lenne egy másik kérésem. Vigyenek engem oda Attilához... – minek verjék itt 

tovább – mondjam meg neki, hogy én elmondom, ami volt. Azt mondja, az nem lesz jó, 

beszéljek vele telefonon. Ki tudja, milyen titkos jeleink vannak. Akkor hívja fel ő. És akkor 

vette a telefont, feltárcsázta. Úgy csinált (A-hoz) mintha veled beszélt volna.  

A: Nem. 
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K: Nem írtam még egy fél oldalt sem, amikor belépett Raţ. Jöjjön mondja meg Attilának, 

mert nem hiszi el. És akkor kezdtek vitatkozni Fărcaşsal, hogy hátha nekünk titkos jeleink 

vannak. Odavittek a szobájába, kinyitották az ajtót, Attila ott ült az ajtó mögött, én kinn 

voltam a folyosón. Azt hiszem, szó szerint így mondtam: Attila így nincs semmi értelme..  

G: Magyarul mondtad?  

K:  Magyarul... 

A:  Én végig magyarul beszéltem. 

K: Én is magyarul mondtam el nekik. Magyarul mondtam el ennek a Fărcaşnak is a dolgokat, 

és együtt fogalmaztuk meg románul ...És akkor Attila feltett egy kérdést, amin aztán ...előbb 

csak Icuval ketten röhögtünk egy hétig, egy hét múlva Attilának is leesett a tantusz. Azt 

kérdezte: mindenkiről? (derültség) Akkor én nyeltem egyet és azt mondtam, igen. Hát mit 

lehetett mondani, amikor ott állt melletted négy szekus?  

G:  Igen, mind a kettőtökről. 

K: Nem, mert rólad is mondtam, bár nem sokat. Akkor elmondtam, hogy itt készült, hogy 

Attila volt a főszerkesztője az ELLENPONTOKnak, én egyedül nyomtattam, amikor a 

feleségem nem volt otthon. Elmondtam a szita-módszert. Ez nagyon tetszett nekik, mert 

sorban jöttek, és mindegyik megkérdezte, hogy is van ez ? Elmondtam, hogy mit csináltam az 

írógép betűivel. Azt mondja Sălăjan, hogy ki fogják kotorni a Körösből. 

G:  Nekem mondták, hogy ki is kotorták már. (derültség) 

K: Elmondtam, amit én írtam a szamizdatba. 
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TKA:   Feltették a kérdést, hogy más ki írt? Tudtommal Attila írt, mást nem tudok. Gézáról 

csak olyan vonatkozásban volt szó, hogy beszéltünk-e Gézával erről? Azt mondtam, hogy 

csak a Memorandummal kapcsolatban. Tehát még csak arról sem... /182. o./ 

K: Te írod a visszaemlékezéseidben, hogy többször is berohant Raţ, hogy a többit mind Ara 

írta? Ezt valahogy nem fogadták el.. 

TKA: Persze, hogy nem fogadták el, mert nem is volt egységes a stílusa. Az lett volna a 

helyes, hogy amikor megegyeztünk abban, hogy adott helyzetben felvállaljuk az írásokat, le 

kellett volna ülni, s a stílusjegyek alapján szétosztani az írásokat. 

TI:  Az a kérdés, hogy voltak-e példányok a kezükben? 

K: Nem tudom megérteni, hogy miért nem mutatták meg, hogy né, válassza ki, melyik cikk volt 

a magáé? Ez lett volna a legkézenfekvőbb bizonyíték a bűnösségre, nem? 

TKA: Én pontosan elmondtam cím szerint, hogy ebben a számban ezt írtam, abban azt. 

K: De hát két szám volt a kezükben, amit Keszthelyi Andrisnál találtak. A többiről nem tudtak! 

TKA: Hogyhogy csak két szám? Abból, hogy Sălăjan azt mondta, hogy legalább a kettes 

számot adjam oda neki, én arra következtetek, hogy csak a kettes szám nem volt a kezükben, 

a többi igen. Hogy mi módon jutottak hozzá, erre nem tudok válaszolni.
52

 

 

Budapest 1986  

K:  Kiszálltak és elvitték az írógépet, azzal az ürüggyel, hogy nem készült-e az én 

írógépemen. 

I: Én kértem Andrástól elismervényt. (...) Jött még egy pasas. Nem akartam őket beengedni. 

Képzeld, azt mondja: „édes Ilonkám, ez a léggömb elpukkant”, ezt nem lett volna szabad. 

Elismervényt Karcsinak fognak adni, azt mondták.  

K: Hm, igen, adtak ...miután mindezt leírtam, elvitték gépelni. Átolvastam, s aláírtam. 

Kíváncsi voltam, elengednek-e? Bejön Sălăjan, leül velem szemben: beszéljünk úgy, hogy ő 

románul beszél, én meg magyarul, mert ki-ki a saját anyanyelvén fejezi ki jobban magát. Azt 
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kérdezi, hogy a filozófiát milyen nagy fejezetekre osztanám? Elmondtam. Azt mondja, tudom 

már, miért csinálták maguk ezt az egészet. Attila is pont ezt mondta nekem. Mi 

tulajdonképpen az arisztotelészi filozófiát alkalmaztuk napjainkra, ami nagyon helytelen. Az 

ideológia is a filozófiának ez egyik fejezete... Erre a beszélgetésre volt nekem szükségem. 

(derültség) Ő nem barátja az erőszaknak, de néha hasznos. Ő nagyon sajnálja, hogy velem 

szemben ilyen eszközöket kell alkalmazni. Ez nem bocsánatkérés, de ha akarom, vehetem 

annak is. Megkérdeztem, hogy ha semmi közöm nem lett volna az ELLENPONTOKhoz, 

akkor is végigcsinálják ezt velem? Azt mondja, lehet. Aztán bejött Radu. Nyilván beküldték 

őket „békülni”.  

A: Ételt nem hoztak?  

K:  De, hoztak valami ételt is. 

A: Én nem ettem semmit, s akkor felháborodottan kérdezték, hogy azt hiszem meg van 

mérgezve? (...) /183. o./ 

K: Bejött aztán Dulama. Kiderült, milyen nagy surmó. Beküldték és azt sem tudta mit 

mondjon. Én általában nem reagáltam arra, amit mondtak. (...) Csütörtök reggel hét órakor 

hazaengedtek. (...) Pénteken kilenc órakor megjelenik Fărcaş, és bekísér. Ott ültem vagy húsz 

percet egy szobában, s akkor mondta, hogy mehetek tanítani. Épp hogy elértem az órámra, azt 

hiszem tíztől volt.
53

 

Tóthék kihallgatásainak tényeihez kommentárt fűzni fölösleges. Pusztán az a feltételezése, 

meggyőződése nem megalapozott, hogy a szekuritáté a kihallgatások idején birtokában lett 

volna azoknak a lapszámoknak is, amelyeket nem találtak meg Keszthelyinél, vagyis az l-6. 

számokat. Szőcs Gézán kívül, senkinek sem mutattak ELLENPONTOKat. Takács Ferenc, mint 

később látni fogjuk, az első beszélgetésen azt állítja, mutattak neki ELLENPONTOKat, a 

második nyilatkozatában viszont elbizonytalanodik. Molnár a január 6-ai házkutatás 

alkalmával meglepetéssel tapasztalja, hogy az első számban megjelent verséről, melynek 

kéziratát felfedezték a szekusok, fogalmuk sem volt. Sőt az egyházi vonatkozású írásokról is 

csak igen ködös elképzeléseik voltak. Ha ő nem szólja el magát abban a tudatban, hogy a 

többiek már beismerő vallomást tettek, akár le is tagadhatta volna a négyes számba írt 

recenziót. 

Tóthékat, a lebukást lezáró beismerő vallomások után, emlékezetük szerint, háromszor 

hallgatják még ki, 83. február 3-án, március 15-én, és május 17-én. 

TKA: Amikor a novemberi kihallgatások lezárultak, úgy gondoltuk megpróbálkozunk, hátha 

ebben a helyzetben befogad bennünket a magyar állam. Január elején elmentünk a kolozsvári 

főkonzulátusra, és beadtuk az áttelepedési kérelmünket. 

TI: Ahányszor jártunk a konzulátuson, utána mindig behívattak. 

TKA:  Megkérdezték, mit csináltunk az eltelt periódusban. Én azzal kezdtem, ha jól 

emlékszem, hogy beadtuk az áttelepedési kérelmet. Következésképpen tudták, hogy nekünk 

ez az ügy folyamatban van. 

K: Mit írtatok abba a rubrikába, hogy miért hagyjátok el Romániát? 

TKA: Na most a románoknak, vagy a magyaroknak? Nyilván nem ugyanazt írtuk be. A 

magyaroknak röviden leírtuk, mi történt velünk. Leírtam azt is, főleg a fellebbezésben – kicsit 

elvont eszmefuttatás volt –, hogy mi is a haza. Hazának neveztem azt a társadalmat, amiben 

az ember jobbító szándékkal tud is valamit cselekedni. Vázolva az addig történteket, 

próbálkozásaimat nemzetiségi vonatkozásban, az összes romániai próbálkozásaimat, amíg 

eljutottam az ELLENPONTOKig. Elmondtam röviden a szerepemet benne, azt, hogy jelenleg 

milyen helyzetben vagyunk. A cselekvés lehetősége megszűnt számunkra, vagyis az 

Erdélyben tartózkodásunk értelme is megszűnt. 

K: Ők hogy reagáltak erre? 
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TKA: Voltunk kihallgatáson, ott megkérdezték, mi történt velünk. Véleményt nem 

nyilvánítottak. Egy Antal nevű férfival beszéltem, aki hivatalnokként viselkedett, olyan 

értelemben, hogy továbbította a kérelmünket, aztán továbbította az elutasító választ is. Azt 

mondták, nem kötelesek indokolni.  

K: Hányszor utasítottak el? /184. o./ 

TKA: Egyszer. Másodszorra befogadtak. Ennek megvan a maga története. December elején 

írtam egy levelet Illyés Gyulának, amit átcsempésztek. Én futólag ismertem őt, jártunk 

egyszer nála Icuval ketten. Erre utalva elmondtam röviden, hogy mi történt velünk. Kértem a 

segítségét, hogy áttelepedhessünk Magyarországra. Gyula bácsi meghalt ‟83 áprilisában, s 

ahogy később hallottuk – Flóra néni ezt meg is erősítette –, Gyula bácsi rábízta, hogy Flóra 

néni segítsen bennünket a továbbiakban ...Aczél meg is ígérte Flóra néninek, hogy ezzel nem 

lesz probléma. Ennek ellenére mi megkaptuk az elutasító választ. Eléggé elkeserített 

bennünket. Pozitív válaszra vártunk, mert sokat késett. Júniusban újból kértünk kihallgatást, s 

akkor én elmondtam, hogy mi Nyugatra is mehetnénk.  

K: Ez így is volt? 

TKA: Elmehettünk volna Amerikába, vagy Németországba akkor. Lettek volna emberek, 

akik segítettek volna ebben. Mi nem akarunk oda elmenni, annak ellenére, hogy túlságosan 

nagy nyelvi problémáink nem lennének. Mi magyaroknak érezzük magunkat, és ezért 

Magyarországon szeretnénk letelepedni. Hát, ez nem hatotta meg őket. 

TI: Mielőtt megkaptuk volna a magyar választ, beadtuk a románokhoz is az elmeneteli 

kérelmet.
54

 

A ’83. március 15-i kihallgatásnak két kiváltó oka is lehetett: az egyiket a 

„Visszaemlékezések” alapján idézem, a másikat a göteborgi beszélgetés nyomán. 

„A folytatás (a lapkiadásé) gondolata még kísértett egy darabig. Március elején újból a 

magyar konzulátust járva áttelepedésünk ügyében, a szerkesztőségi törzs gárda tagjai, vagyis 

Szőcs Géza, Ara-Kovács Attila, a feleségem és én, összejöttünk a Géza kolozsvári lakásán, 

ahol erről a kérdésről tárgyaltunk. A bömbölő rádió társaságában fejtettük ki véleményünket. 

Mindenekelőtt Ara kardoskodott amellett, hogy tovább kell csinálnunk. Géza lényegében 

egyetértett vele, magam azonban elleneztem ezt. A fent sorolt indokokon kívül (korábban 

arról beszél, hogy nem volt joguk a velük érintkezésbe kerülőket, akik otthon akartak maradni 

és hasznosan dolgozni, meghurcolásoknak kitenni, hisz ők fél lábbal a börtönben, fél lábbal 

az emigrációban éltek) mindenekelőtt az motiválná, ha tényeket tárnánk fel az erdélyi 

valóságról. Ezek egy része azonban hozzáférhetetlen, ugyanakkor olyan információs hálózatra 

lenne szükségünk, aminek kiépítése még lebukásunk előtt sem lett volna lehetséges, különös 

tekintettel az állambiztonsági szervek által létrehozott ellenkező előjelű információs hálózatra. 

(...) 

Március 15-én újból kihallgattak bennünket a váradi szekun. Elébem tettek egy gépelt és 

aláíratlan szöveget
55

 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 változatát, amiben előrelátóan már akkor 

megegyeztünk. Ez kihallgatóimat ki hozta ugyan a sodrából, de brutális eszközökhöz már 

nem folyamodtak. Az eset azonban meggyőzött arról, hogy valóban meglehetősen jól 

dolgoznak a »fiúk«, s ez megerősítette a tevékenységünk folytatásával kapcsolatos 

fenntartásaimat”.
56

 /185. o./ 

 

Göteborg 91 

TKA: Akkoriban volt nálunk Hamburger Mihály és Erdélyi Ági. 
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K: Miért csak egy héttel a látogatásuk után vittek be? 

TKA: Igazad van, körülbelül egy hétre rá lehetett. Sălăjan azt mondta, hogy ha nem akarom, 

hogy azonnal kirúgjanak a tanügyből, akkor többet ne találkozzam Attilával. Mondom jó, ha 

legközelebb találkozni fogok vele, közölni fogom vele, amit mondott. Hazamegyünk, nem 

telik bele egy félóra, megjelenik Attila. Mondom Attilának, hogy ezt és ezt mondta Sălăjan. 

Nem fűztem hozzá semmilyen kommentárt. Attila rámnézett, azt mondta jó, és elment. Ettől 

kezdve halálosan meg volt sértődve. Mi nem mentünk hozzá, ő nem jött hozzánk. 

K: Ez a Hamburger-féle látogatás hogy zajlott le?
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TI:  Attilához jöttek, s ő hozta le őket kifejezett kérésükre. Mert Miska meg Ági ragaszkodott 

hozzá, hogy lejöjjenek, mert hoztak valami élelmet is...  

TKA:  Attila ismerősei, általában a mi ismerőseink is voltak.  

K: Arról beszámoltak, hogy voltak Kolozsváron is ?  

TKA:  Mondták, hogy voltak, de hogy kinél, nem. 

K: A Beszélőben azt írták, hogy tőletek mentek Arához, el is tévedtek, alig maradt egy félóra a 

beszélgetésre. 

TKA: Hozzánk együtt jöttek. Attila a magyarországi ismerőseit kicsit titokban tartotta 

előttünk. Közölte rendszerint, hogy ki volt nála, hogy megint jöttek, s ilyen felkiáltásokkal 

fűszerezte: „Még nem ismeritek? Igazán meg kellene már ismerkedjetek velük!” 

K: Erre a „kapcsolat-monopóliumra” nagyon élesen emlékszem én is.  

TKA:   Ennek a „kapcsolat-monopóliumnak” egyik érdekes megnyilvánulása volt ...meséld 

el, Icu! 

TI: A SZER-re gondolsz? (...) Arra emlékszem, hogy Attila lejött hozzánk, du. háromnegyed 

öt volt. Nagyon feldobva közölte, hogy minden rendben van, a hír kijutott, ekkor és ekkor 

fogja bemondani a SZER. S akkor Attila elment. És akkor úgy összeomlott bennem egy 

csomó minden. Hogy mi ezt az egészet úgy csináltuk végig, hogy fogalmunk sem volt arról, 

hogy megvan-e szervezve valamiféle védelem. Konkrétumot sohasem lehetett tudni. Úgy 

éreztem, hogy csúnyán át vagyunk verve, mert Attilának megvolt a lehetősége, hogy bízzon 

valamiben, de nekünk ez sem adatott meg. Velünk nem közölte csak a kész tényt 

...Bemondták, hogy vertek engem, holott nem vertek. 

K: Nem kérték számon a szekun, hogy fals híreket mondott be a SZER ? 

TKA+TI: Nem, soha. 

TKA: Viszont érdekes, hogy Kertész Éva és Szilágyi Teri épp bent voltak a szekun. Ahogy 

bemondta, azonnal elengedték őket. Ők legalábbis így mesélték.
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Mint majd látni fogjuk, az állambiztonság a Székelyföldön egészen másképp reagál a SZER 

bemondásaira. Az ügy lezárását a BB86 alapján kísérhetjük figyelemmel. /186. o./ 

K: Az utolsó tárgyalás május 17-én Raţ-cal és Sălăjannal volt. Délelőtt engem hívtak csak be. 

És akkor megint feltette Sălăjan a kérdést, hogy végeredményben miért csináltam ezt? 

Mondom, ebben az országban rengeteg probléma van, és ezeket nem lehet nyíltan 

megtárgyalni. Ezt az egyedüli módot láttam arra, hogy ezek valamilyen módon felvetődjenek. 

Hát milyen problémák? Például a nemzetiségi kérdés. Milyen kifogásaim vannak. Hát 

mondom én örömmel tárgyalok, de nem úgy, ahogy mi most. De mégis! ...Akkor elmondtam 

az óvodáktól kezdve mindent. (...) Délután vissza kellett menni, mert Bukarestből jött le egy 

pasas, és az mindenkit akart látni. Mindenkit behívattak, aki érintve volt, és mindenki kellett 

adjon egy nyilatkozatot. Hogy Románia ellen soha ebben a büdös életben nem teszünk 

semmit. Egyedül Icunak, meg nekem kellett odaírni, hogy ezt abban az esetben sem, ha 

külföldön telepszünk le. Azt kérdezte a bukaresti pasas: milyen alapon csináltam én ezt? 

„Cine v-a dat mandat?” (Ki hatalmazta fel önt?) 

G: Igen te, ezt tőlem is százszor. 
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K: Véleményem szerint az értelmiségnek mindig is az volt a feladata, hogy a nép problémáit 

megfogalmazza, legalábbis a felvilágosodástól kezdve, de szerintem még azelőtt is. 

Elgondolkozik, s azt mondja: hát igen...
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TÓTH ILONA 

 

K: ...A te kihallgatásod párhuzamosan zajlott a többiekével?  

TI: Igen, de első pillanattól nem voltam számukra fontos. Amikor Karcsit átvitték egy másik 

szobába, én ottmaradtam a húgommal. András őrnagyot kértem meg, hogy engedjék el, mert 

kiskorú. El is engedték azzal a meghagyással, hogy a buszhoz megy, s egyenesen haza. Azzal 

kezdte Raţ őrnagy, hogy írjam le, ki volt nálunk azelőtt egy héttel.(...) mondjam el, hogy mit 

beszéltünk. Azt mondtam, hogy nem emlékszem már ki volt nálunk. Nem baj, emlékszik ő: 

Bollobás Enikő, Rékasi János, Szőcs Géza.(...) A Bollobás névre nem emlékeztem csak az 

Enikőre.  

TKA: Én még arra sem. Ők mondták. Eleve azzal jöttek, hogy ezek ott voltak nálunk. 

TI: Úgy tettek, mintha egy tényből indulnának ki. Írjam le, mi történt? Nincs ceruzám. Kért 

egy tintaceruzát a portástól. Az nem írt a sima papíron. Szarakodtunk egy csomót. Akkor 

leírtam azt, hogy ők beszámoltak arról, hogy mi újság Magyarországon. Mi arról beszéltünk, 

hogy vagyunk. Teljesen közömbös témák. A férjem kiment a nyulaknak enni adni. A nyulak 

legalább háromszor előfordult, s Raţ végül már az Istennel káromkodott, hogy hagyjam már 

azokat a kibaszott nyulakat. Elolvasta, amit írtam, de nem érdekelte igazából. Beküldte 

Dulamát. Nem emlékszem, mit kérdezett, csak azt mondtam, nem értem. Bedühödött, hogy 

nem tudok románul? Akkor jött be András őrnagy, Kis, Raţ, s még egy férfi, akit soha később 

nem láttam: cigányos, ötvenen jóval túli, pocakos pasi, remekül, ízesen beszélt magyarul. Ezt 

nagyon érdekelte például a te személyed is ...hogy mi van a Molnár Jancsival? Mondom 

neked elég gond bejárni a körre, mert messze /187. o./ laksz, nem tudod összeegyeztetni a 

munkáddal. Ismerem-e az ismeretségi körödet ott kint? Én csak a váradiakat ismerem. Hogy 

mit csinál a feleséged? Tudomásom szerint nincs állása. Amikor Baba kijárt helyettesíteni 

valahova, arról azt mondtam, hogy tudok. Aztán még egyszer visszatért rád, hogy milyen 

ember vagy te? Mondom, nemrég ismerem ezt az egész Ady-körös társaságot.  

K: Erről nem kellett nyilatkozatot írni ? 

TI: De János, ezt tintaceruzával kellett ...Kérdezték, hogy mit tudok az ELLENPONTOKról? 

Nem írtam semmit. Akkor visszatért rá András, vagy Raţ. Mondom, hallottam a SZER-ből, 

meg mondták kolozsváriak is, hogy keresik. Hogy mondtam-e a Piriék nevét? Feltételezem, 

hogy igen, mert szóba került. Nem láttam belőle egy számot sem? Nem. Ott szoktam-e lenni, 

amikor a férjem Arával beszélget? Néha ott. Miről szoktak beszélgetni? Heidegger, meg 

ilyesmi. Amíg írtam, egyedül hagytak. Bejött András őrnagy, s mind morfondírozott: nem jól 

van ez így, Ilonka, nagy baj van, ez a léggömb elpukkant. Amikor a második, vagy a 

harmadik változatát írtam már annak a rohadt vasárnapnak, bejött, s azt mondja, Kertészék 

nem vonakodnak úgy, mint én. Azt is mondták, hogy Ara és Géza is bent van. Raţ éjfélkor azt 

mondta, hogy : folytassuk ma, vagy hazamegy aludni? „Már két napja nem aludtam, szeretnék 

inkább aludni.” Ő sem aludt már néhány napja, mondja. Mondom, magának ez a munkája. 

Reggel nyolcra menjek be, mondta. 

Hétfőn reggel, amikor bementem, ment a reggeli zenés műsor a rádióban. Raţ hallgatta, és 

nagyon kipihentnek látszott, és nagyon jókedvűnek ...Otthagyott András őrnaggyal. András 

azt mondja, hogy a férjem belekeveredett valamibe, s ne higgyük, hogy a többi is olyan, mint 

a férjem. Attila és Géza nem vonakodik mindenfélét ránkmondani. 

TKA: Ezt nekem is mondták. 
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TI: Hogy Karcsi egy gyenge jellem. Tényleg jellemző Attilára, hogy ha megdühödik, és 

valakit szét akar szedni, a jellemébe mászik bele. Raţ nagy élvezettel taglalta, hogy Géza és 

Attila miket mondanak Karcsira. Azt András mondta, hogy győzzem meg a férjemet, jobb ha 

elmondja az egészet, ha már belekeveredett ennek a bandának a hálójába. Még tisztázhatná 

magát, hassak rá. Akkor András azt mondta, üljek le és írjam le, hogy mi közöm az 

ELLENPONTOKhoz. De hát leírtam már tegnap, hogy nincs semmi közöm. Üljek le, nézzem 

meg, itt a férjem nyilatkozata. Kiment. Tényleg a Karcsi írása volt. Nem volt sokáig kint, de 

elég volt arra, hogy lázas sietséggel elolvassam mindkét oldalát. Arra vonatkozott, hogy a 

felesége nem tud az ELLENPONTOKról. Visszajött András őrnagy: a férje mondta, hogy 

maga ott volt, amikor a férje egy fiókba tette.  

TKA:  Azt csak mondtam, de nem írtam. 

TI: Azt mondtam, lehet, hogy láttam, de nem emlékszem rá. Akkor ezt leírtam. Bevonult az 

egész banda. András őrnagy elmondta, hogy Keszthelyi Andrist elkapták. Nincs miért tovább 

tagadni. Menjek és mondjam meg a férjemnek. Már kísértek is ki. Óriási nagy teremnek tűnt, 

Karcsi ott ült egy sarokban egy asztalnál. Valami eszméletlenül nézett ki. Azt mondtam, hogy 

szerbusz. Ő is azt. Mást nem mondtunk egymásnak.  

K: Ők megelégedtek ennyivel? /188. o./ 

TI: Semmit nem mondtak. Kiengedtek. Az utcán kérdeztem meg Karcsitól – akkor nagyon 

kellett hallgatni –, hogy vertek? Karcsi bólintott. Elmentünk a Gongba
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, megittunk egy 

konyakot, s hazamentünk ...Engem többet nem vittek be akkoriban.
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KERTÉSZ LÓRÁNT 

 

KL: Egy váróterem félébe vittek be, ami valószínű a legénység politikai kiképzésére szolgált. 

Románia történelmével, politikájával kapcsolatos montázsok, szlogenek voltak a falon. Egy 

1880-ból származó dokumentum cirill betűvel volt írva. Akkor döbbentem rá, hogy mennyire 

szlávos volt az a kultúra. Tanácstalanul bámultunk egymásra, megszólalni nem mertünk. 

Talán órákig ültünk ott. Később felvittek az emeletre. Előbb öcsémet és Mártát vitték el 

külön-külön. Egy egészen pici szobába vittek, ahol egy asztal volt, két szék és a falak. 

Próbáltam magyarázatot kérni arra, hogy mi történik velünk, de nem álltak szóba velem. Egy 

adott pillanatban megjelent Sălăjan, s azt mondta anyámnak: a maga fiai valami olyasmit 

csináltak, amiből nagy baj lesz. Talán tíz óra lehetett, amikor azt mondták anyámnak, hogy 

mehet haza. Majd egyszer Raţ őrnagy jött be. Hangsúlyozta, hogy én egy rendes ember 

vagyok, de nagy szarba keveredtem, és lenne lehetőség arra, hogy korrigáljam. Erre én 

nagyon készségesen reagáltam. Én is szeretném tudni, mi ez az egész. Megkérdezte, ismerem-

e Arát, Arany Lacit. Készségesen elmondtam, az összes közhelyeket. Hangsúlyoztam, hogy 

én reggeltől estig dolgozom, az egyetlen szórakozásom, ha este hazamegyek, meginni egy 

kupica pálinkát, s ágybaborulni. Olyan tizenegy óra tájban kiengedtek. Kérdezte, hogy 

ismerek-e valami szamizdatot? Mondom, hallottam róla, tudom, hogy Magyarországon van 

ilyen, de nem hiszem, hogy át lehetne csempészni ilyesmit a határon. Felmerült konkrétan az 

ELLENPONTOK, hogy hallottam-e róla? Nem. Valakitől hallották, hogy ez itt megy ...úgy 

éjféltájban értem haza. A felfordulás közepén ott ült anyám, Józsa Márta meg Attila öcsém. 

Nézték a sütőben hagyott szénné égett csirkét. Pár szót váltottunk csak, annyit tudtam meg 

Attilától, hogy Arát és Tóth Karcsit is bevitték, és hogy náluk is folyt házkutatás. Nem volt 

több három-négy percnél. Csengettek. Vérfagyasztó volt ez az éjszakai csöngetés. 

Kinyitottam a redőnyt. „Îmbracă-te şi hai!” (öltözz fel és gyerünk!) – mondta a már ismert két 

fickó, aki korábban is elszállított. Két dolog volt bennem: rettenetes rémület, hogy mi fog 

most velem történni? A másik a szégyen: miért én, s mit gondolnak ők, hogy miért én? Egy 
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pillanat volt az egész, anyám megérintett, talán az öcsém is. A zöld Daciába ültettek megint. 

Nem a Fő utca felé mentünk, hanem a Vámház utcán a Nufărul (Tavirózsa) negyed felé. 

Egyszerűen nem tudtam elképzelni, mi történik. Csak pillanatok választottak el attól, hogy 

félelmemben össze ne pisiljem magam ott a hátsó ülésen. Arra gondoltam, hogy az Ara 

lakására visznek? Vagy ki a városból egy elhagyott helyre, az erdőbe? Rettenetes állapotban 

voltam, reszkettem. Szerencsére olyan sötét volt a kocsiban, hogy nem láthattak. A piac 

sarkánál a városközpont felé /189. o./ fordultak, s ez némileg megnyugtatott. Bevittek egy 

emeleti terembe, ahol egy meglehetősen züllött képű, rossz fogazatú, barna öltönyös fickó, 

meg egy hatalmas nagydarab lenyomtak egy székre. Elém löktek egy nagy stóc papírt, 

írószert, s azt mondták, írjak le mindent, amit tudok. És most az igazságot mondjam. Már 

előzőleg a rettegés elviselhetőségének a határán voltam. A nagydarab fickó lecsatolta a 

karóráját, feltűrte az ingujját, s „bátorítólag” rámtette a kezét. Egy kis szünet állt be, 

átgondolhattam a helyzetemet. Be kellett lássam itt nincs mit tenni, ártatlanul össze fognak 

verni, megkínoznak, ez egy teljes képtelenség. Elkezdtem ordibálni, méltatlankodni, hogy ez 

jogtalanság, ez az ember részeg ...Belépett Sălăjan, hogy mi a baj? Mondtam, hogy én ezt az 

egészet nem értem, ez az eljárás jogtalan, ráadásul ez az ember, aki engem kérdez, holt 

részeg. Feljelentést fogok tenni, bíróság elé viszem, senkinek nincs joga ilyet csinálni. Tele 

volt a nadrágom. Végső kétségbeesésemben csináltam ezt. Nem volt benne semmiféle taktika. 

Ezután tónust váltottak, hogy ki volt az, aki részeg? Rámutattam az illetőre. Ők állították, 

hogy nem részeg, én állítottam, hogy igenis az. Ez így folyt egy darabig. Közben 

érintőlegesen feltettek ilyen kérdéseket, hogy ki az a Bollobás Enikő, ki az a Szőcs Géza, meg 

Ábrám Panka. Nevek merültek fel, azoknak a listája, akik az utóbbi félévben nálunk jártak. 

Semmi érdemlegeset nem tudtam mondani. Ezek után hajnali 3-5 között elengedtek azzal, 

hogy reggel menjek be dolgozni, mintha mi sem történt volna. Mint egy nagy titkot közölték, 

hogy itt egy rettenetes dolog történt. Ara és társasága nacionalista tevékenységet folytattak, s 

csináltak egy folyóiratot. Egyik ámulatból a másikba ejtettek. A csodálkozásom részben 

teljesen őszinte volt, részben rá is játszottam. Azt mondták, megtiltják, hogy ezentúl ezekkel a 

hazaárulókkal, mint Ara, Tóth Karcsi, Szőcs Géza, öcsém, Józsa Márta, találkozzam. Sălăjan 

közölte, hogy ezek számára hosszú börtönbüntetés van kilátásban. Még nem tudják, ki az, aki 

rendesen fog viselkedni, és talán elkerülheti a börtönbüntetést. Először már írtam egy 

nyilatkozatot, ezúttal szintén írtam egy rövidebbet, valószínű ugyanarról.  

K: Attilát és Mártát nem vitték vissza akkor éjszaka? 

KL: Akkor nem. Azt hiszem öcsém mondta, amikor hétfőn hazajöttem a munkából, hogy 

Szőcs Géza eltűnt.  

K: Honnan tudta ezt Attila?  

KL: Arától, meg a városból. 

K: Csakhogy Gézáról ezt nem volt, aki elmondja! Ő maga nem mondhatta, mivel „eltűnt”. 

KL: Ó igen. De a szekusok mondhatták ...Látod, ez milyen érdekes? A romániai csepűtelefon 

hírközlés-rendszerében nem is a hitelesség, hanem maga a hír volt a fontos. A hitelesség nem 

nagyon érdekelt és a forrás sem. Nagyon aggódtunk. Mi nem tudtuk, hogy nem a szekuritáté 

tartja-e fogva. Két vagy három napra rá meghallottuk a nevünket a SZER-en. Ez sokkszerű 

volt számomra ...Azonosítottam magam ezzel a társasággal, és ezt kezdtem így elfogadni. Ara 

volt nálunk, s ő mondta, hogy felvállalta az egészet. Az az érdekes, hogy a SZER közlése után 

másnap behívatott Raţ, s megkért, hogy találkozzam vele valahol. Abban biztos voltam, hogy 

a találkozást nem tudom elkerülni. Ha akar, bevitet. Akkor megpróbálok, amennyire lehet 

együttjátszani, s talán akkor jobban megtudom, mit akar. Az új bárban beszéltünk meg 

találkát, a Zöld-híd mellett. Raţ bent várt, italt /190. o./ rendelt, s én azt mondtam, nem 

szoktam inni. Ez teljes ellentmondásban volt korábbi nyilatkozataimmal. Rendeltem egy 

kávét, amit mindjárt ki is fizettem. Ő akart fizetni, de nem engedtem, hogy előnyt szerezzen. 

Ezek után főleg Gézáról beszéltünk, hogy hova tűnhetett. Szentül meg voltam győződve, hogy 
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ők tartják fogva. A továbbiakban megjelent a magyar írók tiltakozása, amit a Rádió 

beolvasott. Akkor már kezdtünk bizakodni. Hogy ilyen neves emberek figyeltek fel az ügyre, 

az addig hallatlan volt. Akkor kezdtem úgy érezni, hogy ez már történelem.  

K: Említetted, hogy sok váradi ismerősötöket kihallgatták... 

KL: Terézkét, Kicsi Katit, Karácsony Ildit ...Lehet, hogy többeket megkérdeztek akkoriban, 

de míg ott voltunk nem illett ezután nyomozni. Meg nem is nagyon büszkélkedtek vele. 

Viszont anyám családját Szalacson meglátogatták, határátlépőiket bevonták, székelyhídi 

rokonunkat megkeresték. Apámat András őrnagy kérdezte ki. Munkatársaimat kikérdezték. 

(...) 

K: Egyszer belecsöppentem nálatok egy társaságba. Kiss Tibi, Jurás Tibi, meg valami Tamás 

a csajaikkal... 

KL: Ja igen, Tóth Tamás. Az egy bulizó társaság volt.  

K: Jurás Tibi beleszövődött a lebukásba, Géza szerint... 

KL: Elképzelhető. Ez a társaság belekeveredett egy dologba, ami miatt felhasználhatták őket, 

zsarolhatókká váltak. De ennek részleteit nem kívánom magnóra mondani. (...) Jött az a 

bizonyos május 17-e, ‟83-ban, amikor Attilát otthonról, s engem a munkahelyemről rendeltek 

be. Akkor közölték velünk, hogy bár nagy bűnt vétettünk, a román állam kegyes és 

megbocsát.  

K: Egy bukaresti közölte ezt veled? 

KL: Egy jelentéktelen figura közölte. Viszont Évával a bukaresti beszélt, akinek pár órával 

korábban almát vittem a hotelbe. Sărac, a főnököm mondta, hogy látogassuk meg: régi 

kollégája van itt, osztálytársa volt, csak más vonalra került, elszármazott Bukarestbe. 

Elbeszélgettünk az ipsével, ittunk egy kis konyakot –amit a bukaresti hozott –, elszívtunk pár 

cigarettát. Ő nem tudta, hogy én ki vagyok, én viszont rájöttem, hogy ő ki. Nem mondott 

konkrétumot, de célzott rá, hogy egy egészen speciális ügyben van Váradon. Azt hiszem, 

hogy akkor már az Éva kihallgatása megtörtént. Két kézzel verte ott a táblát, amelyiken 

Románia térképe volt, és ordítva tartott előadást a román rendszer és a határok 

sérthetetlenségéről, jogosságáról. Aztán mindenki aláírt egy nyilatkozatot, hogy a hazánk és 

népünk ellen nem fogunk semmit elkövetni. Raţ közbeordított, hogy a haza és nép helyett, azt 

írjuk, hogy Románia Szocialista Köztársaság. Annyira egyértelmű volt a haza és a nép 

jelentése számunkra, hogy boldogan írtuk le és alá, de az az állat elrontotta az örömünket. 

Aztán közölték Attilával és tudomásom szerint Arával is, hogy egy héten belül hagyja el az 

országot. Amikor hazaértem a május 17-i kihallgatásról, Attila már elment otthonról, de 

hagyott egy üzenetet, hogy a kanadai konzulátusról kerestek, hívjam vissza őket. Elmentem a 

postára – otthonról nem hívtam őket –, s felcsörgettem a konzult. Közölte, hogy megkaptam a 

kanadai állampolgárságot. Ez mind 17-én történt. Ez egy ilyen nap volt.
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 /191. o./ 

 

JÓZSA MÁRTA 

 

1982. november 7-én, a Kertészék lakásában tartózkodó négy személy közül a másik, aki 

még élőszóban adhatja elő meghurcolásának mozzanatait, másképp rajzolja meg az 

eseményeket. Az eltérések esetenként igen lényegesek.  

JM:   Ott álltunk a folyosón. A fiúkat rögtön elvitték. 

K: Kertész Lóri szerint órákig ültetek a váróteremben némán. Attilát, majd téged vittek el... 

JM: Én úgy emlékszem, mi nők maradtunk későbbre. Az biztos, hogy én nem álltam ott 

órákig. Nekem úgy rémlik, hogy Attilát vitték el először, aztán Lórit, s aztán engem. 

Kihallgatóim nevére nem emlékszem, csak a Sălăjanéra. Volt egy arrogáns ifjú pofa is, aki 

miután bevitt, rámparancsolt, hogy írjak le mindent, amit tudok. Teljesen zavarba jöttem, mert 
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fogalmam sem volt, miről kell írni. Ő közben elrohant, s én ültem az üres papír előtt. Amikor 

visszajött, s látta, hogy nem írok semmit, elkezdett fenyegetőzni. Aztán jött egy másik pofa, 

aki szintén nem beszélt magyarul, és egy idősebb alacsony köpcös, aki elkezdett arról 

kérdezgetni, hogy milyen újságokat ismerek. A BESZÉLŐT ismerem-e? „Nem ismerem.” 

Akkor végre kibökte, hogy az ELLENPONTOKról, hol hallottam? Mondom, hogy a SZER-

en. Az igényeiket később kezdték megfogalmazni. Azt akarták tudni, hogy miket hoztam és 

vittem Kolozsvárról Váradra, és fordítva. Jött a fiatal arrogáns ürge, és többször eljátszottuk 

azt, hogy hozom az Ara szemüvegét, vajat, meg könyveket Keszthelyi Andristól. Féltem is 

persze. Időnként megjelent Sălăjan, úgy mutatkozott be, hogy ő a János. Azt mondta, hogy én 

mindenféle sötét dolgokban vettem részt, s ennek komoly következményei lesznek. Ő 

jóságos, és tudja, hogy az én szüleim otthon sírnak, hogy én ilyen rossz vagyok. János és a 

fiatal arrogáns ürge látogatásai közt jó hosszú idő eltelt. Odasétáltam az ablakhoz, megnéztem 

nem lehetne-e kiugrani? Adott pillanatban a fiatal arrogáns ürge kezdte eltépni, amit írtam. 

Valószínű sok krimit nézhetett a tévében, mert felcsavarta a hajam a kezére – emlékszel akkor 

is hosszú hajam volt –, s odavágta egy párszor a fejemet az asztalhoz. De ennek nem volt 

vallatás jellege. El akarta játszani a dühöset. Ugyanezzel a módszerrel egyszer a földhöz 

vágott. A téli kabátomtól fogva fölemelt mint egy zsákot, megrázott, lekurvázott. Ilyeneket 

mondott, hogy jövök ide Váradra fiúzni, s közben az államrendet döntögetem. Nagyjából 

ilyen jelenetekből állt a kihallgatás. Találkozni senkivel sem találkoztam a mieink közül. 

K: Kertész Attilát bevitték hozzád a kihallgatás során... 

JM: Igazad van. Ezt el is felejtettem. Azt hiszem azért hozták be, hogy megbeszéljük, hogy 

üzenetet vittem Arának, vagy valami ilyesmi. 

K: Azt akarták, hogy tisztázzatok valamit, amiről különböző módon nyilatkoztatok? 

JM: Igen. Az úgy volt, hogy álltunk egymással szemben – na persze a kapcsolatunk is szóba 

jött, de az inkább majd Kolozsváron –, s mondták Attilának: Na mondd meg neki, hogy te 

küldted Arának vele azt a mittudoménmicsodát. Végül semmilyen konkrét beismeréssel nem 

zárult a dolog. 

K: A fáma arról szól, hogy Attilát épp akkor vitték be hozzád, amikor téged a hajadnál fogva 

ráncigáltak a földön... /192. o./ 

JM:  Én nem hiszem, hogy ez így volt. Csak az arrogáns fickó, meg én voltunk a szobában. 

Viszont arra emlékszem, hogy feszegetni kezdték a kapcsolatunkat, s akkor mindketten ész 

nélkül kezdtünk tagadni, mert mindkettőnknek folyamatban volt a kiházasodása 

Magyarországra.  

K: Elhitték? 

JM: Nem. Azt kérdezték, mit keresek én vasárnap reggel egy fiatal férfi lakásában, akihez 

semmi közöm? János azt mondta, hogy őt is várja az édesanyja a húslevessel, s miattunk nem 

mehet haza. Amikor így sajnáltatta magát, akkor Attila is bent volt. 

K: Végül is milyen nyilatkozattal engedtek el? 

JM: Azzal, hogy csomagokat vittem Arától Keszthelyi Andrisnak. A Géza neve el sem 

hangzott. Úgy kilenc felé engedtek el.  

K: Volt már Kertészéknél valaki otthon ? 

JM:  Attila volt otthon. Nekem nem volt kulcsom, nem tudtam volna bemenni a lakásba. Várj 

csak! Attilával találkoztam valahol? Vagy vele együtt engedtek haza? Úgy emlékszem, 

együtt. Már akkor sem nagyon értettük, hogyan engedték el őt az előadásra? Lóri is 

pillanatokon belül megérkezett. Alig volt időnk két-három szót váltani, s már megint 

dörömböltek. Lórit elvitték. Olyan két óra tájban engedték vissza. Ültünk ott a hidegben, és 

féltünk. Megjött Lóri, és nem szólt semmit. Nem mondta el, mi történt. Mindketten mondták 

viszont, hogy másnap menjek el Kolozsváron Szőcs Gézához.  

K: Attila beszámolt arról, hogy vele mi történt?  

JM:  Hogy vele mit csináltak, arról egy szó sem esett.  
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K: Mikor utaztál vissza Kolozsvárra? 

JM: Reggel, stoppal. Én akkor a Keszthelyi Andris öccsét, Tamást meditáltam, érte kellett 

mennem az iskolába. Ha vonattal megyek nem érek oda idejében. Nagyon féltem elindulni 

...Ki tudja ki vesz fel? De semmi rendkívüli nem történt, nagyon hamar Kolozsvárra értünk. 

Bementem a 11-es suliba, ahol Géza akkor tanított. A tanáriban megnéztem az órarendjét. 

Mindenki úgy tett, mintha nem tudná mi van Gézával. Lehet, hogy nem is tudták. Viszont 

senki nem furcsállotta, hogy órája van, és nem jött be. Ezt úgy magyarázták, hogy az máskor 

is elő szokott fordulni. Üzenetet hagytam, hogy ha Géza visszatér, keressen meg. Ez így 

utólag, nagy marhaságnak tűnik. (...) Aztán elmentem Tamásért az iskolába, de az apja, Gyula 

nem volt otthon, sem Andris. Amikor megjött Lenke, az édesanyja, nem maradtam tovább, 

annyira ideges voltam, hogy hazarohantam. Este mentem vissza hozzájuk gyalog. Láttam, 

hogy áll a házuk előtt egy Dacia. Elvesztettem a fejem. Ugyanolyan rohamléptekkel, mint 

amilyenekkel jöttem, továbbrohantam. Aztán erőt vettem magamon, a saroktól 

visszafordultam. Nyilván ezzel alaposan fölhívtam magamra a figyelmet. Az egész család 

otthon volt. Nem mondtak semmit arról, hogy velük mi történt. Én elmeséltem mi történt 

velem Nagyváradon. S hogy Gézát nem találtam az iskolában. Erre Gyula azt mondta, hogy 

ők kimennek, s mi Andrissal beszéljük meg, amit meg kell beszélnünk. Mi azt mondtuk, hogy 

nincs külön megbeszélnivalónk. S akkor hosszas tanácskozás folyt, hogy én hogy kerülök 

haza. Amikor Gyula hazavitt autóval, már a mi házunk előtt is ott álltak ezek a komák. A mi 

szobánk, és az úttest közt, kis keskeny járda volt, alig /193. o./ választott el három méter 

tőlük. Hallottam bentről, hogy rádióznak, persze a szöveg nem volt érthető. 

K: Keszthelyi Gyula a kocsiban sem mondta el, mi történt? 

JM:   Áh dehogy! Ha jól emlékszem, a szekun tudtam meg. Andris nekem nem mondta csak 

jóval később, mikor az ügy lezárult. Egyszer Kolozsváron együtt vittek be Andrissal.  

K: Ez mikor volt?  

JM:  Körülbelül tíz nap múlva. 

K: Közben semmi nem történt? Valamikor elmentél Dancsuly Mártához...  

JM:  Így van, ha jól emlékszem, Kertész Attilával.  

K: Hogy került Attila Kolozsvárra? 

JM: Az Ősvigasztalással turnézott ott a váradi színház, velük volt Attila Kolozsváron. 

K: Ekkor tudtátok már, hogy Géza eltűnt? 

JM: A Géza édesanyjától, Ráki nénitől tudta az én anyám. Tudtuk, hogy nagyon aggódnak 

miatta, s azt is, hogy Géza időnként valahonnan telefonál. Volt úgy, hogy az édesapja vette fel 

a kagylót, és Ráki néni rettenetesen haragudott, hogy mellékes dolgokat kérdett, meg nem 

jegyzi meg, hogy Géza mit mondott. Anyám, meg Ráki néni együtt ingáztak, anyám hozta a 

híreket Ráki nénitől. Attilával voltunk Mártánál. Csak azt nem tudom ki mondta, hogy 

menjünk oda. Pedig mondta valaki, mégpedig Attilának. Tudod mikor volt? A Brezsnyev 

temetése előtti napon.
63

 Úgy döntöttünk, hogy én elkísérem Attilát a színházzal Gyergyóba. 

Ennek semmi értelme nem volt, csak az, hogy én akkor borzasztóan utáltam Kolozsváron 

lenni. Féltem. Szerettem volna együtt lenni Attilával. Váradra ne menjünk, Kolozsváron sem 

jó. Akkor menjünk Gyergyóba, együtt. Ott volt egy szállodaszoba, s a tévében a Brezsnyev 

temetését közvetítették. Előtte való nap voltunk Kolozsváron Mártánál.  

K: A kolozsvári beviteled ezután következett? 

JM: Körülbelül két hét telhetett el a váradi események után. Kezdtem biztonságban érezni 

magam Kolozsváron. Egyszer Keszthelyiéknél voltunk, Tamás, Andris, meg én. Talán beteg 

volt Tamás. Andris egyszer csak azt mondja, hogy szóltak neki a szekutól, hogy érte jönnek. 

Rusu jött. Azt mondta, menjek én is velük. „Nem lehet, mert vigyáznom kell a gyerekre.” 

Semmi baj – mondja Rusu –, hazahívjuk az Andris anyját. Így is történt. Ő hazajött, minket 
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bevittek. Egy olyan helyiségen vezettek keresztül, ahol spicli kinézésű pofák ültek, akiket 

időnként rövid időre beszólítottak valamelyik szobába. Andrist rögtön elvitték, engem sokáig 

ott tartottak, közöttük. Utólag arra gondoltunk, hogy így kompromittáltak embereket, hogy 

összegyűjtötték őket. Én nem ismertem őket, de attól ők ismerhettek. Tipikusan román 

fazonok voltak, vagy tízen. Lehet csak meg akartak nekik mutatni. Aztán bevittek egy 

szobába. Nagyon sok kihallgató volt. Olyan dolgokat kérdeztek, ami a tárgy szempontjából 

teljesen mellékes volt. Azt rögtön tudták, hogy Gyergyóban voltam Attilával. Rám akarták 

fogni, hogy Marosvásár/194. o./hely és Kolozsvár közt is közvetítettem. Úgy emlékszem, egy 

teljesen semmitmondó nyilatkozatot írattak alá velem. Délután öt óráig ott tartottak. 

Megkínáltak kajával, de nem fogadtam el. Hogy mire voltak kíváncsiak? Azt akarták velem 

mindenáron bizonyítani, hogy a két Attila, Ara-Kovács, meg Kertész között homoszexuális 

kapcsolat van. Andris és Ara között ugyanazt kerestek. Kertész Attila s köztem nemi viszonyt 

akartak bizonyítani. Azt mondogatták, tudom milyen gonosz ember Ara? Mindenkit behúz a 

csőbe! Gézáról ekkor sem esett szó, sem Bíró Éváról. 

K: Gézának is vittél csomagokat? 

JM: Igen. De vagy nem tudtak róla, vagy nem érdekelte őket. Amikor Géza hazajött, 

meglátogattam. Valami házibuliszerű esemény volt, betoppantak olyanok, akiket nem 

ismertem, töltött tojást, meg más finomságokat hoztak. Én ezt olyan szolidaritási látogatásnak 

szántam. Akkor történt egy dolog, nem tudom mondta-e valaki? Ő írt egy levelet a kolozsvári 

konzulnak, Seresnek. Meghagyta, hogy az én jelenlétemben olvassa el a konzul. Nagyon 

meglepődött. Az volt a Géza óhaja, hogy a jelenlétemben égesse el a levelet. A konzul ki 

akart küldeni, nem mentem. Elolvasta, és az öngyújtójával meggyújtotta. Azt üzente Gézának, 

hogy a kérését nem teljesítheti, de egyébként ő is kapott ELLENPONTOKat Gézától, s 

nagyon jól ismeri. Ez azért érdekes, mert Géza azt mondta, hogy nem adott neki 

ELLENPONTOKat, és nem ismeri. Ezzel az akcióval nem buktunk le, soha senki nem 

érdeklődött felőle. Attól kezdve, hogy Géza hazajött, minden vasárnap ott voltam náluk, mert 

az édesanyja szerzett valahonnan túrót meg tejfölt nekünk is. Azt hoztam el. Mindig követtek. 

Egyszer meg akartam szabadulni tőlük, s beálltam egy hatalmas sorba. Vetőmagot osztottak. 

Leplezetlen dühvel, de kivárták, amíg megveszem a két tasak sárgarépa magot. Máskor Bíró 

Évához küldött Géza, hogy nála fogja felhívni Bollobás Enikő. Valami félreértés történt az 

időpont megállapítása körül, úgyhogy ez nem jött össze. Azt hiszem, ezt követően vitték el 

Évát először. A „tejfölözés” időszakában találkoztam Szőcséknél Hamburger Mihállyal és 

Erdélyi Ágnessel. Géza megkért, hogy kísérjem el őket Balla Zsófihoz. Másnap megint 

bevittek, s arról faggattak, hogy miben állapodtunk meg Hamburgerrel. Hamburgerék 

látogatása előtt, az én férjem és Bollobás Enikő elindultak hozzánk. Visszaküldték őket a 

határról. Az említett kihallgatáson az mondták, hogy belekeveredtem a férjem mocskos 

üzelmeibe. Hogy olyan kurva vagyok, aki nem elég, hogy Magyarországra megyek férjhez, 

hanem még egy Petőfihez is. Megint kitértek a két Attila közti homoszexuális kapcsolatra. 

Azzal jöttek, hogy Kertész Attila biszexuális, és tudom-e azt, hogy Romániában ez 

büntetendő, s ha eltitkolom, bűnrészes vagyok? Olyasmiket mondtak, hogy ha nem írom alá a 

nyilatkozatot az Attilák homoszexualitásáról, megnézhetem az útlevelemet. Meg az, hogy 

útlevelem van, nem jelenti azt, hogy el is hagyhatom az országot. Nyilatkozatot kellett tenni a 

közjegyzőségen korábban, hogy ha elhagyom Romániát, nem fogok csúnyákat mondani róla. 

Rusu kikereste az aktacsomóból a nyilatkozatomat, s eltépte. Ezt még kétszer megcsinálta 

velem. Úgyhogy háromszor kellett nyilatkozatot tennem. Április 4-én, húsvét hétfőjén Szőcs 

Géza járt nálam locsolni. A férjem akkor hajnalban utazott vissza Magyarországra. Egyszer 

csak beállít Rusu, hogy menjek velük a szekura. És Sonyi is. Kicsoda? Sonyi, a férjem. Nem 

/195. o./ tudom, tényleg nem tudták, hogy visszament, vagy csak jelezni akarták, hogy 

figyelik. Arra voltak kíváncsiak, hogy milyen üzenetet akart Géza kiküldeni. ‟83. április 17-én 

vagy 18-én kaptam meg a beutazási vízumot Magyarországra. Be kellett menni a kilépőért a 
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rendőrségre. Megkérdezték, hogy mikor szándékszom elmenni. Mondtam, hogy ekkor és 

ekkor. Azt mondta Iancu: vagy holnap mész, vagy soha. Felhívtam a férjemet, aki még épp 

elérte a vonatot Kolozsvárra. 21-én este, elmentem elbúcsúzni Bíró Évától. Hazafelé menet a 

Bălcescu líceum előtt találkoztam Szőcs Gézával, aki Tőkés Annával beszélgetett egy 

kapualjban. Arra is emlékszem, hogy Annán piros esőkabát volt. Megpusziltam Gézát. Azt 

mondta, hogyha holnap át akarsz menni a határon, fuss innen, ahogy bírsz. Mintha a 

semmiből, három-négy Dacia jelent meg, s az egyik lépésben hazakísért. Később ki is tiltottak 

Romániából, de az már egy másik történet.
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KERTÉSZ ATTILA 

 

Lóránt öccsének története ma már csak elmosódott kockákból villantható fel. A felvételeket 

mások emlékezete készítette. Hogy a szekuritáté személyének fontosságot tulajdonított, azt a 

Józsa Márta által előadott kompromittálási kísérletek is bizonyítják. Az is bizonyos, hogyha ő, 

és általában az ellenpontosok, gyenge jellemű, erkölcstelen emberek lettek volna, akik egy 

pofontól egymást is hamar elárulják – mint, ahogy azt, némely értelmiségi körök előszeretettel 

terjesztették akkoriban Erdély-szerte –, nem követett volna el mindent a szekuritáté azért – 

mint ahogy láttuk és látni fogjuk –, hogy látványosan bosszút álljon például azzal, hogy 

valamilyen nem politikai jellegű törvényszegést a nyakukba varrjon. 

A szeku elképzelése ez esetben az lehetett, hogy Józsa Mártát megzsarolják: nem engedik ki 

az országból addig, amíg alá nem ír egy nyilatkozatot barátainak szexuális aberrációját 

bizonyítandó. A homoszexualitásról szóló nyilatkozattal Kertész Attilát és Keszthelyi Andrást 

zsarolják mindaddig, amíg azok hajlandók lesznek Ara-Kovácsra terhelő vallomást tenni. 

Micsoda győzelem lett volna a román hatóságok számára a külfölddel szemben, ha 

felmutathatták volna, hogy az a híres „ellenzéki”, akit a külföld „ajnároz”, tulajdonképpen a 

társadalom erkölcseire kártékony gazember, akit kénytelenek voltak kivonni a forgalomból. 

Számításaik azonban megbuktak a könnyű prédának tekintett fiatalokon. 

Mind az egykori barát, Ara-Kovács, mind a testvér Kertész Lóránt Kertész Attilához fűződő 

emlékezéseit bearanyozza egyfajta mitizáló tapintat: szövegükkel is emléket akarnak állítani 

az elhunyt barátnak, illetve testvérnek. Gyulai Katalin visszaemlékezése, bár nem bizonyos, 

hogy az „ominózus” vasárnapot örökíti meg, a hús-vér embert hitelesebben idézi. Sok 

tekintetben a Vargáék emlékeiben élő képpel rokon, akik szintén érdekes információkkal 

szolgálnak, bár előttem ismeretlen okból a nagyváradi ellenpontosok többnyire mellőzik őket 

emlékezéseikben. Talán alaptörténetként Ara-Kovácsot érdemes idézni. /196. o./ 

AKA: Kertészék tűntek számukra a leggyanúsabbaknak, mert ők tartották az intenzívebb 

kapcsolatot Szőcs Gézával. Humoros momentum, dilettantizmusuk újabb jele: Kertész Attila 

főszerepet játszott aznap egy darabban.
65

 Bejelentette, hogy vagy elengedik, vagy elmarad az 

előadás. Több száz ember kezdi majd keresni őt, s akkor minden kiderül. A szekuritáté úgy 

döntött, hogy kocsiba rakják, s elviszik a színházhoz. A színház minden kijáratát őrizték, 

nehogy megszökjön. A közelében állandóan ott tartózkodott egy őriző. Természetesen Attila 

minden alkalmat megragadott arra, hogy minél több embernek elmondja, hogy mi történt. 

Még a színpadon is megsúgta két kollégájának az esetet. Természetesen azok elvitték a hírt az 

egész városba. Sőt más városokba is, telefonon... Nagyon fontosak ezek a körülmények, mert 

hozzájárultak a velünk való szolidaritás kialakulásához.
66

 

Második tanúként Kertész Lórántot idézem.  
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K: Az öcséd, Attila kihallgatásairól kérdeznélek. Márta azt mondja, hogy neki nem számolt be 

az ott történtekről. Egyszer szembesítették őket, de nem akkor rángatták Mártát a hajánál 

fogva. 

KL: Nem tudom mit mondjak. Attila nemegyszer elmesélte ezt, s nem úgy, mint amit 

Mártától hallott, hanem mint amit személyesen látott.  

K: Márta pedig hangsúlyozza, hogy csak a szekus volt ott meg ő... Mit és hogy kérdeztek 

Attilától? 

KL:  Azt a színház dolgot elmeséltem? 

K: Igen, éppúgy, mint Ara... Úgy tűnik nem úgy történhetett, ahogy te tudod...  

KL: Végül is furcsa módon működik az ember agya. Ha te megpróbálod a külső szemlélő 

tárgyilagosságával rekonstruálni a dolgokat, az nem jelenti azt, hogy mi nem élhettük meg 

másképp. Nem érdekeltek az apró részletek, nem élvezkedtünk a velünk történtekben. 

Foszlányok maradtak meg. Az agy a kellemetlenségek nagy részét törölte. Attilát, amennyire 

emlékszem a Gézához, Arához, minden barátunkhoz és ismerősünkhöz fűződő kapcsolatáról 

faggatták. Úgy tudom Attila készségesen válaszolt mindenre, hogy kit honnan ismer, s ezzel 

nem mondott újat a szekunak. (...) Később megtudtam, hogy az öcsémet is bevitték abba a 

terembe, ahol Márta volt, s amikor belépett Mártát épp a földön, a hajánál fogva ráncigálták, 

és cigánykurvának nevezték. Öcsém nagyon keményen lépett fel, és kikérte magának az 

egészet... Az öcsém két feltételéből az egyiket azonnal teljesítették, elvitték a színházba. 

Amikor visszahozták, folytatta ezt a követelőzést, s ennek lehetett a következménye, hogy 

anyámat elengedték.
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Vargáék tudják, hogy Tóthéknak és Ara-Kovácsnak köze van az ELLENPONTOKhoz. 

Ismerik Ara-Kovács és a Kertészék közti szoros baráti viszonyt is. Amikor megkapják a Tóthék 

letartóztatásáról szóló hírt, úgy vélik kötelességük értesíteni Kertészéket s Ara-Kovácsot. 

/197. o./ 

VTH: Akkor volt valamilyen bemutatója a Kortárs színpadnak, amiben Attila játszott.
68

 

Eszembe jutott, hogy meg kéne keresni. (...) Ötre odamentem. Mielőtt elmentem volna az 

előadásra, megpróbáltam felhívni Ara Kovács Attilát. Előbb a piac melletti nyilvános fülkéből 

hívtam. Nem volt vonal. Aztán nemsokára megint próbálkoztam, s akkor mondtam, hogy egy 

kolozsvári barátnője vagyok. S az édesanyja mondta, hogy Attila nincs jól. Ez után rohantam 

be Kertész Attilához, hogy mi van vele, és tudja-e miről van szó? Attila kékre-zöldre vált – 

nagyon jól emlékszem –, s azt mondta, neki most játszani kell. Marad és játszik.  

K: Kertész Attilát a szekuról engedték ki játszani... 

VG: Úgy emlékszem Attilát őrizte valaki. Rettenetesen félt, s amikor Hajnitól meghallotta, 

amit mi tudtunk, totál beijedt. 

VTH: Úgy tűnt valóban tőlem tudta meg, hogy Karcsiékkal baj van, s Arával is baj lehet, 

mert ezt és ezt mondja az anyja. Egy kicsit kijött, de nagyon keveset beszéltünk, ezek szerint 

pont emiatt, hogy őt figyelték.
69

 

Gyulai Katalin visszaemlékezésének egyik érdekessége, hogy ő, a műsorban fellépő 

versmondó is bemutatóként emlékszik arra a vasárnapra. Hajdú Gézának, a KORTÁRS 

színpad akkori vezetőjének feljegyzéseiben Kertész Attila nemcsak az Arany-emlékműsor 

társrendezője, hanem a színpadkép tervezője és zenei rendező is. Szóbeli közlése szerint a 
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társaság a november 3-ai bemutató után Kertészéknél akarta megünnepelni az eseményt, de 

ők már akkor arról beszéltek, hogy a szeku figyeli őket. Így a szintén ugyanabban az irányban 

lakó Popovici Ibolyánál gyűltek össze, Kertészék nélkül, akik hazamentek. 

GYK: Amikor kijöttünk a színpadról, Attila már ott állt a várakozóban, mert két szavalat után 

ő következett. Amikor kimentem a színpadról Attila átölelt, és súgta a fülembe, hogy mi van a 

szekuval. Az előadás után meg kellett ünnepelni a bemutatót, s nem illett, hogy mi ne 

vegyünk azon részt. Beültünk abba a kocsmába a Körös parton a Kis-híd mellett, s onnan az 

egész társaság eljött hozzám. Bizonyára Attila védelmet remélt a népes kísérettől. Vagy azt 

gondolta, hogy a társaság oldja benne a feszültséget? Annyi bizonyos, hogy mi egymással 

beszélgetni nem tudtunk... Akkor válthattunk néhány szót, amikor már mentek el. Attila 

visszajött az ajtóból, újra átölelt, s így sugdostunk egymásnak. Azt mondta el, hogy őt, Lórit 

és Évát bevitték. Arra határozottan emlékszem, hogy borzalmasan félt. 

K: Mondta, hogy mondd tovább másoknak azt, ami velük történt? 

GYK: Nem! A félelemnek abban a stádiumában volt, amikor csak arra tudsz gondolni, hogy 

mi történhet veled. Csak arra tudott gondolni, hogy vége a pálya/198. o./futásának, nem mehet 

főiskolára, őt biztos elviszik a Duna-csatornához. Ilyeneket mondott.
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Az emlékezet ezúttal is beugratja az emlékezőt: akárcsak Józsa Márta, Gyulai is a 

behurcoltak közt tudja Kertész Évát, aki ekkor épp külön él férjétől, s nem tartózkodik a 

lakásban a házkutatás napján. 

Kertész Attila és Ara-Kovács sorsa, valamilyen kideríthetetlen oknál fogva egybefonódik a 

szeku szemléletében. Egyszerre akarják őket munkaszolgálatra besorozni, s egyszerre kell 

majd elhagyniuk az országot. A besorozási manőverről bátyja, Lóránt nyilatkozik. 

KL: Attila kapott egy katonai behívót ‟83-ban. Február lehetett, mert még bent dolgoztam 

Nagyváradon a központban, az azévi tervet készítettük. A behívót visszaküldtem a kézbesítő 

katonával. Néhány napon belül a katona visszajött. Ráírtam a behívóra, hogy tudomásom 

szerint a behívó államtitok, s nem mutathatom meg egy nem román állampolgárnak. Két órán 

belül visszajött a küldönc, hogy ha nem jelenik meg Attila, katonai rendőrség fog érte jönni. 

Azt hiszem reggel hétre szólt a behívó. Apánkat is felhívtuk, hogy jöjjön ő is, mert ebből 

bizonyára bonyodalmak fognak származni. Már a sorozó iroda kapujában elkezdődtek a 

bonyodalmak, mert sem személyi igazolványa, sem útlevele nem volt Attilának. 

Halálsápadtan jött ki, hogy nincs tévedés, azt mondták hozzon egy papírt az útlevélosztályról, 

hogy nem katonaköteles. Kiadták neki a menlevelet, Piteşti mellett Colibaşon kellett volna 

jelentkezzen. A decemberi amnesztiával szabadult köztörvényeseket hívták be akkor. Nem 

hiszem, hogy Attila túlélte volna azt a kompániát. A rendes katonai szolgálat idején is átment 

néhány kemény helyzeten. 

K: Attila már volt katona? Akkor milyen címen hívták be? 

KL: Persze! Lehúzott tizennyolc hónapot. Munkaszolgálatra hívták be mint munkakerülőt, 

gondolom én. Az okot senki nem közölte. Mivel semmilyen igazolvánnyal nem rendelkezett, 

semmilyen állást nem kaphatott. Annál különösebb volt az egész, mert ahhoz, hogy emigrálj, 

ki kell vegyenek a katonai nyilvántartásból. Attila számára az utcán való járkálás is 

életveszélyes volt. Az akkor oly gyakori igazoltatások nyomán bevihettek és nyomtalanul 

eltüntethették volna. Az útlevélosztályon nem adtak semmilyen igazolást: mondja meg, hogy 

az útlevele a rendőrségen van. Visszamentünk, s mondtuk, hogy hívják fel az útlevélosztályt, 

azok igazolni fognak minket. Ők nem hívnak fel senkit. Be kell vonulni. Közben mi egyre 

tragikusabb lelkiállapotba kerültünk. Kezdő közgazdász vagyok, senki és semmi, s most olyan 

lépésre kell elszánnom magam, amiért biztos, hogy hadbíróságra kerülünk. Másrészt, ha nem 

teszünk sürgősen és hatékonyan valamit, egy másféle és visszafordíthatatlan tragédiába 

sodródunk. A kétségbeesés nagy bátorságot adott. Elindultunk a szekuritátéra. A Fő utcáról 
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kértem Sălăjant a telefonhoz. Nem adták. Felindulásomban ultimátumszerűen fogalmaztam: 

negyedórán belül ott leszünk, legyen ő is ott. Vagy tíz perce álltunk a szekuritáté folyosóján, 

amikor előbukkant Nistor, a szomszédunk. Párttitkár volt a szekunál, ha jól tu/199. o./dom. 

Anyám varrt a feleségének. Ráköszöntem messziről, mire gyorsan belépett az első ajtón, ami 

szerintem vécé, vagy sufni lehetett. Megjelent Raţ, és idegesen hátba veregette Attilát, hogy: 

na hogy vagyunk, hogy vagyunk? Különválasztottak. Velem egy fiatal, szőke, tányérképű 

ipse, vele Raţ foglalkozott. Mint másnap beszámoltunk egymásnak, ugyanazt adtuk elő. Attila 

nem fog elmenni. Ha ebből hadbírósági ügy lesz, ám legyen. Ha cirkuszt akarnak, legyen 

cirkusz. Reméltem, hogy sikerül kijuttatni a hírt. Esztelen fenyegetőzésben merült ki az én 

érvelésem. Egy idő után bevittek oda, ahol Attila volt, meg Raţ. Raţ magán kívül üvöltözött, 

hogy nekik semmi közük az egészhez. Mondom, ne nézzen minket hülyének. Az egész 

behívott társaságot a rendőrségen, meg a szekuritátén keresztül hívták be. A katonaság nincs 

honnan tudja, hogy ki szabadult a börtönből, s ki munkakerülő. Egy adott pillanatban taktikát 

változtattak, s azt ígérték, hogy megtesznek mindent, de a siker kulcsa nem az ő kezükben 

van. Mi cserében megígérjük, hogy sem magyarországi, sem másmilyen vendéget nem 

fogadunk, semmiféle kezdeményezésbe nem megyünk bele. Erre szóbeli ígéretet tettünk. 

Visszamentünk a sorozóközpontba. Attila letette a menlevelet az asztalra. Hozzá sem szólt 

senki. Hazamentünk. Amikor hazaérkeztünk, megittunk ketten majdnem egy üveg vodkát. 

Felhívtam Arát, és alkoholos mámoromban szitkozódások és minősíthetetlen minősítések 

kíséretében leadtam, mi történt velünk. Nyilván tudtam, hogy lehallgatnak.
71

 

 

KELEMEN ATTILA 

 

Bár Szőcs Géza a BB86-ban úgy emlékszik: „...Azért tartottak házkutatást aznap 

Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen, mert azt gondolták én terjesztettem ...” – a 

házkutatások és kihallgatások épp vasárnapi időpontját, illetve sorrendjét ez nem 

magyarázza. Viszont az a tény, hogy csak azoktól vettek ujjlenyomatot, akikről bizonyítottnak 

vélték, hogy Szőcstől kaphattak ELLENPONTOKat, a költő megállapítását támasztják alá. 

Kelemen Attila is ezek közt van. Mivel a házkutatás időpontjáról csak annyit tud bizonyosan, 

hogy nem vasárnap volt, a következő beszámoló elsősorban tematikailag illik ide.  

KAT: Olyan szöveggel jöttek, hogy tudják, én csak belekeveredtem. Írjam ezt le. Ez 

tizennégy vagy tizenöt oldalt tett ki.  

K: Az ujjlenyomatvételre mikor került sor ? 

KAT: Arra majd csak délután, amikor már nem tudom hányszor leírtam, hogyan ismertem 

meg Szőcs Gézát, milyen külföldi kapcsolataim vannak. Nemzetközi kutyabíró vagyok, 

jártam egy csomó országban. Írjam le mind. Azt hiszem a lengyel bírói testület elnökével 

kezdtem, s befejeztem mit tudom én kivel. Akkor azt mondták, hogy Géza már le van 

tartóztatva, és megmondta, hogy az ELLENPONTOK nyolcas száma nálam van. Mondom 

nálam nincs. Azt mondják, megtaláltak egyet, amin rajta van az ujjlenyomatom. Én tudtam, 

hogy papírról nem lehet ujjlenyomatot venni. Ha rajta van, vegyenek tőlem ujjlenyomatot, s 

hasonlít/200. o./sák össze, mondtam. Levittek valami alagsorba, ott egy csomó embernek 

hátraarcot parancsoltak. Megbilincselt emberek voltak ott, ilyen tyúktolvajnak tűnő cigányok 

és egyebek: „hátra arc, most következik a doktorúr”. Nagyon megtisztelő volt. Aztán megint 

felvittek, hogy valljak be mindent. Ez másnap délutánig tartott. 

K: Milyen nyilatkozattal engedtek el? 

KAT: Azzal a tizenhat oldallal, amely az ismerőseim névsorát tartalmazta. Kik az erdélyi 

barátaim? Mondom, több ezer. Kik azok, akik ártani akarhatnak nekem? Mondom, nem 

tudom. Egyébként is én egy nyílt ember vagyok, a családban is, amit titokban akarnak tartani, 
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azt nem mondják meg nekem. Băţoagă hallgatott ki, a megyei kémelhárítás főnöke. Aztán 

bejött Ágoston, a szeku megyei parancsnoka. Meg akarta értetni velem – kezeltem a 

macskáját –, hogy tudják, rendes ember vagyok, csak segíteni akarnak. Aztán elkezdett 

ordítozni. Visszajött Băţoagă, meg még vagy öten. Vészjóslóan körbevettek. Kijelentettem, 

hogy nyugodtan agyonüthetnek, de aki először nyúl hozzám, kitöröm a nyakát. Üljek csak 

nyugodtan, tudják, hogy erős vagyok, mondták. Nem is nyúltak hozzám. Csak ezek az 

idegőrlő ismétlések. Hogy az előbb miért nem úgy mondtam? Mert nem tartottam fontosnak, 

hogy ‟79-ben a csehszlovákiai kutyakiállításon kivel beszélgettem. Volt valami Vojtek Szeker 

nevű agaras, akiről nagyon sokat faggattak. Valami underground szövetségnek volt a tagja, 

mint utólag kiderült. Végén már fáztam, fáradt voltam, reszkettem. Kérdezték, miért 

reszketek? Mert ideges vagyok, fáradt vagyok, minden bajom van. Azt, hogy itt voltam, nem 

kell mondani – tanácsolták. De, mondom, engem úgy kikészítettek, hogy szükségét érzem 

valamit meginni. Lemegyek a Maros vendéglőbe, s mindenkinek elmondom, hogy két napig 

itt tartottak, mert ez az igazság. 

Másnap reggel kimegyek a körzetembe, a kocsisom kérdezi: mi baj van doktor úr? 

Mondom, semmi különös, csak kicsit fáradt vagyok. Csak azért kérdi, mert a SZER 

bemondta, hogy le vagyok tartóztatva.  

K: November 16-án foglalkozott vele a SZER először... 

KAT: Akkor a második kihallgatás után mondta be. Ezek így egymásra tevődnek, mert 

engem az első pillanatban bevittek, aztán novemberben megint. Volt egy, amikor Gézával 

közösen hallgatott ki a szeku. Egy megyegyűlésről emeltek ki akkor. 

K: Emlékszel egy találkozóra, amikor Tompa Gáborral találkoztál az állatkertben? 

KAT: Volt egy ilyen, de a tartalmára nem emlékszem. Tudtommal Gábor nem volt benn a 

szekun. Vele ugyanaz a Pop elvtárs beszélgetett otthon náluk, aki nálam házkutatott. Ez a Pop 

apját, anyját ismerte, s ez egy kicsit védte Gábort, s így nem volt látványos bekísérés. Egyszer 

aztán őt is bevitték, de hogy mikor? Nálam ‟82-‟88 közt, míg kitelepedtem, számtalanszor 

volt házkutatás, de nyolcra biztosan emlékszem. Visszatérve ‟82 novemberére, Géza felvette 

ott velem a kapcsolatot. Egy orvos barátnőmnél találkoztunk, itt Vásárhelyen.  

K: Ez a tölgyesi tartózkodása alatt volt? 

KAT: Lehet, hogy még innen visszament Tölgyesre, de tény, hogy lejött velem találkozni, 

bizonyos dolgokat megbeszélni. Elmondta, hogy kinek, hogy, milyen /201. o./ üzenetet 

továbbítsak. Akkor csak velem vette fel a kapcsolatot, s ment is tovább. Mondta azt is, hogy 

esetleg megpróbál a szerb határon keresztül kijutni az országból. Azt is mondta, hogy mi az, 

amit én tehetek egy ilyen ügyben. Amikor együtt hallgattak ki, az úgy zajlott le... Kocsi volt 

ránk állítva, még mindig tudom a rendszámát, l-MS-2347-es fehér Dacia. Rá pedig egy 

narancssárga. A Géza nagyanyjánál flekkeneztünk, hülyéskedtünk a lányokkal. Láttuk, hogy 

lesnek a kerítésen. Másnap reggel bevittek engem, mint kiderült Gézát is. Félóránként 

összeeresztettek, hogy egyeztessük a vallomásunkat. Kedélyesen karonfogva jöttünk ki a 

szeku épületéből, olyan három-négy órát tartott az egész. 

K: Ez még mindig az ELLENPONTOKhoz kapcsolódott? 

KAT: Persze! Próbálták ránkbizonyítani, hogy akkor mi államellenes szervezkedést akartunk 

folytatni. Barátainkról kérdeztek, hogy kinél jártunk. Mindent rákentünk arra, hogy minket az 

tart össze, hogy szeretjük a nőket, az italt, a szép életet, a demokráciát. Ekkor már inkább 

humorizáltunk, már nem lehetett komolyan venni őket. (...) 

K: Erre a kettős kihallgatásra nem tudsz pontosabban visszaemlékezni ?  

KAT:  Lehet, hogy Géza jobban fog rá emlékezni.  

K: Volt egy úgynevezett hivatalos lezárás, 83 májusában... 

KAT: Lehet, hogy ez a lezárás volt. Egyébként senkit nem zaklattak olyan kitartóan, mint 

engem. Sem Vári Attilát, sem Spielmant. Spielman Misi csinált egy furcsa dolgot. Miután 

engem bevittek, egy este nagyon zaklatottan felhívott, hogy menjek be a Téka udvarába. Ott 
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felolvasott nekem egy két és fél oldalas szöveget, amit másnap átadni szándékozott a 

szekunak. Ez lényegében azt tartalmazta, hogy ő ártatlanul került bele az egészbe, nem vállal 

közösséget velünk, Szőcs Gézával és Kelemen Attilával nem barát. 

K: Az ELLENPONTOKról mi volt a szövegben? 

KAT: Hogy ő arról nem tud semmit, és nem is tudhat. Épp arra sétált, és én behívtam az 

utcáról. Az nekem egy picit rosszul is esett. Mert az stimmel, hogy nem tudott az 

ELLENPONTOKról, de hogy a barátaimat is letagadjam? Ez az ügy próbakő volt az 

életemben, mondtam is Gézának. Sok ember elmaradt a házamtól, aki egyébként még hosszú 

ideig ette volna a kolbászomat és itta volna a boromat. Így legalább tudtam, mire számíthatok. 

K: Barátnődet nem hallgatták ki ? 

KAT: Ő tizenhét éves volt akkor. Az iskolában keresték meg, s kikérdezték, hogy milyen 

kapcsolatban van velem. Akkor elég zavaros volt a családi életünk. Melindát csak az 

iskolában faggatták, az iskolai szekus azt mondta, hogy nana, nem lesz jó ezzel az emberrel 

barátkozni. 

K: Tőle is az ELLENPONTOK felől érdeklődtek? 

KAT: Nem, pusztán a hozzám fűződő kapcsolatáról. Annyit tudok még, hogy a váradi 

kihallgatásokon is felmerült a nevem. A szeku nekem kissé eltúlzott szerepet tulajdonított, 

valószínű a testméreteimből kiindulva. Ilyennek képzeltek egy sötét, nemzetiségi konspiratőrt. 

Úgy tudom, hogy Józsa Mártáékat azért verték, hogy ismerjék be a velem való kapcsolatukat. 

(...) Voltak ilyen lányok, akiknek fogalmuk sem volt, hogy mit hoznak-visznek. Nekem is volt 

egy Jakabffy Andrea /202. o./ nevű barátnőm, aki most Rómában él, akivel Géza küldözgetett 

ide anyagot nekem, aztán elég sokat nyaggatták miattam. 

K: Az ELLENPONTOK idején? 

KAT: Igen.
72

 

Ha Kelemen Attila emlékezete pontos, szövege bizonyíték arra, hogy a szekunak tudomása 

volt más „szocialista” ország ellenzéki személyiségeiről, és hogy működhetett egyfajta 

tapasztalat- és információcsere a Varsói Szerződés államainak biztonsági szervei közt. 

Mondandójából az is kiviláglik, hogy a közhiedelemmel ellentétben, Szőcs Géza nem 

tartózkodik hat hétig Tölgyesen a szanatóriumban, hanem Marosvásárhelyre, majd 

Temesvárra utazik, s mint majd később beigazolódik, tervezi, hogy kiszökjön az országból. 

 

KESZTHELYI ANDRÁS 

 

Visszatérve a kihallgatásokra a szeku „nagy fogása” Keszthelyi András kolozsvári 

„fülöncsípése”. 

KA: Az munkált bennem, hogy most ezeket (a nála lévő lappéldányokat) el kell dobni. Az 

volt a tervem, hogy valamelyik városszéli szemétládába dobom. Közben eszembe jutott, hogy 

Gézát kéne értesíteni. Ettől egy vígjátékbeli helyzet alakult ki. Hónom alá csaptam a húsz 

darab ELLENPONTOKat – talán a hetes, nyolcas számok voltak –, s elmentem Gézához. Ez 

Tirnovan Vidnek, a szobrásznak a lakása volt a Kis utcában, nagyon közel a rendőrséghez. 

Látva, hogy nincs otthon, írtam neki egy kis levelet, hogy a Braut Laci beteg. Azt bedobtam a 

kulcslyukon. Gyanús volt, hogy ott sötét alakok sündörögnek. Meg volt beszélve, hogy hétfőn 

kilenctől Bíró Éva francia órákat ad – azóta sem tanultam franciául –, elindultam hozzá. 

Ahogy elhaladtam a rendőrség előtt, odalépett hozzám – mint utólag kiderült – Oprea ezredes, 

akkor még csak alezredes. Megszólított, hogy „domnu Keszthelyi?” (Keszthelyi úr?). Valami 

olyasmit mondott, hogy van valami probléma az útlevelemmel, s menjünk be a rendőrségre. 

Akkor már nagyon rosszul éreztem magam. Természetesen nem a rendőrségre vittek, hanem 

át az udvaron a szekuritátéra. Elvették a táskámat, kiforgatták a zsebeimet, majd leültettek egy 
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szobában. Akkor egy fiatalember, akit csak egyszer láttam még azon kívül – olyan epizodista 

„jófiú” volt –, elmondta, hogy én milyen nagy bajban vagyok. De ha rendesen viselkedem, 

meg fogom úszni. Átvittek egy másik szobába, s jöttek a „rosszfiúk”. Egy másik ezredes, 

talán Traian, akkor sem tudtam megjegyezni a nevét, elkezdett üvöltözni – hatalmas, 

nagydarab ember volt –, hogy apámat is lecsukják, meg huszonöt évet kapok halmazati 

büntetésként. Persze ott lobogtatták az orrom előtt az ELLENPONTOKAT, hogy én bűnöző 

vagyok, azonnal valljak be mindent. Azt is mondták, hogy apám a szomszéd szobában 

mindent bevallott. Természetesen az egyetemről kirúgnak. Egyszer csak kipattant az ajtó, s 

bejött Ioana tábornok, aki a szeku parancsnoka volt. Ő egy kicsit disztingváltabb hangnemet 

ütött meg. Őrületes kavalkád volt az egész, legalább hat-hét ember /203. o./ hallgatott ki 

felváltva. Közben hoztak szendvicset, amit én nem fogadtam el, feltételezve, hogy 

szkopolamin van benne. Ezen ők jól mulattak. Persze rögtön prezentálták a Gézának írt 

üzenetemet, amit valamilyen módon kibányásztak a Géza szobájából. Akkor minden tagadási 

kísérletem megdőlt, kiderült, hogy vannak álnevek. Akkor ezt végül is bevallottam. Az egész 

lebukási stratégiának a rám vonatkozó része az volt, hogy én nem vagyok benne semmilyen 

szinten. Egy percig sem ismertem be azt, hogy akár írtam volna bele vagy szerkesztettem 

volna a lapot. Mindenfélét handabandáztam. Aztán kezdtek rámijeszteni. Mint utólag rájöttem 

az utolsó két hétben figyelhettek meg. Olyan információkkal szembesítettek, ami arra utalt, 

hogy mindent tudnak. Az első menet lényegében két hétig tartott, a hétvégéket leszámítva, 

naponkénti kihallgatással. Nagyon sok verziót bedobtak, s nagyon sokat visszavonattak. Attól 

függően, hogy Ara-Kovács Attiláék mit vallottak. Arra a kérdésre, hogy honnan kaptam, nem 

emlékszem mit válaszolhattam, nyilván vagy Attila, vagy Géza lehetett. Még egy visszatérő 

kérdés volt, hogy mit akartam vele csinálni? Azt válaszoltam, hogy megőrzésre volt nálam. Itt 

be lett vonva apám, hogy miatta, a funkciója miatt biztonságos volt a hely. 

K: Be voltak csomagolva a küldemények, elvileg állíthattad volna, hogy nem tudod mi van 

benne? 

KA:  Elvileg állíthattam volna, de nem tettem. Nagyon amatőr voltam. 

K: Emlékszel arra, hogy miket nyilatkoztál? 

KA: Összefolyik az egész. A Karcsit egyáltalán nem kavartam bele. De nem is kellett. 

Valószínűleg semmilyen tudomásuk nem volt arról, hogy én találkoztam volna Karcsival. 

K: Arra emlékszel, hogy kik iránt érdeklődtek különösen. ?  

KA:  Végigkérdezték az összes lehetséges és létező ismerőseimet.  

K: És mi volt az, amivel megelégedtek ? 

KA: Nyilván ők is tudják, hogy az ördög a részletekben rejtőzik. Megkérdezték: „Cine v-a 

contactat?” (Ki kapcsolta be a mozgalomba?). Mint a vekker, mindig ugyanazt. Jöttek a 

formanyomtatványszerű kérdések. Hogy kerültem ebbe bele? Hol volt a találkozás? Kik 

voltak jelen? Miről beszélgettünk? Az első nap nagyon meg voltam zavarodva. Ahhoz 

ragaszkodtam, hogy én nem vagyok benne, és nem tudom kik csinálják. Utólag tudtam meg, 

hogy berontottak az Attilához vigyorogva, hogy na az András lebukott, és mindent elmondott. 

Azt hiszem csütörtökön átküldte Attila Kolozsvárra Szilágyi Terit. Teréz beállított éjjel és 

elmondta, hogy az Attiláék mindent magukra vállaltak. Ez baromi nagy megkönnyebbülést 

jelentett. Mert tudtam mi az a határ, ameddig el lehet menni. Attila üzente, hogy mindent a 

nyakába lehet varrni. Ez nagyon szép gesztus volt a részéről. (...) Gézáról nem tudtunk 

semmit. Az kiderült, hogy eltűnt, mert végig azzal nyaggattak, hogy hol van Géza, mert ő a fő 

ellenség.  

K: Tehát Gézára nem hivatkoztak, mint aki ezt vagy azt mondta volna?  

KA: Nem hivatkoztak rá, csak annyi, hogy eltűnt. De ez is fura volt. Nem egységes 

intenzitással érdeklődtek a holléte felől. Néha az volt az érzésem, tudják, hogy hol van. Néha 

meg úgy állították be, mint a rendszer első számú ellenségét. Nagyon ambivalens dolog volt. 

/204. o./ 
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K: Számodra nyilvánvaló volt, mik az elképzeléseik? 

KA: Ez nem derült így ki. Én azt mondtam, hogy az ELLENPONTOKat Magyarországon 

láttam először. Talán a SZER-t bevallottam, hogy hallgattam. Tamás Gazsit kérdezték 

állandóan, hogy ő írt-e bele? Nem véltem felfedezni azt, amit Attilától tudok, hogy eleinte az 

lett volna kényelmesebb nekik, hogy ha Magyarországról lett volna importálva. Azt hiszem, 

engem informátorként – idézőjelben, meg minden értelemben – akartak felhasználni, azért, 

hogy a „nagy halakat” ezzel szembesíthessék, zsarolhassák. Szerencsés helyzetem volt, mert 

például Karcsi szerepéről semmit sem tudtam. Maradt Attila meg Géza. Ara-Kovács Attilával 

szemben volt egy nagyon csúnya játék. Én kiérezni véltem – nem tudom, hogy jól értékelem-e 

–, hogy legalább egy homoszexualitást vagy kiskorúak megrontását rá akartak húzni. 

Merthogy állandóan azzal jöttek, hogy az Attila szeretője vagyok, meg hogy ő egy perverz 

ember, meg hogy nem tűnt-e fel nekem, hogy az Attilának nincsenek női? Mondom, hogy én 

láttam az Attilát nők körében. Ugyan, ugyan – legyintettek. Maga is tudja – s mondtak egy 

román közmondást –, hogy a cinegéből nem lesz farkas, vagy valami hasonló hülyeséget. Ami 

Gézát illeti, abból volt sejthető, hogy őt nem tartják fogva, hogy belőhetetlenebbnek tűnt 

számukra.  

K: Tehát jött Teréz. Őt nem kapták el? 

KA: Tudtommal nem. Talán már szerdán megérkezett. Az biztos, hogy nagyon hamar... Én 

továbbra sem mószeroltam be senkit, de nekem ez egy irtó nagy könnyebbséget jelentett, 

hogy tudtam mihez tartsam magam. Helyenként azért igen bután viselkedtem. Nem 

konzekvens módon hazudtam, nem volt igazi stratégiám arra, hogy mit kell mondani... Elég 

hosszú menetek voltak. Az első talán tizenkét óra, a többiek olyan hat-tíz óra közt ingadoztak. 

Volt egy fontos mozzanat. Apa berohant kedden a megyei pártbizottsághoz, és beadta a 

lemondását. Amivel kvázi ő nagy lépéselőnybe került, mert jól tudjuk, nem lehet csak úgy 

lemondani. Úgy tűnt, akkor még ők sem tudják mi lesz, hogy lesz. Beszélt Ioanával is. Ettől 

kezdve kesztyűsebb kézzel bántak velem, meg betelefonáltak előre. Ugyanis én nem 

mozdultam ki az utcára. S akkor ez már a második hét volt lényegében. Mert először azt 

mondták, hogy többet nem visznek el. Aztán mégiscsak elvittek. Volt olyan, hogy tornaóránk 

volt, elmentem focizni. A futballmeccs végén már hárman-négyen ólálkodtak a pálya körül. 

Ahogy vége volt, beültettek a kocsiba, s mentünk. Ez már a második hét hétfője volt. Egyszer 

meg óráról hívtak ki. Ebben Dancsuly múlhatatlanul sötét szerepet játszott. Tudniillik vele, a 

Géza volt apósával volt pedagógia óránk. Azt hiszem, Rusu százados telefonált be, hogy akar 

velem találkozni. S Dancsuly kéjes mosollyal mondta: „Maga egy fontos ember lett, várják, 

hogy menjen le!” Akkor döntöttünk úgy, hogy nem mozdulok ki a lakásunkból. Ezután csak 

úgy hívtak be vagy kétszer, hogy előzőleg apámat felhívták, kijött a kocsi, s nagyjából időre 

hazaengedtek. Aztán volt egy periódus az Ara-Kovács Attila kitelepedéséig, amikor volt egy 

menetrendszerű kihallgatás-sorozat, amit ki lehetett számítani, mint a menstruációt. Jöttek egy 

ilyen ajánlattal, hogy nem kell a szekura bemenni, legyünk jóba, inkább egy presszóban 

találkozzunk. Ez egyszer működött, mert fogtam magam, s otthagytam, amitől nagyon 

megsértődött... Olyanokról nem kérdeztek, akikkel intenzív kapcsolatban voltam. Aradi 

Jocóval hetente legalább kétszer találkoztunk. Ha olyan intenzíven /205. o./ figyeltek tudniuk 

kellett volna. Nem esett szó kebelbarátaimról, olyanról sem, aki írt bele. Én ezt mindmáig 

nem értem pontosan. Kertészékről érdeklődtek intenzíven. Olyan információ birtokába 

jutottak valamilyen módon, amiről úgy vélték, alkalmas a zsarolásomra. A Bretter Zoliról 

nagy gyűlölettel beszéltek. Bollobás Enikőt, meg Gézát feszegették nagyon. Az említetteken 

kívül Molnár Imrét, Tamás Gazsit. Tudod kiről kérdeztek romániai viszonylatban? Brédáról. 

De nekem úgy tűnt, hogy vagy azért mert elhiszik, hogy nem volt érdemi közöm a dologhoz, 

vagy azért mert úgy gondolják, hogy ez ugye a főszerkesztő fia, ez ugye kompromittáló 

káderpolitikai kérdés, de tény, hogy már az első naptól kezdve, olyan harmadrangú vádlottnak 

tekintettek. Ez azért is érdekes, mert például Józsa Mártával, akinek tényleg semmi köze nem 
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volt az egészhez, sokkal agresszívebben bántak. Abból is gondoltam, hogy csökkent a 

jelentőségem a szemükben, mert az első nap őrnagyi rangfokozat alatt senki sem hallgatott ki. 

Később a magas rangúak közül, csak Oprea maradt, s végül már csak Rusu. Volt egy olyan 

lezárásféléje az ügynek, úgy két hét múlva, amikor loana, Oprea meg Rusu színe elé vezettek 

egy ilyen előkelőbben berendezett szobába, támlásszékekkel, vörös terítővel... Várj csak! 

Keverem a dolgokat. Az első lezárás csak annyi volt, hogy na most egyelőre abbahagyjuk. De 

valójában nem hagyták abba. Volt még négy-öt kemény menet.  

K: Az ismétlődő kihallgatásokon mivel foglalkoztak? 

KA: Újramondatták velem, a már elmondottakat. Meg bizonyos személyek felől váltakozó 

intenzitással információkat akartak. (...)  

K: Ebben a periódusban tartottál kapcsolatot azokkal, akikkel lehetett?  

KA: Egyszer jött Teréz. Aztán találkoztam Attilával is. Azt hiszem akkor már Géza is 

elérhető volt valamilyen szinten. Legalábbis Attila tudta mi van Gézával. A Continental 

vendéglőben sötét este találkoztunk, valamikor télen. Valaki értesített, hogy Attila ott van. 

Bíró Éva vagy Demény Attila talán? Ott beszéltük meg, hogy ki mit mondott el, s mit nem. Ez 

még a dolgok sűrűjében volt, s nagyon profin szervezte Attila, merthogy a kihallgatásokon 

sohasem kérdeztek rá. Aztán volt ‟82 szilvesztere. Székelyudvarhelyen szilvesztereztem az 

unokatestvéremnél. Visszafelé jövet nem szálltam le Kolozsváron a vonatról, hanem tovább 

utaztam Nagyváradra. Azt hiszem, este kilenckor érkeztem, s másnap délben mentem vissza. 

Sáskáék is ott voltak a társaságban. (...) Úgy rémlik, hogy én akkor lebuktam. Az első menet 

két hétig tartott. Aztán rátértek egy 28 naponként ismétlődő sorozatra. Ez fontos lenne, mert 

erről senki nem fog tudni neked nyilatkozni. Egy fotót mutattak valamikor, ami engem 

ábrázol egy állomáson, hogy én ott voltam az Arával. Arra már nem emlékszem, hogy ez egy 

beugratás akart lenni? Aminek vagy bedőltem, vagy nem? A fotóra emlékszem, ott álltam egy 

peronszerűségen, ez akár Székelyudvarhelyen is lehetett. Viszont nem emlékszem mikor volt 

ez a képfelmutatás, és mivel végződött. Tuti, hogy télen volt, s a kihallgatások mögött 

valamilyen rossz cselekedetem állt. 

K: Vajon nem a kilencedik szám januári megjelenése váltotta ki az újabb kihallgatásokat? 

KA: Aha, stimmel. Ez lehetett, ha így összerakom. Ott volt a kilences szám, engem 

manipuláltak azzal a fotóval, s ebből próbálták kihozni azt, hogy nekem van hozzá valami 

közöm. Aztán volt egy olyan mozzanat is, hogy én valakinek – /206. o./ nem mondanám a 

nevét – nagy szájjal elmeséltem, hogy mi történt, s kemény szavakkal illettem a szekut. Ez a 

szerencsétlen – nem állítom, hogy besúgó volt –, de tény és való, hogy abban az időben 

rendszeresen kihallgatták valami egészen más ügyben. Tény és való az is – ezt ő is elismerte –

, amikor megszakítottam vele a barátságot, hogy én is szóba jöttem a kihallgatásain. Ő azt 

mondja, nem mondott semmit, én nem tudom bizonyítani az ellenkezőjét. Végül is nem 

számolt be a velem kapcsolatos kérdésekről. Akkor én azt mondtam, hogy ilyen nincs. Az 

más, hogy elmondod, hogy én egy anyagyilkos vagyok, és napjában száz röpcédulát gyártok 

Ceauşescu ellen, az egy dolog. De aztán, hogy ne jelezd, hogy né, én ilyen és ilyen 

információkat adtam, azért azt már nem lehet. (...) Karcsival talán egy szer összefutottam 

Váradon. Gézával a lezárásig nem találkoztam, legfeljebb egyszer. Mindenesetre miatta is 

nyaggattak egy találkozás után, amit most nem tudok elhelyezni az időben. 

Na most, jött a hivatalos lezárás, amiről én nem tudtam, hogy az akar lenni. Megint végig 

mondatták velem az egészet. Egyszer csak felpattant az ajtó, s berontott Săndulescu ezredes
73

, 

aki a bukaresti koordinátora volt az egésznek. Elkezdte csavargatni az orrom. Nem volt túl 

fájdalmas, de baromi megalázó. Hogy én mit hazudozok itt össze-vissza, hogy őrületes 

botrány lesz, mondta ezt negyedórával a végleges elbocsátás előtt. 
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K: Nem írattak veled alá semmit ekkor? 

KA: Néhányszor aláíratták velem azt, hogy arról, ami bent történt, nem beszélek. Arra hogy 

speciel akkor... Valamilyen típusnyilatkozatra gondolsz?  

K: Először azt hittem, arról van sző. Később kiderült, ez nem így lehetett. Például az 

enyémben volt egy ilyen kitétel: „Statul român a manifestat clemenţă în cazul 

dumneavoastră.” (A román állam nagylelkűséget gyakorolt az ön ügyében.) Az is benne volt, 

hogy megígérem, a továbbiakban nem fogok irredenta, szubverzív, antiszocialista 

tevékenységet folytatni, s nem fogok hazugságokat állítani a szekuritátéról. 

KA: Ilyet én biztosan nem írtam alá. De meglepő lenne, ha épp akkor nem írattak volna alá 

semmit. Egy kvázi ígéretet, hogy nem fogom őket bántani, mármint a rendszert, többször is 

aláírtam. De ilyen klemencák nem voltak, ezt megjegyeztem volna, ez egy jó szó. 

Fogadalmakat tettem... Hogy is volt... Akkor az egyetemen kerestek meg ketten, s nagyon 

határozottan közöltem, hogy nem megyek sehova, hagyjanak békén. Látod, most eszembe 

jutottak a behívatás körülményei. Akkor egy nagy mese kezdődött, hogy higgyem el, ez az 

utolsó, s ne hisztériázzak, mert tényleg le akarják zárni az ügyet, s nem tudják, ha nem 

megyek be. Beültettek egy Daciába, ez is a dolog rendkívüliségét jelezte. Azért csavargatták 

az orrom – lassan összeáll a kép –, mert elkezdték diktálni a nyilatkozatot, s akkor én azt 

mondtam, hogy ilyen marhaságot nem írok, csak ezt és ezt vagyok hajlandó leírni. Nüanszbeli 

különbségek voltak, meg ragaszkodtam ahhoz, /207. o./ hogy nem vagyok bűnös az ügyben. 

Erre pattant fel az ajtó, s rontott be az a vadállat, hogy mit ugrálok én itten, úgy börtönbe vág, 

hogy attól koldulok, s hogy örüljek, hogy ennyivel megúszom. Aztán valamiféle 

kompromisszumra jutottunk, s aláírtam. Akkor hívtak be a már említett ünnepélyes helyre, s 

egy „atyai prédikáció” kíséretében utamra bocsátottak.
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A „lezárással” az ő esetében sem zárták le ténylegesen az ügyet. Első fenyegetésüket 

beváltották. Erről majd később nyilatkozik Keszthelyi András ugyanazzal az elegáns 

öniróniával, ami korábbi szövegét is annyira emberivé, botlásait annyira megbocsáthatóvá 

lényegíti. Barátja, Mészáros István érdekes és hitelesnek tűnő adalékokkal gazdagítja 

Keszthelyi emlékezését. 

MI:  Ez egy nagyon furcsa dolog volt. Engem többször is behívattak más ügyben, és soha 

nem kérdeztek az ELLENPONTOKról – valamivel az András huzamosabb kihallgatása után. 

Közben állandóan találkoztunk. Tőle tudtam meg, hogy velem is zsarolják egészen primitív 

módszerekkel, attól kezdve, hogy a szomszéd szobából áthallatszó ordítás az én vagyok, akit 

épp kínoznak, meg hogy ők jól tudják, hogy kettőnk közt homoszexuális kapcsolat van, amit 

akár nyolcévi börtönnel is lehet büntetni Romániában. Történetesen ennek semmi alapja nem 

volt, nem tudom miért, és hogyan akarták ezt rákenni.  

K: Téged nem zsaroltak Andrással? A barátságotokat sem firtatták?  

MI: Emlékezetem szerint még azt se. Az egy másik ügy volt.  

K: Beszélhetsz arról, hogy mi volt az a másik ügy? A politikai légkör érzékeltetése végett... 

MI: Ez nem politikai ügy volt. Nyugati barátaink miatt zaklattak. Egy olyan baráti körről volt 

szó, amelyikben én sohasem beszéltem az ELLENPONTOKról.  

K: És az nem politikai ügy? 

MI: Hát igen, mivel a szekuritáté zaklatott.(...) Andrást bevitték, s körülbelül két napig nem 

lehetett elérni. Mikor szabadult, eljött hozzám. Volt egy tébolyult esténk, amikor elmesélte a 

történteket, hogy miket kérdeztek tőle, hogy hol tart az ügy, már amennyire át tudja látni. S 

akkor elkezdtük, mindenféle ártalmasnak hitt, de leginkább ártalmatlan írásaimat elégetni. A 

dolog pikantériájához hozzátartozik, hogy Andrásokhoz soha nem mentek be tudtukkal, bár 

állandóan találtak gyanús jeleket a ház körül. Én minden kéziratomat elégettem aznap éjszaka, 

András kéziratai, naplóbejegyzései megmenekültek az utókor számára. András sokkal 
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nyugodtabb volt, mint én, mert részben túl volt, részben benne volt a dolgokban. Nem lehetett 

tudni, mi lesz a vége, de bíztunk benne, hogy publicitást kapott az ügy, s ez az egyetlen dolog, 

amitől félnek. Meg akkor kerültek ők borzasztóan zavarba, amikor vállalta valaki az ügyet.
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Keszthelyi András apja is értékes adalékokkal szolgál. 

KGY: Megérkezik Józsa Márta, elmondja, hogy kihallgatták a váradi rendőrségen. Kérdezték 

milyen könyveket vitt Andris Váradra, miért járt ott annyiszor, milyen a kapcsolat Ara-

Kovács és András közt. Úgy viszem el Mártát hazulról, hogy az a kocsi, amelyik végig ott 

strázsált a házunk előtt, egész úton követett. /208. o./ Délután hat körül érkezett haza Andris. 

Hallottam a kapu csattanását, elébe mentem. Kérdeztem, megtörtént? Azt mondja, igen. Na 

végre, mondom. Vagyis, hogy átesett a tűzkeresztségen. A történet előzménye az, hogy 

amikor én olyan idős voltam, mint ő, hajszál választott el attól, hogy belékeveredjek egy 

hasonló ügybe. Az 1952-es nagy diákösszeesküvésről van szó, amikor Palocsay Zsigát, 

Veress Zoltánt, Kozma Zsoltot, Bustya Dezsőt bebörtönözték. Nagyon jó barátaim, 

osztálytársaim voltak. Azt hiszem, az mentett meg, hogy megbetegedtem, s három hónapig 

hiányoztam. Bizonyos volt, hogy Romániában előbb-utóbb, minden „rendes ember” a 

szekuritátéra kerül.(...) 

Másnap reggel indult vissza Gödöllőre, egy barátom felesége, akihez elmentem, s 

megkértem, hogy azonnal értesítse Ilia Miskát. Az illető szerencsésen átjutott, bár 

megkutatták, a feljegyzéseit elvették. El is ment Iliához Szegedre, félve persze, mert akkor 

még Magyarországon is olyan idők jártak. Elmondta, amit abban a pillanatban tudtunk, hogy 

Váradon letartóztatták Ara-Kovács Attilát, Kertész Attilát, Tóthékat, Józsa Mártát, 

Kolozsváron Keszthelyi Andrást. Szőcs Gézáról mi még akkor pontosat nem tudtunk. A 

rokonságot is értesítettük... Az ötvenes években senki nem értette a koncepciós pereket, 

ugyanis megtiltották, hogy a történtekről beszéljenek, s ezt be is tartották. Az 

ELLENPONTOK esetében mindenki mindenről beszélt, a SZER jelentette a letartóztatást: 

Magyarországon megkezdődött a tiltakozás. Csak egy szekus tudná megmondani, hogy az 

ügy aránylag liberális kezelése minek tulajdonítható. A nyilvánosság ereje másban is 

megmutatkozott. Fölhív Pestről a feleségem unokaöccse, Moldován Domokos. Andris hol 

van? Az Egyetemi Könyvtárban. Azt ígérte féltízre hazajön, hívjál fel akkor. Andris valójában 

a szekuritátén volt. Kilenc óra pár perckor belép valaki a vallatószobába, a tiszt fülébe súg 

valamit. Az összecsapja a dossziét: Na Andris – úgy tudom ilyen joviálisan szólítgatták – 

mára befejeztük. Andris kilép az épületből, „véletlenül” megáll mellette egy taxi, s 

megkérdezi, nem akar-e hazamenni? Féltíz előtt egynehány perccel otthon volt. Meg is 

üzentük Pestre, hogy minél gyakrabban telefonáljanak. Ez is egyfajta védettséget jelentett. 

Hosszas családi viták után Andris és a feleségem is beleegyezett, hogy menjek be a szekura. 

K: Addig, mintha nem is létezett volna az ügy? 

KGY: Mintha nem is létezett volna. Gyűléseken találkoztam Ioana tábornokkal, aki részt vett 

a kivizsgáláson, együtt szívtuk a cigarettát a szünetekben, udvariasan tüzet adtunk 

egymásnak, tettük magunkat, mintha nem tudnánk semmiről. Körülbelül a nyolcadik-

kilencedik kihallgatás után felhívom Ioanát a szerkesztőségből. Azt mondja, mennyi idő 

múlva tudok ott lenni. Mondom, tíz perc. Akkor jöjjön! Felvisznek hozzá, kérdi mi a 

gondom? Szeretném tudni, mi van ebben az ügyben, úgy is mint apa, úgy is mint 

pártbizottsági tag, úgy is mint főszerkesztő. Előzőleg megkérdezte, hogy mi az, amiről Andris 

beszámolt? Andrissal abban egyeztünk, hogy annyiról van tudomásom, amit ő ott elmondott: 

nem tagadhatta, hogy nála voltak az ELLENPONTOK. Ezt azzal is kiegészítettem, hogy 

fölöttébb csodálkoztam, hogy nála voltak. Annyit mondtam még, hogy tudtam, barátok voltak 

Ara-Kováccsal és Szőcs Gézával. Akkor ő azt mondta, hogy valóban ez van, amit Andris 

mondott. Andris rossz társaságba keveredett, nála idősebbek rossz befolyást gyakoroltak rá. 
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Azzal fejeztem be, hogy beadom a lemondásomat. Azt /209. o./ mondta, csak az első titkárral 

beszéljek. Mocuţa, az első titkár azonnal fogadott, valószínűleg Ioana értesítette, egyébként 

arról volt híres, hogy szerette megvárakoztatni az embereket. Elmondtam, hogy most jövök 

Ioanától, és bármikor hajlandó vagyok átadni a főszerkesztői széket. Azzal bocsátott el, hogy 

végezzem nyugodtan a munkámat. Ioana megígérte, hogy még csak egyszer fogják Andrist 

kihallgatni. Szilveszterkor elment Váradra boldog újévet kívánni. Behívatták ezért. Január 

első napjaiban együtt mentünk be a szekuritátéra, ami némi meglepetést okozott. Oprea 

ezredes élénken tiltakozott az ellen, hogy részt vegyek a kihallgatásokon. Engedtem magamat 

meggyőzni, hogy maximum két órát vagyok hajlandó várakozni az épület előtt. Ez sem 

tetszett neki. Szinte kabaréba illő jelenet volt, nemcsak így utólag, már akkor is, ott belül 

röhögni kellett. Valószínű a nyilvánosság zavarta őket, s az, hogy láthattuk, gyengék. Ez 

novembertől januárig kiderült. Elterjesztették, hogy valójában Magyarországon csinálták, az 

erdélyiek csak terjesztették. Úton-útfélen, ezt híresztelték a szekusok. Két óra múlva 

értesítettek, hogy mehetek Andris után. Volt egy kettőnkkel lefolytatott beszélgetés is, ahol 

megkértek, hogy ne engedjem Andrist rossz társaságba. Én is megkértem őket, hogy 

javítsanak valamit a telefonomon, mert este a nyomda nem tud velem beszélni, s ha valami 

hiba jelenik meg a lapban, azért ők kell vállalják a felelősséget. Felelősségre vontam őket 

azért is, hogy miért kellett a SZER-ben bemondatni a dolgot. Úgy állítottam be, hogy ők 

szivárogtatták ki, mert csak ők tudhattak róla. Persze élénken tiltakoztak.
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TŐKÉSNÉ DANCSULY MÁRTA 

 

Szőcs Géza eltűnését, a jelekből ítélve, csak hétfőn fogja fel a szekuritáté. Ekkor kezdenek 

érdeklődni felőle Ara-Kovácsnál, Kertész Attilánál, Keszthelyinél, s valószínű a szüleinél. Ez 

utóbbiak a sokszori puhatolózást nem tudják időrendbe állítani. Viszont akiktől nagyon 

komolyan számon kérik Szőcs hollétét, és pontosan emlékeznek is rá, azok: Dancsuly Márta, a 

volt feleség, és Tompa Gábor, az egyik barát. Dancsuly Márta emlékezése, bár foszlányokból 

áll össze, nóvum – a pesti beszélgetésen Szőcs nem szól ezekről a részletekről – a többi 

ellenpontos számára is, gondolom. 

TDM:  A lebukás idején már külön laktunk, de nagyon sok mindene nálunk volt Gézának. A 

szobája szinte érintetlenül maradt úgy, ahogy hagyta. Épp azt vittük el a másik lakásába, ami 

a legszükségesebb volt... Azt írta a levelekben, amiket ő onnan írt...  

K: Honnan?  

TDM:  Ahova eltűnt.  

K: Tölgyesről? 

TDM:   Igen... Van három-négy levél. Megvan Kolozsváron, három biztosan megvan.  

K: Jó lenne, ha felhasználhatnám dokumentumként... /210. o./ 

TDM:   El fogom hozni. A költözéssel valahogy ottmaradt. Egyszer már megígértem Ara-

Kovács Attilának, hogy odaadom neki, de akkor olyan cirkuszok voltak a határon, hogy nem 

kockáztattam. Nagyon sok baj volt a levelekkel.  

K: Neked nem mondta Géza, hogy telefonon is fog hívni ? 

TDM:   De mondta, s hívott is. Azt is mondta, hogy ne kérdezzek. Háromszor, vagy négyszer 

telefonált.  

K: A hangjáról ismerted fel? 

TDM:  Igen. Volt még valami megegyezés, hogy mit mond, ha veszély van... hogy esik az 

eső? Vagy hogy én mondom, hogy esik az eső, amennyiben a szeku keresi nálunk? Valami 

ilyesmi, nem emlékszem pontosan.  

K: Hol volt feltéve a levél? 
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TDM:  Bukarestben, ha jól emlékszem. Ez volt a furcsa, ott nézegették.  

K: Minden levél? 

TDM:  Minden. (Tőkésné Dancsuly Márta később megtalálta a leveleket, illetve az említettek 

közül kettőt. Mindkét levél Tîrgu Mureş tranzittal volt lepecsételve, ami azt jelenti, hogy 

valahol egy állomáson egyenesen a postavagonba dobták be, s a marosvásárhelyi állomás 

postafiókjának pecsétje került rá. Ezek szerint a hiányzó levél vagy levelek érkezhettek 

Bukarestből.)  

K: Tompa Gabiról feltételezték, hogy ő vitte Gézát Bukarestbe.  

TDM: Na várjál, Tompa Gabi már hétfőn megjelent nálunk, hogy őt Vásárhelyen 

letartóztatták, bevitték, s mindenképpen szeretne beszélni Gézával. Egy fehér Ladával volt 

nálunk... Ha jól emlékszem, ujjlenyomatokat is vettek tőle. Nem Gabi vitte el, ő hétfőn este 

jött hozzánk. De volt olyan is, akit autóval hozott a szeku, kitették a házunk előtt, hogy tudja 

meg, hol van Géza. Az egyik Lőwi Dani volt, az orvosnak a fia, utólag elmondta Gézának. S 

egyszer volt Egyed Péter.  

K: Őt is küldték volna? 

TDM: Én majdnem biztos vagyok benne, hogy nem a saját akaratából jött. Ő sosem jött 

hozzánk. Főleg ilyen helyzetben aztán semmiképpen nem. Péterrel Géza akkor nem volt jó 

viszonyban. Sohasem érdeklődött Géza felől, történhetett volna bármi Gézával. Épp egy 

gyűlésnapon jött, amikor kettő helyett este nyolckor érkeztem haza. És ő képes volt kettőtől 

nyolcig várni rám. Azzal jött, hogy nem tudja hol van Géza, és a magyarországiak nagyon 

érdeklődnek, és furcsának találják, hogy Géza eltűnt. Ez neki nagyon kellemetlen, nem tudja 

mit mondjon. Mondtam, hogy én tényleg nem tudom, hogy hol van.  

K: Lőwi Dani milyen szöveggel jött? 

TDM: Egy délben csengetett be, épp amikor az iskolába indultam. Olyan volt a magatartása, 

mint akit figyelnek. Ő Géza barátja – mondta –, s baráti alapon szeretné tudni, hogy hol van 

Géza? Elkísért az iskoláig.
77

 Nem mondhattam mást, mert nem tudtam, hogy hol van, de ha 

tudtam volna sem mondtam volna meg. Gézának utólag bevallotta, hogy őt küldték. Lőwi 

Daninak ELLENPONTOKat is adott Géza. (...)  

K: Ara-Kovács honnan tudhatta, hogy Géza eltűnt? /211. o./ 

TDM: Én hívtam fel egyszer Attilát, amikor egyszer Géza megkért rá. De nem közvetlenül az 

eltűnését követően. Sokkal később. Arra kért, kérdezzem meg Attilát, hogy vannak? Ő 

mennyire lehet biztos abban, hogy nem bántják, ha előjön? Attila nagyon nyugodtan 

válaszolt, hogy nincs semmi baj, mondjam meg neki, hogy bújjon elő. Arra nem emlékszem, 

hogy levélben kért meg erre Géza vagy telefonon. De a leveleket újraolvastam, nincs ilyen 

utalás bennük, legalábbis az említett háromban nincs. Valószínű telefonon kérte. Attilával 

csak akkor beszéltem. 

K: Attila sem keresett téged? 

TDM: Nem. Keresett viszont egy váradi kislány, azt hiszem Juhász Mártának hívják. 

K: Nem Józsa Márta? Ő viszont kolozsvári. 

TDM: De igen, Józsa Márta! Talán kedden vagy szerdán. Szerdán, mert engem akkor vittek 

el az iskolából. Azután keresett meg. Mert emlékszem, hogy akkor már meghagyta nekem a 

szeku, hogy ha valaki jön, értesítsem őket, mert úgyis a tudomásukra fog jutni, mert figyelik a 

házat. Ez egyébként evidens volt. Akkor jött be Józsa Márta még valaki váradival. Tudtam 

tehát, hogy a házat figyelik, a szobát meg valószínű lehallgatják. Kérdezte, hogy hol van 

Géza, mert neki ezt meg kell tudni. Kiabálós hangon kérdezte. Mondom, nem tudom, mert 

eltűnt, elment, mintha teljesen fejbe lettem volna verve. Féltem, hogy elkapják őket. Érted? 

Ott álltak a ház előtt egy darabig. Aztán bejöttek, s hamar el is mentek. (...) Szerdán vittek el. 

(November 10.) Az iskolából. Már reggel ott állt egy gyanús autó a házunk előtt. Persze lehet, 
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hogy már hétfőn és kedden is figyeltek. Amikor felmentem az iskolába, szembejött egy férfi, 

akiről lerítt, hogy kicsoda. A tanáriban mondták, hogy kerestek, s vissza fognak jönni. 

Kihívtak óráról, s bevittek a Traian utcába. Talán Oprea is az autóban volt. Akkor láttam 

először. Ioana hallgatott ki meg Oprea. Nagyon udvariasan hallgattak ki a Géza holléte felől, 

mert úgymond a tanügy jelezte nekik, hogy eltűnt, nem tartja meg az óráit. Én nem mondtam, 

hogy nem vagyunk együtt, tulajdonképpen nincs miért keressék rajtam. Úgy szerepeltem 

mindenütt, mintha semmi baj nem lenne köztünk. Hol van Géza? Mondom bizonyára tudják, 

hogy néha nőzik, s olyankor elmegy. Ha én nem izgulok miatta, ők miért izgulnak? Egy 

teljesen hülye párbeszéd volt. Megszoktam, hogy időnként eltűnik, ha visszajön jó, ha nem, 

úgyis jó. Legalábbis neki. Kérdezték, hogy beszélt-e édesapámmal mielőtt elment? Mondtam, 

hogy nem, mert az öcsém vitte el, mert sízni akart a hegyekben. Azt hiszem Vlegyászát 

mondtuk, hogy oda készült. Azt mondta szüksége van az egyedüllétre, s elment. 

K: Szóval az elmenetelét részletesen elmondtad? 

TDM: Igen. Hogy körülbelül hat óra tájt ment el tőlünk, ott volt épp a kocsi, s az öcsém 

elvitte a monostori útra. Kérdezték milyen kapcsolat van apám és Sütő András közt? 

K: Édesapádat nem hallgatták ki ? 

TDM: Tudtommal nem, sem az öcsémet. Tőlem kérdezték, hogy pontosan mondjam meg, 

hogy hol tette le Gézát, mert ha nem, őt is kikérdezik.  

K: Korábban említetted, hogy szeretnél kitérni egy telefonbeszélgetésre..., /212. o./ 

TDM: Ja igen. Ez csütörtökön volt. Állítólag Géza akkor jött el Tölgyesről. Így mesélte. 

Talán a Cornica kórházban volt, vagy ott Tölgyesen. Akkor telefonált, hogy kijött. Cselényi 

Laci felesége, Ági, felhívta azt az orvost, hogy megkapták az útlevelet Magyarországra. Ági 

nagyon boldog volt, és azért telefonált Zolinak, és közben megkérdezte tőle, hogy „hogy van 

a barátunk”? Mire az azt mondta, hogy ne aggódjatok, jól. Amikor Zoli elmesélte ezt 

Gézának, akkor ő megrémült, hogy ezzel lebuktak, mert Cselényiéket megfigyelés alatt 

tartották. Ez történt szerdán, s csütörtökön elindult Géza, hogy elmegy onnan. Észrevette, 

hogy követik. Bement egy telefonfülkébe, s felhívott engem az iskolában. Hogy mit mondott 

már nem tudom, úgy rémlik, hogy félbeszakadt a beszélgetés, vagy valami ilyesmi.
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Pénteken kerestek meg megint az iskolában, mert kaptam egy levelet talán. Valószínű, 

korábban írhatta.  

K: Tudták, hogy kapsz Gézától leveleket? 

TDM: Igen. Megkérdezték, s mondtam, hogy kaptam. Tessék itt a levél. Man keresett sokszor 

– az útlevélosztályon találkoztam vele a decemberi események után – olyasmiért, hogy 

fordítsam le románra Géza leveleit. Olyan levél is volt, amiben üzent nekik. Hogyha 

érdeklődnek, mondd meg nekik, s pontokba szedve, mit mondjak. Végül is Géza a leveleken, 

s általam kommunikált velük, sajnos.  

K: A szekusok hogy válaszoltak ezekre a levelekre? 

TDM:   Sehogy. Csupán annyit mondtak, jöjjön elő nyugodtan, nem lesz semmi bántódása. 

Meg hogy mondjam azt – mivel az anyját, meg a gyereket szereti –, hogy mindketten betegek, 

jöjjön gyorsan elő. Géza persze tudta, hogy zaklatnak, mert természetesen mindig bemondtam 

a már említett jelmondatot.  

K: Magyarországiak nem keresték? 

TDM: Tudtommal nem. Gyimesi Éva volt nálunk többször, és Tabacu Marius. Éva rögtön 

akkor, amikor bemondta a SZER. A Marius látogatása eléggé különös volt, mert Opreáéknak 

volt egy feltételezése, hogy Géza a mi lakásunkban bújt el. Ott a padlás, hátul is egy szoba, 

meg pince. Ezzel nyaggattak: biztos nincs a lakásban? 

K: Nem az lett volna a legegyszerűbb, ha csinálnak egy házkutatást?  
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 Szőcs decemberi másodszori letartóztatásáról, Kányádi Sándor egy egészen más változatot mondott el, 

mégpedig a letartóztatóra hivatkozva. Mivel nyilatkozatát visszavonta, ezt a változatot nem áll módomban 

közölni. 



 169 

TDM:   Nem tudom miért, de ezt nem akarták. 

K: Apukád elnöke volt még a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának ?  

TDM: Igen. Egy délelőtt épp arról beszélgettünk, hogy evidens, nem akarnak házkutatást. 

Megjelent Marius, hogy hol van Géza. Mondtam a szokásos szöveget. Marius meg 

fondorlatosan: nincs mégis itt a lakásban? Megrémültem, hogy ugyanazt kérdi, mint Oprea. 

Marius kinyitotta a Géza szobájának az ajtaját. Mondom, higgye el, nincs ott Géza, és nagyon 

hideg van bent, mert nem fűtünk. Megnézheti? – kérdezte, és bement a szobába. Persze 

ilyenkor gyakran fantáziál az ember, mert ez pont egybeesett a másik képpel.
79

 /213. o./ 

K: Azt a lakást, ahol akkoriban Géza lakott, a tulajdonos, Tirnovan Vid egyáltalán nem 

használta? 

TDM:   Nem. Amikor Géza eltűnt, én elmentem oda, ahogy meghagyta. Egy táskába betettem 

a rádiót. Az iskolából mentem. Már akkor követtek.  

K: Ott tartottak házkutatást? 

TDM:  Amikor én ott jártam, semmi jele nem volt ennek. 

K: Mielőtt Keszthelyit elkapták volna, egy levelet csúsztatott be Gézához. A levelet 

viszontlátta a szekun. Valahogy csak ki kellett hozniuk ? 

TDM: Amikor én ott jártam, már nem volt levél. Az egy nagyon csendes ház, ott csinálhattak 

akármit. Én egyetlen egyszer voltam bent délben, amikor jöttem az iskolából. Egyedül féltem 

odamenni. Tőkés Erzsébetet hívtam, akkoriban egy iskolába tanítottunk. Azt mondta, nem 

akar ebbe belekeveredni. Úgyhogy egyedül kellett mennem... Na most a levelek. Ezeket 

nagyon sokat kellett fordítgatnom. Volt egy mondat az egyik levél végén, hogyha meghalok 

ne kérdezd miért hideg a lábam. Ezt sehogy sem tudták bevenni.  

K: Azt hitték, jelbeszéd? 

TDM:   Igen. Magyarázzam meg mit jelent, mert biztos, hogy nem csak annyit jelent, mint a 

puszta szavak. 

K: Az nem derült ki, hogyan kerültek azok a levelek Bukarestbe?  

TDM:  Azt nem mondta meg Géza.
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TOMPA GÁBOR 

 

Kelemen Attila elbeszéléséből arra lehet következtetni, hogy Tompát legalább kétszer 

hallgatták ki Marosvásárhelyen. Először októberben a szülei lakásán, és még egyszer, nem 

tudja mikor, a szekuritátén. Összevetve Tőkésné Dancsuly Márta adatközlésével, bizonyosnak 

látszik, hogy a második kihallgatás november 8-án vagy közvetlenül előtte történhetett. 

Érdekessége az emlékezésnek, hogy sokáig többes szám első személyben fogalmaz, mintha a 

vele történtek egy darabig párhuzamosan zajlottak volna a Kelemenével. A meleg barátság 

nosztalgiája szövi át a szavakat, míg az említett barát valamivel hűvösebb hangnemet üt meg, 

mint olvashattuk. Több más tekintetben is sok eltérés mutatkozik kettejük élménye közt. 
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 BMT. 4-5. old.: 

„K: Egy adott pillanatban meglátogattad Dancsuly Mártát... 

MT: Igen, meglátogattam, hátha tud valami érdemlegeset mondani, hátha hajlandó elárulni valami 

pontosabbat. Nem tudom ő mennyit tudott, meg is mutatott egy levelet, amit Géza írt, arra is jól emlékszem, 

hogy azt mondta, nyugodjak meg. Teljesen szubjektív céllal látogattam meg Mártát, ahhoz hogy utólag 

kiderüljön, így váltam gyanússá számára. 

K: A háttérben az volt, hogy ott szinte naponta jelentek meg emberek, akik közül volt, aki utólag be is ismerte, 

hogy őt »küldték«. 

MT: Valószínű, hogy Márta ekkor már abban a pszichózisban élt, és már nem tudott különbséget tenni barát és 

»barát« közt. 

K: Érzékeltette veled, hogy számára ez a dolog nem tiszta? 

MT: Márta? Voltak köztünk nézeteltérések, de ezért nem neheztelek. Nagyon zaklatott volt Márta akkoriban, 

rengeteget keresték, zaklatták a szervek. Istenem, írjuk a kor számlájára!” 
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TG:  A 82-es évben rettenetesen hosszú ősz volt, gyönyörű idő odakint, miközben a velünk 

történő események nem voltak összhangban az idővel. Kelemen Atával a /214. o./ vásárhelyi 

állatkertben találkoztunk a bölényeknél, hogy ne lehessen kihallgatni a beszélgetésünket. Az 

október végi találkozásnak a lényege, hogy bármit kérdeznek, ha a saját aláírásunkat látjuk is 

egy nyilatkozaton, akkor is tagadunk mindent. 

K: Ez a Kelemen Attilánál tartott házkutatás után történt? 

TG: Igen, rögtön azután. Mindkettőnket felhívattak a Borsos Tamás utcába, ahol akkor még 

magyarul folyt a kikérdezés. Két ezredes faggatott, Makai és Băţoagă. Nyilván az általuk 

megszokott keresztkérdésekkel kezdték: ismeri-e Szőcs Gézát? Vagyis ha az elején tagadással 

kezdi az ember, olyan pszichés állapotba hozzák, hogy már a saját maga számára is gyanússá 

válik. Négy-öt órát is eltöltöttünk ott, ujjlenyomatot is vettek tőlünk.  

K: Persze nem tudtátok, hogy a másik is bent van... 

TG: Arról az estéről faggattak. Az volt az iszonyú, hogy a kihallgatás folyamán, 

meggyőződésünkké vált, hogy a jelenlévők közül valaki beköpött. Nyilván az 

ELLENPONTOK köré szerveződött az egész vallatás: ki mikor távozott, merre ment, a 

kapunál ki ment jobbra, ki ment balra? Olyan részletes aprólékossággal közelítettek, ami 

megdöbbentett. Ez a legrosszabb dolog, hogy nem tudod, és mégis meg vagy győződve róla, 

hogy ezt csakis az mondhatta el, aki ott volt. Nálam Vásárhelyen nem volt házkutatás, apám 

egy ismert ember volt, nem akarták a dolgot felfújni. Viszont később távollétemben feltörték a 

Kolozsváron kapott Szentlélek utcai lakásomat. Közben én már a kolozsvári színház 

alkalmazottja voltam, Kolozsvár és Vásárhely közt ingáztam. Azt a néhány ELLENPONTot, 

ami a kolozsvári lakásomon volt, elégettem korábban. Wertheimzár lévén, álkulccsal nem 

lehetett kinyitni. Felfeszítették, és úgy hagyták. Semmim nem hiányzott, felfordulás nem volt. 

K: Amikor Vásárhelyen behívattak, milyen nyilatkozatot adtál?  

TG: Kelemen Atával abban is megegyeztünk, hogy semmit nem írunk. Ez nagyon feldühítette 

őket. Érdekes módon már Kolozsváron is voltak ekkor ismerősök, barátok, akik nem voltak 

hajlandók megállni velünk az utcán. Nem említek neveket, nem akarok senkit bántani. 

November 11-én következett életem egyik felejthetetlen napja. November 10-én Bukarestbe 

utaztam, folytatandó a Bulandra Színházzal megkezdett tárgyalásunkat. Volt egy régebbi 

barátnőm, aki három évig élettársam is volt, nála szálltam meg. Aurorának hívták. 

Évfolyamtársammal, aki a tordai színház rendezője volt, együtt utaztunk kocsival. A lány az 

édesanyjával lakott. Én egy keddi napra emlékszem, de ha te azt mondod, hogy 11-ike 

csütörtök volt abban az évben, legyen csütörtök. Tehát csütörtökön három órakor akartam 

visszaindulni Bukarestből. Kettő körül érkeztem vissza a lány lakására ebédelni. A barátnőm 

édesanyja mondja, hogy Sepsiszentgyörgyről kerestek. Magyarul kezdték, aztán átváltottak 

románra. Azt kérdezték, ott vagyok-e és egyedül vagyok-e? Ők nem tudták, hogy mit jelent ez 

az egész. Megmondták, hogy ott vagyok, és egyedül vagyok. Kérdezte, hogy ki a hívó, de az 

nem mutatkozott be. Én nem sejtettem semmit. Ebéd közben csengetnek, és megjelenik két 

civil ruhás ezredes. Az egyik Bică-nak mutatkozott be. Engem keresnek. A lánynak volt annyi 

lélekjelenléte, hogy leigazoltatta őket. Bejönnek, s a következő szöveg hangzik el. „Tovarăşul 

Tompa?” (Tompa elvtárs?) Mondom, igen. „Poftiţi la sediu, cu /215. o./ noi!”(Tessék velünk 

jönni a székházunkba!) Mondom, milyen ügyben? Azt ott majd tisztázzuk. Nem lehet itt 

tisztázni? Nem lehet. Egy fekete Daciával vittek el csütörtök délután három óra körül. Életem 

legfélelmetesebb másfél napja következett. A Victoriei sugárúton lévő központjukba vittek az 

alagsorba, egy furcsán megépített szobába. Később, ‟83-ban a Főiskolán rendeztem a „Pjotr 

Ohej mártíromságát”, és ezt a szobát csináltam meg díszletnek. A küszöb maga olyan hatvan-

hetven centivel volt magasabb a padlónál, ennyit kellett lelépni. Szabályos négyzet alakú volt, 

középen egy asztallal s három székkel. Az egyik sarokból keskeny folyosó nyílott, épphogy 

elfért benne szűken egy ember. A végén egy hokedli volt, s fönt magasan egy lila fényű, 
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rendkívül gyenge fényt árasztó égő. Az egészet függönnyel fedezték. Beültettek a hokedlire, s 

ott ültem a sötétben órákig.  

K: Minden magyarázat nélkül? 

TG: Minden magyarázat nélkül. Bezárták az ajtót. Az időérzékelésem teljesen kikapcsolt. Én 

három órának érzékeltem az eltelt időt. Akkor visszatértek hárman, kihívtak a folyosóról, s 

leültettek. A klasszikus egy lámpa égett, s megkezdődött a kérdezősködés. Hogy milyen 

megbízatást hoztam. Mondom, semmilyet. Akkor elkezdődött az egész elölről. Ismerem-e 

Gézát? Ismerem e X-et? Ismerem-e Tóth Karcsit? Ismerem-e Ara-Kovácsot? Hallottam-e az 

ELLENPONTOKról? Az ismeretségeket nem tagadtam, de azt, hogy hallottam volna vagy 

részt vettem volna az ELLENPONTOK szerkesztésében, nyilván tagadtam. Láttam-e 

példányokat? Nem láttam. Többször magamra hagytak, ültem ott órákig a sötétben. Végül 

tettlegességre került sor. Azt mondták, hogy ha nem ismerem be, hogy milyen részt vállaltam, 

akkor mindjárt behozzák a Géza vallomását, és megmutatják, hogy én terjesztési és 

szerkesztési szerepet vállaltam. Valóban behozták a Géza írását, ami nyilvánvalóan 

hamisítvány volt, de nagyon hasonlított.  

K: El is olvashattad? 

TG: Elolvastam a Géza nyilatkozatát. Tökéletes másolatnak tűnt. Ezt később Gézának 

elmeséltem. Akkor megfenyegettek, hogy nehogy azt higgyem, hogy a Bulandrában 

rendezhetek. Meg egyáltalán nem rendezhetek sehol. Azt is akarták bizonyítani, hogy most is 

hoztam magammal egy csomó ELLENPONTOKat, s Gézát is én hoztam Bukarestbe. Ez 

kiderült, hogy ők sem tudják, hol van Géza. Erre csak később jöttem rá, amikor megtudtam, 

hogy Géza Tölgyesen volt. Ez a Bică nevű úriember lefasisztázott és bokán rúgott, amikor azt 

mondtam, hogy az nem a Géza írása, hanem hamisítvány. Egyszer csak kijött a sodrából.: 

Hogyhogy nem Géza? Én meg merem őt hazudtolni? S akkor nekem!... Egyszer azon a szűk 

folyosón a hokedlin ülve elaludtam a fáradtságtól. Vizet kaptam, enni nem. Állandóan 

rohangáltak ki, valószínű állandó kapcsolatban voltak Kolozsvárral, Marosvásárhellyel. 

Ellenőriztek bizonyos információkat. Rá akartak venni, hogy ismerjem el azt, amit ők 

akarnak. Ha tehát Géza elmondja mindazoknak a nevét, ilyen részletességgel, akikkel 

kapcsolatban volt, akkor fölösleges tagadnom, Géza mindent bevallott. Másrészt az nem volt 

igaz, hogy a szerkesztésben részt vettem. Köztem és Kelemen Attila közt, volt egy ilyen az 

egyezséghez való föltétlen ragaszkodás, és ez nagyon bevált. Szombat reggel vezettek ki a 

vaksötétből. Nem tudtam milyen nap van, órát nem szoktam magamnál tartani. Megvakított a 

nappali fény. Ugyanaz a két ember kísért a kijáratig. Lehajtott fejjel mentem. Az /216. o./ 

egyik hátbaveregetett egy ilyen gesztussal, hogy fel a fejjel. Minden rendbe jön. A másik 

megkérdezte, hogy mit fogok mondani, ha visszamegyek a lányékhoz. Mondom azt, hogy hol 

voltam, nem nehéz kitalálniuk, s gondolom a miértre is válaszolnom kell. Azt mondja, erről 

ne beszéljen. Hanem emlékszik a posadai balesetre? Mondom, igen. Azt mondja maguknak 

mint koronatanúknak ottan kellett volna maradniuk. Mondja azt a vendéglátóinak, hogy a 

baleset körülményeit kellett tisztázni. Az egész kihallgatás nem volt olyan félelmetes, mint ez 

a pillanat. Visszapergettem az egész forgatókönyvet. Tehát követték Gézát, amikor Botfalunál 

letettük, s minket is követtek tovább. Két hétig gyűjtötték így az adatokat, míg rácsaptak 

volna az ügyre.
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SZILÁGYI TERÉZ 

 

Találkozásunk nehezen jöhetett létre. Teréz barátja, Mottl Román nagyváradi festő 

hosszasan és gyógyíthatatlanul betegeskedett különböző romániai és magyar országi 

kórházakban, barátnőjének a szenvedéseket könnyítő jelenlétében. Csak a temetés után 
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találkozhattunk Teréz pesti garzonjában. Az interjúalany sok olyan személyes jellegű 

kérdéskört érintett, amit nem kívánt nyilvánosságra hozni. Ezért állt elő az a furcsa helyzet, 

hogy kérdező, ismerve a már korábban elmondott történetek egy részét, ezeknek tudatában 

tette fel kérdéseit. 

K: ’82. november 7-én Kertész Évánál voltál, aki akkor az anyjánál lakott. Éva mondta, hogy 

ne menj le Attilához, mert baj van. 

SZT: Azt nem mondta, hogy miért, de vissza akart tartani attól, hogy lemenjek. 

K: Te mégis lementél, s csak a szülőket találtad otthon... 

SZT: Igen, így van. 

K: Mikor találkoztál Ara-Kováccsal? 

SZT: Másnap délután. Ott feküdt falfehéren az ágyon. Nagyon ki volt készülve. Egy órával 

korábban érkezett haza a szekuról. 

K: Hány óra tájban lehetett ez? 

SZT: Szerintem délután három-négy körül. Úgy hat-hét óra tájban voltunk együtt Tóth 

Karcsiéknál. Be volt zárva az utcaajtó, s egy szomszéd azt mondta, nincsenek otthon. Ahogy 

Attila hazament, újra bevitték. 

K: Ezek szerint, ahogy Keszthelyi Andris első vallomása a kezükben volt, azonnal bevitték 

Attilát. Karcsiék szerint – te mondtad ezt nekik másnap – Attila azt akarta velük közölni, hogy 

Géza eltűnt. Honnan tudhatta ezt Attila?  

SZT: Nem tudom. Az biztos, hogy a telefon nem működött, mert azért küldött el Ara 

Kolozsvárra Keszthelyiékhez. De már korábban engem bevittek, nem volt kemény menet, 

olyan puhatolózó kérdéseket tettek fel.  

K: Mi történt Kolozsváron? 

SZT: A Balt-Orienttel mentem, késő éjszaka érkeztem. Korábban sosem jártam 

Keszthelyiéknél. Taxi épp nem volt, kérdezősködéssel nem akartam felhívni magamra a 

figyelmet. Egyszer csak odagördül egy kocsi, hogy hova akarok menni. /217. o./ 

Nem volt túl bizalomkeltő a három fickó, de beültem, s elvittek a megadott címre. Talpon volt 

még az egész család. Andrissal elmentünk valahova hátra beszélgetni. Túl sokat nem mondott, 

talán annyit, hogy az egyetemről való kirúgással fenyegették. Tőlük Ady Jóskához mentem, s 

megmondtam, mit mondjon felőlem, ha kérdeznék. Korán reggel indultam vissza Váradra.  

K: Ady Jóskát kihallgatták?  

SZT:  Tudomásom szerint nem. 

K: Le volt már akkor zárva az ügy? Megvoltak a beismerő nyilatkozatok?  

SZT: Nem volt lezárva. Arra emlékszem, hogy azt mesélte Ara, hogy amikor fény derült az 

egészre, megmondta, hogy ez és ez történt. És akkor a szekusok nem hitték, azt mondták, ez 

hazugság. Akkor én vártam, hogy majd bevisznek a kolozsvári út miatt, de majd csak később 

történt ez meg. Talán a következő héten. Az biztos, hogy amikor kihallgattak, hallottam a 

Karcsi kiáltozását. Őt verték. 

K: Mondták, hogy ő az, vagy felismerted a hangját? 

SZT:  Felismertem a hangját, amikor nyitva maradt az ajtó. Nem ők mondták.  

K: Ez biztos?  

SZT:  Egészen biztos. 

K: Nem értem, Karcsi azt mondja, hogy őt november 12-én elengedték, és majd csak 

decemberben hallgatták ki legközelebb. 

SZT: Úgy emlékszem a második héten hallgattak ki. Akkor kérdeztek Géza felől, mindkét 

Márta felől.  

K: Ki az a másik Márta? 

SZT: Kertész Éva barátnője, Fekete Márta. A bábszínháznál dolgozott. Őt úgy tudom, nem 

hallgatták ki. Kérdezték még Arát, Kertészéket, Tóth Karcsiékat, téged. Még Bunuş Jancsit is, 

aki azt hiszem akkor már kint volt Németországban. Nagy Emesét kérdezték, a 
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magyarországiak közül Arany Lacit.(...) Egyszer Évánál (Bíró), a franciatanárnőnél voltam 

Kolozsváron. Nála találkoztam Kertész Attilával és Józsa Mártával. Attila kérdezte, hogy 

mikor utazom haza. Azt mondta, hogy ő még maradna Mártával Kolozsváron, s megkért, 

hogy vigyek el egy levelet Arának. Géza küldi. Azon rajta volt egy lista, vagyis az összes 

résztvevő rajta volt. 

K: Te olvastad ezt a levelet? Nem volt borítékolva?  

SZT:  De igen borítékolva volt.  

K: Akkor honnan tudtad, hogy milyen lista?  

SZT:  Ez utólag derült ki, nem akkor.  

K: Elfogták a levelet? 

SZT: Na most a következő a sztori. Másnap reggel, amikor én megérkeztem Nagyváradra, 

meg volt beszélve, hogy előhívok valami fotókat, talán Arának. A lényeg az, hogy bementem 

a nyomdába, a munkahelyem fotólaborjába, hogy ne legyen gyanús, hogy az első utam 

Arához vezet. Tizenegy körül mentem hozzá, de akkor már nem volt meg a levél. Nem 

tudtam elképzelni, hova tűnt. Azt hittem kivette valaki, mert a cuccaimat a labor bejárata előtt 

hagytam. Vagy elveszítettem? Teljes pánikban voltam. Lementem Attilához, s elmeséltem 

neki az egészet. Ő nyugtatgatott, hogy nem olyan érdekes az a levél. Aztán Kertész Éva volt 

/218. o./ nálunk, s apám bevallotta neki, hogy ő tüntette el a levelet. Átkutatta a holmimat, s 

én csak a laborban vettem észre, hogy nincs a levél.  

K: Édesapádtól került a szekura a levél?  

SZT:  Nem került oda. 

K: Akkor ki mondta, hogy egy lista volt rajta?  

SZT:  Ara-Kovács Attila.  

K: Ő várta ezt a levelet? 

SZT:  Igen, várta. Valószínű, hogy telefonon korábban megbeszélhették.  

K: El tudnád helyezni ezt a történetet az időben ? 

SZT: Azt hiszem akkor történt, amikor Géza a hegyekben volt. Bujdosott, vagy mit csinált. 

K: Hogy került a levél Kertész Attilához? 

SZT: Azt nem tudom... Engem decemberben kiengedtek Magyarországra, és Sáska 

Gézáékkal jöttem vissza szilveszterre.  

K: Amikor útlevelet kértél nem zsaroltak? 

SZT: Úgy emlékszem, nem. Viszont mikor visszajöttem, januárban megint behívtak. A 

magyarországi találkozásokról faggattak. ‟82 novemberében is elvittek egyszer a nyomdából. 

Én mentem elől, két szekus mögöttem. Így mentünk végig a Fő utcán. De már azelőtt is 

telefonon hívattak be, és eltelt az egész délelőtt. Mondtam, hogy nekem fél kettőre be kell 

mennem dolgozni. Azt mondták, őket ez nem érdekli. Jó, mondom, akkor fizessék meg a 

napomat. Betelefonáltak a főnökömnek, akit Pop Sandának hívtak talán, s negédesen 

elcsevegtek. Kitetszett, hogy a főnököm alaposan benne volt a buliban. Ekkor volt az, amikor 

az ELLENPONTOK nyomtatásával hoztak összefüggésbe, s aziránt érdeklődtek, hogy nem 

vittem-e ki betűket a nyomdából. 

K: Tőled olyan nyilatkozatokat vártak, amivel kompromittálhatnák Ara-Kovácsot és Kertész 

Attilát? 

SZT: Feltételezem, hogy ezt akarták. De az is lehet, hogy Kertész Évától akarták ezt, és én 

tőle tudom. A nyilatkozataimban nem ismertem el semmit abból, amit feltételeztek rólam. 

Idegesek voltak. Azt hiszem elég nagy jelentőséget tulajdonítottak nekem, mert 

Magyarországra való elmenetelemig zsaroltak azzal, hogy dolgozzak nekik. 

K: ’83. május 17-én, az úgynevezett hivatalos lezáráskor téged is becitáltak? 
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SZT: Igen. Akkor tettem fel nekik azt a kérdést, hogy végül is mi értelme volt ennek a nagy 

cirkusznak, ha úgysem csináltak velünk semmit? Hogy pontosan mit tartalmazott a 

nyilatkozatom szövege, nem emlékszem, de az biztos, hogy én nem ígértem nekik semmit.
82

 

Amit a kérdések feltevésének idején nem értettem, a részletek egymáshoz illesztése nyomán 

részben – ha érthetővé nem is – magyarázhatóvá vált. 

Szilágyi Teréz visszaemlékezésének legszilárdabb kiindulópontja az, hogy hallotta 

kihallgatása alatt Tóth Károly kiáltozását, akit „vertek”. Eszerint emlékezete egymásra 

csúsztatja az első és a második kihallgatást, hisz kezdve a szen/219. o./vedőalanytól, majd 

mindenki egybehangzóan állítja hogy a „kiáltozásos periódus” november 9-10-én zajlott. 

Szilágyi első bevitelének előidézője minden bizonnyal Ara-Kovács hétfő délutáni 

meglátogatása, Tóthék együttes felkeresése, majd utóbbiak keddi meglátogatása volt. 

Szilágyi Teréz visszatekintése magyarázza azt is, hogy miért él úgy Ara-Kovács tudatában, 

hogy a lebukás első napjaiban szinte egyfolytában bent tartották a szekun. Keszthelyi Andrást 

november 8-án 17-18 óra közt engedik ki a szekuról. A kolozsváriak közlik az első kivizsgálás 

eredményeit a váradiakkal. Ekkor Ara-Kovácsot visszaviszik, hogy szembesítsék az újabb 

információkkal, amelyek nyilván elsősorban rá vonatkoznak. Az ekkor adott magyarázatok 

pillanatnyilag kielégítik a szeku kíváncsiságát, valamikor éjjel hazaengedik, de ha jól 

emlékszik, már kedd hajnalban vissza is viszik. Valamikor kedden délután dönthet úgy, hogy 

egy hősi gesztussal magára vállal „mindent”, amit a szeku nem hisz el neki. Ezután küldi 

Szilágyi Terézt Kolozsvárra, tehát szerdán valamikor vagy személyesen, vagy telefonon 

kapcsolatot kellett teremtsenek. Ezután vihetik be újra, mert szerdán délután már Tóth 

Károllyal együtt bent van. Szerda éjjel a szeku el van foglalva Tóth és Ara-Kovács beismerő 

vallomásaival, Szilágyi Teréz így nem fontos számukra, minden bizonnyal azok a fickók, akik 

Kolozsváron felajánlják, hogy elviszik Keszthelyiékhez, „kalóz-taxisok”, akik egyébként 

szintén jóban kell legyenek a rendőrséggel ahhoz, hogy zavartalanul fuvarozhassanak, amikor 

a taxivállalatok épp a benzinkrízis miatt mondtak csődöt. 

Sok olyan, jelenleg megválaszolhatatlan kérdést is felvet Szilágyi Teréz szövege, mint a 

Kertész Éva szerepe úgy általában, vagy a Szőcs Géza-féle levél rejtélye, amelyről Ara-

Kovács úgy tudja, nem is Szőcstől, hanem Keszthelyitől kellett volna érkezzen, s amiről 

Keszthelyi András levélben úgy nyilatkozott, tőle levél nem ment Ara-Kovácshoz. 

Érdekes az is, amit arról a kihallgatásról mond Szilágyi, amelyiken nyomdai betűk 

feltételezett kicsempészéséről faggatták. Ez vagy azt bizonyítja, hogy Váradon még ekkor 

sincs ELLENPONTOK példány a szeku kezében – azokról egy laikus is azonnal 

megállapíthatta volna, hogy nem nyomdai technikával készültek –, vagy azt, hogy 

munkatársai közül valaki besúgta Szilágyit, hogy korábban érdeklődött betűk kivitelének 

lehetősége felől. Elvileg az sem elképzelhetetlen, hogy Teréz neve a szeku figyelmét felkeltő 

megfogalmazásban került be valamelyik beismerő vallomásba. Majdnem bizonyos, hogy a 

szeku további kutatásainak hátterében az a félelem is munkált, hogy nem göngyölítettek fel 

minden szálat, és a folytatás lehetősége fennáll, talán épp nyomdából kicsempészett betűk 

felhasználásával. Hogy az illegális tevékenység folytatásának veszélye milyen élénken 

foglalkoztatta az állambiztonságot, bizonyítja Molnár késői, januári őrizetbe vétele. Tőle 

ugyanis kimondottan a folytatáshoz szükséges eszközöket kérték számon, ezeket keresték a 

lelkészi irodától kezdve az istállóig és a padlásig mindenütt, a részvétel rá vonatkozó 

részleteinek tisztázása mellett. 

A válaszok, ha lesznek valamikor, világosabbá tehetik a kihallgatások kaotikus 

mozzanatait, illetve tényszerűsíthetik, hogy mi volt az az információ-hányados, amit a 

szekuritáté saját technikai-emberi apparátusával szerzett meg, s milyen /220. o./ arányt 
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mutatott az érintettek által öntudatlan naivságból, vagy félelemből, vagy óvatlanságból, vagy 

a védekezési taktika részeként elszotyogtatott információ. 

 

VARGA GÁBOR 

 

VG: Kedden, november 9-én, délelőtt 9-13 között folyt nálunk a házkutatás. András őrnagy 

volt itt még egy magyar polgárral, s egy román, aki az egészet vezette. Kimondottan 

ELLENPONTOKat kerestek. Akkor már hetykén mondhattam, hogy csak keressenek 

nyugodtan. 

VTH: Nem mondhattad, mert Ara levelezése akkor még nálunk volt, kedden délután égettem 

el. 

VG: A munkahelyemre jöttek értem, nyolc után. András elvtárs Raţ elvtárssal együtt vettek 

kezelésbe. Azzal vádoltak, hogy az ELLENPONTOK egyik értelmi szerzője vagyok. Mit 

tudok róla? Csupán annyit, amennyit a rádió bemondott. Ők ezt nem hiszik el. Házkutatást 

akarnak tartani. Utólag lehet, hogy kifogásolható ez a magatartás, mert szinte felkértem őket. 

Az lett volna az elvszerű, ha ragaszkodom a házkutatási parancs felmutatásához. Valahogy 

úgy gondolkoztam, hogy essünk túl rajta. Nem találtak semmit, és semmit sem vittek el, nem 

úgy, mint 76-ban, amikor egy autórakomány cuccot vittek el. Lelkemre kötötték, hogy 

hallgassak. Este már minden ismerősünk tudta. Meghagyták, hogy ne hagyjam el a várost. 

Amúgy sem szándékoztam elutazni sehova. Még a szekun aláírtam egy nyilatkozatot, hogy a 

SZER-ből hallottam a lapról, és Tóth Karcsitól nem kaptam semmit. 

K: Karcsi szerint te elmondtad, hogy egy alkalommal említette neked, hogy ő olvasta. 

VG:Valóban mondtam ilyesmit. Ha én ezzel Karcsinak ártottam, ennek az ódiumát, most 

utólag is vállalnom kell.  

K: Csak Tóth Károly Antal iránt érdeklődtek? 

VG: Inkább Aráról. Tudták, hogy néhány nappal korábban nálam járt. Még azt is 

megmondták, hogy milyen színű reklámszatyor volt nála.  

K: Szőcs Gézáról kérdeztek ? 

VG:   Nem. Kertészék olyan értelemben kerültek szóba, hogy én kértem, idézzék be Kertész 

Évát, bizonyítandó, hogy Ara nem hozott nekem semmit.  

K: A lezáráskor téged behívattak?  

VG:  Nem. Semmilyen tárgyi bizonyíték nem lehetett ellenem.
83

 

Míg Varga Gábor és Nagy Béla – utóbbi nem tudott időt szakítani a nyilatkozásra – 

pillanatnyilag kideríthetetlen szálon kerültek horogra, Takács Ferenc és Csizmadia György 

már Tóth Károly Antal beismerő nyilatkozata alapján került a szekuritátéra. A behívatás nem 

éri őket váratlanul. Takács Ferenccel két beszélgetés is készült, s ez nem bizonyult 

magnószalag, papír és időpocsékolásnak. /221. o./ 

 

TAKÁCS FERENC 

 

K: Hogy jutott el hozzád a hír, hogy keresik a lapot? 

TF: Előttem csak akkor vált nyilvánvalóvá, hogy tudnak a dologról, amikor Tóth Karcsit és 

Ara-Kovács Attilát elvitte a szekuritáté. Tóth Karcsi küldött valakit, akinek a nevét nem 

akarom említeni, hogy jöjjön el hozzám. Én pedig szóljak Csizmadia Gyurinak. Megvártam 

Gyurit az állomáson, mert ő is ingázott, és közöltem vele, hogy számoljon a 

következményekkel. Miután Karcsit kiengedték, elmentem hozzá. Már nem volt értelme a 

rejtőzködésnek. Pontosan megtudtam, mit nyilatkozott. 
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Engem a körzeti szekus kellett volna előállítson, egy Seres nevű alezredes, aki rendkívül 

hanyagul végezte a „munkáját”. Én akkor kerültem el Jákóhodosról Hegyközcsatárra. Neki 

tudnia kellett volna ezt, de nem tudta. Így egy napot késett az előállításom. Karcsi közölte, 

hogy az írásomat magára vállalta, így nem mondhattam azt, hogy részt vettem benne. Igaz a 

büntetőjogi felelősséget is magára vállalta. 

K: Tehát bementél... Kik fogadtak a szekun? 

TF: Seres, a körzetis, aki rendkívül örült, hogy ott lát. Bizonyára felelősségre vonták a 

hanyagsága miatt. Bementünk egy vallatótiszthez, aki korábban történelemtanár volt. A 

végzettsége a beszélgetésünk közben derült ki. Rengetegszer hallgattak ki életemben, nem ért 

ez sem meglepetésszerűen. Egészen messziről kezdte, hogy ismerem-e Tóth Károlyt, és mikor 

találkoztunk utoljára. Mondom, tegnap este. Erre zavarba jött, arra számított, hogy tagadni 

fogok. Miről beszélgettünk? Mondom, az én beidézésemről. Meg akartam kérdezni, hogy 

miért hozták ide be. És elmondta? Hogyne, elmondta, hogy fenyegették, verték satöbbi. 

Hosszasan töprengett, nyilván másképp építette fel a kihallgatást. Megkérdezte, hogy az 

ELLENPONTOKról tudtam-e? Volt nálam? Volt. Miért nem jelentettem? Hogy jelenthettem 

volna? Egyetértek az ELLENPONTOK szerzőivel? Nagyjából igen. Bejött egy Tincău 

nevezetű, aki annak idején, mikor bebörtönöztek, egyik kihallgatóm volt. Azt hiszem, ő felelt 

a váradi nyomdáért. Bejött Raţ, a vallásügyes, aki meglehetősen ostoba ember volt. Főleg az 

érdekelte őket, hogy kinek adtam oda. Mondtam, hogy senkinek. Tudtam, hogy el fog 

következni ez az idő, amikor meg fogják kérdezni, kinek adtam oda. Raţ-cal nagyon komikus 

szituációba kerültem. Megkérdezte, miért csináltad? Én meg visszakérdeztem: maga mit 

csinált volna a helyemben? Mire rámordított, hogy ne hasonlítsam össze magam, aki egy 

ellenforradalmár vagyok, vele, aki államvédelmi tiszt. „Önnek uram valóban igaza van, 

köztünk nagyon nagy a különbség”. A válasz kétértelműségét a többiek felfogták, látszott az 

arcukon. Úgy tűnt, a Raţ üvöltözése a többieknek sem nagyon tetszett. Aztán Tincăuval 

megszerkesztettük a nyilatkozatot. Gyakran vitatkoztunk a megfogalmazáson, de nagyon 

szelíden. Kikísért, kezet rázott a „régi ismeretség, barátság” alapján, ugye. Szóba került a 

Király Károly fellépése. Azt mondja: csak nem azt akarja mondani, Takács, hogy egyetért 

Király Károllyal? Dehogynem, a legteljesebb mértékben. Tovább nem forszírozta. Ami 

feltűnt, hogy lehetőleg nem akarnak erőszakot alkalmazni. Valami megváltozott a Karcsi 

kihallgatása óta. /222. o./ 

K: Tóth Károlyon kívül ki iránt érdeklődtek? 

TF:  Egyedül Ara-Kovácsot és Tóth Károlyt ismertem el. Tanárokat is hoztak fel, Szőcs 

Gézát is emlegették, de én őt nem ismerem. Téged is. Hogy ismerlek-e? Mondtam, hogy 

távolról. Varga Gabi neve merült még fel. 

K: Mit vallottál be? 

TF: Azt, hogy mikor ismerkedtem meg Tóth Karcsival, milyen körülmények közt. Azt, hogy 

milyen viszonyban vagyunk. Hol adta oda az ELLENPONTOK bizonyos számait, mit 

csináltam én ezekkel. Azért tartottam magamnál olyan sokáig, mert alaposan akartam 

tanulmányozni. 

K: Mutattak neked ELLENPONTOKat a szekun? 

TF: Igen, igen. Mutattak. 

K: Melyik lapszámot? 

TF: Ezt ott nem tisztáztuk. A formátumukról azonnal megállapítottam, hogy nem a mi 

példányaink kerültek a kezükbe. Ez fel is tűnt nekem. A címeket olvasta, hogy ez volt-e a 

kezemben? Több szám volt nála. 

K: A te cikked benne volt? 

TF: Igen, de nem tudták, hogy én írtam... Volt neked egy versed. Az melyikben volt? 

K: Az első és az ötödik számban volt versem. 
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TF: Abban nem vagyok biztos, hogy az én cikkemet láttam-e, de hogy neked egy versedet 

láttam, az egészen biztos. 

K: Nálad nem tartottak házkutatást? 

TF: Nem. Aztán többször behívtak még. Később ismerkedtem meg András őrnaggyal, meg 

Kissel, azt hiszem őrnagy volt ő is. Volt egy emlékezetes találkozásom Raţ-cal. 

Autóstoppoztunk egy kolléganőmmel. Leintett egy kocsit, odahívott engem is. Amikor 

benézek a kocsiba, látom, hogy Seres ül benne, meg Raţ. Furcsa lett volna, ha nem ülök be. 

Raţ fel sem ismert. Seres figyelmeztette, mégpedig úgy, hogy nevemen szólított: Takács úr, 

maga ebben a faluban tanít? Azt mondták, hogy a megyei néptanácstól vannak, és ellenőrizni 

voltak a csatári néptanácsot. Édes eset volt. A kolléganőm élesen kirohant bizonyos 

intézkedések ellen. Én hallgattam. Ők meg nekiálltak vele vitatkozni. Amikor beérkeztünk 

Váradra, Raţ azt mondta: tanár úr, ugye ott lakik? Legyen szíves ne szálljon ki, egy csomagot 

bíznék magára. A kolléganőmnek feltűnt, hogy tudják a címemet. Másnap rá is kérdezett. 

Amikor kiszállt, azt mondja Raţ: most elmegyünk kicsit a Dunării 2. szám alá beszélgetni. 

Tudod, a szeku címe ez. Hallgattam. Semmit sem szól? Mit szóljak? Megérkeztünk. Seres 

kiszállt, és bement az épületbe. A kocsiban Raţ el kezdett faggatózni, s erősen 

megfenyegetett. Hogy Karcsiék nagyon meg fogják ütni a bokájukat, s velük én is. Elmondta, 

hogy kinevezték abba a körzetbe, amelyikben én tanítok. Szeretné, ha nem ugrálnék, mert 

csendet és nyugalmat akar. 

K: Megtiltották, hogy tartsd a kapcsolatot Tóthékkal? 

TF: Nem. Amikor a börtönből kiengedtek, aláírattak velem egy nyilatkozatot, hogy a bent 

történtekről senkinek nem fogok beszélni. Most amikor elengedtek, megkérdeztem, szabad-e 

beszélni. Azt mondta Tincău a kapunál: Takács úr, maga azt csinál, amit akar. Ennyivel 

tartozom az igazságnak. /223. o./ 

K: Amikor volt az úgynevezett végleges lezárás, behívattak? 

TF: Nem hívattak, vittek. A feleségem nem szerette, hogy jöttek. Akkor is ketten jöttek. A 

feleségemnek mindig azt mondtam, hogy addig ne izguljon, amíg nem autóval visznek. Akkor 

autóval jöttek értem. A feleségem emlékezett, mit mondtam, leszaladt utánam pongyolában a 

kocsihoz. A kocsiban még ült egy idegen, mint kiderült egy bukaresti szekus. András 

magyarul nyugtatta viccesen a feleségem, hogy kocsival visszük, de villamossal fog jönni, a 

mostani helyzetben nem taxiztathatjuk. Az úton jöttem rá, hogy az ismeretlen nem váradi, 

mert András magyarázta neki a város látnivalóit. Amikor a Kálvárián mentünk, felmutatott a 

Macskadomb tetején lévő Gomba vendéglőre, hogy oda majd el fogja vinni. 

Egy fogadóterem-szerűségbe vittek, a falakon ott voltak a RKP régi főtitkárai. Köblös Elek 

is köztük volt. Ilyet sehol máshol nem láttam, úgy látszik a szeku hagyományőrző volt. 

András és a bukaresti jött be, közölte, hogy az állam rendkívül nagylelkű velünk, nem lesz 

per. Mi a véleményem. Mondom, nincs véleményem. Hogyhogy nincs? Úgy, hogy nem 

értem... Volt itt egy bizonyos tevékenység, amit beismertünk. Miért nem csuknak börtönbe? 

Kérdezi, mennyire számított? Mondom maximum öt évre. Rámordított: mit öt, tizenöt! Erre 

megsértődtem. Mondom, én ismerem a törvényeket, legfeljebb a fel nem jelentés bűnében 

vagyok vétkes, és azért maximum öt év jár. Erre felcsattant, hogy ne nézzük őket hülyéknek, 

nehogy azt higgyük, elhitték, hogy csak annyit csináltunk, mint amennyit Tóth Károly 

elmondott, s amennyit bevallottunk. Azután felajánlották, hogy... Miután a börtönbüntetésem 

letöltöttem, felajánlották, hogy kollaboráljak a szekuritátéval. Még lakást is ígértek. Négy évi 

börtön után, tisztában voltam a dolgokkal, tudtam, hogy még taktikailag sem szabad 

belemenni. Most a bukaresti megismételte az ajánlatot. Olyasmit mondott, hogy én nem 

vagyok szakember a politikában, ők viszont azok. Ők el tudják dönteni, mi az, ami veszélyes. 

Ha tehát gyanús dolgokat észlelek, forduljak hozzájuk. Megszólalt magyarul is: rossz 

hanglejtéssel, de folyékonyan beszélt. Azt akarta példázni, hogy ő bukaresti létére megtanult 

magyarul. Miért ne tudnának a magyar gyerekek megtanulni jól románul. Azt mondtam, ne 
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hasonlítsa össze az ő képességeit, s azt a fonetikai labort, ahol ő tanult, a parasztgyerekek 

képességeivel és főleg körülményeivel. Igen speciális feladatkörrel bízhatták meg, ha 

magyarul is megtanították. Biztos nem erdélyi volt. 

K: Aláírattak veled akkor valamilyen nyilatkozatot? 

TF: Igen, egy nagyon rövidet. Akkor került szóba, hogy nem vállalom-e a besúgást. Ugyanis 

egy ilyen passzust is bele akartak venni.
84

 A nyilatkozat lényege az volt, hogy nem folytatok 

tovább államellenes tevékenységet. Attól kezdve, hogy kikerültem a börtönből, többször 

írattak alá velem ilyet. Hajszálpontosan emlékszem, hogy ezt írtam. A jelentési 

kötelezettséget nem tették be. Nem tartom kizártnak, hogy másoknak betették. Nem azért, 

mert az emberek be akarnak súgni, hanem egyszerűen nem merik visszautasítani./224. o./ 

A második beszélgetésen pontosítani szerettem volna néhány függőben maradt, vagy 

figyelmen kívül hagyott részletet. A kísérlet csak félsikerrel járt. Az eredmény jól jellemzi a 

kort és gyermekeit. 

K: A korábban említetteken kívül adtál még másoknak is ELLENPONTOKat?  

TF:   Nem tudom, megmondjam-e? Kovács Erzsébetnek, aki jelenleg az Ady-líceumban tanít 

Nagyváradon. Beletartozott Karcsi baráti körébe, talán Icától, de tény, hogy több mindenről 

tudott. Vele üzente meg Karcsi a lebukást is.  

K: Mikor mutatták meg neked az ELLENPONTOKat, már az első, vagy csak a későbbi 

kihallgatásokon? 

TF: Te, még a napot sem tudom megmondani, mikor hallgattak ki.  

K: Tóth Karcsit 11-én engedték el, a múltkor azt mondtad, rá két napra hívattak...  

TF: Lehet, hogy egy-két napot tévedek. Ekkor, az elsőn mutattak ELLENPONTOKat. 

Gondolkoztam rajta, tulajdonképpen nem tudom melyik számot mutatták meg. Azt a kicsi 

formátumút, azt hiszem igen. (A nyolcas számra céloz.) A címekre sem emlékszem, egyiket 

sem merném vállalni. 

K: A múltkor azt mondtad, semmi sem biztos, de az igen, hogy nekem egy versem benne volt... 

TF:  Ezen is gondolkoztam. Azt hiszem, nem volt benne a versed. Szóba kerültél, az 

holtbiztos, de a versedet a Karcsitól kapott példányokban láttam.  

K: Tőle tudod, hogy az én versem? 

TF: Én találtam ki, de lehet, hogy ő mondta meg nekem. Tudtam, hogy a te versed, hogy 

honnan, már nem tudom. A neved előfordult a dologgal, de azt hiszem, a szekun mégsem 

mutatták a versedet. Nem tudom, mi az, amit különböző utakon tudtam meg, s most 

egybetevődnek. Például tudtam, hogy nálad házkutatás volt. 

K: Az jóval később történt. 

TF:  Nézd, arra sem merném a becsületszavamat adni, hogy egyáltalán szóba kerültél. Jó 

lenne egyszer hozzájutni ahhoz az anyaghoz, ami a szekuritáténál van. (...) Egyébként 

meglátogatott Jelics Gyula. Mondta, hogy jártál nála is. 

K: Ismered? 

TF: Olyan tizenegynéhány éves kora óta. Osztálytársak voltunk. Zárd el, ez nem tartozik 

ide.(...) Viszont azt valóban el kell mondani, hogy ő a kihallgatásom előtti vasárnap megjelent 

nálam. Na látod milyen jó, hogy beszélünk? Most beugrott! November 15-én, hétfőn 

hallgattak ki... Gyanakodtam rá, hogy besúgó. Jelics nem szokott engem sűrűn látogatni. Egy 

üveg piát is hozott magával. Én meg nem rejtettem véka alá a véleményemet. Kerek perec 

megkérdeztem: küldtek? Rendkívül megsértődött, nagyon megszomorodva ment el. A 

feleségem meg is rótt, hogy nem kellett volna olyan csúnyán bánjak vele. Abból a vasárnapi 

kiszólásomból nagy botrány lett. Én azzal is alátámasztottam a gyanakvásomat, hogy Tóth 

Karcsiékra is hivatkoztam. Karcsi összeveszett velem, hogy miért mondtam el az ó 

véleményüket Jelicsnek? Ők nem hatalmaztak fel erre. De a gyanakvások nem jelentették a 
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 Vö. Csizmadia György közlésével. Ezek szerint Csizmadia félreértette Takácsot? 
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kapcsolat megszakadását, mert végleges elmenetelük előtt Karcsiék meghívtak egy 

búcsútalálkozásra. 

Jeliccsel 57-ben osztálytársak voltunk. Nekem az a lány mondta, akinek akkor Jelics 

udvarolt, Sótonyi Erzsike, aki később megbolondult a szekuritáté kihallga/225. o./tásai 

közben – ott él Váradon, tenni kéne érte valamit –, hogy neki mesélte el Gyuszi, hogy 

felhívatták a szekuritátéra, és azt a feladatot adták neki, hogy figyeljen az iskolában. Sokáig 

nem találkoztam vele. Engem 60-ban lecsuktak, azért a szervezkedésért, amit 56-ban 15 

évesen valóban elkövettünk. Tőke Csabánál futottam össze Jeliccsel megint, a hetvenes évek 

közepén. Akkor szintén célzást tettem besúgói minőségére. Akkor Csaba tolt le, hogy ezt nem 

lett volna szabad. Ezektől függetlenül továbbra sem szakadt meg a kapcsolatunk. Meg vagyok 

róla győződve, hogy ő nagyon sokat segített nekem. Természetesen soha sem ismerte el, hogy 

besúgó lenne, de nagyon furcsa kijelentései voltak. Egyszer mikor ivott, azt mondta: „Tudod, 

nagy különbség van besúgó és besúgó közt. Az okos besúgó mindig tudja mit kell mondani.” 

Többször közölt velem kapcsolatban dolgokat, amelyek ha valóban igazak, csak a szekuról 

tudhatta. A családjában is van szekus, a sógorának az apja.
85

 

 

Mielőtt Csizmadia György emlékezésére rátérnék, itt a legillőbb alkalom, hogy folytassam 

a II. fejezet 44. számú lábjegyzetében elkezdett tipikusan kelet-európai történetet, melyet egy 

megkeseredett ember mond el, aki Tóth Károly Antal emlékiratainak megjelenése után – a 

nagyváradi KELET-NYUGATban – úgy érzi, ismerősei leprásként kezelik. Jelics Gyulát 

kihallgatták ELLENPONTOK ügyben. Viszont az ellenpontosok, nemcsak Takács, némi 

gyanakvással szemlélték körülöttük való ügyködését. 

JGY: ...Ara-Kovácsnak én sohasem ajánlottam fel semmit. Tóth Karcsinak igen, de az 

kizárólag anyagi természetű volt. Neki szuggeráltam is bizonyos viselkedési formákat. 

K: Talán ezt értették ők úgy, hogy neked ezeket a dolgokat szintén szuggerálták, s te 

továbbadtad? 

JGY:  Ez már a nagybátyám akarata ellenére volt.  

K: Ő azt szerette volna, hogy szakítsd meg a kapcsolatot Tóthékkal?  

JGY:   Amikor a szeku már beavatkozott, igen. Megkérdeztem a nagybátyámat, hogy tudnék-

e segíteni rajtuk. Akkor tudatosult benne, hogy meddig jutottam. Nagyon lebaszott. Azt 

mondta, hogy ahol már dossziét nyitnak, annak minden aspektusát vizsgálják. 

K: Van egy mozzanat, ami gyanúba kevert téged. Tóth Ica látott kiszállni egy szekuskocsiból, 

mihelyt hazaért, te ott voltál náluk. Rákérdezett az esetre, s te különböző magyarázatokat 

adtál.
86

 /226. o./ 
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 BTF. 7-20., 25-27., 30-32. old. 
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 BTKA,TI.61. old: 

„K: Hogy volt az a gyanús sztori amit Ica látott? 

TI: Amikor láttam én kiszállni abból a kocsiból? Szinte egyszerre érkezett velem haza, s pár percre rá 

megérkezett Karcsi az iskolából. Emlékszel rá Karcsi? 

TKA: Igen. 

TI: Kiment Karcsi a konyhába kezet mosni, s akkor mondtam el neki, hogy most láttam kiszállni Jelics 

Gyuszit egy alacsony rendszámú kocsiból. Karcsi azt tanácsolta kérdezzek rá. Aztán én tényleg rákérdeztem... 

TKA: Fél órán belül háromféle magyarázatot adott. 

TI: Legalább. A legutolsó talán az volt, hogy a szeku főnökénél volt patkányirtáson, és elmesélte, hogy mi 

minden van a konyhájában, de főleg a pincéjében.  

TKA: Pontosan. 

TI: Ez volt a végső magyarázat, s ez nem volt meglepő, mert Gyuszinak rendszeresen voltak rémtörténetei. 

TKA: Egyrészt rémtörténetei, másrészt szekus kapcsolatai.  

TI: Ezt nem is titkolta. 

TKA: Nem, nem! Sălăjannal személyes jó viszonyban volt. 

TI: Mi Török Miklóséknál ismerkedtünk meg Jeliccsel. Azelőtt juhokat tartott valahol a hegyekben, ha jól 

emlékszem. Arától kérdeztük, hogy ki ez? Nem ismeritek? – mondta. Nagyon szép felesége van. Ara korábban 



 180 

JGY: Én? Egyetlenegyet adtam. És én mondtam el utólag, hogy akkor egy szekuskocsiban 

voltam. Ica előtt szálltam ki. Karcsit láttam meg a gyógyszertárnál. A kocsiban Sălăjannal és 

András őrnaggyal voltam. Sălăjant gyermekkorából is mertem, László Ákostól. Andrást akkor 

ismertem meg, amikor a dél-afrikai cirkuszom volt, amikor nem vettek fel. 

K: Teljesen véletlenül voltál ott a kocsiban? 

JGY: Két liter pálinkát vittem Sălăjannak. 

K: Azt mondják, hogy állásod természeténél fogva állandó kapcsolatban voltál a szekuval. 

JGY: Egy fenét. Nincs semmilyen kikötés ahhoz, hogy rágcsálóirtással foglalkozz. Megszűnt 

a mérgek rendőrségi nyilvántartása. A hetvenes években még volt valami, később nem. Hogy 

adott esetben szekusoknak is dolgoztunk, az nyilvánvaló. Egyszer például én fújtam be Sima, 

a megyei főfelügyelő lakását. Az, hogy kerestek különböző dolgokért, az más lapra tartozik. 

K: Tóthék érzékeltették veled, hogy gyanakszanak rád? 

JGY: Azért haragszom, mert nem! Sőt, amikor Takács Feri, aki osztálytársam volt, felhív egy 

félreértés kapcsán... Ferit én nagyon szeretem, sokat köszönhetek neki gondolkodásban, 

magatartásban. Ha olyan ember lennék, aki érdekből ápolja a kapcsolatait, vele jó viszonyban 

lennék... Na tehát Feri úgy emlékezett, hogy nekem van egy szekus rokonom. Ezt Karcsi 

tudomására juttatta. Karcsi elhozta ide, s rákényszerítették szegény Ferit, hogy tőlem elnézést 

kérjen.  

K: Az ELLENPONTOK ügy után volt ez? 

JGY:   Nem is tudom. Nagyon kínos volt neki is, Karcsiéknak is, nekem is. És fölösleges is. 

Ez nem arra utal, hogy Karcsi meg lett volna győződve...  

K: Nem volt meggyőződve! 

JGY: Utálom az egészet. El kellene olvasd ezt a levelet, Tóth Karcsinak írtam, Svédországba, 

de nem fejeztem be. Azt akarom megírni, hogy utálom a sémákban való gondolkodást. 

K: Tóthék egy szóval sem mondták, hogy besúgó vagy. 

JGY: Én tehetek róla, hogy elterjedt ez a hír? Olyan vagyok, mint egy leprás!... Mondjak egy 

pár dolgot Tóthékkal kapcsolatban. Olyan naivnak tűntek. Ezt mondtam már Karcsinak 

Pesten. Mikor a nagybátyámmal dumáltam arról, hogy ők lettek az ellenpontosok, a 

nagybátyám megkérdezte: te nem tudtad? Mondom, /227. o./honnan tudtam volna? Hát 

onnan, te hülye – mondta –, hogy annyira féltek. Az fél, aki csinál valami tiltott dolgot.  

K: Látszott Karcsin, hogy fél? 

JGY: Túl óvatos volt. És idegbaj, meg satöbbi... Na most nem akarom a hülyét játszani, 

sejtettem, hogy Tóth Karcsi tud valamit az ELLENPONTOKról. De azt is gondoltam, hogy ő 

ahhoz túl félős. Pesten kérdezte tőlem: te minek tartottál engem? Na most minden dialógusra 

való késztetésem megszűnik, mikor látom, hogy fordított előjellel interpretálják azt, ahova én 

ki akarok lyukadni. Ez nem azt jelenti, hogy Karcsit gyávának tartom. Én bátorságnak azt 

tartom, ha le tudom győzni a félelmet. Tóth Karcsi ebben óriási volt. Bátrabb volt, mert 

nagyobb félelmet kellett legyőznie. Ezt nem magyarázhattam el neki, mert rájöttem, hogy 

sémákban gondolkozik, s én nem tudok sémákban gondolkozó emberekkel kommunikálni. 

Egyszerűen lebénulok. 

K: Téged akkoriban nem szedtek elő a Tóthékkal való kapcsolattartás miatt?  

JGY: Dehogynem! Össze is vesztem Dulamával. Nekem külön utaim voltak. Még annak 

idején elmagyaráztam Karcsiéknak, mi a különbség. Akkoriban bevittek két cigányt, mert 

megerőszakoltak egy nőt. Hülyére verték őket, de nem vallottak be semmit. Meg is úszták. 

Utólag kérdeztem Karcsiéktól, ti mit akartatok? Azt, hogy kijuttassátok, vagy azt, hogy 

olvassák az emberek? Mert külön kellett volna választani a kettőt. 

K: ...Az a Dulama nevű szekus, Tóthékról, vagy az ELLENPONTOKról kérdezett? 

                                                                                                                                                   
ismerte, mint mi. A szekus kapcsolatairól mindenki tudott, mert az apósának kocsmája volt, s különféle 

machinációk folytak ott, s a szekusokkal kellett elintézni, de ezt is nyíltan mondta. Ezért volt furcsa, hogy az 

említett esetben olyan következetlen volt.” 
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JGY: Sok mindenről akartak ők kérdezni, de én kivertem a dilit a legelején, és mindentől 

elzárkóztam. 

K: Dulama vagy Sălăjan vezette a kihallgatást? 

JGY: Dulama belémrúgott. Ide figyelj! Sălăjannal nagyon ambiguens viszonyban voltam. 

Míg belügyes főnök volt, nem kaptam útlevelet Magyarországra. De amikor apósom szőrben 

volt, majdnem sittre került, elvittem neki öt liter pálinkát meg hétezer lejt, s ezzel meg tudtam 

venni. Vagy például el tudtam intézni, hogy mélyhűtőt kapjak. 

K: Tehát ez nem egy politikai jellegű kapcsolat volt? 

JGY: A nagybátyámnak volt az is. Azt hiszem ilyen téren is, egyszerűen megvette.  

K: Ezek szerint a szekuritáté könnyen korrumpálható társaság volt?  

JGY: Úgy van. Persze attól függ. Ők nagyon realisták. Egyszer itt ül nálam a lakásban. 

Karcsi mielőtt elment, nálam hagyott egy csomó CHINA REVIEW-t. Avas, dohos szagot 

árasztottak. Megérezte. A barátodnál, Tóthnál éreztem ilyen szagot – mondta –, s egészen 

dühbe gurult. Mondom, baszd meg, persze, hogy olyan szagot érzel, mert itt vannak a 

folyóiratai. Meg NATIONAL GEOGRAFIC is van egy csomó. Annak is ilyen szaga van. 

Elkezdi lapozgatni, s egyszer csak elérzékenyül: soha nem juthatok el oda, Róma, fények... 

Akkor elkezdte mesélni, hogy ő lehetett volna ortodox pap, még püspök is. S hogy ő úgy él, 

mint egy kutya. Mindig nagyra tartotta a műveltségét, de hát ezt ott náluk nem nagyon 

értékelték, meg mi sem értékeltük túlságosan. 

K: Hogy volt az a kihallgatás Dulamával? Le volt már zárva a Tóthék ügye?  

JGY:   Dehogy volt. Az igazgatóm szólt, hogy jelenjek meg a szekun, mert hívat Dulama 

kapitány. A kapunál kérték az idézést, mondtam, hogy nincs, Dulama /228. o./ kapitány vár. 

Elvették a személyimet, s telefonon bejelentettek. Lejött értem, s már ott lent elkezdett izélni, 

hogy: „de ce nu mi-aţi spus?” (miért nem mondta el?) Ilyesmit mondhattam, hogy azért 

hivattál, mert nem tudod a nevemet, vagy én nem tudom a tiédet? Valószínű, hogy a kapunál 

rosszul olvashatták el a nevemet, mert azzal mindig baj volt, és nem tudta mindjárt, hogy 

rólam van szó. Szóval feszült volt a légkör. Aztán találkoztam András őrnaggyal. Mondom 

neki, hepciás a pali. Továbbra is provokált. Ezt direkt csinálta, mert látta, hogy nem vagyok 

valami nyugodt. S mikor átvezetett egy másik szobába, térden rúgott. Nagyon mérges lettem, 

azt mondtam neki, úgyis megverlek, mikor senki sem látja. 

K: Aláírattak veled valamilyen nyilatkozatot? 

JGY: Nem írtam alá semmit, nem tudtak zöldágra vergődni velem. Mondtam, hogy semmiről 

nem tudtam, s ez igaz is volt. Bár szimpatizálok velük, lejárok hozzájuk... Mondtam 

Dulamának, hogy nem tudnak belekeverni ebbe az ügybe. Én családos ember vagyok, 

hagyjanak nekem békét. „Nu mă puneţi sub aceaşi pălărie cu nimeni!” (Román szólás, szó 

szerint fordítva: ne állítsatok senkivel egy kalap alá.) Egyszer nagyon kiborítottam a 

seprűszemöldökűt (Sălăjant). Mondtam, hogy nem olyan okosak ők, mint amilyennek 

képzelik magukat. Bizonyítékként, hogy ez nem így van, beköpte, hogy még arra is rájöttek, 

hogy mikor Ara telefonált valakinek, németül mondott egy nevet, s ez a szó azt jelentette, 

hogy „ara”. Persze akkor is hót mátyós volt Sălăjan. Egy másik alkalommal őt idéztem, s nem 

emlékezett: „mit tudom én már mit mondtam, annyit hazudtam életemben, lehet, hogy ilyet is 

mondtam.” Mondom neki, látod milyen hülye vagy, az hazudik jól, aki emlékszik a 

hazugságaira. 

K: Szintén részeg állapotban mondta azt is, amire az előbb céloztál, hogy az információi az 

ellenpontosok egyik belső emberétől származnak?  

JGY: Így nem mondta. Erre következtettem. Konkrétan nem tudok visszaemlékezni, de akkor 

ez a kép alakult ki bennem. Egészen más ügyben mentem akkor hozzá. Apósomat elkapták 

valamivel, leltárt tartottak, s apósom azzal zsarolt, hogy beköp engem, mert vittem neki 

húskonzervet a saját raktáramból, hogy árusítsa. Végül is úgy döntöttem, hogy intézkedem. Ő 

adta a hétezer lejt, én meg az öt liter pálinkát. Felhívtam telefonon Sălăjant, hogy van nálam 
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öt liter pálinkája. A reptér felé vezető úton találkoztunk, abban a városszéli cukrászdában. 

Belenézett a borítékba, kérdezte: mire van ez? Mondom. Fellelkesült, s azt mondja, most én 

hívlak meg. Kivitt Inándra a halászcsárdába. Egy különszobában ittunk. Elég sokat tudok inni, 

de gyorsan nem. Berúgtam, mert ő gyorsan ivott. Aztán bevallotta, hogy használnak valami 

német pasztillát, hogy ne rúgjanak be. Azt mondta, hogy úgy tudja elintézni az apósom ügyét, 

hogy kiveszik a jogtalan vagyonszerzéssel foglalkozó részlegről, s átteszik máshová. 

Többször kellett még találkoznom vele, hogy megmondja, hogyan viselkedjen az apósom, s 

mit mondjon. Úgy tűnik, hogy az ELLENPONTOK ügy után volt nem sokkal. Ő vetett fel 

valamit, először Varga Gabit emlegette. Mondtam, hogy Gabival egy nagyon elhidegült 

kapcsolatom van. Talán az egyetlen abból a társaságból, akihez nem kerültem közelebb. Bár 

nagyon tisztelem. Gondolom, Tóth Karcsinak hathatós szerepe volt /229. o./ abban, hogy ne 

melegedjen fel ez a kapcsolat. Szóval rém kínos ez, látom a szemükben van valami sajnálat, 

de nem mondhatja meg miért. Ezért haragszom Karcsira mert nem tisztáztuk ezt a felemás 

helyzetet. Egy ideig én ezt lenyeltem. Sajnáltam Karcsit tényleg. Ilyennek születtem: 

sajnálom az elesett öregeket, szeretem az öreg zsidókat, akiknek reszket a fejük és jár az 

agyuk. Ne gondold, hogy Tóthék az egyetlen, hogy rájuk specializáltam magam. Azokról van 

szó, akik tényleg elesettek, sebezhetők. Nem vagyok én egy grállovag, ez reflex nálam. 

Amikor Tóthék már Pestre telepedtek, ez a kiszolgáltatottság megszűnt. Nem láttam értelmét, 

hogy továbbra is lenyeljem ezt a felemás helyzetet. Éreztem részükről a bizalmatlanságot, s 

egyszerűen nem tudtam tovább kommunikálni. 

K: A politikai rendőrség beleszólhatott a gazdasági rendőrség ügyeibe? 

JGY: Nem. Amikor Sălăjan ügyész volt, az ő embere volt az, akin az apósom ügye múlott. 

K: Ez a Sălăjan nagyváradi ? 

JGY: Igen. Réten született. Nagy szüksége volt rám, amikor a szekuritátéra került. Én voltam 

az egyik, s a másik egy Negru nevezetű mérnök az Olajgyárból, akik tanúsíthattuk azt, hogy 

összeveszett egy Tipănuţi nevű ipsével, aki előtte volt a kémelhárítás főnöke. Ő mutatott be 

Sălăjannak László Ákosnál, aki a szomszédja volt. Egyszer tanúja voltam, amikor Tipănuţi és 

Sălăjan összeveszett. Ez a Tipănuţi volt az, akit én próbáltam bedolgozni – ezt egyébként 

Tóth Karcsiéknak elmeséltem –, úgy néztem, sikerül is, és még hálás is lett volna a végén, de 

korábban kint maradt Norvégiában, mint kellett volna, ezért gondolom ő halálra lett ítélve, 

satöbbi. Sălăjan nem kerülhetett volna a belügyhöz mint Tipănuţi barátja. Én tartaléktanú 

voltam arra, hogy összevesztek. Ezzel vissza is éltem, ha szükségem volt rá. Akkor ő a 

kémelhárítás főnöke lett. Nemcsak Nagyváradon, hanem az egész erdélyi területen. Egyszer 

elmesélte, hogy a kolozsváriak is alá voltak rendelve ideológiailag, a kintről jövő információk 

ide jöttek Nagyváradra, ők továbbították Bukarestbe, s a bukarestiek döntötték el adott 

esetben, hogy mit kell tenni. Azt mondta, egy alkalommal elfogyott Kolozsváron a cigarettája. 

Odament a bárfőnökhöz, s kért egy Kentet. Nincs. Elővette az igazolványát, s megkérdezte az 

ipsét, hogy hol a kabátja. Kénytelen volt megmutatni. Ott voltak a Kentek. Erre betelefonált a 

miliciára, hogy büntessék meg a bárfőnököt négyezer lejre, áruvisszatartásért. A milicista, aki 

kiszállt azt mondta, jó, majd másnap megbünteti. Erre Sălăjan: nem holnap, most. Kifejeztem 

kételkedésemet, mert honnan ismernék őt Kolozsváron? Erre mondta azt, hogy onnan, hogy a 

kolozsváriakért is ő felel. Máskor is történt ilyen jellegű utalás. 

K: Azon az inándi beszélgetésen, hogy került szóba az ELLENPONTOK?  

JGY: Hamarabb berúgtam, s próbálta kiszedni belőlem azt, hogy mi a véleményem az 

ellenpontosokról. Nagyon vigyáztam mit mondok. Visszafelé a kocsiban rosszul lettem, 

mondtam, álljon meg, hogy hányjak. Azért van ez a rosszullét – magyarázta –, mert nagy 

bennem a feszültség, mert nagyon vigyáztam arra, nehogy elkotyogjak valamit.  

K: Ekkor tett célzásokat, hogy belső embertől tudna bizonyos dolgokat? /230. o./ 

JGY: Állandóan kérdezett. Nézd, az ilyen beszélgetéseknek kialakul egyfajta technikája, 

tudni kell, hogyan közelíts meg egy beszélgetést, a partnertől függően. Én azt használtam ki, 
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hogy ő nagyon csapongó. Tehát azt csináltam, hogy mindenben egyetértettem vele, s mikor 

egy adott ponthoz ért, ami engem érdekelt, igyekeztem kivájni belőle a dolgokat. Érzelmileg 

is próbáltam érdekeltté tenni, jobban figyeltem, meg élénken helyeseltem, satöbbi. Ez egy 

ilyen körbenyalása a dolgoknak, igyekeztem arra terelni, ami engem érdekelt. Néha sikerült, s 

akkor belelendült. Abban a pillanatban, ahogy másról kezdett beszélni, s te visszakérdeztél az 

előbbi témára, felfigyelt, s gyanakodni kezdett. Nem lehetett direktben kérdezni, csak a 

kivárós taktikát lehetett alkalmazni. Ugyanakkor próbáltam figyelni az én stílusomat, az én 

hibáimat az ő szemével. Ő azzal tudott kiugratni a bokorból, ha felhéklizett, s akkor pár 

dolgot a fejéhez vágtam. Olyankor elégtétellel vigyorgott. 

K: De hát azt mondtad, az ELLENPONTOKra is utalt... Semmi konkrétumra nem emlékszel? 

JGY: Végül is nem arról volt szó, egy másik lapalapításról.
87

 Megkért, hogy segítsek. Azt 

mondja, ha megkérnek rá, hogy írd alá, mert lapot akarnak alapítani, alá fogod írni? 

Természetesen. Jól teszed, mondta ő. Egyébként már ketten aláírták. Megmondod nekem, ki 

fogja odaadni neked? Állj meg, vándor – mondom magamban –, akkor kezdett nekem valami 

leesni. 

K: Nem értem, mi volt ennek a tétje. Az teljesen nyíltan ment, fél Romániát bejárták 

aláírásokat gyűjteni, és az aláírásokat benyújtották a Központi Bizottsághoz. 

JGY: Na most megint beugrott valami. Többet megtudtam Andrástól. Ő csak azt látta, hogy 

jóban vagyok a seprűszemöldökűvel, nem tudta felmérni, mi van köztünk. Ő volt az, aki 

kukkolt a házak előtt, azt hiszem valami ilyen technikai szakértő lehetett. 

K: Egy őrnagyot mégsem tesznek oda kukkolni. 

JGY: A rang nem számított náluk, azt a munkában eltöltött évekre adták. Nem tudtam 

kiszedni belőle, hogy székely, vagy csángó. Egyszer összefutottam vele Diószegen. Attól 

kezdve a szövetkezet elnöke állati tisztelettel kezelt. András aztán kivitt oda egy barátjához, 

akinél érdekelt volt valami juhtenyészetben.
88

 Kiirtottam a patkányokat, s aztán lementünk a 

borpincébe. Hoztam otthonról demizsont, de az illető néhány méter kolbászt meg sonkát is 

akart adni. Nem fogadtam el. Erre András azt mondja, ha nem kell nekem, elviszi ő. Hazafelé 

még alkalmi utasokat is felvett pénzért. Egyszer elmesélte, hogy egy állati soviniszta 

szekussal összeverekedett, valami Moţoc-kal. Azt is ismertem. Beszélt arról is, hogy ismer 

embereket, akik nekik dolgoznak. Elárulta, hogy engem is látott gyak/231. o./ran, amikor 

kukkolt a kocsiban. Meg beszélt egyszer valami temetésről vidéken, ahol előre beszerelték a 

lehallgatókat.
89

 Akkor is az volt a feladata, hogy autóból kukkoljon. Csodálkoztam, hogy 
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 A már korábban is említett, a RKP KB-hoz intézett petícióról van szó, amit a romániai magyarság vezető 

értelmiségiei kevés kivételtől eltekintve, aláírásukkal támogattak. A kérvényezés célja egy nagyváradi magyar 

irodalmi lap létrehozása. 
88

 Több információ utal arra, hogy a szekusok illegálisan szerzett vagyonukat juhnyájakba fektették. Ez volt 

Romániában a gazdaság egyik ritka területe, ahol a magántulajdon dominált, s amit talán épp a szekusok 

ellenérdekeltségének köszönhetően a hatalom sohasem tudott rendszabályozni és ellenőrzése alá vonni 
89

 Minden bizonnyal Kertészék édesanyjának temetéséről van szó, amit fontosnak tartok részletesen is 

rekonstruálni: 

„KL: '83 októberében épp tanultunk vasárnap délután angolul, Tóth Karcsiékkal nálunk, amikor anyám rosszul 

lett. Másnap én elmentem dolgozni, anyám is. A munkahelyén megint rosszul lett, Évának telefonáltak, ő volt 

vele. Nekem napközben nem szólt, nem akart pánikot kelteni. Anyámat elküldték a kórházba, taxival nem 

mehettek, mert aznap még nem adták ki a taxisoknak a benzinadagjukat. Elvillamosoztak a klinikáig. Ott 

megcsináltak néhány analízist, lépcsőn fel, lépcsőn le. Átgyalogoltatták a kórházba, akkor már nagyon rosszul 

volt. Ott az ügyeletes orvos rögtön hordágyra fektette, mert már rég meg sem lett volna szabad mozdulnia. 

Újabb és újabb nitroglicerin tablettákat adtak neki. Volt egy olyan intermezzo is, hogy az egyik doktornő, 

akihez irányították, nem fogadta, mert anyám nem tudott románul. Ott tartották sokáig a folyosón a hordágyon, 

majd leültették egy fotelbe. Késő délután szabadult csak fel egy ágy. Kicsit jobban lett. Amikor hazaérkeztem, 

s megtudtam miről van szó, felhívtam Săracot – a főnökömet – mert úgy tudtam a felesége ott dolgozik. 

Kiderült, hogy már nem, de van ott orvos barátjuk. Megkértem vigyen be minket, mert az intenzív osztályra 

késő éjszaka nem fognak csak úgy beengedni. Azt mondta, nála vannak a szülei, ki kell vigye őket a 

buszállomásra, s jövet felugrik értünk. Míg vártuk, Évával megbeszéltük, hogy anyámat nem engedjük tovább 
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elmondta ezeket a dolgokat. Gondold el, milyen feltételei lehettek annak, hogy a szekun jó 

munkaerőnek számítson. Bizonyos jelek arra utaltak, hogy ez neki nem volt könnyű. Erősen 

izzadt. Ivott keményen, de bírta is a piát. Volt egy nyomorult lánykája meg egy nője. 

Egyébként nem /232. o./ tudom, melyik tudta azt józanul csinálni. András is ki tudja kiket 

húzott csőbe, lehet, kártékonyabb volt, mint bárki más. Ki tudja, mi minden után jutott oda, 

hogy mi benne a lelkiismeret pislákolását kezdtük felfedezni? Ki tudja hány skalp övezte 

addig?
90

 

Jelics szövege önmagáért beszél, úgy vélem, válasz arra az általa feltett kérdésre is, hogy : 

ő tehet róla, hogy sokan besúgónak hiszik?... Reméltem, hogy összehoz a sokat emlegetett 

Sălăjannal, az egykori kémelhárítóval, aki a kilenc év távlatából nyugdíjasként talán hajlandó 

lenne nyilatkozni, hogy milyen utasítások alapján jártak el az ellenpontosokkal úgy, ahogy 

eljártak, mi volt az ő stratégiájuk és taktikájuk. Ilyen irányú kísérletem Jelics teljes 

elutasításába ütközött. Sem címét, sem telefonszámát, sem kedvenc kocsmáját nem ismeri, 

mondta. 

 

CSIZMADIA GYÖRGY 

 

CSGY: Egy vasárnap reggel könyvet akartam visszavinni Karcsiékhoz, a kisebbik lányommal 

voltam. Az udvaron megállított egy rádió adó-vevős civil. Leigazoltatott, felírta az adataimat. 

Azt mondta, házkutatás van, menjek haza. 

K: Te nem mesélted el senkinek, amit tapasztaltál? 

CSGY: Azt hiszem beszéltem róla azoknak, akiknek továbbadtam. Aztán Takács Feri várt az 

állomáson, s mondta mi a helyzet. Miután kiengedték, találkoztam Karcsival, elmondta mit 

                                                                                                                                                   
dolgozni, vizsgálják ki alaposan, s épüljön fel fizikailag is a kanadai kivándorlás előtt. Anyám közben még 

rosszabbul lett, Sărac beugrott a kórházba, ahol épp anyám felélesztésével foglalkoztak. Várt, reménykedett 

hátha jó hírt hozhat. Hajnali ötkor jelent meg nálunk. Nem mondta mi történt, csak annyit, hogy sürgősen haza 

kellene hívni az öcsémet Magyarországról. Megpróbáltam telefonálni Attilának. Aztán bementünk a kórházba, 

s megtudtuk, hogy anyám már nem él. 

Egy rettenetes kálvária kezdődött, hogy az öcsémet hazahozzuk valahogy. Mind halasztottuk a temetést. 

Gyurkó László intézte el, hogy kapjon egy negyvennyolc órás beutazási vízumot Romániába. Vasárnapra 

tűztük ki a temetést Szalacsra. Szombat éjjel érkezett Attila. Láttam, amikor a határ magyar oldalán kiszáll a 

kocsiból, átgyalogol, s a román oldalon bekísérik az épületbe. Ezalatt a város felől érkezett egy Dacia, s míg a 

katona igazoltatta, én is odaértem. Raţ őrnagy ült benne. Mit keresek itt, kérdezte. Mondom azt, akit maga. 

Ezen még jobban elcsodálkozott, s megkérdezte, megérkezett-e? Mondtam, már várja magát.  

K: Tehát már a határon kihallgatták? 

KL: Igen. Másnap reggel a házunk elől indult egy busz a barátainkkal meg anyám kollégáival Szalacsra. Szőcs 

Gézát apám várta az állomáson, és kocsival vitte ki. Tóth Karcsiék a busszal jöttek. 

A templomkertből a temetőbe vezető úton arra lettem figyelmes, hogy egy máramarosi rendszámú ARO 

mellett, ami pont a temetőbe vivő feljárat tövében parkolt, egy férfi meg egy nő szalonnát süt. Nem lehetett 

nem észrevenni, annyira idegen volt a helyzettől. Nem szeretem a temetési fényképezkedést, de egy ottani 

tornatanár önszorgalomból fotózott. Ahogy éreztem, hogy engem vesz célba, felnéztem. Az ARO mellett állt, s 

ahogy a gépkocsira esett a tekintetem, megdöbbenten láttam, hogy a lefüggönyözött platóról egy kamera mered 

rám, meg nyilván a temetési menetre. Utólag megtudtam családunk ott lakó tagjaitól, hogy a szekusok már 

napokkal korábban kiköltöztek az ottani milíciára, kérdezősködtek az emberektől. Gondolom a templomot is 

felszerelték lehallgatókkal. A családtól pedig a felől érdeklődtek, hogy lesz-e külföldi a temetésen, amire azok 

nyilván nem tudtak válaszolni. Talán attól tartottak, hogy mivel anyám kanadai állampolgár volt, ott lesz valaki 

a konzulátusról? Vagy a barátainknak szólt a megkülönböztető figyelmesség? Vagy mindkettő? (...) Másnap 

reggel kivittük Attilát apámmal a határra. Minket mindenáron el akartak távolítani onnan, de mivel 

hajthatatlanok voltunk, kissé távolabb, de ottmaradhattunk. Attilát természetesen bevitték az épületbe, majd 

nemsokára két Dacia jött a város felől, hogy kik ültek benne, nem láttuk. Nagyon hosszan benttartották. Mint 

utólag kiderült, levetkőztették, még a cipőfűzőjét is átvizsgálták. Hogy lehettek ilyen állatok, hogy 

feltételezzék, hogy valaki az anyja temetését arra használná, hogy ki tudja, mit csempésszen ki az országból?” 

In: BKL. 39-42. old. 
90

 BJGY. 5-22. old. 
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nyilatkozott rólam. Megkérdeztem, miért mondott meg engem és Takács Ferit, mint akiknek 

továbbadta a lapot? Miért csak minket? Nem emlékszem pontosan milyen választ adott, azt 

hiszem kitérőt. Később mondta Takács Feri, hogy kettőnket tartott a „gyenge pontnak”. Azért 

mert viszonylag későn ismerkedtünk meg? Vagy a feleségem miatt? Nem tudom. (Csizmadia 

felesége görög emigránsok elrománosodott gyereke.) Ő azt gondolta, hogy miattam buktak le. 

K: Tóthék azóta is így tudják ? 

CSGY: Nem tudom, nem tudom... Engem ‟82. december elején hívattak be. A semjéni 

néptanácshoz telefonáltak. Andrikó Jenő polgármester üzent át az iskolába utánam, hogy 

másnap reggel nyolc órakor jelentkezzek Nagyváradon a szekuritátén. 

Másnap reggel elég sokáig várakoztattak, amíg felvittek az emeletre. Egyedül Raţ őrnagy 

hallgatott ki. Bejöttek még néhányan időnként, de szó nélkül ki is mentek. Bevezetőben azt 

mondta, hogy ők mindent tudnak. Aztán azt kérdezte, hogyan ismerkedtem meg Tóthékkal. 

Elmondtam, hogy Gyulai Kati hozott össze. (Ezt aztán szememre hányták később, hogy nem 

kellett volna.) Minden hátsó szándék nélkül mondtam így, mert valóban így történt. 

Egyébként csak arra szorítkoztam, amit Karcsiéktól tudtam. Azt kérdezte, mit tapasztaltam 

ott, kik jártak oda, találkoztam-e náluk külföldiekkel. Ez utóbit többször is megkérdezték. 

Tudtam-e, hogy ők csinálták? Nem tudtam. Milyen számokat adtak ide olvasni. 

Továbbadtam-e? Nem adtam. Egyetértettem-e Karcsiékkal? Ugyanazt válaszol/233. o./tam, 

mint neked. (Vö, korábbi nyilatkozatával) Mindenáron azt akarták velem aláíratni, hogy a lap 

államellenes, románellenes és szocializmus-ellenes volt. Valami olyasmi került bele, hogy ez 

nem volt államellenes, románellenes, de nem szimpatizált a szocializmussal. Egy sor dolgot 

nem volt miért tagadjak, már Karcsi is elmondta, ezeket elismertem. Többször 

megfenyegettek. Még a kihallgatás megkezdése előtt azt mondták, hogy létrehoznak egy 

pártkollégiumot, kidobnak a pártból – akkor még párttag voltam –, és aztán a tanügyből. Ezzel 

aztán többször is megfenyegettek. Egynapos kihallgatás volt. Még egyszer hívattak, amikor 

Bukarestből küldtek le valakit, hogy lezárják az ügyet. Egyébként a feleségem munkahelyén 

is többször megjelent a szeku. Talán azt hitték valamiféle találkahely van abban a kis 

vendéglőben, ahol ő dolgozott? Anyám mesélte, hogy Hegyközszentimrén, a szülőfalumban is 

megjelentek valami idegenek, s a család felől érdeklődtek.
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 A következő ősszel aztán – 

helyettes tanár voltam, a szerződést évenként kellett újítani – nem kaptam állást. Amikor 

reklamáltam, Szikszai, a tanügyi főinspektor helyettese, azt mondta, ne pattogjak, mert ott járt 

a szeku, s felőlem érdeklődtek. 

A májusi kihallgatásra egy fiatal román szekus kocsival vitt be. Gyakran láttam, ott 

lakhatott valahol a közelben. Többen hallgattak ki, Sălăjan is. Akkor elölről kezdődött az 

egész. A bukaresti azt kérdezte először, hogy megoldották-e a nemzetiségi kérdést 

Romániában? Azt hiszem azt válaszoltam, hogy azt nem lehet véglegesen lezárni. Ha 

emlékszel rá, akkor még a nagyfőnöknek (Ceauşescunak) is az volt a felfogása, hogy a 

fejlődéssel újabb és újabb problémák jelenhetnek meg. Másik kérdés: vannak-e jogaink? 

Gúnyosan válaszoltam, hogy politikailag képviselve vagyunk, volt az a Magyar Nemzetiségű 

Dolgozók Tanácsa, vagy mifene. Mondtam, hogy vannak egyre fogyó iskoláink, színházaink. 

Azt mondta, ennyi jogot egy középiskolás is fel tud sorolni. Mondtam, hogy több jogot nem 

ismerek. Megint megfenyegettek, hogy ki fognak dobni a pártból, s akkor nem lesz jogom 

tanítani a szakomat, a társadalomtudományokat és a történelmet. Kérdezte, hogy szerintem a 

magyar és román fiatalok egyenlő eséllyel indulnak-e a felsőoktatásban? Azt mondtam, hogy 

nem. Épp akkor jelent meg egy tervezet, amelyből kitetszett, hogy az engedélyezett magyar 

osztályok száma messze elmarad a lakosság számarányától. Itt az élő bizonyíték, mondtam. 

Nem kellett semmilyen nyilatkozatot aláírnom. Úgy tudom, Nagy Bélának sem. A többieknek 
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viszont igen. Valami olyasmit, hogy amennyiben találkoznak hasonló mozgalommal, azonnal 

jelentik.  

K: Kik azok a többiek ? 

CSGY: Például Takács Feri mondta, hogy vele... Aztán jöttem rá, hogy azokkal nem írattak 

alá ilyet, akik párttagok voltak. Ez egy kötelezvény a besúgásra.  

K: Nekem például egy egészen más jellegű nyilatkozatot kellett aláírnom... 

CSGY: Takács Feri így mondta. Talán Karcsi is. Úgy emlékszem Feri azt mondta, másokkal 

is aláírattak ilyeneket. Ezzel tulajdonképpen lezárult az ügy.
92

/234. o./ 

Hogy végül is milyen nyilakozatokkal zárták le az ELLENPONTOK-ügyet, hogy az 

érintettek közül ki az, akinek a hitelesség előbb való, mint a tökéletesség látszata, vagy ki az, 

aki a múlt megszépítésével áltatja önmagát, azt csakis a szekuritáté archívumának megnyitása 

tárhatná fel – ha nem semmisítették még meg ezeket a dokumentumokat –, amire úgy tűnik, 

még várni kell. 

 

SZŐCS GÉZA 

 

A következő szövegek az ELLENPONTOK történetének, és e történet megírásának is 

legkritikusabb, felszín alatti örvényeket rejtő részei. Szőcs Géza november 7-én éjszaka 

elhagyja Kolozsvárt, s majd csak hetek múlva bukkan fel újra. Ezenközben, bár többekkel is 

tartja a kapcsolatot, külföldön elterjed a hír, hogy a szekuritáté tüntette el. Ennek a hírnek az 

egyenes következménye például a 71 vezető magyar értelmiségi tiltakozása (1982. nov. 20.), a 

bécsi magyar emigráció aláírásgyűjtéses tiltakozása, amit a bécsi román nagykövetnek 

nyújtanak át, illetve eljuttatnak az Amnesty International-nek (Nemzetőr 1982 dec.-83 jan.), 

több vezető nyugat-európai ország Bukarestbe akkreditált diplomatáinak nemhivatalos 

közbenjárásai (Tamás Gáspár Miklós közlése). (Részletesebben a későbbiekben foglalkozom 

ezzel a kérdéssel.) Ezt a periódust mai napig homály fedi, még azt sem lehet egyértelműen 

kideríteni, meddig is tartott Szőcs Géza „bujdosása”, aki az akkor közszájon forgó – hogy 

Tamás Gáspár Miklós plasztikus szavait idézzem – „homéroszi történetekben” modern 

betyárként jelenik meg sokak képzeletében, egy hősökre szomjazó, s hősökben oly szegény 

korban. A pesti szamizdat folyóirat, az ABC TÁJÉKOZTATÓ 1983. januári száma (3-6.old.) 

így tudósít az erdélyi eseményekről: 

„November 6-án, a román politikai rendőrség (Securitatea) házkutatást tartott Szőcs Géza 

kolozsvári lakásán, akit ezt követően több órára őrizetbe vettek. A kihallgatás során, miután 

kiderült, hogy a rendőrség 3 hétre visszamenőleg minden lépéséről tud, és mivel a házkutatás 

során megtalálták nála az ELLENPONTOK c., 1981 decembere óta megjelenő erdélyi 

»szamizdat« folyóirat számait, valamint fényképes és hangszalagfölvételes dokumentumok is 

voltak a hatóság kezében, Szőcs – az előzetesen megbeszélt félrevezetési stratégiának 

megfelelően »megtört« és azt »vallotta«, hogy az ELLENPONTOK bizonyíthatóan általa 

terjesztett példányai Magyarországról származnak. Ez a hivatkozása a későbbiekben bizonyos 

rosszallást váltott ki erdélyi magyar körökben, melyek szerint ez ürügyként fölhasználható a 

két ország közötti viszony elmérgesítéséhez (tovább mérgesítéséhez). Ez a vélemény 

figyelmen kívül hagyja, hogy olyan körökre történt hivatkozás, amelynek létezését épp csak 

megtűri a magyar kormányzat. 

Vallomásának megtétele után még aznap este szabadon bocsátották azzal, hogy 8-án 

folytatni fogják a kihallgatását. Kiengedése után Szőcs elszökött Kolozsvárról, és még 

november 6-án levelet írt a kihallgatóinak, amelyben kijelentette, hogy vallomását teljes 

mértékben visszavonja, mert csak a fenyegetések és megfélemlítések hatására tette. 

Kolozsvárról félig gyalog, félig alkalmi járművekkel eljutott a Borszék fürdőtől mintegy 25 

                                                
92

 BCSGY. 2-7.old. 



 187 

kilométerre lévő tölgyesi ideg/235. o./gyógyintézetbe, ahova súlyos üldözési mánia 

diagnózissal utaltatta be magát. A szanatóriumot – kapcsolatteremtés végett – többször is 

elhagyta, és így történhetett meg, hogy november 24-én egy, a vasúton szokásos 

rutinigazoltatás alkalmával leugrott a vonatról, ínszalagszakadást és súlyos zúzódást 

szenvedett az egyik lábán. 

December 9-én telefonon beszélt Ara-Kovács Attilával, akivel közölte, hogy mindaddig 

bujkálni akar, amíg nem kap az állambiztonsági szervektől életére és szabadságára vonatkozó 

garanciát. A telefonbeszélgetést követően a maroshévizi postán a rendőrség őrizetbe vette. 

Négy napon át vallatták, előbb Maroshévízen, majd 12-én Kolozsvárt. Szőcs mindaddig 

tagadta kilétét, amíg kezelőorvosával nem szembesítették. 

Több adat alapján bizonyosra lehet venni, hogy kihallgatása során súlyosan bántalmazták, 

többször falba verték a fejét, mert nem volt hajlandó nyilvánosan megtagadni az 

ELLENPONTOK 8-as számában közölt Memorandumot és Programnyilatkozatot, és mert 

nem volt hajlandó terhelő vallomást tenni Sütő Andrásra. Vallatói azt szerették volna, hogy ha 

azt vallja, hogy Sütő Andrásnak is köze volt az ELLENPONTOKhoz, és hogy a legutolsó – a 

8-as – szám megfogalmazásában is részt vett. Négy nap után hazaengedték Kolozsvárra, ahol 

a szüleinél tartózkodott. Hazaengedésének föltételei nem ismeretesek. Szülei házát azóta 

föltűnő módon figyelik, Szőcs látogatóit szintén figyelik és esetenként követik, de nem 

zaklatják őket. 

December 28-én súlyosan legyöngült állapotban, tüdőembóliával, tüdő és 

mellhártyagyulladás gyanújával kórházba szállították, és jelenleg is ott ápolják.” 

A fenti szöveg pontosnak és jól dokumentáltnak tűnik, ennek ellenére senki nem vállalja 

szerzőségét. Szőcs Géza szerint: „...ezt Ara-Kovács fogalmazhatta, senki más. Ami az elejét 

illeti, a fantázia szüleménye, illetve bizonyos történéseket más kontextusba helyez, illetve 

nem jól ért. Tehát olyan személytől származhat, aki másod-körbeli, tehát nem, mint Attila, aki 

első kézből kapta tőlem, de csak ezekre vonatkozóan. Valaki szintetizálhatta a különböző 

híreket, amiket hallott, s megpróbált egy ilyen forgatókönyvet összehozni”.
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 Ara-Kovács is 

tagadja, hogy ő írta volna, szerinte Rékasi János fogalmazta meg különböző források alapján. 

Tamás Gáspár Miklós, aki akkoriban egyik szerkesztője volt az ABC TÁJÉKOZTATÓnak 

(Demszky Gábor: Utóirat. In: Szamizdat, AB-Beszélő KFT, Budapest 1990. 514. old.) 

nyilatkozza: 

TGM: Hogy a szerkesztője? Az túlzás... 

K: Szóval az a problémám, hogy Szőcs Géza azt mondja, nem tőle származik, Ara-Kovács 

szintén nem vállalja, holott az összeállítás színhelyeként Erdélyt jelölik meg. 

TGM: Ezt Erdélyből kaptuk. Én feltételeztem, hogy Ara-Kovácstól származik. Akkoriban 

ilyet nem nagyon kérdezett az ember. Mindenesetre, ha Ara-Kovács nem vállalja, akkor 

bizonyára így igaz. Szörnyű szöveg volt, én stilizáltam valamelyest, és úgy jelent meg, erre 

emlékszem. /236. o./ 

K: Pusztán stilizálta? 

TGM: Természetes. A tényeket én nem ismertem, azokba nem nyúlhattam bele.  

K: Az én feltételezésem az, hogy most azért nem vállalja szívesen senki, mert bizonyos 

tévedéseket is tartalmaz... 

TGM: Lehetséges. Szerintem egyszerűen az történhetett, hogy innen kimentek emberek, 

összegyűjtöttek adatokat, ezt-azt felfirkáltak noteszekbe, annak alapján összeállítottak 

dolgokat, ez így természetesen tovább torzult, hát az információ szokásos torzulásai 

következtek be, nem hiszem hogy rosszindulatból...  

K: Nem rosszindulatról van szó, de a rekonstruáláshoz pontosabb adatokra lenne szükségem. 
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TGM: Különféle történetek keringtek, különösen a Szőcs Géza menekülésével kapcsolatos 

homéroszi történetek, hát azok végtelen számú változatban keringtek. Azt senki sem tudja 

szerintem, Szőcs Gézát, meg a román szekuritátét kivéve, hogy valójában mi is történt. Én 

sem emlékszem, melyik a hiteles változat.
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A hiteles változat megrajzolása, úgy tűnik, továbbra is nyitott kérdés marad. Szőcs Géza 

„bujdosásából” való visszatérésének időpontját a BB86-ban nem említi. Apja nem emlékszik 

– mondja. Volt felesége Dancsuly Márta pontos dátumot említ, december 15-ét, ami viszont 

emlékezete szerint szombatra esett, holott valójában szerdai nap volt. Ha nem a dátumot, 

hanem a napokat tekintjük mérvadónak, az említett szamizdat információja tűnik a 

legpontosabbnak. Eszerint december 9-én, szerdán hívhatta fel Cselényiné Sütő Ágnes 

tölgyesi orvos barátját, ekkor ijedhet meg Szőcs, hogy lelepleződött, ekkor hívja fel Ara-

Kovácsot. Elhatározza, hogy eltűnik Tölgyesről. Csütörtökön felhívja feleségét Dancsuly 

Mártát, akit pénteken még behívatnak, hogy fordítsa le a férjétől frissen érkezett levelet. 

Szombaton, 12-én becitálják a szekuritátéra Dancsuly Mártát, hogy „vegye át a férjét”. 

Persze ezúttal is könnyű lenne hitelesen felidézni ezt a periódust, ha az érintett beszélne róla. 

Mint olvashattuk, a ’86-os budapesti beszélgetésen Szőcs elzárkózik a nyilatkozás elől. 

Amikor nyilatkozik, azt olyan módon teszi, hogy a homály csak nő, s a találgatások táptalaja 

még termékenyebbé válik. A Svédországban kiadott Ungrarna i Transsylvanien című kiadvány 

155-157 oldalain (Contra Förlag – Co KB, Stockholm) például ezt olvashatjuk: „Az őt erről 

kérdező újságírónak így felelt: „Annyi minden történt, és oly összefüggéstelenül, hogy 

kétséges, hogy az emberek hinnének nekem; és ha mégis elhinnék, amit mondok, azt hinnék, 

hogy kérkedem, de ilyesmire van a legkevésbé szükség ez amúgy is oly kíméletlen időnkben. 

Egy hasonló kérdés, hogy min mentem keresztül, szintén csak csapda. Láthatják, élek. Tudom, 

most sokan azt várják tőlem, hogy körbeutazzam a világot, mint egy vértől lángoló kard. De 

ez egyben azt is jelentené, hogy én magamra öltöm a mártír szerepét. Mindazonáltal bármely 

panaszokkal teli beszámoló csak azoknak adna igazat, akik azon a véleményen vannak, hogy 

Romániában lehetetlen – és éppen ezért nem is kell – szembeszállni a hatalmi erőszakkal.” 

1991 márciusában épp ezen a ponton szakad meg a vele folytatott /237. o./ beszélgetés. 

Júniusban újból próbálkoztam a folytatással, nem sikerült. Miután ’90 szeptemberétől – 

amikor Szőcs a Luganói Napok meghívottjaként tartózkodott Szegeden – tíz hónapon keresztül 

mindössze a márciusi egy órás beszélgetésre adott alkalmat, június 17-én, a kolozsvári 

Astoria szállóból írtam neki egy kissé elkeseredett hangvételű levelet, aminek lényege – mivel 

a munka határidős –, hogy a közeljövőben nem tudok Erdélybe utazni, de Szőcs gyakori 

magyarországi útjai alkalmával bármikor és bárhol rendelkezésére állok. Erre a levélre július 

5-i datálással szeptember 10-én érkezett meg a válasz, amit egyúttal – anélkül, hogy jelezné – 

Ilia Mihálynak, a szegedi egyetem docensének is megküldött, és tartalmánál fogva nyílt célja 

személyem és munkám befeketítése, diszkreditálása. Levelét dokumentumként szövegem 

függelékében kívánja közöltetni Szőcs, és jelen pillanatban úgy tűnik, ez marad a végső, igen 

furcsa és elszomorító megoldás. Ugyanis levelére késedelem nélkül válaszoltam. (Lásd a 

Függeléket.) Vádjaira megfelelve, újra kifejeztem reményemet, hogy ELLENPONTOK ügyben 

nem ez az utolsó szava, és mellékeltem a korábban vele és szüleivel készült interjú szövege 

mellé 14-44-ig számozott kérdéseimet. Erre a válaszra a mai napig, 1991. október 27-ig – sőt 

’92. március 12-ig, a számítógépes korrektúra időpontjáig – Szőcs Géza semmilyen formában 

nem reagált. Amennyiben a kézirat leadásáig nem érkezik visszajelzés, végső változatnak a 

másoktól szerzett információkat, valamint a függelékben közölt levelezést kell tekinteni, ez 

utóbbit saját kérésére. 
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Szőcs Géza november 7-én kezdődött ”bujdosásának” tanúi – akikről eddig ez kiderült – a 

következők voltak: Mátyus Irén, Krisár Zoltán, Kelemen Attila, Ágoston Vilmos, Gálfalvi 

György, Bárányi Ferenc. 

Ezek közül Kelemen Attila már nyilatkozott. Sikerült beszélni Bárányi Ferenccel és 

Ágoston Vilmossal. Gálfalvi György ’91 júliusi szegedi tartózkodása idején ígéretet tett arra, 

hogy elmondja, amit tud. Utóbb elhalasztotta a beszélgetést egy augusztusi időpontra, amikor 

is csak futólag járt Szegeden – Ilia Mihály közlése szerint –, és nem jelentkezett. ’92 

januárjában Gálfalvinak és Markó Bélának magnószalagon küldtem el kérdéseimet, válasz 

nem érkezett. Krisár doktornak a biztonság kedvéért küldönccel küldtem levelet, erre sem jött 

válasz. Mátyus Irén tanárral nem sikerült kapcsolatot teremteni. 

Gálfalvi ’ 91 júliusában arra utalt, hogy annak idején Szőcs Géza összekötője volt, s emiatt 

házkutatást tartottak nála, illetve kihallgatták. Az esetről Fodor Sándor tesz még vázlatos 

említést. 

FS: ...Na most, én azért nem rokonszenveztem az ilyen lapokkal, mint az ELLENPONTOK, 

és részben igazam lett, de csak részben, mert értékes embereket veszélybe sodortak. Önök 

tudtak Szőcs Gézáról, Ara-Kovácsról, a Tóth házaspárról... 

K: Keszthelyi Andrásról... 

FS: Tőkés Lászlóról... De egy csomó névtelent hülyére vertek! Fiatalokat, akikkel aztán 

kíméletlenek voltak! 

K: Ezzel a váddal már annak idején ’83-ban találkoztam Marosvásárhelyen. Megkíséreltem 

utánajárni, de semmilyen nyomot nem találtam, annak igazolására, amit ön is mond. /238. o./ 

FS: Gálfalvi Györggyel tessék beszélni! Nem a levegőbe mondtam, amit mondtam. 

Házkutatásokat tartottak, nála is. Nála speciel semmi sem volt. Csak meglátogatta valaki, 

amiatt.
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A látogató Szőcs Géza volt, de ezt már csak a magnetofon eltétele után mondta el 

„Fodorúr”. Míg leballagtunk a kolozsvári főtérre, igen sok és érdekes történetet mesélt az 

Írószövetség korabeli életéről, s felhatalmazott rá, hogy íróberkekben használatos becenevén 

Fodorúrnak szólíthassam. Interjún kívül sok érdekes dolgot mondott kolozsvári írók korabeli 

viszonyulásáról az ellenpontosokhoz, illetve Szőcs Gézához – akit Kolozsváron egyedüliként 

azonosítottak a lappal és a mozgalommal –, amire viszont épp ezért nem hivatkozhatom. 

Minek nevezzem azt a valamit, ami hiányzik ezekből az okos, tehetséges, sokat tapasztalt, 

jó tollú emberekből, akiket erdélyi írótársadalomnak neveznek? – töprengek, míg egyszerre 

uralkodik el rajtam az öröm, hogy nem kevés értékes ember él ezen az általam is elhagyott 

vidéken, és a nosztalgia ellen ható szomorúság. Minek nevezzem azt a valamit, ami gondolom 

Szőcs Gézát, Tóthékat, sok ezreket arra a döntésre késztetett, hogy kivándoroljanak. Ami 

engem előbb a kultúra peremére száműzött, majd a nyolcvanas évek végén a mostoha 

szülőföld elhagyására kényszerített. Minek nevezzem, anélkül hogy meg ne sértsem ezeket a 

számomra úgy látszik, most már örökre enigmatikus lelkeket? Ez a csüggedt lelkiállapot 

minden bizonnyal egyenes következménye annak, hogy már két napja hiába keresem Szőcsöt; 

hogy Kányádi leplezetlen haraggal fogad – persze viselkedéséből még csak sejtem, mi történik 

majd két hónap múlva –, amikor kiderül, hogy mint az ellenpontosok egyik bírálójával 

szeretnék vele beszélni; hogy megmagyarázhatatlan módon kerüljük el egymást Egyed 

Péterrel, bár majdnem egy órát várok reá a megbeszélt helyen, a megbeszélt időpontban; 

hogy az egyetlen, aki szívélyesen és készségesen fogad, a korábban nem ismert román 

zenetanár, Tabacu Marius. 

Bárányi Ferenc doktorral, akit a történelem besodort a bukaresti parlamentbe, Szegeden 

sikerül találkozni, ahol előadást tart a romániai magyarság politikai esélyeiről a tomboló 
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román nacionalizmus közepette. Miután sokan ostromolják, s az ideje roppant kevés, csak pár 

percet beszélgethetünk, de úgy tűnik a lényeget sikerül belesűrítenie abba a pár percbe. 

K: ’82 novemberében megjelent önnél Szőcs Géza Temesváron. Hallotta már akkor, hogy a 

szekuritáté kutat egy illegális lap után ? 

BF: Nem. Szőcs Géza megjelent nálunk, s azt mondta üldözi a szekuritáté. Ha így van, a 

legjobb helyre jött. Tizenöt-tizenhat éves kora óta ismerem, apja, anyja régi barátaim, nagyon 

tisztelem mindkettőt, Gézát is tisztelem. Ha valaki bajban van, és főleg, ha a szekuritáté 

üldözi, akkor azon segíteni kell. Akkoriban ez természetes, magától értődő dolog volt. 

Temesváron egy elég szép, nagy udvaros, kertes házban lakom. Csak arra kellett ügyelni, 

hogy a vendégeim ne menjenek be abba a szobába, ahol ő tartózkodott. Most ő elmondta az 

ELLENPONTOKKAL kapcsolatos tevékenységüket, s azt, hogy mi történt 

Marosvásárhelyen, Kolozsvá/239. o./ron és Nagyváradon. Akkor esett le nekem a tantusz, 

hogy állj meg, én ezekről a dolgokról hallottam, de hogy már a szekuritáté is foglakozik az 

üggyel, arról nem. (...) A SZER naponta kétszer-háromszor is felhívta a világ figyelmét, hogy 

Szőcs Géza eltűnt, lehet nem is él, lehet, hogy a szekuritáté tartja fogva. Szőcs Géza pedig ott 

volt nálam, a szekuritáté pedig tényleg kereste.  

K: Mit mondott, mik a szándékai ? 

BF:   Azzal jött hozzám, hogy szeretne átszökni Jugoszláviába, tudom-e segíteni? Én a 

jugoszláv határ mellett voltam körzeti orvos, megmutattam, hogy én tudok segíteni, de nem 

javaslom, mert ha elfogják... Ha nem ismerik fel, nincs semmi baj, de ha felismerik, lelövik, s 

azt mondják, hogy nem állt meg a felszólításra. Ő sem volt százszázalékosan meggyőződve 

ennek szükségességéről, sőt később rájöttem, hogy nem is igen akart ő elmenekülni az 

országból. Nagyon ügyesen kivárta, míg jól felhabzik a probléma körülötte. Amikor már 

valakiről tud az egész világ, és Sinkovitscsal és Tamás Gáspár Miklóssal az élen 71 közismert 

művész tiltakozik Szőcs Géza letartóztatása ellen, akkor már nem lehet úgy egyszerűen 

eltenni a láb alól valakit. Megszerveztem neki egy átszöktetést Magyarországra. Találtam 

embert, aki áthozza. Felvettem a kapcsolatot Szegeden Dobozy Leventével, hogyha érkezik, 

fogadják szívesen. Kinéztük a helyet Nagykárolynál, ahol át lehet szöktetni. Akkor Géza 

kijelentette, hogy elmegy tőlünk, és nem szökik sehova. Ezért én még mai napig is nagyon 

tisztelem. Azt mondtam: rendben van Géza, te most elmész, de mi lesz? Előbb-utóbb lebuksz, 

ha itt maradsz az országban... Ha letartóztatnának, ne próbálj menekülni, mert menekülés 

közben nagyon könnyen lelövik az embert. A többit már biztosan tudja. Felment 

Maroshévízre, onnan Tölgyesre, s telefonálás közben elfogták.  

K: Önhöz nem Tölgyesről jött? 

BF:  Nem, tőlem ment oda. Őt Kolozsváron...  

K: Nem tudná megmondani, mikor történt ez?  

BF:  A szeku is ezt kérdezte tőlem.  

K: Kérdezték? 

BF: Persze, hogy kérdezték! Itt voltam én nagy bajban, kéremszépen. Ő úgy jött el hozzám – 

ezt biztosan elmondta már ő is –, jött a szekuritátés, és azt mondta, hogy uram én magát 

letartóztatom. Erre azt mondja, hogyha maga most engem letartóztat, azt mindenki meg fogja 

tudni. Egy születés vagy névnapra kell menjek, Kolozsvár sok értelmiségije lesz jelen. Ha 

nem vagyok ott, az nem lesz jó. Tudja, mit? Tartóztassanak le, de előbb menjünk el arra a 

névnapra – születésnapra. Amikor odamennek, odasúgja a háziasszonynak, hogy itt van ez a 

szekus, mellettem áll, az engem le fog tartóztatni. Add ide, az autód kulcsát. Az autót 

megkapod a Sétatéren, benne hagyom a kulcsot. Beugrott az autóba, elhajtott. A szekusnak 

nem volt autója, hoppon maradt. Géza felült a vonatra, s jött Temesvárra. Ez így történt! 

Tőlem, hogy került Maroshévízre, arról nem tudok. Nem beszéltem erről a dologról vele. 

Utána az apjával beszéltem telefonon, s tudtam mi a helyzet. 

K: Említette, hogy később önt kikérdezték. Ez a Géza lebukása után történt?  
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BF: Igen, kihallgattak... Nézze, mondtam is Gézának, hogy én most honnan fogom tudni, 

hogy lebuktál-e, vagy sem? Ha azt fogom mondani, hogy te nem /240. o./ jártál nálam, és te 

már lebuktál, abból nekem nagy kellemetlenségem fog származni. Ha pedig azt mondom, 

hogy nálam jártál, és te még nem buktál le, abból neked lesz kellemetlenséged. Azért az 

intelligenciádra bízom, hogy erre jöjj rá, hogy ez hogy és mint áll. (Hogy ezt a mondatot ki 

mondja, nem világos, valószínű Szőcs.) Egy nagyon magas rangú tiszt hallgatott ki a 

szekuritátén, egy vezérezredes, de szerencsémre elárulta magát, annyira bugyuta volt. Azt 

kérdezte: kíváncsi vagyok, merre még bujkált Szőcs Géza az országban, míg bujdosott? Ebből 

világosan megértettem, hogy ő lebukott. Megmondhattam, hogy igen, nálam is volt, mit 

tudom én mit akart, az egy gyerek, egy költő, hagyjanak nekem békét. És aztán így 

menekültem meg a dologtól. Szőcs Géza aztán az újságokban is megköszönte. Nem is kellett 

volna, szóra sem érdemes az egész.
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Bárányi doktor beszámolója arra utal, hogy Szőcs fel sem megy Tölgyesre, Maroshévízről 

Marosvásárhelyre utazik – vö. Kelemen Attila emlékezésével –, majd onnan Temesvárra, 

ahonnan november 22 után – ekkor mondja be a SZER a magyarországi írók, művészek, majd 

kicsit később a nyugati emigráció tiltakozását – elutazik. Valószínű újból útba ejti 

Marosvásárhelyt, ahol Ágoston Vilmos író, esztéta – szövegem írásának idején a Magyar 

Nemzet munkatársa – lakásában tartózkodik. Ekkor látogathatja meg Gálfalvi Györgyöt is. 

Ágoston akkoriban a marosvásárhelyi rádiónál dolgozott, és pártvizsgálat vádaskodásaival 

kell szembenéznie. 

ÁV: ...Többek közt azt is bizonygatták, hogy az ott készített szalagokban (a gyergyószárhegyi 

művészeti táborról van szó), interjúkban el akartam nyomni a román népet. Például Gabriel 

Gafiţeanuval készítettem egy interjút, s ugye a román szöveget lehalkítottam, s rámondtam a 

magyar fordítást. Aki elnyomja a magyar szöveggel a románt, az a román népet akarja 

elnyomni, és el akarja szakítani Erdélyt, s Magyarországhoz csatolni. Ilyen képtelen vádakkal 

álltak elő. Két hétig felfüggesztettek az állásomból. Eléggé megviselt a dolog. 

Marosvásárhelyen korábban is gyakorlat volt, hogy az ideg- és elmeosztály menedéket adott 

azoknak, akiket üldöznek. Akkor élt még Papp Enikő doktornő, aki a zárt osztályon dolgozott. 

Jóban volt Szőcsékkel is. Ő mondta, gyere, feküdj be, vonjunk ki kicsit a forgalomból. Persze 

ez megint egy groteszk helyzet, menekül az ember az egyik „zárt osztályról”, s bekerül másik 

zárt osztályra, ami szintén elviselhetetlen. Amikor kijöttem, akkor mondta a feleségem, hogy 

nálunk dekkolt Szőcs Géza, pontosan nem tudom, mennyi ideig. Ott volt, találkozott néhány 

emberrel, aztán elment. Én azóta sem beszéltem erről vele. A szeku sohasem érdeklődött 

nálam Géza miatt. Engem mással vádoltak. Például a sepsiszentgyörgyi katonaszobor 

felrobbantásával.
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Szőcs második letartóztatásának körülményeiről előbb a BB86-ot, majd Tőkésné Dancsuly 

Mártát és Szőcs Istvánt idézem. Szőcs Géza Budapesten elhangzott nyilatkozatának 

érdekessége az, hogy tulajdonképpen csak megerősíti, vagy elu/241. o./tasítja azokat a 

hézagos információkat, amelyek mögül Tóthék kérdései szemérmesen – mint akik önmaguk 

előtt is pironkodnak kíváncsiságuk miatt – kikandikálnak. A harmadik kérdező Ara-Kovács 

Attila. 

 

BB86 

 

K:  Hogyan tartóztattak le téged akkor, amikor másodszor is letartóztattak?  

A:  Na igen, hát ez érdekes. 
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G:   Hát mondom, ez megvan. (Korábban idézett nyilatkozatára utal, miszerint leírta és 

kiküldte nyugatra az eltitkolt események krónikáját.) De röviden.  

I:    Nem kell magnóra menjen, ha nem akarod, csak egyszerűen semmit sem tudunk róla. 

G:  Ez megvan, csak most... (csend)  

K:  Ki is kapcsolhatom, ha akarod.  

G: Nem zavar, hogyha megy. 

I:  Mert tőlünk már megkérdezték, hogy na, és Gézával mi történt? És azt mondtuk nem 

tudjuk. Szóval...  

K:  Ez Maroshévízen volt? (szünet)  

G:  Maroshévízen, a postán.  

K: A postán. Mikor telefonáltál...  

G:  Igen. (csönd) 

K: Akkor telefonáltál Attilának?  

G:  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-e az, ami nyomra vezette őket 

esetleg, és azt azonosították? 

G:  Nem hiszem, mert nem beszéltem vele annyit, hogy perceken belül...  

K:  Mással nem beszéltél onnan? 

G: Onnan? Nem, de... De ezt megelőzte valami. Én Tölgyesről akkor reggel jöttem el busszal, 

s láttam, hogy megy Tölgyes felé egy fekete autó, ott keresztezte a buszt. (...) És gondoltam, 

hogy Tölgyes egy elég elhagyott hely... hát te, ezek nem azok vajon? 

A:  Így néztél ki, vagy leborotváltad a szakállad? 

G: (nevetve) Kis kecskeszakállam volt. Az volt a fő gondom, azért akartam lemenni, hogy a 

gipszet levétessem a lábamról. És akkor be is mentem a kórházba.  

K:  Tölgyesen? 

G: Nem az már Hévízen. Nagy kínnal, keservvel leszedtük a gipszet, s akkor elmentem a 

postára. Akkor felhívtam Attilát, s amikor letettem... Mennyit beszéltünk, egy percet? Látom 

ám, hogy a fekete autó – gondolom, hogy ugyanaz lehetett, ami azelőtt Tölgyesre felment – 

odakanyarodik a posta elé, s egy pasas, aki bent állt már, nem az autóból szállt ki, olyan 

sportancúgban lévő figura, mint egy alpinista, megfogja a karomat, és mondja, hogy jöjjek 

vele. Ekkor már nyitották is az ajtaját az autónak. Na de ezeket majd elmondom. Most 

szeretnék lefeküdni (ásít). /242. o./ 

K:  Pedig mondhatnád tovább... 

G:   Nem, az már az a része, ami olyan, hogy úgysem mondhat... egyelőre nincs 

még rá felhatalmazásom, hogy részleteiben elmondjam, s akkor... (szünet) 

K:  Akkor kikapcsolom. 

G: Jó.
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Míg a bujdosásában segítőkről – azokról, akik nem lepleződtek le – a beszélgetés évszámát 

– 86 – tekintve, érthető módon hallgat Szőcs, ezúttal nem tűnik eléggé indokoltnak hallgatása. 

Miért kellene felhatalmazást kérnie a szekuritátétól ahhoz, hogy már külföldön a második 

letartóztatásáról beszéljen akkor, amikor az első őrizetbe vételről, vagy a lezárásról beszél? 

Itt újból csak feltételezésekbe bonyolódhatok. Az esetleg magyarázatul szolgálható történet a 

már említett gázpisztoly körül forog talán – sajnos egyhelyben –. A mondafa csak úgy 

hajlandó nevét adni a történethez, ha Szőcs vállalja azt. Az utolsó kérdés, amit ’91. március 

9-én feltehettem Szőcsnek, ezzel kapcsolatos. ítélje meg az olvasó, minek lehet tekinteni a 

kérdésre adott választ. Én nem tudtam eldönteni.  
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K: Van két sztorim egy bizonyos gázpisztolyról. Akarsz-e erről beszélni? 

SZG: Igen, volt egy gázpisztolyom. 

K: Cselényi Laci mondja, hogy vasárnap reggel, november 7-én egy elkeseredett 

pillanatodban elővetted, s azt mondtad, ha minden kötél szakad, azzal fogsz védekezni. Egy 

másik sztori arról szól, hogy amikor Maroshévízen letartóztattak, és bevittek a rendőrségre, a 

gázpisztollyal talán mozgásképtelenné tetted az őrző rendőrt, és megpróbáltál meglógni, de 

nem sikerült. Akkor nagyon megvertek, s egy „gentlemen's agreement”-et kötöttél volna a 

rendőrséggel, miszerint ők nem ionnak felelőségre a gázpisztolyért, te pedig nem mondod el, 

hogy megvertek. 

SZG: Érdekes, hogy vannak benne valós elemek... de ez tényleg hosszú, és nem akarnám 

most elkezdeni. Várnak. Hol tudnálak elérni? 

K: Ma éjjel tovább kell utaznom Váradra, s ott töltök még két-három napot. Tudok 

telefonszámot adni. 

SZG: Adjál.
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Fentieket 1991. március 9-én, szombaton kora délután rögzítette a hangszalag. 12-én, 

kedden délután tértem vissza Magyarországra. Szőcs nem keresett sem akkor, sem máskor 

szinte hetenként ismétlődő pesti útjai alkalmával. (Lásd még a függeléket.) 

 

TŐKÉSNÉ DANCSULY MÁRTA 

 

K: Géza édesapjával nem találkoztál akkoriban ? 

TDM: Csak amikor Gézát átadták. Ez pont 15-e volt, egy szombati nap, decemberben. 

Felhívott Oprea, hogy este hétkor menjünk be a szekuritátéra. Beszéljem meg Szőcs Pistával, 

hogy hol találkozunk, és együtt menjünk be. Valami ilyen drasztikus kifejezést használt, hogy 

„să punem punct” (tegyünk rá pontot) , vagy ..să lichidăm” (számoljuk fel, szüntessük meg). 

Szőcs Pista már tud a dologról. /243. o./ Felhívtam, valóban tudott róla. Valahol találkoztunk, 

s bementünk. Nagyon durván bántak velünk, szinte belökdöstek. Durván ránkszóltak, hogy 

adjuk le az igazolványunkat. Egy helyiségben várakoztattak, a kabátot is elvették, fáztam, 

nagyon hideg volt. Aztán Oprea jelent meg vigyorogva, hogy milyen jó, hogy most már ennek 

is vége van. Olyan kétértelműen beszéltek, hogy végig az volt a benyomásom, hogy Géza 

vagy nagyon meg van sebesülve, vagy halott. Olyan hangulatot keltettek, hogy valósággal 

reszkettem. Azon gondolkoztam, hogy viszem ki innen? Múlt időben beszéltek róla, hogy 

„problema s-a rezolvat” (az ügy megoldódott). Meg azt, hogy mi biztosan tudtuk, hol bujkált. 

Aztán megjelent Ioana, s egy félórás beszédet tartott, de Gézáról ő is múlt időben beszélt. 

Ilyeneket, hogy most megkapjuk az embert, és vigyázzunk rá, de az életünkre semmilyen 

kihatással nem lesznek a történtek. Én mint feleség s Pista mint apa vigyázzunk rá, hogy 

többet ilyenek ne történjenek, mert nagyon nagy bűnöket követett el. Mi is bűnrészesek 

vagyunk, mert tudtunk róla, de hallgattunk. Akkor megjelent Géza, bottal. A lába teljesen 

tönkre volt menve. Látszott rajta, hogy rég nem evett, és rég nem tisztálkodott. Aztán ott 

álltunk este kilenckor az utcán. Mint mondtam, Géza már rég nem lakott nálunk. Hazavittem, 

megfürdött, megvacsorázott. Másnap vagy hétfőn elmentünk az orvoshoz, azt hiszem Szabó 

Marcihoz, hogy nézze meg a lábát. Taxival mentünk, evidens módon követtek. Marci mesélte 

később, hogy amint kihúztuk a lábunkat a rendelőből, rögtön belépett két férfi, s látni akarták, 

mit írt a látleletre. Bálintné is látta Gézát, az, aki most Bécsben él. (...) Aztán egy hét múlva 

visszament a szüleihez. Ott lett rosszul december 27-én, s onnan vitték be. 

K: Bokaficamja volt? 

TDM:  Nem, egy csúnya nyílt seb. Azt kötöztük, és borogattuk.  

K: Mit mondott, honnan a seb ? 
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TDM: Azt mondta, hogy kiugrott a vonatból. Ez volt az alapváltozat. Később elmondta, mi 

történt valójában. 

K: Ez a kiugrás akkor történt volna, amikor Temesvárról ment vissza Tölgyesre?  

TDM: Igen. Aztán úgy mesélte, hogy amikor elkapták, bevitték egy rendőrőrsre, s használta 

azt a bizonyos gázpisztolyt. Magára zárta az ajtót, s akkor elégette a nála lévő leveleket meg 

papírokat. A feldühödött rendőrök kezdték ütni a lábát, amikor rátörték az ajtót. A vonattal 

kapcsolatos sztori a hivatalos változat.  

K: Tehát ezért érdekelte a szekusokat, hogy mit állapítottak meg az orvosok?  

TDM: Igen, igen. Négy-öt évvel később mesélte el az orvos, hogy arra voltak kíváncsiak mi a 

diagnózis, és mit akart Géza. December 27-én bekerült az egykori Zsidókórházba. Január 

elején vittük át a másik kórházba Kaufmanhoz, Szilágyi Pista segítségével. 

K: Te vetted észre, hogy nem kezelik rendesen, vagy Géza panaszkodott?  

TDM: Azt hiszem, hogy valamilyen gyógyszerrel nem volt megelégedve, meg fájt a lába. 

Azért kérte, hogy vigyük el onnan. Emlékszem, hogy szóltam Tőkés Erzsébetnek. Tőkés 

Anna volt az egyetlen, aki bement. Kopacz Marit ismered, a festőt? Géza azt kérte először, 

hogy menjek el a férjéhez, mert az tüdőszakértő volt, hogy ő nézze meg. Épp csak, hogy ki 

nem dobtak a lakásból Kopacz Mari, s a férje. Talán később majd a férj bement meglátogatni 

Gézát. Tőkés Anna viszont be/244. o./ment, s átvitettük Kaufmanhoz, mert az jobb és 

megbízhatóbb.
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 Karácsonykor még együtt voltunk, eljött Petrához. Szilveszterkor bementem 

hozzá, a kórház előtt voltak a szekusok. Kiszállt a szekus a kocsiból, s boldog újévet kívánt, 

már annyira ismert. Többnyire ugyanaz a figura strázsált ott. (...) Én csak addig jártam 

Gézához, amíg megjelent Gaál Anna Amerikából. Attól kezdve többé nem mentem hozzá a 

kórházba.
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SZŐCS ISTVÁN – SZŐCS RÁCHEL 

 

SZIS: Amíg Géza el volt tűnve, többször megkeresett itthon egy ezredes, máskor meg a 

párthoz hívtak be, hogy hol van Géza. És nem tudtam, és nem akarták elhinni. De a 

legérdekesebb az volt, hogy egy bizonyos napon telefonáltak nekem is, meg Mártának, a volt 

feleségének is, hogy este hétkor menjünk be – én csak úgy hívom – a 9. hadtest épületébe, itt 

az Árpád úton. Utoljára 1944-ben jártam ott, hogy menlevelet kapjak egy leventetáborból, 

hogy hazamehessek Marosvásárhelyre. Ott Ioana tábornok egy félórát faggat, hogy hol van 

Géza? S hogy mit hallottunk róla? Egy félóra múlva bevallotta, hogy itt van Géza a szomszéd 

szobában. Aztán behívta, s valami olyasmit mondott, hogy tegyünk fel kérdéseket, hogy 

Gézát bántották-e? Ideadtak egy olyan igazoló jelentés félét – a szanatórium állította ki –, 

hogy ott jelentkezett Géza lábsérüléssel. Erősködött a tábornok, hogy tegyünk fel kérdéseket. 

Végül megmérgelődtem, s azt kérdeztem Gézától: mi a fenének kellett neked elmenni 

Temesvárra, hogy Bárányiékat is belekeverd? Géza erre az ő szokásos modorában egy olyan 

megfoghatatlan választ adott, hogy a mai napig sem tudnám felidézni. A tábornok azt mondta, 

hogy Géza menjen vissza Dancsulyékhoz, ne a Kis utcába, és „tovarăşul Dancsuly, să nu-şi 
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 BTE. 1-2. old. 

„Tőkés Eszter: A Géza beutalását a kórházba én rendeztem. Szilágyi István szállította kocsival. Előbb eljött 

hozzám Márta, a Géza volt felesége. Hogy beszéljek ezzel a Kaufman nevű doktorral, hogy vizsgálja meg 

Gézát. Az egyik legjobb érsebész, moldovai zsidó ember, nagyon rendes. Egyetemista koromban tanársegéd 

volt, a tanítványa voltam, onnan ismertem. Apámat, nővéremet, ő operálta, László öcsémet is ő kezelte. Nem 

tudott semmit magyarul, de szimpatizált a magyarokkal. Megbeszéltem egy időpontot az orvossal, hogy mikor 

fogadja. Nem mondtam meg a Géza nevét, csak azt, hogy ismerősöm. Elmentünk: Márta, Géza meg én. 

Megvizsgálta, s megmondta, mikor tudja fogadni a kórházba, s akkor beutalta. Rémlik valami, hogy mondta 

Márta: azzal, ahol volt, nincs Géza megelégedve, de ennél többet nem tudok.” 
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facă mofturi” (Dancsuly elvtárs ne duzzogjon, ne vágjon képeket). Géza visszament oda, de 

az apósa ideges volt, feszült volt a légkör állandóan, úgyhogy Géza átköltözött hozzánk. (...) 

K: Azon a kihallgatáson próbálták apát a fiával összeugrasztani? 

SZIS: Az az egy volt, amikor az a pasas azt mondta, hogy én a Géza háta mögé akarok bújni, 

ő meg az enyém mögé.  

K: Elhitték, hogy ön nem tud az ELLENPONTOKról ? 

SZIS: Nem hitték, de mivel semmi bizonyíték nem volt a kezükben, elálltak a további 

zaklatástól. (...) Aztán később voltak ilyen érdeklődések, volt az a magas rangú... /245. o./ 

K: Hogy hívták a magas rangút? 

SZIS: Nem jut eszembe a neve... Egy igen alacsony, ideges kis ember volt. Állandóan 

ringatta a lábát, ahogy ült, s mintha az arcán is lett volna egy ideges rángás. Úgy emlékszem, 

hogy valamikor ‟51-ben ez a pasas az Ifjúsági Könyvkiadónál volt a levelezési osztályon. 

Onnan hívták be katonának a belügyhöz, s úgy látszik, bent is maradt. 

K: Úgy tűnt, hogy ő koordinálja ezt az akciót? 

SZIS: Nemcsak azt, mást is. Nagyon tájékozott pasasnak látszott itteni és magyarországi 

irodalmi ügyekben is, szerkesztőségi ügyekben úgyszintén. Érzékeltette, hogy ő minden 

szerkesztőségben mindenkit ismer, nemcsak Erdélyben, Pesten is.(...) 

K: Amikor Géza eltűnt, mit gondoltak, mi történt vele? 

SZIS:   Én nagyon féltem, hogy az egy smafu, hogy a szekusok érdeklődnek... Elmentem 

Szilágyi Istvánhoz, hogy nem kellene az Írószövetségen – elvégre Géza is tagja volt már 

akkor – vagy Fazekas Jánoson keresztül érdeklődni? Akkor mondta meg aztán, hogy 

nyugodjunk meg, Maroshévízig ők vitték el. 

SZR: A volt feleségénél azt hagyta hátra, hogy a hegyekbe megy. Ez egy ideig nagyon 

foglalkoztatta a fantáziámat, hogy hazajön-e, vagy lelövik onnan. De mégis, hol a hegyekben? 

S akkor láttam, hogy ötöl-hatol. Elmentem a szekuritátéra érdeklődni, de nem került sor arra, 

hogy valakivel beszéljek. Azt mondták, hogy a milíciára tartozik. Így nem járultam hozzá, 

hogy körözzék a fiamat.  

K: Bollobás Enikő kereste önöknél Gézát?  

SZR:   Sokszor kereste telefonon. (...) 

SZIS: Próbált bejönni, azzal a Karikással, aki a követségen dolgozott. Nem engedték be.(...) 

Volt még egy dolog, Keszthelyi Gyula sokáig nagyon haragudott ránk. Aztán egyszer később 

azt mondta, ezek a gyerekek megmutatták nekünk, mit kellett volna csináljunk. De akkor már 

neki is kifelé állt a szekere rúdja.
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Az ügy lezárásáról maga Szőcs Géza számol be a BB86-ban. Ugyaninnen idézem azokat az 

emlékfoszlányokat, amelyek különböző kihallgatásokon elhangzott dolgokat tartalmaznak 

anélkül, hogy biztonsággal el lehetne helyezni őket az időben. 

G: Nekem mindig mondták a szekusok, hogy valljak be mindent, mert akkor megússzuk a 

börtönt mindannyian. 

I: Jaj de borzalmas. 

G: Mi? (mulatva) 

K: (I-hoz) Vegyél fel valamit. 

I: Nem a hideg miatt reszketek. 

G: De ez már decemberben volt. Egy olyan fázisban, hogy... Nem, előbb. Igen, hogy mindent 

mondjak el, hogy ki volt még benne, mert akkor azok is megússzák. 

K: Mégis, mikor mondták ezt neked? /246. o./ 

G: Ez novemberben volt. Mit tudok? Mondom, semmit. Ioana tábornokkal beszélgettem. Azt 

mondja, ő biztosan tudja, hogy benne vagyok. Mindent tudunk, a Tollas-cikket is.  
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A:  Őrület! Honnan? 

G: Lehet, hogy ott van egy emberük.(...) 

A: Ez felháborító! 

K: Ez ‟82. november 6? 

G: Igen... Ha tudnám, sem mondanám el, nem az a fajta ember vagyok. Azt mondja, én ezzel 

megmenthetném azokat, akik még benne vannak. Miről jutott ez az egész eszembe? 

I: Oda akartál kilyukadni, hogy te benne voltál, s azért volt a nemzetközi felháborodás. 

G: Igen. Itt most akkor összekapcsoltam két beszélgetést. Először mondták, hogy én 

megmenthetek mindenkit. És később már decemberben, de lehet, hogy még később megint 

előkerült az egész. Hogy ők milyen nagyszívűek, és lám szabadlábon van mindenki, és... 

(szünet) 

K:  És akkor mondták neked, hogy tulajdonképpen nem is vettél benne részt?  

G:   Nem, nem. Ez decemberben volt, amikor ezt mondták. Az a másik pedig tavasszal kellett 

legyen... Amire most visszaemlékszem... Azt mondták, hogy ti az én népszerűségemből 

akartok megélni, vagy „pe spinarea ta” (a te hátadon), vagy valami ilyesmi. És hogy ti nem az 

én kategóriámbeli emberek vagytok, és csak népszerűséget akartatok szerezni általam... 

K: Nekem a fordítottját mondták rólatok. (nevet) 

I: Még nekem is. 

G: Igen? (derültség) 

A: Persze, mindenkinek. 

I: Nekem azt mondták, hogy itt volt ez a Szőcs Géza, ez a nemzetközi kalandor, Attila ez a 

terrorista... hogy ezek ketten a kalandorkodásaikhoz felhasználták Karcsit. 

K: Igen, hogy engem behúztatok a csőbe. Tulajdonképpen főleg az Attila áldozata vagyok. És 

hogy miket mondtatok rólam! 

A: (G-hoz) Akartál valamit mondani? 

G: Igen. Hogy ti meg is kaptátok volna a magatokét. De hát... 

I: ...rád való tekintettel... (nevet) 

G: (mulatva)... rám való tekintettel... 

I: ...ha már barátok vagyunk...(...) 

G: Azt persze mondták, hogy a dolog áll, egyfolytában függőben van. (...) 

K: Egyébként érdekes volt az ügy lezárása. (G-hoz) Neked mit mondtak ‟83. május 17-én? 

G: Te, 17-én gondolták, hogy megsütik a maguk kis pecsenyéjét, és mikor bevittek, mintha az 

egész újrakezdődne, vagy most vált volna igazán súlyossá a dolog. Leültettek, adtak egy 

papírt, hogy na most írjak le mindent. Hát nem világos? Mindent leírtam. Nem, azt írjam le, 

amit eddig elhallgattam. Most már ők mindent tudnak. Azzal kiment. Bejött egy másik, akiről 

látszott, hogy nem az ő asztala, csak őrizni küldték be. Elkezdett barátságosan társalogni. 

Mondom mi /247. o./ a francot akarnak most tőlem? S azt mondja... elröhögtem magam, hogy 

mennyire tele vannak ezekkel a sztereotípiákkal: „mai mult contează sinceritatea” (az 

őszinteség mindennél többet ér)... Azt hiszem, ez csak rövid közjáték volt addig, amíg 

megérkezett az, akinek ezt az ügyet le kellett zárnia. Az is egy ottani magas rangú szekus volt, 

Ion Oprea, a szekuritáté főnöke, ezredes. Ioana az egésznek a főnöke, tehát a rendőröknek is. 

Tartott egy szörnyen ostoba, dogmatikus és lapos dumát arról, hogy én milyen vagyok, s ők 

milyenek. Hogy ők nagylelkűek... Térjek észhez, megadták nekem ezt az esélyt mint 

humanisták, és hogy ezt az ügyet lezárják, de véleménye szerint valamire nem fordítottak elég 

figyelmet, a külső felbujtásra. Az, hogy ezeket a dossziékat lezárják, nem jelenti azt, hogy 

megsemmisítik.
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Sokat töprengtem azon, hogy saját részvételemmel foglalkozzam-e egyáltalán, s ha igen, 

hogyan? A kezdet kezdetén Ara-Kovács felajánlotta, hogy megírja ő a rám vonatkozó 

tudnivalókat. Ennek a baráti gesztusnak a lojalitásában viszont elveszítettem a bizalmamat, 

amikor a vele készített interjúk során kiderült, hogy részvételemre egyáltalán nem emlékszik. 

Amikor kézhez kaptam a BB86 szövegét, erről még inkább meggyőződhettem, így lemondtam 

erről a nyilván kínos és szánalmas helyzeteket gerjesztő megoldásról. Mindaddig, amíg Szőcs 

Géza vádaskodó és érthetetlenül ellenséges levele meg nem érkezett (lásd a Függeléket), arra 

az álláspontra helyezkedtem, hogy részvételemből maradjon annyi, amennyit társaim 

elmondani kívántak. E levél okfejtése és modora kényszerített beszélni, adta az „öninterjú” 

szerencsés vagy szerencsétlen ötletét, nehogy hallgatásomat a gyanakvás és gyanúsítás 

fegyverévé kovácsolják. 

K: Mint a BB86-ból kiderül, már a kezdetektől fogva részt vettél az ELLENPONTOK 

létrehozatalában, mint ahogy az is, hogy az 5-ös szám után megszakadt a kapcsolatod a 

lappal... 

MJ: Álljunk meg a „kapcsolatnál”... Emlékezetem szerint ez esetleges és alkalomszerű volt. 

Elsősorban az Ara-Kovács Attilával való személyes kontaktusokra korlátozódott, és két-két 

ELLENPONTOKkal kapcsolatos találkozóra Szőcs Gézával és Keszthelyi Andrással. Tóthék 

hozzájárulásáról nem tudtam. A már említett Ara-Kovács-féle kérdésfelvetésből és némely 

szövegben felismerhető szellemi magatartásmódból sejtettem, hogy közük lehet hozzá. A 

rendszertelenség e kapcsolatok minőségét is meghatározta. 

Vidéki lévén, rendszerint két okból mentem a megyeközpontba, Nagyváradra: a havonta 

egyszer, háromhavonként kétszer kötelező egyházi gyűlésekre, vagy az Ady Endre irodalmi 

kör miatt. Ez utóbbit ’82-ben már eléggé elhanyagoltam: ’82 telén lett terhes a feleségem, 

gyakran kellett orvoshoz, kórházba szaladni vele. Akkoriban Nagyszalontán volt másfélszoba 

konyhánk szüleim házában, s Tamáshidán a parókián laktunk, amikor feleségem iskolai 

szüneteket kapott. Tehát /248. o./ kétlaki életet éltünk, ketten kétfelé ingáztunk. A romániai 

közlekedési viszonyok közt ez azt jelentette, hogy az életenergiánknak legalább 1/3-a égett el a 

közlekedésben. 

K: Nem gondolod, hogy eltértél a tárgytól? Egyik ellenpontos sem hangsúlyozta az 

életkörülményeit. Egyáltalán mi köze az ELLENPONTOKhoz annak, amit összehordtál? 

MJ: Pusztán annyi, hogy egész romániai élményanyagomat, magatartásmódomat, 

viszonyulásomat kultúrához, politikához – következésképpen az ELLENPONTOKhoz – 

meghatározta a peremlét: a nyomor, az abszurd léthelyzetek, és az a felismerés, hogy 

mennyire érzéketlen a nagyvárosokban élő magyar és nem magyar, urbánus és népies 

értelmiség erre a Romániára annyira jellemző tényre. Visszatérve a kérdésre, az történt 

rendszerint, hogy bementem Nagyváradra a reggeli vonattal, felhívtam, felkerestem 

ismerőseimet. Az ELLENPONTOK létrehozásának ötletétől kezdődően az Ara-Kováccsal való 

találkozások gyakoribbakká váltak. Amikor én felültem a vonatra, vagy kiálltam az Aradi útra 

stoppozni, hogy éjféltájra hazaérjek, barátaim akkor kezdték a társasági életet. Így 

tulajdonképpeni életükben, kapcsolataikban, szórakozásukban én egyáltalán nem vettem részt. 

Ennek az életformának minden borzalma mellett voltak kényszerű előnyei is: novella- és 

versötleteim jó része, sőt egy-egy Ady-köri rendezvény dramaturgiája is pályaudvarokon, 

állomási restiben, vonaton, vagy épp az országúton született, s a helyszín a stílusra és az 

életérzésre is kihatott. 

Mint azt már az első fejezetben pedzettem, a szamizdat lapcsinálással kapcsolatban 

gyakran fejtettem ki fenntartásaimat, de sohasem jelentettem ki, hogy „megszakítom a 

kapcsolatot”. Ezt annál kevésbé sem tehettem meg, mert ezek az emberek jelentettek egyfajta 

ablakot a világra. Nem lévén külföldi kapcsolataim, az anyaország kultúrájában végbemenő 

folyamatokat az Ara-Kovácstól, Kőrössi P. Józseftől, Tóthéktól kapott újságokból, 
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folyóiratokból, könyvekből ismerhettem meg. Ebben a laza kapcsolattartásban fel sem 

tűnhetett a hiányom. Most az anyag ismeretében biztonsággal jelenthetem ki, hogy adott 

pillanatban már nem is voltam számukra fontos. Amikor a fiamat s a feleségemet hoztam ki a 

nagyváradi szülészetről ’82. augusztus 22 körül, hívtam fel hosszú ideig utoljára Ara-

Kovácsot, ha jól emlékszem. ”Ifjú apa” minőségemben, meginvitáltam egy italra, ő viszont 

fontos megbeszélésre szeretett volna beszervezni, nyilván ELLENPONTOK ügyben. Akkor 

nem maradhattam Váradon. Valószínű bejelenthettem, hogy hosszabb időre ki kell vonnom 

magam a forgalomból.  

K: Egyáltalán mit ismertél az ELLENPONTOK szerkesztésének körülményeiből, magából a 

lapból? 

MJ: Látod ez egy érdekes kérdés. Miután csak bizonyos feltételekkel vállaltam volna az első 

szám vezércikkének megírását, csak arra emlékszem, hogy elég hosszú idő elteltével, amikor 

már azt hittem, tárgytalan a szamizdat létrehozása, egy látogatásom alkalmával Ara minden 

kommentár nélkül átadta az első számot. Az első oldalakon közölt versemet sokkal korábban 

adtam oda neki, meglepetés volt viszontlátni. A második számban közölt fordításokat már 

szabályos szerkesztői megbízás alapján készítettem. Ara-Kovács ideadta a francia nyelven 

megjelent Goma-dossziét, hogy válasszak ki néhány jellemző szöveget, s fordítsam le az /249. 

o./ ELLENPONTOK számára. Bár a szöveg lejött, kifogásai voltak ellene: azt mondta, hogy 

ellenőriztette egy lektorral a fordításomat, aki helyenként primitívnek minősítette. (Hogy ez a 

lektor ki lehetett, mai napig sem tudom.) Szintén megbízás alapján írtam – miután az átfogó 

tanulmány megírását nem vállalhattam – a Református Szemle recenzálását a negyedik 

számba. Az ötödik számba beszerkesztett versemről nem tudtam, mint ahogy arról sem, hogy 

az első számban megjelentetett vers kivívta Szőcs Géza rosszallását. A 6-9. számokat 

egyáltalán nem ismertem. 

K: Hogyan értesültél a lebukásról? 

MJ: Ahhoz, hogy pontos adatot közöljek, meg kellene néznem az egyházi gyűlésekről készített 

jegyzeteimet, amelyek nem állnak rendelkezésemre. ’82. november közepén lelkészértekezletre 

utaztam be Nagyváradra. (Az „értekezletet” az állam-egyház viszony sajátos kivetítése volt. 

Első, súlypontosnak nyilvánított része aktuálpolitikai kérdések körbenyálazásával 

foglalkozott. Ezen rendszerint részt vett a püspök és a vallásügyi inspektor, s akkor már 

román nyelven tartották. A hiányzókat felelősségre vonták, s büntették.) A gyűlés rendszerint 

11-kor kezdődött. Addig járhattam a Fő utcát szokás szerint, hátha osztanak valahol 

valamilyen hiánycikket. Mezei Tiborral, akkor jákóhodosi lelkésszel találkoztam, aki nem 

lakott a gyülekezetében, Nagyváradról ingázott. Ez „büntető” gyűlés volt, néhány olyan 

„renitens” kellett részt vegyen, mint én, aki egy korábbiról hiányzott. Mezei titokzatoskodva 

közölte, hogy amennyiben fizetek neki egy italt, szenzációs hírrel fog meglepni. Lementünk a 

Nagy Sándor utcán lévő pince-kocsmába. Ott mondta el, hogy Tóthékat letartóztatták, és egy 

illegális lap után nyomoz a szeku: valami ELLENPONTOK. Azt hiszem jól sikerült álcáznom 

meglepetésemet, mert hitetlenkedésemre bizonygatni kezdte, hogy ez nem a szeku kitalációja a 

célból, hogy megszüntessék az Ady-kört, ahogy én állítottam, hanem igenis valós dolog, neki 

van egy osztálytársa, valami Pálca nevű, aki a szekuritáté írásszakértője, s az is mondta, hogy 

Tóthék nagy bajban vannak. Úgy tűnt, nehezen, de meggyőztem arról, hogy semmit sem tudok 

az ELLENPONTOKról, és az egészet a szeku diverziójának tartom. A gyűlés, ha jól 

emlékszem, két óra tájban fejeződött be, utána lementem Tóthékhoz. Ajtójuk zárva volt. 

Viszont Mezei mondandóját a velük rézsút szemben lévő üres területen parkoló, és szemet 

szúróan a bejáratot figyelő egyének igazolták. A Fő utcán ténferegtem, hátha találkozom 

közelebbi ismerőssel, Arát nyilván őrültség lett volna felhívni. Nem csalódtam, Varga 

Gáborral futottam össze, a Körös-hídon. Alaposan körbetekintve, javasolta, hogy menjünk le 

a folyópartra, mert valami fontosat akar mondani. A Rimanóczy fürdő felé menet, s lent a 



 199 

folyóparton mondta el, amit Tóthékról, Aráról, Kertész       ékről tudott, s talán a kolozsvári 

dolgokat is említette, de erre nem mernék megesküdni.  

K:  Milyen hatással volt rád a hír? 

MJ: Megteltem feszültséggel. A családom semmit sem tudott a részvételemről. Mindenképpen 

találkoznom kellett a lebukottakkal, de ahhoz, hogy feltűnés nélkül bemehessek Nagyváradra, 

ürügy kellett. Azt is meg kellett indokolnom, hogy miért tüntetem el kézirataim egy részét, 

valamint a nálam lévő szamizdatokat. Elmondtam feleségemnek, amit hallottam, azt is, hogy 

mint barátaik, számíthatunk mi is egy házkutatásra, de hogy nekem is részem volt benne, arról 

hallgattam. /250. o./ 

K: Akkor már a SZER naponta közölt híreket az ellenpontosokról, azt mondják... 

MJ: Nekünk csak egy háború utáni rádiónk volt, amin nem lehetett fogni a rövidhullámot. 

Egyébként mai napig sincs a rövid hullámsávot fogó készülékünk.  

K:  Nevetséges! Mi történt a továbbiakban? 

MJ: Nem emlékszem pontosan mikor, körülbelül november végén újból találhattam 

valamilyen ürügyet a Váradra menetelre, és az utcán találkoztam Tóthékkal, ennek 

hangulatára korábban kitértem. A lényeget megtudtam, nevem csak mint Ady-köri vezetőé 

merült fel, s tudomásuk szerint mindenki beismerő vallomást tett, hogy Ara és Géza konkrétan 

mit, arról nincs tudomásuk.  

K:  Részeg voltál akkor? 

MJ: Tény, hogy akkoriban gyakran próbáltam oldani a bennem levő feszültséget alkohollal. 

De hogy ittas lettem volna túlzás. Az is tény, hogy előbb nem értettem, miért olyan szemet 

szúróan óvatoskodók, hisz akkor már csak nekem volt kockáztatni valóm. Később már 

bosszantott, hogy minden utcasarkon le akarnak válni rólam, s csak azért is ragadtam rájuk. 

Nyilván, ha nem ittam volna, az első ilyen jelre visszahúzódom, mélyen megsértődve, mert 

nem vagyok tolakodó típus.’ 91 nyarán tett szegedi látogatásuk idején elmondták, hogy ők 

engem féltettek a lebukástól, és mi tagadás „ittasságom” zsenírozta őket. 

A család hangulata is igen feszült volt akkoriban. Feleségem gondterheltségemet 

tapasztalva, annak tulajdonította, hogy túl sok teher nehezedik rám a gyermekneveléssel 

kapcsolatban, mivelhogy neki tanulnia kell a véglegesítő vizsgára. Legfőbb gondom az volt, 

hogy nem tudtam, mit nyilatkozott velem kapcsolatban Ara és Szőcs Géza. Tóthék úgy tudták, 

hogy a Keszthelyinél talált rengeteg lapszám közt, mind a nyolc ott volt. Ha mindannyian 

beismerő vallomást tettek, bizonnyal kellett nyilatkozni a versek szerzőjéről, mert sem Tóth, 

sem Ara-Kovács nem írtak verset. Tehát fel sem vállalhatták. Ha így van, miért nem történik 

semmi, hiszen olyanokat is előszedtek, akiknek semmi közük nem volt a laphoz? Szócsőt nem 

érhettem el, Ara-Kováccsal próbáltam mindenáron kapcsolatot teremteni. Telefonálni nem 

akartam, személyesen kerestem, de nem találtam otthon. Egy alkalommal az édesanyja azt 

tanácsolta, keressem meg Kertész Évát, hátha ő tudja, hol van Ara-Kovács. 

K: Csak nem azt akarod sugallni, hogy előled bujkált? 

MJ: Nem. Mivel nem jelezhettem előre jöttömet, a véletlenen múlt, hogy otthon találom-e. 

Gondolom, nem szívesen ült otthon, már csak azért sem, hogy ha keresi a szeku, ne találják... 

Na tehát lementem Éváékhoz, gyanús emberekkel találkoztam a lépcsőházban, akik 

megkérdezték, kit keresek, s minthogy, úgy véltem nem tartozom beszámolni idegeneknek egy 

lépcsőházban, hogy kit keresek, furcsállottam leplezetlen dühüket, amikor azt mondtam, nem 

tartozik rájuk. Az Éva anyja nem ismert, nem akart beengedni, csak miután megkérdezte az 

éppen fürdő Évát. Nem sokáig kellett várnom Éva kicsi szobájában. Úgy ültetett, hogy a 

szemben lévő épülettömb ablakából, az ő ablakát filmező szekusok ne láthassanak. Ugyanis 

onnan kiköltöztettek egy családot, s őt nappal és éjszaka megfigyelés alatt tartják, mondta. 

Arról hogy az ő, illetve az Ara-Kovács Attila kihallgatásain mi történt, csak homályos és 

összefüggéstelen célzásokban nyilatkozott. Hogy meggyőzzem arról, mennyire fontos lenne 

találkoznom Arával, elmondtam neki, hogy a tervek /251. o./ szerint lebukás esetén nálam 
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kellene folytatni az ELLENPONTOK kiadását. Nem értem, miért nem történik semmi ? Ezt 

Tóthékkal nem beszélhettem meg, mert csak Ara-Kovács Attila tud róla. Kertész Éva meg is 

ebédeltetett, s megkértem, mondja meg Arának, feltétlenül keressen meg, akár mindketten 

kijöhetnek Tamáshidára, aludni van hol. Én a közelgő ünnepek miatt, majd csak az újévben 

tudok ismét bejönni Váradra. 

Az ünnepek elteltek, feleségem elment Kolozsvárra vizsga-előkészítő tanfolyamra. Anyám 

kórházban volt. Egyedül voltam a négyhónapos fiammal. A falu behavazott magányában, 

csendjében kezdett bennem kialakulni egy „megúsztam” hangulat, olyannyira, hogy elkezdtem 

írni egy az ELLENPONTOK-ügyből ihletett forgatókönyvet, amelyben a szereplők eredeti 

becenevükön szerepeltek. Mivel az általam látott ilyen jellegű filmek többnyire az „ügy” 

szemszögéből, és a forradalmi pátosz hangnemében készültek, azzal próbáltam újítani, hogy 

az elnyomók szemszögéből láttattam a történéseket, és egyfajta „meleg” iróniával az „ügy” 

képviselőit. 

K:  Normális voltál te egyáltalán? 

MJ: Nézd, már ’67-ben is, amikor kizártak a középiskolából, azt tanácsolta apámnak az 

igazgató, hogy vizsgáltasson meg elmeorvossal. Ugyanis – mondta –, aki nyíltan szembeszáll 

a kommunista elvekkel, az nem lehet épeszű. Már a hetvenes években megírtam azokat a 

novelláimat, verseimet, amelyekért már legközelebbi barátaim sem merték vállalni a 

felelősséget, odáig menően sem, hogy Ady-körön felolvassam őket. Számomra mi sem volt 

természetesebb, mint megírni azt, amiről úgy véltem, meg kell írni, akkor is, ha csak a fiók 

fogadhatja be. 

K: Tehát azt hitted, megúsztad? 

MJ: Igen, minden jel arra mutatott. Mai napig sem értem, mi volt a háttérben. Mert ha az én 

kapcsolatteremtési kísérleteim váltak pusztán gyanússá, miért kérdezték felőlem már a 

november első napjaiban őrizetbe vetteket is ? Vagy miért nem három-négy héttel korábban 

szálltak ki hozzám, amikor ezek a találkozások történtek ? Tehát, emlékezetem szerint január 

6-án és egy hétfői napon – sajnos emlékezetem becsap, ugyanis hatodika csütörtök volt – épp 

a konyhánkban ültem az írógépnél, amikor úgy kilenc óra tájban megjelent az üvegezett 

verandán a községi milícistafőnök, bekopog, s azt mondja, vendégeket hozott. Alighogy 

kimondta, már sorakozott is befelé egy garmada civil, majd mindannyian a hagyományos 

hosszú bőrkabátban. Teljesen egyértelmű volt a szitu. Egy magas vörös arcú bemutatkozott, 

hogy ő András őrnagy, s megkérdezte, tudom-e miért jöttek? Mondtam, hogy már vártam őket. 

Ezen kissé meglepődni látszott, s megkérdezte, mit csinálok? Mondtam, írok. Azt kérdi, mit? A 

történetünket. Kihúzta a gépből a lapot, felvette az asztalon lévő, talán négy már megírt 

oldalt, s füttyentett: itt az egész banda, s itt vagyunk mi is! Nem lelkesedett az esetért. 

Románra váltott, és bejelentette, hogy házkutatást fognak tartani. Megkérdeztem, van-e rá 

felhatalmazásuk? Visszakérdezett: miért, ha nincs, akkor nem fogom megengedni ? Azt 

mondja, gondoltunk erre a lehetőségre is. Itt a papír! Fekete mappájából előkotort egy, ha jól 

emlékszem tüdőszínű, félív nagyságú cetlit, úgy tűnt, tintával írva is van rá valami. 

Meglobogtatta az orrom előtt, s visszatette. Elküldte a milicista főnököt, hogy szerezzen két 

tanút. Míg előállították őket – mint utólag kiderült, ez nem is ment /252. o./ olyan könnyen – 

András elolvasta a forgatókönyv elkészült részletét, és közben dohogott. „ Uită Mihăiţă, – a 

megszólított volt, mint utólag megtudtam, a hírhedt Dulama – am spus eu de la început, că 

trebuie să fie între ei şi un popă. Totdeauna aşa a fost.” (Nézd Mihályka, megmondtam már 

az elején, hogy kell legyen köztük egy pap is. Ez mindig is így volt.) Amikor megérkeztek a 

tanúk – érdekes, csak az egyikre emlékszem, pedig biztos ketten voltak – mintegy nekik szánva 

a mondandót, bejelentették, hogy aranyat és valutát keresnek, s ezért házkutatást fognak 

tartani. A fűtetlen lelkészi irodában kezdték. 

K: Hányan voltak? 



 201 

MJ: Nem tudnám pontosan megmondani, mert közben változott a számuk. Az biztos, hogy 

amikor elvittek, két kocsi volt, egy Lada és egy Dacia. Akikre biztosan emlékszem, András, 

Dulama, egy fiatal, magas román – aki 75-ben egyszer már kihallgatott, de ő azt mondta 

rosszul emlékszem, ő nem hallgatott ki soha –, valamint egy huszonötnél nem több, 

tányérképű, parasztgyerek típus. Voltak, akik jöttek-mentek, gondolom üzeneteket hoztak-

vittek. Feltűnt, hogy a fiatal magas, minden indigót tüzetesen átvizsgált. Tanúnak megidézett 

egyik öreg presbiterem, akit az egészségügyi ellátást biztosító felcser váróterméből szedtek 

össze – Tolnai József – ekkor odasúgta: miért az indigók közt keresik az aranyat? Mondtam, 

maga elhiszi, hogy azt keresnek ? Majd ha vége lesz elmondom, mit. 

Az általam veszélyesnek ítélt folyóiratok s más szövegek egy részét az egyházi irattár 

évenként bekötött dossziéiban rejtettem el. Azt a szekrényt András kutatta. Már épp ahhoz az 

iratcsomóhoz ért, amelyikben talált is volna valamit, amikor megunta a poros papírok 

nyálazását, s becsukta a szekrényajtót. A parókiális könyvtárból a fiatal ürge minden olyasmit 

összegyűjtött, aminek a címében benne volt a protestáns és a magyar. Elmagyaráztam, hogy a 

mi egyházunk protestálásból született, ezért protestáns, s ma már ennek nincs politikai 

színezete, sőt az egyik legkonzervatívabb társadalmi képződmény. Ezt a nézetemet 

előszeretettel hangsúlyoztam a szekusok előtt, már csak azért is, mert azért az állapotért ők 

tettek a legtöbbet. Mondtam, hogy az általa veszélyesnek minősített könyvek benne vannak a 

hivatalos leltárban. Ennek ellenére csak akkor mondtak le elszállításukról, amikor számukra 

értékesebbnek tűnő dolgokat találtak. Az iroda átvizsgálása után a társaság szétoszlott: egy 

részük kint a gazdasági épületekben s a padláson, András és Dulama a konyhában kutatott. 

András kezdte el lapozni az ablakpárkányon tartott írópapírkészletet, levelezést. Egyszer csak 

kiemel egy kézzel írt szöveget. Az ELLENPONTOK első számában megjelent vers volt. „Az 

ablakon kihajolni tilos” című, grafika és szöveg kompozíciójára épülő kiadatlan kötetben 

szerepelt eredetileg, de amikor megjelent szamizdatban, leikszeltem, úgy hogy teljesen 

olvashatatlanná váljon. Viszont, hogy rekonstruálhassam, egy kézzel írt példányt elrejtettem a 

szűz papír közt, s meg is feledkeztem róla. „Fél a szekus és fél a nép”... kezdte olvasni. Hogy 

ki fél? Mi akar ez lenni? – dühödött fel hirtelen. – Hát nem ismeri – kérdeztem? Ez jelent meg 

az ELLENPONTOK első számában. Végigolvasta, s közben fokozatosan vörösödött ki az 

arca. Hogy gondolom én azt, hogy fél a szekus? Mondtam, úgy, hogy ott, ahol mindenkiben 

félelmet akarnak kelteni, az indok csakis az lehet, hogy azok is félnek, akik a félelmet ébresztik 

és fenntartják. Ez nem igaz, ők nem félnek senkitől – kiabálta. Majd meglátjuk, ki /253. o./ fél 

jobban! – tette még hozzá fenyegetően. Ez megjelent az ELLENPONTOKban? Hát nem 

ismerik? – kérdeztem vissza. Nem válaszolt, odatette a másik bűnjel, a megkezdett 

forgatókönyv mellé. 

K: Okos dolognak tartod, hogy nem semmisítetted meg a kompromittáló anyagokat? 

MJ: Nem tudom, hogy okos vagy sem. Nem is így közelítettem meg a kérdést. Szerintem a 

lebukás pillanatában minden taktikázás nélkül kellett volna vállalni cselekedeteinket. Ez az 

elrejtés is félmegoldás volt, akkori félmegoldásaim egyike. Ebből állt az életünk, fél és 

látszatmegoldásokból.  

K: Áttereled a felelősséget másokra... 

MJ: Másokra is. Ha végigkíséred ezt az egész ellenpontos ügyet, talán igazat adsz, nem csak 

én lubickoltam a fél- és látszatmegoldások egyébként nem túl kellemes vizében. 

K: Jó, a rögeszméidtől nem tágítasz... Menjünk tovább! 

MJ: Az öreg Tolnai Jóska utólag elmondta, hogy míg a padláson kutattak, a szekus folyton azt 

dúdolta magában, hogy „fél a szekus és fél a nép, de legjobban fél a pap.” Ezek szerint vagy 

András volt az, aki a padláson kajtatott, vagy többen is voltak a konyhában magyarul tudók, 

akik közül az egyik a padlást is átbóklászta. 

Egy adott pillanatban mind a konyhába gyülekeztek. András kijelentette, hogy be kell 

vigyenek a szekura. Mikor jön haza a feleségem? Mondtam, hogy nem jön haza, Kolozsvárra 
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ment „fejtágítóra”. Úgy tűnt ez meglepte őket. Mi legyen a gyerekkel? Mondom ez nem gond, 

itthon is tudok válaszolni a kérdéseikre. Nincs mit tagadjak, bizonyíték is van ellenem, a 

többiek beismerő vallomást tettek. Nem lehet, be kell vigyenek. Nem tudom, melyiküknek jutott 

eszébe, hogy hívják ki anyámat. Mikor van legközelebb buszjárat? Mondom, úgy tudom, fél 

háromkor indul Szalontáról, de fölöslegesen erőlködnek, anyám kórházban van. Összenéztek, 

majd pusmogni kezdtek egymás közt, majd nem emlékszem melyikük, közölte, hogy mit 

gondolom én, ők hülyék, nem tudják, hogy két helyen lakunk? Most Szalontán is ugyanaz 

folyik, mint ami itt. Ez a hír eléggé kétségbe ejtett, hisz ezek szerint anyám vagy megelőző nap 

délután, vagy aznap reggel jöhetett ki a kórházból, s ezek rájuk rontottak. András elküldte 

egyikőjüket, hogy telefonáljon, s anyámat hozzák ki. Amíg ez megtörténik meg fogják csinálni 

a jegyzőkönyvet. Dulama ekkor közbeszólt, hogy azt a szobát, ahol a gyerek van, még nem 

kutatták át. András habozása, majd beleegyezése mintha arra utalt volna, hogy bár ő lehetett 

megbízva a házkutatás vezetésével, Dulamának felülbírálati megbízatása lehetett, amiről 

András őrnagy csak abban a pillanatban szerezhetett tudomást. A hálószobában voltak a 

könyveink, s a kézirataim jó része. Míg ott folytatták a kutatást, azért szurkoltam, hogy észre 

ne vegyék a már említett kötetet, ami a hálószobaajtó mögött volt egy utazótáskában, s már 

vagy hússzor elmentek mellette. Némely benne lévő szövegért az ELLENPONTOKtól 

függetlenül is eljárást indíthattak volna ellenem. Dulama néhány kilónyi kéziratommal 

diadalmasan tért vissza. Megcsinálták a jegyzőkönyvet, ami annyit tartalmazott, hogy elvitték 

az azt hiszem 1-9-ig sorszámozott kéziratokat. Kérdeztem, visszakapom-e őket? Amennyiben 

államellenesnek bizonyulnak, nem – válaszolta. /254. o./ 

Meghozták anyámat, aki igen hősiesen viselkedett. Míg a gyereknek ételt készítettem, 

néhány percre egyedül maradtunk a konyhában. Anyám mondta, hogy előző nap jött ki a 

kórházból. Délelőtt tíz óra tájban állítottak be hatan-heten, szintén arany és valuta után 

kutatva. Ő is csak délben, amikor kihozták, tudta meg, hogy Tamáshidán is házkutatás folyik. 

Anyámnak még arra is volt lélekjelenléte, hogy igen kedvesen megkérdezze András őrnagyot, 

hogy mikor látja viszont a fiát, amire András azt válaszolta talányosan, hogy az sok mindentől 

függ, de leginkább attól, hogyan viselkedem. 

Hazudnék, ha azt mondanám nem féltem a húsz kilométeres úton, bepréselve két testes 

szekus közé a hátsó ülésre. Közszájon forogtak a hírek agyonvert, útszélen megtalált 

emberekről, autóbalesetnek álcázott áldozatokról. Azt sem közölték, hova visznek, csak azon 

dohogott András útközben, hogy egy hülye papért milyen messze kellett menjenek, s mennyi 

benzint elpocsékoltak. Végül is a szalontai szekuritáté elé kanyarodtak. 

Ismerve a többiek kihallgatásának részleteit, megállapíthatom, hogy részben azonos 

forgatókönyv szerint zajlott, másrészt különbözött. Eleinte ugyanis egyáltalán nem 

taktikáztam, abból indultam ki, hogy a beismerő vallomások után fölösleges tagadnom, 

bizonyíték van a kezükben. Eleinte rengetegen betódultak a párnázott ajtójú szobába, később 

csak András, Dulama és a szalontai szeku főnöke, valami Barabás nevű voltak bent 

rendszerint. 

András azzal kezdte, hogy tudják, író vagyok, igaz egy nagyon pici írócska, de írni 

mégiscsak tudok, tehát írjak le mindent úgy, ahogy történt. Mindannyian tudjuk miről van szó, 

a kihallgatásom célja megállapítani, hogy tanú vagy vádlott leszek az ELLENPONTOK-

ügyben. Ők elmennek ebédelni, mire visszajönnek legyek kész. Papírt adtak, golyóstollat, s 

András kedélyesen telefonálgatni kezdett. A beszélgetésekből az derült ki, hogy hotelszobát 

foglalt, és hogy sok ismerőse lehet Szalontán. A beszélgetések tartalma lényegében ugyanaz 

volt, hogy a városban tartózkodik, nem tudja meddig, s megadott egy telefonszámot, ahol 

elérhető. Míg ebédeltek Barabás maradt velem őrzőnek. Egyszer nézte meg, mit írtam, s látva, 

hogy semmit, azt mondta: ő nem tudja, miért vagyok itt, de ha nem írok semmit, abból nagy 

baj lesz. Akkor leírtam valami olyasmit, hogy ez és ez vagyok, ez és ez a foglalkozásom, részt 

vettem az ELLENPONTOKban, s vállalom ennek következményeit. Ez mintegy fél oldalt tett 
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ki. Megérkezett András és Dulama, jókedvűen és feldobva. Előbbi megnézte, mit írtam, s 

akkor megjátszotta, hogy nagyon dühös, de uralkodik magán. Aztán kitört: hülyének nézem 

őket, gúnyt űzök belőlük? Mondtam, hogy nem értem az egészet, beismerem, hogy részt vettem 

benne, tudomásom szerint a többiek is, mit akarnak még? Nagyjából három dolgot akartak. 

Kik vettek részt az Ellenpontok szerkesztésében és milyen mértékben? Milyen kapcsolatban 

álltam velük, illetve mi az én hozzájárulásom. A harmadik, ami a legjobban megdöbbentett, 

hogy adjam elő a nyomtató-berendezést, mert tudomásuk van róla, hogy nálam folytatjuk az 

ELLENPONTOK kiadását. Az első kettőre megpróbáltam válaszolni, a harmadik 

feltételezésüket határozottan elutasítottam. Erről a tervről Ara-Kovács és Kertész Éva tudott. 

Arra gondoltam, hogyha tőlük származik az információ, előbb-utóbb csak megmutatják a 

nyilatkozatukat. 1975-ben is ezt tették, amikor három napig nyaggattak azzal, /255. o./ hogy 

én Varga Gábornál laktam és ezt és ezt csináltam, s miután következetesen tagadtam, 

behozták és elolvashattam az ellenem tanúskodó feljelentést. Ha viszont más módon, például 

lehallgatással jutottak az információ birtokába, azt nem használhatják fel ellenem. Végül is 

semmiféle bizonyítékot nem tudtak felhozni állításukra. 

K: Tompa Gábor és Vígh Ádám esetén kívül, senkinek nem mutatták meg társai állítólagos 

terhelő vallomását, úgyhogy amit mondtál, semmire sem bizonyíték.  

MJ: Nézd, végeredményben a következményeken ez semmit nem változtat. Én azt is 

bevallottam volna, ha igaz. De csak terv maradt, tehát tagadtam. Hogy az események milyen 

sorrendben következtek, nem tudnám rekonstruálni. Egymástól függetlenül élnek bennem. 

– Adott pillanatban kinyitották a párnázott ajtót, s mind kitódultak a folyosóra kivéve 

Barabást. Kintről hatalmas puffanások, nyögések, jajgatás, szitkozódás hallatszott. Berontott 

egy vérebképű, vérben forgó szemű, tipikusan oltyán figura, zilált eleganciával öltözve. 

Valami olyasmit kérdezett a hátam mögött megállva Barabástól, hogy nincs-e rá itt szükség? 

Amire talán az volt a válasz, hogy egyelőre nincs, majd meglátjuk. Ugyanez a figura még 

egyszer megjelent, amikor vécére mentem. Az ajtót nyitva hagyták, s a kihallgatóm kiállt az 

ajtóba. Ekkor lépett ki a folyosó homályába ez az alak, s megint kérdőn nézett, hol a 

kihallgatóra, hol rám, mint aki csak füttyentésre vár. Amíg vizeltem, végig arra készültem, 

hogy most ront be s ver agyba-főbe. Talán csak pár héttel korábban mesélte a nagyváradi 

sógorom, mi történt egyik kollégájával. Horgászni volt az illető egy vasárnap, s hazafelé 

menet benézett az útba eső ócskapiacra. Ott belecsöppent egy razziába, sokadmagával 

bevitték. Kikérezkedett a vécére, s míg a dolgát végezte, hátulról nekirontottak, s agyba-főbe 

verték. 

– Bejött egyszer – első nap délután – egy 185 cm körüli, ötvenéves-forma, pohos, 

nikotinbűzös, drága, de loncsos bőrcuccokba öltözött szemüveges figura. Minden átmenet 

nélkül nekifogott blamálni, hogy milyen pap vagyok én, úgy nézek ki, mint egy csuves (nyilván 

csövesre gondolt), szégyent hozok a papságra, Loci bácsi, ha csak meghallja a nevem, néz ki 

az ablakon, mintha nem is léteznék a számára. (A kontextusból arra következtettem, hogy 

Papp László püspökről beszélt.) Aztán, hogy milyen példát mutatok én a híveknek, egész 

Szalonta rajtam röhög, s ehhez hasonlókat. 

K: Hogyan reagáltál? 

MJ: Ha jól emlékszem, a hülyeségeire közmondással válaszoltam, hogy nem a ruha teszi az 

embert, amire még jobban begurult, hogy ez nem igaz, mert lám én gazember módra öltözöm, 

s az is vagyok. 

K:  Nem tetted volna jobban, ha meghúzod magad, s nem okoskodsz?  

MJ: Én azt tapasztaltam ekkor, s a korábbi kihallgatások alkalmával is, hogy a teljes 

kiszolgáltatottság, hasonló reakciókat szül a teljes szabadság állapotához. Utólag magam is 

csodálkoztam „bátorságomon”, pontosabban a minden-mindegy tudat ellentmondásos 

magatartás-szüleményein. 
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Arra már az első órákban rájöttem, hogy társaim „beismerő vallomása” korántsem 

terjedhetett ki minden vonatkozásra. Abból, ahogy arra a közlésemre reagáltak, hogy az első 

lapszámban megjelent a „Fél a szekus és fél a nép ” című /256. o./ versem, világossá vált, 

hogy az első számot nem is látták. A másik momentum, ami alátámasztotta ezt a megállapítást 

az, amikor arról nyilatkoztam, hogy Szőcs Gézánál jártam a lapcím megvitatása végett, s 

hogy az ő ötlete volt az Akna és a Mind. Ezt a dolgot olyan tagadhatatlan kíváncsisággal 

szaglászták körül, amiből megint arra következtettem, hogy fogalmuk sem volt róla. Ettől 

kezdve óvatosan bántam a beismerésekkel, s megpróbáltam kiolvasni kérdéseikből, hogy mi 

az, amit tudnak. Beismertem, hogy Ara-Kovács beszélt nekem először a lapról, hogy 

nyomdásznak akart beszervezni, de ez nem jött össze. Tudomásom szerint géppel írták az 

ELLENPONTOKat, hogy hány példányban, nem tudtam. Szőcs Gézával tárgyaltam a lapról 

még mielőtt megjelent volna, nekem azt nyilatkozta, hogy saját írásokat nem ad, mert könnyen 

felismerhető a stílusa. Hogy ezen túl mennyi köze volt a laphoz, nem tudom. Tóthék 

részvételéről nem volt tudomásom. Ezt a kérdést nem is forszírozták tovább. Varga Gábort 

kérdezték, hogy volt-e köze a laphoz, mondtam, hogy tudtommal nem. Kertészéknek szintén 

nem volt hozzá köze. Keszthelyiről is kérdeztek, azt hiszem annyit mondtam, hogy tudott róla, 

de hogy írt-e bele, azt nem tudom. Amikor kérdezték, hogy mit írtam én, megint rá kellett 

jönnöm, hogy nincs a kezükben például a 4. szám. Ugyanis kérdezték, hogy írtam-e a vallási 

számba. Mondtam, hogy igen. Mit tartalmazott a cikk? Röviden elmondtam. Azt mondták, ez 

nem igaz, nem ezt tartalmazza. Ezen vitatkoztunk egy darabig, míg leesett a tantusz, hogy a 

Tőkés-cikket kérik rajtam számon, amiről tudják nagyvonalakban, hogy mit tartalmaz, nyilván 

valakinek a vallomása alapján. Viszont azt nem tudták, hogy az a szám tartalmaz egy másik 

református vonatkozású cikket is. Ha nem én írtam, ki írhatta? – feszegették tovább ezt a 

kérdést. Nem tudom – mondtam –, amit én írtam, láthatják minden további nélkül vállalom, de 

amit nem én szereztem, azt nem. Érdekes módon, ők nem adtak tippeket. Bár nem hitték, hogy 

rajtam kívül más lelkész nem vett benne részt, nem kérdezték, hogy ez vagy az tudott-e róla. 

Állandóan visszatérő motívuma volt a kihallgatásnak, hogy valljam be, mivel történt a 

nyomtatás, és adjam elő a szerkezetet, mert biztosan tudják, hogy nálam van. S hogy tudnak 

ők tüzetesebb házkutatást is tartani. 

Nem emlékszem pontosan mi miatt, elégedetlenek voltak az Arával kapcsolatos 

nyilatkozatommal, mert folyton azzal akartak befeketítő nyilatkozatra bírni, hogy Ara bezzeg 

nem védett engem, s ilyen stílusban nyilatkozott rólam, hogy az a Molnár csak egy nyomorult 

vidéki papocska. Megkérdezték, hogy szerintem miért nem közölnek engem a lapok. Mondtam, 

hogy náluk vannak a kézirataim, döntsék el ők. Szerintem a politikai-ideológiai elvárásoknak 

nem felelnek meg. Akkor idézték Tóth Károly Antalt, akinek a véleménye szerint minőségileg 

nem ütik meg a mércét. Hogy teljesen „összetörjenek” egy addig nem látott alacsony fickó 

előhalászta egy kéziratos versemet, ami ha jól emlékszem a következő képpel indult: „A Nap 

pénisze behatolt az éj combjai közé..” A kis fickó, annyira felhéklizte magát, hogy azt hittem 

nekem ront. Ilyeneket ordibált, hogy erre az erkölcstelenségre tanítom én az ifjúságot, s hogy 

így is prédikálok bizonyára, s majd ők gondoskodnak róla, hogy ilyen romlott alak ne 

foglalkozhasson többet az ifjúság nevelésével. 

Későn este engedtek el. Személyi igazolványomat visszatartották azzal, hogy másnap 

reggel nyolckor jelentkezzem. Megfenyegettek, nehogy fel merjem venni a /257. o./ 

kapcsolatot a többi ellenpontossal, figyelni fognak, s megakadályozzák. Megkérdezték, mivel 

megyek haza. Mondtam, hogy nem tudom, ugyanis féltizenegykor elment az utolsó busz is. 

Kiálltam az aradi útra stoppozni, nagyon hamar jött egy teherautó, s felvett. Avram Iancuban, 

a községközpontban leállította a kocsit a milicista főnök, aki Kőrőskisjenőről ingázott. 

Meglepődni látszott, hogy engem a kabinban talál, bár én az akkori közlekedési viszonyokat 

ismerve nem tartom valószínűnek, hogy rendes körülmények közt ő éjjel tizenegykor még 

számíthatott kocsira, ami hazaviszi. Inkább azt hiszem, parancsba kaphatta, hogy ellenőrizze, 
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valóban Tamáshidára megyek-e? Megkérdezte, hogy mi a baja velem a szekuritáténak. 

Mondtam, ő azt talán jobban tudja, mint én. Elkezdte lelkesen bizonygatni, hogy neki fogalma 

sincs, miről van szó, hogy ő is mennyire meglepődött, s ha nem akarom ne mondjam. Viszont 

van egy dolog, amit meg kellene beszéljünk. Mondjam meg, mikor talál otthon, mert kapott 

egy telefonutasítást Nagyváradról, hogy az írógépemet kobozza el. Mondtam, hogy fogalmam 

sincs, meddig fog tartani ez a cirkusz. Ez az egyik akadályozó tényező. A másik az, hogy a gép 

az egyházé, benne van a leltárban, úgyhogy ha el akarják kobozni, beszéljék meg az 

esperességgel, mert azzal az írógéppel el kell számoljak. Ez akkor még hazugság volt, pár nap 

múlva egyeztem meg a presbiterekkel, hogy egy szimbolikus összegért átadom az egyháznak, s 

így talán meg lehet akadályozni az elkobzását. 

A három-négy kilométeres dűlőút a faluig akkor kétszer olyan hosszúnak tűnt. Apám is 

kiment anyám után, s még fent voltak, mikor megérkeztem. Azt hiszem röviden beszámoltam a 

történtekről, s elhatároztuk, hogy másnap bevisszük a gyereket anyámékhoz. 

Reggel Szabolcs fiamat bepakoltuk a Mózes-kosárba, s az iskolabusszal bevittük 

Szalontára.  Természetesen találkoztam ismerősökkel, de egy félős köszönésen kívül senki nem 

próbált kontaktust teremteni velünk.  

K:  Lehet, hogy nem is tudták, mi történt? 

MJ: Amikor „elvitték a papot” kint állt minden kapuban valaki. A mellettünk lévő pékség előtt 

legalább ötven-hatvan ember állt sorban kenyérért. Ha féltek is az emberek, s bizonyos 

dolgokat „nem láttak, nem hallottak”, ezúttal a szeku mintha az erejét akarná fitogtatni, igen 

látványosan nyilvánult meg, nem lehetett nem tudomást venni róla. Egyébként később ezek az 

egyszerű emberek látványosan kiálltak mellettem. 

K: A köztudatban az van, hogy az ellenpontosok körül nem igen alakult ki szolidaritás. Te 

kivétel voltál? Vagy annyira szerették a papjukat?  

MJ: Igenis volt szolidaritás. A kérdés az, hogy milyen szinten, s mennyire kapott 

nyilvánosságot. Az értelmiség bizonyos rétegei, különösen Kolozsváron, elutasították, sőt 

igyekeztek lejáratni. Mivel a hatalom szája íze szerint való dolog volt, ez nagyhangon és 

nyilvánosan történhetett, míg a szolidaritás látványos vállalására – amit Cs. Gyimesi Éva és 

férje Cseke Péter képviselt a leghitelesebben – csak kevesen vállalkoztak. De hogy voltak 

rejtett, és hatékony gesztusai a közösségvállalásnak, arra számtalan példa van Ara-Kovács, 

Tóthék esetében. Vagy Szőcs Géza elbújhatott volna hetekig, ha nem támogatják annyian? 

Más kérdés az, hogy ha nyíltabban merik vállalni önmagukat látványosabb lett volna a 

szolidaritás is. Az, hogy a köztudatban Szőcs Géza él leginkább mint ellenpontos, 

összefüggésben van azzal, hogy ő vállalta azt a legnyíltabban és a legszélesebb körökben. 

/258. o./  

Én senki előtt nem tagadtam le, hogy miért vitt el a szeku. Az „egyszerű emberek” a maguk 

módján, stílusában, de csodálatosan szolidarizáltak. Egy példa: A községi milicista tanúkat 

keresett a parókia feltöréséhez, hogy elkobozza távollétemben az írógépet. Hol talál erre 

alkalmas embereket, gondolta? A kocsmában. Először ugye ott a kocsmáros, aki bizonyos 

fokig az ő emberük kell legyen, mert másképp nem lehet kocsmáros. Nem vállalta. Folytatta 

sorra az ismert korhelyekkel, aztán a lenézett cigányokkal. Az emberek kioldalogtak a 

kocsmából, s eltűntek. Maradtak a szomszédok. Zárt kapukon dörömbölt hiába. Végül 

dühében ököllel verte, s rúgta csizmával a parókia kapuját, míg megunta, s megszégyenülten 

kioldalgott a faluból. Visszatérve az első kihallgatásokra: másnap, reggel nyolctól este hétig 

tartott a kihallgatás. Elég sok üresjárat volt, gyakran hagytak hosszú időre egyedül, valószínű 

a kapott információkat egyeztették. Mai napig szégyenkezve emlékszem egy mozzanatra. Kora 

délután, három óra tájban bejelentették, hogy befejeztük, talán egy kávét is hoztak. Dulama 

volt bent, hátradőlt a széken, kinyújtotta hosszú lábait, mint aki elégedett önmagával. 

Azzal a jelszóval, hogy beszéljünk másról, megkérdezte, hogy én milyen műsorokat 

rendeztem az Ady-körben, beszámoltam néhányról, közben azon gondolkoztam, hogy lehet-e 
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számukra információ értéke az általam mondottaknak. Úgy ítéltem meg, hogy ezek közismert 

dolgok, beszélhetek nyugodtan. S hogy tetszik-e az egyházi hatóságoknak az én 

tevékenységem? Mondtam, hogy nem, ahogy ők is céloztak rá. Nem izgat különösebben. S 

Ara-Kovács milyen műsorokat rendezett? Azt válaszoltam, hogy ő nem rendezhetett 

semmilyet. Nem román állampolgár, ezért nem választható be a vezetőségbe. S ekkor, mivel 

eddig is az igazságnak megfelelően nyilatkoztam, beleestem egy csapdába. Azt mondtam, 

hogy Ara-Kovács a háttérből irányít. Minek köszönheti a befolyását? Annak, hogy rajta kívül 

senkinek nincs a körben filozófiai képzettsége. Ezzel adott esetben vissza is él, érv nélkül 

letorkol embereket, a tőle valamilyen szempontból függőket szellemileg terrorizálja. 

Közismert és köztiszteletben lévő emberekkel van kapcsolatban, amit úgy tud tálalni, mintha ő 

legalább olyan fontos személyiség lenne, mint azok, így bizonyos körökben kijelentéseit 

axiómaként fogadják el. Már jó ideje fecsegtem, amikor egy kérdéssel hálistennek észhez 

térített. Hogy milyen nőkapcsolatai vannak Ara-Kovácsnak? Akkor tűnt fel a diadalmas 

mosoly, amivel korábbi „elemzésemet” kísérte. „Te jóisten, mi a fenének mondom én el ezeket 

a dolgokat ennek az idegennek, aki ráadásul az ellenségünk?” – „világosodtam” meg. Attól 

kezdve csak tőmondatokban válaszoltam, többnyire azt: hogy nem tudom. Egy idő után 

észrevette, hogy kapcsoltam, s faképnél hagyott. Úgy éreztem, most aláztak meg először, 

amikor azt hittem befejezték. Igaz, nem kellett semmit papíron rögzíteni, de hátha be volt 

kapcsolva valahol egy magnó? – tépelődtem. Karcagi Sándor idős lelkészbarátom, aki leülte 

a maga hategynéhány évét, mesélte később, hogy ez egy gyakori és majd minden esetben 

hatékony kihallgatási trükk. Bejelentik, hogy befejezték a kihallgatást, beszéljünk valami 

másról. A kihallgatott figyelme fellazul, úgy érzi győzött, amit el akart titkolni, rejtve maradt, 

és semmiségekből kiindulva elkezd fecsegni, s folyik, folyik belőle a szó. 

András kísért ki az utcára. Kérdeztem, eldöntötték-e már, hogy tanú vagy vádlott leszek-e? 

Azt válaszolta, hogy az elemzések ezután kezdődnek. Biztos, hogy /259. o./ még fognak 

keresni. Megkérdeztem, hogy ha már voltak olyan kedvesek elmondani, hogy nyilatkozott Ara-

Kovács rólam, elmondhatnák azt is, hogy nyilatkozott Tóth ? Szinte szó szerint mondta el 

ugyanazt, amit egy hónappal korábban Tóthék már elmondtak nekem. Ez alaposan megzavart, 

mert ha a Tóthék esetében igazat mondott, miért hazudott volna Ara esetében? Atyai 

tanácsként még elmondta, hogy vigyázzak, ők nagyon jól tudják, hogy nem mondtam el 

mindent, nem jó taktikát választottam, higgyem el, mindenki a maga bőrét menti, engem senki 

nem véd, miért akarom én védeni őket? Újból felszólított, hogy ne tartsak kapcsolatot a 

többiekkel. 

K:  És bedőltél ezeknek az „atyai tanácsoknak”? 

MJ: Meg voltam és meg vagyok győződve róla, hogy a bizalmatlanság elhintését célozta. Más 

kérdés az, hogy a későbbiekben milyen tapasztalatokat szereztem, ami a hozzám való 

viszonyulást illeti, kezdve a családtól, s befejeződve barátokkal, ismerősökkel. Erről nem 

szívesen beszélek, még ma is annyi érzékenységet érint, és ez már semmit sem változtat a 

történteken. Ezek nagyon kemény dolgok, és nem akarok kíméletlenséggel fizetni a 

kíméletlenségért.  

K:  Ez a te „nagy keresztyéni szíved” ugye? 

MJ: Értsd, ahogy akarod. Talán elfelejtetted a Népszava 1990. január 2-án közölt interjúját, 

Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéddel? Valamit felvillant abból a jéghegyből, amit nem 

kívánok ezúttal sem meglovagolni, sem a partra vonszolni.  

K:  Mi történt ezek után? 

MJ: Még aznap este bemehettem volna Nagyváradra felkeresni a többieket, öcsém toppant be 

váratlanul az apósával, kocsival. Be is vittek volna, de úgy döntöttem nem kavarom bele őket 

is. Nem emlékszem, hogy még szombaton, vagy majd csak hétfőn, a vasárnapi szolgálatok 

elvégzése után mentem be Váradra. Ez utóbbi valószínűbb. Persze egy csomót taktikáztam, 

hogy a nyilvánvaló követőket lerázzam, úgy tűnt sikerrel. Ara-Kovácsot ezúttal otthon 
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találtam. Igen indiszponált volt. Azzal kezdte, hogy ő nem tud segíteni. Mondtam, hogy nem is 

azért jöttem, pusztán el akarom mondani, mi volt a kihallgatáson, különösen, ami őt érinti, s 

szeretném tudni, azt is, hogy ő mit mondott velem kapcsolatban, mert nyilván még lesz néhány 

menet, tudjam, mihez tartsam magam. Ara azt mondta, ő nem kíváncsi arra, hogy én mit 

mondtam, ő semmisnek minősítette a nyilatkozatát, tehát bármit mondott volna, érvénytelen. 

Azt tanácsolja nekem is, vonjam vissza a nyilatkozatomat. Ezt hogy gondoltad? – kérdeztem. 

Ő például a SZER-en keresztül vonta vissza a nyilatkozatát. Szőcs Géza pedig levelet írt a 

szekunak. Írjak én is. Emellett azt tudja tanácsolni, fogadjak ügyvédet. Ő is ügyvédet fogadott, 

neki a továbbiakban semmi dolga a hatóságokkal, az ügyvéd intéz mindent. Ha akarom 

kiküldheti a sztorimat nyugatra. Erre én azt mondtam, hogy mivel én nem szándékszom 

elhagyni Erdélyt, talán jobb, ha nem bosszantom ezzel is a szerveket. S amit nem mondtam, 

csak gondoltam, hogy nem is bízom abban, hogy kijuttatná. Korábban nemegyszer 

felajánlotta, hogy Magyarországra kiküldi irodalmi szövegeimet. A számonkérésből adódó 

konfliktusokra nem kívánok kitérni, tény, azok a szövegek sohasem jutottak el sehova. 

Talán még aznap, de lehet más időpontban, Tóthékat is megkerestem. Ok szintén 

felajánlották, hogy kiküldik a letartóztatásról, házkutatásról szóló hírt. /260. o./ 

Nem vagyok benne biztos, hogy ekkor vagy később az emigráció gondolatát is felvetették. 

Talán tudnának segíteni. (Évekkel később ők mozgattak meg mindent, hogy kétszeri elutasítás 

után Magyarország befogadjon.) Akkor még biztos voltam benne, hogy hacsak ki nem 

utasítanak, nem hagyom el az országot. Már akkor sem a transzilván gyökeresség marasztott, 

hanem volt egy tetszetősnek hitt elméletem, miszerint a menekülés tágabbra nyitja az utat az 

üldöző előtt. Nem adom meg nekik ezt az elégtételt – hangoztattam. 

Nem emlékszem pontosan mikor, pár napon belül apámmal újra beutaztunk Nagyváradra. 

Felkerestük apámnak egy megbízható ügyvéd ismerősét. Szathmáry ügyvéd amikor 

meghallotta, miről van szó, csendet parancsolt, kivitte a szobából a telefont, becsukta az ajtót, 

s elmondatta velem, hogyan zajlott le az egész. Valamit már hallott az eseményekről. 

Következtetése az volt, hogy amennyiben nem tartanak vizsgálati fogságban, és nem 

alkalmaztak erőszakot a kihallgatás alatt, akkor nincs nagy baj. Viszont, ha valóban 

elkövettük azt, amivel vádolnak, az több, az állam védelmét biztosító törvénybe is ütközik, s a 

legkedvezőbb elbírálás esetén is ránk húzhatnak minimum hat-hét évet. Szerinte egyelőre 

nincs szükség ügyvédi védelemre, mivel a román jogszokások szerint az ügyvédnek semmilyen 

beleszólása nem lehet a kivizsgálásokba. Szerepe csak a vádemelés pillanatában kezdődik. 

Ara-Kovács kijelentését, hogy a SZER-en keresztül visszavonta a nyilatkozatát, nevetségesnek 

minősítette, mert szerinte nincs az az ország, amelyik egy más országban lévő média 

bármilyen kinyilatkoztatását a saját jogrendjén belül érvényesnek tekintene. 

K: Nincs valami nagy véleményed Ara-Kovács akkori magatartásáról?  

MJ: Nézd, én bizonyos tényeket soroltam fel anélkül, hogy minősíteném őket. Azt is ténynek 

tartom, hogy az akkori történéseket nem a mostani visszaemlékezések hűvös fölénye 

jellemezte. Mindannyiunk viselkedése, magatartása tele volt ideges, kétségbeesett, 

improvizált, ellentmondásos megnyilvánulásokkal. Aztán gondolom, a kritikus, gyors 

reagálást igénylő helyzetekben az alaptermészet élesebben kirajzolódik, például aki 

alapvetően önző, kevésbé vigyáz arra, hogy segítőkésznek látszodjon... 

K: Mielőtt egy mély szárnyalású etikai eszmefuttatásba merülnél térjünk vissza az 

eseményekhez. Talán folytasd ott, hogy a feleséged miként értesült a történtekről.. 

MJ: Megpróbáltam kapcsolatot teremteni vele. Telefonáltam Kolozsvárra az egyik 

diákszállóba, ahol diák korában lakott. Közölték, hogy valóban szállásoltak oda 

továbbképzőre jelentkezetteket, de hogy név szerint kit hova, nem tudják megmondani. Levelet 

írtam a diákszálló címére, amiben, ha jól emlékszem, virágnyelven jeleztem, mi is történt. 

Hogy a levél megérkezett-e nem tudom, tény hogy a kezébe nem jutott el. A tanfolyam 

résztvevői – mint utólag elmesélte – találkoztak a KORUNK szerkesztőivel. Aradi József 
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félrehívta a feleségemet, s a hogylétem felől érdeklődött. Amikor ő mondta, hogy jól vagyok, s 

otthon vigyázok a gyerekre, Aradi szemmel láthatóan elcsodálkozott, de ennek okára majd 

csak később derült fény. Feleségem, Molnárné Novák Irma úgy emlékszik, január 13-án 

érkezett meg Szalontára, ahol a csengetésre senki nem jött ki. Útipoggyászát elhelyezte az 

egyik szomszédnál, s kiment Tamáshidára. Ott is zárva találta a lakást. Emlékezete /261. o./ 

szerint az emberek valósággal menekültek előle. Végül addig dörömbölt a szemben lakó 

szomszéd kapuján, míg beengedték. Kinyögték, hogy a „tiszteletesurat” letartóztatták, a 

kisfiút a nagyszülők bevitték Szalontára. Vasárnapra kiengedték prédikálni a tiszteletesurat, 

de aztán vissza is vitték. A pontos információk hiányában tehát máris működni kezdett az 

emberek fantáziája. Feleségem az utolsó esti busszal visszament Szalontára, s ekkor már 

otthon talált minket.  

K: Ő úgy emlékszik, már reggel megérkezett Szalontára, mert az Aradival folytatott 

beszélgetés óta nyugtalan volt, s valami éjszakai vonattal indult is vissza, ahogy befejeződtek 

a kurzusok. Annyit már megtudott Szalontán a szomszédoktól, hogy a gyermeket behozták, de 

többet nem árultak el a történtekről. Ebből arra következtetett, hogy beteg a gyerek. Amikor 

visszajött Tamáshidáról kétségbeesve, téged nem talált otthon... 

MJ: Igaz, ahogy megpróbáltuk közösen feleleveníteni azokat a zavaros napokat, kiderült, 

hogy amikor apámmal hazajöttünk Váradról, s megtudtuk, hogy a feleségem kiment 

Tamáshidára, én azonnal utána indultam. Közben ő az utolsó esti busszal visszatért 

Szalontára, így elkerültük egymást. Én már nem volt mivel bemenjek, s csak a másnap reggeli 

első járattal térhettem vissza Szalontára.  

K: Úgy tűnik Aradi József igen rejtélyes szerepet játszott az ellenpontosok ügyében, kár hogy 

nem reagált leveleimre. 

MJ: Nyáron, amikor vizsgázni ment Kolozsvárra a feleségem, akkor összefutott Aradival. 

Ekkor árulta el Jocó, hogy januárban egy egész éjszaka faggatták többek között rólam. Azt 

üzente, hogy feltétlenül keressem meg, ha Kolozsváron járok, mert rövid időn belül elhagyja 

Romániát, s elmenetele előtt szeretne még beszélni velem.  

K: Az a beszélgetés nem jöhetett létre, de ennek taglalása már túllépi az itt tárgyalt 

időszegmentumot. A további kihallgatásokról, ha lehet, tömören.  

MJ: Valamikor 1983 február elején, az ún. adminisztratív gyűlés szünetében, értem jött a 

nagyváradi esperességre egy szekus, talán Kisként mutatkozott be. Felszólított, hogy 

kövessem a Szekuritáté székházába. Tiltakozásomra azt mondta, hogy ha feltűnést akarok, 

meg is bilincselhet. Útközben érdeklődtem, hogy mit akarnak még? Kitérő válaszokat adott. 

Egy emeleti – emlékeim szerint – igen sötét, de elég nagy szobába vezettek, ahol Raţ kezdte 

meg a kihallgatást. A januári nyilatkozatom pontjait vette sorra. Hogy miért vagyok én a 

rendszer „ellensége”? Elmondtam, hogy gyermekkorom első emlékei olyan jelenetekhez 

kapcsolódnak, mint... Apám dühösösen tárja ki a szekrényajtókat, hogy ezt is vigyék, s ezt is... 

Látom a szekeret, megrakva az elrekvirált ágyneműnkkel, még az asztali óránkat is elvitték, az 

sem maradt, amivel az időt mérjük. Ezt másnap a néptanácsi beidézés után visszakapta apám. 

Arra is emlékszem, hogy oda voltak készítve a szekrénybe apám legszükségesebb fehérneműi, 

mert hónapokig várták, mikor tartóztatják le. Barátainak nagy részét ugyanis már 

letartóztatták. Anyám nővérét, keresztanyámat, s keresztapámat, egy másik lelkészt el is 

ítélték. Több jel mutat arra, hogy keresztanyámat megkínozták, szabadulása után két évvel 

meghalt.
104

 Nagyon dühösen hallgatott, s azt /262. o./ próbálta bizonygatni, hogy a velünk 

                                                
104

 1957-ben a magyarországi forradalom letörése után, ezreket érintő letartóztatási hullám indult el Romániában, 

amivel mintegy ki akarták vonni a forgalomból egy esetleges rendszerellenes megmozdulás potenciális 

szervezőit és résztvevőit. Többeket – pontos adatok mai napig nem állnak rendelkezésre – kivégeztek (pl. Sass 

Kálmán érmihályfalvai lelkészt). A református egyházban a belső megújulási mozgalom, a bethánizmus 

képviselőit börtönözték be elsősorban. Patócs Erzsébet nagyszalontai tisztviselőnő így került börtönbe. 

Szabadulása után soha nem mondott el semmit a vele történtekről. Kolléganője mesélte, hogy egy alkalommal új 
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történteket meg is érdemeltük. Kitértem a középiskolai, egyetemi kizárásomra, a 75-ös 

meghurcoltatásra, amikor kiderült nem is rólam van szó, mégis öt napig faggattak és 

fenyegettek a szekun. A pár hónappal későbbi kolozsvári kihallgatásra, amikor azzal 

zsaroltak, hogy bebörtönöznek egy prédikációmért, ha nem leszek besúgó. Persze előbb 

állampolgári kötelességeket emlegettek, fényes karrierrel, külföldi tanulmányúttal 

kecsegtettek. Ennél a pontnál megint nagyon feldühödött Raţ, s követelte, mondjam meg, ki 

volt az a hülye, aki egy ilyen gazembert, mint én, be akart szervezni. Mondtam, hogy ha jól 

emlékszem annak a kolozsvári szekusnak a nevére, Fodornak vagy Bodornak hívták. 

Elmondtam, hogy nem engedtek el a nagybátyám temetésére sem, Budapestre. S ezt még meg 

is érteném, de hogy apámnak miért nem adtak útlevelet, arra már semmilyen magyarázatom 

nincs. Azt válaszolta, hogy nem tudom én, mit vétett apám, s hogy lám, lám milyen jó volt a 

szimatjuk, hogy nem érdemeltem útlevelet. A továbbiakban tíz évig meg se próbálkozzam 

azzal, hogy útlevelet kérjek. Állandó ideológiai vitába bonyolódtunk. Egyszerűen nem tudta 

lenyelni, hogy bár elég reszketős hangon – úgy emlékszem, félelmemet nem tudtam mindig 

palástolni – még csak taktikából sem próbálom elfogadni ideológiai nézeteit, hanem nyíltan 

kijelentettem, hogy az egész rendszer csalásra és hazugságra épül. Azt is szerette volna 

bebizonyítani, hogy magatartásom mögött románellenesség áll. Amellett, hogy román 

középiskolába jártam, sőt román nyelven írt versekkel nyertem irodalmi pályázatot, akkor, 

amikor a magyar verseimet sehol sem közölték, hogy számtalan román barátom van, azzal is 

érveltem, hogy próbáljuk ki, melyikünk ismeri jobban a román kultúrát, ő vagy én? Ezen 

annyira feldühödött, hogy talán csak egy rakás kollégájának a bevonulása mentett meg a 

tettlegességtől. 

K: Apropó, román nyelv, a többiek szinte mindannyian hangsúlyozták, talán Szőcs és 

Keszthelyi kivételével, hogy kihallgatásukon ők magyarul beszéltek...  

MJ: Én csak nagyon ritkán. Nem akartam elfogadni tőlük ezt a kedvezményt, amellett meg 

akartam mutatni, hogy igenis ismerem a nyelvet, tehát nem vagyok soviniszta, s azt is így 

láttam biztosítva, hogy szavaimnak ne lehessen más értelmezést adni, mint ahogy azokat én 

megfogalmaztam. Az meg külön élvezet volt, hogy amikor magyar szekusok bizalmaskodva – 

most magunk közt vagyunk, címen – magyarra akarták váltani a szót, én románul folytattam 

tovább.  

K: Rövidebben! 

MJ: Tehát betódultak egy csomóan, azt hittem most kezdődik az, ami Tóth Károllyal történt. 

Szétterpesztett lábbal megállt velem szemben Sălăjan, aki ügyészként /263. o./ mutatkozott be, 

valami olyasmit kérdezett, hogy megbántam-e, amit tettem, mert a döntés az ő kezében van, s 

ezzel könnyíthetnék a helyzetemen. Erre valami nagyon patetikusat válaszoltam, amit 

akkoriban baráti körben is hangoztattam, hogy egyrészt a lelkiismeretemmel szeretnék jó 

barátságban élni, másrészt nem szeretném, hogyha majd a fiam felnő, szememre vesse – 

ahogy én is tettem, tízegynéhány évvel azelőtt apámmal –, hogy semmit nem tettem ennek a 

ronda világnak a megváltoztatására. Erre igen begurult, s azt mondta, egy telefonjukba kerül, 

s Loci bácsi (nyilván Papp László püspök) örömmel helyez el valahova a világ végére, messze 

a családomtól. Azt válaszoltam, eddig sem voltam fényes helyeken, mindenütt emberek élnek. 

Akkor ki fogják rúgni a feleségemet az állásából – fenyegetett tovább. Mondtam, eddig sem 

volt gyakran állása. Akkor azzal jött, hogy kirúgatnak a papságból, mehetek lapátolni. Ez sem 

lenne újdonság, csináltam eleget, hálistennek adott az Isten elég testi erőt. Akkor 

megkérdezte, hogy szoktam-e krimiket nézni? (A „filme poliţiste” kifejezést használta.) 

Mondtam, igen. Tudom, hogy ők milyen szervezet? Mondtam, természetesen, rendőrség. Azt 

mondta, nem pusztán rendőrség, hanem politikai rendőrség. És higgyem el minden eszközük 

                                                                                                                                                   
pénzügyi ellenőr jött hozzájuk. Patócs Erzsébet, amikor megpillantotta a férfi kezét, elájult. Ahogy magához tért, 

csak annyit mondott, hogy sokszor találkozott azzal a kézzel. Kolléganője, érdeklődve az új ellenőr múltja felől, 

megtudta, hogy korábban szekus volt. Patócs Erzsébet ezt a történetet sem közölte soha hozzátartozóival. 
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megvan arra, hogy az ilyeneket, mint én, eltüntessék, anélkül, hogy bárki megtudná valaha, mi 

is történt velem. Ők nem fogják bemocskolni a kezüket egy perrel, az ilyenek, mint mi nem 

érdemlik meg még ezt sem. De minden eszközük megvan rá, hogy elhallgattassanak. Erre nem 

mondtam semmit. Úgy emlékszem, ekkor semmilyen nyilatkozattételre nem került sor. Két óra 

tájban engedtek el. Visszamentem az esperességre, hogy a befizetnivalókat elintézzem. Senki 

nem kérdezett semmit, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, ha valakit elvisz a 

szekuritáté. Volt egy asztaltársaságunk, néhány fiatal lelkész... 

K: Ezt hagyjuk... még egy kihallgatásod volt májusban... 

MJ: De addig még sok minden történt, ami egész későbbi életünkre kihatott. 

K: Nem vagyok benne biztos, hogy ez még ide tartozik. A többiek élete többnyire 

visszazökkent a rendes kerékvágásba, a megtorlások később következtek. Legfeljebb időnként 

behívták őket. Szőcs Gézáról nincs pontosabb információm ebből az időszakból, csupán annyi 

hogy külföldön pénzt gyűjtöttek a számára, amiből arra következtetek, hogy nem volt állása. 

MJ: Szerintem mégis fontos, mert az első megtorlás kronológiailag engem ért. (Újból 

hangsúlyozom, Szőcs Géza ekkori tényleges helyzetéről sem nekem, sem a többi 

ellenpontosnak nincs tudomása. Lehet, hogy őt már korábban eltávolították az iskolából?) 

K: Kérlek, csak nagyon röviden, tartok tőle, hogy némelyek érzékenységét már így is próbára 

tettük, hiszen a te „karriered” eddig teljességgel hiányzott az ellenpontosokról festett képből. 

MJ: Jó, igyekszem tömören fogalmazni, bár szerintem a részletek tennék érzékletessé a képet. 

Tehát nem sokkal a kihallgatás után Tóthéknál jártam, Nagyváradon. Amikor eltávoztam 

észrevettem, hogy kocsival követnek. Nem tudom mi volt nálam, de nem akartam, hogy esetleg 

a kezükbe kerüljön. Futni kezdtem, korábbi hosszútávfutói képességeim maradékában bízva. A 

Garasos hídon, s a következő egyirányú utcákban sikerült egérutat nyernem, legalábbis mire 

kifulladva megérkeztem az állomásra, nem láttam, hogy nyomomban lennének. Hazaérve 

Szalon/264. o./tára, tűzrakás közben vettem észre, hogy vörös karikák táncolnak a szemem 

előtt, bárhova nézek. Másnap a karikák megzöldültek, viszont olvasásnál a betűk jobboldali 

része balra, a baloldaliak jobbra dűltek, s a középen lévőket csak akkor láttam, ha 

látószögemet megváltoztattam. A család erősködésére orvoshoz fordultam. A szalontai 

szemorvos, miután nagy nehezen bejutottam hozzá, rosszindulatú rövidlátáson kívül semmi 

mást nem állapított meg. Nőgyógyász ismerősünk, Darvas Dezső tanácsára nem hagytuk 

annyiban a dolgot. Feleségem iskolaigazgatója elvitt Aradra, egy szemész ismerőséhez. 

Kalmár Cornélia doktornő megállapította, hogy makulabevérzés történt a jobb szememben, s 

a másikon is akármikor bekövetkezhet. Szerinte lézerkezelésre lenne szükség, ilyen készülék 

csak Bukarestben és Temesváron van a katonakórházban. Az ő volt professzora ott dolgozik 

Temesváron, hozzá fog ajánlólevelet adni, valószínű be fog utalni a kórházba, műtétre is 

szükség lehet, úgy készüljek. Figyelmeztetett, hogy vegyem komolyan a betegségemet, mert 

megvakulhatok rövid időn belül. Kerüljem a stresszes állapotot kiváltó helyzeteket, s a nehéz 

fizikai megterhelést. Nem akartam kórházba menni, különösen katonakórházba nem, 

emlékezve Sălăjan fenyegetéseire. Végül a család nyomására engedtem. Bementem Váradra 

az esperességre, hogy bejelentsem hosszabb időre betegeskedni fogok, s biztosítsák 

helyettesítésem. A tisztviselőnők ideadtak egy borítékot, hogy vegyem át: az áthelyezésem. 

Váratlanul ért, ilyen gyors megtorlásra nem számítottam, két hét sem telt el Sălăjan 

fenyegetései óta. Egyébként nem szoktak egyik napról a másikra elhelyezni, még büntetésből 

sem. Mondtam, hogy én ezt nem veszem át. Szóltak az esperesnek, aki behívott, s 

figyelmeztetett, nagy baj lesz, amennyiben nem foglalom el az állást. Mivel ő sem tudta, hogy 

Románia melyik részén van az a Királydaróc nevű hely, ahova a kinevezésem szólt, felhívta a 

bátyját, Eszenyei Gyulát, aki a „személyzetis” volt a püspökségen. Kiderült, hogy valahol 

Nagykároly mellett van, odaköltözni nem lehet, mert még a parókián haldoklik a rákban 

szenvedő lelkész. Kihallgatást kértem a püspöktől. Az esperes bátyja közölte, hogy a püspök 

nem fogad. Az esperes igen óvatosan érzékeltette, hogy elhelyezésemre kívülről érkezett az 
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utasítás. Ők felajánlották a lehetőséget, hogy bizonyítsak, figyelmeztettek, hogy csak a lelkészi 

munkával foglakozzak, nem fogadtam meg a figyelmeztetést. Mondtam, nem érdekel, mi 

történik, ezt az áthelyezést nem veszem át, bevonulok a kórházba, majd meglátjuk, mi lesz. El 

lehet képzelni, hogy fogadták otthon a hírt, hogy a szeku fenyegetéseinek első fokozatát be is 

váltotta.  

K:  A lényegre! 

MJ: Háromszor jártam Munteanu professzornál Temesváron, nem utalt be, gyógyszeres 

kezelést írt elő első fokon. Drága külföldi gyógyszerek voltak. A fél fizetésembe került egy havi 

gyógyszer kiváltása. A professzor amellett, hogy nem tudott semmit a református egyházról – 

valamiféle szektának gondolta – miután kikérdezett alaposan, hogy mi okozhatta a bevérzést, 

s ki kellett térnem számára meglepő részletekre, kijelentette, őt nem érdekli a szeku, ő 

betegként kezel. Sőt a költséges vizsgálati anyagokat, amit nem tudtam kifizetni, mert nem volt 

nálam elég pénz, utóbb kísérleti anyagként számolta el, s nem fogadott el egy fillért sem. Az 

volt a véleménye, hogy szedjem tovább az előírt gyógyszereket, s ha nem romlik hirtelen a 

látásom, csak félév múlva menjek vissza ellenőrzésre. Egyelőre nincs szükség a lézeres 

beavatkozásra. /265. o./ 

Valamikor időközben behívatott az esperes. Nem mondta, kinek az agyában született meg 

az ötlet, hogy menjek rokkantsági nyugdíjba. Ő teljes mellbedobással segít, eljön velem egy 

ismerős orvoshoz, szól egy, ha jól emlékszem, Bujdosó Bálint nevű úrnak, akinek lelkészi 

végzettsége van, de valami titokzatos ok miatt, amiről nem kívánt beszélni, az egészségügyben 

dolgozik. Eszenyei Béla esperes szerint ez így mindenkinek jó lenne, a szervek 

megnyugodnának, nem kellene elfogadnom az elhelyezést, nem szakadna szét a család. Ha jól 

emlékszem még a kolozsvári Nyugdíj Intézetnek is telefonált, hogy számítsák ki, mennyi 

nyugdíjra lennék jogosult. 

K:  Rövidebben! Csak a tényeket! 

MJ: Szerintem a tények nem érdekesek, ami mögöttük van, ami létrehozza a tényeket, azok a 

dolgok érdekesek. Jó, jó nem filozofálok tovább. Tehát az esperes egy szemészismerőse, 

Takács doktornő beutalt, ugyanis ahhoz, hogy egyáltalán el lehessen indítani a procedúrát, 

bizonyos időt kórházban kellett tölteni, és én gyermekkorom óta nem voltam kórházban. A 

nyugdíjazási ajánlást viszont már a főorvos kellett adja. Nővérem teremtett kapcsolatot Segal 

főorvoshoz, akinek elmondtam, mi a helyzet, az sem kizárt, hogy a kórházzal szemben lévő 

szekuritátéról esetleg meglátogatják. Azt mondta, amit az egészségügyi törvény megenged, azt 

megteszi. Persze miért kellett eldicsekednem „üldöztetésemmel”? Látod, hogy a puszta 

tényeknek nincs értelme önmagukban ? Segal doktor nem értette, hogy miért kell nekem a 

csekély rokkantsági nyugdíjjal felváltanom a rendes fizetést, mivel a lelkészi munka nem jár 

nehéz fizikai és idegi megterheléssel, tehát nyugodtan folytathatnám a szolgálatot, betegen is. 

A lényeg az, hogy betegségemet a törvény csak harmadfokú rokkantsággal díjazta. Az orvosi 

bizottság is ezt hagyta jóvá. Ebbe kapaszkodva kérvényeztem a püspökségtől, hogy tegyék 

lehetővé a továbbszolgálást, illetve biztosítsanak Szalontán, vagy Nagyváradon 

részmunkaidős állást, ahogy azt a törvény előírja. Még csak nem is válaszoltak. Utólag 

tudtam meg, hogy fellebbeztek az orvosi bizottság döntése ellen, gondolom, más vonalon is 

megtámogatták őket, tény, hogy május 1-től II. fokú rokkantsági nyugdíjba küldtek, 

törvénytelenül. A már említett Mezei Tibor kapott kinevezést Tamáshidára. Gyermekpótlékkal 

együtt majdnem 1000 lejt kaptam, havonta csak a gyógyszereim többe kerültek ennél. De amíg 

feleségemnek volt állása, megéltünk. Akkor még nem sejtettük, hogy pár hónap múlva a 

véglegesítő vizsga letétele után, ahelyett, hogy kineveznék, kirúgják. 

1983. május 17-én reggel egy milicista csengetett be, hogy azonnal menjek Nagyváradra a 

szekuritátéra. Nem voltam otthon. Amikor hazaértem, s anyám átadta az üzenetet, 

megmondtam, én nem megyek sehova. Pár óra múlva egy civil jött, s fenyegetett, hogy nagy 

baj lesz. Aztán már óránként jöttek a különböző szövegekkel. Este hat-hét óra tájban 
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feleségem, anyám, s Barabás a szalontai szekufőnök együttes meggyőzésére hajlandó voltam 

bemenni. Bent azonnal nekifogtunk a „munkának”, nagyon sürgős lehetett nekik. Mintegy 

oldalnyi szöveget diktált, valakivel állandó telefonkapcsolatban volt, mert ha egy részletben 

nem tudtunk megegyezni, akkor kiment, s hozta a választ. Az egyik nézeteltérés abból adódott, 

hogy a szocializmus-ellenes tevékenységet elismertem, de a románellenest nem. A szöveg 

lényege tehát az volt, hogy mind az ELLENPONTOKKAL, mind az /266. o./ elkobzott 

írásaimmal rengeteg államellenes bűnt követtem el, de az állam nagylelkű, és méltányosan jár 

el. (A „clemenţă” kifejezést használták.) Ennek fejében megígérem, hogy nem folytatok 

államellenes tevékenységet, írásaimban nem állítok valótlanságokat a szekuritátéról. Bele 

akarták venni, hogy barátaimmal megszakítom a kapcsolatot. Erre nem voltam hajlandó. Az 

elkészült szöveggel kiment, körülbelül félóra múlva térhetett vissza. Alá kellett írni, s azt 

mondta Barabás, azt üzenik Váradról, hogy Enikővel, vagy Matilddal szakítsak meg minden 

kapcsolatot. Mondtam, hogy ilyen nevű ismerőseim nincsenek. Ő nem tudja, ki az, mondta 

Barabás, azt üzenik, hogy az egy kurva gazember szélhámos, ha jót akarok magamnak, ne 

tartsam vele a kapcsolatot többé. Az egész mintegy két óra hosszat tartott. Este kilenc óra 

tájban értem haza. 

 

A lezárás procedúrája azt sugallja, hogy azokat a nyilatkozatokat fel kellett mutatni 

valahol, valamilyen fórumon, tárgyaláson mint a román hatóságok humanizmusának 

bizonyítékát. Az a tény, hogy a továbbiakban mindnyájukon, akik Romániában maradtak 

igyekeztek elégtételt venni, bosszút állni, szintén azt igazolja, hogy kényszerhelyzet diktálta a 

rendhagyó „méltányosságot”. 

 

KISS BÍRÓ ÉVA 

 

KBÉ: Engem ‟83 márciusában vittek be. Rusu „kartárs” keresett meg otthon... Én akkor 

Bikalon tanítottam, s ingáztam. 

K: Keszthelyi Andrissal nem találkoztál közben ? 

KBÉ: De igen. Azt hiszem egyáltalán nem mondott semmit. Nem szívesen beszéltek akkor az 

emberek. Csak aztán mondott valamit, miután engem is behívtak. Akkor mondta el, hogy 

azért nem jött el akkor franciaórára, mert bevitték a szekura. Józsa Márta részletesebben 

elmondta a történteket, őt borzasztóan megrázta az ügy. Keményen bántak vele, 

asztalhozcsapásra, hajráncigálásra emlékszem. Na most közben volt egy eset. Novemberben 

átmentem a bikali református paphoz egy óraközi szünetben, mert ő traktált bennünket forró 

teával, meg szemben lakott az iskolával. Épp ment a SZER, és mondták, hogy ezeket meg 

ezeket letartóztatták. Én is köztük voltam. Valószínű úgy gondolhatta Ara-Kovács Attila, 

hogyha itt Kolozsváron elkezdték a felgöngyölítést, akkor hozzám is eljönnek, és akkor 

kijuttatta a nevemet. Azért is gondolom, hogy így történhetett, mert később ő jött 

szabadkozni, hogy nem tehet semmiről. Úgy éreztem, méltatlanul váltam hőssé. Aztán 

bosszantott, hogy nem látom át a dolgokat. Mindenki leállt, nem telefonált, beállt a pánik. Jött 

egy magyarországi fickó kocsival, elmentem vele Váradra, hogy kiderüljön, mi történt. Akkor 

beszéltem Ara-Kováccsal. Ő is elmondott néhány dolgot, de inkább érdeklődött, nem tudott 

semmit Keszthelyi Andrisról például. Attila nagyon jó néven vette, hogy valaki ki mert 

mozdulni, s lehetett üzenni. 

K: Keszthelyi Andris úgy emlékszik, hogy ’82 szilvesztere előtt találkozott Arával 

Kolozsváron, s vagy te, vagy Demény Attila vitte az üzenetet, hogy hol kell találkozni... 

KBÉ: Olyasmire emlékszem, hogy egyszer Attila ott volt nálam, nagy társaság volt, nagy 

sugdolózás ment. Úgy tűnik ekkor szabadkozott Attila, hogy nem ő /267. o./ juttatta ki a 

nevem. Én meg vagyok győződve, hogy ő lehetett, mert csak ő tudta kikhez van valamelyest 

közöm Kolozsváron, s azoknak a nevét küldte ki. Azt az üzenetet valószínű én hoztam 
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Andrisnak. Hogy Deménynek mennyire volt köze bármihez is, nem tudom. Szerintem akkor 

még a félrészeges korszakát élte, később ébredt rá, hogy ő is ellenzéki. 

K: Térjünk vissza Rusura! 

KBE: Kedden voltak minden héten az úgynevezett metodikai napok, amikor nem kellett 

tanítani, ezért aludhattam tovább a szokásosnál. Beállított, hogy menjek vele a szekura. 

Mondom, fel is kellene öltöznöm, ha lenne szíves kimenni a szobámból. Nem voltam 

meglepődve, de nem vettem volna rossz néven, ha nem hívnak be. Talán a novemberi 

látogatásom alkalmával Ara adott egy ELLENPONTOK példányt. Nagy Emesééknél aludtam, 

megmutattam az öccsének a lapot. Emese nagyon félt, kívül akart maradni mindenen. Majd 

összevert, mert valamilyen módon csak kitudódott, hogy odaadtam az öccsének. Ara tehát 

azzal bízott meg, hogy azt a lapszámot dobjam be valamilyen öreg mukinak, talán Balogh 

Edgárnak. Aztán fennjárt egyszer Kolozsváron, s számon kérte, hogy bedobtam-e? Mondtam, 

hogy nem, mert nem tudom, hol lakik. Akkor elkérte, és előttem elégette... 

K: Kanyarodjunk vissza Rusuhoz! 

KBE: Tehát azzal kezdték, hogy készítsek egy listát kolozsvári és nagyváradi ismerőseimről. 

És a külföldiekről. Egy szem francia ismerősöm volt. Így kezdődött a lista: Ara-Kovács, Jean 

Louis Brefaire, Bréda Ferenc satöbbi. Mikor megnézte, azt mondta: „văd, că ştiţi despre ce e 

vorbă”. (Látom, tudja miről van szó.) Nem voltam már tizenéves, aki élvezi, hogy átveri a 

zsarut. Tudtam, hogyha akarja, csak kiszedi belőlem, amit akar. Ha az ismerőseimre kíváncsi, 

hát tessék. Reggel nyolctól délután négyig tartott. Tudták, hogy én Brédán keresztül ismerem 

az embereket. Bréda igen homályos fickó volt a számukra, már diákkorában is volt valami 

konfliktusa a rendőrséggel. Tőle már valószínű tudhattak valamit. Nem tudom, mikor 

beszélhettek vele, mert ‟81-ben szakítottunk. Annyit tudtam róla, hogy Bánffyhunyadon tanít. 

K: Mi volt a kihallgatás végkicsengése? 

KBÉ: Hogy tudok-e, és mit tudok a lapról. Miután már tizenötször elmondtam, hogy nem 

tudok semmit, s hogy ezeket az embereket azért szeretem, mert fiatalok és tehetségesek, s én 

szellemileg közöttük érzem jól magam, nem a saját korosztályomban. Akkor rákérdeztek, 

hogy mi módon hangzott el a nevem a rádióban? Persze nem hitték el, amit mondok... A 

nyilatkozatomban benne volt, hogy mindjárt az első letartóztatási hullám után Váradon 

jártam, bementünk a Dacia vendéglőbe, aztán a Körös-partra, hogy ne hallgathassák ki, amit 

beszélünk. Hogy mit beszéltünk? A kihallgatásokról. Milyen megbízatást adott nekem Ara? 

Ezt nem mondtam meg. Olyan dolgokat mondtam el, amivel nem kezdhettek semmit, illetve 

utólag derült ki, hogy mennyi mindent nem tudtak, s aztán az elejtett szavainkból 

rekonstruáltak. Ez volt az ostobaság, hogy mi nem egyeztettük, hogy mi hangzott el, s mi 

nem. Így elmondtunk olyan dolgokat, amiről úgy véltük már elhangzott, már nem terhelő 

senki számára, ahhoz, hogy utólag kiderüljön, korábban fogalmuk sem volt róla. A 

nyilatkozatírás a következőképpen /268. o./ zajlott: megbeszéltünk egy passzust, hogy ettől 

eddig mi zajlott le, ki kivel találkozott, mit mondott. Ő mondott volna, számomra 

támadhatónak tűnő kész frázisokat, s akkor én helyesbítettem, hogy nem pontosan úgy volt.
105

 

 

SZÉKELYFÖLD 

 

A Székelyföldnek, úgy tűnik, történelmileg az a sorsa, hogy elszigetelődjön Erdély többi 

részétől, s hogy hatalmi érdekek leválasszák az erdélyi magyarság ügyeiről. Az 

ELLENPONTOK esetében is furcsa dolgok történnek ott. Amikor a SZER bemondja a 

letartóztatások, házkutatások hírét, a székelyföldi szeku egy egészen sajátos akcióba kezd. 

Balogh András rendező így emlékszik erre a momentumra. 
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BA: Az első kihallgatások után, mintegy félévre, még egyszer hívtak, mert a SZER bemondta, 

hogy minket megvertek, meghurcoltak, nem tudom már pontosan milyen drasztikus terminust 

használtak. Én is hallottam, kétszer vagy háromszor bemondta. Ezzel kapcsolatban hívtak be, 

hogy írjunk a SZER-nek. Abba mindent bele lehet írni, csak a könyvek elvitelét ne írjam be. 

K: Megírta a levelet? 

BA: Meg, s ők küldték el, ha egyáltalán elküldték. Erről jut eszembe, hogy Czegő Zoli is 

benne volt, mert a levélírásba őt is bevonták. Bár lehet más kapcsán.  

K: Nem 83 májusában volt ez a levélírási akció? 

BA:    Lehet, mert azt mondták, ezzel le van zárva az ügy. Megvan otthon a levélmásolat, 

mint ahogy a jegyzőkönyv is az elkobzott könyvekről. Délben találkoztunk Bogdán Lacival a 

vendéglőben, s kérdeztük egymástól, hogy „te is?”.  

K: Ez a levélírás számomra teljesen új dolog... 

BA: Nekünk nem volt annyira új. Voltak itt olyanok, akik Carter elnöknek is írtak leveleket a 

szeku felszólítására. Ha valamiről nyugaton csúnyán beszéltek, s akkor is, ha igazat mondtak, 

elővettek egyeseket, hogy cáfolják meg. Ezúttal az volt az igazság, hogy nem vertek meg.
106

 

A másik levélíró, Bogdán László így emlékszik: 

BL: '83 januárjában következett az ügy folytatása. Ez megint napokig tartott. Akkor azt 

akarták, hogy én írjak levelet a SZER-nek, amire én hajlandónak is bizonyultam. Írtam egy 

magyar nyelvű levelet a rádió akkori igazgatójának Szabados Györgynek, (helyesen: József), 

amiben kifejtettem a romániai magyar írók híd szerepét. Tudomásom szerint ezt a levelet 

sohasem küldték el. ‟83 márciusában hívattak még, amikor megjelent egy bukaresti ezredes, 

aki sokkal civilizáltabb formában kihallgatott. Gondolom az ügyet akkor zárták le, mert 

akkoriban többet nem hivattak.
107

 

A már említett Márkó Imre és Krizsovánszky Szidónia sem maradtak ki a „levelezésből”. 

/269. o./  

MIM: Jött az a beolvasás a SZER-be, s nemsokára felhív Cerghezan, hogy mennék be hozzá. 

Akkor már reszkettem rendesen, mert egyre vadabb volt helyzet. 

KSZ: Mi sehova sem kaptunk útlevelet, még csoportos kirándulásra sem a Szovjetunióba. 

MIM: Na tehát felhív Cerghezan mester, hogy hallottam-e miről van szó? Mondom, én nem, 

de a betegeim igen. Azt mondja, jó volna, ha ezt megcáfolnánk. Nem a tényt, hogy 

kihallgattak, ahhoz az államnak joga van, hanem azt, hogy durván bántak volna velünk. 

Valóban, atrocitás nem történt. Tehát megírtuk, meg kell legyen valahol a levél is, mert eleve 

két példányban írtam. Aztán felküldtek ide egy fullajtárt. Mondom, én nem tudom a SZER 

címét. Tudják ők, nyugtatott meg. Szabados Józsefnek kellett címezni, akinek a felesége 

román. Na, ez a levél elment, de mi soha visszajelzést nem kaptunk.  

K: Kérdés, hogy elment-e a levél? 

MIM:   Szerintem elment. Egy olyan húszsoros írás volt. Olvastam én a Bogdán levelét is. Az 

is lehet, csak azért kellett nekik a levél, hogy igazolják, semmilyen durváskodást nem 

követtek el. 

K: ’83. május 17-én behívatták Önöket? 

MIM: Nem. Valószínű nem akarták túlságosan felkavarni a kedélyeket. A betegeim 

állandóan telefonáltak. Nem történt-e bajunk? Fel volt zúdulva a város. A kihallgatáson a 

címtár alapján érdeklődtek, és ismerték Géza útvonalát. Főleg a magyarországiak érdekelték, 

úgy tűnt nem véletlenszerűen érdeklődnek, mert csak minden tizedik név váltotta ki a 

kíváncsiságukat. A névsor sokatmondó: Für Lajos, Csapody Miklós, Ilia Miska, Márkus 

János, aki Bécsben él, Vekerdy József a Széchenyi Könyvtárból... Tóth Károlyról én csak 

most hallottam. Arról is, hogy Váradon nyomták a lapot. Visky Árpádtól én már hallottam az 
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ELLENPONTOKTÓL Ő gyakran járt Marosvásárhelyre, onnan hozta a hírt még a SZER 

bemondása előtt. De látni ő sem látta.
108

 

A Székelyföld északi részét sem kívánta érintetlenül hagyni a szekuritáté. Víghéknél nem 

bizonyítható az ELLENPONTOKhoz való kötődés, de a kutatások során mégis csak találnak 

valamit. 1983 januárjában közli a hírt a pesti ABC TÁJÉKOZTATÓ: „November 23-án 

Csíkszeredán, a lakásukon tartott házkutatás után elvitték Borbély Ernő líceumi tanárt és Bíró 

Katalin építészt. Azóta senki sem látta őket, és nincs hír róluk.”
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 A hír nem egészen pontos: 

Bíró anyagbeszerző, s nem építész; Búzás László közgazdászt is letartóztatják. A korabeli 

híradások arról is beszámolnak, hogy az ELLENPONTOK-ügy kapcsán kerültek horogra, de 

ügyük más elbírálásban részesült. A BB86-ban az ellenpontosok is keresik a választ a miértre. 

G: Abból a tényből, hogy csak kihallgattak, én azt szűröm le, hogy ez a döntés nem útközben 

született... hanem eleve azzal álltak neki, hogy ebből nem lesz per.(...) 

A: Nem ilyen egyszerű a dolog. A mi ügyünk alatt, megváltozott Románia egész biztonsági 

stratégiája. /270. o./ 

G:   ...de hát ez nem kellett megváltozzon, Borbély Ernőt november 23-án... 

A:  Igazad van, de őket helyettünk... 

G:   (mulatva) Gondolod? 

A:  Biztos vagyok benne. 

G:    Én ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Ez egy hülyeség, hogy egy nagy ügyből nem 

csinálunk semmit, és akkor... 

A:    Ide figyelj! A magyarok beavatkoztak, Amerika beavatkozott, emiatt nem 

lehetett velünk semmit sem csinálni. Ugyanakkor az ottani belső magyarság 

számára bizonyítaniuk kellett, hogy ők erősek. Ezért tartóztatják le őket. Viskyt 

is ezért kasztlizták be ezt követően nem sokkal.
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G: Nem tudom, nyilván csak hipotéziseink lehetnek.
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A három csíkszeredai, börtönbüntetésük letöltése után áttelepszik Magyarországra. 

Borbély Ernő és Búzás László a ’89. decemberi eseményeket követően visszatér 

Csíkszeredába. Borbélyt parlamenti képviselőnek választják, Búzás a Székely Kisgazdapárt 

elnöke lesz. Borbély Ernővel nem sikerült találkoznom. Bíró Katalint, miután sokadszorra sem 

találtam otthon pesti címén, levélben kerestem meg. Ezután levélváltásra került sor, 

megígérte, hogy megpróbál volt vőlegényével összehozni, hisz gyakran jár Pestre, s 

rendszerint jelzi ottlétét. Levelezőpartnerem viszont nem kíván nyilatkozni a történtekről. 

Levelezésünk egy furcsa, de jellemző epizód miatt megszakadt. (A két utolsó levelet a 

Függelékben közlöm.) Búzás László szívesen állt rendelkezésemre. 
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 BMIM. KSZ. 5-6. old. 
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 ABC TáJéKOZTATó 1983. január. 4. old. 
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 BMIM. KSZ. 8. old.: 

„Krizsovánszky Szidónia: Nekünk három korszakunk volt itt Háromszéken: király-korszak, császár-korszak, 

rab-korszak. Király Károly, Nagy Ferdinánd és Rab István nevéhez fűződnek. Az ELLENPONTOK meg a 

Visky eltűnése már a rab-korszakhoz tartozott. Ez a pasas csángó költők ivadéka volt, de már a családban is 

románul beszélt. Egy Gavra nevű fickó lett a szeku főnöke. Bevezetésként megcsinálták a szoborrobbantást, 

hogy legyen ürügy a terrorra. Aztán elterjedt a hír, hogy lesz román színház. Mi a magyar színház meg tudtunk 

élni, mert jártunk faluról falura, az igazgatónk, Sylveszter árulta a jegyet, a személyzet 40%-át leépítettük. De 

mi lesz, ha el kell tartsunk egy közönség nélküli társulatot? Amíg Hancheş volt a szeku főnöke, aki járt 

rendesen a magyar színházba, addig lehetett alkudozni. Például Visky Árpádot úgy vitték el, hogy a megyei 

szeku nem is tudott róla. Éjjel Bukarestből jöttek, s vitték. Másnap előadása volt, s Visky sehol. Rosszat 

sejtettünk, mert akkor már ment a pere, már bajban volt. Akkor azt mondta ez a Hancheş az igazgatónknak: 

»De hát Lajos, csak nem képzeled, hogy én csináltam, én nem tudok semmit.« Nyilván nem szokás náluk 

őszintének lenni, de ez úgy tűnt, igazat mond. Attól tartottak, hogy ha itthagyják a megyében, csak megmentik 

Viskyt, ezért kivonták a megye hatásköréből. Tehát ahhoz, hogy keményebb vonalat indítsanak meg, az egész 

garnitúrát le kellett cserélni. Az újakkal már nem lehetett alkudozni.” 
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BLA: A mi dolgunk az ELLENPONTOKKAL olyan szempontból hozható összefüggésbe, 

hogy hallottuk a rádióból a lap működéséről szóló híreket, s azt mondtuk, mi is kell csináljunk 

valamit. Géza és Ernő jó barátságban voltak az egyetemről, de Géza Ernőt nem avatta be. 

Inspiráló hatással volt ránk az ELLENPONTOK léte. Voltak korábban is elképzeléseink, de 

ez bátorítást adott. Nem volt számunkra közömbös a Sütő és Király által kezdeményezett 18 

pontos követelés sem, amit a madridi vagy belgrádi konferenciához intéztek.  

K: Önök tehát önálló csoportot alkottak? /271. o./ 

BLÁ: Igen, hárman voltunk. Mások is tudtak a szándékainkról, de azokat nem kavartuk bele. 

Mi a következőket képzeltük el. Létrehozunk egy szervezetet, ami az Erdélyi Magyarok 

Egyesülete néven fog futni. Ez szervezetten fog fellépni a magyarok jogainak védelmében. 

Ehhez ki kell építeni egy hálózatot, szimpatizánsokat kell megnyerni, hogy azokon keresztül 

hozhassuk létre a szervezetet. Konkrétan, egy periodikus folyóiratban kapnának hangot a 

nézeteink. A folyóirat külön-külön foglalkozna a társadalmi lét minden vetületével. Mi ennek 

az elképzelésnek a platform-programját elkészítettük. Sajnos még az első példányt sem 

sikerült összehozni, mert lefogtak. Nyomtatásról már tárgyaltunk magyarországi barátainkkal. 

Vagy Bécsben, vagy Budapesten vállalták volna a nyomtatást. Azt terveztük, hogy a lapot 

eljuttatjuk a Bukarestbe akkreditált követségekre, természetesen a magyarra is, illetve a 

SZER-hez. Nemcsak a magyarság helyzete érdekelt bennünket, hanem a velünk egy cipőben 

járó románságé és németségé is. Nem tűrhettük tovább a kommunizmust, az 

információhiányt, a szellemi és fizikai sötétséget. Indításként egy háromnyelvű röplapot 

szerettünk volna kiadni, s azt a nagyobb városokban szétszórni.  

K: Végül is elkészült a programjuk? 

BLÁ:    Csak egy füzetbe írtuk le a platformot, amit a szeku megtalált. Tehát tagadhatatlan 

volt, hogy mi ezen dolgoztunk. Sajnos elég naivan cselekedtünk, lebecsültük a szekuritátét. 

Mint utólag kiderült, amikor magyarországi barátaink nálunk voltak, már figyeltek. 

Telefonjainkat lehallgatták.  

K: Telefonon is beszéltek ezekről a dolgokról? 

BLÁ: Természetesen. A szeku, úgy tűnik, elég jól tudta, mit tervezünk. És elsősorban a 

magyarországiakkal való kapcsolat szálán. Felírták a magyarországi kocsik rendszámát az 

útkereszteződéseknél, hogy tudják, ki hol tartózkodik. Az ablakon keresztül gukkerrel 

figyelték azokat a lakásokat, ahol magyarországi vendég volt.  

K: Említett valami propagandaanyagot, amin elcsúsztak... 

BLÁ: Hogy mi is volt az a propagandaanyag? A magyarságot mint fajt gyalázó román 

cikkekre a magyar sajtóban adott válasz. Például a NÉPSZABADSÁGban megjelent cikk ‟82 

nyarán.
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Ezt illegálisan csempészték be, mert akkor már egy ilyen cikk elolvasása bűnnek 

számított. Ezt mi sokszorosítottuk, és továbbadtuk. Sok beszervezett személy élt köztünk, 

valamelyikük nyilván jelentette, s akkor kezdtek figyelni. Mi nem vettük észre, hogy 

követnek. Amikor észrevettük már késő volt. ‟82 őszén októberben volt egy termésünnepély. 

Feltűnt nekünk, hogy az ünnepi forgatagban állandóan a nyomunkban van egy szekus – egy 

szatyor almával a kezében –, akit arcról ismertünk. 1983. november 23-án tartóztattak le, de 

engem szabadlábra helyeztek. 

K: Mindhármójukat egyszerre tartóztatták le? 

BLÁ: Igen. Szegény Bíró Kati szabadságon volt a Félix-fürdőn, Nagyvárad mellett. Ő 

rosszabbul járt, mint bármelyikünk. Őt ott tartóztatták le, onnan hozták haza kocsival, el lehet 

képzelni, milyen körülmények között. Én főosztályvezető voltam a Traktorgyárban. Utánam 

küldtek egy kocsit, hogy valami gyári lopással /272. o./ kapcsolatban kell tisztázni valamit. 

Még ekkor sem gyanakodtam. Ott bent derült ki, mi a helyzet. Elengedtek aztán, hogy 

dolgozzak tovább, nincs semmi gond.  
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K: Hogy zajlott le a kihallgatás? 

BLÁ: Egy bukaresti ezredes fogadott, s az volt az első kérdése, hogy milyen szervezetnek 

vagyok a tagja? Mondom, a Kommunista Pártnak. Azt mondja, nem, nem, valami másnak is. 

Tudomásom szerint semminek. Akkor azt kérdezte, hogy nem hallottam én egy EME nevű 

szervezetről? Akkor vált világossá, hogy ezek tudnak valamit? 

K: S akkor elismerték, hogy valóban tagjai ? 

BLÁ:   Minden további nélkül mindhárman beismertük. Tisztában voltunk vele, hogy amit 

csináltunk, az nem tyúklopás.  

K: Volt valamilyen stratégiájuk a lebukás esetére? 

BLÁ:  Nem, mi nagyon naivan láttuk a kérdést. Később a vallatás, meg a börtön alatt értünk 

be. A börtönben tanultunk meg politizálni. Ott vált egyértelművé az is, hogy ha szabadulunk 

el kell hagyjuk az országot.  

K: Visszatérve a szervezetre, ön elismerte, hogy a tagja?  

BLÁ:  Azt mondtam, tudok róla.  

K: Kérdezték a többiekről? 

BLÁ: Természetesen igen. Megmondták, hogy Borbély Ernő már bent van, ott van alól, s én 

is oda fogok kerülni. 

K: Tehát önt szabadon engedték, Ernőt és Katit bent tartották?  

BLÁ:   Igen. Három hónapig ment ez így. Engem időközönként behívattak. Szerintem két oka 

volt annak, hogy szabadlábon hagytak. Az egyik az, hogy a bátyám polgármester volt 

Csíkszeredában. Nem akarták, hogy a polgármester öccse ott legyen a cellában. Aztán még 

sokáig nem körvonalazódott a szekuritáté és az ügyészség közt, hogy tulajdonképpen miről is 

van szó.  

K: Az ELLENPONTOKkal nem akarták összefüggésbe hozni Önöket?  

BLÁ:  De igen, már az első kihallgatáson. Bele is írtuk a nyilatkozatainkba, hogy hallottunk 

róla, és hogy mivel foglalkozik, de mi nem vettünk részt benne. A másik oka a szabadlábon 

hagyásomnak, hogy lássák kikkel találkozom. Teljes megfigyelés alatt tartottak, arra is volt 

ember, hogy a vécébe kövessen. Hamar rájöttem, mi az ábra, nagyon feldúlt voltam, de nem 

volt választásom.  

K: Alkalmaztak erőszakot is a vallatásokon ? 

BLÁ: Nem. A szekuritáténak egy olyan kidolgozott módszere volt, ami nem is annyira a testi 

fenyítésen alapult, hanem a pszichikai tortúrán. Engem végül is '83. február 26-án tartóztattak 

le, és ‟87. február 26-án engedtek ki. Éjszaka fogtak le Csíkszeredán, és azonnal levittek 

Bukarestbe. Egy Popa nevű alezredes és egy Stefănescu nevű ügyész kísért egy másik kocsin. 

Engem egy ARO-ban vittek, két milicista őrzött. A letartóztatásom utáni első látogatásra 

júniusban engedték a családot. Addig ők semmit sem tudtak rólam. A bukaresti szekuritáté 

börtönében voltam az Alexandriai úton. Úgy tudom, most le van bontva. Egy félig a földbe 

süllyesztett cellában voltam. 13 ilyen cellája volt ott a szekunak. 11 hónapig tartottak ott. 

Besúgókat tettek be a cellába, hogy megtudják, miről beszélünk. Eleinte nem jöttem rá, mert 

amikor vallatni vittek, az illetőt is kivitték. Aztán persze csiszolódtunk.  

K: Tudtak arról, hogy mi történik a többiekkel? /273. o./ 

BLÁ: Az első perig nem találkoztunk egymással, és nem is tudtunk egymásról semmit. Őket 

Csíkszeredában tartották fogva. Sokáig húzódott, míg felgöngyölítették a szálakat, utánajártak 

a kapcsolatainknak. Muturcă, aki a szabadulásunkkor már őrnagy volt, szinte szemrehányóan 

mondta, hogy el kellett menjen Nagybányára, Besztercére, s mit tudom én még hova 

miattunk. A többiekkel én a katonai törvényszéken találkoztam csak, ha jól emlékszem ‟83 

júliusában. Időközben megváltoztatták az eredeti vádat, előbb propagandával vádoltak, s aztán 

összeesküvéssel ítéltek el. 

K: S mi volt a bizonyíték? Tanúkat is kihallgattak? 
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BLÁ: Tanúkat is kihallgattak. Mi erről nem tudtunk, a tárgyaláson nem voltak tanúk. Zárt 

tárgyalás volt, csak az ügyész és a kirendelt ügyvéd volt jelen. Mi nem akartunk ügyvédet 

fogadni, mert világos volt, hogy koncepciós per készül. A kirendelt ügyvéd, egy Lupeanu 

nevű bukaresti egyetemi adjunktus volt. Jó kapacitású, szép beszédű ember, tudta, hogy 

meddig mehet el. Ernő hét évet, én hatot, Kati öt évet kapott. Másodfokon ugyanannyit 

hagytak jóvá. Ezután elvittek az elosztó börtönbe, Alexandriába. Kati a nyolchónapos 

vizsgálati fogság idején mint nő teljesen tönkrement. Rettenetes hidegben tartották. Ő meg is 

úszta a nyolc hónap vizsgálati fogsággal, mert közben jött egy elnöki kegyelem, amikor az öt 

évig terjedő büntetéseket elengedték. Aztán jött a „felszabadulás” negyvenedik évfordulója, s 

akkor elengedték a büntetés egyharmadát. A maradékot viszont óra pontossággal leültük.  

K: Hol töltötte a büntetést? 

BLÁ: Végig a nagyenyedi börtönben voltam. Ott volt egy külön részleg a politikaiaknak a 

földszinten, az 1/b szektor. Ez el volt kerítve, nem a köztörvényesekkel voltunk együtt. Tíz 

cella volt ott, meg egy közös fürdő. 

K: Akkoriban Románia azt híresztelte, hogy nincsenek politikai foglyok a börtönökben. Kik 

voltak oda bezárva, és miért? 

BLÁ: Ezt mi nagyon jól tudtuk. Sok okos román ember is volt ott. Amikor a bécsi emberjogi 

konferenciát tartották, mindenhol leszedték a zsalukat a börtönökről, a mi szekciónkon 

meghagyták. Az én börtöngenerációmból a híresebbek: Radu Filipescu, elektromérnök, igen 

erős erkölcsi tartású ember, jelenleg a Polgári Szövetség fő tisztségviselője. Aztán Dumitru 

Iuga, aki a Román Televízió egyik szakszervezetének a vezetője jelenleg. Tizenhét nap 

éhségsztrájkot tartott. Vele egy cellában voltam. Skarletki hajóskapitány is ott volt, aki 

Iancuval, a Nemzeti Színház igazgatójával át akart szökni Törökországba. El fogták, s 

háromszor is halálra ítélték. Ott voltak a Barabás testvérek, akik szabadulásuk után kimentek 

Amerikába. János, a kisebbik ‟89 decembere után hazajött, itt dolgozik Csíkszeredában. A 

honvágy, meg a székely mivolta nem engedte, hogy Phoenixben maradjon. 

K: Őket miért ítélték el? 

BLÁ: Mindhárman tiltott propaganda miatt ültek. A csíksomlyói búcsút megelőző éjszaka 

röplapokat szórtak szét. A tartalmát nem tudom szó szerint idézni, de a lényege az volt, hogy 

ne higgyetek Ceauşescunak, a hóhérnak, fogjatok össze ellene. Én Ferivel beszélgettem 

többet. Mondta, hogy benne régóta érlelődött ez, hogy tenni kell valamit a magyarságért. S a 

mi esetünk bátorította őket. /274. o./ 

K: Ez akkor ilyen láncreakciószerű valami volt? ELLENPONTOK, EME, Csíksomlyói és más 

röplapok, LIMES... 

BLÁ: Látja milyen jól beindult volna, ha nem tartóztatnak le olyan hamar? Nekünk nem volt 

olyan nevünk, mint az ellenpontosoknak vagy Sütőnek, Királynak. Ezért ültethettek le 

nyugodtan. 

K: A nyugati sajtóban az önök neve is fennforgott. Hámos László a HHRF igazgatója az 

Amerikai Kongresszus előtt tett ’83-as vallomásában az ellenpontosokkal együtt beszél az 

önök esetéről is. Szőcs Géza, Svájcba emigrálása után, az önök szabadulása előtti időben 

beszél egy ottani parlamenti csoport előtt önökről. A SZER washingtoni tudósítója szerint 

Thomas Simon amerikai külügyi államtitkár az emberjogi meghallgatáson 1987 májusában 

kijelenti többek közt, hogy a bukaresti amerikai követség ismételten kérte a román szervektől 

Borbély Ernő, Pál Béla, és Búzás László politikai elítéltek státusának tisztázását, 

eredménytelenül...  

BLÁ: Pontosítani szeretnék: a letartóztatás előtt nem volt nevünk, a bebörtönzés tett híressé. 

K: A börtönben nem érződött, hogy történik önökért valami ?  

BLÁ: Sem nem tudtunk róla, sem jobbulást nem éreztünk, sem a büntetésünket nem 

csökkentették. Na most Pál Béla, a ditrói tanár is köztünk volt Nagyenyeden. Az ő bűne az 

volt, hogy levelet írt Ceauşescunak, amelyben elítélte és vádolta őt azért, amit a magyarok 



 219 

ellen tesz. Névtelenül írta a levelet, Brassóban tette postára. Három hónapig keresték, míg 

rátaláltak. A tanügynél személyi dossziék százait vizsgálták meg, amíg felfedezték a 

kézírását. Aztán ott volt a bányász Borbély Ernő meg Balázs Vilmos. Ez utóbbiaknál kaptak 

egy kazettát, ami Horthy Miklós erdélyi bevonulását tartalmazta. Soviniszta-irredenta 

propagandáért hét, illetve hat évet kaptak. 

K: Szabadulásuk után érzékeltették Önökkel, hogy jobb, ha elhagyják Romániát?  

BLÁ: Már a vallatáskor mondták, hogy ha elégedetlenek vagyunk, menjünk el. De a 

szabaduláskor úgy volt megjátszva, hogy nem engednek, s közben mindent megtettek, hogy 

elűzzenek. Engem a szabadulásunk negyedik napján már beidéztek. Ernő mint tanár 

egyáltalán nem kapott állást. Én végül mint közgazdász kaptam, annak a személyes 

felelősségére, aki felvett, mert kiesett a könnye, amikor meghallotta, min mentünk keresztül. 

De persze a munkahelyemen is állandóan figyeltek, zaklattak. Én voltam a jégtörő, én adtam 

be először a papírjaimat, aztán Ernő, aztán Kati. Fordított sorrendben engedtek el, először 

Katit, aztán Ernőt, legvégül engem. Kati nem jött vissza, de tele van honvággyal. Talán ha 

rendeződnek itt a dolgok, ő is visszajön, ahogy őt ismerem.
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Ha összevetjük az ellenpontosok, és a csíkszeredaiak történetét, s különösen az időpontokat 

figyeljük, egyértelmű bizonyítékok hiányában is elmondható, hogy a román büntetőgépezet 

sokáig bizonytalankodott. Az, hogy a szekuritáté és az ügyészség közt nem volt összhang, 

belső politikai harcra vagy vitára utal. Ugyancsak ebbe az irányba mutat, de már a külföldi 

reagálást is figyelembe veszi az, hogy a csíkszeredaiak, bár a legelején beismerő vallomást 

tettek, mégis nyolc /275. o./ hónapot vártak az ítélethozatalra. Fontos különbség, hogy míg a 

csíkszeredai hármast elsősorban kimutathatóan nemzeti sérelmek motiválták, addig az 

ellenpontosokra ideológiai másként gondolkodás volt jellemző, ebbe ágyazódott a kisebbségi 

érdekvédelem és a jogi követelések. Minden bizonnyal súlyosan esett latba e kérdések 

nemzetközi összefüggésekbe helyezése a madridi konferenciához intézett szövegekkel. A 

csíkszeredaiak bizonyíthatóan egy kimondottan erdélyi magyar szervezetben gondolkoztak, 

amelynek nemzetközi megismertetésére nem kerülhetett sor. Az, hogy a nemzeti színezetű, 

politikailag alig veszélyes akciókat sokkal szigorúbban ítélték meg, mint a rendszert 

ideológiájában támadó törekvéseket, arra utal, hogy ebben az időben a kommunista ideológia 

csak a politikai képmutatás eszköztárába tartozó kellék a román rendszer számára. A politika 

tényleges mozgatója az egyre erősödő és egyre türelmetlenebb nacionalizmus. /276. o./ 
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VI. Fejezet 

 

„AMIKOR MEGLÁTTAM A MAGYAR RENDŐRÖKET, 

FELLÉLEGEZTEM” 
 

A nyolcvanas évek elején egy ellenzéki szájából ezt hallani, bizony több mint bizarr. Mégis 

azokon, akik Romániából tértek vissza Magyarországra – nemcsak az ELLENPONTOKkal 

kapcsolatba került egyénekről van szó –, ez a hangulat lett úrrá, ha maguk mögött hagyták a 

román határsorompót. Azokra pedig, akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek az erdélyi 

szamizdatosokkal, ez fokozottabban érvényes. 

Amint már korábban kiderült, a lebukás híre megtörténtével egy időben, november 7-én 

átjutott Magyarországra. Tamás Gáspár Miklóst egy ismeretlen lány hívja fel telefonon. 

K: Tudomása volt az ELLENPONTOKról, már az előkészületek idején?  

TGM:  Sejtettem. Beszéltem Kőrössi P. Józseffel, ő tett célzást arra, hogy készülnek 

valamire.(... ) 

K: Úgy tudom, ön nagyon hamar tudomást szerzett a lebukásról is. Honnan ?  

TGM:   Átjött egy lány Váradról, a mai napig sem tudom a nevét. Lehet, hogy magyarországi 

volt, nem kérdezte az ember abban az időben a neveket. Tehát én még akkor éjszaka 

értesültem a dologról.  

K: Csak a váradiakat tudta, vagy a kolozsváriakat is? 

TGM: Először csak a váradiakat. A kapcsolataimon keresztül, továbbá Haraszti Miklós 

segítségével riasztottuk a nyugati hírügynökségeket és lapokat. Én magam felhívtam vagy 

harminc embert Nyugaton, és természetesen itthon is közöltem mindazokkal, akikkel 

érdemesnek tartottam közölni.
1
 

Kolozsvárról két szálon is viszik a hírt, mint láthatjuk, időben Orbán György zeneszerző és 

Selmeczi György előadóművész az elsők. 

OGY: A feleségemnek a Várba kellett felmenni. Bizonyos, hogy senki nem követte. Előzőleg 

kioktattam, a rossz rémregények hangulata szerint. Már másnap, ha jól emlékszem, mindenkit 

informáltam, akit lehetett. Gaál Annát Kanadában, azt hiszem, telefonon hívtam fel. 

Természetesen akkor még a magyar belügytől is tartani kellett. Azt hiszem, a munkahelyi 

telefonomat használtam. Azután mi Cselényiéktől informálódtunk a kolozsvári események 

felől. Úgy emlékszem min/277. o./den virágnyelv nélkül közölték mindazt, amit akkor ott 

meg lehetett tudni. Olyan hír, hogy Szőcs Gézát letartóztatták volna, nem jött. 

K: Honnan származhattak azok a hírek, hogy Géza a szeku fogságában van valószínűleg? Ez 

Magyarországon nyomtatásban megjelent a decemberi BESZÉLŐben.
2
 

OGY: Nem hiszem, hogy ezen a körön keresztül. Ezek az információk természetüknél fogva 

átváltoznak. Volt még valaki, aki tudott átjárni, már nem tudom ki. 

ORBÁNNÉ: Szóval vagy benne volt az üzenetben Illyés Gyula értesítése, vagy Bollobás 

Enikő ötlete volt, de biztos, hogy ez volt az első reakciója. Szőcs Gézától egy levél jött csak. 

OGY:  Én többre emlékszem. 

K: Ezeket a leveleket Magyarországon tették fel, vagy Romániában ? 

OGY: Postán jött és röhögtük is, hogy román bélyegző volt rajta. 

ORBÁNNÉ: Bukaresti bélyegző. 

OGY: Így van, ez volt, Bukarest. És azért röhögtük, mert tudtuk, hogy bujkál.
3
 

                                                
1
 BTGM. 2-3. old. 

2
 Beszélő 1982-83. 5-6.sz. 153-155. old. 
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Nyilván ezen a ponton Bollobás Enikőhöz kellene fordulni. Mint a washingtoni magyar 

követség második emberével – elfoglaltsága miatt – csak nehezen és sokára 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. 

 

A másik szál Keszthelyi Gyulától indul, aki, mint olvashattuk, ’82. november 9-én üzen 

Szegedre Ilia Mihálynak. A címzett kissé másképp emlékszik az eseményre, mint azt 

Keszthelyi tudja. 

IM: Mi azt hittük, hogy ez nagyon kicsi körre terjed (mármint az ellenzékiség), erre kiderül, 

hogy milyen nyilvánvalóan csinálták. Más üzenet is jött, hogy másokat is vegzálnak, hogy 

másoknál is volt házkutatás. Mi ezt az üzenetet, már nem tudom pontosan, kinek a révén, 

Rékasi János vagy Bollobás Enikő révén Nyugatra eljuttattuk. Részben rádiókhoz, részben 

olyan körökhöz, akikről tudtuk, hogy közhírré teszik. Persze nem biztos, hogy hitelesen adtuk 

tovább, mert mi is másodkézből kaptuk. Az, aki az első hírt hozta Kolozsvárról, telefonon 

jelentkezett be. Egy ideig azt hittük, provokáció.  

K: Gyula úgy tudja, személyesen járt Szegeden a hírvivő... 

IM: Nem, nem. Telefonon jelentkezett. De mivel a mi hallgatóink igen intenzíven jártak 

„sízni” Brassó-Pojánára, hetenként érkeztek friss információk.  

K: Korábbról ismerted az érintetteket? 

IM: Szőcs Gézát ismertem. Ara-Kovácsról tudtam. Szerkesztő koromban közöltünk néhány 

erdélyi fiatalt. Egy részüket gyerekkorukból ismertük a szüleik révén, akik ugye vagy 

történészek, vagy irodalmárok, vagy szerkesztőként dolgoztak. Nem tudtuk, hogy készül az 

ELLENPONTOK. Nem tudtuk, kik vannak benne. Például rólad sem hallottam. Ara-Kovács 

Attiláról is csak a hallgatóktól tudtam, akik ismerték. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a 

hallgatóink Erdély /278. o./ iránti érdeklődése, részben karitatív tevékenysége sokat segített az 

információk frissességében.
4
 

Az hogy Iliáék provokációtól tartottak, nem csoda, hisz épp ekkortájt zajlanak azok a 

vegzálások, amelyeket a kulturális kormányzat indított el, többek közt épp egy Romániával 

kapcsolatos cikk kapcsán a szegedi TISZATÁJ ellen is.
5
 Másik fontos vetülete Ilia 

nyilatkozatának a sok névtelen diák szerepének kiemelése abban, hogy a romániai politika 

mind elkeseredettebb törekvése az ország lakosságának elszigetelésére, kudarcot valljon. 

 

Azokban a budapesti ellenzéki körökben, amelyekben ismert az erdélyi ellenzék 

tevékenysége, érthető izgalmat és aggodalmat vált ki a lebukás híre. Szeretnének minél 

pontosabb információkat szerezni, de nyilván az érintettek barátainak beutazása Romániába 

nem kevés rizikóval járt volna. Ez magyarázza az önkéntes vállalkozókkal szembeni nem 

egészen egyértelmű magatartást. Eredeti alakja az Erdély-járóknak Arany László, aki az 

interjúkészítés idején építkezési vállalkozó volt, egymástól távol eső budapesti ingatlanok közt 

ingázott, s csak sokadik kísérletre sikerült találkoznunk. 

AL: Azt hiszem, klasszikus eset vagyok. Ha jól emlékszem, a feketetói vásárra mentem 

először Erdélybe ‟78-ban. Nyilván hallottam valahonnan, hogy ott élnek magyarok, és 

dühített, hogy az iskolában semmit sem tanultunk róluk. És valahogy kimerült már 

Lengyelország. Korábban oda jártam olyan mániákusan, mint később Erdélybe. Tizenhat éves 

korom óta dolgozom, és azóta csavargok a világban. Minden pénzemet erre költöttem. Aztán 

ott Erdélyben úgy megtetszett nekem az egész. Lehet, Lengyelországban is azt kerestem, amit 

                                                                                                                                                   
3
 BOGY. 9-10. old. 

4
 BIM. 2-4., 7.old. 

5
 Tájékoztatjuk olvasóinkat. Beszélő 1982. 4. sz. (A lapzárta után érkezett híranyagot számozatlan oldalon 

közölték.) 
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ott végre megtaláltam. Először a vidék fogott meg. Másodszor, hogy nekem ott visszaköszönt 

az, amit magánszorgalomból a történelemből tanultam. Ott Erdélyben, Torockón találkoztam 

Széchenyi Misivel. A Székelykőt másztuk meg, az ő társaságuk ott lihegett mellettünk. 

Széchenyi életem egyik nagy fordulópontja lett, bevitt a politikai „alvilágba”, vagyis együtt 

ünnepeltük a Fő utcában ‟81. október 23-át, meg ehhez hasonlók. Aztán ahogy itthon kezdtem 

eltolódni egy ilyen irányba, úgy kezdtem Erdélyben is megtalálni a hasonszőrű embereket.  

K: A későbbi ellenpontosokkal hogy jöttél össze? 

AL: Én csak Ara-Kovácsot ismertem Kertészéken keresztül. Kertészékkel pedig Bordás Lajos 

barátom hozott össze, aki azóta, ha jól tudom, Sydneyben él. 

K: Igaz, hogy a te útleveleddel járta be a világot? Elmondhatod? 

AL: Hát ha már elévült, igen. Az ugyanis útlevél-hamísítás volt. Mielőtt publikálnád kérdezd 

meg egy jogásztól... ‟82-ben Bordás Lajos nagynénje, aki Sydneyben élt, Pesten járt azzal, 

hogy Belgrádban le van téve Lajos számára egy ausztrál beutazási vízum, ez volt talán a 

legközelebbi ausztrál követség Romániához. De Belgrádba nem kapott volna útlevelet. Nagy 

nehezen, innen átszállított Kentekből – tudod, ez volt akkor Romániában a valuta – összeállt 

neki egy útlevél Magyaror/279. o./szágra. Telt-múlt az idő, megoldást nem találtunk. Aztán 

egy grafikus ismerősünk – a nevét nem mondom meg – megígérte, hogy beteszi az én 

útlevelembe az ő fényképét. Kértem egy jugoszláv átutazási vízumot, az nekünk nem volt 

gond. Az volt, hogy a saját román útlevelével hazamegy, leadja, leutazik Bukarestbe, onnan a 

bolgár határra. Ott délen nem valószínű, hogy a román határőröket érdekelne egy magyar 

útlevél. Ezt a Szpartakusz eszpresszóban ötlöttük ki, abban az utcában, ahol a Tamás Gáspár 

lakott. Ugyanis ott ücsörögtünk, amikor kiderült, hogy amit a grafikus csinált, az olyan 

ótvaros, hogy nem lehet használni. Ültünk tanácstalanul. Hajnalban indult vissza Lajos 

Romániába. Egyszer csak leesett a tantusz: gipszmintát veszünk. Berohantam a Honvéd 

Kórházba, az akkori munkahelyemre, hoztam a kellékeket. Éjszaka otthon a sütőben 

megcsináltuk a száraznyomatot. Éjjel háromkor végeztem vele, s lefordultam a székről a 

fáradtságtól. 

K: Simán sikerült kijutnia Romániából? 

AL: Hogyan pontosan, nem tudom. Egyszer csak Belgrádból telefonált, kapott ott egy 

menekültstátuszt. A nagynénje hagyott ott pénzt, talán egy hét alatt fel is tették egy ausztráliai 

gépre, s huss! Sydneyből is felhívott aztán. Nagy öröm volt! Így, amikor az ELLENPONTOK 

ügy zajlott, nekem szűz útlevelem volt. Azt hiszem a harmadik számtól kezdve kezdtem hozni 

Magyarországra az ELLENPONTOKat, és olvastam is természetesen. Két-három példányt 

hoztam, azt átadtam Rékasinak. Tőle pedig Széchenyi Misi tarhált, ő ugyanis mint jó 

levéltáros, be is tette a levéltár anyagába. 

‟82. november 10-ike táján lehetett... Mielőtt elindultam, mindig beszóltam Rékasinak, 

hogy van-e valami vinnivaló. 200 gépelt oldalig mindent be tudtam vinni, általában motorral 

jártam. Rékasi ezúttal azt mondta, hogy ne menjek. Nem volt bőbeszédű ember, nem 

részletezte, hiába firtattam. Azt mondtam, mindenképpen elmegyek. Akkor nagy nehezen 

kibökte, hogy letartóztatták őket. Azt hitte ezzel visszatart, de csak olaj volt a tűzre. 

November 12-én indultunk el a Fővárosi Levéltár munkatársával, Széchenyi Misivel, 

kocsival. Én csak Váradra készültem. A Misi tovább akart menni Kolozsvárra. Úgy 

emlékszem, délelőtt 11-kor érkeztünk a határra. Óriási sor volt. Én előre mentem, gyalog 

próbáltam átkelni. Elvitték az útlevelemet. Ez nem volt furcsa, ezt máskor is csinálták. Aztán 

visszajöttek, megmotoztak, majd megint eltűntek. Felszólítottak, hogy menjek be velük az 

épületbe. Ott várakoztattak, míg Váradról odaérkeztek az illetékes úriemberek. Sălăjan volt a 

főnök, utólag tudtam meg Ara-Kovácstól. Azt firtatták, hogy milyen kocsival voltam kint 

legutóbb. Nem emlékeztem rá, aztán leesett a tantusz, hogy stoppal voltam, mert lerobbant a 

motorom. Ez jó volt apropóként, mert valóban találtak nálam néhány alkatrészt. Aztán azt 
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firtatták, hogy kivel találkozom. Amikor látták, hogy neveket nem mondok, ilyeneket kezdtek 

kérdezni, hogy szakálas, szemüveges úriembereket ismerek-e?  

K: Ezt komolyan mondod ? 

AL: Ez szó szerint így hangzott el. Mondtam, én rengeteg szakálas, szemüvegest ismerek. 

Akkor azt kérdezték, hogy lakásokat ismerek-e? Mondom, hogy ha elvinnének a helyszínre, 

valószínű felismerném. Így próbáltam adni alájuk a lovat. Este 7-8 óráig tartott ez. Vagy 

tizennyolcszor leírtam, hogy egyszerű turista /280. o./ vagyok. Az egyik elvesztette a fejét, 

elkezdett üvöltözni. Pár órai kihallgatás után megittam egy koffein ampullát, nem tudtak 

kiborítani. Egy időre Sălăjan eltűnt, majd amikor megjelent, azt kérdezte, hogy ha kihozzák 

ide az illetőt, felismerem-e? Mondtam, hogy ha már találkoztam vele, igen. Behozták Ara-

Kovácsot. Olyan szar állapotban még sohasem láttam, keresztbe állt a szeme a fáradtságtól. 

Sălăjan négyszemközt hagyott bennünket, annyira nyeregben érezte magát. Ara-Kovács azt 

mondta, hogy ismerjek be mindent, hogy ő időt nyerjen. Mert ő úgy gondolja, hogy a 

beismeréstől kicsit megnyugszanak. Úgy néz ki, hogy Csoórit, meg Sütőt akarják inkább 

buktatni, nem őket. S addig, ameddig a szeku egy felfújt hólyagot csinál a vallomásukból, 

addigra ők visszavonják, s akkor megint lesz játéktér. Csak most szusszanjanak kicsit. Nekem 

volt börtöntapasztalatom, mert ugye ott dolgoztam, tudtam mit jelent akár egy félnapos 

pihenő. Röviden elmondta azt is, hogy kit hogy kaptak el. 

K: Nem azzal kezdődött, hogy amikor Arát behozták, megkérdezték ismered-e”?  

AL:  De igen, szembesítéssel kezdődött. Én letagadtam, hogy ismerném.  

K: Ara viszont állította, hogy ismer?  

AL:  Igen, így volt. 

K: S akkor négyszemközt hagytak, hogy tisztázzátok, ismeritek-e egymást? 

AL: Igen. Ez után bejelentettem, hogy megváltoztatom a vallomásomat. BESZÉLŐt hoztam 

és ELLENPONTOKat vittem. 

K: Arra nem akartak rávenni, hogy valld be, Magyarországon készül az ELLEN PONTOK, s 

te szállítod Erdélybe? 

AL: Egy szó sem volt ilyesmiről. Egy magyar állampolgár vallomása kellett nekik, aki postás. 

Előzőleg megegyeztünk, hogy én mindent leírok, de ők bevisznek Váradra, hogy 

meggyőződhessek az ismerőseim testi épségéről. Kertészéket, meg Tóthékat szerettem volna 

látni. Utóbbiakat nem ismertem, de Ara-Kovács említette őket. A lényeg az volt, hogy 

Váradra bejussak, s erre Sălăjan ígéretet tett. Egy oldalon elfért az egész vallomásom. Csak 

annyit mondtam el, amennyit nem tudtam elkerülni. Úgy tűnt, tökéletesen elégedettek. Éjjel 

11 körül Sălăjan saját kocsiján bevitt Váradra. Baromi kihalt volt a város. Elmentem 

Kertészékhez.  

K: Elmondtad, mi történt veled a határon ?  

AL:  Persze. 

K: Kertész Attila mit mondott, tőle mit akartak? 

AL: Azt, amihez soha életében nem volt köze. Legfeljebb a fantáziájával alkothatott róla 

valamelyes képet. Nála nagyon nehezen lehetett különválasztani azt, amit valójában megélt 

attól, ahogy ő átélte a dolgokat. Egyébként az akkori friss élményeimet magnóra mondtam 

Rékasi Jánosnak. Meg kell neki legyen. Másnap lementem Tóth Károlyékhoz is. Azt hiszem 

Ara-Kovácsnál aludtam. Másnap már mulattunk rajta, hogy bárhova mentünk, ott volt a 

díszkíséret. 

K: Tóthéktól hallottál valami érdekeset? 

AL: Nem emlékszem. Akkor frissiben magnóra mondtam, s el is felejtettem. Mert aztán 

nekem itthon lett gondom. El akartam felejteni, hogy még véletlenül se szóljam el magam. 

Az, hogy néhány napig benttartották őket, számomra nem volt érdekes, akkor már nyolc 

hónapja dolgoztam a börtönben. Azt jegyeztem meg, hogy kit, mikor vittek be. Kit kell 

értesíteni. Egy Lebovitz nevű úrra emlék/281. o./szem, például. Meg hogy menjen el a 
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kronológia a SZER-nek. Aráról és Tóth Karcsiról fényképet vittem ki a surranómban. Azt 

hiszem az Amnestynek kellett. Azt sem találták meg, amatőrök voltak. 

K: Rékasi volt megbízva, hogy értesítse az illető személyeket, meg a SZER-t?  

AL:  Igen.
6
 

Rékasi, akire Arany hivatkozik, előbb különböző kifogásokkal halogatta a jelzett szalag 

megkeresését, majd azt mondta, annyi minden történt azóta, hogy ma már képtelenség 

megtalálni. Bár tévednék, de elutasító, ideges, értelmezhetetlen viszonyulásából, valahányszor 

a mások által emlegetett, nála keresendő dokumentumokról érdeklődtem (Ara-Kovács, Arany 

László) arra következtetek: nem is nagyon akarta megtalálni. Csak remélhetem, hogy 

személyem ellen volt kifogása, és más, számára szimpatikusabb érdeklődőnek rendelkezésére 

bocsátja valamikor. 

 

Arany útitársa, Széchenyi Mihály simán átjut a határon, nyilván ő nem szerepelt az 

ellenpontosok vallomásaiban. Erdély iránti érdeklődése más forrásból táplálkozik, mint az 

Aranyé. 

SZM: Már az általános iskolában volt egy olyan tanárunk, majd a gimnáziumban úgyszintén, 

aki elvitt kirándulni a Magyarországtól elcsatolt területekre. Ha vele mentünk, nem 

Szlovákiába mentünk, hanem a Felvidékre, nem Romániába, ha nem Erdélybe, nem 

Jugoszláviába, hanem a Bácskába. 

K: Az ELLENPONTOKról magyarországi vagy erdélyi forrásból szereztél tudomást? 

SZM: Ez egy nagyon jó kérdés, de nem tudok rá válaszolni. A lap kialakulásának 

környezetébe Bordás Lajos barátomon keresztül kerültem. Ő ismerte Kertészéket, Kertészék 

Ara-Kovácsot. Utóbbi olyan hamiskártyásnak tűnt, aki állandóan titkolja a lapjait. Az egész 

magatartása azt sugallta, hogy ez az ember valamilyen titokzatos ügyekkel foglalkozik. 

Gyakran mosolyogtam rajta, amikor érdeklődött, hogy ez vagy az nincs-e? Azt nem mondta, 

mire kell. Ez bosszantott is, mert mindig szerettem tudni, hogy mi miért történik? Legfőbb 

magyarországi kapcsolata Rékasi János volt, akit én is ismertem. Az ELLENPONTOK 

példányait is hozzá kellett eljuttatni. Amikor lebuktak, mi Szőcs Gézával akartuk felvenni a 

kapcsolatot, akit nem is ismertem. 

K: S ha nem ismerted, miért őt? Küldött valaki? Bollobás Enikő talán? 

SZM: Enikőt ismertem, de hogy ő küldött volna...? Arra sem emlékszem, hogy Arany Lacin 

kívül ki volt a harmadik személy, aki velünk jött. Volt vagy három-négy kolozsvári címünk. 

Simán átjutottunk a határon, azt még láttuk, hogy Arany Lacit beviszik az épületbe. 

Kolozsváron felhívtuk a megadott telefonszámokat, és jeleztük, hogy Szőcs Gézával 

szeretnénk beszélni. Persze nem mutatkoztunk be, csak annyit, hogy Budapestről vagyunk. 

Akit felhívtunk vehette provokációnak is. Így aztán személyesen is felkerestük a címeket. Az 

egyik biztos, hogy egy földszintes ház volt, Kolozsvár egyik kertnegyedében. Becsengettem, 

benyújtottam az /282. o./ útlevelemet. Az illető belelapozott, azonosított, talán egy idősebb nő 

volt a házigazda. Elmondta, hogy ezek a fiúk lebuktak, s Szőcs Géza eltűnt Kolozsvárról.  

K: Rokona lehetett Gézának? 

SZM: Valószínű. Elmondta, hogy Gézát keresik a hatóságok. Mondta, hogy menjünk is, mert 

őt is figyelik. Mi gépkocsiba vágtuk magunkat, és irány a határ. Előbb lecsorogtunk a 

Székelyföldig, s visszafelé jövet kerestük meg a kolozsvári címeket. Kábé november 15-én 

érkezhettünk haza. Izgultunk, hogy megfigyelték-e az autónkat. Kiderült, nem... Én azt 

tapasztaltam, hogy ha valaki gyorsan mozgott, nem követett el elemi hibákat, ha úgy öltözött, 

mint az ottaniak, sok mindent megtudhatott észrevétlenül. Azt hiszem én voltam az első, aki 

ezt az információt Pesten elmondta. Ha jól emlékszem, Rékasival beszéltem, s azonnal 

izgalomba jött, s elrohant, hogy továbbítsa a hírt a SZER-nek.  

                                                
6
 BAL. l-12. old. 
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K: Az ügy kivizsgálásának időszakában is be tudtál menni ?  

SZM: Igen, Ara-Kovácsnak vittem dolgokat. Beadtam az élelmiszert, hoztam leveleket, amit 

Ara-Kovács kapott Szőcstől, vagy épp ő küldte valakinek. Mindig mondtam a többieknek is, 

hogy ne keltsenek feltűnést, de a legtöbben erre nem ügyeltek.
7
 

 

A harmadik „felderítő” nő. Szintén Szőcs keresésére indul. Feladata az „igazság” 

kiderítése lenne, ugyanis ekkor már vannak hírek, de azoknak nehéz hitelt adni. Frankel 

Anna sinológus sajnos csak hozzávetőlegesen emlékszik utazásának dátumára. 

K: Úgy szól a fáma, hogy ön az ELLENPONTOK lebukásának idején nagyon beteg volt. 

Amikor megtudta, hogy szükség lenne az ön szolgálatára valósággal föléledt, és elindult 

Erdélybe. 

FA: Így van, nem mítosz. Kaptam én Gazsitól (Tamás Gáspár Miklós, a volt férje) egy 

levélkét
8
 , hogy nézném meg mi van Szőcs Gézával, mert mindenféle hírek terjednek. Talán 

Géza apjából is többet ki tudnék szedni, mint amit a telefonba mondott, amikor Pestről 

fölhívták. Rékasi János is mondta, hogy menjek el, csak az időpontot halogatta. Azt 

tanácsolta, senkinek ne mondjam, hogy Gézát keresem, mert nem engednek többet vissza 

Romániába, s nekem még ott éltek a szüleim Temesváron. Elindultam.  

K: Kinél érdeklődött? 

FA: Balla Zsófiánál, Cselényiéknél, Marius Tabacunál. Nem tudott senki semmit. Az utolsó 

nap... 

K: Szőcs Istvánnal nem próbált beszélni ? 

FA: Azt mondta mindenki, csak akkor beszéljek vele, ha muszáj. Mert ha elmegyek hozzájuk, 

biztos nem engednek be többet Romániába. S akkor utolsó nap Cselényiéknél mondtam, hogy 

nincs mese, el fogok menni Szőcs Pistához. Akkor Cselényi Laci azt mondta, menjünk 

sétálni. Az utcán közölte, hogy Géza jól van, elrejtőzött, él. Honnan tudja? – kérdeztem. 

Onnan, hogy ő segített elbújtatni. S /283. o./ honnan tudja, hogy még mindig jól van? Azt 

mondta, hogy volt egy megegyezésük, ha jól emlékszem, hogy szombat délutánonként 

telefonál. Talán háromszor csenget, s ez a csengetés jelzi, hogy jól van. Megvártam a 

szombatot. Géza telefonált. De Laci azt mondta, senkinek ne mondjam el, az égvilágon 

senkinek. S amikor visszajöttem, mindenkinek azt mondtam, Rékasinak is, hogy nem tudtam 

meg semmit. Nem értettem én az egészet, az ELLENPONTOKról sem sokat tudtam. Nem 

értettem, hogy miért konspirál Géza azok ellen is, akik – úgy látszik – társai a konspirációban. 

De végül is az ő bőréről van szó, ha ő úgy akarja, hogy ne tudják, akkor én nem mondom. 

Amikor megmondtam Rékasi Jánosnak, hogy semmit nem tudok Gézáról, borzasztóan dühös 

volt, nem is nagyon faggatott. Szerintem már tudhatta, mi van. 

K: November 20-ra készült el a 71 értelmiségi tiltakozása Géza „szabadon bocsátásáért”. Ez 

előtt történhetett az ön utazása, vagy ezután? 

FA:   Nem emlékszem pontosan, de valami olyasmi rémlik, hogy a tiltakozással kapcsolatban 

volt némi fenntartásom, mert tudni lehetett, minden rendben van Gézával, már persze ahhoz 

képest, ami lehetett volna.  

K: Az említetteken kívül mástól nem érdeklődött? 

FA: Gyimesi Évát is kerestem az egyetemen, de nem találtam. Hanem találkoztam Tóth 

Sándorral. Félrevont, és azt mondta szégyelli magát, hogy ezek a srácok ilyen bátrak, s ő 

kimaradt ebből. Nagyon bátrak, de teljesen amatőrök, nem tudják, hogy kell csinálni. Az ő 

feladata lett volna, hogy megtanítsa őket. Meglepett, hogy az egyetemen mondja, és ő hozta 

szóba. Másokkal nehéz volt, mert én azt játszottam a legjobb barátok előtt is, hogy semmiről 

nem tudok, csak a szokványos pletykálkodás szintjén érdeklődöm Géza felől. Nehéz volt 

                                                
7
 BSZM. l-7. old. 

8
 „A volt feleségem egy rendkívül pontos és tárgyilagos ember, ezért roppant fontos volt, hogy ő elmenjen.” In: 

BTGM. 11. old. 
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kérdezni anélkül, hogy kiesnék a szerepből. És féltem, iszonyúan féltem. Amikor 

hazajöttem, és megláttam a magyar rendőröket,  fellélegeztem. Pedig különösebben 

nem szerettem őket. Gézával aztán jóval később találkoztam.  

K: Nem kérdezte, hogy mi történt vele?  

FA:  Dehogynem kérdeztem, de nem mondott semmit.
9
 

A küldöncök nem hiába kockáztatnak: a letartóztatások, házkutatások híre napok alatt kijut 

Nyugatra, és hírré is teszik. A romániai és magyarországi közvélemény a nyugati médiákból, 

elsősorban a SZER-ből hallja vissza, több-kevesebb pontossággal a történteket és 

feltételezhető okait. A müncheni adó magyar adásának szerkesztői számára amúgy sem volt 

mindennapi dolog az erdélyi magyarság híreivel foglalkozni. Korábban a Király Károly ügyet 

is a BBC és az angol sajtó szellőztette. 

Az emlékezők szerint a váradi házkutatások híre már aznap, november 7-én kijut. A SZER 

archívumában talált anyag azt bizonyítja, hogy november 16-án röppent fel a hír Nyugaton: 

„A romániai magyar kisebbség néhány tagját az értesülések szerint letartóztatták, mivel 

sérelmezték Bukarest kisebbségi politikáját. Párizsban és Bécsben olyan hírek keringenek, 

hogy a hónap első hetében négy értelmiségit – mindany/284. o./nyian a romániai magyar 

kisebbséghez tartoznak – Kolozsváron (Cluj) és Nagyváradon (Oradea) letartóztattak. 

A letartóztatottakat az ELLENPONTOK szamizdat publikációval hozzák össze függésbe, 

melyet múlt decemberben hoztak létre, és eddig nyolc száma jelent meg. A legutóbbi lapszám 

egy memorandumot tartalmaz, amelynek témája a magyar kisebbségi jogok elnyomása. 

Némelyeket a letartóztatottak közül szabadon engedtek, de a jól értesültek azt mondják, 

szembe kell nézniük a hazaárulás vádjával. Ezek közt van Ara-Kovács filozófus és Tóth 

Károly tanár.”
10

 

A másik ugyancsak november 16-án kelt hír már gazdagabb, és arra utal, hogy a hírforrás 

számára Szőcs Géza neve mond a legtöbbet: 

„Négy romániai magyar értelmiségit tartóztattak le állítólag, a Párizsban megjelenő 

CAHIERS HONGROIS (Magyar Füzetek) című újság tudósítása szerint. Öt nap verésekkel 

súlyosbított letartóztatás után hármójukat szabadon engedték, de árulásért elítélhetők. 

Szőcs Géza költőről, akiről semmilyen további hír nem áll rendelkezésre, Ara-Kovács 

Attila filozófusról, Tóth Károly középiskolai tanárról és feleségéről van szó. A Budapestről 

érkezett, a magyar ellenzék lapjától szerzett információk szerint Kolozsváron és Nagyváradon 

azért tartóztatták le őket, hogy ők felelősek a romániai földalatti szervezetben terjesztett 

magyar nyelvű újságért, az ELLENPONTOKért. 

Az 1981 decembere óta megjelenő lap, októberi 8. számában a romániai magyar kisebbség 

helyzetét ecsetelte. A memorandumként összefoglalt leírást a madridi biztonsági és 

együttműködési konferencia résztvevőinek a számára készítették.”
11

  

Minden bizonnyal a meg nem nevezett magyar ellenzéki lap a BESZÉLŐ, amelyik már az 

ELLENPONTOK 1-4. számait is recenzálja. 

Az első komolyabb napilap, a bécsi DIE PRESSE, amelyik negyven soros tudósításban 

ismerteti november 18-án az Erdélyben történteket. A p.m. szignó valószínű Péter Martost 

rejti, aki a későbbiekben is foglalkozik az üggyel. A tudósító informátora nyilván Szőcs Géza 

személyét ismerheti, s ebből vonja le azt a következtetést, hogy az ellenzéki tevékenység 

központja Kolozsvár. 

 

„»A romániai magyar ellenzékkel szemben foganatosított elnyomó intézkedések.« 
 

                                                
9
 BFA. l-5. old. 
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 CND hírügynökség, München, 1982. nov. 16. 

11
 DPA hírügynökség, Párizsból, 1982.  nov. 16. 
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Bécs/Bukarest. A romániai magyar nyelvű földalatti ellenzéket felzaklatta a hír: Szőcs 

Géza, a harminc éves költő és újságíró, az erdélyi magyarok nemzeti önállóságának egyik 

szószólója, november 6-ai letartóztatása óta eltűnt. Kilenc barátját, akikkel a szamizdatban 

megjelenő ELLENPONTOK című újságot kiadja, ezenközben megint szabadon engedik. 

Szőcsről szerdán (nov. 17-én), még nem volt hír. Szőcsöt, Ara-Kovács Attila filozófust, Tóth 

Károly tanárt, valamint hét másik társukat (többek közt Tóth feleségét) november elején 

Kolozsváron letartóztatták, nyilvánvalóan a földalatti folyóirat legújabb számával 

kapcsolatosan. /285. o./ Ebben egy memorandum formájában, amelyet a madridi biztonsági és 

együttműködési konferenciához intéztek, felhívták a figyelmet a romániai magyar kisebbség 

szisztematikus elnyomására, és összeállították követeléseik jegyzékét. 

Míg a többieket huszonnégy órán belül szabadon engedték, Ara-Kovácsot és Tóthot négy 

napig fogva tartották, és brutálisan összeverték. Mikor szabadlábra helyezték őket, meg kellett 

ígérniük, hogy nem hagyják el a várost.” 

November 22-én a Reuter hírügynökség már egy bécsi román diplomata cáfolatát adja 

hírül: 

„Ma egy román diplomata hazug kitalációnak nevezte, azokat a sajtóértesüléseket, 

miszerint romániai magyar értelmiségiek felhívást küldtek volna a Nyugatnak, hogy mentsék 

meg a magyar kisebbség kultúráját a haláltól. 

A bécsi napilap, a KURIER, múlt szombaton jelezte, hogy egy dokumentumot küldtek a 

madridi Európai Biztonsági Konferencia nyugati résztvevőihez, melyben felszólítják 

Nyugatot, hogy hasson a román kormányra, megállítva a kétmillió magyar létét fenyegető 

romanizálási folyamatot. 

»Ez egy újabb hírlapi kacsa, az újságírók találták ki. Mi most már megszoktuk a valótlan 

jelentéseket országunkról, s hacsak konkrétan rájuk nem kérdeznek, azzal sem izgatjuk 

magunkat, hogy cáfoljuk őket«– nyilatkozta a diplomata a Reuternek. 

Azt is mondta, hogy Románia magyarok lakta vidékein vannak magyar egyetemek, 

színházak, iskolák. Arra a kérdésre, hogy vajon lehetséges volt-e kijuttatni Romániából egy 

írásos felhívást, a diplomata így válaszolt: 

»Meglehet, Románián kívüli csoportok fogalmaztak meg egy ilyen dokumentumot.«” 

 

 

Magyarországon tiltakozó mozgalom indul az erdélyi ellenzék és különösen Szőcs Géza 

támogatására. A tiltakozás szervezője,
12

  Szőcs barátja, akit akkorra már kitiltottak 

Romániából, Tamás Gáspár Miklós, ’91 szeptemberében így emlékszik a történtekre: 

TGM: Ekkor már a tiltakozásnak, hogy úgy mondjam, a módszertana kialakult. Tehát voltak 

a demokratikus ellenzékben, akiknek már volt akkora tekintélyük, hogy az ellenzéken kívüli 

embereket is felkereshették anélkül, hogy provokátorként kidobták volna az embert, amint az 

azért még elő-előfordult... Tagja voltam a JAK vezetőségének, jó kapcsolataim voltak az 

Írószövetségnél, ezen az úton gyűjtöttem aláírásokat.
13

   Kevés volt az idő, nagyon gyorsan 

                                                
12

 Reuter, 1982. nov. 22.: „Budapesti ellenzéki források szerint a felhívás elindítója Tamás Gáspár Miklós 32 

éves író és filozófus, aki két évvel ezelőtt érkezett Romániából Magyarországra.” 
13

 „Balogh Júlia: ... Arra is emlékszem, hogy legalább húsz emberrel aláírattam, Sinkovitscsal például a 4-es 

stúdióban. 

K Többen is hordták az aláírási ívet? 

Csoóri Sándor: Persze, akkor még együtt dolgoztunk. 

BJ: Én bent voltam a Gorkij könyvtárban, akkor még ott dolgozott Joó Rudolf, Könczöl Csaba... 

Ők is ott írták alá. Sütő is itt volt akkor, ott laktak abban a vendégházban, még ő is szólt egy csomó 

embernek, hogy írják alá. 

K: Érdekes, ezt Sütő nem is említette. 

BJ: Istenem, nem emlékezett rá. (CSS-hoz) Azért emlékszem rá, mert épp ott voltál nála, amikor én mentem az 

aláírásokkal. És még ő mondott néhány nevet.” In: BCSS,BJ. 6. old. 
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közzé akartuk tenni. /286. o./ Akkor Csepel-Királyerdőn könyvtárban dolgoztam, nappal 

dolgoztam, tehát éjszaka kellett rohangálnom. Egyébként meg kell mondanom, hogy 

segítségemre volt egy angol újságíró, hogy ebből ügyet csináljunk.  

K: Megmondhatja ki volt? 

TGM:  Meg. A jelenlegi feleségem, akivel akkor találkoztam először.(... )  

K: Kik voltak, akik visszautasították a tiltakozás aláírását? 

TGM:   A magyar értelmiségiek közül? Ó persze, a legtöbben visszautasították, olyan ötven 

százalék.  

K: Lehet ezt ma már nevesíteni ?  

TGM:  Nem. 

K: Ugyanis elég feltűnő, hogy például Illyés Gyula, vagy Csurka István nem szerepel a listán, 

hogy csak két közismerten ”Erdély-barát ” írót említsek. Illyés Gyulát információim szerint 

Szőcs meg is kérte Bollobás Enikőn keresztül, hogy segítsen... (Amikor K. ezt a kérdést 

feltette, még nem olvasta Illyés Gyulának, a Kortárs 1991-es évfolyamában, a 11.,12. 

számokban megjelent naplójegyzeteit az 1978-as évről. Annak ismeretében nem így kérdezett 

volna.)  

TGM: Nem nyilatkozom... Kis Jánossal és Bence Györggyel elhatároztuk, hogy sosem 

fogunk azokról beszélni, akik nem írták alá az ilyen listákat. Nagyon érdekes érvek voltak, 

amivel visszautasították az ilyesmit.  

K: Azokról legalább beszélhet? 

TGM: Azokat el tudom mondani, természetesen név nélkül, mert amúgy is gyanúsítottak 

bennünket, hogy erkölcsi zsarolást alkalmazunk, és majd el fogjuk mesélni, hogy ők nem írták 

alá. Ezért még ennyi év után sem vagyok hajlandó ezt megtenni. Van egy igen neves, sokra 

tartott írónk, akit megkértem, hogy aláírja. Ordítva, szitkozódva ellökött egy nyilvános 

helyiségben, és elrohant, miközben a legkülönbözőbb trágár szavakkal illetett, mondván, hogy 

ki tudja mibe akarom én belerángatni. Igen finom ember egyébként. Aztán más listákon 

szerepelt. Aztán volt olyan, aki azt mondta nekem – igen jelentős figurája a mai közéletnek –, 

hogy ő sosem politizált, a kommunista pártba sem lépett be soha, és hogy képzelem, hogy 

most ilyen politikai disznóságokba belekeveredik.  

K: Kaptak valamilyen választ a tiltakozásra? 

TGM: Azért címeztem Lázár Györgynek, mert valamelyik jeles aláíró követelte tőlem, hogy 

ezt egy magyar kormányszervhez is juttassuk el. Mondtam, egye fene, s odaírtam. Postán 

adtam fel, választ nem kaptunk, persze nem is vártunk. A PEN Klub részéről szóbeli üzenetet 

kaptam Boldizsár Ivántól, aminek a részleteire nem emlékszem, a lényege az, hogy menjünk a 

fenébe. Az Írószövetség viszont eljárt, Fekete Gyula felkereste, talán Aczélt? Meg kell 

kérdezni tőle!  

K: Amikor a tiltakozás megszületett, volt-e tudomása arról, hogy Szőcs Gézát nem a 

szekuritáté tartja őrizetben?  

TGM:  Nem volt. 

K: Az Ön volt felesége, Anna azt mondja, Rékasi János tudhatott a valóságról, mert nagyon 

dühös volt, de az akció már beindult... 

TGM: Sokkal egyszerűbb a dolog. Én nem tudtam. Negyvennyolc óra alatt csináltam a 

tiltakozást. Arról, hogy a történet sokkal bonyolultabb, talán két nappal később értesültem. 

/287. o./ 

K: Na most miért firtatom én ezt? Többen is céloznak arra, hogy lehetett egy olyan tudatos 

tendencia, hogy minél nagyobb feneket kerítsenek a dolognak, mert annál nagyobb a 

védettség is. Arra keresek bizonyítékot, hogy tudatos törekvés volt, vagy véletlenszerűen 

alakult így? 

TGM: Megpróbálok nagyon őszintén beszélni. Lehet, hogy ha én tudom, és valaki azt 

mondja, hogy kerítsek nagy feneket a dolognak, akkor én azt mondom, hogy jól van. Ezt 
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nehéz így utólag rekonstruálni. Nem tudom kizárni a lehetőséget. Bár azt hiszem nemigen 

csináltam ilyesmit. Szerintem az igazság sokkal egyszerűbb. Azt tudtam, hogy a szekuritáté 

tartja fogva és bántják.
14

 

 

Az érintettek, szinte egyöntetűen úgy emlékeznek, hogy már a kihallgatást követő héten 

foglalkozik a SZER az erdélyi eseményekkel. Nem kizárt, hogy a hírügynökségi jelentések, 

vagy a nemzetközi sajtó hivatolt cikkeinek ismertetésére sor került. Az archívumban viszont 

november 21-ről maradt fenn az első részletes anyag, ami az ellenpontosok 

megpróbáltatásairól tudósít. Az emlékezőknek ellentmondani látszik az a tény, hogy például a 

„Holnap hullámhosszán” című műsor november 28-ai adásában megemlíti, hogy az eltelt 

héten több műsorban is foglalkoztak a témával; miért ne tette volna ugyanezt Kasza Levente 

egy héttel korábbi műsorában is? Bárhogy is történt, összehasonlítva más hasonló esemény 

hírré válásának „átfutási idejével”, ezúttal szárnyas lábakon járt a hír. A SZER Demeter 

Dezső székelyudvarhelyi fiatalember öngyilkosságba hajszolását vagy a kolozsvári egyetemi 

tanár Vincze János bebörtönzését csak hónapokkal megtörténtük után kürtöli világgá. 

De mi az, amit Magyarország és Erdély megtudhatott az ellenpontosokról a SZER-en 

keresztül? A „Holnap hullámhosszán” című műsor 1982. nov. 21-ei szövegét idézem: 

A helsinki egyezmény előírásainak betartását felülvizsgáló madridi konferencia küldöttei 

ezen a héten az emberi jogok és a népek önrendelkezési jogának tiszteletben tartásáról 

tárgyaltak. 

Egyidejűleg Erdélyből olyan hírek érkeztek, amelyek sajnos nagyon időszerűvé teszik ezt a 

témát. A román rendőrség a legelemibb emberi jog, az emberi méltóság ellen vétett akkor, 

amikor durván, tettlegesen bántalmazott kihallgatások során olyan magyar értelmiségieket, 

akiket azzal gyanúsítanak, hogy a madridi konferencia tagjaihoz fordultak a romániai magyar 

kisebbség jogainak biztosítása érdekében. A jelek szerint egy ilyen lépés rendőrségi ügynek 

számít Romániában. 

Az állambiztonsági szervek házkutatásokat foganatosítottak, magyar vonatkozású írásokat 

koboztak el, több személyt kihallgattak, őrizetbe vettek. Nyugati hírügynökségek jelentései 

szerint a következő személyeket hallgatták ki: Ara-Kovács Attila filozófiai írót; Kertész 

Jánost és feleségét, Kertész Évát; Kertész Attilát; Józsa Mártát, Bíró Évát, Keszthelyi András 

filozófushallgatót; Szőts Géza költőt; Tóth Károly tanárt, valamint Tóth Károlynét. /288. o./ 

Míg a többi személyt a kihallgatás után hamarosan szabadlábra helyezték, Ara-Kovács 

Attilát, Szőts Gézát és Tóth Károlyt hosszabb ideig őrizetben tartották, éjjel-nappal 

kihallgatásnak vetették alá, és tettlegesen bántalmazták. Ara-Kovács Attilát és Tóth Károlyt 

később azzal bocsátották szabadon, hogy nem hagyhatják el lakhelyüket. Arról nem érkezett 

hír, hogy Szőts Géza költőt is szabadlábra helyezték volna. 

Az előzményekhez tartozik, hogy az ELLENPONTOK című, Erdélyben megjelenő magyar 

nyelvű szamizdat folyóirat 8-ik, októberi száma egy, a madridi értekezlethez címzett 

memorandumot és programjavaslatot tett közzé.(... ) 

Mert az ELLENPONTOK című szamizdat folyóirat szerkesztői, valamint a memorandum 

és a programjavaslat szerzői nem nevezték meg magukat, feltehető, hogy a román 

állambiztonsági szervek az imént idézett kihallgatásokkal, vallatásokkal az ő 

személyazonosságukat kívánja megállapítani. Az időközben Madridba eljuttatott 

memorandum és programjavaslat teljes szövegét a HOLNAP HULLÁMHOSSZÁN mai 

műsorában felolvassuk. 

A híranyagban, Szőcs nevének „ősiesített” írásán kívül mindössze két tévedés van: Kertész 

Lóránt helyett Jánost tudnak, Bíró Évát pedig nem tartóztatták le, majd csak a hír nyomán. Az 

archívumban talált szöveg érdekessége, hogy Kertész „János” és felesége, Kertész Éva, Józsa 
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 BTGM. 4-5., 7-8., 11-12. old. 
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Márta, Bíró Éva és Keszthelyi András neve át van húzva, amiből arra következtetek, hogy az 

ismétlések során az ő nevük már nem hangozhatott el. Ez az a műsor, amelyik Cs. Gyimesi 

Évát, a kolozsvári bölcsészkar tanárát Szőccsel való szolidaritásra készteti, őt sejtve a 

memorandum és a programjavaslat szövege mögött. A szöveg ismeretében gondolhatja azt 

Szőcs István, amikor egy szekus a lehetséges szerzők felől faggatja, hogy a memorandum 

szerzője egy, a már elhunyt Mikó Imre felkészültségével rendelkező személy lehet.
15

 Tóth 

Sándor filozófiatanár pedig szerzőként egy jogászcsoportot tételez. És ez az a szöveg, melynek 

ismeretében az ellenpontosokat mint etnikai érdekvédelmi csoportot ismerik Nyugaton, 

Magyarországon és Erdélyben, illetve ugyanezzel vádolják őket a román elnyomószervek. 

Más szempontból is fontos momentum ez: Ettől kezdve foglalkozik a SZER magyar adása 

rendszeresen a Romániában élő magyarság helyzetével, ami, mint a következő 

interjúrészletből kiderül, nem is volt olyan magától értetődő dolog. 

A „Holnap hullámhosszán” műsorvezetője, Kasza László, az ELLENPONTOK idején 

elképzelhetetlen helyzetben nyilatkozik mint a SZER pesti kirendeltségének igazgatója. 

KL: Ez volt az első magyar nyelvű dokumentum, írás Erdélyből, ami nem legálisan jelent 

meg. Óriási esemény volt. Majdnem forradalmat okozott nálunk. Jól meg is volt szerkesztve, 

sajnos nyomdatechnikailag gyenge, majdnem olvashatatlan. Egy fantasztikus dolog volt az 

egész szerkesztőség számára. A SZER román osztályán ugyancsak óriási feltűnést keltett. 

Merthogy Romániában egyáltalán nem volt szamizdat. Hadd tegyem hozzá, hogy irtó nagy 

begyulladás is volt, hogy úristen mi lesz ezekkel. Teljes pánikban voltunk. A román osztály is 

lefordította, /289. o./ ők is kíváncsiak voltak, hogy vajon nem valami irredenta dolog. Nagy 

megnyugvásukra, egyébként mindenki megnyugvására kiderült, hogy szó sincs ilyesmiről.  

K: Ők közvetítettek a Memorandumból?  
KL:  Hát elég nagy késéssel ugye, amíg lefordították.  

K: Az információk ellenőrzésével foglalkoztatok ? 

KL: Ez volt az első probléma, hogy mennyire megbízható a hír? De az, akitől én kaptam – 

most már meg lehet mondani a nevét, Csoóri Sándor –, ő garancia volt arra, hogy ez tényleg 

hiteles valami. Bonyolította a helyzetet, hogy nem közvetlenül tőle kaptam, de a feleségével, 

Balogh Júliával beszéltem telefonon, s így ellenőriztem.16 

K: Egyáltalán, hogy tudtatok információkat szerezni Erdélyből?  
KL: Az ELLENPONTOKig sehogy. Ilyen szempontból is abszolút új dolog volt. Aztán 

amikor Ara-Kovács áttelepült Budapestre, s elkezdte az Erdélyi Magyar Hírügynökséget 

kiépíteni... Rendkívül bátor volt. Két-három évig dolgoztunk együtt. Talán két híre volt 

ennyi idő alatt, ami nem igazolódott be. Sokkal kisebb hibaszázalékkal dolgozott – erre 

nagyon jól emlékszem –, mint a UPI, vagy az AP, vagy más nagy nemzetközi hírügynökség. 

A SZER számára az ELLENPONTOK, s az Ara-Kovács cikk, hogy miért nem foglalkozunk 

Erdéllyel, más szempontból is jelentős volt.17 A SZER-ben van egy megegyezés, vagy inkább 
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 BSZIS. SZR. 6. old. 
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 „K: Kasza Levente úgy emlékszik, hogy Öntől kapta az ELLENPONTOKat. 

CSS: Azt tudom, hogy Szekeresek, Zsolt meg Szabolcs vittek ki, aztán Szabados Erzsi, akinek az apja a SZER 

második embere volt, ő is vitt ki. Emlékszem rá, hogy halálosan félt, mert akkor volt életében először 

Magyarországon.  

BJ: Ők 56-osok voltak, és nem mertek addig jönni.” In: BCSS, BJ. 2 .old. 
17

 A SZER „Kommentár és levelesláda” című műsorának 1983. január 29-ei adásáról van szó, amelyben 

Szabados József válaszol, az ELLENPONTOK 7. számában megfogalmazott, a rádió magyar adásainak 

címzett kifogásaira. A cikk címe: „Miért éppen rólunk nincs szó? Az Erdély-kérdés és a SZER.” Szerzője Ara-

Kovács Attila. A cikk az Erdély-problematika elhallgatását a nyugati politika Jalta-reflexének tulajdonítja. 

Kimondja, hogy a területi hovatartozás feszegetése nem hagyományos irredentizmus, hanem annak 

felismerése, hogy az igazságtalan „területrendezés”, az „orosz találmányú politikai rendszer függvénye, amely 

szellemi és szellemtelen csapdáit egész Kelet-Európa számára állította fel, és állítgatja még mindig.” 
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előírás, hogy mindegyik osztály a saját országával foglalkozik. Az erdélyi magyarok ilyen 

szempontból a román osztály illetékességébe tartoztak. Ez egy irdatlan kényes valami volt. A 

SZER amerikai vezetői ebbe az egy dologba szóltak bele. Amit elkezdtünk az 

ELLENPONTOKkal, az egy tabu volt. Amikor az a cikk megjelent, egész Washingtonig 

felmenő átértékelés történt.  

K: A román osztálynak nem voltak kisebbségi tagjai ? 
KL: Nem voltak. De volt két kolléga, aki tudott magyarul. Akkoriban európai gondolkodású 

emberek voltak a román szekción is. Sajnos, azóta a helyzet kissé változott. Amikor jöttek az 

ELLENPONTOK meg az Erdélyi Magyar Hírügynökség, ennek híreit nagyrészt átvették.18 

/290. o./ 
A SZER „Híradó” című műsorában 1982. november 23-án olvassák be a magyarországi 

vezető értelmiségiek tiltakozását, Zsille Zoltán bécsi közreműködésével.
19

  A BESZÉLŐ 

közlésében idézem. 

„1982. november 6-án és 7-én a román állambiztonsági szervek több fiatal erdélyi magyar 

értelmiségit őrizetbe vettek. Lakásukon házkutatást tartottak; a magyarországi és erdélyi 

politikai viszonyokkal foglalkozó dokumentumokat foglaltak le náluk. Az őrizetbe vettek 

pontos száma egyelőre nem ismeretes. Név szerint a következőkről tudunk: Ara-Kovács Attila 

filozófiai író, Kertész Attila színész, Szőcs Géza költő és Tóth Károly tanár. A hét folyamán 

többeket kihallgattak. Köztük volt: Kertész Lóránt agrármérnök és felesége Kertész Éva, 

Józsa Márta, Bíró Éva, Keszthelyi András filozófushallgató és Tóth Károly felesége. 

Néhányukat – így Szőcs Gézát, Tóth Károlyt és feleségét – súlyosan bántalmazták. Ara-

Kovács Attilát és Tóth Károlyt néhány nap után szabadon bocsájtották azzal a feltétellel, hogy 

a várost (Nagyváradot), illetve lakásukat nem hagyhatják el. 

Szőcs Géza, az egész magyar nyelvterületen ismert kiváló költő hollétéről, mind a mai 

napig nincs tudomásunk. Tartózkodási helyéről még legközelebbi hozzátartozói és barátai 

sem tudnak bizonyosat. Alapos a gyanú, hogy a politikai rendőrség máig sem helyezte 

szabadlábra. 

Felhívunk mindenkit, aki teheti, tiltakozzék! 

Fölhívjuk román barátainkat is: járjanak közben Szőcs Géza kiszabadításáért! 

Követeljük az esetleg még őrizetben lévők szabadon bocsátását és a zaklatások 

beszüntetését! 

 

Ezt a felhívást aláírói megküldték a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének, a 

Magyar Írók Szövetsége Elnökségének és a Magyar PEN Klubnak. 

 

Ács Margit, író; Bacsó Béla, esztéta; Bakos István, tudományszervező; Balczó András, 

olimpiai bajnok; Béládi Miklós, irodalomtörténész; Bende Kálmán, történész; Benedek 

Mihály, szerkesztő; Berkovits György, író; Bognár Éva, közgazdász; Bognár Szabolcs, 

jogász; Cseres Tibor, író; Czakó Gábor, író; Demszky Gábor, szociológus; Domokos Mátyás, 

irodalomtörténész; Fridli Judit, fordító; Gellért Gyöngyi, szerkesztő; Hanák Péter, történész; 

Hahn Endre, szociológus; Haraszti Miklós, író; Jancsó Miklós, filmrendező; Kardos András, 

                                                                                                                                                   
Válaszában Szabados József megkerüli a kérdést, s az akkori hivatalos magyar politikához közelálló 

álláspontra helyezkedik: „ a magyar-román ellentétek publicisztikai bolygatása érzésünk szerint éppen a 

Ceauşescu rendszer kezébe adna fegyvert... ” 
18

 BKLE. 1-4. old. 
19

 Zsille Zoltán és Balajthy Anna szociológusok az ELLENPONTOK létrejöttének idején disszidálnak Bécsbe, 

miután állásukat ellenzéki magatartásuk miatt elvesztik. Ott megalakítják a Bibó Presst. Ez a kelet-európai 

ellenzék híreit, illetve a „szocialista” országokban elhallgatott eseményekről kiszivárgott információkat gyűjtötte 

össze, s továbbította a tekintélyes nyugati hírügynökségekhez, lapokhoz. A SZER gyakran hivatkozik a Bibó 

Pressre mint hírforrásra. (Balajthy Anna közlése.) 
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kritikus; Kartal Zsuzsa, költő; Katona János Tamás, filozófus; Kis János, filozófus; Kiss 

Ferenc, irodalomtörténész; Kocsis Zoltán, zongoraművész; Kodolányi Gyula, költő; Kósa 

Ferenc, filmrendező; Kovács István, költő; Könczöl Csaba, kritikus; Kőszeg Ferenc, kritikus; 

Krassó György, közgazda; Krokovay Zsolt, filozófus; Lányi András, filmrendező; Lukácsy 

Andor, irodalomtörténész; Nagy Bálint, építész; Pap Mária, nyelvész; Makk Károly, 

filmrendező; Mátis Lívia, szerkesztő; Mészöly Miklós, író; /291. o./ Németh Gábor, újságíró; 

Oltványi Ambrus, irodalomtörténész; Petri György, költő; Pető Katalin, orvos; Pomogáts 

Béla, irodalomtörténész; Radnóti Sándor, kritikus; Rajk László, építész; Rajki Sándor, 

akadémikus; Réz Pál, irodalomtörténész; Sánta Ferenc, író; Sára Sándor, filmrendező; 

Sinkovits Imre, színész; Sós Vilmos, filozófus; Steiger Kornél, filozófus; Szalai Pál, közíró; 

Szilágyi Sándor, kritikus; Szörényi László, irodalomtörténész; Tamás Gáspár Miklós, 

filozófiai író; Tatár György, szerkesztő; Tordai Zádor, filozófus; Vajda Mihály, filozófus; 

Varga Imre, szobrász; Vargha János, biológus; Vásárhelyi Mária, szociológus; Vásárhelyi 

Miklós, történész; Vígh Károly, történész; Wessely Anna, művészettörténész; Zelnik József, 

néprajzkutató.”
20

 

Két nappal később, a tekintélyes német hetilap, a FRANKFURTER ALLGEMEINE 

ZEITUNG foglalkozik a „71 neves magyar” tiltakozásával, „akik felszólították Lázár 

miniszterelnököt, hogy a bukaresti kormánynál lépjen fel Szőcs Géza szabadonbocsátásáért.” 

Szinte szó szerint ismétli azt, amit a SZER és a BESZÉLŐ tud az eseményekről, azzal a 

különbséggel, hogy a letartóztatások idejét egy nappal előbbre hozza. A lap arról is tud, hogy 

a miniszterelnök hivatala át is vette a petíciót, s ez „bizonyára azzal függ össze, hogy az 

ismert, úgynevezett disszidensek mellett, mint pl. a kivégzett külügyminiszter Rajk fia, Rajk 

László, olyan személyek is aláírták, akik demonstratíve még sohasem léptek fel. A Nyugaton 

is legismertebb aláírók az öttusa Európa-bajnok Balczó (a cikkíró nem túl tájékozott 

sportberkekben), Jancsó, Kósa és Makk filmrendezők, Kocsis Zoltán zongoraművész, Hanák, 

Béládi, Pomogáts történészek, és Sinkovits Imre színművész.”
21

 E cikknek is, mint a 

BESZÉLŐben megjelent tiltakozásnak, sajátossága, hogy tudni véli: Szőcs Gézát 

bántalmazták, annak ellenére, hogy még a hozzátartozók sem tudnak semmit a hollétéről. (Ha 

ő maga nem számolhatott be bántalmazásáról, mivelhogy eltűnt, akkor ki az, aki erről 

értesült?). 

A memorandummal kapcsolatos nyugati vélemények hű összefoglalója, ugyanakkor 

terminológiájával is hű jelzője a nyugati politikai gondolkodásnak az AP jelentése Bécsből 

’82. nov. 18-án: „Egy Romániában élő, magyar nemzetiségű csoport, keményhangú petíciót 

hozott nyilvánosságra, autonómiát kérve Erdély bizonyos területeinek, valamint szabad 

utazást Magyarországra és vissza, és egyéb kiváltságokat.” 

 

1982. november 30-án magyar pártvezezetők, Aczél Györggyel és Várkonyi Péterrel az 

élen, Bukarestbe látogattak. Az MTI és az Agerpres szűkszavú jelentéséből csak annyi derül 

ki, hogy az „őszinte és nyílt” megbeszélésen, egy sor kérdés nyitva maradt, s arról később 

folytatnak tárgyalásokat. A nyugati kommentátorok egyöntetűen azon a véleményen vannak, 

hogy a politikai zsargonban ez a terminológia a nézeteltéréseket takarja. 

E szöveg írásakor Aczél György már halálos beteg volt, és rövidesen el is hunyt. Csoóri 

Sándornak annak idején beszámolt a találkozóról. /292. o./ 

CSS: Kedden megjött Aczél. Én szerdán felhívtam valamilyen más ügyben, de nem tudtam, 

hogy találkozni fogok vele. Annyit mondott, hogy jöjjön be. Bementem, gondoltam, csak egy 

félórára: az ilyen embernek csak egy félórája van. Amikor beléptem, meghagyta a 

titkárnőjének, hogy semmilyen telefont be ne kapcsoljon. Az első kérdésem az volt, hogy nos, 
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mit mondott Ceauşescu? Rámnéz Aczél, s azt mondja: ha nem mondja el másoknak, 

megmondom. Akkor ne mondja el, válaszoltam. (...) Erre teljesen meghökkent. Mert ők ugye 

úgy gondolták, hogy az információval úgy kell bánni, mint az arannyal és az ezüsttel. 

Meghökkent, s akkor elkezdte mondani, mert megérezte az egésznek a zártságát. Már a 

tárgyalásoknak vége volt, már mentek volna el, amikor Ceauşescu elkezdett beszélni. Három 

órát beszélt. Aczél pedig állt dühödten és kicsit megalázottan. Azt mondta, állandóan az járt a 

fejemben, hogy én most mondjak-e valamit? És arra a gondolatra jutottam – mondja Aczél –, 

hogy a mi politikánk olyan világos, hogy én négy perc alatt is el tudom mondani. Megint 

rosszul csinálták – mondom. Ha az országot képviselték volna, azt kellett volna mondja, hogy 

köszönöm, nincs semmi megjegyezni valóm. És hazajön, és kiad egy nyilatkozatot, hogy ez 

és ez történt.(...) Azt mondja, azt nem lehet, akkor fölborul itt minden. És akkor négy perc 

alatt elmondtam neki – folytatja –, hogy mi a mi határozott véleményünk az erdélyi 

magyarság kérdésében. Ceauşescu sok szemrehányó dokumentumot sorolt fel, hogy mit 

csinálnak a magyarok. Amire Aczél azt mondta, hogy: nálam is az Akadémián bőröndöket 

töltöttek meg az anyaggal az indulásom előtt, amivel bizonyíthatnánk, hogy mit csinálnak a 

románok. Viszont én ezeket nem hoztam el, gondoltam, egyet tudunk érteni. 

Mert azt gondolták, hogy megmondják a véleményüket finoman, s ez majd hat. El nem 

tudták képzelni, hogy ennek semmi de semmi értelme, és még kevesebb látszatja. Számon 

kértem tőlük, hogy nem képviselik sem Magyarországot, sem az erdélyi magyarságot. Négy 

órát beszéltem ennek kapcsán Aczéllal, holott csak fél órára mentem be.
22

 

 

Hogy a bukaresti találkozón felvetődött-e az ELLENPONTOK kérdése, Ceauşescu vád-

áriájában, azt csak találgatni lehet. Tény, hogy a bukaresti látogatás után a budapesti 

szamizdatos ellenzék lakásaiban házkutatásokat tartottak, és lefoglalták a nyomtató-

berendezéseket, kész nyomtatványokat, illetve pénzbírságokat eszközöltek. Szegeden 

ellenzékiséggel gyanúsítható fiataloknál szintén tartottak házkutatást, és többek közt 

ELLENPONTOK példányokat is lefoglaltak. Bár konkrét bizonyíték eddig nem került elő, 

nagyon valószínű, hogy a román vádakra, miszerint a magyar kormány támogatja az erdélyi 

magyar ellenzékieket, illetve eltűr olyan csoportokat, akik ezt teszik, válaszképpen indult el az 

ellenzék megregulázása. Ide kapcsolódik két, abszurditásában is hiteles történet. Elsőként 

ismét Hasznos Emberünket hallgassuk.  

HE: Eljött értem a szekuritáté Pestre, félelmetes volt.  

K: Ezt komolyan mondja? /293. o./ 

HE: A lehető legkomolyabban. Valamihez kapcsolni is tudom. Az Ara-Kovács Attiláék 

lebukása után, amikor a Kiss Jenő fia disszidált, akkor történt. Ő nálunk töltött néhány napot 

és éjszakát, és az ablakból nézte a jelenetet. Egy este, amikor kiléptem a rendelőm ajtaján, el 

akartak kapni. Hárman megrohantak. De hát akkor már egy hete furcsa dolgok történtek. Az 

utcánk tele volt magyar rendszámú Daciákkal. Feltűnő volt, mert akkor még elég ritka volt 

nálunk ez a típus. A Csempegyárnál dolgoztam a rendelőben. Egy este, ahogy jönnék ki, el 

akartak kapni. Visszaugrottam a rendelőbe, s hazatelefonáltam, hogy valami nagy baj van. 

Csóró asszisztensnőmet hurcoltam magammal, úgy szálltunk be az autómba. Ahogy 

elindultunk, egy Dacia előrement, kettő közrefogott. Amikor az utcánkba értünk, egy elől, 

kettő hátul. A feleségem, meg Kiss Jánoska az ablakból nézték, mi történik. Akkor ők 

lerohantak, meg kiabáltak, hogy vegyék észre a házban, én meg dudáltam, mint egy őrült. 

K: Végül is nem sikerült az akciójuk? 

HE:   Nem, de akkor már egy hete tartott. ‟82 novemberében volt, egy pénteki napon. A 

legriasztóbb eset pár nappal korábban a körúton történt. Egy betegemtől jöttem ki, s azon 
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vettem magam észre, hogy két elég nagyra nőtt pasas jön szorosan mögöttem, egy meg 

előttem, hogy egyszerűen nem tudok ellépni.  

K: Szóltak valamit ezek az „urak”? 

HE: Egy kukkot sem. Meg akartam valamit nézni, s megálltam, hogy menjen el a mellettem 

lévő két szivar. Csakhogy az nem ment, hátulról meg kettő lökdösött. Az Akácfa utca táján 

volt, a sarkon egy kalaposüzlet. Onnan épp kilépett egy nő. Belékaroltam, s elkezdtem 

vonszolni magammal. Ahogy a nő kilépett az üzletből, a jobbról záró pasas meg kellett álljon, 

s én kihasználva a megtorpanást elkezdtem rohanni át az Akácfa utcán, magam után húzva a 

nőt, mert az ott parkoló kocsisorból a harmadik vagy a negyedik volt az enyém. De mit akar 

tőlem, de mit akar tőlem? – kiabált kétségbeesetten a nő. Csődület támadt, kínos lehetett az 

ipséknek is, mert beültek egy fekete Daciába, amelyik feltűnően kijjebb parkolt a többinél. 

Bocsánatot kértem a hölgytől, s beültem a kocsimba. Visszatérve arra a péntekre, összeültünk 

tanácskozni, hogy mi legyen. Úgy döntöttünk, szólok Harasztinak. Szombat délelőtt feljött, s 

hosszan tanácskoztunk. A vége az lett, hogy felhívjuk Kis Jánost, s nyilván, amit neki 

mondunk, azt a belügy is hallani fogja, mert feltételeztük, hogy egyikőnk vagy mindkettőnk 

telefonját lehallgatják. Haraszti ott állt az ablakban, míg telefonált, s néztünk le az utcára. 

Nemsokára két krapek jött ki a szemközti házból, s pár perc múlva elment négy Dacia az 

utcánkból. Nem sokkal ezután bevittek a Tolnaiba, s egyebek közt azt mondták: ha átlépem a 

román határt, nem fognak magyar állampolgárnak tekinteni, és semmit sem tesznek értem, 

történjen velem bármi.(...) Akkor négy vagy öt évig nem mentem Erdélybe.
23

 

A történet nem azért bizarr, mert román szekusok futkároznak bántatlanul a magyar 

kémelhárítás orra előtt Budapesten, vagy hallgatólagos jóváhagyásával – ezt annak idején 

döbbenten tapasztalták a Romániából odalátogató turisták –, /294. o./ hanem azért, mert HE 

saját bevallása szerint senkinek sem árulta el, hogy ő titokban kinyomtatta és széthordta az 

ELLENPONTOKat Erdélyben. A szekunak legfeljebb arról lehetett tudomása valamelyik 

beismerő vallomás alapján, hogy ő szállította a nyomtatószerkezetet a szamizdat kiadásához. 

 

A már szintén ismert Arany Lászlónak munkahelyén támadnak gondjai, amelyek 

messzemenő következményekkel zárulnak. 

K: Úgy hallottam, hogy a magyarországi belügyi szervek is rádszálltak...  

AL: Bumm, ez igaz. Én tartottam attól, hogy a szeku megtudja valahonnan, hogy én 

börtönben dolgozom, és majd inszinuálnak valamit, hogy raboktól kijuttattam dolgokat, vagy 

hogy eljuttattam a románokhoz egy börtöntérképet, s úgy döntöttem, elejét veszem. Na most 

tudni kell, hogy azzal próbáltam legalizálni gyakori erdélyi útjaimat a főnökség felé, hogy 

házasságot akarok kötni egy erdélyi lánnyal. Ez igaz is volt, Bordás Lajos barátom 

nőismerősét akartam kihozni névházassággal. Tehát a lebukásom után odamentem a közvetlen 

főnökömhöz azzal, hogy szeretném, ha az ügyem olyan ember kezébe kerülne, aki érti a 

dolgokat. Azt mondtam, hogy a románok megzsaroltak a határon azzal, hogy nem 

engedélyezik a házasságomat, ha egy ilyen és ilyen értelmű nyilatkozatot nem írok alá. S 

ezúttal bejelentem, hogy a nyilatkozatomat semmisnek tekintem.  

K: Ez valóban így is történt? 

AL: Nem, ez volt a hamuka. Másnap kijött egy százados, aki a román ügyekkel foglalkozott. 

Úgy tűnt jól ismeri a románokat, mert elfogadta, amit mondtam, nem tett fel 

keresztkérdéseket. Csakhogy 16-18-ika körül elkezdte üvölteni a Rádió, hogy mi történt 

Erdélyben. S akkor kezdett leesni náluk a tantusz. Kezdtek behívogatni. A börtönben lévő 

belső elhárítás. Közben decemberben Aradnál újból bementem Romániába egy 

kölcsönkocsival. Valamit halaszthatatlanul közölni kellett Ara-Kováccsal, már nem tudom, 

hogy mit. Nagy nehezen megtaláltam, mert nem volt otthon, s fordultam is vissza, ezúttal 
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Borsnál, mert nem volt pénzem benzinre, hogy a hosszabbik utat válasszam. Baromian 

meglepődtek, hogy ott látnak, már kifelé jövet Romániából. Szétszedték az autót, de nem volt 

nálam semmi.  

K: Az itthoni problémáid ezután kezdődtek? 

AL: Nem voltak olyan nagy ügyek. Megvan a fellebbezésem, ott pontról pontra lehet követni, 

hogy milyen édesdedek voltak. Tárkány Szűcs Attila segített megszerkeszteni. (10. függelék) 

A fegyelmi elbocsátásról szóló dokumentumot Ara-Kovács elkérte, hogy majd odaadja 

valakinek. Nem tudom mi lett a sorsa. Igazán akkor kezdtek aktivizálódni, amikor Ara-

Kovács és Kertész Attila áttelepedtek. (‟83. május 25.) Akkor azt akarták, hogy a magyar 

kémelhárításnak ügynökösködjem. Merthogy én jól ismerem őket. 

K: Konkrét ajánlatot tettek? 

AL: Igen, azt mondták, legyek ügynök. Aztán ilyeneket mondtak, hogy mit akarok én 

Rajktól, az egy beteg ember. Mit keresek közöttük? Megmondtam, hogy én ezt nem csinálom. 

S akkor kezdődtek a zűrjeim a munkahelyemen.  

K: Fenyegettek is valamivel? 

AL:  Börtönnel. Gondoltam, vagy lehet, mondtam is: legalább kipihenem magam, mert 

akkorra már hulla fáradt voltam. Azt is mondták, hogy bármikor kreálhat/295. o./nak egy 

olyan vádat, hogy piát vittem be a raboknak, vagy leveleket csempésztem ki. Erre azt 

mondtam, hogy ha ők ilyesmit inszinuálnak, akkor én kitálalok, s politikai színezetet kap az 

ügy. Nem fognak tudni simán kicsinálni. A fegyelmim után felhívattak az országos 

főparancsnokságra... Kirúgtak. A Honvéd Kórházban sem alkalmaztak, meg máshol sem. 

Nem voltam mártír. Amit nehezebb volt elviselni az, hogy elszigeteltek: Rékasi, meg Kőrössi 

Jóska. Nem akarom bántani őket, de ez így van. Mert amikor novemberben lebuktam a 

határon, azzal vádoltak, hogy őket lehetetlenné tettem, elárultam, meg ehhez hasonlók.
24

  

K: Megnevezted őket a románoknak tett vallomásodban? 

AL: Dehogy. Csakhogy ők nem hitték el. S miattam nem mehetnek át – mondták. Ennek 

ellenére úgy emlékszem Kőrössi Jóskának egy félév múlva át kellett menni, és simán átment. 

Amikor Ara-Kovács áttelepedett, megmondta, hogy nem úgy van, ahogy ők hiszik. Ara talán 

ezért is veszett össze Rékasival. Tény, hogy Ara tisztázott engem. 

K: A beszervezési kísérlet konkrétabban hogy történt? 

AL: Egy Bereczki nevű volt a börtönben az elhárító. Ő hívogatott be hetente. Ő kezdte a 

fenyegetéseket. S akkor kezdték kutatni, hogy mivel lehetne belémkötni. Felfedezték, hogy 

koffein fiolákat fogyasztottam az éjszakai szolgálatban. Akkoriban átlag három órát aludtam 

naponta, nem akartam elbóbiskolni az éjszakai szolgálatban, ezért ittam a koffeint. Írd és 

mondd, tizennégy forinttal megkárosítottam a börtönt. A vádakat egy Laczkó nevű 

jogtanácsos állította össze, de szerintem mások súgták, hogy mit írjon. Olyan gesztusokat tett, 

mintha bocsánatot akarna kérni. Persze az egész zsarolás volt, hogy hátha a fenyegetés 

hatására kötélnek állok. Tehát kirúgtak. A Honvéd Kórházban meg is mondták, hogy politikai 
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okokból nem alkalmazhatnak. Akkor kezdtem el valami nem állami munka után nézni, s 

fogtam bele abba a vállalkozásba, amit most is folytatok.
25

 

 

A Romániából kijutott hírek nem maradnak következmény nélkül, és a román vezetés 

reakcióiból ítélve, igen kényelmetlen számukra az ELLENPONTOK körül kavargó nemzetközi 

visszhang. Don Ritter amerikai képviselő több társával együtt levelet ír Ceauşescunak '82. 

dec. 8-án Szőcs Géza szabadonbocsátása érdekében. ’83 januárjában Lantos Tamás, majd 

Lawrence S. Eagleburger külügymi/296. o./niszterhelyettes jár Bukarestben, s mindketten 

védelmükbe veszik Szőcs Gézát, illetve az erdélyi magyar kisebbséget. Eagleburger 

Christopher Dodd szenátornak írt válaszlevelében beszámol arról, hogy: Kategorikus 

biztosítékokat kaptunk a román kormánytól arra nézve, hogy sem Géza Szőcs, sem magyar 

nemzetiségű társai, akikről november elején jelentették, hogy letartóztatták őket, nincsenek 

fogságban, s szabadon folytathatják mesterségüket, megszokott körülményeik között élve. 

Bizonyítható az is, hogy a madridi konferencián az USA delegációja megkapta a 

memorandumot és programjavaslatot, és hivatkozott is rá a kisebbségi jogokkal kapcsolatos 

álláspontjának kifejtésében.
26

 

A román vezetés megpróbálja félrevezetni mind a belső, mind a külső közvéleményt. A 

román rádió, a Scînteia című központi pártlapra hivatkozva, egy Josef Bota nevű személyt 

idéz, akit a Politikai Tudományok és a Nemzeti Kérdés Kutatóintézete tudományos titkárának 

nevez. Az akkori Romániában sohasem hallottam ennek az intézetnek a működéséről. Bár 

névleg létezhetett ilyen, működési feltételeire, kutatási szempontjaira nem nehéz következtem 

Josef Bota meg nyilatkozásából. A cikk felsorolja „azokat az akciókat, melyeket a párt, az 

állam és Nicolae Ceauşescu kezdeményezett, hogy egyenlő feltételeket biztosítsanak a 

románok, magyarok, németek és más nemzetiségűek számára a társadalmi életben való 

részvételre”. A ROMÂNIA LIBERĂ című lap Pálfalvy Attilától, a kolozsvári Politechnikai 

Intézet rektorától közöl bizonyságtételt, miszerint a felső állami és párttestületektől kezdve a 

helyi vezetési formákig a nemzetiségek számarányukhoz méltóan vannak képviselve. Az 

ELŐRE pedig kerekasztal-beszélgetésen foglalkozik a magyarok hozzájárulásával a 

„társadalmi élet prosperitásához”.
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A bukaresti rádió külföldön élő románoknak sugárzott adásában, ’82. december 14-én éjjel 

nevetségesnek minősíti a nyugati felhívásokat a Romániában élő nemzeti kisebbségek 

jogainak hiányával kapcsolatban. Ezt az MNDOT elnökére, Fejes Gyulára hivatkozva közlik, 

aki azt is kijelenti, hogy „a romániai román, magyar, német, szerb és más munkások kivetik 

magukból a nacionalizmus és a sovinizmus megnyilatkozásait, mert ezek kezdettől fogva 

ellentétben állnak Románia ideológiájával...”
28

 

Ez a „szocialista táborban” oly familiáris, orcátlan demagógia, ha nem is tévesztette meg 

a jószemű politikusokat, jó volt arra, hogy némely nyugati körök megnyugtassák 

lelkiismeretüket, és bizonyos gazdasági érdekektől vezérelve kölcsönökkel és vásárlásokkal 

tovább éltessék a rogyadozó és egyre ragadozóbb diktatúrát. /297. o./ 
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VII. Fejezet  

 

„A LEGFONTOSABB POLITIKAI TETT VOLT” 
 

Csoóri Sándor mondja ezt az ELLENPONTOKról, elsősorban a Memorandumról és 

Programjavaslatról. Általában Magyarországon mindenki erre figyelt fel. A „demokratikus” 

és a „nép-nemzeti” ellenzék, sőt bizonyos pártkörök is, szimpátiával, elismeréssel fogadták. 

1991 szeptemberében, így értékeli Csoóri Sándor: 

Király Károly érzelmi, indulatos levele volt az első olyan dolog, ami engem politikai 

értelemben áttüzesített. Az viszont egyszemélyes akció volt csupán. Az, hogy az 

ELLENPONTOKban, már többen vettek részt, hogy olyasmit csináltak az erdélyiek, amilyet 

a magyarországi ellenzék szelídebb és finomabb körülmények között csinált, az lázba hozott. 

Azt éreztem, hogy csak ettől mozdulhat meg a magyarság helyzete Erdélyben. Amikor 

megjelent az ELLENPONTOK, akkor azt éreztem, hogy a körből most léptek ki. Hosszú idő 

óta a legfontosabb politikai tett volt. És igazi emberi bátorság.
1
 

Ilia Mihály emlékei tovább árnyalják a képet a magyarországi fogadtatásról.  

IM: Mint az Írószövetség választmányának tagja, többször vettem részt olyan tájékoztatón, 

ahol a kultúrkormányzat vagy valamelyik pártideológus válaszolt az írók által felvetett 

kérdésekre. Csoóritól Karinthy Ferencig szóvá tették az ELLENPONTOK ügyet. A válasz 

visszautasító volt. Azt a régimódi elméletet hangoztatták, hogy ez csak árt az ottani 

magyarságnak. Ez provokáció a magyar vezetés számára, hogy beavatkozzon a szomszéd 

ország belügyeibe. Az Írószövetség sem adott ki tiltakozó nyilatkozatot. Jellemző, hogy 

amikor Szőcs Géza kitelepülése történt, az emlékezetes, hogy Knopp András azt nyilatkozta: 

bárhová mehet, de Magyarországra nem, mert a szekuritáté emberének tartották, és a magyar 

politikai irány bírálójának. (...) Magyarországon sokakban megfogalmazódott a kétely, hogy 

van-e hatása ennek a hősi gesztusnak, eljut-e a tömegekhez? Az ilyen megnyilvánulásokhoz 

nagyban hozzájárult a hivatalos propaganda, ami azt mondta rólatok, hogy holmi forrófejűek, 

mint ahogy a Charta 77 tagjait is kétes elemeknek nyilvánították. A másik tényező, hogy nem 

volt pontos, hiteles információ. Tudtuk azt is, hogy a diákok, akik átjártak, gyakran lebuktak... 

Volt olyan, hogy az illetőt leszedték Biharpüspökiben a román oldalon, s megkérdezték kiknél 

járt. Aztán kérdeztek egy nevet, hogy ott járt-e? Igen. Na oda többet ne menjen – mondták –, 

mert az magát feljelentette, s bizonyítékként idéztek a beszélgetésből. A gyerek kétségbeesve 

jött haza, hogy feljelentette az, akit /298. o./ meglátogatott. Próbáltuk megmagyarázni, hogy 

ez a provokációnak rég bevált eszköze, velünk is megtörtént. Nem biztos, hogy hittek nekünk. 

Volt, aki többet soha nem ment Erdélybe.
2
 

Csoóri Sándor egyrészt Nyugatra közvetíti az ELLENPONTOKat – az említetteken kívül a 

New Yorkban élő Hámos Lászlóra emlékszik még biztosan, mint akinek adott –, másrészt az 

MSZMP reformszárnyához, például Pozsgayhoz juttatja el. 

Karikás Péter diplomata egyszemélyes szolidaritási akcióba kezd.  

KP: ...Én épp akkor jártam Kolozsvárt, amikor ismertté vált a három fiatal letartóztatása. 

Ahogy hazaértem, szinte le se tettem a kabátomat, felhívtam az Aczél titkárságát, Ihásznét, s 

mondtam, hogy szigorúan személyes ügyben szeretnék a főnökével beszélni. Jelen volt Knopp 

András, az akkori MSZMP KB tudományos-kulturális osztályának helyettes vezetője. 

Elmondtam, miről van szó, elmondtam, hogy megítélésem szerint Szőcs Gézát fenyegeti a 
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legnagyobb veszély, és valamilyen formában védelmet kellene nyújtani neki. Az volt a 

véleményem, hogy a román hatalom gátlástalanul eltiporja az úgynevezett „kis senkiket”, de 

mindazokkal, akik „ismertek”, kénytelen kesztyűs kézzel bánni. Elmondtam, hogy Szőcs 

Gézának a Gondolat Kiadónál áll egy kötete, nyilván részben politikai huzavona miatt. Aczél 

ott, előttem adott utasítást Knoppnak, hogy a kötet amilyen hamar csak lehet, lásson 

napvilágot. Ez szinte hetek alatt meg is történt.
3
 

Miért fordult vajon Knopp Szőcs ellen a későbbiekben? Egyik motiváció az lehetett, amit 

magam is tapasztaltam. Az erdélyi addig kedves pártfogójának, amíg mindenben igazat ad 

neki. Amennyiben szembehelyezkedik pártfogója véleményével magyarországi ügyekben, a 

legkevesebb, amit kaphat, hogy ostoba csirkefogó. Ha erdélyi ügyekben merészel saját 

álláspontra helyezkedni, a legköznapibb minősítése, hogy románbérenc. De hamar magasabb 

kitüntetéseket is kaphat, a magyar nyelv bő választékot kínál bérencség tekintetében. Tamás 

Gáspár Miklós áttelepüléséhez Knopp András nyújtott segítséget. De amikor ő ellenzékiek 

körében talált elvbarátokra, rögtön a román titkosszolgálat ügynökévé avanzsálták. Szőccsel 

kapcsolatban is így gondolkozhattak: „Mi segítettünk rajta, kiadtuk a könyvét, s a hála, hogy 

bírálja rendszerünket.” Nem volt nehéz a magyar kultúrkormányzatnak tudomást szereznie a 

költő kijelentéseiről. No nem küldték el kémeiket Romániába. A román titkosszolgálatban sem 

fizettek kettős ügynököket. Szőcs egyrészt nem titkolta véleményét. Másrészt akadt erdélyi 

bárd, aki bejáratos lévén magas magyar kormány- és pártkörökbe, gondoskodott arról, hogy 

saját fénye el ne homályosuljon egy energikusabb új csillag felbukkanásától. 

 

A magyarországi politikai szolidaritás motorja, Tamás Gáspár Miklós megpróbál 

támogatókat szerezni a nyugati diplomaták körében.  

TGM:  Voltak sajtóközlemények. Ha jól tudom, hatása is volt, mert a bukaresti svéd 

nagykövet azért szólt a román külügyminisztériumban, hogy ez nem tetszik nekik.  

K: Elég hiteles információ ez, ugyanis vitatott kérdés, hogy történtek-e diplomáciai 

közbelépések? /299. o./ 

TGM: Csak nem hivatalosan és bizalmasan. Nem hiszem, hogy ennek dokumentáris nyoma 

lenne. Gondolom, a rutinbeszélgetések alkalmával szóba kerültek ezek a dolgok. Beszéltem 

az amerikai, a brit, a francia és a holland nagykövetséggel itt Budapesten. Aztán, ha jól 

emlékszem, ‟82 karácsonya előtt itt járt az Amerikai Nemzetbiztonsági Tanács Kelet-

Európával foglalkozó csoportjának delegációja, amelyikkel én különben is beszéltem volna. 

Ott feltettük a kérdést, hogy mit lehetne ebben az ügyben csinálni? Ők ígéretet tettek arra, 

hogy mind az USA mind rajtuk keresztül Izrael megpróbál valamit tenni. Hogy a 

továbbiakban mi történt, nem tudom. 

Az ELLENPONTOK magyarországi fogadtatásáról is érdekesen nyilatkozik Tamás Gáspár 

Miklós. 

Fantasztikus az, hogy az ELLENPONTOK nem kelt el Pesten. Elég sok példányban 

kinyomtattuk, de a kutyának sem kellett. Meggyőződésem, hogy az Erdély iránti érdeklődés 

javarészt frázis Magyarországon. A részletek már senkit sem érdekelnek. Az újranyomás 

mellett a legfontosabb szövegeket lehozta a BESZÉLŐ és a HÍRMONDÓ. Az 

ELLENPONTOKnak a memorandumát mi korszakalkotónak tartottuk, pontosan emlékszem 

Kis János véleményére, hogy ez fordulópont a nemzetiségi ügyben. Nagyon nagy hatású 

dokumentum volt, amely a demokratikus ellenzék és később az SZDSZ kisebbségi 

állásfoglalásainak okmányaira eszmei hatással volt.
4
 

 

A szolidaritásnak volt egy humanitárius vonatkozása is, anyagi támogatást igyekeztek 

nyújtani az üldözötteknek. Csoóri Sándorban most is él a nyilatkozni nem kívánó Rékasi János 
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kialvatlan, fáradt arca, aki az ellenpontosok számára gyűjtve pénzt, kereste meg őt.
5
 Előre is 

bocsánatot kérve azoktól, akiknek neve kihullott a segélyezettek emlékezetéből, említem meg 

itt a leggyakrabban felmerülő neveket – a szövegben már korábban szerepeltek mellett –, a 

Törzsök Erikáét, Olajos Csabáét, Szűcs Erzsébetét (Celesztin). Sajátos alakja az Erdély-

járóknak Ernszt Árpád budapesti népművelő. Többen mondják, sejtetik, hogy komoly szerepe 

volt az anyagi támogatásban, futárszolgálatban, az ELLENPONTOK lebukása előtt és után is. 

Beszélgetésünk anyaga mégis szinte használhatatlan, mert konkrétumokat alig tartalmaz. 

Végszavai szemérmes fájdalomról árulkodnak. Úgy érzi, a határok megnyílásával azok, akik 

sokat kockáztatva cipelték a szellemi és testi javakat Erdélybe, ma már nem olyan fontosak az 

ott élők számára. 

A humanitárius akciókról Erdélyi Ágnes filozófus nyilatkozott a legkonkrétabban.  

EÁ: ...Bollobás Enikőnek volt nagy szerepe, sokat járt kint, sokat segített. Információ bőven 

volt, sok rémhír is, hogy miket csináltak az ellenpontosokkal.
6
 /300. o./ 

K: Ara-Kovács azt mondja, többször is találkozott Önnel Váradon... 

EA: Nemegyszer voltam nála. Mindenféle segítséget kért, mindenféle irodalmat. 

Kapcsolatokat keresett, pénzt is kért... 

K: Baráti jellegű igény volt ez? 

EA: Nemcsak baráti jellegű. Nagyon sokan voltak, akik a nevüket nem adták az ellenzéki 

tevékenységhez, de a pénzüket igen. Nagyon sokszor gyűjtöttünk pénzt itteni meg erdélyi 

dolgokra is. 

K: Hogy működött ez Erdélyre vonatkoztatva? 

EA:  Muszáj is volt bizonyos összeget beváltani, ha az ember Romániába utazott. Mi a 

maximumot váltottuk be, s nem költöttük el, otthagytuk. Élelmiszert és könyvet is rengeteget 

vittünk.
7
 

Erdélyi, a jelenleg Nyugaton élő Hamburger Mihállyal együtt ’83. március 5-7-én 

tendenciózusan „többek közt”, meglátogatják Szőcs Gézát, Ara-Kovács Attilát és Tóthékat. 

Hazatérőben a borsi határállomáson feltartóztatják és kihallgatják, majd öt évre kitiltják 

Romániából őket. A BESZELŐben
8
 megjelent riporthoz képest, Erdélyi Ágnes beszámolója 

azt is bizonyítja, hogy a szekuritáté közel sem működött olyan hatékonyan, mint azt magáról 

híresztelte.  

EÁ: Váradra indulásunk előtt kerestük fel Szőcs Gézát, sejtve, hogy őt megfigyelés alatt 

tartják. Beszélgetésünk nagyrészt az utcán zajlott, ahol sok ember járt, hogy a lehallgatás 

lehetősége minimálisra csökkenjen... A kihallgatóink közül egy kolozsvári volt. Amikor 

Nagyváradon elmentünk Tóth Károlyékhoz, akkor hívták Kolozsvárról: ez kiderült a 

kihallgatás folyamán. Az elhangzott kérdésekből ítélve, a Marius Tabacu meglátogatásától 

kezdve – aki nem is volt otthon egyébként – figyelhettek minket. Érdekes, hogy Balla Zsófia 

felől nem érdeklődtek a határon, ő viszont később azt üzente, hogy kellemetlensége támadt a 

látogatásunk miatt: arra hivatkozva utasították el útlevélkérését. Tehát, amikor észrevették 

kiket látogatunk meg Váradon, akkor kapcsoltak, hogy az ellenpontosok érdekelnek minket. 

Azért kellett annyit rostokolnunk a határon, mert várták a kolozsvári emberüket... A jó 

megjelenésű, vastagszemöldökű férfi, aki a kihallgatást vezette, eleinte nagyon udvarias volt. 

Azt mondta, nekik nehézségeik vannak, mert Erdélyből külföldre juttatnak illegálisan 
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megjelent írásokat, és ők azt szeretnék felgöngyölíteni. Én azért nem utasítottam el 

egyértelműen az „együttműködést”, mint Hamburger, mert azok az erdélyiek, akiknél voltunk 

azt tanácsolták, hogy csináljak úgy, mintha válaszolnék, mert különben kiutasítanak az 

országból. Így nem mondták azt, hogy kiutasítanak, de az eredmény ugyanaz volt, mint öt 

évvel később kiderült, amikor újra be akartam menni Erdélybe, s nem engedtek, mondván, 

csak két hónap múlva telik le az öt év.
9
 

 

Míg az erdélyi középrétegek a SZER adásaiból értesülve, különféle módon (élelmiszer és 

pénzadományok) nyilvánították ki rokonszenvüket az ellenpontosok /301. o./ iránt, a vezető 

értelmiségieket igen megosztotta részben maga a kezdeményezés, részben a lap 

munkatársainak személyisége. Sütő Andrást idézem: 

SA: Ismerem az ellenvetéseket, rágalmakat. Nem egy kollégámmal voltak vitáim. Van, 

akinek rossz a lelkiismerete, hogy ő nem csinált semmit, ezek a fiatalok meg ilyen vakmerően 

belevágtak. Irigység is közrejátszott. Mert ugye ezek az emberek, ha személyesen nem is 

ismerték őket, a magyar néptömegekben széles elismerésnek örvendtek. 

K: Nem játszott közre egyfajta intézményféltés is? 

SA: Nézd, a magyarság intézményes képviselői hivatalból ítélték el. Ez a társaság a saját 

tehetetlenségét és gyávaságát az ésszerű magatartás takarójába bugyolálta. És ezért nevezte az 

ellenpontosokat meggondolatlannak, vádolta őket azzal, hogy másokat bajba sodornak, 

börtönbe juttatnak, illetve besúgják saját jóhiszemű társaikat.
10

 

A legnyíltabban Cs. Gyimesi Éva szolidarizált azon kevesek közül, akik, bár baráti körben, 

elismerőleg nyilatkoztak az ELLENPONTOKról. Így ütközőpontjába került a fél szájjal, 

illetve a Magyarországra kijutni tudók részéről ott nagyhangon ismételgetett 

vádaskodásoknak, gyanúsítgatásoknak. Ugyancsak ő az, szinte egyedül, aki vállalja 

kijelentéseinek súlyát. Bár tudatában van annak, hogy a „fátylat a múltra” gyakorlatát 

idealizálók háborogni fognak, megnevezi azokat, akik tudomása szerint támadták az 

ELLENPONTOKat és az ellenpontosokat.  

CSGYÉ:   1982 valóban sorsdöntő számomra, mert az ELLENPONTOKnak az a száma, 

amelyben a kisebbségre vonatkozó követelések voltak, az első olyan szöveg volt, amellyel én 

teljes mértékben tudtam azonosulni.  

K: Korábban a Király Károlyéval még nem tudtál teljes mértékben?  

CSGYE:   Volt bennem egy olyan érzés, hogy Király Károlynak tulajdonképpen könnyű. 

Nagy védettséget jelent, hogy Ceauşescu volt barátjaként belülről intézi a párt főtitkárához a 

tiltakozást. Nem éreztem benne azt a radikalizmust, amivel teljesen azonosulhattam volna. A 

Szőcs Gézáék dokumentuma volt az utóbbi hatvan év magyar kisebbségtörténetében, az a – 

méghozzá veretesen megírt – szöveg, amelyik valóban hitelesen, az igazságérzetemet 

legalábbis mindenestől kielégítő módon vetette fel a problémáinkat.  

K: Mikor olvastad? 

CSGYE: Paradox helyzet, hogy én ezt nem is olvastam, hanem – mint a legtöbben – a 

rádióból hallottam. (...) Akkor már le is tartóztatták Ara-Kovácsot, Tóth Karcsit, Szőcs Géza 

pedig eltűnt. Tudtam, hogy lehallgatják a telefonjainkat, de felhívtam Mártát, Géza feleségét, 

azután le is mentem hozzá. Kerestem a kapcsolatot a barátokkal, például Marius Tabacuval, 

akiről tudtam, hogy jóban van Gézáékkal. Aztán megkerestem Király Lacit, hogy tegyünk 

valamit. Mariust kivéve visszhangtalan maradt az én próbálkozásom. Akkor viszont, amikor 

Géza hazakerült, valószínűleg megtudhatta Mariustól, hogy én próbáltam valamit összehozni. 

Felhívott, ahogy előkerült. Péterrel
11

 úgy gondoltuk, meglátogatjuk. Visszafelé jövet egész a 

lépcsőházig kísért az „őrangyal”. Amikor Géza bekerült a kórházba – /302. o./ eddig még ezt 
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nem mondtam el senkinek –, felkerestem néhány írót, hogy gyűjtsünk pénzt az orvosoknak. 

Mi mást tehettünk volna abban a helyzetben? Volt, aki félve adta a pénzt. Volt, aki a bátorság 

gesztusával és elégtételével. Volt viszont, aki kilépve az Írószövetség épületéből, az utcán 

megdorgált, hogy miért csinálom ilyen nyíltan, miért nem konspirálok. Fodor Sándor, Király 

Laci, Lászlóffy Aladár és mások is adtak, mindenkire nem emlékszem pontosan. Olyan 

kétezer lej gyűlt össze. Abból vettünk ajándékot az orvosnak. (...) Az én motivációm az volt, 

hogy ha én ezzel nem azonosulok, akkor önmagammal szemben nem vagyok becsületes. Nem 

a Szőcs személye, vagy az Ara-Kovácsé, vagy a Tóth Károlyé volt a szolidaritás oka, hanem 

az a szöveg, ami valóban kifejezte azt, amire a kisebbségnek szüksége lenne. Ők csak 

szimbólumává váltak valaminek. Utána persze Ara-Kováccsal és Tóth Karcsival is felvettem 

a kapcsolatot. Ez részemről nem volt egyéb mint gesztus: tudják meg, hogy nincsenek 

egyedül.(...) Felkészültem, hogy elővesznek. Be kell vallanom, hogy amikor Gézát 

meglátogattuk, és hazáig kísértek, vagy amikor Géza nálunk járt, bizony elővett a fizikai 

félelem. A szekuritáté értett a gesztusból. Amikor ‟83. május 18-án, (nem 17-én, ahogy Tóth 

Károly az emlékirataiban írja) le akarták zárni az ügyet, behívattak a szekuritátéra. (...) 

Ugyanaz a szekus kísért fel, aki 76-ban már egyszer bekísért az egyetemről. Egy Rusu 

nevezetű. Rövid úton rátért arra, hogy: mi az ELLENPONTOKról a vélemény kolozsvári 

értelmiségi körökben? Erre én következetesen megtagadtam a választ. Különben mindenki 

félt. Sokan, miután látták, hogy Szőcs Gézával közelebbi kapcsolatba kerültünk, nem mertek 

velünk beszélni. Félrehívtak azzal, hogy Géza tulajdonképpen provokátor. Hogy adtak neki 

két pofont, s elárulta a barátait, s ezt megírta a LE MONDE. Óriási megvetéssel és gyűlölettel 

tárgyalták ezt a kérdést, például Kányádi Sándor, Fodor Sándor és Beke György, akik 

megmagyarázhatatlan indulattal támadták Szőcs Gézáékat. Balogh Edgár például úgy fejezte 

ki a véleményét, hogy a szocializmus ellenségeinek titulálta őket. Tóth Sándor a legnagyobb 

megértéssel viszonyult hozzánk, s Kántor Lajossal is lehetett beszélni erről. (...) Felmerült a 

kérdés a szekun, hogy nekem mi a véleményem az ELLENPONTOKról? Erre a kérdésre erős 

fenyegetések után került sor, aminek a lényege az volt, hogy kirúgnak az egyetemről, 

nyilvánosan megbélyegeznek, és kihelyeznek Bákó megyébe. Végül is az életem egyik 

értelmétől fosztottak volna meg. Felmérve ezt a veszteséget, úgy éreztem, megéri, hogy 

kifejezzem azonosulásomat az ELLENPONTOKkal. Azt mondtam, minden pontjával 

egyetértek. Volt ebben a helyzetben valami ironikus fintor. Ez volt az egyetlen fórum az 

akkori Romániában, amelyik igazán kíváncsi volt a véleményemre. Persze ez groteszk 

helyzet, de mi lehet nagyobb öröm az ember számára, mint az, ha azonosulhat önmagával? 

Nem volt muszáj hazudnom, szerepet játszanom. És amikor nagy fenyegetések közepette 

elengedtek, akkora nyugalom volt bennem, amit én korábban, őszintén mondom, soha nem 

tapasztaltam. Az ELLENPONTOK számomra, személyes életemben különös értéket jelent. 

Nem pusztán arról volt szó, hogy az elmúlt hatvan évben Trianon után, az milyen fontos 

szöveg volt. S hogy milyen erkölcsi értéket jelentett, azoknak az embereknek a bátorsága, 

akik létrehozták Itt arról a személyes élményről beszélek, ami aztán radikálisan 

megváltoztatta az életemet. Túlzás nélkül mondhatom, katartikus volt. /303. o./ 

Attól kezdve az egyetemen minden napot ajándéknak tekintettem, ottmaradásomat 

csodának. Újra és újra el kell mondanom, hogy én akkor tértem meg. Az az élmény, ami ott a 

rácsos ablakon belül eltöltött, az a békesség nem volt számomra másképpen értelmezhető, 

mint azzal, hogy van Isten. Ő juttathatott el arra a kegyelemre, hogy átérezhessem: nincs 

nagyobb harmónia, mint amit az igazság vállalása adhat. Az erőt a vállaláshoz magamból nem 

meríthettem. Iszonyúan féltem addig. Ezután mindig megvolt a kellő nyugalom, ami a 

veszélyhelyzetben lévő embernek szükséges, hogy védekezni tudjon: a lélekjelenlét, amit 

most már metafizikai értelemben is kijelenthetek: a Lélek jelenléte. (...) Kellett vállalnom azt 

a látszatot, hogy az ottmaradásommal akartak kompromittálni. Vajon nem lettem-e 

kollaboránssá? – kérdezték a kívülállók. Ugyanaz a játék volt, mint Szőcs Gézával; állást 
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ajánlottak neki. Úgy alakították ezeket a helyzeteket, hogy félreérthető kép alakuljon ki az 

érintettekről. 

K: Milyen indokaik voltak a gyűlölködőknek, akiket említettél? 

CSGYÉ: Szerintem ez a dolog teljesen irracionális és tudatalatti folyamatokkal kapcsolódott 

össze. Ez elhárítási mechanizmus. Nem vagyok pszichológus, de azt hiszem, hogy az ember a 

saját lelkiismeretét nyugtatja azzal, hogy azt, aki meri vállalni, amit ő nem mer, kompenzatív 

alapon negatív figuraként jeleníti meg. Ez esetben a gyáva ember dühe fejeződik ki abban, 

hogy az ellen fordul, aki merte vállalni, amit ő nem. Senkit nem akarok bántani, csak 

megérteni a dolgokat. 

Szőcs Gézáról olyan szóbeszédeket indítottak el egyesek, amiket most már módomban áll 

ellenőrizni. Engem mindig izgatott, hogy működik ez? Tavaly voltam Hollandiában, és 

megkerestem Hermann Jancsit.
12

 Ő volt az, akire hivatkozva, sok rosszat mondtak Gézáról. 

Beke György azt állította, hogy szegény Hermann Jancsinak is azért kellett elmenni az 

országból, mert Szőcs Géza ráhozta a szekusokat. Meg kellene kérdezni Jancsit is, de nekem 

határozottan azt mondta: soha eszébe nem jutna, hogy Gézát azzal vádolja, hogy ráhozta a 

szekut. A másik vád, hogy mikor Szőcs Géza kiment Svájcba, egész Nyugat-Európát bejárva, 

mindenkit „letarhált”, többek közt Hermann Jancsit is. Ezt is megkérdeztem, s azt mondta, 

soha tőle nem kért pénzt. A másik cáfolat az, hogy Ara-Kovács és Tóth Karcsi soha az életben 

nem mondták, hogy őket Szőcs Géza elárulta volna... Ha az ember a saját ügyeit magára 

vállalja a szekuritátén, azzal legfeljebb csak magának árthat... Az én esetem egyértelmű volt: 

vagy kirúgnak, vagy meghagynak. Ha a szekuritáté kapujáig vállaltam a közösséget, kutya 

kötelességem a kapun belül is vállalni.
13

 

Gáll Ernő a KORUNK akkori főszerkesztője szintén beszél a vitákról, ellentétes 

indulatokról, saját kételyeiről és felismeréseiről. De már másnap, a kolozsvári főtéren 

találkozván, aggályoskodik, hogy az általa említett neveket jó volna kihagyni a szövegből. 

Felteszem neki a kérdést, hogy szerinte lehet-e a gyanakvás és gyanúsítás légkörét érzékeltetni 

egy konkrét korra vonatkoztatva, anélkül, hogy a gyanakvó és gyanúsító embert a maga 

konkrét mivoltában ábrázolnám? A /304. o./ kérdés elgondolkoztatta, a döntést elhalasztotta. 

Miután visszaküldte az átjavított szövegét, ’91. július 25-ei levelében kijelentette: nem akarja, 

hogy bizonyos erdélyi személyiségek nevei és a velük kapcsolatos szövegek megjelenjenek Íme 

a maradék! 

GE: Számomra a legpozitívabb, amit az ELLENPONTOK csinált, az a Madridi 

utókonferenciához eljuttatott Memorandum volt. Az egy olyan érett politikai dokumentum, 

ami szerintem máig tökéletesen érvényes. Akkor kezdtem el őket valóban komolyan venni. A 

dokumentum olyan politikai érettségről és tisztánlátásról tanúskodott, ami előtt nekem is le 

kellett vennem a kalapomat. (...) Az erkölcsi, szellemi ellenállás, amit én képviseltem, a 

legalitás határain belül maradt. Elfogadtam az illegális tevékenységet is, de attól tartottam, 

hogy az egy csomó ember kiiktatásához vezet. Az ELLENPONTOK után következett Molnár 

Gusztáv a LIMESekkel. Aki illegális útra lépett, azt valósággal kinyomták országból. Nagyon 

fájdalmas szellemi veszteség volt. Balogh Edgár és más régi kommunisták, szocialisták 

számára elfogadhatatlanok voltak bizonyos dolgok Azt mondták, hogy Szőcsék 

együttműködnek a SZER-rel, márpedig az ellenforradalom, és az amerikai imperializmussal 

való együttműködés. 

K: Ezt Balogh Edgár komolyan gondolta? 

GE: Halálosan komolyan. A múltkor is szó volt valamelyik nyilatkozatában, hogy nem a 

hatalom ellen, hanem azon belül kell elérni a célunkat. Ő egyébként egy abszolút becsületes 

ember, aki inkább csak végigszenvedte a mozgalmi életet, nem volt haszonélvezője 

                                                
12

 Hermann János református lelkész holland nőt vett el feleségül, aki Erdélybe költözött. Néhány év után a 

szekuritáté állandó zaklatása közepette kitelepedtek Hollandiába. 
13

 BCSGYÉ. 8-17. old. 
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semminek. (...) Nekem, akinek semmi baja nem történt, nincs erkölcsi jogom megítélni azt, 

aki benne volt a pácban, de azért nem szabad lett volna a kolozsvári magyar konzulátust 

bemártani. Ebben a kolozsvári miliőben legalábbis ez a hír járta. Olyan vélemények alakultak 

ki, hogy mit akarnak ezek a sihederek, akik a magyar intézményeket veszélyeztetik... hogy ez 

csak a fejünkre hozza a szekuritátét. Állítólag most, amikor Szőcs Géza visszajött, Fodor 

Sanyi odament hozzá, s azt mondta: neked volt igazad. 

K: Próbáljuk meg körüljárni az illegális tevékenység negatív vetületét. Vajon akkor is 

emigráltak volna ezek az emberek, ha az intézményes magyarság melléjük állt volna? Ha 

további életüket, mintegy védőhálóban oldhatták volna meg? Volt erre példa 

Lengyelországban, Csehszlovákiában... 

GE: Ez a védőháló Erdélyben nem működött. Ezek az emberek elszigetelve érezték magukat 

és ellenállásukat az elszigeteltség és a terror együtt megtörte. Én azt, hogy elmentek, nem 

elítélően mondom. Csak megállapítom a tényt. Most mégis azt mondom, hogy ennek a 

veszteségnek az árán is – ezt meg is írtam (A bukaresti A HÉTben, 1990. márc. 8-án 

megjelent cikkére céloz) – az ELLENPONTOKnak kivételes szerepe volt az erdélyi 

magyarság ellenállásában. 

K: Semmilyen összetartás nem volt? Ezek az emberek teljesen magukra maradtak? 

GE: Keszthelyi Gyula a barátom volt, ő tájékoztatott a fia sorsáról. Szőcsékkel nem voltam 

közelebbi nexusban. Csak Cs. Gyimesi Éva jött be a KORUNK szerkesztőségébe: pénzt 

gyűjtött a Géza számára. Természetesen adtam. De nem voltam meggyőződve arról, hogy 

helyes, ha Éva így kiszolgáltatja magát. Nem /305. o./ tudtam eldönteni, mi a fontosabb: a 

szolidaritás, vagy a nevelői-oktatói munkája? Ez egy rettenetes dilemma volt.
14

 

Tóth Sándor, abban az időben egyetemi tanár Kolozsváron, jelenleg az „erdélyi gettó”-

nak becézett újpalotai lakónegyedben kapott lakást, több más áttelepedett „vezető 

értelmiségivel” együtt. Elmeséli, hogy a fia, aki akkor Pesten, jelenleg Skóciában él, ’82 

karácsonya táján hazaérkezett Kolozsvárra, és Szőcs Géza hogyléte felől érdeklődött. Bár az 

apja próbálta „saját és Szőcs érdekében” visszatartani, meglátogatta a kórházban ápolt 

barátját. Ő csempészte volna ki a hírt – az ABC TÁJÉKOZTATÓ alapján idéztem –, amiről 

Szőcs Géza a BB86-ban azt mondta, pontatlan, ami bizonyos házkutatásokat, 

letartóztatásokat illet, mert ő is pontatlanul kapta? Ez azért is valószínű, mert ’83 

márciusában újra hazalátogatott Kolozsvárra, s érkezése után nem sokkal ebéd mellől vitték 

be a szekuritátéra. Azzal vádolták, hogy ellenzéki postásszolgálatot teljesít. Aláírattak vele 

egy nyilatkozatot, hogy ha még egyszer valami törvénybe ütközőt tesz, akkor annak 

következményei lesznek, s hogy megfogadja: nem vét a román törvények ellen. De őt kellene 

megkérdezni – nyilatkozza Tóth Sándorné.
15

 

TS: Nekem Kányádi Sándorral volt vitám az ELLENPONTOKról. Ő akkor a hatalom 

felesleges provokálásának tartotta. Attól félt, hogy súlyos árat kell még fizetnünk érte. Az 

ELLENPONTOK idején már csak a túlélés lehetett a cél. Reményik Sándor jelszavára 

redukálódott az egész bölcsességünk: megmaradni, ahogy lehet. Túlélni a rettenetet. Az első 

derengést az alagútban Gorbacsov jelentette, a változás lehetősége a Birodalom központjában. 

De hol voltunk még ettől 1982-ben? Hát ennek az „ahogy lehetnek” a jegyében eljutottunk 

1989 decemberéig... életképesen, megújulásra készen. És ebben az ELLENPONTOK szerepe 

nagyon fontos. Az én álláspontom a Kányádival való vitámban az volt, hogy akkor 

politikailag az ELLENPONTOK volt az „ahogy lehet” maximuma. Azzal, hogy már a puszta 

léte is reményt csepegtetett a csüggedőkbe, hála a nyugati adóknak – sokakba. Meg azzal, 

hogy megint egyszer a nyugati nyilvánosság elé vitte az ügyünket, mégpedig kompetenciával, 

dokumentáltan... hazai szamizdat voltánál fogva, minden hasonló esetnél hitelesebben.  

                                                
14

 BGE. 6-10. old. 
15

 Dr. Tóth Bálintot, Tóth Sándor fiát levélben kerestem meg az apától kapott skóciai címen. Válasz nem 

érkezett. 
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K: Mi volt a Kányádi Sándor álláspontja? 

TS: Ő akkor azt tartotta a legfontosabbnak, hogy mire bekövetkezik a változás, a román 

értelmiség legjobbjai felébredjenek a velünk szembeni gyanakvásból, hogy megismerjenek, 

hogy számíthassunk rájuk. Ennek jegyében szőtte már régebb óta jó kapcsolatait román 

költőtársaival. Akkoriban Ion Alexandruval, aki igen jó költő és hitbuzgó ortodox keresztény. 

Sándor azon a nyáron beutazta vele Magyarországot, elvitte Illyés Gyulához is. De főleg a 

magyar kereszténység kulturális értékeivel ismertette meg, mert eziránt tudta fogékonynak. 

Szóval ezt a kényes, személyes kapcsolatmelegítő törekvését, annak eredményeit féltette attól 

a revendikatív direktségtől, amit az ELLENPONTOK képviselt. /306. o./ 

 

Az eddigi megnyilatkozásokból egyértelműen kitetszik, hogy az ELLENPONTOK egyik 

legmarkánsabb bírálója Kányádi Sándor, közismert költő, aki nem csak Magyarországon 

fordult meg évente többször, hanem Nyugatot is beutazta akkor, amikor sokan évtizedekig 

nem kaptak útlevelet sehova, nem akarnám észrevenni azt sem, hogy tevékenységével a román 

diktatúrát reklámozza. („Ha Kányádit kiengedik, akkor mégsem lehet a román vezetés olyan 

embertelen és antidemokratikus, mint azt némely forrófejűek állítják.”) Bírálatának stílusáról, 

okairól, rejtélyéről többen is nyilatkoztak – elsősorban ő maga – de az elhangzottakat nem 

kívánták nyilvánosságra hozni (Lásd az 5. és 6. függeléket). Nemcsak őt, mindenkit 

igyekeztem megkeresni, akiről név szerint kiderült, hogy annak idején fenntartásait 

hangoztatta. A velük készült interjúrészletek betűrendben követik egymást. 

 

 

BALOGH EDGÁR Kolozsvár 1991. márc. 6. 

 

K: Több erdélyi értelmiségi úgy nyilatkozott, hogy ön egyike volt azoknak, akik nem 

rokonszenveztek az ELLENPONTOKkal és az ellenpontosokkal.  

BE:   Én nem értem, honnan származhat ilyen hír. Volt egy filozófiai csoport Tamás Gáspár 

Miklósék, az úgynevezett Bretter-csoport. 

Ezek ellen az volt az irodalomkritikai kifogásom, hogy bizonyos mértékig egyfajta 

liberalizálódással az anarchia felé mutattak utat, és nem a kisebbségi magyarság önszervezése, 

és népszolgálata felé. Egy sor filozófiai munka mellett. amit becsülök, egy teljesen külön úton 

mentek... Az ELLENPONTOK volt az, amelyik, hogy úgy mondjam javított ezen a helyzeten, 

mert abban már a kisebbségi magyarság sérelmeit szóvá tették. Nem tudom, hogy azonos-e a 

két csoport? Lehet, hogy kereszteződések vannak a két csoport közt, de az ELLENPONTOK. 

amit Szőcs Géza csinált, meg Ara-Kovács Nagyváradon, az ellen soha semmiféle kifogásom 

nem volt. 

K: Nem akarom önt bosszantani, de idézem Cs. Gyimesi Éva véleményét, aki azt mondja, ön 

annak idején azt hangoztatta, hogy „ezek a szocializmus ellenségei”. mármint az 

ellenpontosok. 

BE: Először is az ELLENPONTOKról soha nem nyilatkoztam Cs. Gyimesi Évának. Soha! 

Semmiféle okom nem volt az ELLENPONTOKkal kapcsolatban nyilatkozni. Hogy az 

anarchikus gondolkozásra fölcserélni a szocializmus gondolatát, ezt helytelenítettem. Én 

szocialista gondolkodású vagyok és a szocializmus árulóival a Ceauşescu, Pol Pot, Rákosi, 

Sztálin csoporttal szembenállok. Hát öt évig börtönben is voltam! Gyimesi Éva nem egy 

politikus lélek, ő egy tudományos szaklélek. Kitűnő vezetője a magyar tanszéknek.(...) Az én 

unokám nála tanult. Mondtam neki: „Éva, te vagy az érték ott a tanszéken – voltak nagyon 

gyenge tanerők is – tarts ki annak a színvonalnak a képviseletében a tanszéken. Ne politizálj! 

Nem az fontos!” Lehet, hogy ezt értette félre. 

K: Az ön fiánál, Balogh András sepsiszentgyörgyi rendezőnél volt házkutatás annak idején? 

/307. o./ 
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BE: Igen, kétszer is.
16

 Erről be is számolt nekem. Elvittek egy csomó könyvet. De hát itt 

Szőcs Géza – akit most nagyon megszerettünk, mert hazajött –, hogy úgy mondjam, a 

konspirációs szabályokat nem tartotta be. Ügyetlen volt. Ez a hiba a fiatal, hogy úgy mondjam 

forradalmárokkal előfordulhat. Én Prágában lettem kommunista, egyetemi éveimben, 

ismertem a konspiráció szabályait. András akkor nagyon haragudott Gézára, mert hogy 

bekeverte. A szerencsétlen Szőcs Gézát akkor már követték, így hát akaratlanul lebuktatott 

embereket. Nohát ezért volt a konfliktus, de ez csak bírálat formájában jelentkezett. Az 

ügyetlenség bírálata, nem elvi bírálat. Ezeket a dolgokat mind tisztázni lehet, és tisztázni is 

kell. Tessék megkérdezni Kányádi Sándort, hogy ő bírálta-e?
17

 

 

BEKE GYÖRGY Budapest 1991. aug. 5. 

 

BGY: Az ELLENPONTOK ügyét előbb nem értettem; hogy miről is van szó? Sajnos nem 

került a kezembe egyetlen példány sem. Szőcs Gézát ismertem, Keszthelyi Andrást is. 

Leginkább pletykákból tudtam az ügyről. Voltak, akik olvasták, vagy legalábbis pontosabbat 

tudtak róla. Egyfajta reveláció volt a számomra, mert nem értettem egyet elsősorban a 

diktatúra magyarellenes élével. A szamizdat megerősített abban, hogy a fiatal nemzedékekben 

is él a nemzettudat. Az volt a hamis elképzelésem, hogy mi, idősebbek őrizzük még a 

magyarságtudatot, amennyire tudjuk, de talán a következő nemzedék már eleve 

reménytelennek tartja ezt. Szerintem az ELLENPONTOK egyik következménye, hogy Balázs 

Sándor kolozsvári professzor, akit ugyebár hosszú időn keresztül a dogmatikus marxizmus 

képviselőjének hittünk, a nyolcvanas évek közepén maga vállalkozik újabb szamizdat 

kiadására. Ebbe az első perctől kezdve engem is be kívántak venni. Legyőzve gyávaságomat, 

félelmemet, az infarktusom okozta traumát, Pálfi Géza álnéven jelentkeztem a KIÁLTÓ SZÓ-

ban.
18

 Az ELLENPONTOK tehát számomra később vált tisztázó erejűvé. Azt, hogy 

Nagyváradról indult ki, nem is tudtam akkor. Voltam Váradon az Ady-kör meghívottjaként, 

aztán mikor ti egy beadványt készítettetek, hogy legyen Nagyváradnak egy irodalmi 

folyóirata, azt én is aláírtam. Gyimesi Éváék tiltakozást adtak ki az egyetemet végzett magyar 

fiatalok moldvai kihelyezése ellen, ezt is minden további nélkül aláírtam. Persze ezek legális 

akciók voltak. Viszont az ELLENPONTOK szellemisége, maga a gesztus radikálisabb 

üzenetet közvetített. Személyes szembehelyezkedésemre a hatalommal ezért az 

ELLENPONTOK nagy hatást gyakorolt. (...) /308. o./ 

K: Visszakanyarodnék ’82 nyarára... Egy bizonyos kolozsvári szekus, Oprea, több kolozsvári 

írót is megkérdezett, hogy tudnak-e valamit az ELLENPONTOKról, s hogy kiket sejtenek 

mögötte? Téged nem kérdezett? 

BGY: Kérlek szépen én szekuritátés kihallgatáson sohasem voltam. Nem voltam olyan 

viszonyban velük, hogy ezt megkérdezzék tőlem. Én egyszerűen rettegtem tőlük. Van egy 

diákkori barátom, Aulich Sándor, aki Sepsiszentgyörgyön volt szekuritátés tiszt, 

kényszerűségből. Nagyon rendes ember, kiderült később. Míg szekuritátés tiszt volt, 

elkerültem, pedig többször hívott a házába.  

                                                
16

 Mint korábban olvashatták, Balogh András csak egy, ‟82. nov. 7-én tartott házkutatásról számolt be. Viszont 

barátja dr. Márkó Imre határozottan állította, hogy októberben, közvetlenül a Szőcs Géza távozása után már 

tartottak egy házkutatást. Balogh Edgár emlékezése Márkó álláspontját támogatja. A helyzet mégsem egészen 

egyértelmű, ugyanis Szilágyi Júlia szintén határozottan emlékszik arra, hogy ő '83 tavaszán, egy konferencián 

járt Sepsiszentgyörgyön, s ottani ismerősei – többek közt Baloghék és Márkóék – háborogva mesélték, hogy 

Szőcs Géza megint ott járt, s újból házkutatásokat tartottak utána. 
17

 BBE. 1-5. old. 
18

 A Kiáltó Szót hangvétele mellett az is megkülönbözteti az Ellenpontoktól, hogy Magyarországon nyomták, és 

mindössze 1. szám jelent meg. Tóth Sándor szerint öt számra való anyag állt készen. Hogy miért csak egy 

jelent meg, annak kutatása is „megérne egy misét”. 
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K: Úgy néz ki, Kolozsváron két táborra oszlott a közvélemény: egyik, kisebb részük 

szolidarizált, a másik fenntartásait hangoztatta, vagy elítélte a szamizdatot...  

BGY: Nekem Szőcs Gézával szemben volt némi fenntartásom, nem az ELLENPONTOKkal 

kapcsolatosan. Amikor a FELLEGVÁRt szerkesztette, megjelent abban egy nagyon méltatlan 

interjú Bréda Ferenccel. Nem tudom visszaidézni az interjú egészét, de arra emlékszem, hogy 

az egyetemi professzorok ellen irányult. Én rendkívül nagyra becsülöm Antal Árpádot.
19

 

Csendes ember, de amikor kellett, memorandumokat adott be a magyar tanszék érdekében. 

Nem úgy volt ellenzéki, hogy kiállt a piacra. Ez a támadás ellene irányult. Megkérdeztem 

Antal Árpit, azt felelte, hogy az egész szamárság. Odament hozzá Bréda Feri, hogy tanár úr, 

én doktorálni szeretnék. Erre Antal: édes fiam, ez nagyon jó, de én nem doktoráltatok, nekem 

nincs jogom erre. Meg hát előbb le kéne államvizsgázni, és publikálni kell. Ez a feltétele, 

mást nem is mondhatott Antal Árpád.
20

 Ezt nagyon kiforgatták, az egésznek olyan hangvétele 

lett, hogy az egyetem nem pártolja azt, hogy a magyar fiatalok továbbképezzék magukat. Én 

akkor utcai beszélgetésben Szőcs Gézával – mert különben szerettem, a fiammal jó 

barátságban volt – kicsit összezördültem. Egyébként nagyon jó érzéssel vettem tudomásul, 

hogy Szőcs Géza, egy Amerikában megjelent írásában, „Az uniformis látogatásában” név 

szerint mellettem foglal állást, mégpedig a „Boltívek teherbírása” című kötetem ellen indult 

kampányban. Amikor a FELLEGVÁRban megjelent az az interjú, idősebb szerkesztőként 

megmagyaráztam neki, hogy ezt nem lehet csinálni. Nem lehet így támadni egy embert – bár 

nem volt a neve kiírva, de mindenki tudta, hogy róla van szó –, jelesen Antal Árpádot. És 

egyáltalán nem lehet az egyetemet úgy feltüntetni, mint amelyik gátolná a magyar fiatalok 

előrehaladását. Annak az egyetemnek a tanára Cs. Gyimesi Éva is!... Tóth Károlyról akkor 

még nem is hallottam. 

K: Arra vissza tudnál emlékezni, hogy az ELLENPONTOKkal kapcsolatban milyen viták 

folytak az írók közt?  

BGY:  Nem vitatták, hanem beszéltek róla. 

K: Volt egy olyan eset, hogy Cs. Gyimesi Éva pénzt gyűjtött a Szőcs Géza orvosának, 

ajándékra... 

BGY: Megmondom őszintén ezt sem tudom. Én, mint a bukaresti A HÉT munkatársa, postán 

kaptam a fizetésemet. Nem az Írószövetség kolozsvári fiókjánál, /309. o./ ahol az UTUNK 

belső munkatársait fizették, illetve a KORUNKnál, ahol a korunkosokat. Hogy Éva kért-e 

tőlem pénzt? Nem emlékszem. 

K: Van egy kényelmetlen kérdésem. 

BGY: Mondjad nyugodtan. 

K: Akkoriban azt mondtad volna, hogy Szőcs Géza kapott egy pofont, és elárulta a társait, s 

ezt még a LE MONDE is megírta... ? 

BGY: Hát öregem, ezt nagyon rosszul mondja az a valaki. Szőcs Gézával csakugyan nem 

értettem egyet valamiben. Nem tudom, hogy a szekuritátén csakugyan kapott-e pofont vagy 

sem... Én biztos nem olvastam a LE MONDE-ot, nem is tudok franciául. Viszont volt egy 

fenntartásom, amit több embernek is elmondtam, lehet, hogy ez falsult el. Állítólag Géza 

olyan megjegyzést tett, hogy a magyar konzul, Rudas László csempészte be az 

ELLENPONTOKat Romániába. Ezt nem Szőcs Géza mondta nekem, ezek pletykák voltak. 

Mikor megkérdezték tőle, hogyan mondhatott ilyet, állítólag azt felelte, hogy őt nem érdekli 

Kádár Magyarországa. Őszintén megmondom, ez engem felháborított. Nincs Kádár-

Magyarország, nincs Horthy-Magyarország...  

K: Ezt másnak mondta Géza, nem neked?  

BGY:  Másnak, nem tudom pontosan, kinek... 

                                                
19

 A reformkori irodalom tanára Kolozsváron. 
20

 A doktorátus alapfeltétele a kommunista párttagság volt. 
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K: Kányádi Sándor azt mondta, neki mondott olyat Szőcs Géza, hogy őt nem érdekli Kádár 

Magyarországa... 

BGY: A pletyka szintjén jutott el hozzám.(Megj.: A magnóra mondott szövegben megnevezi 

hírforrását; az általa kijavított interjúszövegben azt a mondatot kihúzta.) Ez a fajta vélekedés 

felháborított. A mai napig kitartok amellett, hogy nincs Kádár-Magyarország, nincs Horthy-

Magyarország, nincs Rákosi- vagy Antall-féle Magyarország. Magyarország csak egy van, az 

ottaniak dolga, hogy milyen társadalmi rendszer legyen hatalmon. Az anyaország nekem szent 

volt minden körülmények között. Édesanyám volt, én Kádár-Magyarország ellen sem tudtam 

volna ilyet mondani. Hangsúlyozom, nem nekem mondta Szőcs Géza, remélem nem is volt 

igaz a kijelentése. De ha igaz, továbbra is fenntartom, hogy rosszul mondta. Még valami... 

kisebbségi helyzetben megengedhető, hogy is mondjam, bármilyen lódítás, ha az illetők 

önmaguk védelmében mondják. De nem keverhetik bele Magyarországot! Itt volt az egri 

tanácskozás, amit az Erdélyi Szövetség hívott egybe, pillanatnyilag én vagyok az elnöke. 

Meghívtuk az RMDSZ vezetőit. Nem jöttek el. A román sajtóban az RMDSZ egyik vezetője 

úgy nyilatkozott, hogy nem hívtuk meg. Ez engem nem bánt. Azt sem bánom, ha azt 

mondják, hogy nacionalista meg revizionista vagyok. Ha magukat tudják menteni az én 

személyem bírálatával, elfogadom a harcmodort. De ha Magyarországot szidják, azt nem 

fogadom el. 

K: Még egy „pletykát” kell tisztáznom. Hermann Jancsit ismered?  

BGY:  Hogyne. 

K: Na most, amikor Jancsiék kitelepedtek Hollandiába, te állítólag azt mondtad volna, hogy 

itt is Szőcs Géza van a háttérben, mert rávitte a szekut. Ne haragudj, ezt is tisztázni kell, mert 

ahol az autentikus hírközlés nem működik, ott a pletyka is hiteles hírforrásként funkcionál. 

BGY: Persze, tisztázzuk, semmi kifogásom ellene. Hermann János a jó barátom, mind a mai 

napig. Írtam is róla, jártam is nála Hollandiában. Én egyetlen dolgot /310. o./ tudok róla, hogy 

már kint Hollandiában Szőcs Géza felhívta, és valami segítséget kért tőle. Ezt tudom, ezt sem 

ő mondta. Hermann Jancsi annál korrektebb fiú, minthogy bárkiről rosszat mondana. Ő azért 

ment el, mert a holland felesége nem bírta a zaklatásokat.  

K: Itt nem erről van szó.  

BGY:  Akkor kérdezd meg Jancsit. 

K: Tehát nincs semmi alapja annak, hogy azt mondtad volna, hogy Géza miatt zaklatta a 

szeku Jancsit? 

BGY:  Hogy Szőcs Géza rávitte a szekusokat, ezt mondják?  

K: Olyan értelemben – gondolom én –, hogy gyakran kihallgathatták abban az időben. 

BGY:   Akkor Hermann Jánost miattam is kihallgathatták volna. A „Búvópatakok” című 

könyvemben egész fejezetet írtam róla.  

K: Megpróbáltam kideríteni, hogy működik a „pletyka”. 

BGY: Ilyen az a közélet, amelyben nincs nyilvánosság. A teljes nyilvánosság, minden 

szembesítés híve vagyok. 

K: Még egy kérdés, részemről az utolsó... Bizonyára te is hallottál találgatásokat, hogyan 

buktak le azok az emberek... Neked volt erről elképzelésed?  

BGY: Nézd, elképzelésem nincs, pletykákat tudok. Ilyen pletyka – mert úgy látszik, 

érdekelnek a pletykák –, hogy a New York palota sarkán Szőcs Géza és Keszthelyi lapokat 

adott át egymásnak, ezt figyelték és lefényképezték. Keszthelyi András kitelepülése? A 

körülmények kicsit elgondolkoztattak. Azt hittem, egyszerűen ki akart telepedni. (Megj.: 

Ehelyt kifejtette, mi volt a gyanús Keszthelyi kitelepedésében, utólag azt a részt kihúzta.) Egy 

kicsit romantikusnak tartottam Szőcs Géza időzését valahol a Gyimesekben. Ez is pletyka, 

vele én erről soha nem beszéltem. Tudja a fene, ha valakit a szekuritáté figyel, és annyira a 

nyomában vannak, el tud-e rejtőzni? Én inkább a fantáziát éreztem sok mindenben. Az 

viszont tény, hogy üldözték. Én közvetlen szomszédja voltam Cs.Gyimesi Évának és Cseke 
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Péternek. Amikor fenntartásaimat hangoztattam Szőcs Gézával kapcsolatban, Cs. Gyimesi 

Éva teljes erővel, és minden szempontból támogatta Szőcs Gézát. Ez engem nagyon 

elgondolkoztatott, mert bár vannak Évának hangulat-megnyilvánulásai, erkölcsi ítélete 

nagyon megbízható. Nekem nagyon sokat segí tett abban, hogy bennem a képet tisztázza.
21 

 

FODOR SÁNDOR Kolozsvár 1991. június 17. 

 

K: Önt úgy kérdezem, mint akiről azt mondják, bizonyos fenntartásokkal kezelte az 

ELLENPONTOK akciót. 

FS: Bevezetésképpen szeretném leszögezni: én nem voltam forradalmár és most sem vagyok 

az, amikor divat. Nem voltam a Kommunista Párt tagja, viszont most tagja vagyok az 

RMDSZ-nek. Nem vagyok forradalmár, mert gyűlölök mindenfajta erőszakot. Azt is látom, 

hogy a sorsunkon alapvetően, mégiscsak nekünk kell /311. o./ változtatni, megítélésem szerint 

csendes és kitartó munkával. Ez meghatározza viszonyulásomat az ELLENPONTOKhoz is. 

Eleinte csak hallottam, hogy van ilyen. 

K: A SZER-en keresztül? 

FS: Igen, természetesen. De máshonnan nem tudtam. Meg kell mondanom, hogy a belügyi 

szervek kérdezgettek időnként. Florian Oprea, aki a törvényesség keretei között maradt, soha 

belőlem kipréselni olyat nem akart, amit nem akartam mondani. 

K: Ezek alkalmi beszélgetések voltak? 

FS: Olyasmi... Találkoztunk az utcán, megkérdezte, hogy vagyok, s amellett azt is. 

K: Nem hívatták be a szekuritátéra? 

FS: Ellenkezőleg. Én ragaszkodtam hozzá, hogy a szekuritátéra hívjanak. Az egy állami 

intézmény, én állampolgár vagyok, nem szeretek randizni, nem vagyunk annyira jóban... Nem 

voltam szekuritáté üldözött, fejezzük is be ezt a témát.  

K: Említette, hogy meg-megkérdezgették. 

FS: Más barátomtól kérdezték az ELLENPONTOkat, tőlem soha. Másrészt, azt hiszem, épp 

Szőcs Géza mondta nekem, hogy direkt hagytak ki bennünket – mármint az ELLENPONTOK 

készítéséből – mert hogy túlságosan exponáltak voltunk. Én a kompromisszumok embere 

vagyok, de nem a minden áron való kompromisszumoké. Ellenőrizni lehet, én 

kezdeményeztem azt a tiltakozást, amit öt egyetemi tanár és ugyanannyi író írt alá a 

szentpéteri templom megmentése érdekében.
22

 Én felálltam az írószövetségi gyűlésen az 

elnök és a pártelvtársak jelenlétében, amikor jelöltek az országos kultúrkonferenciára mint 

pártonkívüli díszpintyet. Megmondtam, hogy nem tartom magamat megfelelőnek, mert nem 

tudtam elintézni, hogy tehetséges magyar fiatalokat felvegyenek az írószövetségbe. Mert 

büszke voltam arra, hogy a díjaknál többnyire azoknak ítélt a zsűri, akiket én javasoltam. 

Ezúttal mégsem kaptak díjat. Éreztem, hogy eljött az idő, amikor meg kell mutatni, hogy 

semmiféle közösséget tovább velük nem vállalok. Arról, hogy az ELLENPONTOKat Szőcs 

Gézáék szerkesztették, én akkor szereztem tudomást, amikor Géza már kiszabadult. Akkor 

sem jött, hogy elhiggyem. Nem láttam Gézát az agilis szerkesztő szerepében, aki nagyon 

pontos információkat szed össze, mert nagyon pontos volt az ELLENPONTOK. Aztán 

mégiscsak el kellett higgyem, hogy Géza szerkesztette.  

K: Elsősorban nem Géza szerkesztette. 

FS: Nem? Én ezt még ma sem tudom. Én az olyan lapot, amelyik ilyen kis példányszámban 

jelenik meg, valahogy nem tartottam létjogosultnak. Bár egy nagy haszna volt. Kifelé 

tájékoztatott. Azt sem tudtam, hogy Gézáékat az ELLENPONTOK miatt tartóztatták le. 

K: A Szőcs Géza szüleivel nem beszélt arról, hogy mi van a fiukkal?  
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 BBGY. 3-4., 6-15. old. 
22

 Az említett egyházi épület egy modernizációs terv útjában állt. 
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FS:   Dehogynem! A vejem Géza sógora volt. Ők sem tudtak sokat. Olyan volt sajnos a 

korszak, hogy talán lényeges dolgokról nem beszéltek az emberek. Én /312. o./ például mai 

napig nem értem, hogy lehet egy klinikán, vagy kórházban elrejtőzni... Na most Gézával 

kapcsolatban. Én nagyon szeretem ezt a fiút, s ennek teljesen szubjektív okai vannak: nagyon 

jó barátságban volt – tényleg nem udvarolt neki – a nagyobbik lánykámmal, aki meghalt. 

Nagyon szép versekkel búcsúzott el tőle. Amit nem szerettem benne, az a politizálása. Az a 

tény, hogy most visszajött Erdélybe, minden viszolygást megszüntetett bennem. A mostani 

politikai megnyilatkozásai meglepően bölcsek, nem néztem ki belőle. Ha mostani szemmel 

nézem, nem volt igaz, hogy értelmetlen volt az ELLENPONTOK ügy. Állandóan ébren 

tartotta a figyelmet.  

K: Mik voltak a fenntartásai ? 

FS:   Az hogy nem tudott hatni a tömegek felé, másrészt bajba sodort értékes embereket.  

K: De ezek az áldozatok maguktól is ”produkálódtak”? Szikszainak, a brassói magyar 

tanárnak nem volt köze semmilyen mozgalomhoz, mégis felakasztva találták. Akárcsak a 

színész Visky Árpádot... de sajnos a sort folytathatnám.  

FS: Érthetetlen előttem a Visky esete, már megadták neki az útlevelet, mennie kellett volna... 

Miért gyilkolták meg? Öngyilkos nem lett az biztos! Visszatérve az ELLENPONTOKra, azért 

mondtam Gézának, hogy igazatok volt, mert tulajdonképpen a figyelem ébrentartásában nagy 

szerepe volt a lapnak.  

K: Azt is mondják, hogy némelyek a még meglévő magyar intézményeket féltették a 

retorziótól. Ha ön nem így vélekedett, kik gondolkoztak így?  

FS: Becsületszavamra nem hallottam erről. Hogy némelyek dühöngtek az ELLENPONTOK 

miatt az más. Ők csendben szerettek dolgozni. A nyilvánosságtól féltek. Akkor arra is 

rájöttünk, hogy ha valakit számon tartanak, az bizonyos fokú védettséget jelent. Ezek az 

ellenpontos gyerekek, később Tőkés László, a nyilvánosságnak köszönhetik az életüket. Azt a 

ditrói matematikatanárt, Páll Bélát, amikor elkapták ronccsá verték – személyesen ismerem – 

mert egy névtelen ember volt. Papokról tudunk, akiket meggyilkoltak. Például a Dani Gergely 

nevét biztos nem hallotta. Gyimesbükkről bevitték Bákóba, utána még haza is hozták. Másnap 

halt meg az oltár előtt. Nagyon féltettem az ellenpontosokat. Az intézményeket is, de azoknak 

akkor már nem lehetett ártani.
23

 

 

A Kányádi Sándorral folytatott felejthetetlen beszélgetésre gondolva, megállapíthatom, 

hogy paradox módon leginkább ő vállalja akkori önmagát. Mint az interjú visszavonásának 

ténye is bizonyítja, nem a nyilvánosság előtt. A többiek színvallása csak sejteti, hogy az akkori 

konfliktuózus valóságot, a félelemtől, gyanakvástól, vádaskodástól, acsarkodástól terhes 

légkört igazán Cs. Gyimesi Éva emlékezése érzékelteti. 

 

1983. május 17-ike, az ügy lezárása után, az ellenpontosok sorban elhagyják Romániát. 

Elsőként Ara-Kovács Attila 1983. május 25-én. Tóth Károlyék ’84 júliusában érkeznek Pestre, 

majd négy évi kínlódás után, Kanadát is megjárva, /313. o./ Svédországban telepszenek le. 

’85-ben Keszthelyi András és az egy cikkes Mészáros István távozik formaházassággal. ’86. 

augusztus 31-én Szőcs Géza lépi át a magyar-román határt, Svájcban telepszik le, majd 

Magyarországon él Erdélybe való visszatérése előtt, 1990 első évnegyedéig. A szintén egy 

cikkes Takács Ferenc másfél éves izraeli tartózkodás után állapodik meg Magyarországon. 

Alulírott ’89. március 14-én, az első szabad március éjjelén érkezik Magyarországra. Az 

1989. decemberi temesvári események idején már csak egyetlen ellenpontos marad 

Romániában, Tőkés László, akinek parókiájától – mint tudjuk – indult a tömeg, hogy 

megváltoztassa a megváltoztathatatlannak hitt diktatúrát. 
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 BFS. 1-7. old. 
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Szeged 1992. március 15. 

/314. o./ 
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1. Függelék 
 

BÍRÓ KATALIN LEVELE MOLNÁR JÁNOSNAK 
 

Kedves Molnár János! 

Sajnálattal közlöm, hogy Borbély Ernő azóta sem jelentkezett nálam. Rá vonatkozó 

ígéretem áll. Csak jönne már! 

Az én álláspontom viszont nem változott. Szeretném, ha elhinné nekem: részigazságokat 

nem akarok mondani. Tele vagyok keserűséggel. Egyetlen igényem van: hagyjanak békében. 

Köszönöm egészségemre vonatkozó jókívánságát. Talán 16-án leveszik a járógipszet is. 

 

Üdvözlettel: B.K. 

Budapest 1991. szept. 8. 

 

 

 

 

 

2. Függelék 
 

BÍRÓ KATALIN LEVELE MOLNÁR JÁNOSNAK 
 

Kedves Molnár János! 

Levele meglepett. Az az érzésem, hogy megbántódott. Nem akartam, higgye el! Azt is 

sajnálom, ha félreérthetően fogalmaztam, ugyanis egyetlen kérdése sem volt kellemetlen 

számomra. Esetleg akkor lehetett volna kínos vagy kellemetlen, ha lelkiismeretem nem lenne 

tiszta. Megromlott egészséggel, de jó lelkiismerettel kerültem ki a „pokolból”. 

Önnel szemben, viszont van egy nagy mulasztásom: Ernő itt járt 15-én, kb. egy órát 

időzött; ezalatt mindenről beszéltünk, csak épp találkozót nem beszéltem meg Vele az Ön 

számára. Előreláthatólag e hét végén ismét jön Budapestre. Mulasztásom jóváteendő, ma 

elhozattam a munkahelyemről (még mindig itthon ülök a gipszcsizmám miatt) azt a 

telefonszámot, ahol elérhető lesz 20-21-22-én, véleményem szerint a reggeli órákban. De 

ígérem, hogy ezúttal nem esem a mulasztás hibájába, ha felkeres, amint ígérte. 

A telefonszám: 131 84 73; nem tudom milyen néven van. 

Üdvözlettel: B.K. 

Bpest, 1991.szept. 18. 

Ui. Szabad tudnom, ki kapta a nekem címzett levél első példányát? Kati 

/315. o./ 
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3. Függelék 
 

MOLNÁR JÁNOS LEVELE BÍRÓ KATALINNAK 
 

Szeged, 1991. szept. 23. 

Kedves Bíró Katalin! 

Mivel egy óvatlan mozdulatommal sikerült felébresztenem Önben az Erdélyben oly 

megszokott gyanakvást, azonnal válaszolok. Ma kaptam meg levelét, és...mit tagadjam, leesett 

az állam. Nem is annyira a levéltől, az utóirattól. 

Először is sokat kell leveleznem, napjában gyakran három-négy levél jön-megy, az 

Ellenpontok történetének feltárásában. Hogy ne felejtsem el, mikor, kinek, mit írtam, 

másolatokat kell készítenem. Legutóbbi levélváltásunk alkalmával siettemben rosszul téptem 

ketté a papírt és az eredeti példányból leszakadt egy darab. Ezért küldtem el a másolatot, nem 

gondolván arra, hogy Ön ezt valamiféle fondorlatnak értelmezi. Bizonyítékként – ha van a 

gyanakvást feloldó bizonyíték egyáltalán – az eredeti példányt is elküldöm. 

Másodszor, hogy megbántódtam-e? Amennyiben ügynek lehet tekinteni egy kutatómunkát, 

az ügy érdekében nekem nincs jogom megbántódni. Mintegy hatvan emberrel készítettem 

interjút. Négyen utasították vissza konkrétan, hogy a múltról beszéljenek. Egy igen jelentős 

személyiség pedig beszélt is meg nem is, végül egy éves huzavona után „megbántódtam”, 

miután többször átvágott, és ennek igen-igen szemérmes és mértéktartó módon levélben 

hangot is adtam. Hogy ezek után micsoda szitok- és gyanúsítás- és fenyegetés-áradatot 

zúdított rám, azt sokan el sem hinnék. Még azok sem, akik közelről ismerik az urat. Mindezt 

csak azért mondtam el, hogy nem lehetek elég tapintatos, rengeteg lelkileg, sőt testileg sérült 

ember vitte, cipelte ezeket az ügyeket. (Ön is azt mondja, tele van keserűséggel.) Van-e 

nekem jogom feltépni mások sebeit a történelmi igazság kiderítése végett? Az én elveim 

szerint addig a mértékig igen, ameddig a megkérdezett hajlandó elmenni. Tovább nem 

erősködhetek, nem faggatózhatok. 

Az Ön esetében arról van szó, hogy nem akartam bolygatni tovább az Ön számára 

fájdalmas múltat. Ezért szűkszavú a levelem. Nem bántódtam meg, csak azon töprengek, 

hogy mi a fenétől fog megváltozni a gyanakvás, hallgatás, elhallgattatás idegeinkbe ivódott 

átka, ha nem teszünk semmit, ha hallgatunk. Ne haragudjon! Ön provokálta ki talán kissé 

indulatos őszinteségemet. Leplet reá! 

Köszönöm a telefonszámot, majd próbálkozom. Vagy következő jövetele alkalmával már a 

telefonszám is megváltozik? Sikeres lábadozást! 

Üdvözlettel: M.J. 

(Megjegyz.: Erre a levélre válasz nem érkezett.) 

/316. o./ 
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4. Függelék 
 

ARA-KOVÁCS ATTILA LEVELE LIPOVÁNNÉNAK, A 

NAGYVÁRADI RENDŐRSÉG ALKALMAZOTTJÁNAK 
 

Asszonyom! 

Már ide s tova három éve van alkalmam figyelni azt, ahogy ön és az ön által képviselt 

intézmény az embereket megalázza, kisemmizi; elkövetve mindezt ráadásképpen arra az 

arcátlan elnyomásra, hogy legelemibb jogaikat sem tartják tiszteletben; meggátolják őket, 

hogy szabadon elhagyhassák azt az országot, melyben szerencsétlenségük volt megszületni, s 

ahol sem jól, sem szabadon nem érezhették magukat soha. 

Nem teszek önnek szemrehányást, hisz tudom, hogy abban a pillanatban, amint elfoglalta 

jelenlegi állását a nagyváradi rendőrség útlevélosztályán, lemondott arról, hogy egyéniség 

legyen, hogy szabadon dönthessen, hogy morális súlya lehessen a véleményének – vagyis 

hogy olyan legyen, akinek szemrehányásokat lehessen tenni. Csak abban a hitben 

fogalmazom meg most e levelet, hogy továbbítani fogja a benne foglaltakat főnökeinek. S ha 

azt kérdezi, miért nem fordulok – korábbi szokásomhoz híven – most is közvetlenül a 

legmagasabb hatalmi fórumhoz, erre azt válaszolhatom, hogy nem vagyok hajlandó szóba 

állni efféle emberekkel; a tisztességről alkotott elképzelésem akadályoz meg ebben. Minél 

magasabb funkciót tölt itt be valaki, annál kevésbé alkalmas arra, hogy szóba álljon vele az, 

aki komolyan gondol a demokráciára, s valódi aggodalommal figyeli elnyomott embertársai 

sorsát. Ebben az országban a hatalom felelőssége furcsa, ám mégis logikus egyértelműséggel, 

csak az elkövetett igazságtalanságok forrása lehet s a halmozott tisztségek, rangok és a velük 

járó felelősség, csak a halmozott igazságtalanságoké. 

Nos, ha már elkerülhetetlenül szót kell önökkel váltanom, épp ezért esett önre a 

választásom; önre, aki a ranglétrák alján áll, önre, aki e felelőtlen felelősségben még mindig a 

legkevésbé exponált. Remélve egyben azt, hogy ezzel személyes megaláztatásom is kisebb 

lesz annál, mintha valamelyik feljebbvalójával lennék kénytelen szóba állni. 

Nem vagyok román, de nem érzem Romániát idegennek. Itt születtem – s aki ide születik, 

az tudja csak igazán, mennyire logikus, hogy – ezért nem éreztem és nem lehetett hazámnak 

éreznem soha Romániát. Életem harminc évét itt éltem le, s itt tapasztaltam meg azt az 

elnyomást, kisemmizést, kizsákmányolást és emberi megaláztatást, amely egy életre 

elkötelezett azok mellett, akiket ma és az elkövetkezendőkben újra és újra elnyomnak, 

kisemmiznek, megaláznak... Ha számon kérnék tőlem, hogy fizessem meg taníttatásomat, 

igaz szívvel ezekért a tanulságokért kellene jobbágyságomat valutával megváltanom. 

Az az út, amelyet az önök politikája választott, a biztos összeomlás útja. Nem az önök, 

hanem – a szabad akarata nélkül – önökre utalt huszonkétmillió ember sorsa ejt kétségbe. 

Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan, megadatott számomra az az elégtétel is, hogy rendszerüket 

kiépíteni és működtetni egyetlen pillanatra sem segítettem önöknek. És még a talpnyaló, 

cinkos hallgatást sem vállaltam. /317. o./ 

Örülök annak, hogy ha ritka percekre is, de nehéz helyzetbe hozhattam önöket. Nehéz 

választás előtt állhatnak, hisz ha bebörtönöznek, vagy ha, az egyszerűbb megoldás kedvéért, 

eltesznek láb alól, mint ami széleskörű gyakorlattá kezd válni itt, ezzel magam is csak az önök 

történelmi bűntetteinek bizonyságává válok, s addig is meggyőződésem egy nem despotikus 

társadalomban csak tovább erősödik. 
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Ha viszont visszaadják útlevelemet, és nem állnak utamba, hogy elhagyhassam az 

országukat, akkor megteszik nekem azt a szívességet, hogy az önökkel szemben érzett 

undorom elnyerheti méltó jutalmát, és nyugodt, üldözésektől mentes hétköznapok elé 

nézhetek egy olyan országban, amelyben a törvénytisztelet nincs ostoba és felelőtlen 

akarnokok kényének-kedvének kiszolgáltatva. 

Gyöngeséget kívánok önöknek ahhoz, hogy sorsom dilemmájának alakulását elviseljék; 

akkora gyöngeséget, amekkora azoknak az embereknek a bátorságában munkál, akik román 

létükre inkább a vakvilágot választják, semhogy itt éljenek, vakok által igazgatott saját 

hazájukban. 

A börtönt – vagyis ezt az országot – éppúgy fogadom, mint a szabadságot. Ha 

bebörtönöznek, csak azt az elégtételt adják meg nekem, hogy minden elnyomott nyomorulttal 

itt benn az országban vállalhatok szolidaritást, és melléjük állíthatom jelenlétemet. 

Nem kérek önöktől semmit. Kérni csak tisztességes emberektől lehet, de önökben még 

zsiványbecsület sincs. Csak követelni tudok és akarok. Követelek szabad távozást 

anyanyelvem és jobb meggyőződésem által választott hazámba. Vagy ha itt kell maradnom, 

akkor követelem a bebörtönzésemet, mert ilyen körülmények között ebben az országban csak 

börtönben lehet tisztességgel élni. 

 

Nagyvárad, 1983. február 

Az önök iránt érzett mély 

megvetéssel, 

A.K.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Függelék 
 

KÁNYÁDI SÁNDOR LEVELE MOLNÁR JÁNOSNAK 
 

Tisztelt Uram, 

köszönöm, hogy szavának állt, s elküldte ezt a nem is tudom mit. Kár volt találkoznunk, 

mert abban, amit az én történeteimből összehordott, nincsen köszönnivaló. Nem akarom 

minősíteni. Felejtse el, hogy valaha is találkoztunk. Semmisítse meg ezt az egész micsodát, 

mely leginkább a gödörben talált szekusjelentésekre emlékeztet. Egyetlen szavát sem tudom 

vállalni. 

K.S.  

Budapest, 1991. augusztus 8. 

 

/318. o./ 
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6. Függelék 
 

MOLNÁR JÁNOS LEVELE KÁNYÁDI SÁNDORHOZ 
 

Kányádi Sándor 

Kolozsvár, Horea u. 48. 

Szeged 1991, augusztus 22. 

Tisztelt Uram! 

Bár levelének hangvételéből nyilvánvaló, sem válaszra, sem reagálásra nem tart igényt, 

mégsem hagyhatom szó nélkül, mert egy elszomorító magatartás áll mögötte. 

Ha jól emlékszem a lehető legsportszerűbben jártam el. Nem fondorlattal, csellel 

jelentkeztem Önnél, hanem nyíltan elmondtam, miért. (Jól emlékszem rá, ez akkor sem 

tetszett Önnek. Mivel a beszélgetés légköre is szempont számomra, a lejegyzett szövegben ezt 

is jeleztem, úgy tűnik ezzel sem nyertem el a tetszését. Ezek szerint Ön a szövegkozmetika 

tiszteletreméltó híve.) Azt is jeleztem, hogy nem „magánbeszélgetést” szeretnék folytatni, 

hanem az érdekel, ahogyan Ön 1982-ben (nem ma!) viszonyult egy konkrét ügyhöz. Nyilván 

a téma érzékenyen érint némelyeket, vigyázni kell minden szóra. Ezért szerettem volna 

hangszalagra rögzíteni kérdést és választ. Gondoltam, az Ön számára is megfelelő módszer 

ez, hiszen így nem másítható meg mindaz, ami elhangzott. Remélni mertem, hogy Ön úgy is 

mint költő, úgy is mint az erdélyi magyarság közismert képviselője, szavainak súlyát fel tudja 

mérni, nem beszél összevissza. Ön nem vállalta a beszélgetés rögzítését – most már értem 

miért. Hogy mint kutya a bolhát, lerázhassa saját történeteit, szavait, derűsen vádolhasson, én 

„összehordtam” ezeket a szekus jelentésekhez hasonló micsodákat, Önnek semmi köze ehhez, 

nyilván nem is vállalhatja. Bár én Önnek sem barátait, sem ellenségeit nem ismerem, 

nyugodtan mondhatja, az egész az én torz fantáziám még torzabb szüleménye. Próbáljam meg 

bebizonyítani az ellenkezőjét! Elutasításának okait keresve kérdezem magam. Igyekeztem 

megőrizni az ön beszédstílusát, szóhasználatát a hűség kedvéért, ez olyan visszataszító? Vagy 

az, hogy Önnek sokkal fontosabb kérdéseket nem jegyeztem fel? Az Ellenpontok és az azzal 

kapcsolatba került személyek történetét kutatom, tehát az erre történő utalásait írtam le, még 

aznap este és másnap reggel, hogy frissek legyenek az emlékek. Más kérdés az, hogy Ön erről 

igen szűkszavúan és időnként támadóan nyilatkozott, aminek bizonyára megvan az oka. 

Sajnálom, hogy ezt az okot, vagy okokat, csak a mások szemével tudom láttatni, hisz Ön 

elzárkózik. 

Megmondom őszintén, nem hittem volna, hogy az erdélyi magyarság egyik illusztris 

képviselője, ennyire ne vállalja önmagát. Úgy látszik, igazat kell adnom Önnek, felejtsük el a 

találkozásunkat. Sajnos bizonyos dolgokat, amelyek szerintem lényegesek, nem tudok 

könnyen elfelejteni. De „ez van”, pestiesen szólva. Újból szegényebb lettem egy illúzióval. 

Természetesen állom a szavam, szavait sehol fel nem használom. A lejegyzett szöveg mindkét 

példányát eljuttatom pesti tartózkodási helyére, semmisítse meg ön. Nekem nem szokásom 

mások gondolatait, szavait megsemmisíteni, még akkor sem, ha nem értek velük egyet. 

 

Költészete iránti tisztelettel: M.J. 

/319. o./ 
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7. Függelék 
 

MOLNÁR JÁNOS LEVELE SZŐCS GÉZÁNAK 
 

Szőcs Géza 

költő, szenátor, pártvezető úrnak 

Kolozsvár 

 

Kedves Géza! 

A június 12-én, szerdán lefolytatott telefonbeszélgetésünk értelmében mind szombaton, 

mind vasárnap (utoljára 23.05-kor), sokszor kerestelek telefonon. A vonal másik végén 

jelentkező gyerek-, illetve női hang mélységesen csodálkozott azon, hogy te vasárnap késő 

éjjelnél korábban hazaérkezhetnél. Örültem volna, ha ezt már szerdán közlöd. 

1990 szeptembere óta, amikor Szegeden a Luganói Napok alkalmával találkoztunk – és 

szerintem ott és akkor lett volna legalkalmasabb hely és idő az Ellenpontokkal kapcsolatos 

beszélgetésre –, számtalanszor kerestelek. Fontos teendőidre, politikai szerepvállalásodra való 

tekintettel, türelmesen és alázatosan vártam a neked alkalmas időre. Azt is elismerem, hogy 

egy pártközi futballcsata fontosabb, mint a közelmúlt feltárásáért folytatott szövegelés egy 

„fontoskodó” kullanccsal. De azt már kevésbé értem, hogy míg ‟81-‟89 közt igen fontos volt 

számodra az Ellenpontok, miért vált most annyira érdektelenné? Számtalanszor megadtam a 

címemet, és gondolom, ugyanannyiszor elvesztetted, hiszen újra meg újra elkérted. Ha akartál 

volna, az én kereséseimtől függetlenül is elérhettél volna – hiszen 2-3 hetente megfordulsz 

Magyarországon –, mint ahogy nemegyszer ígérted is. 

Sajnos a munka, amit végzek, határidős. Nem utazhatom a közeljövőben Erdélybe ez 

ügyben. 

Örülnék, ha nem értenél félre. Nem arról van szó, hogy nem lenne bőséges és sokrétű 

információ a birtokomban az Ellenpontok elő-, „derekas” és utóéletében betöltött szerepedről. 

Pusztán arról, hogy nem szeretnék az ellenőrizetlen információk tényként kezelésének 

egyébként előszeretettel taposott ösvényén járni. És arról is, hogy a veled érintkezésbe került 

emberek véleménye nem mindig hízelgő, és a maguk logikája szerint jogosan. Ha te nem 

beszélsz cselekvéseid belső logikájáról, akkor a sejtések és sejtetések, burkolt és burkolatlan 

célzások burjánzanak el, ellentmondások szövevényébe bonyolódunk. A gyanúsításnak és 

gyanakvásnak ennél termékenyebb táptalaja nincs is. A világ különböző tájain megjelent 

nyilatkozataid egymás mellé állítása sem kedvezne a rólad kialakítható képnek. 

Újra megadom a címemet, ezúttal kéretlenül. Folyó év augusztus l-ig, gyakori 

magyarországi útjaid alkalmával, feldobsz egy táviratot, és bárhol, bármikor Magyarországon 

a rendelkezésedre állok. Egyébként kénytelen leszek abból „főzni”, amim van. 

Kolozsvár – Astoria szálló 1991. június 17. 

A régi nagyrabecsüléssel: M.J. 

 

/320. o./ 
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8. Függelék 
 

SZŐCS GÉZA LEVELE MOLNÁR JÁNOSHOZ 
 

Molnár János  

Szeged 

 

János! 

E levelet dokumentumnak szánom, függelékként az Ellenpontokat tárgyaló 

tanulmányodhoz. Miután válaszlevélről van szó, célszerűnek látszik csatolni mellé azt a 

levelet is, amelyre ezt most válaszként írom. Ez év június 17-én írt soraidra gondolok; 

Kolozsvárott vetetted papírra őket az Astoria szállóban, fénymásolatban itt mellékelem őket. 

Leveled elolvasása után lehetetlen elfojtanom olyan kételyeimet, amelyek számomra 

megkérdőjelezik, hogy alkalmas vagy-e a szóban forgó tanulmány megírására. Kételyeim 

részben általánosak, másrészt személyedhez, harmadrészt eddigi tevékenységed egyes 

konkrétumaihoz kapcsolódnak. 

Kezdjük az utóbbiakkal. 

Leveledben azt sérelmezed – némi iróniával emlegetve sokirányú elfoglaltságaimat –, hogy 

már hosszú ideje nem tudtam időt szakítani a veled való beszélgetésre. 

Öregszünk, János. Elfelejtetted volna, hogy két hónappal ezelőtt az RMDSZ kolozsvári 

székházában beszélgettünk, bekapcsolt magnó mellett? Akkor, amikor mindenféle apró részlet 

iránt érdeklődtél tőlem? 

Vagy én öregszem és én hülyülök? Lehet, hogy nem is veled beszélgettem, hanem 

másvalakivel? Szorongva tettem föl a kérdést munkatársaimnak; és megnyugodtam, mert 

négyen is világosan emlékeznek rá, hogy te jártál ott a székházban akkor, nem másvalaki. 

Úgyhogy, János, ha jól utána nézel, bizonyára megtalálod ezt a szalagot. Jó lenne most 

együtt meghallgatni, és együtt eltöprengeni azon: ha fontos tisztázatlan kérdéseid vannak, 

vajon miért nem tetted fel őket nekem ez alkalommal? Miért volt fontosabb ezeknél ama apró 

részletek tisztázása? És végül: vajon milyen okból tagadod le, hogy nemrégen hosszan 

beszélgettünk? 

Nem tetszik ez nekem, János. Az az érzésem, mintha valójában te nem is kívánnád e – 

szavaid szerint számomra fontos – beszélgetést: hanem egyenesen úgy tűnik, mintha jó előre 

le kívánnád magad fedezni. Jó előre, hogy majd a kezed moshasd: „Én mondtam neked, hogy 

fontos az ügy, de lehetetlen volt elérni téged, most már vess magadra.” 

Vizsgáljuk meg egy kicsit ezt a „lehetetlen téged elérni”-féle vádat. 

Te azt állítod, kedves egykori barátom, hogy szombaton is és vasárnap is (június 16-án) 

többször is kerestél engem otthonomban, Kolozsváron. Ez az állítás nyilvánvalóan igaz; sőt, 

azt mondhatnám, hogy túlságosan is nyilvánvalóan. Egyenesen otrombán és harsányan igaz. 

Ugyanis nekünk nem Kolozsváron kellett találkoznunk vasárnap este, (a szombatot itt nem 

is említve – mért teszel úgy, mintha nem éppen tőlem tudtad /321. o./ volna, hogy hét végén 

nem leszek Kolozsvárott) – hanem e találkozó Nagyváradra volt megbeszélve. Hát nem 

emlékszel? Március 6 utca, Gittaiék tömbháza – te magyaráztad el, hogy hol van, s hogy ott 

fogsz várni. 
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Csakhogy nem voltál ott. Mivelhogy Kolozsváron voltál. S még csodálkozol és 

érzékenykedsz, hogy lám, a családtagjaim tudták, hogy csak késő este érkezem. Persze, hogy 

így tudták, mert valóban ezt is mondtam nekik – számítva a veled való elhúzódó nagyváradi 

beszélgetésre. 

Hétfőn reggel végre Hadháziék elárulták nekem telefonon, hogy te éppen Kolozsvárott 

vagy – sőt, még azt is, hogy a késő esti vonattal utazol onnan Váradra. 

Tudván tehát, hogy a városban vagy, és számítva rá, hogy megkeresel, ki sem moccantam 

otthonról – egész nap vártalak. Még délután is, lemondva a repülőjegyemet, otthon maradtam, 

s csak másnap utaztam Bukarestbe. 

Ezzel szemben te mit csináltál? 

Ezzel szemben, miután vasárnap este 11 körül megtudtad telefonon a „női hangtól” 

(Anyám volt az, hajdan jól ismerted), hogy nemsokára érkezem, többé már nem hívtál, sem 

vasárnap este, sem hétfő reggel, sem hétfőn egész nap. Ehelyett szállodai szobádban levelet 

írtál nekem arról, hogy engem nem lehet elérni, tehát magamra vessek. 

EZ A LEVÉL EGY ALIBI. 

Ezt a levelet akkor írtad, mikor tudtad, hogy már meg is érkeztem a városba; akkor írtad, 

hogy én kerüllek, mikor csak egy telefonhívásodba került volna beszélnünk; akkor töltöttél 

egy egész napot Kolozsváron, anélkül, hogy keresnél, mikor – s ezt tudtad – én is ott voltam 

veled egy városban. 

Szórakozottság, figyelmetlenség is van a világon, János. 

Lehet, hogy egyikünk nem jól emlékezett a Váradra megbeszélt találkozóval kapcsolatban. 

Udvariasan fölvetem azt a lehetőséget, hogy én emlékeztem rosszul. Valahonnan a légből 

kaptam Váradot, Hadháziakat, a vasárnap délutánt. Mondjuk, hogy lekéstem a Kolozsvárra 

megbeszélt találkozót. Ez esetben mi a logikus, János? Hogyan jár el régi barátjával – vagy 

egyszerűen csak: beszélgetőpartnerével – a dolgozatát komolyan vevő ösztöndíjas? 

Megbeszél vele egy újabb időpontot, ha már amúgy is ugyanazon városban vannak? Vagy ír 

neki egy trükkös levelet? Egy olyan levelet, amelyből világosan kiderül, hogy szerzője alibit 

akar magának. 

Márpedig alibire csak annak van szüksége, aki valami rosszat forgat a fejében. 

Mi lehet ez a rossz? És miért? 

Leveledből világosan kiderül, mire készülsz. Te megbízatásodat úgy fogod föl, mintha 

teljhatalmat kaptál volna az Ellenpontok történetének neked tetsző változatát megírni. 

Csakhogy, János:  

1.) a te feladatod a történtek pontos rekonstruálása, nem pedig a tények ilyen 

vagy olyan módon való csoportosítása;  

2.) a történtek pontos rekonstruálása nem azáltal érhető el, hogy bújócskát 

játszunk az érintettekkel, hanem azáltal, hogy 

a) szóban, vagy ha az nem megy, akkor írásban fölteszem az érintetteknek a 

tárgyra vonatkozó kérdéseket;  /322. o./ 

b) ugyancsak nekik a dolgozat véglegesítése előtt elküldöd a teljes anyagot 

véleményezésre, kiegészítésre, helyesbítésre. 

Ezek az elemi feltételei minden olyan hasonló tárgyú tanulmánynak, amely a 

komolyságnak – nemhogy a tudományosságnak – bár a látszatára igényt tart. Te nem így 

jártál el. 

János, te azt sugallod nekem, hogy e találkozó, e megbeszélés az én érdekem (lett volna), 

nem a tied. 

Én pedig azt feltételezem – javíts ki, ha nem így van – hogy te a pénzt nem arra kaptad, 

hogy manipuláld a tényeket, tetszésednek, vagy bizonyos érdekeknek megfelelően. Normális 

körülmények közt neked a pénzt arra a célra kellett kapnod, hogy a lehető legtöbb információt 

begyűjtsd a témáról. Úgyhogy igenis a te érdeked – erkölcsi és professzionális érdeked – egy 
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tisztességes, hiteles és elfogulatlan dolgozat megírása. Ha tanulmányod nem ilyen lesz, te 

mindörökre eljátszod a szavahihetőséged és vele azt az esélyt, hogy még egyszer bárki is 

komolyan vegyen téged. Még az is ódzkodni fog attól, hogy ösztöndíjat adjon neked, akinek 

célja egy manipulált összeállítás elvégeztetése lenne – hiszen ilyen bértollnok munkára is 

elsősorban jó nevű, prostituálatlan hírű embereket célszerű alkalmazni. 

Ilyenformán, ha valakinek a jó híre forog kockán, az elsősorban a szerző – akinek nem 

valamiféle (valós vagy pláne megjátszott) kegyosztó jóindulatától, hanem a 

felelősségérzetétől és kompetenciájától függ, hogy a történteket objektíven rekonstruálja. 

Objektíven, még akkor is, ha ez neki valamilyen okból kellemetlen – s még akkor is, ha egyik 

vagy másik érintett személy hanyagságból, lustaságból, komolytalanságból megnehezítené a 

szerző munkáját. Te itt mint szerző az igazság védőügyvédje kell hogy légy, még akkor is, ha 

én – vagy más – komolytalanul állnánk hozzá az ügyhöz. 

Nos ezt a felelősségérzetet nem látom benned . Mi az, hogy a dolgozatot augusztus l-ig be 

„kell” fejezned? Ilyen nincs. Te akkor érsz végére a munkának, amikorra sikerült kimerítően 

és hitelesen rekonstruálnod a történteket. S ha ez nem sikerült a vállalt határidőre, akkor július 

31-én átadod az elkészült anyagot azzal, hogy sajnos befejezetlen, kiegészítendő, 

ellenőrzendő – és végleges formába öntéséről eddigi finanszírozóidtól vagy mástól kérsz 

(vagy nem kérsz) további pénzösszegeket. Szerintem az a becsületes eljárás, ha dolgozatod 

leadásakor jelzed, hogy a munka befejezetlen, és anélkül, hogy egyelőre újabb pénzeket 

vennél föl, ígéretet teszel rá, hogy magánszorgalomból a következő hónapokban a hátralévő 

munkát el fogod végezni. Lehet, hogy ez nem fog tetszeni az ösztöndíjat odaítélő bizottságnak 

– de nekik is még mindig ez a kisebbik rossz: az általad felelőtlenül elvégzett munka ugyanis 

magát az ösztöndíjat is kompromittálja. 

Még egy-két szót a manipulálásról, János. 

Érdekes eset történt velem nemrég. Közös jó barátunk, Zudor Jancsi készített velem telefon 

interjút. Úgy nyolc-tíz kérdésére válaszoltam. Aztán megjelent az interjú, és elküldte nekem, 

én pedig, mikor elolvastam, teljességgel idegennek éreztem. Holott minden egyes szó a 

helyén volt, úgy, ahogyan azt én magam fogalmaztam meg. És a szöveg mégsem volt az 

enyém. 

Tudod-e, miért? Mert Jancsi vagy a szerkesztő, kihagyta a kérdéseket – gondolom, 

helytakarékosságból. És ily módon a kérdéssorra adott feleletsorból /323. o./ monológ lett: 

olyan lett a szöveg, mintha valami belső (asszociációs vagy egyéb) logikát követne. És ez 

meghamisította. Persze nem neheztelek rá emiatt, hiszen ő ezzel nem számolhatott; látod, 

nekem is őszül már a fejem, s csak most jöttem rá, hogy milyen félelmetes lehetőségek állnak 

a szövegszerkesztő rendelkezésére. Olló, ragasztó, kihagyás, átcsoportosítás – ennyi elég is 

egy szöveg drámai meghamisításához. Némi ügyesség, meg jóval több lelkiismeretlenség – 

csak ennyi kell hozzá. 

Ami az utóbbit illeti, a lelkiismeretlenséget – úgy tűnik, nem kell a szomszédba menned 

érte. Más a helyzet az ügyességgel. 

Apámtól kezdve Marosi Barnáig, volt feleségemtől Sütő Andrásig vagy Kányádi Sándorig 

úgyszólván mindenki, akivel az Ellenpontokról beszélgettél, föl van háborodva a miatt a sunyi 

stílus miatt, amellyel sugallani vagy egyenesen a szájukba adni igyekeztél dolgokat, 

összefüggéseket, gyanúsításokat. Az az átlátszó ügyefogyottság, amellyel eljártál, azt 

bizonyítja, hogy még egészen kezdő vagy a szakmában. 

Apámtól például azt szeretted volna hallani – vagyis a szájába adni –, hogy az 

Ellenpontokat lebuktató személy nem más volt, mint B.E. Apám, akinek ugyancsak 

megvannak a maga rögeszméi, erre azt kezdte neked fejtegetni, hogy ez a személy B.Z. volt. 

E pillanatban te kikapcsoltad a magnót. Ami igencsak feltűnő és bumfordi dolog volt. Nem ért 

volna rá otthon letörölnöd, ha már nem vágott egybe az elképzeléseiddel? Nem lett volna 
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kevésbé feltűnő? Elvégre te itt megfosztottad dolgozatod olvasóját egy olyan információtól, 

amit egy eseményközeli tanú kívánt veled rögzíttetni. 

Teljesen más kérdés, hogy mi ketten tudjuk: nem B.E. és nem B. Z. volt a lebuktató, 

hanem N.B. Erre nézve Tóth Karcsi a koronatanú. Persze elképzelhető az is, hogy N.B. 

mellett még más is ugyanilyen szerepet játszott. Én például – különösen, mióta teljesen 

ártatlan személyeket akarsz gyanúba keverni – egyre inkább gyanakszom rád is. De erről 

alább. Módszereiddel kapcsolatban most még annyit: felháborítónak tartom azt is, hogy volt 

feleségemtől az én megkérdezésem nélkül akartad kicsalni akkoriban írott leveleimet. Elvégre 

itt személyes tartalmú magánlevelekről van szó, szerzőjük él még, s az történetesen én vagyok 

– micsoda alattomosság ez, hogy a hátam mögött akarod megszerezni őket? Mikor olyan 

ártatlan orcával beszélgettél velem erről-arról, te már egy ideje azzal kísérleteztél, hogy 

megszerezd ezeket a leveleket. Miért nem beszéltél nekem erről? 

A levelek közlése ellen egyébként semmi kifogásom, volt feleségemre van bízva, hogy 

mikor és kinek adja át őket. Attól tartok, nem olyan benyomást gyakoroltál rá, ami 

valószínűsítené, hogy ez a személy te leszel. 

Röviden a világ különböző tájain megjelent nyilatkozataimról. Természetesen egész 

másként lehetett beszélnem mondjuk 1986-ban, mint 1991-ben. Ezt neked, aki eleget tudsz 

most már az Ellenpontokról, nem kell magyaráznom; sem azt, hogy egy-egy újságíró mit ért 

meg és mit őriz meg az ember szavaiból. S még az is lehet – ahogy az idő telik – hogy egy-

egy részlet elhomályosul vagy átértékelődik az ember emlékezetében. Természetesen, ha 

ilyen ellentmondások léteznek, ezeket kötelességed lett volna tisztázni. 

Nem ugyanez a helyzet persze a „velem kapcsolatba került emberek” nem mindig hízelgő 

véleményével. Vállalja csak mindenki a maga véleményét – vitatkozni az ilyesmin fölösleges. 

/324. o./ 

Beszéljünk most elvi jellegű, s ezen belül a személyedre vonatkozó fenntartásaimról. 

Mint mi néhányan tudjuk ezt, János, te igencsak marginális, elhanyagolható szerepet 

játszottál az Ellenpontok történetében, azon belül is csak bizonyos – igen rövid – ideig. 

Az Ellenpontok szerzői, szerkesztői 1982 után részben hírnévre tettek szert, részben tovább 

nőtt már meglevő hírnevük. Te ebből – mindannyiunk számára érthető, bár számodra így 

utólag fájdalmas módon – kimaradtál. 

Ez a szerep, ez a helyzet nem kedvez a tárgyilagosságnak. Nagyon nagy erkölcsi erő 

szükséges, ahhoz, hogy a fent leírt körülmények között valaki ne próbáljon visszaélni a 

számára mint dokumentumszerkesztő számára adott lehetőségekkel. Belőled ez az erő 

nyilvánvalóan hiányzik. 

Itt most elérkeztünk egy kényes kérdéshez. 

Mint tudjuk, 1982 novemberének elején kivétel nélkül mindenkit, akinek köze is volt az 

Ellenpontokhoz, bevittek a szekusok, még azokat is, akikről csak annyit tudtak, hogy olvasták 

a lapot. Ennél azért neked több közöd volt a laphoz – s ezt őnekik is kellett tudniuk, hiszen 

nyilvánvalóan tudtak minden fontosabb részletet. 

 

TÉGED VAJON MIÉRT NEM VITTEK BE? 

 

Miért csak hetekkel később vittek be, amikor már világos volt, hogy nem lesz per a 

dologból – és akkor is csak úgy tessék-lássék foglalkoztak veled: ez nem furcsa? 

Hogy lehet, hogy amíg mi mind elvesztettük az állásunkat, addig ez veled nem történt 

meg? 

E kérdések csak most kezdenek megfogalmazódni bennem, mióta látom, hogy milyen 

kétségbeesett igyekezettel törekszel ártatlanokra terelni a gyanút. De mióta ebből a 

szemszögből nézem a történteket, egyre több furcsa részlet jut eszembe. 
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Ezeket persze nem most mondom el. Majd csak akad valaki, aki ösztöndíjat fog kapni 

azért, hogy földerítse az Ellenpontok hiteles történetét. Feltételezem, az illető engem is meg 

fog keresni; ha igen, jó néhány adattal fogok tudni majd segítségére lenni. Úgy mellékesen 

rólad is, de főként fontosabb kérdésekről, személyekről, történésekről. 

 

*** 

Ha e levélváltást nem veszed föl tanulmányod függelékébe, én leszek kénytelen közölni. 

Nagyvonalúságod mások leveleinek közlésével kapcsolatban fölment az aggályoskodás alól, 

vajon jogomban áll-e a te leveledet is közölni. 

 

*** 

Végezetül lenne egy kérdésem is, János. 

Mint jól tudod, nemegyszer próbáltam segíteni neked az életben – te ezt általában 

harapással viszonoztad; kezdve onnan, amikor a kolozsvári irodalmi /325. o./ körön novelláid 

védelmére keltem, s amit te azzal háláltál meg, hogy az Ifjúmunkásban ellenem indított 

kampány során költészetemet állott halszagúnak minősítetted. Ezt sem tettem soha szóvá, 

meg egyebeket sem. Egyvalami mégis nyomja a lelkiismeretemet. Mint emlékszel rá, 1989 

tavaszán Szegeden Ilia Miska bácsi figyelmébe ajánlottalak mint derék, jóravaló, támogatást 

érdemlő, üldözött sorsú menekültet. 

Tedd már meg, hogy közlöd Miska bácsival: hibaigazítás vált szükségessé, jóravaló helyett 

himpellér olvasandó, tisztességes tollforgató helyett pedig irodalmi gengszter. 

 

Feleségedet a régi barátsággal, s új keletű  

szánakozással üdvözlöm 

 

SZ.G.  

Kolozsvárott, 1991 július 5-én. 

 

 

 

 

 

 

9.Függelék 
 

MOLNÁR JÁNOS LEVELE SZŐCS GÉZÁNAK 
 

Szőcs Géza 

Kolozsvár 

Románia-Erdély 

Szeged 1991 szept. 11.  

Kedves Géza! 

 

Július 5-én kelt, és több mint két hónapos késéssel elküldött leveledet úgy kezelem, ahogy 

kívánod. Hisz meg vagyok győződve róla, hogy a késés célja nem az, hogy a kézirat 

feltételezett leadási határidejének lejártával, kívánságod eleve teljesíthetetlenné váljon. Így 

bár nem túl nagy örömmel, mint azt majd még kifejtem, de állok rendelkezésedre. 

Viszont őszinte örömmel veszem tudomásul, hogy rég lappangó kételyeid, 

alkalmasságomat illetően nem fojtogatnak tovább, hanem szabadon és demokratikusan 

kiáradhatnak, s ennek oka természetesen én vagyok türelmetlen, intoleráns magatartásommal. 
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Hálistennek már nem vagyok rászorulva arra, hogy te és ti ítéljétek meg alkalmasságomat 

vagy alkalmatlanságomat, szerepeket osztva és szorozva. Akkor, június 17-ei levelemben 

tényeket állapítottam meg, iróniát semmilyen stíluselemzéssel ki nem lehet mutatni, hacsak 

nem nevezzük a szöveg mögötti fondorlatokat stílusnak. Mostani leveled módszere és 

hangneme, engedd meg, hogy időnként mérsékelt iróniára ragadtasson. 

1. Hogyan is sikerült ilyen körülményesre az a június 16-ai „találkozás”? Ne haragudj, de 

saját érveléseddel ásol vermet magadnak. Ha szerinted nem Kolozsváron, hanem 

Nagyváradon kellett volna találkoznunk, az általad olyan pontosan leírt helyen, akkor miért 

nem ott kerestél vasárnap? Miért Kolozsvár/326. o./ról hívtál fel, hétfőn délelőtt? Gondolom 

nem azért, hogy bejelentsd, nincs időd megvárni, míg Kolozsvárra érek, beszéljünk meg egy 

újabb időpontot, vagy adjak egy telefonszámot, ahol fölhívhatsz? Tény, hogy szó volt egy 

nagyváradi találkozásról a szerdai telefonbeszélgetésben. Én azt szerettem volna, ha Pestre 

menet, a városon átutaztotokban megállsz, mint ahogy tervezted is, és akkor ejtjük meg azt a 

rég húzódó beszélgetést. Te azt mondtad, így is késésben vagytok, már fél lábbal az ajtóban 

voltál, amikor csengett a telefon. Nagyváradról szó sem lehet, hanem szombaton vagy 

vasárnap satöbbi, Kolozsváron. Biztos, hogy Kolozsvárról volt szó, hisz azt is megígérted, 

hogy a pártügyeket kicsit félreteszed, hogy nyugodtan beszélgethessünk. 

2. Hogy miért levelet írtam és nem telefonáltam? Szíves figyelmedbe ajánlom márciusi 

beszélgetésünk körülményeit, amikor először finoman és elegánsan leráztál. Nem reagáltam 

nagyvonalúan és civilizáltan cseles keresztlabdádra? Gondolod, hogy azok után hétfőn, 

Bukarestbe indulásotok előtt betettem volna még egyszer a lábamat a székházatokba? A 

másik tényező, hogy nemcsak te vagy a világon, bármilyen különösen hangzik is. Hogy 

benned ez a tény másképpen él, arról nem én tehetek. Hétfőre három másik találkozó volt 

megbeszélve, amit nem halaszthattam el egy elmaradt miatt. Nyilván, ha szerdán azt 

mondod, hétfőn gyere János, azt is elfogadtam volna, mint ahogy minden korábbi 

feltételedet elfogadtam, hisz minden erdélyi utam azzal kezdődött, hogy felvettem veled a 

kapcsolatot, és a te ottlétedhez, vagy hiányodhoz igazodva igyekeztem kialakítani 

útitervemet. 

3.Köszönöm, hogy kioktatsz mint kezdőt, hasznos tanácsaid igazán szívhez szólóak. Kár, 

hogy elkéstél vele. Minden egyes interjút azzal kezdek, hogy felvázolom, mivel 

foglalkozom, hogy kívánom felhasználni a magnóról lemásolt anyagot, kéri-e az illető, hogy 

visszahallgassuk a beszélgetést, kéri-e a lemásolt szöveg megküldését. Amennyiben igen, 

kérem, hogy esetleges kiegészítésekkel, kommentárral, kihúzásokkal együtt küldje vissza, ha 

ellenőrizni kívánja, hogy szöveghűen használtam-e fel az anyagot, küldök egy másolatot az 

interjúalany által kijavított szövegből. Megkérdezem végül, hogy ha egy kérdés nem világos 

előttem, visszatérhetünk-e a témára? Esetedben, részben mert befejezetlen maradt a 

beszélgetésünk, részben mert az idő szorításában dolgoztunk, mindez nem egészen így 

zajlott le. 

4. Arról, hogy ki-kivel játszik bújócskát, álljon itt találkozási kísérleteink krónikája, szerény 

emlékezetem szerint. 

a. Szegedi Luganói Napok. Rövid beszélgetésünk alatt elmondtam, mit tervezek, 

meghívtalak otthonunkba, megkértelek, hogy próbálj időt szakítani a beszélgetésre. Azt 

mondtad, valószínű még aznap éjjel utazol tovább Pesten keresztül Bécsbe, így nincs időd 

most, de például Bukarestben könnyebben megtalálhatlak, a Bucureşti szállóban keresselek. 

Mondom, amúgy is tervben van egy bukaresti út – talán még azt is elmondtam, hogy pár 

héttel korábban Hollandiában megismerkedtem egy igen fura ortodox pappal, aki többnyire 

Svájcban él, és egy interjút ígért, ha novemberben Bukarestben megkeresem –, meg foglak 

ott keresni. Utólag megtudom, hogy te ottmaradtál a Forrás szállóban – ami ellen semmi 

kifogásom –, de miért nem lehetett ezt megmondani? /327. o./ 
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b. Készülök Bukarestbe, összekaparom a pénzt – ugyanis a fizetés nélküli szabadságom 

idejére biztosított ösztöndíj (havi 8600) csak a megélhetést fedezte, az utazásokat „szánni 

való” feleségem finanszírozta –, amikor találkozom Pesten Keszthelyi Andrissal, s mondja, 

hogy ne menjek sehova, mert te a napokban a Radnóti Színpadon lépsz fel. (Ez 

dátumszerűen nov.20-án történt.) Hogy téged hol talállak meg, ezt sem ő, sem más pesti 

ismerősöm nem tudta megmondani. Persze egyszerűbb lett volna, ha a szeptemberben felírt 

címemen értesítesz, de hát úgy látszik ez túlméretezett elvárás részemről. 

c. Temesvár, dec.15-17. Majdnem ideiglenes keresztapja leszek fiadnak. „Meglátjuk, 

reméljük, tudunk majd beszélgetni.” Belátom, hogy egy csecsemővel, nehéz. Véletlenül 

megtudom id. Tőkéstől, hogy már mentek is Kolozsvárra. Ott, az induló kocsi mellett 

mondod, hogy januárban hosszabb időt töltesz Pesten. Keresselek Bálint Jóskán keresztül, ő 

tudni fogja, hol tartózkodsz. 

d. Az adott időpontban kereslek Bálint Jóskán keresztül, ő úgy tudja, hogy már december 

végén megérkeztél, és készülsz vissza, de azért pontosan utánanéz. Mikor visszahívom 

átadja üzenetedet, miszerint másnap indulsz vissza Kolozsvárra, de ha jól emlékszem, 

február 5-én találkozhatunk Pesten. 

e. Február 5-én felutazom Pestre, bemegyek Bálint Jóskához, hogy nem hagytál-e pontosabb 

üzenetet? Semmi. Telefonál, kiderül, hogy délre várnak Pestre, valahonnan Nyugat-

Európából kell megérkezned. Ettől kezdve óránként telefonálunk. Nem érkeztél meg. 

Hazautazom Szegedre, mert másnap utazom Svédországba, repülőjegy megvan, nem 

várhatok tovább. Utólag megtudom, hogy lerobbant valahol a kocsid, s csak egy-két nap 

késéssel érkeztél meg. Gondolatban felmentelek, ezúttal egyikőnk sem hibás. 

f. Március 4., hétfő, Kolozsvár. Lórival érkezünk éjjel. Lóri, kívánságára egyedül megy fel 

hozzád, másnap te csodálkozol, hogy én is ott vagyok, s a legjobban azon csodálkozol, hogy 

én úgy tudom, hogy Sepsiszentgyörgyig együtt megyünk. Te már lemondtad a repülőjegyet, 

beszerveztél még négy képviselőt, nincs hely a Lóri kocsijában. Mit tegyek? Jó képet vágok 

hozzá, kiveszem a csomagom a kocsiból, elköszönök, s átszervezem a programomat, 

akaratod szerint 9-ére, szombatra, amikor vagy a szüleidnél, vagy a székházban kereshetlek, 

már 10 órától. 

g. Március 9. Féltízkor érkezem autóstoppal Kolozsvárra Marosvásárhelyről, nem kevés 

izgalom után, mivel reggel derül ki az állomáson, tévesen informáltak, szombaton nem 

közlekedik csak egy déli vonat Kolozsvár felé. Az első fülkéből felhívom szüleidet, onnan 

már elmentél, hívom a székházat, oda még nem érkeztél meg. Elmegyek hát a székházba és 

várok. 11 tájban megérkezel, közben, míg várok, alkalmam van bepillantani a rád várakozók 

ügyes-bajos dolgaiba. Megérkezel, széttárod a karod, hogy most mit csináljál? A döntést 

rámbízod. Minden irónia nélkül mondom – mint ahogy sokirányú elfoglaltságod említése 

levelemben puszta ténymegállapítás, semmi több –, úgy gondoltam fontosabb, hogy azokat 

az embereket ne várakoztasd meg. Természetesen azt nem gondoltam, hogy miután 

„elveszítettem a soromat”, mint egy borbélynál, utoljára kell maradnom. Hogy lásd, 

bármennyire is öregszünk, bizonyos dolgok élénken élnek az emlékezetemben, remélem a 

tiédben is, beszélgetésünk azzal /328. o./ kezdődött, hogy rosszallásodat fejezted ki 

Karcsinak (Tóth Károly Antalról van szó), a Kelet-Nyugatban megjelent 

visszaemlékezéseivel kapcsolatban. Részletek kifejtésére, akkor nem volt idő, fenntartásod 

egyik okát utólag fedeztem fel, és a nyomda ördögének tulajdonítom. A közölt szöveg 

szerint Karcsinak egy „aláírt” nyilatkozatot mutattak meg, mint a tiédet. A birtokomban 

szereplő kéziratmásolatban „aláíratlan” szerepel. Ezt nem „alkalmasságom” bizonyítására, 

állítólagos manipulálási szándékaim megcáfolásaként írom. Ez is egy tény. Diskúciónk azzal 

folytatódott, hogy megkérdezted, ismerem-e a budapesti beszélgetésetek szövegét? 

Mondtam, hogy olvastam. Ez után kijelentetted, hogy konkrét kérdésekre kívánsz 

válaszolni. Mondom, helyes, úgyis tisztázva van már sok kérdés, a még homályban lévő 
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részletek iránt szeretnék érdeklődni. Lehet, hogy kérdéseim egy része ügyefogyott, hiszen az 

információk fokozatosan jutnak birtokomba, nyilván valaminek az ismeretében másképp 

lehet fogalmazni, mint tudatlanul. Az akkor eltervezett 35 kérdésből, 14 feltevésére volt idő, 

a tizennegyedikre is már csak fél választ adtál. Megjelent kedves feleséged, hogy most már 

igazán indulj, mert a lakásátalakítást végző munkások várják az utasításaidat. Ebben – félre 

ne értsd – semmi kivetnivalót nem találok, pusztán rekonstruálom a történteket. Mint itt 

mellékelt beszélgetésünk végszavai is bizonyítják, azzal váltunk el, hogy a napokban 

megkeresel. Három napig tartózkodtam még Váradon, várva valamiféle üzenetet. Hiába.  

h. Áprilisban, 18-án találkozom Józsa Mártával, kérdezi nem megyek-e a Fellegvár 

találkozóra. Mondom, hogy egyrészt nem tudtam, hogy lesz, másrészt én mindössze egy 

szöveget közöltem a Fellegvárban, tehát nem számítok „fellegvárasnak”. De megkértem, 

hogy amennyiben ő megy, említse meg neked, hogy üzenetedet várom. Félre ne értsd, nem 

meghívót vártam a ti találkozótokra, de egy üzenetet igen: nézd te hülye, itt vagyok, keress 

itt és itt, hátha befér a programomba egy-két óra számodra is. 

i. Június 16., Kolozsvár, már szóba került. (Megjegyz.: A levélbeni felsorolásból kimaradt a 

‟91. jan. 19-20-ai kolozsvári út, amikor Szőcs Istvánnal beszéltem, s közölte, hogy fia, Géza 

hosszabb ideig külföldön tartózkodik, miért nem próbálom inkább Pesten megkeresni?)  

5. Különösen megdöbbent leveled további érvelése. Egy feltételezésre építve – igazából nem 

is akartam veled találkozni, egész ügyködésem csak alibi –, nemcsak messzemenő, de 

becsületbevágó sértegetéshalmazt zúdítasz rám. A gyanúsítás és gyanakvás olyan 

eszmerendszerét és technikáját használod, ami ellen, ha jól emlékszem ugyanazon az 

oldalon – és akkor még nem egymást harapdálva – „harcoltunk”, bár más-más területen és 

másképpen. Semmi kedvem minden otrombaságodra válaszolni, de ha már körbenyilaztál 

vele, kénytelen vagyok válaszolni, mert leveled hangvételét tekintve, még azt is 

bebizonyítanád, hogy bűnösnek érzem magam, azért hallgatok.  

–Továbbra is fenntartom, hogy a találkozás a te érdeked is. Talán néhány konkrét példából 

világosabbá válik előtted, mire gondolok. Például ott van az októberi székelyföldi 

„futkározásod”, hogy szó szerint idézzem az egyik interjúalanyt, ami, mint te is tudod, elég 

sok furcsa hírnek szolgált alapul. Nagyjából sikerült rekonstruálni, kitaláltam egy szép és 

meggyőző elméletet is, amit a /329. o./ megismert anyag sugall. De még mindig sok apró 

részlet maradt félremagyarázásra okot adó homályban, amit te könnyen megvilágíthatnál, ha 

elmondanád, mit gondolsz róla, vagy ha elmondanád, hogy az elméletem helytelen, vagy itt 

és itt ki kell igazítani, vagy nagyjából megfelel a valóságnak, vagy akármit. Más. Azt 

mondja valaki, hogy ő név szerint is vállalja, hogy igenis ez és ez, akkor azt mondta rólad: 

„Szőcs Géza kapott egy pofont és elárulta társait. S ezt a Le Monde is megírta.” Na most ha 

te nem beszélsz arról, hogy mi történt a kihallgatásokon, nyilván az olvasóban felvetődhet a 

kérdés, vajon nem azért hallgat, mert igaza van a vádaskodónak? Én legfeljebb annyit 

tehetek, ha nem ismerem a te történetedet, hogy reprodukálom a hivatolt Le Monde cikket. 

De a cikk, összevetve a már ismert anyaggal, pontatlanságokat tartalmaz. S akkor azt 

mondja az olvasó: igaz, hogy nem írja a két pofont, de ez és ez nem felel meg a valóságnak, 

akkor lehet, hogy mégsem olyan jól informált ez az újság, és lehet hogy az a másik 

információ az igaz. Persze nem érdektelen a hír átalakulását nyomon követni, de csak akkor, 

ha össze lehet hasonlítani az alapinformációval. Értsd már meg Géza, nem rosszindulatból 

mondom, hogy a te érdeked is a megszólalás. Kérlek, ne csinálj ebből hiúsági kérdést! 

Lehet, hogy március 9-én nem én voltam nálad, hanem valaki más, viszont annyira fájlalt 

levelemben én egy szóval sem mondom, hogy augusztus 1-én be kell fejezzem a munkát. 

(Ezt valószínűleg más, érdekes módon a te gondolataiddal adott esetben félelmetesen 

összecsengő, sajnos nem túl hiteles forrásból meríted.) Nézz utána, kérlek! Arról van szó – 

nevetséges, néha az a benyomásom, nem akarsz érteni –, hogy elmaradt találkozónk 

bepótlására, bármikor rendelkezésedre állok. Augusztus l-e után is, csak nem bármikor. 
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Ugyanis a fizetés nélküli szabadságom lejár, és egyébként kötött munkaidőben dolgozom, 

gyakran hétvégén is. Ugyancsak erre való tekintettel, és mivel „kimerítően és hitelesen” 

kívánom rekonstruálni a történteket, sokkal hatékonyabban lehet dolgozni akkor, amikor 

még nem cipeli az ember idegsejtjeiben a nyolcórai munka fáradtságát, stresszét. 

– Az, amit lelkiismeretlenségemről írsz, egyszerűen nevetséges. Hiszen azok, akikre 

hivatkozol, Kányádi kivételével (ő egy külön szám), bár felajánlottam, nem kérték a 

magnóra mondott szöveg elküldését, sőt még a visszahallgatást sem igényelték. Így tehát te 

nem tudhatod, mi hangzott el, mégis hivatkozol rá. Ami édesapádat illeti, ezúton elküldöm a 

magnószöveg másolatát, ítéld meg te magad, mit is akartam én sunyi módon sugalmazni. 

Hogy B.E. volt a lebuktatód, semmi esetre sem. Való igaz, hogy időnként kikapcsoltam a 

magnót, ugyanis édesapád mind a térben, mind a mondandóban időnként elkalandozott: 

kávé és reggeli készítés közben beszélgettünk a konyhában. Amikor a magnó 

vevőképességén túlról beszélt, kikapcsoltam, és utólag próbáltam visszakérdezni. Azt már 

mondanom sem kell, hogy az ilyen visszakérdezés rögtön gyanút ébresztett benne, úgyhogy 

ezzel az eszközzel is csak igen óvatosan gazdálkodhattam. Igaz, a gyanakvásba nagyon 

gyakran beleütköztem - Sütőnél és Marosi Barnánál a legkevésbé sem –, s ez igen 

megnehezítette a kérdések megfogalmazását. Ott, ahol nem a kérdést, hanem annak 

feltételezett hátterét figyelik, és értelmezik – épp leveled bizonyítja, hogy még a 

legkiválóbbak sem tudnak /330. o./ szabadulni Erdélyben ettől a történelmi beidegződéstől –

, nemcsak kérdezni nehéz. Maga az emberi dialógus válik lehetetlenné. Persze lehet, csak én 

nem értem az álszentség és képmutatás nyelvét. Egyébként mindenki, Kányádi kivételével, 

kedvesen és segítőkészen fogadott, s mivel teljes harmóniában váltunk el, feltételeztem, 

hogy én sem szegtem meg semmiféle etikettet. Annál inkább megdöbbent most, az a durva 

támadásözön, amit nem tudom mivel érdemeltem ki. Épp az általad is említett Ilia Miska 

bácsi mondta, hogy a Gondolatjelben elhangzottak igen szakszerűek és pontosak voltak. 

Sajnos a „168 óra” mindkét esetben eltorzított szöveget közöl. A múltat nem letagadni kell, 

hanem bevallani, de ezt sem én találtam ki. 

– Az a módszer, ahogy engem besúgással vádolsz, mit mondjak, gyerekes. Hogy hamis is, 

azt te tudod a legjobban. Ugyanis én senkit nem akarok gyanúba keverni, a te gyanakvásod, 

újból egy – nem tudom, minek nevezzem – álhírre(?) épít. Nem értem, lehet csak én vagyok 

ilyen ostoba! Mondd már meg, kit akarok én gyanúba keverni? És ez a tudásod honnan 

származik? Komolyan nem állíthatsz ilyesmit, hiszen nem ismered sem az 

interjúszövegeket, sem az elkészült „tanulmány” öt fejezetének szövegét. És a hátralévő 

fejezetekben sem kívánok besúgók, provokatőrök vagy épp beépített szekusok ármádiájával, 

rémképével foglalkozni. Bár egyik kedves közös pesti ismerősünk, rendszeresen ad tippeket, 

s egyre csalódottabb, hogy nem akarom bebizonyítani mindenáron, az általa szállított 

kompromittáló adatok alapján, némelyek bűnösségét. Az „ELLENPONTOK” az egyetlen 

illegális, és a társadalmi rendszerrel is szembeforduló produktuma az erdélyi kultúrának – 

ezt nem én mondom, nálam sokkal hitelesebb és nevesebb személyiségek –, de egyéb 

tekintetben is sajátos színfoltja az „összmagyar” ellenzékiségnek, ha úgy tetszik. Akik 

csinálták, nem hősök voltak – ezt szintén nem én mondom – hanem félelmeiket különböző 

módon, különböző ok miatt legyőzni tudó emberek, akik a maguk sajátos módján, sajátos 

hozzáállásával egy fontos dolgot hoztak létre. Amit a mai napig nem ismer az erdélyi 

társadalom. Nagyon vázlatosan ezek a szempontok vezetnek, ezért nem hősköltemény 

készül, hanem egy műfajilag nehezen meghatározható valami, a dokumentum regény és az 

irodalomtörténeti tanulmány ötvözete. Talán csak nem ez a baj? 

– Hogy volt feleségedből milyen módon próbáltam „orcátlanul kicsalni” a leveleket, 

pontosan tudom idézni, hálistennek. 

„TDM: ...Ja igen, ezt írta levelekben, azok nincsenek itt. A levelei, amiket ő onnan írt.  

MJ: Honnan? 
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TDM: Ahová ő el volt tűnve.  

MJ: Tölgyesről? 

TDM: Igen, van vagy három-négy levél. Megvan Kolozsváron, három biztosan megvan 

közülük. 

MJ: Jó lenne, ha felhasználhatnám dokumentumként. 

TDM: El fogom hozni. Tudod, a költözéssel valahogy ottmaradt. Egyszer már megígértem 

Ara-Kovács Attilának, hogy odaadom neki. De akkor olyan cirkuszok voltak a határon, hogy 

nem kockáztattam. Nagyon sok baj volt a levelekkel.” /331. o./ 

Hogy mi baj volt a levelekkel, azt később szintén elmondja, ezúttal csak orcátlan 

fáradozásomat dokumentáltam. Egyébként volt feleséged, attól függetlenül, hogy milyen 

benyomást tettem rá, minden indulat és vádaskodás nélkül nyilatkozott. A már említett közös 

ismerősünk tippje nélkül eszembe sem jutott volna megkeresni, ugyanis én úgy tudtam, hogy 

válásotok sok cirkusz és huzavona közepette zajlott, volt feleségedet épp ezért túlságosan 

elfogultnak hittem ahhoz, hogy tárgyilagosan nyilatkozhasson. Kellemesen csalódtam ezúttal. 

Ami orcám ártatlanságát illeti, Mártával egy hónappal később találkoztam, mint veled. 

Egyébként miért lennék köteles a kutatás adott fázisairól beszámolni neked, különösen, hogy 

olyan kevés alkalmat adtál a találkozásra? Egyébként szívesen megtettem volna, ha adsz erre 

időt és alkalmat. Azt sem tudom, mennyire lehet magánlevélnek tekinteni egy olyan szöveget, 

ami egy harmadik, nem is személynek, hanem intézménynek szól? Azt meg aztán végképp 

nem értem, hogy lehet egyszerre felháborítónak nevezni egy levél megszerzését, aminek 

közlése ellen ugyanakkor semmi kifogásod? Azt sem értem, hogy milyen címen igényled azt, 

hogy mindent, amit tudok elmondjak neked, míg te nekem majdnem semmit? 

– Ami a személyemet érintő vonatkozásokat illeti, igen elszomorít torzító beállításod, 

durva csúsztatásaid. Kezdjük az elején. 

Nem én vagyok az, aki nem tudja pontosan, milyen szerepet játszott az Ellenpontok 

történetében. Én semmivel sem kívánok többet felmutatni, mint ami volt, de ahhoz a kevéshez 

ragaszkodom. 

Nem én vagyok az egyetlen, akit nem vettek elő azonnal, sőt képzeld, van akit egyáltalán 

nem vettek elő. 

Hogy mennyire „tessék-lássék” foglalkoztak velem, az abból is kitetszik, hogy rövid egy 

hónapon belül rokkantsági nyugdíjba küldtek. Igaz nem indokolatlanul – hisz beteg lettem – 

de törvénytelenül és fellebbezésem ellenére. Bizonyos egyházi körök jóindulata sem 

emelhette fel a nyugdíj összegét, ami azoknak a szemgyógyszereknek a megvásárlására sem 

volt elég, amelyek a további romlás, a megvakulás megakadályozását célozták. Rá félévre 

„szánni való” feleségemet is kirúgták, és elmenetelünkig soha többet nem kapott a tanügyben 

állást. Utolsó két évben egy egészségügyi intézmény vette fel, szakfordítói munkára, 

takarítónői „posztra”, takarítónői fizetésért. Persze a semminél ez is jobb volt. Te ne tudnád 

mindezeket, akivel annak idején mind én, mind ő nem egyszer találkozott? Ezek szerint 

mindez egy rossz álom volt csupán? Én „sem szenvedtem többet, mint más lelkész”? Ez a 

közlésed valóban fájdalmasan érint. Nem a meglevő vagy öregbülő hírnév hiánya, amiből, 

mint írod, „néhányatok” szerint érthető módon kimaradtam. Gondolod, hogy ha már negyven 

esztendőt lehúztam a „néhányatok” által oly nagyra becsült hírnév nélkül, ne bírnám ki a 

hátralévő tíz-húszat féllábon „ágálva” is? (Az idézetek forrása, gondolom nem ismeretlen 

előtted.) 

Azt kérdezed,. „Hogy lehet, hogy amíg mi mind elvesztettük állásunkat, addig ez veled 

nem történt meg?” Már megbocsáss, kik az a „mind”? Ara-Kovácsnak sosem, Kertész 

Attilának rég nem volt állása a lebukás idején, mivelhogy nem voltak román állampolgárok. 

Tóth Karcsi azután veszítette el az állását, pontosan 1983. dec. 1-én, amikor fizikai munkára 

akarták „áthelyezni” a román hatóságokhoz beadott útlevélkérelme miatt. Te, ha a magnó, és 

emlékezetem nem csal, /332. o./1982 aug. 1-től kerültél az utcára, bár mint Keszthelyi Gyula 
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mondja, már májusban közölték a pártbizottságnál vele, hogy meg akarnak tőled szabadulni. 

Ezután következett a nagyváradi kísérleted, sikertelen pályázatod, aminek bizonyos részleteit 

sikerült felderíteni. Majd a félkatedra a líceumban. Hogy kórházi kezelésed után 

visszamentél-e még a tanügybe, ennek megbeszélésére szintén nem sikerült sort keríteni, mint 

ahogy arra sem, hogy mikortól dolgoztál az Irodalomtudományi Intézetben. A Tőkés elleni 

hajsza ‟83 nyarán kezdődött, nyilván az Ellenpontok miatt is, s miután a törvénytelen 

áthelyezés elleni küzdelme kudarcot vallott, ‟84-ben vált munkanélkülivé. Keszthelyi András 

valóban elvesztette az „állását” ‟83 nyarán, de, mint mondod a budapesti beszélgetésen, ez 

végül is hasznára vált. Te ezt nem így tudod? 

Egy elkövetkezendő ösztöndíjas fenyegetése szintén a gyerekes trükkök közé tartozik 

szerintem. Először is, nem kérdőjelezi meg az új ösztöndíjas munkájának becsületességét az a 

szándék, hogy neked majd gondod lesz arra, hogy jó néhány adattal „segítsél” neki, 

személyemet illetően is? Másodszor, nem természetes, hogy bármely történeti korszakot, a 

kultúra bármely területén, bárki és bármikor kutathasson? Számomra ez nem jelent sem 

tragédiát, sem fenyegetést, legfeljebb megmérettetést. Ettől pedig nem félek, miért is félnék? 

 

Természetesen a levélváltást, mint már jeleztem, amennyiben úgy gondolod, hogy ez 

helyettesíti egy méltóbb és érdemibb beszélgetés eredményeit, felveszem a „tanulmányom” 

függelékébe. Bár szerintem még mindig nem késő akár beszélgetni, akár a mellékelt 

kérdésekre adott válaszaidat tekinteni érvényesnek. Semmit sem tartok utálatosabbnak, mint 

azt, ha egykori harcostársak – engedd meg ennek az áldatlanul elkoptatott fogalomnak az 

idézőjel nélküli használatát ezúttal – egymás torkának esnek, – miért is? Ugyanis az egész 

nem veled indult hecckampányt nem értem. Mikor támadtalak én téged akár publikusan, akár 

a tiedhez hasonló levélben? Emlékezetem szerint soha. Az általad felemlegetett Ifjúmunkás-

cikkben sem. Sajnos Szegeden nincs Ifjúmunkás gyűjtemény, de az OSZK-ból ki fogom 

bányászni napokon belül, s utóiratként elküldöm. De addig is biztos vagyok benne, hogy nem 

minősítettem „állott halszagúnak” a költészedet. Amennyire emlékszem az álláspontom az 

volt, hogy a költészetben sem jó, ha diktatúrát vezetnek be, és senkit sem szabad kiirtani az 

irodalomból csak azért, mert más a véleménye valamiről vagy valakiről. 

Külön és utólag köszönöm meg – eddig nem volt tudomásom róla –, hogy Ilia Miska 

bácsinál, mint Jóravaló, üldözött sorsú menekültet” beajánlottál. Az ilyeneket a KEOKH-nál 

szokták beajánlani, nem egy irodalomtörténésznél. Azt sem értem, ha egyszer besúgó vagyok, 

hogy lehetek ugyanakkor jóravaló; ha pusztán egyszer tessék-lássék kihallgattak, s még csak 

az állásomat sem vesztettem el, mi a franctól lettem üldözött sorsú menekült? Csak nem 

hazudtál miattam, Géza? Ezek szerint kétszeres vétek súlya terhel. Egyébként Ilia Miska tanár 

úrral, mivel igen közvetlen és szeretetreméltó EMBER, már korábban is volt szerencsém 

kapcsolatba kerülni. És nem a te jóvoltodból. Mindazonáltal, ha már felhatalmaztál rá, 

üzenetedet szó szerint és ellenőrizhető módon átadom. Ezért hát ne nyomja semmi a 

lelkiismeretedet. /333. o./ 

Még valami. Nem furcsa, hogy július 5-én kelt leveledet, szeptember 9-én postázzák? 

(fénymásolat mellékelve) Nem különös, hogy olyan hibás irányítószámmal, amivel egyetlen 

budapesti közös ismerősünk szokta hibátlan megrögzöttséggel nekem címzett elismerését és 

pocskondiázását elküldeni, postázták a te leveledet is? 

 

Ui. Nem ilyen üzenetet reméltem. Legjobb lenne szerintem ezt a levélváltást elfelejteni. 

Újból hangsúlyozom, rendelkezésedre állok, akár konkrét kérdésekkel, akár némán hallgatva 

azt, ahogy te láttad, megélted azokat az időket és helyzeteket. Célom ezt felmutatni, nem 

pedig botrány ízű leleplezések. Kérdés, hogy mi a te célod? 

Mellékelem, még hátralévő kérdéseimet, hátha elhiszed, hogy hátsó szándék nélkül 

foglalkozom a témával. 
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Postacím, telefon                  M.J. 

 

 

 

 

 

10. Függelék 
 

ARANY LÁSZLÓ FELLEBBEZÉSE 
 

IM Büntetésvégrehajtás  

Országos Parancsnokság 

 

Munkaügyi Döntőbizottsága részére 

Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 

címén 

 

Budapest, 

Kozma u. 13-17. Pf. 15. 

1301 

 

 

Tisztelt Munkaügyi Döntőbizottság! 

 

Alulírott Arany László, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet volt 

szerződéses polgári alkalmazottja, az intézet Főigazgató főorvosa Pa-6/83. sz. határozatában 

foglalt „fegyelmi elbocsátás” fegyelmi büntetésben részesültem „munkaviszonyával 

kapcsolatos kötelezettségének vétkes megszegése” miatt. 

Előadni kívánom, hogy a vétkemül felrótt cselekményt (Coffein Natr. Benz. injekciók 

elfogyasztása), melynek elkövetését már az első ellenőrzések során sem tagadtam, kizárólag a 

célból követtem el, hogy szolgálatomat megfelelő színvonalon tudjam ellátni. Úgy érzem, 

hogy az Intézetnek ezzel okozott kár társadalmilag lényegesen kisebb súlyú – kb. 14 forint –, 

mint ami azáltal állt volna elő, ha /334. o./ munkámat az éjszakai ügyeletek idején csökkent 

hatásfokkal lettem volna képes elvégezni, különös tekintettel arra, hogy fokozott figyelmet és 

állandó készenlétet igényelt a beosztásom. Mindezek ellenére természetesen kész vagyok az 

általam okozott kárt megtéríteni. 

Nem értek egyet a határozat indoklásának azzal a részével, amely engem azzal vádol, hogy 

Románia területére annak állami, társadalmi, gazdasági rendjét sértő írásos anyagokat vittem 

volna be és ki. Ilyet én soha nem cselekedtem, azt el nem ismertem, említett utazásomról 

hazatérve éppen azt jelentettem be munkahelyemen, hogy a román hatóságok engem ilyen 

tartalmú nyilatkozat tételére kényszerítettek, mely nyilatkozatot visszavontam. 

Sérelmezem, hogy az általam 1982. december 19-én okozott közlekedési balesetet a 

határozat súlyosbító körülményként értékeli, hiszen arról a Mt. 56.(3) bek. értelmében számot 

adni nem vagyok köteles. 

Ugyancsak sérelmezem azt a vádat, hogy a munkahelyemen Erdéllyel kapcsolatos 

nacionalista nézeteket hangoztattam volna, valamint, hogy különböző írásos anyagok 

tartalmát propagandisztikus céllal ismertettem volna. Valamennyi írásos anyag, amit 

munkahelyemre bevittem, közforgalmú, bárki által elérhető magyar folyóirat volt (pl. 

Valóság), a bennük közölt cikkek tartalmát pedig egyetlen esetben sem azzal a céllal 



 269 

ismertettem az arról kérdezőkkel, hogy ezzel őket bármilyen irányba befolyásoljam, csupán 

kíváncsiságuk, a téma iránt tanúsított érdeklődésük kielégítésére törekedtem. 

Ugyancsak nem felel meg a valóságnak az sem, miszerint a pápa lengyelországi látogatása 

után a nyakamban függő keresztet kihívóan viseltem volna, vagy azt csak vonakodva lettem 

volna hajlandó levenni. Erre utasítást senkitől sem kaptam, így azt nem is vettem le. Nézetem 

szerint ez egyébként sem képezhetné fegyelmi felelősségre vonás tárgyát, tekintve, hogy a 

Magyar Népköztársaság alkotmánya nem tesz különbséget az állampolgárok között vallásuk, 

vagy felekezethez való tartozásuk alapján, a lelkiismereti és vallásszabadság alkotmányos 

berendezkedésünk egyik alapelve. 

Sérelmezem a fegyelmi határozat azon megállapítását, hogy az eljárás során enyhítő 

körülmény nem volt tapasztalható, hiszen munkámmal kapcsolatban soha semmilyen kifogás 

nem hangzott el, szolgálataimat mindig maximális eredményességgel láttam el, feletteseim és 

munkatársaim elégedettek voltak teljesítményemmel. Itt utalnék ismételten arra, hogy a 

rendelkező részben terhemre rótt cselekményt is megfelelő munkavégzésem érdekében 

követtem el. 

 

A fentiekre tekintettel 

f e l ü l v i zs g á l a t i   k é r e l e m mel 

élek, és kérem a T. Munkaügyi Döntőbizottságot, hogy a rám kiszabott fegyelmi büntetést 

lényegesen enyhíteni szíveskedjék, mivel nézetem szerint nincs arányban az általam 

elkövetett és bizonyítottnak tekinthető cselekményekkel, túlzott szigorúsága indokolatlan. 

 

Ugyancsak kérem a Tisztelt Munkaügyi Döntőbizottságot, hogy intézkedjék utolsó havi 

járandóságom kiadásáról, melyet a mai napig sem kaptam kézhez, /335. o./ valamint a 

munkakönyvembe tett „Fegyelmi elbocsátás” bejegyzés, mely nem felel meg a 

19/1977.(XII.8)MüMsz. rendelet 12.(3)bek.b.pontjában előírtaknak, megváltoztatásáról 

„Felmondás a dolgozó részéről” megjegyzésre. 

 

Budapest 1983. augusztus 5. 

A.L. 

/336. o./ 

 



 270 

 

 

Az ELLENPONTOK kilenc megjelent számának 

TARTALOMJEGYZÉKE 

(Az eredetileg névtelen cikkek szerzőit a zárójel jelzi) 

 

 

l.szám, 1981. december. 

 

(Ara-Kovács Attila): Meggyőződéseink 1 

(Molnár János): vers  3 

Petri György: Önarckép 3 

Dokumentumok 

Király Károly: Levél Ilie Verdeţhez 4 

Király Károly: Levél dr. Jeszenszky Ferenchez    8 

Király Károly: Levél a Nemzetközi Amnesztia ügynökséghez 10 

(Tóth Károly Antal): A társadalmi cselekvés kommunikációs 

nehézségei a mai Romániában 12 

A cenzúrán innen 

(Keszthelyi András): Sor(s)     17 

(Ara-Kovács Attila): A SZETA erdélyi szemmel 18 

Bíró Péter (Molnár Gusztáv): Lengyel széljegyzetek     20 

 

 

2, szám. 1982. március. 

 

(Ara-Kovács Attila): Három nemzedék 1 

Haraszti Miklós: Kádár kísértete esetleg ráerőszakolja magát Jaruzelskire 5 

Dokumentumok 

62-ek levele (jegyzetekkel) 17 

Paul Goma: Levél Pavel Kohoutnak és barátainak (franciából 

fordította: Molnár János) 18 

(Ara-Kovács Attila, Tóth Károly Antal, Tóth Ilona beszélgetése): 

Adalékok a kételkedéshez. Vélemények a 62-ek leveléről    19 

A cenzúrán innen 

(Ara-Kovács Attila): Újabb fejlemények a magyar-román államközi 

kapcsolatokban 29 

Paul Goma: Téli napló 1977. (franciából ford. Molnár János) 31 

 

 

3. szám. 1983. május. 

 

(Ara-Kovács Attila): Milyen messze van Lengyelország?  1 

(Ara-Kovács Attila): Bevezetés a fasizmusba  3 

Ion Lăncrănjan: Vallomás Erdélyről (részletek – románból ford. Tóth 

Károly Antal)  5 

/337. o./ 

Vélemények 

(Szőcs Géza): Tiltakozunk! Az erdélyi magyar értelmiség két tiltakozó 

memorandumáról 21 
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Francisc Păcurariu: Mély meggyőződésem, hogy Erdély tanulsága nagy 

jelentőséggel bír a jelen számára, (románból ford. Tóth Károly Antal)     22 

(Takács Ferenc): Démonidézés    23 

(Keszthelyi András): A hagyományos és a hagyományait kereső román 

nacionalizmus 29 

* * *: Az etnokrata állam     32 

A cenzúrán innen 

Tamás Gáspár Miklós: A csöndes Európa I 33 

Állítólag 

(szerkeszti: Ara-Kovács Attila, Keszthelyi András) 39 

 

 

4. szám, 1982. június 

 

(Ara-Kovács Attila): Az Istenhez vezető kerülőút 1 

Alekszandr Szolzsenyicin: „Hát ön hisz Istenben?” 3 

Dokumentumok 

(Tőkés László): A Református Egyház helyzete Erdélyben 4 

(Ara-Kovács Attila): Interjú egy katolikus pappal  15 

(Szilágyi Sándor): „Szólott az Úr” – mondanom kell, ezért holtom után 

is, beszélni vágyom  18 

Lévai József: Zsidósors Magyarországon, (részlet: A romániai zsidóság 

megsemmisítése) – (Ara-Kovács Attila) bevezetőjével  25 

***: A magyar állam protestáns egyházpolitikája (részletek)  28 

Szemle 

(Ara-Kovács Attila): Egy zsidő felekezeti lap  33 

(Molnár János): Az egyetlen...avagy a reformátusok erdélyi „Szemléje”.   ... 35 

A cenzúrán innen 

(Tóth Károly Antal): Az ateizmus szerepe a mai Romániában  37 

(Ara-Kovács Attila): A kommunista antiszemitizmus  43 

Barbara Wolfe Jancar: A vallási ellenzék a Szovjetunióban  45 

Tamás Gáspár Miklós: A csöndes Európa II  50 

Állítólag 

(Szerk.: Ara-Kovács Attila, Keszthelyi András)     55 

 

 

5.. szám. 1982. július. 

 

(Ara-Kovács Attila): Betiltott történelem 1 

Dokumentumok 

(Ara-Kovács Attila): Bevezetés         3 

/338. o./ 

A nemzetiségi kérdés Romániában és a RKP feladatai. Részlet az 1931-ben  

(Moszkvában) megtartott V. kongresszus jegyzőkönyvéből 5 

Jegyzetek    10 

A cenzúrán innen 

(Keszthelyi András): Hogyan tovább? Milyen mértékben nevezhető 

ellenzékinek az erdélyi magyarság? 15 

(Ara-Kovács Attila): Válaszféle Szilágyi Ákosnak önszemléletünk ügyében 22 

(Molnár János): Pillanatkép 25 
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Tamás Gáspár Miklós: A csöndes Európa III 26 

Állítólag 

(Szerk: Ara-Kovács Attila, Keszthelyi András)    31 

Az ELLENPONTOK eddigi számainak tartalomjegyzéke 32 

 

 

6. szám, 1982 (A hónap jelzése nélkül) 

 

(Tóth Károly Antal): A román állampolitika hagyományaiból 1 

Dokumentumok 

Papiu Ilarian: Emlékirat 8 

Moldován Gergely: Nyílt levelek a bukaresti román Kultúr-Liga 

elnökéhez, Vasile A. Urecheához 20 

(Ara-Kovács Attila): Jegyzetek 44 

(Tóth Károly Antal): Utószó 45 

 

 

7. szám, 1982. augusztus. 

 

(Szőcs Géza): Erdélyt vissza, mindent vissza? 1 

(Ara-Kovács Attila): Visszaadom az állampolgárságomat 3 

(Ara-Kovács Attila): Románia magyar „távlatból” 5 

(Ara-Kovács Attila): Istenem, hova menjek? 8 

(Ara-Kovács Attila): A belső emigráció 10 

Párizsi beszélgetés – Mihnea Berindei, Paul Goma, Virgil Ieruncă, Mihai 

Corne, Monica Lovinescu. (A SZER adását felvette, s románból 

lefordította:Tóth Károly Antal)       14 

(Ara-Kovács Attila): Hol kezdődik az, hogy zsidók vagyunk? Hol 

végződik az, hogy magyarok vagyunk? 21 

(Ara-Kovács Attila): Rosen elvtárs és az emberkereskedelem 23 

(Ara-Kovács Attila): Miért éppen rólunk nincs szó? Az Erdély-kérdés 

és a Szabad Európa Rádió 25 

(Keszthelyi András): A kivándorlás alternatívái 28 

A cenzúrán innen 

(Mészáros István): A demokratikus centralizmus elve 30 

/339. o./ 

***: Jogi helyzet és tartalmi függés I 31 

Állítólag 

(Szerk.: Ara-Kovács Attila, Keszthelyi András)    33 

 

 

8. szám. 1982 (A hónap jelölése nélkül) 

 

(Ara-Kovács Attila): Bevezető 1 

(Tóth Károly Antal): MEMORANDUM a helsinki értekezlet 

megállapodásainak betartását ellenőrző madridi konferencia 

résztvevőihez. Aláírják: az ELLENPONTOK szerkesztői 3 

(Tóth Károly Antal): Az ELLENPONTOK szerkesztőinek PROGRAMJAVASLATA  

a romániai magyarság jogfosztott helyzetének megváltoztatása érdekében 6 

Az ELLENPONTOK megjelent számainak tartalomjegyzéke 16 
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9. szám. 1983. január. 

 

(Ara-Kovács Attila): Egyértelmű jelen – értelmetlen jövő 1 

Dokumentumok 

Dr. Emil Dândea: Erdély sérelmei és a kisebbségi kérdés. – Részletek a 

Maros megyei liberális párti képviselő parlamenti felszólalásából, 

amelyet 1928 okt. 31-én és nov. 1-én mondott el 8 

A cenzúrán innen 

Az RKP decemberi, un. „Nemzeti Konferenciájának” visszhangjai. 

TILTAKOZUNK! 16 

„...minden romániai magyar lélek nevében...” 17 

(Ara-Kovács Attila): Románia az anarchia jegyében 19 

Állítólag 

(Szerk.: Ara-Kovács Attila)     21 

 

 

*** 

/340. o./ 
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NÉVMUTATÓ 
 

Aczél György – politikus - MSZMP, Budapest (1992) 

Ady József – szobrász, Kolozsvár 

Aluaş Ioan – szociológus, Kolozsvár 

Ara-Kovács Attila – filozófiai író, publicista, Budapest 

Arany László – vállalkozó, Budapest 

Aradi Schreiner József – szociológus, Los Angeles 

Ágoston Vilmos – esztéta, publicista, Budapest 

 

Balla Zsófia – költő, Kolozsvár 

Balajthy Anna – szociológus, München 

Balogh András – rendező, Sepsiszentgyörgy 

Balogh Edgár – közíró, politikus, Kolozsvár 

Balogh Júlia – Magyarságkutató munkatársa, Budapest 

Barna Imre – publicista, Budapest 

Bartunekné Szabó Katalin – menedzser, Budapest 

Bálint Pataky József – kormánytanácsos, Budapest 

Bálint Tibor – író, Kolozsvár 

Bárányi Ferenc – orvos, politikus, Temesvár 

Bence György – szociológus, publicista, Budapest 

Bíró Éva (Kissné) – tanár, Ócsa 

Bíró József – színész, Kolozsvár 

Bíró Katalin – anyagbeszerző, Budapest 

Bogdán László – író, publicista, Sepsiszentgyörgy 

Bollobás Enikő – tanár, diplomata, Budapest-Washington 

Borbély Ernő – tanár, politikus, Csíkszereda 

Bordás Lajos – vállalkozó, Sydney 

Bölöni Sándor – újságíró, Nagyvárad ( 1982) 

Brefaire Jean Louis – Franciaország 

Bretter György – filozófus, Kolozsvár (1978) 

Bretter Zoltán – politikus, Budapest 

Bréda Ferenc – költő, publicista, Kolozsvár 

Brezsnyev L. I. – politikus, SZKP főtitkár ( 1982) 
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SUMMARY 
 

Samizdat literally, have yourself put in, is a typical product of the handcuffed society. This 

is the unofficial forum, where average citizens, artists corrupted by ideological propaganda, 

philos thirsting for truth, all may feel that the new possibility for self-destruction might 

become a useful act in the public interest. Their danger-challenging deeds provoke the 

political system, system profiled on punishment. It has to happen like this, for the simple 

reason that it shadows the disgusting wall of false truth. 

At the same time, the writers of samizdat are not only the most perceptive realists of their 

epoch, but also the most vulnerable star-gazers and day-dreamers of their phalanstery. They 

have the most dramatic experience in the destructive burden caused by a society willing to 

control even the dreams of its citizens. But they believe firmly that the WALL declared to be 

indestructible, finally might be destroyed somehow. 

ELLENPONTOK was a periodical review, issued for the first time in December 1981, in 

Transylvania (Romania), a region inhabited by ethnic minorities, mostly Hungarians. Its last 

issue appeared in January 1983, in Hungary. This samizdat periodical was a peculiar patch of 

colour of the Transylvanian civilization and it was a thrilling scope at that time. 

This periodical revealed the social injuries of the Hungarian minority, but this was not 

enough for the authors. They went further and unmasked the anti-human character of 

communist ideology, thus revealing its destructiveness as a whole. Simultaneously, with the 

above-mentioned, they sympathized with the Romanian Opposition. 

The international echo of this samizdat and its effectiveness was made possible by the 

powerful support of the opposition in Hungary and the Hungarian emigrés in the West. This 

samizdat went to its audience not in printed form, but through the broadcast of Radio Free 

Europe. 

The heroes of the history of this samizdat are not classical heroes, as the epoch - that 

structure they were compelled to live in - did not allow for traditional heroism. The main 

purpose of the political power of the time was to deprive the victimes of all sorts of heroic 

illusions. Like all human beings, these people are sensible and sometimes vain, sometimes 

jealous of one another. Nevertheless, when others declared the impossibility of the all kinds of 

actions, they dared to overcome their fears and - why shouldn't we say - they appealed to the 

appreciation of posterity. 

All of them contributed to the cultivation of the seed of resistance in their own individual 

way. Hopefully, this book will help in forming a proper image of their struggle for posterity. 

/347. o./ 
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 280 

 

 

 

 

 

TARTALOM 
 

Előszó 3. o. /5.o./ 

Források és rövidítések  (7. o.) /11. o./ 

 

I.Fejezet (9. o.) /15. o./ 

Méltóság- és méltatlanság 

 

II.Fejezet (27. o.)  /37. o./ 

„Az Ellenpontok szamizdat folyóirat” 

 

III. Fejezet (48. o.)  /62. o./ 

„Tették, vették, nem tudták, mi az” 

 

IV. Fejezet (68. o.)  /86. o./ 

„Nem vagyok én egy szarjankó” 

 

V.Fejezet (110. o.)  /139. o./ 

„Ez a léggömb elpukkant” 

 

VI.Fejezet (221. o.)  /277. o./ 

„Amikor megláttam a magyar rendőröket, fellélegeztem” 

 

VII. Fejezet (238. o.)  /298. o./ 

„A legfontosabb politikai tett volt” 

 

Függelékek   (252. o.)  /315. o./ 

Az Ellenpontok kilenc megjelent számának tartalomjegyzéke (271. o.)  /337. o./ 

Névmutató (275. o.)  /341. o./ 

Summary (280. o.)  /347. o./ 

 

/349. o./ 

 

 


