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* A kiadó ilyen jelzése a könyv címlapján azt jelenti, hogy a 
könyvet csak az olvasóközönség egy meghatározott, szűk rétege 
számára adták ki, és nem kerül korlátlanul könyvkereskedelmi 
forgalomba. Ide sorolhatók az olyan művek, melyek kialakulatlan, 
nem végleges álláspontot képviselnek, s amelyeket szerzőjük 
vitaalapul szánt az olvasók számára. (Torzsai–Zala: Könyv A–Z. 
Tankönyvkiadó, Bp., 1973. alapján.) 
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A forradalom szikrája 
 

Írta, ollózta és kommentálta  
Kuszálik Péter 

 
Egy kis magyarázat 
A szamizdat természetrajzáról az első fejezetben még szó lesz, most 

csupán arra a kérdésre válaszolnék, hogy ez a ’könyv’ miért nem 
nyomtatva, kemény borítóval, illusztrációkkal jelent meg.  

Ehhez tudnia kell az olvasónak, hogy kicsiny Erdélyországban a 
könyvkiadást a magyar kormány támogatja, kisebb-nagyobb 
összegekkel. Namármost: egy Tőkés Lászlóról szóló, nem éppen 
dicsérő könyvet kiadni felér egy csődeljárással, ui. az a kiadó, mely 
ilyesmire vetemednék, örökre elvágná maga előtt a támogatások útját. 
Ugyanis a támogatást osztogatók politikai preferenciák alapján adják a 
pénzt. Ezen nem kell csodálkozni, mert a világ így megyen: egy 
szponzor azt támogat, akit akar.  

Ezek ismeretében meg sem kíséreltem, hogy könyves barátaimat 
megkörnyékezzem, hanem visszatértem a régi módszerhez: 
sokszorosított füzetként bocsátom útjára mítoszromboló vitairatomat. 
A szokással ellentétben azonban föltüntettem a szerző nevét, hogy 
megkönnyítsem az inkvizítorok munkáját – noha és habár a 
véleményszabadság kitörése óta egy ilyen kiadvány megírása és 
terjesztése nem ütközik az állam törvényeibe.  

Ettől függetlenül az öntörvényű EP-alelnök által foganatosított 
ellenlépésekre is számíthatnék, ha nem épp ő maga gondoskodott 
volna a felmentésemről, a következő szentenciával: „Az igazság 
kimondásával és a megtisztulással nem lehet ártani.” (Krónika, 2009. 
jún. 26.)  
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ELÖLJÁRÓBAN  
 
A romániai gengszterváltás körüli események – tova húsz év 

után is – újabb és újabb írásműveket inspirálnak. E korszakot 
négy hónapnyira becsülik (Temesvártól az 1990-es többpárti 
választásokig), de ebből én csupán a kezdetekre, 
különösképpen a forradalom szikrájára fókuszálok. Mert az 
roppant derék dolog, ha az ember fia hirtelen fölindulásból 
(vagy előre megfontolva) megtagadja, hogy kilakoltassák a 
temesvári lelkészlakásból, s ezzel valamely arányban 
hozzájáruljon a gengszterváltás nemes folyamatához, de a 
forrongás elmúltával dolgos esztendők következnek, 
melyekhez alaposság, szakmai tudás, kiegyensúlyozottság, 
józan értékítélet szükségeltetik. A forradalmárok helyét 
átveszik a reformpolitikusok. Ez törvény. Mert az utca népe fel 
tudja ugyan borogatni a hatalom szekerét, de nem tud 
reformokat, alkotmányt szövegezni. A reformokat nem 
közfelkiáltással hagyatják jóvá egy népgyűlésen, ezervalahány 
ártatlan résztvevővel, más annak a módja. – A szerepek ki 
vannak osztva, s ki a szerepét nem tudja eljátszani, azt 
kifütyülik, leváltják, félreállítják.  

Nincsenek cáfolhatatlan bizonyítékaim a romániai 
gengszterváltás igazi történetéről, így magam is csak 
spekulálgatok a lehetséges változatok özönében. Számtalan 
összeesküvés-elmélet született, egy humorral bőven átszőtt 
elmélet-halmazt az interneten találtam (konteo.blog.hu/ 
2009/06/08/a_romaniai_forradalom), melynek szerzője a 
következő mottót írta munkácskája elé: „Mert összeesküdni is 
jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni 
még jobb.” 

1989/90 fordulóján történt, ami történt, a vélemények 
különbözősége jegyében egymásnak ellentmondó írások 
születtek, kérem az olvasót, hogy írásomat is csak annak 
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tekintse. E szamizdat csupán a jéghegy csúcsa! Az anyaggyűjtés 
során elsősorban a sajtóközleményekre alapoztam, s hol vannak 
még a levéltári és titkosszolgálati források…  

A kimaradt témák közül egyet említenék. 2007-ben, amikor 
Tőkés függetlenként indult az Europarlament képviselői 
helyéért, akkor furcsa dolog történt: a regáti megyékben is 
1000–1200 szavazatot kapott az akkori püspök. Ezt egyesek a 
czestohowai Madonna csodái közé sorolják, mások a 
belügyminiszter titkos utasítását sejtik a dolgok mögötteseként. 
Erőmet meghaladó feladat lenne meglelni az igazságot, így 
inkább lemondtam erről a témáról. 

A megírásban az motivált, hogy egy kicsit rendszerezzem 
az eddig megjelent információkat, s megpróbáljam bár részben 
feloldani az általános tájékozatlanságot, ami Tőkés László ’szikra-
szerepét’ és politikusi karrierjét illeti. Mert úgy vélem, a helyzet 
hasonlatos egy korábbi esethez. – 2009 őszén megjelent a 
Purgatórium című kötetem, amelyben Sütő András ’viselt 
dolgairól’ meséltem el néhány részletet. Hálátlan dolog a 
’nemzet nagyjairól’, a ’zászlóvivőkről’ terhelő adatokat 
közzétenni, de minden nemzetben annyi önbírálatnak is kell 
lennie, hogy hűvös elmével fogadja egy-egy demitizáló 
szöveggyűjtemény megjelenését.  

Darázsfészek, tudom. A Purgatórium is megszülte a maga 
vitácskáit, ám – érdekes módon – az olvasói vélemények döntő 
többsége elismerte, hogy azt „a kötetet meg kellett írni”, mert 
„ezekről az eseményekről nem tudtunk” és „szomorú dolog, de 
el kell fogadni”.   

Ajánlanám az olvasónak, hogy előbb a tartalomjegyzéket 
olvassa át, így képet alkothat a taglalt témákról.  

* 
Néhány adminisztratív dolog 
Az idézetekben található dőlt betűs szövegkiemelések tőlem 

származnak.  
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A rövidítések táblázatát a kötet végén találják.  
Vélhetően el lehet majd különíteni a kommentárokat az 

idézetektől, ahol fennállt a bizonytalanság, ott szögletes 
zárójelbe tettem a szerző (K. P.) véleményét, s a nyitó zárójel 
mellé egy kárómintát tettem: [♦ …]   

Köszönöm ’társszerzőim’ (újságírók, írástudók, bloggerek, 
hozzászólók) munkáját, a főszereplő hétköznapi 
megnyilvánulásait és ünnepi fölszólalásait, valamint az olvasó 
megértését.  

 
Kuszálik Péter 
Marosvásárhely, 2010. szeptember   
 
Utóirat – Fél évvel később átnéztem és kiegészítettem a 

kéziratot, annak reményében, hogy talán akad majd valaki, aki 
’saját szakállára’ kiadja e kötetet.  

De ha nem, az se baj. Szamizdatként is megtette a hatását.  
K. P.  
2011. ápr. 1. 
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INTROITUS 
 
A kályha bal sarka (merthogy onnan illik indulni)  
Hamvas Béla egyik axiómája kimondja: „Az erdélyi 

embernek mindenről két véleménye van.” Nem bizonyítja, mert 
az axiómákat nem szokás. Slágerekben is hallhatók efféle 
sarkigazságok, teszem azt: „teve van egy púpú, van két púpú, 
sőt több”.  

Hamvas Béla mondását többféleképp értelmezhetjük. Pl. 
olybá is vehetem, hogy az erdélyi emberek fingjuk után rúgó, 
szkizoid, sumák népek, akik nem elég gerincesek ahhoz, hogy 
egy-véleményűek legyenek. A másik oldalról vergálva a kérdést 
pedig azt állapíthatom meg, hogy az erdélyi embert az élet 
megtanította arra, hogy a túlélés érdekében két véleményt 
tartson raktáron, s mindig a helyzetnek megfelelőt kapja elő. 
Harmadik utas olvasóim kedvéért viszont meg kell jegyeznem, 
hogy a Hamvas-axióma – az új idők információs dömpingje 
hatására – kissé megkopott. Ugyanis annyi ellentmondó hír 
jelenik meg, hogy az ember nem tud eligazodni közöttük. 
Annyi a lobbi, a szekértábor, az érdek, az elfogult hír, hogy az 
erdélyi ember véleménye manapság – fehér vagy fekete helyett 
– a szürke száz árnyalatának egyikét veszi föl. (Nem 
utolsósorban: a vélemények az idő függvényében is változnak! 
Csak egy apró példát mondanék: másként vélekedtünk a 
piacgazdaságról 1985-ben, mint mostanában…) 

Nemde, ha az erdélyi ember Ablonczy László tirádáit 
hallgatja, akkor Sütő Andrást szentként tiszteli, ha elolvassa 
alulírott Purgatórium1 című könyvét, akkor megrendül a korábbi 
hite. Az igazság valószínűleg a kettő között van. Szőcs Géza az 
1980-as évek elejének íróját és közéleti alakját ekképp jellemzi: 
„Sütő András emblematikus figura volt az erdélyi magyarság 

                                                 
1 Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2009. 
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számára, aki valamilyen csoda folytán még mindig benne 
maradt a legfelső párt- és államvezetés struktúráiban, ha 
marginalizált helyzetben is. Nyilvánvaló volt, hogy napjai ilyen 
minőségben meg vannak számlálva, s hogy csak alkalomra 
vagy ürügyre várnak ahhoz, hogy kikészíthessék.” (Ellenpontok: 
353.) – Ma már tudjuk, hogy Sütőt nem készítették ki, túlélte a 
kommunizmus bukását, s ma arról is többet sejtünk, hogy nem 
’valamilyen csoda folytán’, hanem a hatalom érdekeinek 
megfelelően maradt a nómenklatúra tagja.  

Ugyanígy kettős véleményt alakíthat ki az erdélyi ember 
Tőkés Lászlóról, ha a volt püspök világhálós honlapját 
(tokeslaszlo.ro) olvassa az ember, vagy Balogh Barnabás ref. 
lelkész véleményét egy internetes vitafórumon: „A volt 
püspöknek remek érzéke van ahhoz, hogy embereket 
megvezessen. Pró és kontra táborok embereit uszítja 
egymásnak és azt élvezi. A nagy megosztót, szétdobálót, 
diaboloszt ismeri az Újszövetség nyelve. Megosztotta a 
református egyházat, megosztotta Várad népét, megosztotta a 
nemzetet – sok téren, és nagyon ritkán a valós értékek mentén. 
Bűnbánatot másoktól várt, de hirdetni nem tudta, vagy nem 
merte. (…) Kevesen ártottak annyit a református egyháznak 
mint T. L., sajnos ezt túl kevesen tudják és még kevesebben 
merik kimondani.”2  

Nos, erről szól ez a kötet: a Történet részleteiről, ui. ebből 
alakíthatók ki azok az apró mozaikkockák, amelyekből összeáll 
a teljes kép. Mindez csak álom, tekintve, hogy az Igazság nem 
nálunk, tollatlan kétlábúaknál, hanem a Teremtőnél van…  

 

                                                 
2 blog.roon.ro/blogosz/ 2010/02/25/ szekusszerelem; kommentárok, 
2010. márc. 11.; részlet. 
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A forrásokról  
A decemberi forradalom irodalmának román nyelvű 

forrásaiból csupán két könyvet jegyzeteltem ki, Stoenescu 764 
oldalas kötetét, valamint Cartianu 525 oldalas munkáját (ez 
utóbbi azonos konklúziókra jut, akárcsak az előbbi).  

Stoenescu többször idéz Sergiu Nicolaescu könyvéből3. E 
könyvet nem olvastam, ezért nem tudok róla véleményt alkotni. 
Tudjuk azonban, hogy: 1. Nicolaescu tagja volt a forradalmi 
eseményeket vizsgáló szenátusi bizottságnak, tehát hozzáférése 
volt a forrásokhoz; 2. élénk fantáziájú filmrendező, kedvenc 
műfaja a krimi. Ezek alapján arra a spekulatív megállapításra 
juthatunk, hogy a kötetben a valóságelemek szivárványosan 
keverednek a fantázia szüleményeivel (elméletemet igazolja 
Cartianu, aki megbízhatatlannak tartja S. Nicolaescu 
tanúvallomásait!). Ezt Stoenescu kötetéről is elmondhatjuk, sőt 
még azt is, hogy elfogult a Securitate irányában. Művét enyhe 
román felsőbbrendűség és Erdély féltése lengi be. 
Tagadhatatlan viszont, hogy a kötet számtalan fontos és hiteles 
információt tartalmaz.  

A Stoenescu-féle koncepciónak több gyenge pontja is van, 
most csak egyről szólnék. – A kötet szerzője állandóan a 
külföldi titkosszolgálatok diverzánsaival példálózik, holott a 
romániai szabadság ügyében fellépő emberek – a nyugati 
emigráció avagy a magyar értelmiség tagjai – nem állami 
fizetésért, hanem saját zsebből, legfennebb civil szervezetek, 
alapítványok minimális támogatásával tették, amit jónak láttak, 
s ami a tehetségüktől, anyagi eszközeiktől telt. Sem a HHRF, 
sem a Kanadai Magyar Alap, sem az Erdélyt támogató magyar 
segélyszervezetek nem a CIA, KGB vagy a kormányzatok 
pénzén működtek. (Ettől függetlenül a forró napokban valóban 
ott voltak a külföldiek által kiképzett utcai harcosok, de ők csak 

                                                 
3 Cartea revoluţiei române. Decembrie ’89. Ed. Ion Cristoiu, Buc., 2000. 
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a sűrűjét végezték el, az előzetes aprómunkát a civilek és a 
média vállalták.) 

Stoenescu számára elfogadhatatlan az ilyesmi, tekintve, 
hogy Romániában, 1989-ben a civil szerveződések sehol sem 
voltak. Azt viszont elfogadom az érveléséből, hogy a december 
közepén kezdődött sűrűbb események kulcsfigurái az orosz, 
jugoszláv vagy magyar hatalom illetékes szerveinek 
támogatásával aktiváltak román területen. Itt csupán azt kell 
belátni, hogy a két esemény (Tőkés Lászlónak a ’klerikális 
diktatúra’ elleni rebelliója, s annak nyilvánosságra hozatala – 
valamint N. C. félreállítása) párhuzamosan haladt, s csupán 
néhány közös ponton találkoztak, december 16-án délután 
pedig teljesen elvált a két láncolat.  

Egy történész barátom Peter Siani-Davies könyvét4 
ajánlotta, de nem jutottam hozzá, így le kellett mondanom a 
tanulmányozásáról.  

Végül úgy ítéltem meg, hogy elegendő lesz Stoenescu és 
Cartianu, mert minél több művet vizsgálok át, annál több 
ellentmondást találok, s a homályos részekre továbbra sem 
vetül fény. Meg aztán – s ezt el kell fogadnom tőle –: „ha ki is 
mondjuk az igazságot, azt nem ismeri el a kortárs generáció”. 
(Stoenescu: 15.) Értsd: mindig akad egy forradalmár, amatőr 
kutató, fölkent történész, aki kétségbe vonja valamely kötet 
véleményét vagy tényanyagát; mindig akadnak okostojások, 
akik az elefántcsont-toronyban ülve tévedhetelenül fölállítják a 
történések ’valós’ sorrendjét. – Mert mindenki (olvasmányai, 
emlékei alapján) kialakított egy képet önmagának, s arról nem 
szívesen mond le. A szentencia ott botlik meg, hogy az igazság 
kimondására kísérletet sem tehetünk, merthogy 1. senki sem 
lehet birtokosa minden, a forradalmi eseményeket illető valós 
információnak; 2. a források annyira manipuláltak, az 

                                                 
4 Revoluţia română din decembrie 1989. Ed. Humanitas, Buc., 2006. 
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emlékezések pedig annyira szubjektívek, hogy egy idő után a 
kutató rádöbben: nemhogy közelebb került volna a 
megoldáshoz, sokkal inkább távolodott attól.  

Magam sem törekszem a teljességre, megelégszem azzal, 
hogy összevetem a két legkorábbi magyar kiadvány (Sáfrán; 
Ostrom) adatait a korabeli sajtó híradásaival, az internetről 
gyűjtött véleményekkel, s néhány további forrás információival. 
Tk. Vasiliu könyvének a magyar fordítását is fölhasználtam.  

A gyakrabban idézett források listáját a kötet végén 
találhatják.  

 
Szabad-e mítoszokat kreálni a köztünk járó halandókról?  
Ha a keresztény tanítás szerint próbálok válaszolni, akkor a 

válasz határozott NEM.  
A Szentírás eszméi egyértelműen arra figyelmeztetnek, 

hogy kizárólag a Mindenható érdemli meg a korlátlan 
hódolatot. (A mai szóhasználat szerint ez így hangzik: kerülni 
kell a sztárkultuszt.)  

A legtömörebb választ egy másik kérdés adja: „ki olyan, mint 
Isten?” (Ez tkp. Szent Mihály arkangyal nevének magyarázata, 
a héber mi-ká-él fordítása; voltaképpeni értelme ez: Senki sem 
olyan mint az Isten, vagyis: Isten a leghatalmasabb, ő a győztes, 
őt kell Úrnak elismerni, őt kell szolgálni.) 

A 118. zsoltár 8. verse szerint: „Jobb az úrnál keresni 
oltalmat, / mint emberekre számítani.” A magyarázat egyszerű: 
mert az emberek gyarlósággal, kishitűséggel, igaztalansággal 
telítvék, emiatt képtelenek a hibátlan munkára.  

Mivel a fenti kérdést már korábban megválaszoltam 
magamnak, azt is helyénvalónak tartottam, hogy demitizálási 
kísérletekbe fogjak. (Volt, aki elismerte az ehhez való jogomat, 
mások csak szelíden csóválták a fejüket, egy további csoport 
pedig a magyarság ellenségének megtestesült rémét látta 
bennem.)  
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Tévedés ne essék, nem a tévedhetetlenség hamis képzete 
szállt meg, amikor valamely atyámfiát az alázatra 
figyelmeztettem, csupán a nagyobb testvér jogán emeltem szót.  

Mert – vélem én – ha egy apa megsapkázza a gyermekét, ha 
a nagyobb testvér megrángatja a rosszalkodó kisebbet, nem a 
’tévedhetetlen felnőtt’ vagy a ’hibátlan báty’ jogán teszik, 
csupán pallérozni szeretnék a kicsit, aki oktalanságokat követ 
el. Aki a taslit adja, biztosan nem az erkölcs bajnoka, sőt a maga 
idejében ő is megkapta a maga nyaklevesét, hasonló 
csiszlikségek okán, de ez nem azt jelenti, hogy ne okítaná a 
kisebbet. Nem ellene, hanem érte haragszik; úgymond: 
nemesebb jellemű embert kíván faragni belőle. Ha még tetszik 
rá emlékezni: a kolozsvári Szabadság újságíróját is kiátkozták jó 
néhány évvel ezelőtt az erdélyi püspökök, mert – úgymond – 
rosszat írt a Magyarok Világszövetségéről, holott ő csak az 
általános erkölcsi elvek mentén fogalmazta meg a kritikáját. 
(Hol van ma az MVSz? Egy dolog biztos: nem az illető újságíró 
’ásta el’!)  

Még egy adomát mondanék el a magam védelmére. Amikor 
Hofit megkérdezték, hogy miért kritizálja a rendszert, a 
következő tanmesével válaszolt: „– Szereti maga a feleségét? – 
Persze. – De azért megmondja neki, ha elsózta a levest. – 
Nyilván. – És továbbra is szereti? – Természetesen.”  

Maradjunk tehát abban, hogy jogom van kimondani: ’a 
király meztelen’. No jó, nem meztelen, csak sok a folt a ruháján 
ahhoz, hogy újnak mondhassuk.  

 
Példaként álljon itt egy olyan mítosz, amelyet László 

atyánkfia terjesztett 1990-ben.  
A riporter – Sáfrán István – a családi háttérről faggatta. 

Megtudtuk, hogy apai ágon több nemzedéken át volt lelkész a 
családban, anyai ágon több oldalági rokon kapcsolódik a 
protestáns hagyományokhoz. A szülőknek nyolc gyermekük 
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született (öt fiú, három lány), mind egyetemet végeztek: két 
orvos, három tanár, két mérnök és egy lelkész (László, a hetedik 
gyerek).  

S ehhez a témához kikerekedik egy pirospozsgás mítosz. 
Olvassák csak miként emlékezett László atyánkfia 1990-ben az 
ifjúkorára: „nehezemre esik erről úgy beszélni, hogy ne tűnjék 
dicsekvésnek. A nyolc gyermek taníttatása egy olyan 
időszakban, amikor Erdély nagy részén a papgyerekek még át 
sem léphették a gimnáziumok küszöbét…! Adoptálták őket 
olyan eldugottabb magyar vidékekre, ahol számítani lehetett 
arra, hogy szemet hunynak papi származásuk fölött. Akadt 
olyan is, aki más néven végezte tanulmányait.” (Sáfrán: 22.) 

Ehhez csak annyit: 1. miként lehetett álnéven elvégezni 
négy gimnázium osztályt, úgy, hogy az érettségi diploma mégis 
a valós névre szóljon?; 2. túl éteri ez a mítosz, amelyet a kortárs 
kolozsvári magyar ember kézből kontráz, de egy messziről jött 
riporternek mindent be lehet adni.  

„Páratlanul nagy teljesítmény volt, hogy mind a nyolc 
gyermek végzettséget tudott szerezni.” –Lám, mégis sikerült. 
Ha nem az ószeren vették a diplomájukat, akkor a saját 
nevükön jártak a kolozsvári egyetemre, műegyetemre, 
teológiára. Nem kell túlozni, László! Annál is inkább, mert 
1982-ben hősünk még így írt (névtelen cikkben) az Ellenpontok c. 
szamizdatban ugyanerről: „A papgyerekek sokan nem 
folytathatták tanulmányaikat felsőbb fokon (gimnázium, 
egyetem), pusztán származásuk miatt, jelenleg azonban csak 
elvétve, helyi esetekben történnek igazán nyilvánvaló túlkapások.” 
(Ellenpontok: 145.) Akkor most fehér vagy fekete? 

 
Egy korai figyelmeztetés 
Szilágyi Aladár – azok után, hogy elolvasta Sáfrán István 

könyvét – nyílt levélben tette közzé a véleményét. (Kelet-Nyugat, 
1990. febr. 22.)  
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Amit kifogásolt: a magyarországi újságíró túlzott 
gyorsasággal írta meg a könyvét, emiatt sok pontatlanságot 
tartalmaz, ugyanakkor Sz. A. nem ért egyet a kötet által 
képviselt eszmeiséggel sem. 

Idézem: „A Tőkés Lászlóról írottak bizonyára helytállóak, 
hitelességüket a tiszteletes úr tudná igazolni. Csakhogy egy 
ellenvélemény – lehet, hogy előítélet – mocorog bennem. 
Mindaz, amit és ahogyan a magyarhoni és más külországi 
publicisták a ’Tőkés sztori’-ból gyártanak, nagyrészt a 
szenzációra épül, kísértetiesen emlékeztet a sztárcsinálás 
gyakorlatára. Évekkel ezelőtt sokat ártott nekünk a Nálatok 
kialakított Sütő-kultusz [nota bene: ez a levél a véres márciusi 
események előtt íródott]. Úgyhiszem Sütő Andrásnak is… 
Számunkra ő a primus inter pares az erdélyi írói rendben. De 
alakját egyoldalúan és túlságosan felnagyították, s így árnyékát 
is megnövelték, mely sokáig rávetült az erdélyi magyar 
irodalomra, s ezáltal sok, jobb sorsra érdemes életmű maradt 
számotokra részleges vagy teljes homályban. Ne tegyétek 
ugyanezt Tőkés Lászlóval! Emberi nagyságát, bátorságát, 
karizmatikus egyéniségét valóban csodáljuk, de minden 
esztendőnek megvoltak a maga mártírjai mifelénk.” (Sz. A. több 
példát is ad, 1958-cal kezdődően.)  

Két példát idéznék a kötet lapjairól:  
„Ez a könyv a 20. század egyik legnagyobb eseményének a 

krónikája egy református erdélyi magyar pap szavaiból 
felépítve. (…) Ez az ember Krisztus édestestvére! Nagy hatalmat 
adott Néki az Úr! Ő küldte. Nemcsak Nekünk, hanem Közénk!” 
(Végh Antal fülszövege; Sáfrán: borító.) 

„Tőkés László az első NEMmel, amit a temploma 
szószékéről kimondott, megdöntötte Nicolae Ceauşescu 
kommunista diktatúráját. Nem egyedül, [hanem] a hívekkel 
együtt, azokkal a magyarokkal és románokkal, akik mindent 
kockáztatva kiálltak az igazságért.” (Bertha Bulcsu előszó; 
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Sáfrán: 7.) – Nosza! Itt van Krisztus kisöccse, akinek egyetlen 
szavába került megdönteni a diktátor hatalmát… Ki a Szentírást 
ismeri, tudja, hogy Krisztus nem diktátorok megdöntésére 
használta az Úrtól kapott hatalmát.  

Értem én, hogy egy jó reklámszöveggel a matrachulladékot 
is dohányként lehet eladni, de pusztán kereskedelmi 
megokolásból nem kellene ekkora jelzőket akasztani László 
barátunk nyakába. Nem szabad a Messiás-tudatot erősíteni egy 
mezítlábas halandóban, mert számtalan mellékhatást 
eredményez.  

S hogy ez az idejekorán kimondott jámbor óhaj nem talált 
meghalló értelemre, azt n számú idézettel tudnám igazolni. 
Sokan még ma is istenként tekintenek a lelkészre, holott ő n+1 
esetben igazolta, hogy csak egy gyarló ember, nem Messiás.  

Szilágyi Aladár 1990 februárjában a személyi kultusz 
átkaira figyelmeztetett, de már elkésett vele. A temesvári 
segédlelkész már 1989 nyarától VIP-nek számított, rendőrök 
vigyáztak rá, s a fordulat után néhány nappal (dec. 29-én) 
„katonai kíséret mellett érkezett Nagyváradra”. (RMSz, 1990. 
jan. 9.) Ez a VIP-árnyék – minden átkával és áldásával – azóta is 
rávetül az életére, karrierjére.  

Őszintén kívánom: óvja meg őt a Megváltó a sztárok csúfos 
bukásától!  

 
Jelzők, jellemzések és vélemények  
Gabriel Gafiţa5, a Tőkés Lászlóhoz írt nyílt levelében 

(România Liberă, 1991. febr. 15.) szóvá tette, hogy az RMDSz tb. 
elnökének bizonyos megnyilvánulásaiban az „etnikai 
fundamentalizmus” és a „szelektív emlékezet” jelentkezik. 
(RMSz, 1991. febr. 19.)  

                                                 
5 A Kriterion Magyar írók románul sorozatának szerkesztője volt, 
amellett a magyar irodalom lelkes propagálója. 
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Soros György jellemzése: „Tőkés Lászlót hősies személynek 
tartom. (…) Azt hiszem, hogy túlfűtött nacionalizmus jellemzi.” 
(Magyar Nemzet, 1993. ápr. 2.) 

Constantin Pavel cikke Tőkés Lászlót és Gh. Funart 
elválaszthatatlan párosként tünteti föl, akik rossz tolmácsok 
magyarok és románok között. (Adevărul, 1994. szept. 9.) 

Kepecs Ferenc párhuzamot vont Gh. Funar leváltása és 
Tőkés László között. Kettejüket nem lehet egy napon emlegetni, 
de „helyzetük egyben mégiscsak hasonló: mindketten kezdenek 
kiszorulni a politika centrumából.” (Népszava, 1997. febr. 25.) 

T. L. „az erdélyi és az összmagyarság egyik legbátrabb 
képviselője és élharcosa”. (EN, 1998. aug. 18.) – Patrubány 
Miklós: T. L. „a világ magyarságának nagykövete”.  

Szakáts Mara nagyváradi szociológus tíz erdélyi megyében 
végzett felmérést, melynek teljes feldolgozása előtt már 
levonható néhány konklúzió: az erdélyiek visszautasítják az 
anyaország beavatkozását a romániai magyarok politizálásába; 
tisztelik Tőkés László kitartását és bátorságát, de sokan 
károsnak tartják a püspök átgondolatlan megnyilvánulásait. 
(Magyar Hírlap, 1997. dec. 9.)  

Hatalmas vihart kavart Sabin Gherman, a kolozsvári tévé 
szerkesztőjének kiáltványa. A Torkig vagyok Romániával c. 
felhívásban a centralizmus felszámolását, a térség közigazgatási 
autonómiáját sürgette. Érvként megemlítette: Erdély kevesebbet 
kap a központi költségvetésből, mint a főváros. Erdély számára 
bármiféle, nem etnikai szempontok szerinti föderalizációja 
csakis előnyökkel járhat. Gherman elutasította Tőkés László 
„etnikai aberrációit”. (RMSz, 1998. szept. 21.)  

Halász Anna újságíró véleménye: „Tőkés Petúr Lászlónak 
mindenben igaza van, csak abban nem, hogy fejjel menjünk a 
falnak.” (RMSz, 1998. okt. 9.) 

Az EMK fölkérte az SzKT-t, hogy támogassa Tőkés László 
elnökjelöltségét, mert ő „a romániai magyar nemzeti közösség 



 

 17 
 

érdekeinek fáradhatatlan harcosa és Románia egészének 
világviszonylatban legismertebb és legnagyobb tiszteletet 
élvező közéleti személyisége”. (RMSz, 2000. szept. 8.) 

Tom Gallagher, Románia-szakértő nem örül az SzNT 
létrehozásának, mert ez gyengíti a magyarság összetartását és 
könnyű célpontjává válik a román nacionalistáknak. Gallagher 
szerint Tőkés László elnyerte a helyét Európa történelmében az 
1989-es eseményeknek köszönhetően, de akárcsak Lech 
Walesában, benne sincs meg az a gyakorlati szellem, amely tartós 
politikai szerepvállalásra predesztinálná a püspököt. (Szabadság, 
2003. nov. 15.)  

Tőkés Lászlót (valamely MPSz-gyűlésen) az ’erdélyi magyar 
nemzeti közösség tb. elnökévé nyilvánították’. (Krónika, 2003. 
okt. 2.)  

Orbán Viktor a Duna tévé adásában bizakodva beszélt az 
erdélyi autonómiáról. Beszédében Tőkés Lászlót az ’egész 
kárpát-medencei magyarság tb. köztársasági elnökének’ 
nevezte. (Szabadság, 2003. dec. 23.)  

A Polgári Mozgalom Kolozs Megyei Küldöttek Tanácsa 
„nyilatkozatában Tőkés László püspököt a romániai magyar 
nemzeti közösség szimbólumának tekinti.” (Krónika, 2003. febr. 
24.) – A béke szimbóluma a fehér galamb, a hűségé a kutya, az 
erdélyi magyarságé pedig Tőkés László. Nosza.  

 
Évekkel később magam is szót emeltem a mértéktelen 

dicséret ügyében, s fő érvként Assisi Szent Ferencet idéztem: 
„Amíg bizonytalan a vége, senkit sem lehet dicsérni.” S még azt 
is mondtam: élő embernek ne emeljünk szobrot, nehogy úgy 
járjon, mint Sztálin, Ceau bácsi meg a többiek. 

„Ki lenne hát Erdély Első Embere? Dávid Ibolya így 
határozta ezt meg, egy Szilágysomlyón tartott előadás után: 
’Mindig azt mondom, hogy a lámpás szerepét csak az 
vállalhatja, akinek erős a hite és meg tudja tartani az erdélyi 
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magyarság egységét.’ (RMSz, 2000. jún. 20.) – Hozzátenném: 
akinek erkölcsi nagyságát, életművének hitelességét, 
következetességét mindenki elismeri. A köztünk élő emberek 
gyarlóságáról kortárs vallomások tesznek tanúbizonyságot, 
legalkalmasabb tehát egy eszmei magasságokban lévő ’tb. 
elnököt’ megválasztani. Az erdélyi magyarság elé – úgy hiszem 
– egyetlen embert állíthatnék példaképül: Márton Áront. 
Szerintem ő az egyetlen, aki méltó lenne a Dávid Ibolya által 
említett ’lámpás’ szerepére. Április másodika óta a 
lengyeleknek is van égi magasságokban lakozó – 
huszadik/huszonegyedik századi – példaképük, a néhai II. 
János Pál személyében. Requiescat in pace!” (K. P.: A 
mítoszokról. RMSz, 2005. ápr. 5.)  

A kötetben találnak még egy-egy további jelzőt, 
csemegézzenek jó étvággyal!  
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HÚSZ ÉV UTÁN A FORRADALOMRÓL 
 
„Nem történt meg az igazi rendszerváltás” 
Bemelegítőnek vegyünk néhány igazgyöngyöt, amelyeket az 

EP-képviselő a 20. évforduló esztendejében szórt szájtáti 
hallgatósága elé, különféle rendezvényeken vagy alkalmakkor.  

A washingtoni Kossuth Házban tartott előadásában (2009. 
június 15.) úgy fogalmazott: az 1989-es politikai rendszerváltozás után 
húsz évvel elkezdődhetne a rendszerváltozás második fejezete, 
„végre már szükség volna egy nemzetpolitikai rendszerváltozásra”. 
(www.fmh.hu; MTI)  

Hm. Vajon a Mészárosok Céhe által hirdetett nemzetpolitikát 
akarja megreformálni, avagy a magyar kormányét? Mert aki ad 
magára, annak pozitív üzenetű nemzetpolitikája van, két kötetben, 
merített papíron, dombornyomásos bőrkötésben. – Sajnos az EMNT 
nemzetpolitikáját még nem ismerjük, márpedig ott László atyánkfia 
határozza meg a fontossági sorrendet. Az biztos, hogy egyszerűbb a 
Kossuth Házban szóvá tenni a pozitív nemzetpolitika hiányát, mint 
összeállítani egy vázlatot, amelynek alapján a hangya szorgalmú 
munkatársak összehordanák a két kötet anyagát.  

Végszóra azonban megkerült az ember, aki gatyába rázza 
az elkanászosodott nemzetet: „Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes vállalta a nemzetpolitikai rendszerváltozás 
koordinálásának fáradságos küldetését. Az általa 
Székelyföldön, Erdélyben és Bukarestben képviselt [?] magyar 
nemzetpolitika sarokpontjai világosan mutatják, hogy a 
stratégiai célok megvalósítása érdekében történő magyar 
összefogásnak nincs reális alternatívája.” (Az EMNT 
állásfoglalása. Népújság, 2010. jún. 28.)  

 
A forradalom szikrája 2009. dec. 9-én Bukarestben 

találkozott a Társadalmi Párbeszédért Csoport (GDS) tagjaival, 
ahol kifejtette: húsz év elteltével még nem történt meg az igazi 
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rendszerváltás. „Az eltelt két évtizedet a tényleges rendszerváltás 
híveinek és a kommunista, korrupt és önző magatartás képviselőinek a 
harca jellemezte.” Tőkés kifejezte reményét, hogy nem kell 
negyven évet várni arra, hogy a valódi rendszer- és 
szemléletváltás megtörténjen (utalás a Mózes vezette zsidók 
negyven éves vándorlására). (tokeslaszlo.ro/hu) 

Azonnal fölkunkorodik a kérdés: T. L. szerint mit jelenthet a 
tényleges rendszerváltás? Nem tudhatom. Csak azt sejtem, hogy 
azoknak, akiknek a mindennapi betevő falatjuk sincs meg, 
akiknek a holnapját köd üli, azoknak már az is sok, amiben 
vagyunk. Vajon nem eléggé liberális a piacgazdaság, netán még 
nem egyesültek egy László (bocsánat: zászló) alá a magyar 
református egyházak, megválasztva hiper-szuperintendensnek 
a legméltóbbat maguk közül, Krisztus öccsét? Nem elég gazdag 
a politikai kínálat, nem teljesedett ki a többpártrendszer? Nincs 
még bőr alá ültetett mikrocsip, hogy személyi igazolvány 
nélkül sétálhassunk a Lisszabon–Oslo–Athén háromszögben? 
Pusztul a régi magyar erkölcs, szétporladt a keresztény 
családmodell?  

A választ nem ismerjük, találgatásokra vagyunk utalva.  
 
Ugyanezen a találkozón Boros Zoltán arra emlékeztetett, 

hogy az 1989. dec. 22-én felszabadult Román Televízióban már 
az első percektől kezdve megkezdődött a forradalom kirobbanása 
helyszínének, Temesvárnak, valamint Tőkés László szerepének az 
elhallgatása, később pedig a temesvári lelkész személyi imázsának a 
lerombolását, démonizálását űzték következetesen. Húsz év 
távlatából megállapítható, hogy ez nem sikerült – tette hozzá 
Boros Zoltán. – Végre valami jó is, mondom én. 

Ahhoz is idő kell, meg arra alkalmas államelnök, hogy 
érdemi szinten méltányolja a temesvári segédlelkész rebellis 
magatartását, amely ugyan nem a kommunizmus ellen 
irányult, de azért szikrának megfelelt. – A ’szikraságról’ még 
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szó lesz, most csak az államelnök méltatását idézném. Ugyanis 
2009. dec. 17-én Traian Băsescu, Románia elnöke Tőkés Lászlót 
a legmagasabb állami elismerésben (Ordinul Naţional Steaua 
României) részesítette: „în semn de mare apreciere a curajului şi 
demnităţii de care a dat dovadă, declanşând, prin exemplu 
personal, revolta istorică a poporului român împotriva dictaturii 
comuniste”; fordításban: ’a bátorság és a méltóság 
elismeréseként, amellyel – egyéni példamutatása által – 
kirobbantotta a román népnek a kommunista diktatúra elleni 
történelmi forradalmát’. – Tehát a román nép forradalma volt 
kommunista- és diktatúraellenes…  

A Fidesz frakcióvezetője némi különbséggel ugyanezt 
hangsúlyozta. Szájer József, EP-képviselő – annak okán, hogy 
Tőkés Lászlót az EP alelnökének javasolták – emlékeztetett arra, 
hogy életpályája során a volt erdélyi ref. püspök a 
„szabadságjogok érvényesítésének következetes és rendíthetetlen 
képviselőjeként elévülhetetlen érdemeket szerzett a román kommunista 
diktatúra megdöntésében, egy szabad Románia és Európa 
felépítésében.” (ÚMSz, 2010. jún. 10.) – A kérdés csupán az (s ez 
majd visszatér később): elegendő-e a szikraság ténye ahhoz, 
hogy valaki ilyen szép karriert fusson be? Egy hercegnek – apja 
halála után – alanyi jogon kijár az országalma és a jogar (ez igen 
nemes hagyománya a royalista szokásjognak), de vajon egy EP-
alelnöki poszthoz elegendő-e egy húsz évvel korábbi eseményt 
fölmelegíteni? Rosszul mondom, mert nem kellett 
fölmelegíteni, ui. László testvérünk (és barátai) gondosan 
vigyáztak, hogy a szikra emlékképe ne fakuljon az évek során. 
Ha a rábízott közösséget nem is, de a saját imázsát nagy 
gonddal építgeti.  

No, de ne akadjunk fönn olyan semmiségeken, hogy milyen 
kritériumok alapján történik a kádercsere a Nagy Európai 
Sóhivatalban. Már csak idő, pénz és lobbi kérdése, hogy Gigi 
Becali legyen az EP-elnöke. Inkább annak örvendjünk, hogy a 
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volt püspök végre elégedett, mert nincs rosszabb dolog, mint 
egy frusztrált szikra környezetében élni.  

EP-alelnöki megválasztása után Tőkés így nyilatkozott: 
„Hasonló megtiszteltetésben legutóbb akkor volt részem, 
amikor tavaly decemberben, a romániai kommunista diktatúra 
bukásának 20. évfordulóján a legmagasabb állami elismerésben, 
a Románia Csillaga kitüntetésben részesítettek.” (Vásárhelyi 
Hírlap, 2010. jún. 16.)  

A 2010-es esztendő hozta el számára a megnyugvást, a 
plecsnit és az őt megillető státust. Gaudeamus igitur!  

 
„Elmaradt az igazságtétel” 
Többször is fölbukkan előttünk az EP-képviselő egy másik 

nyomasztó gondja. 
Tőkés László szerint a kommunista rendszerek bukása után 

a kelet-európai országokban elmaradt az igazságtétel, s ennek 
máig ható, súlyos következményei vannak. „Húsz évvel a 
szovjet birodalom összeomlása és a berlini fal lebontása után 
egyre világosabban látjuk, hogy igazságtétel nélkül lehetetlen a 
megbékélés. Két évtized után egyre nyomasztóbbak számunkra az 
elmaradt vagy késlekedő igazságtétel, a kommunizmus 
visszahúzó örökségének súlyos következményei” – jelentette ki 
az EP képviselője Prágában, a kommunista rendszerek 
bűntetteivel foglalkozó nemzetközi konferencián. (Népújság, 
2010. febr. 27.)  

Ugyane témakörben már olyant is hallottunk tőle: ideje 
volna megtartani a kommunizmus nürnbergi perét. – 
Fölidézném a nürnbergi per lényegét. A második világháború 
végén a győztes nagyhatalmak Nürnbergben bíróság elé 
állították a vesztes fél tábornokait és főtisztjeit, hogy 
ítélkezzenek fölöttük. A ’háború és béke jogai’ között 
megtalálható a győztesnek ez a szép szokása is: törvényt ülni a 
vesztes vezetői fölött. A kisebb kutya is elismeri a nagyobb 
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kutya jogait, tehát ezen nincs mit morfondírozni, meg aztán 
aljas gazember az, aki fölmentené a felelősségre vonás alól a 
hitlerista vezérkart. A dolognak van egy picurka szépséghibája: 
az ítélet nem igazságtétel. Mert hiába akasztanak föl tízet és 
állítanak falhoz harmincat, nem lehet meg nem történtté tenni a 
háború borzalmait.  

Egy másik dolog: a nürnbergi pert közvetlenül a háború 
után tartották, nem vártak vele húsz évet. Milyen erkölcsi 
elégtételt (anyagi kártételt?) jelentene egy mai ’per’? A kollektív 
bűnösség elvileg kizárt, tehát minden egyes vádlottnak külön 
vádiratot kellene összeállítani stb. (Nos, épp a nem létező 
kollektív bűnösségre hivatkozva utasította el az 
alkotmánybíróság az átvilágítási, lusztrációs törvényt 2010 
júniusában.) 

Továbbá milyen büntető törvénykönyv szerint osztogatnák 
ma a büntetést? A korabeli szerint nehéz lenne, tekintve, hogy 
az akkori tettek nem igazán illeszthetők be az egypártrendszer 
által megalkotott törvénykezésbe, a mai törvények pedig nem 
érvényesek visszamenőleg. Ha nincs kollektív bűnösség, akkor 
kollektív ítéletet sem lehet hozni. Elvi szinten ki lehet jelenteni, 
hogy a kommunizmus egy istentelen rendszer volt, amely a 
szabadság megnyirbálásával és az emberi méltóság sárba 
tiprásával töltötte minden percét, de ennél többet nem tudok 
elképzelni, ami ennél több, az bosszúllás. – Amúgy: ezt az elvi 
nyilatkozatot Băsescu elnök (2008?-ban) megtette a 
parlamentben, de nem volt egyértelműen pozitív visszhangja, a 
közéletben pedig semmi következménye nem lett, max. néhány 
vitacikk és pamflet született a nyomán.  

Ez a ’nürnbergi’ kampány egy kicsit a Luka László–Balogh 
Edgár korára emlékeztet, amikor egymást érték a tisztogató 
akciók. Aki nem felelt meg az új rendszer követelményeinek, 
azt félreállították. Ehhez elegendő volt néhány haragvó 
szomszéd összehangolt tanúvallomása, s az illető máris 
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elcserélhette a könyvelői státust a drótkerítés-fonással. Igen ám, 
de a kommunizmus lényege az egypártrendszer és a 
proletariátus diktatúrája volt. Aki nem értett egyet a párt 
irányvonalával és nem volt munkásszármazású, az 
(megsemmisítendő) osztályellenségnek számított. 
Középparaszt, értelmiségi? – kiirtani őket!  

Ilyen volt a kommunizmus, ha tetszik még emlékezni. Kár 
lenne fölmelegíteni ugyanezt a módszert, most a ’szabad 
világban’! Csupán azért lenullázni valakit, mert – teszem azt – 
huszonöt évvel ezelőtt egy tűzoltólaktanyában volt a 
munkahelye? Ez nem fér össze a demokrácia által hirdetett 
toleranciával.  

Szerintem igenis lehetséges a megbékélés: csak akarni kell.  
 
 
Személyes konklúziók – húsz év után  
Gellert kapott rendszerváltás. Gazda Árpád kérdéseire Tőkés 

László válaszol.  
 

„Állítom, másképp alakul a kommunista diktatúra 
bukása utáni történelmünk, ha tudtuk volna, hogy kik 
működtek együtt a Szekuritátéval, és a temesvári 
kiáltvány nyolcadik pontja értelmében kiszűrtük volna 
őket a rendszerből.” – Tőkés László a forradalomról, a 
Szekuritátéról és a brüsszeli képviseletről.  

– Temesváron csikorgó télben ünnepelték a forradalom 20. 
évfordulóját, és a megemlékezések során az is elhangzott, hogy a húsz 
évvel ezelőtti sorsfordító napokat afféle kora őszi időjárás jellemezte: 
17-18 fokot mutattak a hőmérők. Lett volna forradalom, ha akkor is 
ilyen kemény a tél? 

– Történelmietlen az olyan fajta kérdések feltevése, hogy mi 
lett volna ha… Ilyen alapon újra lehetne írni a történelmet. Tény, 
hogy a körülmények együttállása is elősegítette a felkelés 
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kirobbanását. De látni kell azt is, hogy az események nem a 
templomba járó kispolgárok logikája szerint történtek, akik 
esőben vagy kánikulában otthon maradnak. Annyira 
tűrhetetlen volt a helyzet, hogy az időjárás, azt hiszem, 
jelentősen nem befolyásolhatta a dolgok alakulását. [♦ Igen 
érdekes ezzel kapcsolatban Stoenescu statisztikája: 1989. dec. 16–
17-én max. 2000 ember vett részt a tüntetésen, a többi 200.000 
temesvári otthon ücsörgött.]  

– Mandics György a Manipulált forradalom című könyvében a 
máltai Bush–Gorbacsov találkozótól eredezteti az eseményeket. A 
Drakula árnyékában című most bemutatott film is utal arra, hogy 
szovjet diplomaták már jóval az események előtt jelezték: Romániában 
változások következnek. Milyen mértékben befolyásolhatták a 
nagyhatalmi érdekek a történéseket?  

– Én a politikai körülményeket is a kedvező éghajlati viszonyok 
mellé sorolnám. [♦ Van némi különbség: az időjárást Szent Péter 
intézi, a politikai körülmények csak részben függnek az 
égiektől.] A kedvező körülményeknek, behatásoknak olyan 
együttállása jött létre, amely lehetőséget kínált a változásokra. 
Gondviselésszerű dolgok történtek, mert akarva sem tudtuk volna 
befolyásolni az időjárást, vagy azt, hogy Mihail Gorbacsov szemet 
hunyjon a sopronpusztai határnyitás fölött. [♦ Minekutána 
Gorbacsov 1986-ban meghirdette a Brezsnyev-doktrína 
megszűnését – azaz Moszkva elvetette a VSz-tagállamok 
életébe való beleszólás jogát, s ennek többszörös bizonyítékát is 
adta, 1989-ben akár hetente lehetett volna vasfüggöny-ellenes 
pikniket rendezni.] Abban azonban nem hiszek, hogy egy 
irodában sakkoztak volna az európai országokkal. Ha ezt 
elfogadnánk, teljesen mindegy lett volna, hogy Gdanskban a 
Szolidaritás szakszervezet tömegtüntetést szervezett, hogy 
Lakiteleken összegyűlt a magyarországi ellenzék, hogy 
Temesváron a hívek megpróbálták meghiúsítani a 
kilakoltatásomat, vagy hogy Gabriel Andreescu éhségsztrájkot 
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tartott Bukarestben. (…) [♦ Nos, erről van egy másik vélemény 
is, Stoenescu szerint ugyanis – könnyű neki, mert hét évig 
gyűjtötte az anyagot – hogy ha nem ismerjük el a külföldi 
beavatkozás tervét, akkor számtalan eseményre nem találunk 
magyarázatot. – Ugyanő (292. p.) még azt is tudni véli: ha nem 
sikerült volna átplántálni a temesvári rebelliót Bukarestbe, 
akkor a nagyhatalmak beavatkozása következett volna.]  

– Megismerte a Szekuritáté önről készített feljegyzéseit. 
Mennyivel lát többet a saját történetéből most, mint például 10 évvel 
ezelőtt? 

– Felületesen ismertem meg a dossziékat. Nincs időm, hogy 
alaposan végigtanulmányozzam az anyagot. [♦ Én az ő 
helyében szakítottam volna néhány hetet erre a munkára.] 
Amennyire azonban bele tudtam látni a korabeli valóságba, azt 
mondhatom, a Szekuritáté már rég nem tudott meghatározó 
aktorként, főszereplőként fellépni a dolgok alakulásában. A mi 
történetünkben is sodródott. Márpedig olyan információk voltak a 
birtokában, amelyekkel kurtán és minden további nélkül le tudta volna 
állítani a temesvári fejleményeket. [♦ Erről hasonló módon 
vélekedik Stoenescu: 275. és e könyv szerzője.] 

– Le tudta volna állítani, de mégsem tette. Ez úgy is értelmezhető, 
hogy a Szekuritáté egyes tisztjei is már Ceauşescu megbuktatására 
játszottak. Ez a megállapítás pedig visszavezet a titkosszolgálatok 
szerepéhez.  

– Elképzelhető, hogy voltak ilyenek is, mert nehéz 
megmagyarázni, hogy miért bántak olykor brutálisan, máskor meg 
kesztyűs kézzel velünk. Én mégis azt mondanám, hogy inkább a 
szerepvesztés, az elbizonytalanodás jellemezte akkor a 
Szekuritátét, mint a dolgok megelőlegezése. A hatalmas gépezet 
nem tudott már funkcionálisan működni. Ma már tudjuk, milyen 
utat jártak be az iratok Temesvártól Bukarestig, milyen szerepe 
volt az információáramlás, az információfeldolgozás 
lassúságának, a bürokráciának. [♦ Nota bene: december forró 
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napjaiban már nem levelek útján jutott az információ 
Bukarestbe, hanem telefonon. De akkoriban már a hatalom-
átmentési tendenciák léptek előtérbe.]  

– A gépezet egyes fogaskerekeit is megismerhette, hiszen felfedték 
önnek a besúgók kilétét. Megnyugtatta ez a tudás? Hozzávezetett-e a 
dolgok elrendeződéséhez, leülepedéséhez?  

– Nem ilyen szempontból érdekelt a besúgók kiléte. 
Legfennebb az emberi kíváncsiságomat elégítette ki, hogy 
megtudtam: a kebelbarátok, a református szolgatársak között, 
sőt még a családon belül is voltak beépített személyek, címeres 
besúgók. Elsősorban az utóbbi húsz év szempontjából tartottam 
fontosnak a besúgók felfedését. Állítom, másképp alakul a 
kommunista diktatúra bukása utáni történelmünk, ha tudtuk volna, 
hogy kik működtek együtt a Szekuritátéval, és a temesvári kiáltvány 
nyolcadik pontja értelmében kiszűrtük volna őket a rendszerből. [♦ 
No, az alábbiakban kiderül, hogy T. L. ezt elsősorban a saját 
egyházára érti! Ámde a temesvári kiáltvány 8. pontja nem a 
református lelkészekről és esperesekről, hanem a volt 
kommunista nómenklatúra képviselőiről szólt! Az igazi 
tragédiát pedig nem a KREK harminc lelkészének pöttyös 
múltja, hanem a lakosságot érintő általános elszegényedés és a 
nemzetgazdaság katasztrofális állapota jelenti. – Nem azon 
múlt a ma éhező hárommiliónak a sorsa, hogy a sógora 
besúgta-e László atyámfiát vagy sem, hanem az, hogy kiknek a 
kezében voltak / vannak a döntéshozatali funkciók, a 
gazdasági erő. Ez pedig minden volt VSz-államban így ment: a 
termelőegységek fillérekért való átjátszása külföldi cégeknek, a 
kevesek gazdagodása együtt járt a tömegek elszegényedésével 
stb. – De állandóan a temesvári nyilatkozatra hivatkozni: 1. fixa 
idea; 2. jó ürügy a tisztogatásra.]  

Az egyházamban éltem végig, hogy elindultunk 
Szilágymenyőből és Nagyváradról az egyházmegújítás 
programjával, és húsz év után még mindig az út elején tartunk. 
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Most viszont már látszik, hogy hol kapott gellert az egyházépítés, és 
hogy kik futtatták zátonyra a tervek megvalósulását. [♦ Tehát 
az interjú címével ellentétben nem a rendszerváltás, hanem az 
egyházépítés kapott gellert. Ez pedig nem a temesvári 
forradalmárok lustaságán, hanem a KREK belső szabályzatán és 
a változtatás igényén múlott. Ha a lelkészek, presbiterek, hívek 
nem kívánnak változást, akkor miért kell azt rájuk erőszakolni 
püspöki önkénnyel?] Csak az isteni kegyelemnek és a 89 előtt 
kialakított következetességnek köszönhető, hogy a visszahúzó 
erők ellenére is létre tudtuk hozni például a Partiumi 
Keresztény Egyetemet. [♦ A hozzávaló pénzt a Fidesz küldte.] 
Én persze az egyház ügyeit ismerem jobban, de behunyt 
szemmel állíthatom, hogy ugyanúgy alakult az RMDSz, és az 
ország ügye is. 

– Húsz évvel az események után egy sor kitüntetést vehetett át. 
Traian Băsescu a Románia Csillaga érdemrendet adományozta önnek, 
az Európai Parlament néppárti frakciója a Robert Schumann-
emlékéremmel tüntette ki, de említhetném a Gabriel Andreescuval 
közösen kapott Petőfi-díjat is. Melyiknek örvend a legjobban?  

– Valamennyi kitüntetésben a fordulat ténye töltött el 
felemelő érzéssel. [♦ Enyhe egoizmusra vall aszerint megítélni a 
közéletet / politikát, hogy épp miként vélekedik 
CSEKÉLYSÉGEMRŐL, ad-e kitüntetést vagy sem, elismerik-e 
bokros érdemeimet vagy épp gonoszkodik a média.] 
Tavalyelőtt még nem fogadtak be az Európai Néppártba, a 
román néppártiak kiátkoztak és megbélyegeztek. Most ugyanez 
a néppárt megünnepelt. Ezt a 180 fokos fordulatot jelzi a 
Románia elnöke által felajánlott legmagasabb állami kitüntetés 
is. [♦ Vélem, hogy ezután újabb hullámvölgy következik.] Még 
Bajnai Gordon is olyan levelet írt nekem, amelyik bárkinek a 
becsületére válna a nemzeti oldalon. Erre már csak ráadás 
Barack Obama üzenete. [♦ A diplomáciai protokollnál általában 
többet jelent egy-egy közvetlen munkatárs vagy barát őszinte 
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véleménye. Csak annak nincs sajtóvisszahangja. S az a celebeknél 
nem közömbös.]  

– Minek tulajdonítja a változást?  
– Nem tudok választ adni rá. [♦ Politikai érdek, semmi 

más.] A találgatás szintjén mondhatnám, hogy győzött az 
igazság, de ez közhelyes megállapítás. Mégis azt hiszem, hogy 
előbb-utóbb nem lehet már eltitkolni, hogy december 15-én, és a 
református templom elől indult a forradalom. [♦ Erről talán a 
történészek mondanak majd véleményt.] Hiszen az elmúlt 
években annak voltunk a tanúi, hogy előbb a Mária-szoborhoz, 
aztán az ortodox katedrálishoz, aztán az operához költöztették 
a helyszínt, aztán meg Bukarestbe. De az is lehet, időre volt 
szükség, hogy kiérlelődjön ez a helyzet. Európai kontextusban 
immár nem lehet letagadni Temesvárt, immár engem sem taszíthat 
ki a román politikum. [♦ Ha a román politikum ki akarja őt 
taszítani, az a Temesvár óta elkövetett baklövései és kétbalkezes 
megnyilvánulásai miatt van.] 

– Akkor is kapott volna állami kitüntetést, ha Mircea Geoană 
nyeri az elnökválasztást?  

– Ennek a változásnak a jelei már akkor megmutatkoztak, 
amikor még állt a nagykoalíciós kormány. Engem bíztak meg 
például, hogy Cristian Predával közösen szervezzünk kiállítást 
és rendezvényt a romániai forradalom évfordulóján az Európai 
Parlamentben. 

– Tíz évvel ezelőtt azt nyilatkozta, nyakkendő nélkül, kigombolt 
mellényben jelent meg a politikai életben, és ezt kihasználták. Sikerült-
e azóta begombolkozni?  

– Ez nagyon nehéz kérdés. Nem a püspöki vagy a politikusi 
státusban mozogtam, mozgok otthonosan, hanem inkább abban a 
plebejusi ellenálló minőségben, amelyben megismertek az 
emberek.  

– Összeegyeztethető ez az ellenzékiség a tisztségekkel?  
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– A legtöbb esetben a tisztségük ad az embereknek új 
minőséget és rangot. Én viszont nem azért lettem ismert, mert 
püspökké vagy európai parlamenti képviselővé választottak, 
hanem azért választottak püspökké és európai parlamenti képviselővé, 
mert temesvári lelkész voltam. [♦ Más is volt temesvári lelkész, 
mégsem lett püspök vagy EP-képviselő.] Ez a meghatározó 
reláció. Ilyen értelemben akarok a régi önmagam maradni.  

– Ez lehetséges? Mert Brüsszel azért mégis nyakkendős, 
begombolkozott világ, ahol más információk körébe kerül az ember, és 
ahonnan talán az erdélyi történet is más dimenzióban tűnik fel. 

– A kérdésnek van egy emberi és egy hivatalos szintje. Az 
emberi oldalát nagyon megszenvedem, mert én pont úgy 
akarok most is Nagy Péternek vagy Kiss Istvánnénak levelet 
írni, mint amikor egyszerű lelkész voltam. De gyökeresen 
megváltozott az életformám, és annyira elfogyott az emberi 
kapcsolatokra fordítható időm, hogy képtelen vagyok már erre. 
De a munkám hivatali oldala is másképp láttatja velem a 
dolgokat, mert egészen más egy gyülekezetet, vagy egy 
egyházkerületet vezetni, mint a tibetiek vagy az ujgurok problémáinak 
a megoldásán fáradozni. [♦ Ha jól emlékszem, László atyámfia az 
erdélyi magyarság gondjainak szószólója kívánt lenni. De ha 
egy csomakőrösi teázás a dalai lámával fontosabb, akkor – úgy 
lehet – valaki menet közben átírta a munkaköri kötelességeit.]  

– 1989-ben saját bőrén tapasztalta, hogy milyen fontos, ha ismert 
személyiségek szólalnak meg az ön ügyében. Most ön szólal meg 
gyakran az elnyomott népek, népcsoportok ügyében az Európai 
Parlamentben. Mennyire vonják el az energiáit ezek a 
megnyilvánulások az erdélyi magyar ügy megjelenítése, képviselete 
elől?  

– Ezt én egyfelől emberi szolidaritásból, hitbeli 
elkötelezettségből teszem, de tudatában vagyok annak is, hogy 
így a saját ügyünket is hatékonyabban tudjuk képviselni. Ezek a 
témák ugyanis kiegészítik, erősítik egymást. Ha sikerül 
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egyetemesen képviselnünk a kisebbségek, az üldözöttek, vagy a 
kommunizmus által sújtott társadalmak ügyét, az erkölcsi és 
politikai súlyt ad kiállásunknak.  

(Krónika, 2009. dec. 24.)  
 
Egy másik emlékezés, az óceán túlsó partjáról 
Hámos László: Küzdelem és építés – Temesvár 1989–2009 
(Helyszín és időpont: Temesvár Belvárosi Református 

Templom, 2009. dec. 14. 17 óra) 
Ki gondolta volna 1976 májusában, amikor fiatal New York-

i csapatunk tiltakozó tömegtüntetést rendezett a román ENSz-
misszió épülete előtt, hogy a szabadság vágyálmát 13 évvel 
később a temesvári felkelés valóra váltja? 

Hogy az Erdélyből kicsempészett és az amerikai magyarok 
között széles körben terjesztett Ellenpontok egyik bátor szerzője, 
éppen a temesvári lelkipásztor, Tőkés László lesz a forradalom 
szikrája? 

Egyikünk sem merte álmodni, hogy a francia-kanadai 
újságíró, akinek 1989 tavaszán támogatást nyújtottunk, hogy 
titokban a román rendőrállamba utazzon, és anélkül, hogy 
magyarul vagy románul tudott volna, tévéfelvételt készítsen 
Tőkés Lászlóval, hogy ebből a bukásra ítélt kalandból születik az a 
páratlan szózat a zsarnokság ellen, amely Temesvár lakosságát is 
mozgósítja – románokat, szerbeket, magyarokat, úgy 
ortodoxokat, mint más vallásúakat – az üldözött lelkész 
védelmére? 

És melyikünk merte volna hinni, hogy az 1989. november 
17-i gálavacsorán Washingtonban, ahol Tőkés László nevének 
lebetűzése és sorsának ismertetése inkább homlokráncolást 
váltott ki az illusztris vendégekből, hogy ugyanez a név alig 
egy hónappal később a világsajtó címoldalain szerepel, mint a 
’romániai forradalom atyja’? 
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Hogyan emlékszem vissza azokra a hősi temesvári 
napokra? Aggodalom, gyötrelmes féltéssel teli napok, a 
folytonos küzdelem kiszűrni a valós információkat a rémhírek 
és tévhírek özönéből, és fokozódó ütemben, írásban és szóban 
továbbadni a megbízható értesüléseket. A végén már 24-órás 
szolgálattal rendelkező valóságos hírügynökséggé vált a 
szervezetünk 4 személyes, 10 négyzetméteres alagsori irodája 
New York város szívében.  

Más hírforrásokhoz képest előnyt élveztünk a hitelességben, 
hiszen kezdve Király Károly tiltakozó leveleivel a 70-es évek 
végétől, folytatva az Ellenpontok 8 szamizdat kiadványával a 80-
as évek közepén, amiből később kinőtt az Erdélyi Magyar 
Hírügynökség több mint 600, pontos és részletes híradása a 
Ceauşescu rendszer gaztetteiről, a 80-as évek végére már jól 
szervezett, belső (gyakran egymástól független) hírláncolatok 
adták tovább legtöbbször magyarországi ellenzéki barátainkon 
keresztül a megbízható, közvetlen, olykor hátborzongató 
értesüléseket. (Ezek a tények egyébként rácáfoltak az akkor 
Nyugaton elterjedt mítoszra, hogy miközben a környező 
országokban létezett a Solidarnosc, a Charta 77, és más 
mozgalom, Romániában nem volt szervezett ellenállás.)  

A kanadai újságíróknak ’89 márciusában adott ’szabadság 
szózata’ után, kiemelt figyelmet fordítottunk Tőkés László 
ellenállására és súlyosbodó helyzetére.  

Ahogy gyorsultak az események, ömlöttek be a hírek (…), 
és ontottuk kifelé az írott és szóbeli értesüléseket. „Tőkés Lászlót 
elfogták? Megverték? Él még? Hány ezret lőttek agyon 
Temesváron?”  

A december 15-ét megelőző hetekben egyáltalán nem volt 
egyértelmű a helyzet megítélése az amerikai adminisztráció 
részéről. Az amerikai kormány reakciója bizonytalan és 
esetleges volt. Így, nem csak tájékoztatni, hanem befolyásolni 
kellett a döntéshozókat, nap mint nap nyomást gyakorolni rájuk, 
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hogy figyeljék az eseményeket, a helyzet komoly és képlékeny – 
forrong – és ehhez mérten kell reagálniuk. 15-étől kezdve 
szabályszerűen ostromoltuk a State Department munkatársait, hogy 
utasítsák a bukaresti nagykövetséget, végre küldjön megfigyelőt 
Temesvárra. 

December 15-étől az események drámai, hirtelen gyorsulása 
egybemosta a napokat, nem volt már különbség nappal és éjjel 
között. Emlékeim is egybemosódnak, nem tudom már a pontos 
sorrendet, de arra emlékszem, hogy az egyik nap hajnali 6 
órakor megjelentem Torontóban a CTV csatornán, hogy 
értékeljem a temesvári történteket… utána a fagyos hideg 
kanadai éjszakában egy ezer fős tömegtüntetésen az ontariói 
tartományi parlament lépcsőin mindannyiunk 
felháborodásának adtam hangot Tőkés László elhurcolása 
miatt, és a Nyugat támogatását szorgalmaztuk a temesvári felkelők 
oldalán. New Yorkba visszaérkezve, a repülőtérről egyenesen a 
vegyes magyar–román–amerikai hasonló méretű 
tömegtüntetésre siettem a román ENSz-misszió épülete elé, 
aztán az éjféli ökumenikus gyertyás ima- és fohász-szertatásra 
Tőkés Lászlóért és a temesvári hősökért a New York-i Szent 
István Katolikus Templomba. 

Örök emlékem marad, hogy 22-én hajnali 3 órakor telefonált 
a marosvásárhelyi származású leendő feleségem, aki egyetlen, 
Ceauşescu bukására utaló szót mondott: „Elment!” miután 
belecsuklott a hangja, sírt, és letette a kagylót. Néhány órával 
később, hajnali 5-kor szedett fel az NBC országos hírcsatorna 
limuzinja, hogy elszállítson Peter Jennings hírbemondó 
műsorára, ahol a Temesvárról és Bukarestből jövő élő képeket 
segítettem értelmezni. Az NBC székháza előtt már várt az autó, 
hogy elvigyen az ABC TV képernyője elé, onnan pedig 
következtek a CNN és CBS csatornák.  

22-ét, a zsarnoktól való megszabadulás napját követte a 
Megváltó születésének napja, amikor az otthonokban 
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világszerte még a szentestén is működött a televízió, élőben 
közvetítve a lélegzetelállító tűzharcokat, a Ceauşescu házaspár 
kivégzését. 

A temesvári csodát újabb, Tőkés Lászlóhoz fűződő csodák 
követték. Január első napjaiban sikerült 15 év után először 
Romániába utaznom. Temesvárra érkezve azonnal befogadott, 
gondozásba vett a lázasan tevékeny ifjú csapat, Toró T. Tibor, 
Szilágyi Zsolt, Gál Kinga, Gazda Árpád és mások. Első kézből 
hallhattam tőlük és sok más résztvevőtől az előző forradalmi 
hetek eseményeiről. A városban éjszaka még lövések zaja 
hallatszott. (…)  

Felemelő élményt jelentett Szilágymenyőben felkeresni 
Tőkés Lászlót és családját, teljes lelki és testi épségben, és 
meghívásunkat tolmácsolni az Egyesült Államokba. 16 nap alatt 
kétszer is bejártam Romániát, ötezer kilométert utazva az akkor 
még nagyon zötyögős, gyakran jéggel borított országutakon. 

Temesvár emlékéhez kötődik életem egyik legfelemelőbb 
élmény-sorozata: Tőkés László 1990 márciusi látogatása Észak-
Amerika 10 városába 19 nap alatt. Ottawában találkozott a 
kanadai miniszterelnökkel, Washingtonban 45 percet tölthettem 
társaságában a Fehér Ház Ovális Irodájában George Bush 
elnökkel, James Baker külügyminiszterrel és az elnök 
nemzetbiztonsági tanácsadójával (a mai hadügyminiszterrel, 
Robert Gates-szel). Higgadt, inkább elemző mint vitázó, mindig 
lényegbevágó mondandója mély benyomást hagyott 
tárgyalópartnereiben. És ami igazán lenyűgöző, mindezt tolmács 
mellőzésével, választékos angolsággal mondja el. Kísértem már 
sok illusztris magyar vendéget az amerikai fővárosban, de egyet 
sem, aki Tőkés László meggyőző erejével bírna. 

A körút meghozta életem legcsodásabb Szabadság-ünnepét. 
1990. március 15-én (a 2008-ben elhunyt) Lantos Tamás 
kongresszusi képviselő hívó szavára megjelentek az amerikai 
külügyminisztérium és kormányzat főtisztviselői, a 
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képviselőház és szenátus legfelsőbb vezetői és az 535 törvényhozó 
legalább egyharmada a monumentális, zsúfolásig megtelt 
kapitóliumi kupola aulájában Kossuth Lajos mellszobrának 
ünnepélyes leleplezésére. Az esemény máig is történelmi értékű 
érzelmi fordulópontként él az amerikai politikai elit 
lelkivilágában, mert Tőkés László megjelenése és inspiráló 
szónoklata hozta először testközelbe, tette átérezhetővé, 
átölelhetővé, megünnepelhetővé nemcsak Románia, de az összes 
közép-keleteurópai ország 1989 végére csodálatos gyorsasággal 
bekövetkező felszabadulását. 

Így emlékszem tehát az 1989-es Temesvárra: a vastag, 
hatalmas, komor és gyötrő hosszú kérdőjelek sorára, amelyet 
Karácsonyra lezár az érzelmi felkiáltójel, a felszabadulást jelentő 
győzelem. 

Húsz évvel ezelőtt, távol ettől a földtől, amerikai és nyugati 
magyarok tízezrei sorsközösséget vállaltak, aggódó szemeiket 
Temesvárra vetették, szívünk dobogása együtt lett hangos az innét 
eredő félelem és ide áramló féltés miatt. Aztán egyszerre és együtt 
ujjongtunk a sikernek. 

Tőkés Lászlót és a temesvári forradalmárokat nemcsak a drámai 
’küzdelem’ és hős cselekmények miatt tiszteljük, hanem a szívós, 
mindennapos, emberi méltóságért és egyetemes értékek melletti helytállás, 
az apró cselekedetek, az egyetértés miatt, amit évtizedeken át felépítettek, 
hogy csak a történelmi pillanat kellett, hogy lángra lobbanjon az ország. 

Húsz évvel később a Küzdelem és építés, más eszközökkel 
ugyan, de szemmel láthatóan tovább folytatódik. Azért jöttem ma 
Temesvárra, hogy megerősítsem: a távolból, tiszta szívből és 
minden erőnkkel, kitartunk mi is a Küzdelem és építés mellett 
mindaddig, amíg az erdélyi magyarságnak sikerül megvalósítania 
Temesvár valamennyi álmát, ígéretét! 

Köszönöm figyelmüket.6 

                                                 
6 http://www.hhrf.org/hhrf/index.php?oldal=420 
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Intermezzo 
2010 január végén a Konrad Adenauer Alapítvány is 

megemlékezett a temesvári eseményekről, s az ülésre 
meghívták Tőkés Lászlót, aki beszédet mondott, majd válaszolt 
az újságírók kérdéseire (bővebben lásd: tokeslaszlo.ro, 2010. jan. 
28.). Válaszaiból két dolgot emelnék ki: 1. a temesvári 
népfelkelés azért robbant ki, mert a rendszert már nem lehetett 
elviselni; 2. a magyarországi és a nyugati sajtó beszámolói, 
tudósításai védelmet jelentettek számára, ezek segítsége nélkül 
elképzelhetetlen lett volna az ellenállás.  

A hatodik évforduló idején még másképp értékelték az 
1989-es forradalmat. Gazda Árpád szerint (EN, 1995. dec. 27.) 
sokan szeretnék elfelejteni az akkori eseményeket. Valentin 
Gabrielescu (parasztpárti szenátor, az 1989-es eseményeket 
vizsgáló bizottság elnöke) is úgy nyilatkozott: véletlen, hogy 
Tőkés László kapuja elől indultak az események, mert akkor 
már olyan feszült volt a helyzet, hogy egy kenyérsorból is 
elindulhatott volna a forradalom. Gazda Árpád szerint objektív 
okai vannak, hogy mégsem egy kenyérsor emberei kezdték el a 
tüntetéseket, ui. azok nem képeznek közösséget, a temesvári 
ref. egyházközség tagjai pedig egy évvel azelőtt már 
ellenállóként viselkedtek. – Azt nem részletezi, hogy az 
egyházközség mitől volt testületileg ellenálló, de azt épp az ő 
visszaemlékezéséből tudjuk, hogy 1989. dec. 16-án a hívek 
száma elmaradt a román polgárokétól. (Oral history) 

A Konrad Adenauer Alapítvány ünnepségén Szájer József 
azt mondta, hogy a forradalom nem az ún. dominóelv 
automatizmusa alapján indult el; az emberek egyéni kiállása és 
részvétele nélkül elképzelhetetlen lett volna a kommunizmus 
megbuktatása. „A Havelek, Walesák, Tőkések és az őket 
támogatók bátor kiállása nélkül nem lett volna változás.” – 
Erről nekem más a véleményem, tekintve, hogy 1948–1988 
között számtalan próbálkozás és bátor kiállás holt hamvába, 
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mert akkoriban sokkal élénkebb volt az államvédelem elhárító 
munkája, ráadásul javában dúlt a hidegháború. A két 
világhatalom egymásnak feszülése minden egyebet háttérbe 
helyezett, emberéletek nem számítottak – sem Nyugaton, sem 
Keleten. Engedelmükkel egy közhellyel kerekítem le a kérdést: 
kis államok nem azt csinálnak, amit akarnak, hanem amit a 
nagyok megengednek nekik. Ha Moszkva engedélyt ad a 
rendszerváltásra (sőt: programszerűen nógatja), az azt jelenti: 
itt az idő, a VSz-en belül 9–12 hónap alatt át kell szervezni az 
életet. A többi részletkérdés.  

Ha a fentieket összevetjük a Szőczi Árpád 
dokumentumfilmjében7 elhangzott információkkal, valamint a 
Tőkés László-interjúval (lásd előbb), akkor megállapíthatjuk, 
hogy nem zárhatjuk le a „mi is történt, hogy is történt akkor és 
ott?” kérdést, amíg nem válik kutathatóvá a KGB-levéltár erre 
vonatkozó operatív anyaga. Ehhez természetesen az is 
szükséges, hogy az az irattár ne legyen manipulált, de hát 
manapság alig lehetnek ilyen irányú elvárásaink… 

A dominóelvről is más a véleményem. 
1. A kommunizmus halálos ítélete már a születés 

(Kommunista kiáltvány, 1848) pillanatában megszületett, 
tekintve, hogy csak az halhat meg, amit életre hívtak.8  

2. A szoc–komm bukását Gustave le Bon 1895-ben (nem 
tévedés!) a következőképpen jósolta meg: „A szocialista 
dogmák nyilvánvaló gyönge oldala nem akadály abban, hogy a 
tömegek lelkén diadalmaskodjék. A valódi alantassága az 
összes vallásos hiedelmekkel szemben csak ebben áll: az 
eszményi boldogság, amit ez utóbbiak ígérnek, csak a jövő 
életben valósul meg és ezt a megvalósulást senki sem tudja 

                                                 
7 Drakula árnyéka, Duna Tévé, 2009. dec. 15. 
8 Lásd még: „Egy korszaknak akkor van vége, amikor az alapját képező 
illúziók elpárologtak.” (Arthur Miller) 
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bizonyítani. Mivel pedig a szocialisták szerint való eszményi 
boldogságnak a földön kell megvalósulnia, a megvalósítás első 
kísérletei után rögtön ki fog derülni az ígéret hiábavalósága, s 
az új hit azonnal elveszti minden presztízsét. Hatalma csak 
addig a napig fog növekedni, ameddig diadala után hozzálát a 
gyakorlati megvalósításhoz.” (Gustave le Bon: A tömegek 
lélektana. Franklin-Társulat, Bp., 1913.: 136–137.) – A francia 
gondolkodó ezt a véleményét még a Téli Palota ostroma előtt 
tette közzé, de kevesen figyeltek föl a gondolat magvasságára. 
Ugyane kötetből tudjuk, hogy az egyes emberre igen, de 
tömegekre nem lehet észérvekkel hatni, s hogy a tömegek 
jobban szeretik a rabságot, mint a szabadságot. – Tessék 
elgondolkodni pitziny ideig ezeken az apróságokon.  

3. A bukást9 a tervgazdaság és a KGST összeomlása – 
implicite a hidegháború elveszítése – okozta, az pedig 
kártyavárszerű hatást váltott ki.  

4. A rendszerváltásra vonatkozó zöld jelzést Moszkva adta 
meg (a bolgár példa pedig azt igazolta, hogy forradalom nélkül 
is le lehet váltani egy diktátort; Moszkva megmutatta, hogy 
megvannak a szükséges eszközei és módszerei ahhoz, hogy 
végre tudja hajtani a vezetőcserét). 

5. Ezektől függetlenül meg kell dicsérnünk a Havelek, 
Walesák és Tőkések bátor kiállását, és el kell ismernünk az 
érdemeiket.  

A romániai rendszerváltás egyik kulcsmozzanata – ahogy 
azt Tőkés László is jelzi – a Securitate vezérkarának ’laza’ 
(hanyagnak tetsző) magatartása. A magyarázat kézenfekvő: az 
ő kezükben volt minden olyan információ, amelyek alapján jó 
közelítéssel megjósolhatták a közeljövőt, s idejében 

                                                 
9 Bőven adatolva lásd: Pándi Lajos: A kelet-európai diktatúrák bukása. 
Szeged, 1996.  
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eldönthették azt, hogy kitartanak-e N. C. mellett, avagy inkább 
veszni hagyják őt, s inkább magukat mentik. Az imént 
olvashattuk T. L. megállapítását: a Securitaténak „olyan 
információk voltak a birtokában, amelyekkel kurtán és minden 
további nélkül le tudta volna állítani a temesvári 
fejleményeket”. Ha a szeku mégsem állította le, annak alapos 
okai voltak.  

A kérdés ilyen méretű leegyszerűsítését nem engedhetjük 
meg, ezért egy kicsit mélyebbre ásunk a disszidensek–
rendszerváltás–nyilvánosság–forradalmi szikra–államcsíny 
sokszögön belül, s visszalapozunk az 1989 előtti évekre, hogy 
alaposabban megértsük a rendszert buktató emeltyűs gépely 
működését.  

 
További adalékok az értelmezéshez 
„A Puterea című új országos napilap megjelenése [2010. ápr.] 

alkalmából Romániába látogató Mihail Gorbacsov ’hallatlannak’ 
nevezte a Ceauşescu házaspár kivégzését, hozzátéve azért, hogy 
az érintettek nagymértékben hozzájárultak ehhez a végkifejlethez. 
(…) ’Amikor visszanézem az akkori napok felvételeit, számomra 
mai napig elfogadhatatlan, hogy egyszerűen lelőtték őket, mint 
valami vadállatokat’ – feszegette a hazai közélet egyik tabutémáját 
a volt Szovjetunió utolsó elnöke. Gorbacsov szerint csupán 
modern kori mítosz az a feltétételezés, hogy annak idején id. 
George Bush amerikai elnökkel tartott máltai találkozóján 
eldöntötték volna Ceauşescu megbuktatását. Úgy vélte, hogy az 
1989-es román forradalmat és az azt követő rendszerváltozást egy 
akkor felszínre kerülő ’lényeges probléma’ okozta.” (ÚMSz, 2010. 
ápr. 16.)  

 
Hideg statisztika  
A román forradalom halálos áldozatainak száma 1104 [más 

források szerint 1116] ebből 162 fő a Nicolae Ceauşescu elleni 
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tüntetések alatt – 1989. december 16–22. – hunyt el, 942 ember 
pedig a Nemzeti Megmentési Front hatalomátvétele utáni 
harcokban. A sebesültek száma 3352 volt, ebből 1107 Ceauşescu 
uralma alatt sérült meg, 2245 pedig az új hatalom alatt. 
(wikipedia.hu) 
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A RENDSZERVÁLTÁS KULCSEMBERE  
 
A disszidens 
A magyar nyelvben a disszidens szót általában csak a köv. 

értelemben használták: „nemzete közösségéből kiváló, 
külföldre szökő, hazáját elhagyó személy”, írja az idegen 
szavak szótára, ámde a szónak további négy értelme is van, 
ebből csak egyet idézek: olyan személy, akit felfogása a 
többséggel szembeállít, s aki ezért valamely közösségből kilép 
(disszidál: külön úton jár, kiválik).  

A román és angol politikai nyelvezet már régóta használja a 
ma általánossá vált értelmében, amelyet a Tismăneanu-jelentés 
így határoz meg: „A disszidens olyan személy, aki nem ért egyet 
az adott társadalom ideológiai, politikai, gazdasági és erkölcsi 
alapjaival, de nem csupán másként gondolkodó, hanem ezt ki is 
fejezi a nyilvánosságban, vagyis nem csupán a családban vagy a 
legközelebbi barátok meghitt körében.”10  

Ha arra kellene válaszolnom, hogy mi tartozik a 
disszidencia körébe, nehezemre esnék válaszolni. Az alábbi 
három megnyilvánulást nem sorolnám ebbe a ’műfajba’, csupán 
a tiltakozás sajátos módozatainak. Tőkés László 1992 
szeptemberében éhségsztrájkot kezdett, ugyanabban az évben 
nem volt hajlandó kitölteni az ő és családja népszámlálási íveit; 
1994-ben pedig nem volt hajlandó megjelenni az 1989. 
decemberi eseményeket vizsgáló bizottság előtt, mondván, 
hogy a szenátusi bizottság nem pártatlan. (RMSz, 1994. máj. 4.) 
[♦ Hm, jól is néznénk ki, ha mindenki így gondolkozna: sem a 
drogkereskedőket, sem a maffiózókat nem lehetne bíróság elé 
citálni.]  

                                                 
10 Idézi Gyímesi Éva, a szekusdossziéjáról írott nemrég megjelent 
könyvében (Szem a láncban. Kvár, 2009. 
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A meghatározás fontos eleme a nyilvánosság amelyről még 
szó lesz az alábbiakban.  

Hogy egy korábbi példánál maradjunk: a Havelek, Walesák 
és Tőkések a disszidensek icipici csoportját alkotják, akik 
tagadják az ősi mondás – „amin nem lehet változtatni, azt el 
kell viselni” – igazát, és megpróbálnak tenni valamit, de mivel 
nem terroristák, hanem csak másként-gondolkodók, hát ennek 
megfelelő megnyilvánulási módot választanak. Konrád György 
pontosít: „a disszidensek célja nem a hatalom megragadása, hanem a 
társadalom regenerálása”, kvázi: hangot adni annak az 
elégedetlenségnek, amelyet a nép is érez, de nem meri, eszközök 
híján nem tudja kifejezni.  

Kétségtelen, hogy a VSz többi államában több közismert 
disszidens aktivált a nyolcvanas évek során, de Romániában is 
nevelődtek, szép számmal. Egy pár nevet felsorolnék.  

Akiknek a nevét a SzER román adásából ismertük: Paul 
Goma, Mircea Dinescu, Doina Cornea.  

Két, kevéssé ismert név: Richard Wurmbrand (1909–2001), 
zsidó származású, bukaresti evangélikus lelkész, aki 14 évet ült 
börtönben Romániában, s úgy tudott megszabadulni az 
országból, hogy 1964-ben a norvég keresztények és zsidók 10 
ezer dollár váltságdíjat fizettek a szabadulásáért a román 
kormánynak. Amerikába került, s 1966-ban a washingtoni 
Szenátus Belbiztonsági Albizottsága előtt vallomást téve 
derékig meztelenre vetkőzött, hogy megmutassa a testét borító 
18 mély sebhelyet – mint a kommunisták ’kínzóképességének’ 
bizonyítékait. Washingtonban 1967-ben létrehozta a The Voice 
of Martyrs nevű szervezetet, a kommunista országokban folyó 
keresztényüldözés dokumentálására.11  

                                                 
11 Bővebben lásd: Visky Ferenc: Fogolytársam Richard Wurmbrand. 
(www.parokia.hu) 
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David Funderburk, 1981–85 között az AEÁ bukaresti 
nagykövete, aki a romániai valós helyzetet tükröző jelentéseket 
küldött Washingtonba, ám a State Department illetékes 
osztályán akkor olyan emberek ültek, akik úgy vélték, hogy 
Ceauşescut támogatni kell, mert különb a többi kommunista 
vezetőnél és az ország szovjetellenes politikát folytat. A 
nagykövet végül lemondott állásáról, hazament és 1985 
májusában interjút adott a Washington Postnak (ezt 1985 
októberében magyarul is közölte a párizsi Irodalmi Újság). 
Azután senki sem mondhatta a nyugati világban, hogy nem 
tudja, mi történik Romániában.12  

Az adu ász: Ion Mihai Pacepa, a kémszolgálat volt vezetője, 
aki az első kedvező alkalommal (1978. júl.) az AEÁ-ba szökött, s 
ott kipakolt. Szó szerinti disszidens volt, s elmondhatjuk, hogy 
az ő szökése volt az egyik legfontosabb ’hadicselekmény’, 
amely hozzájárult a rendszer bukásához (ezt december 29-én az 
új román kormány nyilatkozata is elismerte).  

A hatok csoportja. 1989 elején hat nyugdíjas pártkorifeus 
(mondhatjuk őket reform-kommunistának is) – Alexandru 
Bârlădeanu, Corneliu Mănescu, Constantin Pârvulescu, Grigore 
Răceanu, Silviu Brucan, Gheorghe Apostol – levelet írt13 N. C. 
elnöknek. A levelet a SzER és a BBC adásaiban olvasták be 1989. 
márc. 11-én, miután meggyőződtek annak hitelességéről. 
(Cartianu: 420–423.) – A hatok levele sokkal keményebb volt, 
mint az aradi egyházmegye lelkészeinek tiltakozása, amelyet T. 

                                                 
12 Bővebben lásd: Méray Tibor: Emlékezés egy élőre. Kelet-Nyugat, 
1990. márc. 30.; nota bene: Stoenescunak nagyon lesújtó véleménye van 
a hajdani követről. 
13 Bővebben lásd: A hatok felhívása. RMSz, 1990. jan. 7.; Székely 
László: A hatok levelének története. RMSz, 1990. febr. 2. és köv. 
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L. is aláírt.14 A következmény is különbözött: a lelkészek 
megúszták egy-egy írásbeli figyelmeztetéssel, a hatokat házi 
őrizetbe15 tették.  

Amikor 1989 novemberének végén Nadia Comăneci (ő 
ugyan nem volt disszidens) is átszökött Magyarországra, az 
már az utolsó marok puskapor volt a hordóban.  

Az erdélyi magyarok közül: az Ellenpontok szerkesztői, 
valamint Erdélyi Kálmán, azaz Király Károly, aki már a 
hetvenes években ellenzékinek számított, s 1981-től juttatott ki a 
romániai helyzetet kritizáló leveleket Nyugatra (RMSz, 1990. 
febr. 13–16.). Emlékezetem szerint ő volt a SzER által legtöbbet 
emlegetett erdélyi disszidens. Nagy visszhangja kerekedett 
Sütő András Sinkovits Imréhez írt levelének is. (Magyar Nemzet, 
1989. máj. 8.)  

Tőkés László az Ellenpontok egyik szerzőjeként tette le a 
névjegyét 1981-ben, de az ott közölt írása csak az egyházi ügyeket 
teregette a nyilvánosság elé. 1987-ben már a ’hatalom által 
vegzált személy’-ként szerepel az Amnesty International 
listáján. Kovács Miklós szerint (lásd alább), már 1986(?)-ban 
egyezség született arról, hogy a magyarországi független 
hírügynökség híreket közöl a temesvári segédlelkészről.  

„Tőkés Lászlóra már a nyolcvanas évek közepén 
fölfigyeltek a kolozsvári és a bukaresti magyar diplomáciai 
képviseletek, 1989 második felében aztán megszaporodtak a 
róla szóló jelentések.” (Vincze) – A széles körű közismertséget 
kétségtelenül a Panoráma-interjú hozta meg (MTV, 1989. júl. 

                                                 
14 Címzett: a KREK és az EREK Igazgatótanácsa meg az Erdélyi Ref. 
Zsinat; kelt: 1988. szept. 6. (Ostrom: 10–12.) 
15 Zárójelben: Silviu Brucannak azért mégiscsak sikerült úgy kimennie 
Bécsbe – nyilván: nyugati segítséggel –, hogy onnan az újvilágba, 
Londonba és Moszkvába is eljuthasson, ahol hosszabb beszélgetést 
folytatott a politikai elit élvonalával.  
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24.). Erről így vallott 1990 januárjában T. L.: „a Panoráma adása 
után és a rádiónyilatkozat után jönnek a románok, jönnek a 
katolikusok, a baptisták, áradnak a rokonszenv-
megnyilvánulások.” (Sáfrán: 67.)  

Az azutáni események kissé elhalványították a többi 
disszidens nevét, a magyar médiát főleg Tőkés neve töltötte be, 
s ez vezetett oda, hogy megszülessen a legismertebb ellenálló 
mítosza. Idő haladtával már csak szuperlatívuszokban 
emlegették a forradalom szikráját. Hozzáteszem: elsősorban 
Magyarországon és a nyugati magyar diaszprórában.  

Három példát idéznék, az első kettő azonos forrásból merít: 
1. „Drakula árnyéka (2009) – Magyar dokumentumfilm. 

Rendezte: Szőczi Árpád.16 
Duna tévé filmelőzetes, 2009. dec. 15. – (…) A húsz évvel 

ezelőtti romániai forradalom kirobbanásában hatalmas szerepe 
volt Tőkés László református lelkésznek, Románia legismertebb 
ellenzéki személyiségének. Tőkés a hallgatás falát erősebbnek 
tartotta a berlini falnál. (…)” 

2. „Drakula árnyéka – A romániai forradalom kitörésének 
valódi története17 

(Filmbemutató körút; Kanada, Egyesült Államok, 2010. máj. 
3–21.) 

A Drakula árnyéka hátborzongató hidegháborús 
eseményeket tár fel a romániai forradalom 1989. december 15-i 
kirobbanásáról, amikor Tőkés László temesvári lelkész hívei a 
templom köré gyűltek, hogy védelmet nyújtsanak számára a 
román titkosrendőrség, a rettegett Securitate ellen. 

Azonban eddig csak a beavatottak tudták, hogy az 
események sorozata valójában egy Montrealból irányított titkos 
küldetéssel indult, [!] 1989 márciusában. Két francia-kanadai, 

                                                 
16 www. dunatv. hu/ sites/ dunatv/ mini/ szeku/ filmek.html 
17 www.hhrf.org; 2010. ápr. 21. 
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Michel Clair, volt Québec tartományi miniszter és Réjean Roy, a 
Radio Canada riportere Temesvárra utaztak, hogy titokban 
tévéfelvételt készítsenek Tőkés Lászlóval, a legismertebb romániai 
ellenzékivel. Így vette kezdetét az a két napon át tartó macska-
egér játék, ami a kanadaiak és három magyar segítőjük, 
valamint az őket üldöző román titkosszolgálat között zajlott. 
(…)  

A borzalmas végkifejlet mindenki számára ismert: az 1989. 
december 25-ig elhúzódó összecsapásokban több, mint 1100-an 
haltak meg.  

A teljes történet most kerül először a nyilvánosság elé: 
miként csempészték ki a felvételeket, hogyan kerültek azok 
adásba az MTV Panoráma című műsorában ’89 július 24-én, és 
végül miért kényszerült Ceauşescu parancsot adni Tőkés László 
kilakoltatására. 

A megnyitott Securitate-archívumoknak köszönhetően a 
film volt besúgók és titkosrendőrök személyazonosságát is 
nyilvánosságra hozza. A filmben megszólaló Radu Tinu, volt 
Securitate-ezredes azt is elmondja, hogyan követték 
figyelemmel a külföldi ügynökök tevékenységét, hogyan folyt a 
román titkosszolgák kiképzése, és milyen eszközöket vetett be a 
titkosrendőrség Tőkés László elhallgattatására.  

A forgatás a következő helyszíneken zajlott: Torontó, 
Montreal, New York, Washington, Strasbourg, Budapest, Érd, 
Székesfehérvár, Temesvár, Kolozsvár, Nagyvárad és Bukarest.”  

3. „Tőkés – Doina Cornea mellett – a romániai ellenzék 
legismertebb alakja volt: a hatalom úgy próbált megszabadulni 
tőle, hogy felfüggesztette hivatalából, és el kellett hagynia a 
parókiát.”18  

Viszonylag kevés az ilyen ömlengés, ha ideszámítjuk a 
Sáfrán-kötetből korábban idézett magasztaló jelzőket, és egy 

                                                 
18 www.fn.hu/ tudomany/20091223/89_kivegzes_karacsonyra  
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további filmismertetőt19, akkor még mindig csak hat példánál 
tartunk. Ez nagyságrendekkel kevesebb a bulvársajtó negatív 
töltetű jelzőinél, így nem tudja azokat semlegesíteni. Jó lenne 
valahol félúton meghúzni azt a vonalat, ahonnan objektíven 
lehet a forradalom szikrája érdemeire és kvalitásaira tekinteni.  

 
A disszidens védőpajzsa a nyilvánosság  
Tőkés már a nyolcvanas évek elején tudta, hogy az a keleti 

disszidens, akit Nyugaton ’leltárba vettek’, azt itthon már nem 
lehet nyomtalanul eltüntetni – ha mégis sikerült, akkor annak 
más oka lehetett. Itt van például a Tőkés munkatársaként 
dolgozó Újvárossy Ernő tragédiája, akit 1989 szeptemberében 
holtan találtak egy Temesvár környéki erdőben (és Lukács 
István ref. teológiai hallgató, akinek az erőszakos halálában 
szintén a Securitate módszerei ismerhetők fel).  

Újvárossy halálának pontos okát (hivatalos verzió: 
gyógyszermérgezés) nem lehet tudni, egyesek a Securitate kezét 
látják az ügyben. T. L. naplójának idevágó részlete szerint:  

„1989. szeptember 12. (…) Újvárossy Ernőt ismeretlen 
hivatalos személyek többször megfenyegették önzetlen egyházi 
munkássága miatt, családtagjai egzisztenciális érdekeivel is 
zsarolva őt. Kilátásba helyezték, hogy Cernavodára helyezik, ha 
nem tanúsít ’belátást’. Az utóbbi hetekben rendkívül 
megfélemlett, s csak a legszükségesebb esetekben jelent meg az 
egyháznál. Munkahelyén megszorításokban volt része. 
Mindazáltal nem hagyott fel egyházi munkájával, de kifejezte 
aggodalmát, hogy őt nincs ki megvédje – nem úgy, mint engem. Azt 
is felrótták neki, hogy erőszakos eltávolításom ügyében 
többször járt küldöttségben a püspöknél és a 
kultuszinspektorátuson.” (Ostrom: 159–160.)  

                                                 
19 http://romanianrevolutionfilm.com/laszlo_tokes_hu.htm  
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A védelem – amelyre Újvárossy hivatkozik – kettejük titka 
marad, tulajdoníthatjuk akár a Tőkés által idejében összehozott 
nemzetközi hírnévnek, a lelkészi palástnak, de akár a Securitate 
óvó karjainak is, amiként az Balogh Béla szövegéből (15. p., 47. 
jegyzet) és vitairatának általános szemléletéből kitetszik.  

Tény az, hogy Tőkés nagyon tudatosan használta a 
nyilvánosság pajzsát, erről ő maga több helyen is beszélt:  

„Hiszek a nyilvánosságban, s ennek döntő jelentősége volt. 
(…) A nyilvánosság a legnagyobb ellensége minden 
diktatórikus rendszernek.” (Sáfrán: 59.)  

„Kérem, én kilépek a barikádra, de kell egy fedezeti tűz, 
nem ugorhatok fejjel a falnak.” (Sáfrán: 55.) 

„A kül- és belföldi nyilvánosság mintegy védőgyűrűként 
körülfont, s mellettem állt a hívek sokasága is (…). Ugyanakkor 
egyre jobban magam mellett éreztem a magyarországi magyar 
nép támogatását, együttérzését, s egyre inkább a magyar 
politikai jelenlétet is. Ez táplált bennem egy olyan, bizonyos 
mértékig csalfa megnyugvást, hogy azért talán mégsem lehet, 
ország-világ előtt, egy embert likvidálni. Legalábbis az életemet 
biztonságban éreztem. Az volt az általános vélekedés 
körünkben, akármi megtörténhetett Romániában, de ezek után 
a tiltakozások után, a dolgok nyilvánosságra kerülése folytán a 
bőröm épsége biztosítva van.” (Sáfrán: 62.) – Ezt akár a 
Securitate óvó karjainak is tekinthetem.  

 
Tudta azt, hogy fontos a nyilvánosság, most arra próbáljunk 

fényt deríteni, hogy kik támogatták Lászlót a klerikális 
diktatúra elleni harcában, kik segítettek a nyilvánosság 
védelmét megszerezni. Első helyen természetesen a család áll: 
egyrészt a Tőkés-dinasztia, másrészt Edit asszony és az 
elsőszülött gyermek. („A család támogatása nélkül nem is 
vállalhattam volna ezt a küldetést.” – Sáfrán: 46.) 
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A testvérek közül a Kanadában élő István, aki a Panoráma-
interjú néven közismertté vált film összehozásában szerzett 
érdemeket. Az újvilágban még egy fontos támogató 
jelentkezett: Hámos László, a HHRF vezetője, aki a fentebb 
idézett emlékezésében több részletet is elmondott erről.  

Bárányi Ferenctől azt is megtudhattuk, ő az első támogatók 
között volt: „Mikor Tőkés László Temesvárra jött, még senki se 
tudta, hogy kicsoda Tőkés László, akkor hozzám jött, és arra 
kért, hogy támogassam.”20  

A közismertség egy magasabb fokán „a nyugati 
közvélemény hamar pártfogásába vette [♦ némi lobbi hatására, 
gondolom], s végre a Református Világszövetség is közbelépett. 
” (Sáfrán: 45.) 

Nagy sztárok nyomában úgy nőnek a barátok, mint eső 
után a gomba. Chrudinák Alajos, a Panoráma szerkesztője 
mondta egy interjúban: bár őt kitiltották Romániából, de 
„sikerült megszerveznem, hogy Tőkés Lászlóhoz minden héten 
eljutott egy operatőr és hangfelvételeket, videofelvételeket 
küldtem és sugároztam Romániába. [?] (…) Én mellé álltam és 
segítettem, támogattam a küzdelmében.” (RMSz, 1990. febr. 9.) 
– Ha ő mondja, akkor igaz. Bár mérget azért nem vennék rá.  

 
Milyen szerepe volt Kovács Miklósnak?  
Van aztán a ’szikra-sztorinak’ egy kevéssé ismert 

mellékszereplője, akiről két cikket és egy hírt sikerült 
összegyűjtenem. Bodor Pál így írt Kovács Miklósról, 2002-ben: 
„Szerény, szelíd és kérlelhetetlen. Tőkés Lászlót – a legnagyobb 
kockázatot is vállalva – támogatta, segítette, hírét vitte a 
nagyvilágban, az amerikai elnökig, Fülöp hercegig: úgy tetszik, 

                                                 
20 2003. febr. 25. 19,05 Kossuth rádió, Határok nélkül. www.hhrf.org/ 
hatnelk/ 5_030225 rmdsz.htm 
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szerepe volt abban, hogy Ceauşescu emberei mégsem tették el láb alól a 
lázadó lelkészt.” (Nyugati Jelen, 2002. nov. 20.)  

A másik a Szabad Szellemi Műhely híre, 2010-ből:  
„A történelem gyakran szül legendákat. Az események 

valósághű megítélése az adott pillanat lehetősége, vagy a kellő 
távolságból visszatekintő történészek felelőssége. Az érdemek 
kisajátítása a kortársak megszokott cselekedete. Így van ez az 
1989-es romániai forradalom és az azt megelőző / kiváltó 
időszak történéseivel is. Kevés szó esik például Kovács 
Miklósról (egykor katolikus teológus-hallgató, 1989-ben 
taxisofőr, jelenleg munkanélküli), aki vezetője volt a nélkülöző 
Erdélybe élelmiszert, gyógyszert vivő csoportnak. Kovács Miklós 
– aki azokban az időkben persona non grata volt Romániában – 
a nyilvánosság megszervezésével segítette az elnyomatás ellen 
szavukat felemelő erdélyi magyarokat. 1989 márciusában készítette 
az első anyagot a Kossuth rádió részére, amelyben egyházi 
vezetők kicsempészett nyilatkozatát olvasták fel. A csoport által 
áthozott dokumentumok segítségével 1989 kora nyarán 
elsőként ő hívta fel a figyelmet a temesvári Tőkés László 
küzdelmére is. (…) Minden veszélyt vállalva jutottak be ezek az 
emberek az akkor már rendőrökkel őrzött parókiára. A 
forradalom kitörésekor is ott voltak Temesváron. 

Ami azután történt, az már nem ilyen felemelő történet. Az 
önmagukat hősnek kikiáltóknak miként vált terhére Kovács 
Miklós, hogyan küzd munkanélküliként a napi megélhetésért 
és kutatja levéltárakban az igazságot, azt megtudhattuk tőle 
2010. február 25-én a Tacuba étteremben, ahol a Szabad 
Szellemi Műhely vendége volt.” (www.szaszemu.blog.hu)  

 
Minden külön kommentár nélkül következzék az 1993-ban 

készült interjú, amelyet Gazda Árpád készített.  
Az elnyomottak szolgálatában.  
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Beszélgetés Kovács Miklóssal, egy önkéntes hírügynökség 
vezetőjével 

Tőkés László 1989-es küzdelme minden bizonnyal 
családja tragédiájába torkollott volna, ha e harcban nem 
áll mellette a nyilvánosság. Egyik szintje e 
nyilvánosságnak a vasárnaponként megismétlődő 
szószéki tájékoztatóké volt, melyeken az akkori 
temesvári segédlelkész a legnagyobb részletességgel 
tájékoztatta gyülekezetét az eltelt hét eseményeiről, 
beleértve a szekus kihallgatásokat is. Volt azonban egy 
másik, kevésbé ismert szint, a sajtónyilvánosságé, mely 
talán az előbbinél is többet nyomott a latba. Erről 
nyilatkozott lapunknak az egyik főszereplő, a budapesti 
Kovács Miklós (egykori katolikus teológiai hallgató, 
1989-ben taxisofőr, jelenleg munkanélküli).  

K. M.: Még a hetvenes évek elején, teológus-hallgatóként 
kezdtem járni Erdélybe, és egy véletlenen – egy autóbaleseten, 
melyben megsebesültem – múlott, hogy kapcsolatba kerültem 
Márton Áron püspökkel. Tőle hallottam egy papszentelés 
alkalmával egy mondatot, mely óriási hatással volt rám. Így 
hangzott: „Fiaim, bármi történjék veletek, nektek mindig a 
szegények, a kicsinyek, a börtönökben vagy kórházakban 
szenvedők, az üldözöttek, az elnyomottak mellett van a 
helyetek.” Ennek a mondatnak a hatása volt, hogy barátaimmal 
nagyon gyakran jártunk Erdélybe, könyveket, gyógyszert és 
élelmiszersegélyeket hoztunk, és ebből kialakult egy afféle 
Erdély-járó mozgalom. Aztán 1974-ben 24 társammal egy 
könyvszállítmánnyal lebuktunk az Orient-expresszen, a román 
hatóságok átadtak a magyar hatóságoknak, és ennek 
következtében egy időre megvonták az útlevelemet, 
elbocsátottak az egyetemről.  

RMSz: A Márton Áron tanítás értelmében érthető, hogy úgy 
érezted, Tőkés László mellett a helyed a küzdelemben… 
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K. M.: Igen. Vele már ’86 őszén megállapodtunk abban, hogy ő 
vállalja a belső tanúságtételt, ha én segítek neki a nyilvánosság 
megszerzésében. Őszintén szólva, már régóta kutattam ilyen 
emberek után, de elsősorban a katolikusok között kerestem 
őket, abból a megfontolásból, hogy a katolikus papi 
személyiség nőtlen, a katolikus papok tulajdonképpen nem 
kockáztatnak családot a hatalommal való szembefordulás 
esetén. Épp ezért teljes volt az elképedésem, amikor a temesvári 
Timotei Cipariu utca kellős közepén a Tőkés házaspár, az 
asszony egyszerre bólintott a férjével, mondván: „elegünk van a 
hallgatásból, mi készen állunk, hogy beszéljünk”. Ez valami 
egészen rendkívüli volt, hogy egy asszony, aki után az alig 
hároméves gyermeke nyújtogatta a nyakát az ablakban, ilyen 
felelősséget magára merjen vállalni. [♦ No, itt egy kis 
ellentmondás van, ui. Tőkés Máté 1986-ban született, tehát a 
hároméves gyermekre való hivatkozás csak 1989-ben lehet 
érvényes. Továbbá: két sorral alább azt olvashatjuk, hogy az 
első hírt 1989 márciusában adta le róla. Hm.]  

RMSz: Mi volt az első, általad nyilvánosságra hozott hír 
Tőkés Lászlóval kapcsolatban?  

K. M.: 1989. március 13-án egy barátom járt Temesváron és 
hozta a hírt, hogy Tőkés Lászlót Marosvásárhelyen leszedték a 
hatóságok a vonatról, azzal az ürüggyel, hogy lopás történt, és 
őt gyanúsítják. Ő valójában András bátyjához tartott, egy 
memorandumot aláíratni vele. Ennek az eseménynek a 
feldolgozása, egy arról készített tájékoztató volt az első anyag, 
amit elhelyeztem Győry Bélánál, a Kossuth rádió Vasárnapi 
Újság című műsora főszerkesztőjénél. Április másodikán adtam 
ki a második jelentést Temesvárról. Meg kell mondanom, hogy 
igen nagy volt a legyőzendő feladat, mert Tőkés László akkor 
még teljesen ismeretlen volt, ahol pedig szakmai vonalon 
ismerhették, ott elzárkóztak a hírek közlése elől. Bár abban nem 
volt nekem szerepem, de tudom, hogy március 19-én készült el 
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az a film, melyben Tőkés László a református templomban a 
hallgatás falainak a lebontásáról beszélt, és az is csak július 24-
én került be a Panoráma adásába.  

RMSz: Hogyan jutottak el hozzád a hírek Temesvárról?  
K. M.: Úgy éreztem, hogy ha Tőkés László nevének a 

nyilvánosságra hozásába besegítettem, akkor felelősséggel tartozom 
neki és továbbra is meg kell szervezni ezt a nyilvánosságot. 
Ezért hétről hétre látogattuk.  

RMSz: Úgy értsem, megszervezted, hogy a barátaid közül 
minden héten valaki felkeresse?  

K. M.: Igen, minden héten felkereste valaki, hogy 
ellenőrizze, görbült-e haja szála és friss híreket hozzon felőle.  

RMSz: Kik voltak ezek az emberek?  
K. M.: Az Erdély-járó mozgalomnak egy szűkebb magja 

volt, közel negyven ember. Nyeregkészítőtől orvosig 
mindenféle volt közöttük. Ők készítették a filmeket, 
fényképeket, hangfelvételeket.  

RMSz: Ki-ki a saját zsebéből fizette az utazási költségeket?  
K. M.: Utazási költségeiket a Kanadai Magyar Alap pénzeiből 

megtérítettük, de voltak, akik egyénileg is adakoztak e célra. [♦ 
Nosza, ez már a második forrás, amely külföldi segítségről 
szól…] Gyulai Endre szegedi katolikus püspök például 
százezer forinttal járult hozzá az utazásaikhoz.  

RMSz: Honnan ismerte fel Tőkés László a küldönceidet?  
K. M.: Barátaim ’Nóra néni üdvözletét’ tolmácsolták 

számára, ebből ő rögtön tudta, hogy tőlem mentek, és nekem 
hozzák az információt.  

RMSz: Bukott-e le valaki a ’Nóra néni üdvözletét’ szállítók 
közül?  

K. M.: Volt úgy, hogy a Romániába való beutazáskor a 
román hatóságok néhány embert visszafordítottak, és olykor az 
én barátaim is közöttük voltak, de ez a fajta lebukás teljesen 
veszélytelen volt. Az lett volna a veszélyes, ha információkkal 
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megrakodva, kifelé jövet kapnak el valakit. Ilyen nem történt; 
legalábbis a hozzám tartozókkal. Április 2-án engem is 
visszafordítottak, sőt három évre ki is tiltottak az országból.  

RMSz: Mi lett a további sorsa a hozzád eljutott 
információknak?  

K. M.: Igyekeztem a legrövidebb időn belül nyilvánosságra 
hozni azokat. Elvittem a szerkesztőségekbe.  

RMSz: Ismertek téged a szerkesztőségekben? 
Tulajdonképpen mivel foglalkoztál akkor?  

K. M.: Taxisofőr voltam, és Győry Bélát leszámítva senki 
sem ismert. Aztán a Magyar Nemzetnél, a Magyar Hírlapnál 
Tőkés Lászlóval együtt fokozatosan megismertek engem is. A 
televíziónál a július 24-én sugárzott interjú törte meg a jeget. Azelőtt 
a külpolitikai szerkesztőségben hiába kínáltuk az anyagokat, 
nem kapkodtak utánuk. Később nekik is mi szállítottuk az 
anyagokat, ugyanis mi minden héten hoztunk valamit. A 
legkevesebb a hangfelvétel volt. Náluk később is nehézségeink 
voltak, mert csak olyan kikötéssel akarták átvenni az 
anyagokat, hogy kizárólagos joggal közölhessék, senki másnak 
ne adjuk oda. Ezt azzal hárítottam el, hogy megmondtam: én 
Tőkés Lászlónak a legnagyobb nyilvánosság megszerzésére tettem 
ígéretet. Aztán az alkudozások vége mindig az lett, hogy a tévé 
is közölte a híreinket.  

RMSz: Olyankor is hallottunk temesvári híreket a rádióban, 
amikor már rendőr állt a parókia ajtajában és mindenkit 
ellenőrzött, igazoltatott. Hogy sikerült ezeket megszerezni?  

K. M.: Voltak kiemelkedő tehetségek a munkatársaim 
között, akik nem ismertek akadályt, és a gyülekezet vagy az 
utca gyerekeinek a segítségére mindig lehetett számítani. Egy 
édesapa a gyerekeivel együtt kerítéseken átmászva jutott be 
Tőkés Lászlóhoz, és készített filmet és hangfelvételt. Egy másik, 
nagyon emlékezetes eset egy tanítónőé volt, akit közvetlenül 
azelőtt kitiltottak Romániából, de egy másik határátkelőhelyen 
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át bejutott. Szemetes kukák között húzódott meg, napokig 
éhezett, meghűlt, megfázott, amíg be sikerült jutnia. Az 
épületben lakó fogtechnikushoz ment végül is a feldagadt 
fogával, és onnan a pincén, az udvaron át jutott be Tőkés 
Lászlóhoz. Gyönyörű anyaggal tért vissza. December 16-án 
éjfélkor indult vissza egy barátom, addig ott volt a templom 
mellett, és itt mindent elmesélt. 17–18-án egy háromtagú csapat 
ment, őket is letartóztatták és egy napi börtönbeli fogság után 
engedték el… 

RMSz: Mit éreztél, amikor a Tőkés László-ügy nyomán 
megdőlt a Ceauşescu-rendszer, és mit érzel most? 

K. M.: Sikerélményt különösebben nem éreztem és most 
sem érzek. Visszavonultunk. A Márton Áron-i tanítás szerint a 
rászorulókon kívántunk segíteni, nem a dicsőségért cselekedni. 
Sajnos, nem mindenki ezt gondolja.  

A riporter utóirata: A telefonon megkérdezett Tőkés László 
püspök megerősítette, hogy Kovács Miklós volt egyike azoknak 
a személyeknek, akik útján nyilvánosságra jutottak ’89-ben a 
temesvári események.  

(RMSz, 1993. jan. 30.)21 
 
Ha több időt szántam volna a kutatásra, még biztosan 

találtam volna néhány további nevet, akik ’mindent megtettek’ 
Tőkés László érdekében… Elégedjünk meg ennyivel.  

 

                                                 
21 A magyarországi civil szervezetek tevékenységéről bővebben lásd: 
Figyeltek ránk. Hátizsákos ’turizmus’ a ’80-as években. Sipos Zoltán 
riportja az Erdélyieket Támogatók Egyesülete két önkéntesével. 
[www.itthon. transindex.ro/?cikk=10665] – A riport sok párhuzamos 
adalékot tartalmaz a civil szervezetek működéséről. E segélyszervezet 
mellett mások is léteztek, Kovács Miklós egy másik ’hálózat’ embere 
volt. 
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Az Ellenpontok és környéke – avagy a disszidencia 

kezdetei  
Stoenescu 250. sz. lábjegyzete szerint 1991-ben – mint a 

Viitorul românesc főszerkesztője – megismerhette a Tőkés-
dosszié anyagát. Ehhez tudni kell, hogy 1990–94 (?) között egy 
szenátusi bizottság a forradalom történetével foglalkozott, s 
akkoriban a sajtó képviselői is hozzáférhettek a forrásokhoz. 
Szerinte a dosszié anyagát összevetették más forrásokkal, s a 
dokumentumok hitelesnek bizonyultak. Hogy a fehér avagy a 
fekete dossziét vették-e elő, ezt nem tudjuk, de Stoenescu 
szövegét olvasva inkább a fekete (sőt: a sötét) változat került a 
bizottság elé. Mert a szerző rögtön azzal kezdi, hogy T. L.-nek a 
kezdeti időszakban nem volt kommunista-ellenes 
tevékenysége, ám „szélsőséges nacionalista, irredenta” 
magatartása idejekorán megmutatkozott (Stoenescu: 306); 
’ügynök’ létének bizonyítása pedig csak 1988/89-ben sikerült. – 
Írja a szerző, de ha e vélekedéseknek csak annyi valóságalapjuk 
van, mint a László iskoláira vonatkozó információknak, akkor 
nem sokat érnek. Ui. a szerző úgy tudja, hogy László a 
kolozsvári ref. leánygimnáziumban és a piarista kollégiumban 
végezte középfokú tanulmányait. Tekintve, hogy 1948-ban 
megszüntették az egyházi iskolákat, nehezen képzelhető, hogy 
a 60–70-es években bárki is felekezeti iskolába járhatott Erdély 
területén.  

Az ’egyházi disszidencia’ gyökereit Stoenescu abban látja, 
hogy dr. Tőkés István 1980-tól azon igyekezett, hogy az 
egyházkerület vezetője legyen, ám mivel ez nem sikerült neki, 
támadni kezdte Nagy Gyula püspököt.22 – Ugyanott 

                                                 
22 „Dosarul Securităţii insinuează că scopul real al atacurilor la adresa 
celor doi episcopi era ascensiunea lui István Tőkés într-o poziţie de 
conducere.” (Stoenescu: 304.) 
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olvashatjuk azt is, hogy dr. Tőkés István további fölemelkedését 
megakadályozták.  

Ezek után kezdte meg a harcot László is az EREK elöljárója 
ellen. Ám a ref. egyházon belüli hatalmi harcok még nem 
jelentettek veszélyt a rendszerre, ezért Lászlót csak 
megfigyelték, de nem léptek föl ellene.  

Stoenescunál (304.) korrekt az az információ, hogy sem az 
apa – a Református Szemle lapjain –, sem a fia az Ellenpontok c. 
szamizdat hasábjain nem sérelmeztek egyebet, mint Nagy 
Gyula vezetési stílusát. Írásaikból pregnáns rendszerellenesség 
nem olvasható ki.  

 
A szamizdat – orosz eredetű – szó jelentése: hivatalos 

engedély nélkül kiadott és terjesztett írásmű vagy hírlap, 
folyóirat. A tartalma ált. politikai, rendszerellenes. A 
vasfüggöny mögötti világban a disszidensek ’fegyvere’.  

Erdélyben ez volt az egyetlen, hosszabb időszakot megélt 
illegális folyóirat, mely nemzetközi ismertségre is szert tett. A 
kiadás ötletgazdái és a lap alapítói Ara-Kovács Attila valamint 
Tóth Károly Antal és Ilona voltak, ugyanakkor Szőcs Gézának, 
Keszthelyi Andrásnak és Molnár Jánosnak is komoly érdemei 
voltak a lap szerkesztésében, kiadásában és terjesztésében (a 
szerzői kör ennél nagyobb volt). 

1981. dec.–1983. jan. között kilenc száma jelent meg, saját 
meghatározásuk szerint: „megjelenése alkalomszerű, célja a 
kelet-közép-európai emberi jogfosztottságnak, ezen belül az 
erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális 
elnyomásának ismertetése.” – Megjelenési helye Nagyvárad; az 
eredeti példányok alapján Budapesten és New-Yorkban 
utánnyomás készült.23 

 

                                                 
23 Bővebben lásd: Tóth Károly Antal: Az Ellenpontok rövid története. 
In: Kelet-Nyugat, 1991. 1–8. sz.; Molnár; Ellenpontok. 



 

 58 
 

Mikor és mit közölt a lap Tőkés Lászlótól? 
Tóth Károly Antal így emlékszik: Tőkés tanulmánya Ara-

Kovács Attilához Szőcs Géza közvetítésével került. Az írás – A 
református egyház helyzete Erdélyben – a 4-es számban jelent meg 
(1982. jún.; Ellenpontok: 140–148.). A cikk megírása idején T. L. 
még Désen volt lelkész. A lebukás után Tőkés Lászlót is 
kihallgatta az államvédelem. (Ellenpontok: 10., 12., 17., 18.) 

Ugyanerről a korszakról még megtudunk egyet s mást: 
„Tőkés László ellen még nincs folyamatban semmilyen 
megtorló intézkedés, bár nem kedves a hatóságok szemében. 
Dési rendhagyó lelkészi tevékenysége kihívja mind egyházi 
felettesei, mind a hatóság ellenszenvét. Az ürügyet 
eltávolítására, mely majd munkanélküliséghez vezet, épp az a 
döntése váltja ki, hogy ’akár illegális úton’, de részt vesz ’az 
egyházi élet leleplezésében’.” (Molnár: 40.)  

Az írás megszületésének körülményeire így emlékszik a 
hajdani dési segédlelkész (az interjú az ORFI kórtemében 
készült 1990 októberében, ahol Tőkést az autóbalesete után 
kezelték). Szőcs Géza „megkeresett, hogy írjak valamit az 
egyházról, próbáljak megfogalmazni egy reális egyházképet, 
mert nem tudom hol, el fogja helyezni, de nem tudtam, hogy az 
Ellenpontokban. Lényegében ez az első illegális 
megnyilvánulásom volt (…), egy példányban csináltam, nem 
akartam megtartani. (…) – Végül is úgy írtam, mint amit a 
hivatalos sajtó úgy sem 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.” (Molnár: 50–51.) 

Molnár János meglátása: „A tanulmány hangvétele, 
vizsgálódásának szemszöge arra utal, hogy Tőkés külföldi 
olvasónak szánta az írást. És végülis az történik vele, amit Szőcs 
sejtet, és Ara-Kovács tapasztal, hivatkozási alapul szolgál 
Nyugaton.” (Molnár: 51.) 
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Az Ellenpontok lebukása után született egy nyilatkozat, 
melyben T. L. a következőképpen emlékszik a tanulmány 
megszületésére: 1981 tavaszán, amikor rosszabb lelkiállapotban 
voltam, azok után, hogy felháborodtam a református 
egyházban tapasztalható szabálytalanságok láttán, [Szőcs Géza] 
azt ajánlotta, hogy írjak erről egy anyagot, fejtsem ki a 
véleményemet a tapasztalt hiányosságokról, adjam át neki, ő 
majd külföldön közreadja. 24 – Egyező információk: nem tudta, 
hogy a tanulmány az Ellenpontokban jelenik majd meg; nem 
maradt példánya a szövegből. 

Ugyanabból az időből még előkerült egy fénymásolat, nem 
a tanulmány tartalmáról, hanem arról, hogy T. L. kötelezi 
magát arra, hogy őszintén és korrektül megossza az 
államvédelmi hatóságokkal az Ellenpontok szerkesztését, 
kiadását és terjesztését illető információit, valamint az állam 
biztonságát érintő egyéb kérdéseket. – Az írásnak Angajament a 
címe és Désen keltezte az aláírója, 1982. nov. 19-én 
(fakszimilében közzéteszi Lavinia Betea, Jurnalul Naţional, 2010. 
jún. 10.). „Mă oblig să aduc la cunoştinţa organelor de securitate 
toate datele şi informaţiile ce le voi obţine şi care pot ajuta la 
clarificarea aspectelor legate de redactarea, editarea şi difuzarea 
revistei Ellenpontok sau a altor probleme care interesează 
securitatea statului român, mă oblig să fiu sincer, corect, 
obiectiv şi să răspund cu toată promptitudinea la solicitările 
făcute de organele de securitate.” – Nem kommentálnám az írás 
tartalmát, sőt még arra sem vetemednék, hogy 

                                                 
24 CNSAS, Fond informativ dos. 210560, vol. 6., f. 143–145.; Dés, 1982. 
nov. 10. – Eredetiben: „In primăvara anului 1981, găsindu-mă într-o 
stare sufletească mai rea, ca urmare a revoltei mele faţă de unele 
nereguli pe linia cultului reformat, mi-a sugerat să scriu un material 
care să conţină opinia şi constatările mele privind aceste neajunsuri, 
pe care să i-l dau lui pentru a-l publica în străinătate.” 
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összehasonlítsam ezt T. L. azon ’vallomásával’, hogy ő nem írt 
alá efféle kötelezvényeket.  

 
T. L. tanulmánya – miként azt Stoenescu is említi – főként a 

ref. egyház belső életének és vezetőinek a kritikáját tartalmazza. 
Olvassunk bele: „A hivatalos egyházi tájékoztatás az állami 
tájékoztatás mintájára történik. Kizárólagosnak mondható célja 
az egyház valóságos helyzetének elfedése, ill. jó színben való 
feltüntetése. Ebben az igyekezetben szerepet játszik a 
megfélemlítettség és kiszolgáltatottság, egyes, kívülről az 
egyházra kényszerített vezetők önző érdeke, egyfajta hamis 
lojalitás, valamint egy jobbára rosszul felfogott létérdek, az ti., 
hogy egyedül a teljes behódolás biztosítja az egyház 
fennmaradását, ill. az egyházi élet viszonylagos prosperitását.” 
(Ellenpontok: 141.)  

A Református Szemléről így ítélkezik: „nélkülözi a kritikai 
hangot”. – „Ami mégis megjelenik az: elégedettség, hamis 
hálaadás, apologetikus önigazolás vagy a hatalom és az általa 
teremtett társadalmi-egyházi körülmények fölmagasztalása.” 
Szavai igazolásául a cikkben Nagy Gyula és Papp László egy-
egy írásából idéz (Ref. Szemle, 1978/5-6. sz., ill. 1979/5-6. sz.), 
amelyben a püspökök az állam elnökét dicsérik.  

Az írás további adalékokat tartalmaz a ’klerikális diktatúra 
elleni harc’ témaköréhez.  

„Egyházunknak az állami hatóságokkal való ’példás 
együttműködése’ lényegében nem más, mint e hatóságok 
kiszolgálása. Az állam és a párt a Kultuszdepartament megyei 
szervein, pontosabban a megyei kultuszinspektorokon és az 
állambiztonsági szerveken (securitate) keresztül késztetik 
’közreműködésre’ az egyházi szolgákat. (…) A püspökök 
mindennapi munkatársaik, a belbiztonsági megbízott és az 
inspektor nélkül egy lépést sem tesznek. És báb-mivoltukban, 
gyengeségükben, tudatlanságukban – sajnos – igénylik is ezt az 
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egyházra nézve áldatlan közreműködést.” (Ellenpontok: 146.) – 
Csak a szurkálódás kedvéért kérdem: ha valamilyen csoda 
folytán más személyek kerültek volna kulcspozícióba, azoknak 
lehetőségük lett volna-e leválasztani az állami piócákat?  

„Állami bevatkozással és felső egyházvezetői 
asszisztenciával oly mérvű kontraszelekció bontakozik ki egyre 
inkább az egyházban, mely a vezető funkciókat (esperes stb.) és 
a jó gyülekezeti helyeket (városok stb.), valamint a teológia-
professzori állásokat az érdemteleneknek, az állam előtt 
’érdemeket’ szerzőknek, a megalkuvóknak, az 
opportunistáknak és jellemteleneknek juttatják, egyre inkább 
háttérbe szorítva a hit- és egyházhűségükben védekezésbe, ill. 
passzív rezisztenciába kényszerülő egyházi személyeket.” – 
Szerintem a piramis alsó sora a legjobb hely, a munka ott is 
megtalálja az embert. Kiváló alkalom lett volna erre a Nagy 
Gyula püspök által fölajánlott uzdiszentpéteri állást elfogadnia. 
De hát László inkább a ’jó gyülekezeti helyek’ felé ácsingózott.  

 
Gondolkodjunk el egy pillanatra azon, hogy az (akkor még) 

anonim szerző egy icipicit részrehajló volt id. Tőkés István 
irányában, mert őt nem pellengérezte ki a fenti cikkben. Pedig 
lett volna rá alkalom és lehetőség, mégpedig a következőkért: 
id. Tőkés István is tagja volt az ’egyházi nómenklatúrának’ 
(1973–1983 között főjegyző, vagyis ’püspökhelyettes’ és a 
Református Szemle főszerkesztője). Az ő tollából is kikerültek 
olyan, ’túlzottan lojális’ cikkek, amelyekért jobb érzésű ember 
1990 után bocsánatot kért volna (pl. Ünnepel az ország. Ref. 
Szemle, 1978. 1. sz. és Esküszöm. Ref. Szemle, 1980. 3. sz.). – Kár 
és vétek tehát 1982-ben az akkori püspököket (EREK: Nagy 
Gyula; KREK: Papp László) és a tanári kart az állam iránti 
túlzott lojalitás okán megdorgálni, amikor az édesapja 
ugyanabban a kórusban hozsannázott…  



 

 62 
 

Tudom-tudom: ezek amolyan muszáj-cikkek voltak, csak 
így lehetett megszerezni a diktátor jóindulatát stb. Semmi baj! 
Csak akkor ne tessék két ember után lezárni a ’hatalom iránt 
lojálisok’ listáját.  

Az erdélyi történetírás jól ismeri az ellenpéldát: Márton 
Áron már 1948-ban lemondott a katolikus folyóiratról, 
mondván, hogy cenzúrázott, hatalombarát sajtóra nincs 
szüksége az anyaszentegyháznak. – A katolikus egyház 
kompromisszum-ellenességének igen egyszerű magyarázata 
volt: a cölibátus ’megvédte’ őket, de a (sokgyermekes) 
református lelkészek – a család védelmében – bizony-bizony 
kénytelenek voltak behódolni a hatalomnak (tisztelet a 
kivételnek!). Szabad-e arra gondolnom, hogy ez a – 
szükségletek által igazolt – fokozott kompromisszum-készség a 
ref. egyház válságának egyik sarkköve?  

 
T. L. tanulmányának vitathatatlan értékei vannak, s fontos 

igazságokat mond ki, pl.: „a párt monopolizálja a társadalmat. 
Egész, jól szervezett ateista propagandagépezetével a vallásos 
tudat kiirtására törekszik.”  

A zárómondat25 pedig már-már felségsértésbe torkollt, de a 
szerző – akinek kilétét természetesen nem lehetett sokáig 
titkolni – még megúszta retorzió nélkül.  

A lebukás után „1982 novemberének elején, kivétel nélkül 
mindenkit, akinek köze is volt az Ellenpontokhoz, bevitték a 
szekusok, még azokat is, akikről csak annyit tudtak, hogy 
olvasták a lapot.” (Molnár: 325.) – A szamizdat szerkesztőit 
kiutasították az országból, a cikkek közlőire más 
következmények vártak. „A Tőkés elleni hajsza 1983 nyarán 
kezdődött, nyilván az Ellenpontok miatt is, s miután a 

                                                 
25 „A klerikalizmus s az államival párhuzamos egyházi személyi 
kultusz elképesztő méreteket öltött.” 
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törvénytelen áthelyezés elleni küzdelme kudarcot vallott, 1984-
ben vált munkanélkülivé.” (Molnár: 333.)  

A Drakula árnyékában c. film kommentátora tudni véli, hogy 
a szekusok miért voltak elnézőek Tőkéssel szemben: „Őt 
azonban nem utasították ki az országból, elsősorban az 
édesapja egyházi kapcsolatainak és a genfi Református 
Világszövetség közbenjárásának köszönhetően.”    

A mondat kulcsszava az egyházi kapcsolat. Ha ez a szó 
hiányozna, akkor könnyedén odavethetnénk, hogy a szekus 
ismerősei segítették László édesapját. Bogozzuk csak kicsiny 
ideig az egyházi kapcsolatok és a hierarchia kérdését.  

A kommentár állítása azért kétséges, mert: 1. Tőkés István 
az EREK második embere volt, tehát az egyházban nála 
nagyobb rangja csupán a püspöknek volt (ám tudjuk, hogy 
Nagy Gyulával nem volt túl baráti a kapcsolata); 2. a 
hierarchiában fent volt a párt, alatta a Securitate, legalul az 
egyház, s ebben a piramisban az erő csak fentről lefelé hatott. 
Másképp fogalmazva: az egyháznak nem volt hivatalos 
lehetősége befolyásolni a fentről kiadott parancsokat. 

Tehát elvileg megkérdőjelezhető az egyházi vonalon történt 
’intézés’ változata.  

Nem tudom, mekkora befolyása volt a Ref. 
Világszövetségnek a romániai belügyekre, de az akkori idők 
ismerőjeként inkább arra hajlanék, hogy István bácsi inkább a 
titkosszolgálati kapcsolatait használta föl, semmint az 
egyháziakat. Ne feledjük, hogy Tőkés István volt az EREK 
’káderese’26, akinek mindennapi kapcsolata volt a 

                                                 
26 Vesd össze: Dr. Péntek Árpád: Megjegyzések Tőkés István A 
romániai magyar református egyház élete 1945–1989. c. könyvéhez; 4. 
oldal. (A 8 oldalas nyomtatott röplap Kolozsvárott jelent meg 1991-
ben.) Vásárhelyi püspök tette meg „29 éves korában Tőkés Istvánt az 
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titkosszolgálati emberekkel és az egyházügyi hivatallal! Kisebb 
ügyeket egy alkalmas módon lekenyerezett szekus ezredes is el 
tudott intézni. 

Végül, de nem utolsósorban: mivel T. L. csak szerző volt és 
nem szerkesztő, ő az Ellenpontok-ügyben csak a második 
vonalba tartozott, s emiatt nem is volt kitéve (?) a kiutasítás 
veszélyének.  

Természetesen mindez csak spekuláció, mert a 
következtetésem nem dokumentumokon alapszik. – Sajnos: 
kötetünkben nem ez az egyetlen bizonytalan motívum.  

 
 
 

                                                                                                         
egyház személyzeti és az állammal való kapcsolattartás osztályának 
vezetőjévé, későbbi szóval élve ’káderessé’.”   
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TOVÁBBI RÉSZLETEK  
 
Rendszerváltás és hozadékai  
Most ne vitassuk, hogy mi lenne a valóságot jobban 

megközelítő megnevezés – hatalomváltás, rendszerváltoztatás, 
gengszterváltás – inkább térjünk azonnal a tárgyra.  

 Hallgassunk meg egy amerikai bácsit, aki hatalomváltásról 
beszél és példákon keresztül igazolja a kommunikáció kiemelt 
fontosságát. A ’média forradalmáról’ beszél, s könnyedén 
kijelenti, hogy Ceauşescu „talán még ma is élne, ha beengedte 
volna a sajtót, és nem vezényel sortüzet.” (A. Toffler: 
Hatalomváltás. Európa, Bp., 473. p.) Mint tudjuk, a 
történelemben nincs: „mi lett volna, ha…”  

Ugyanő: „Nem sokkal később a The New York Times azt írta, 
hogy a diktatúrát fölváltotta a ’videokrácia’.  

Miután egész Kelet-Európában megdöntötték a 
kommunista rendszereket, a Financial Times lelkendezve 
jegyezte meg: ’George Orwell a zsarnokság eszközét látta a 
televízióban, s lám ez a kommunikációs eszköz lett a 
népfelszabadító; még egy Ceauşescu sem tudta vakságban tartani az 
országát.’ [♦ Szerintem: Orwellnek igaza volt, a tévé a 
legkézenfekvőbb manipulációs eszköz; azonkívül: mindennapi 
agymosó, a Gutenberg-galaxist pusztító vírus; az ókori Róma 
által megkövetelt ’cirkusz’. A legnagyobb manipuláció a román 
forradalom (= fordulat + riadalom) egyenes adásban való 
közvetítése volt.]  

Csakhogy sokan olyannyira a tévé bűvöletébe kerültek, 
hogy nem veszik észre, miről van szó valójában. A forradalmi 
változást ugyanis nem egyedül a televízió jelenti, hanem sok 
különböző technológia összjátéka. Számítógépek, faxok, 
nyomtatók, fénymásolók, videók, videokazetták és fejlett 
telefonok milliói vannak összekapcsolva a kábeles és műholdas 
technológiákkal; minden együtt működik, és elszigetelve egyik 
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eszköz sem érthető. A televízió csak része ennek a sokkal 
nagyobb rendszernek, amely bizonyos pontokon 
összekapcsolódik azokkal az intelligens elektronikus 
hálózatokkal, amelyek az üzleti és pénzügyi életben továbbítják 
a számítógépes adatokat.  

Ez az új, az egész földön átívelő médiarendszer az új, 
tudásalapú gazdaság kibontakozásának egyszerre oka és 
következménye, és óriási fejlődési ugrást jelent abban, ahogy az 
emberi faj a jeleket és képeket használja. Ennek az óriási 
hálónak egyetlen része sem teljesen különálló. Éppen ebben 
rejlik potenciális felforgató ereje; s ez az erő nem csupán a föld 
még megmaradt Ceauşescuit fenyegeti, hanem minden 
hatalombirtokost. Az új médiarendszer a hatalomváltás 
katalizátora.” (Uo., 474. p.) 

Tény az, hogy mértéktelenül fölértékelődött az információ 
fontossága (nyilvánvalóan azért, mert a műszaki haladás ezt 
lehetővé tette), ám hozzá kell tennem: 1. több a kelleténél; 2. 
gyakran csak pótcselekvés, blöff; 3. nem lehet megenni. 
Mögöttünk pöfög a gőzhenger, s nem menekülhetünk előle. 
Hogy milyen hihetetlen károkat okoz a jövőben a Gutenberg-
galaxis háttérbe szorítása, azt ma még nem tudjuk fölmérni, de 
a jelei már megmutatkoztak.  

A mi esetünkre visszatérve: a diktatórikus rendszerek 
nagyban alapoznak az információk manipulálására, a 
cenzúrára. Ezért van az, hogy az ellenük használt egyik fontos 
fegyver a nyilvánosság.  

Haladjunk tovább a ’rendszerváltás’ jellemzőinek 
megismerése útján.  

 
Mi a ’rendszerváltás’ lényege?  
Adam Michniktől idézek, aki szakértőnek tűnik a 

szakmában: a lengyel Szolidaritás alapító tagja, Lengyelország 
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legbefolyásosabb napilapjának, a Gazeta Wyborczának a 
főszerkesztője.  

„Három nagy átalakulásnak kellett lejátszódnia a 
kommunizmus bukása után, hogy valódi demokratikus 
társadalomban élhessünk: az egypártrendszerről áttérni a 
többpártrendszerre, a központi gazdaságról áttérni a 
piacgazdaságra. A harmadik és egyben a leglassúbb átalakulás, 
amely – jó esetben – még ma is folyamatban van: az állam által 
szervezett társadalomról a civil társadalomra való áttérés.  

A demokrácia igazi alapja a civil társadalom, erre hívta fel a 
figyelmet a Michnik által sokat idézett Tocqueville is, már a 19. 
század elején. A kis társulások, klubok, szövetségek, 
alapítványok, önkormányzatok, tanácsok a demokratikus élet 
letéteményesei, és azok tevékenysége, amelyben a polgárok 
felismerik azt, hogy mennyire fontos egyéni tettük, hogy 
milyen jogaik és kötelességeik vannak, hol van a határa az 
egyéni és közösségi életüknek.” (ÚMSz, 2010. máj. 7.) 

Kiegészíteném egy másik véleménnyel.  
„A demokrácia legfőbb kritériumai a hatalommegosztás, a 

politikai nyilvánosság, az emberi jogok [pl. gyülekezési és 
sztrájkjog, vélemény- és sajtószabadság]. (…) Ezek az 
intézmények és demokratikus értékek hiányoztak a leginkább 
az elmúlt évtizedekben a régió liberálisabb vagy orwellibb 
rendszereiből egyaránt.” (Kelet-Nyugat, 1990. szept. 7.)  

Még egy kis magyarázat a hatalommegosztásról (amit annyit 
szajkóztak 1990 tavaszán: „separarea puterilor în stat”). Ennek a 
lényege: a törvényhozást és az igazságszolgáltatást (bíráskodás 
és ítélet-végrehajtás) el kell választani egymástól és a hatalmi 
apparátustól. Ez az egyedüli módja, hogy az egyént mentesítsék 
a hatalmi visszaélésektől, az állampolgárnak reális lehetősége 
legyen a visszaélések elleni védekezésre. Nemde: amikor a 
teljhatalmú kommunista párt kezében volt a törvényhozás, s ő 
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felügyelte az élet minden pászmáját, akkor nem volt akadálya a 
koncepciós pereknek és a meghurcolásoknak. 

 
Ezekhez hozzátenném: mentalitásváltásra is szükség van, ami 

azt is jelenti, hogy az egyén nagyobb felelősséggel viszonyuljon 
a köz és a saját életéhez. Magyarán: légy tudatában, hogy mi 
történik veled és körülötted, hogyan működnek a dolgok 
(gazdaság, pénzügy stb.), az új törvények mennyiben 
befolyásolják az életedet. Nemde: a komm. diktatúra idején 
mindent a jó pártatyuska intézett, most ’autonómia’ van és 
szubszidiaritás. Magadnak kell döntened, de a döntés 
felelőssége és kockázata is a tiéd.  

A csőd szélén állunk, mert nincs piacképes gazdaság, több a 
nyugdíjas, mint az alkalmazott, az ipart lenullázták, a 
mezőgazdaság döcög, a turizmus sehol, s az ország az 
Európában és távolabb kallódó honfitársak által hazaküldött 
pénzből éldegél.  

Magyarország sem áll sokkal fényesebben a rendszerváltás 
gondjaival. Lám, mit mond erről Tamás Gáspár Miklós:  

„Ha össze akarom foglalni, hogy ennek a 15 évnek mik az 
eredményei, akkor nem sok jót mondhatok. Az első és a 
legfontosabb a gazdasági összeomlás, ami egész Kelet-Európára 
jellemző. A statisztikai hivatal egyik jelentésének bevezetőjében 
az áll, hogy Magyarország 1988 és 1995 között körülbelül annyi 
gazdasági kárt szenvedett, mint a II. világháború alatt. 
Megsemmisült a munkahelyek fele, régiók kerültek ki a modern 
gazdaság és modern társadalom keretéből. Mert nálunk 
nemcsak a társadalmi egyenlőtlenség jelentős, hanem a 
regionális is. Az északi és a keleti határszélen az emberek úgy 
élnek, mint Ukrajnában vagy Romániában, miközben a nyugati 
határszélen úgy, mint az EU egyik leggazdagabb országában, 
Ausztriában. Magyarországon ma százezernyi gyermek éhezik, 
hárommillió ember él a létminimum alatt, miközben a felső 
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egymillió jobban él, mint a felső rétegek Olaszországban, 
Spanyolországban vagy Angliában. (…) Tévénéző, egykéző, 
egészségtelenül élő nemzet lettünk. Könyvtárak százai szűntek 
meg. (…) Nem fejlesztik a vasutat, minden az autópályákra 
megy, mindenben az autós lobbi diktál. Köztudomású az is, 
hogy tönkrement az egészségügyi rendszer. Úgyhogy nagyon 
nagy a bajok száma, szinte azt lehet mondani, a bajok 
rendszerbe foglalhatók. Ezért maga a köztársaság népszerűtlen, 
népszerűtlenebb, mint a diktatúra volt. Ez vereség.” (Erdélyi 
Riport, 2004/43. sz.)  

 
A mentalitásváltásnak szelektívnek kell lennie: ha az ember 

tudja, hogy miért vannak a megszorító intézkedések, akkor 
nem biztos, hogy kimegy az utcára dühös tömeget játszani – 
csupáncsak azért, mert a törvény megengedi –, hanem szétnéz 
otthon, hogy még miből lehetne pénzt csinálni. Mert az a 
közhely, miszerint amin nem tudsz változtatni, azt el kell viselned a 
történelem kezdetétől érvényes, s szerintem ez az 
’alapmentalitás’ aranyszabálya. Kázmér komám arra a 
következtetésre jutott, hogy a kormányprogramok, bár mindig 
mást ígérnek, egyetlen dologban excellálnak, azon ügyködnek, 
hogy megnehezítsék a kisemberek életét. Neki – és minden 
kisembernek – közös programot (amolyan túlélési stratégiát) 
kellett kialakítania: a vacak törvények ellenében szinten tartani 
a család életszínvonalát.  

Úgy vélem: a rendszerváltoztatást demokratikus módszerek 
segítségével megoldani roppant hosszas folyamat, az 
állampolgárok részéről nagy türelmet és rengeteg áldozatot 
követel. Az előbbiekben azt láttuk, hogy 15–20 év alatt még 
csak a leépítési szakasznál tartunk. Reménykedni az új 
kormányban vagy egy másik pártban pedig gyermeki naivság, 
semmi más.  
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Nézzük Kis-Magyarország kormányait (csak úgy, 
felületesen):  

1990–94: MDF (a tömeg elégedetlen volt velük, leváltották 
őket);  

1994–98: MSzP–SzDSz (a dolgozó tömegek – a Kádár iránti 
nosztalgia jegyében – Horn Gyula kezébe tették az ország 
sorsát, de ez sem hozta meg a várt eredményt);  

1998–2002: Fidesz–kisgazdapárti koalíció (az MTI híre 
szerint 1998 májusában Tőkés László a párt székházában 
fölkereste Orbán Viktort és gratulált a Fidesz választási 
győzelméhez. A püspök szerint a Fidesz győzelme az igazi 
rendszerváltás folytatását jelenti. – Vajon mit jelent az igazi 
rendszerváltás? Az, amit a Fidesz-kormány ígér? De akkor 
miért menesztette őket négy év után a népakarat? Nem kell a 
népnek a változás? Hm.);  

2002–2010: MSzP–SzDSz; Medgyessy Péter / Gyurcsány 
Ferenc / Bajnai Gordon (no, itt négy év után nem jött össze a 
cseréhez szükséges elégedetlenség, ezért kivételesen nyolc évig 
rágták a dolgozók idegeit);  

2010 májusában a Fidesz–KDNP koalíció nyerte a választást, 
s Orbán Viktor ült a kormányzói székbe, Tőkés pedig ismét 
kifejezte a rendszerváltás befejezésébe vetett hitét. Nem jósolok 
semmit, 2014-ben meg lehet majd vonni a mérleget.  

  
Van ám aztán egy többágú paradoxon: Magyarország kicsi a 

demokráciához, Románia pedig szegény. A demokráciának és a 
többpártrendszernek – számtalan előnye mellett – van egy nagy 
hátránya: az idő a vélemények ütköztetésével, meddő vitákkal, 
s nem az érdemi munkával telik, s a fontosabb gondok 
megoldása későbbre halasztódik. Töméntelen energiát és papírt 
elpocsékolunk azokra a véleményekre, amelyek nem viszik 
előbbre az ügyet. 
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Néhány példa. Bajnai Gordon másképp látja az új rendszer 
működését, mint a forradalom szikrája. Más-más fontossági 
sorrendet állít föl az RMDSz, s mást Tőkés László. A KREK volt 
püspökének nincsenek meg az eszközei, hogy megvalósítsa 
politikai elképzeléseit, ráadásul ezek a tervek ugyancsak 
léggömbszerűek (kétségtelen, hogy szépen tud róluk beszélni), 
tehát a politikai tevékenysége pótcselekvésekben és 
szereptévesztésekben merül ki. Állandóan kritizálja az RMDSz 
tevékenységét – nem ritkán személyeket is támad –, de a saját 
maga által létrehozott tömörülést (EMNT) csak hét év után 
jegyezték be a cégbíróságon. Elégedetlen a húsz év alatt elért 
eredményekkel, feledve azt, hogy minden változáshoz idő kell, 
anyagi eszközök és közakarat. Állandó jelleggel az autonómiát 
kéri számon (mint az érvényesülés és az örökös orgazmus 
egyedüli garanciáját), ámde nem törődik azzal, hogy az erdélyi 
magyarnak nem ez a ködös látomás az álma, hanem a 
mindennapi kenyér, a fedél a feje fölött, s a holnap biztonsága. – 
Szabó János mezőgazda mondása szerint: sok beszédnek sok az 
alja. Azaz: dumából meg lehet élni, de a rendszerváltás 
kiteljesedése nem a kortesbeszédek milyenségétől, hanem a 
kormányprogramok megvalósíthatóságától függ. 

N. C. állandóan a jövő eseményei közé sorolta a 
kommunizmus felépítését. Ugyanígy állunk a demokratikus 
alapokra támaszkodó, prosperáló ország ködképével is. Majd… 
valamikor… E hosszú folyamat során a sokat emlegetett 
visszarendeződést is le kell(ett) győzni, valamint az újabb 
rendszerváltókkal is meg kell(ett) birkózni.  

Nem tetszettek észrevenni, pedig majdnem megint kitört a 
balhé. 1989-ben az volt az ábra, hogy a temesvári segédlelkész 
írásban tiltakozott a püspöke diktatórikus módszerei ellen (nem 
Ceauşescut akarta leváltani, mert akkor nem úszta volna meg 
ilyen könnyen). Majdnem ugyanez történt a közelmúltban is: az 
egyház belső köreiből származó lelkészek, teológiai tanárok 
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(erről később még szó lesz) írásban bírálták Tőkés püspök 
diktatórikus vezetési módszereit. Csak azért (?) nem ingott meg 
a romániai társadalmi rendszer építménye, mert a püspök – 
lemondva a nagyváradi bársonyszékről – idejében átnyergelt 
EP-képviselőnek.  

Szerencsére megúsztunk egy újabb rendszerváltást, így 
kedvenc fotelünkben hátradőlve elmélázhatunk azon:  

 
Ki dönti el, mikor (ne) legyen rendszerváltás?  
A rendszerváltás eljövetelének idejét Szabó János 

mezőgazda megfigyelése alapján lehet behatárolni: „a szilva 
akkor pottyan le a fáról, amikor megérett”.  

Természetesen vannak jól értesült emberek is, akik nem 
ilyen falmelléki bölcsességekkel érvelnek, hanem kimondják 
ápertén. Ara-Kovács Attila – az Ellenpontok szerkesztője – 
szerint: „A rezsim felbomlása 1987-ben kezdődött egy – 
horderejét tekintve – jelentéktelen tiltakozással; a brassói 
munkásság novemberben az utcára vonult. Követeléseik között 
politikai lényegében nem akadt, akciójuk tehát egy volt a 
számtalan vidéki megmozdulásból, melyek az akkori romániai 
hétköznapokat jellemezték. Mindazonáltal a rendszert e 
fellépések arra késztették, hogy újabb és újabb önvédelmi 
ötletekkel álljon elő.  

Ekkor megmozdult valami a pártban is. Radikalizálódott 
Iliescu csoportja, és lázasan külföldi támogatókat próbáltak 
szerezni akciójukhoz. Jellemző módon az ellenállás ez esetben 
sem keresett szélesebb hazai támogatást, okkal tartva attól, 
hogy egy ilyen lépés eleve meghiúsítana minden 
nélkülözhetetlen kombinációt. Felvették tehát a kapcsolatot 
Washingtonnal és Moszkvával.” (Ellenpontok, 360.)27  

                                                 
27 Ara-Kovács Attila e motívumot Silviu Brucan emlékiratából 
(Generaţia irosită. Memorii. Ed. Universul, Buc., 1992) merítette. 
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Nem kívánok vitába keveredni a vélemény szerzőjével, de 
többekkel együtt magam is úgy vélem: az igazi ’kezdetet’ 
Gorbacsov uralomra jutása jelentette, 1985 márciusában – erről 
többet az alábbiakban.  

 
Az imént már idéztem azt a reklámot, amelyből ismét 

átveszek egy-két félmondatot. A Drakula árnyéka c. film a 
romániai forradalom kitörésének valódi történetét mutatja be, s 
a reklám szerzői tudni vélik, hogy „az események sorozata 
valójában egy Montrealból irányított titkos küldetéssel indult 
(…), hogy titokban tévéfelvételt készítsenek Tőkés Lászlóval, a 
legismertebb romániai ellenzékivel.”  

Jegyezzük meg: valódi történet…, titkos küldetés…, 
legismertebb romániai ellenzéki. Én elég régóta írogatok, de ilyen 
rövid szövegbe soha nem tömtem kettőnél több csalhatatlan 
szentenciát. Nem vitás, a történetben vannak valódi elemek is, 
de egy száz perces film nem adhat választ minden felmerülő 
kérdésre. A küldetés valóban titkos volt – tudott róla tíz-húsz 
ember, de ez még titoknak számít. A legismertebb romániai 
ellenzéki jelzős szerkezet igazságtartalmát már korábban 
cáfoltam.  

Úgy hiszem, túl sok a magabiztos kijelentés ebben a 
reklámban, de hát ez műfaji sajátosság. Megpróbálok egy 
kevésbé barokkos változatot fölépíteni.  

A lepottyanó szilva elméletét továbbfejlesztve 
elmondhatjuk: akkor lesz rendszerváltás, amikor a helyzet megérett 
rá. Több próbálkozás is volt a kommunista szekér felborítására 
(1956 – Magyarország, 1968 – Csehszlovákia, 1981 – 
Lengyelország), de a mai elemzők egyetértenek abban: mind 
elvetélt kísérletek voltak, rengeteg véráldozattal. Az alapvető 
ok: még túl erős volt a vörös hatalom. Továbbá: Nyugatnak ez 
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nem volt érdeke, mert 1. ők maguk sem voltak fölkészülve rá; 2. 
jó hasznot húztak a hidegháborús fegyverkezésből, valamint az 
ellentét szításából és fönntartásából.  

Ezt Szőcs Géza – maga is disszidens –, visszaemlékezve a 
szamizdatos időkre így látja: 1982-ben egyre nyilvánvalóbbá 
vált számára, hogy a kommunizmus bukását a Nyugat sem 
igazán akarja. (Ellenpontok: 351.)  

Tehát hiú remény volt az amerikaikat várni. Ennek az utólag 
megérlelt bölcsességnek a korai időkben elég sok áldozata volt. 
A magam számára sem tudtam még tisztázni, hogy milyen 
jelzővel illessem azt – az utóbb halálra ítélt – ’forradalmárt’, aki 
1957-ben egy rossz pisztollyal akarta megdönteni a 
kommunizmust: mártír vagy eszement? 

Amíg megkerül a válasz, olvassuk együtt Czakó Gábor 
’rémmeséjét’ arról, hogy ki, mikor nem akarta a rendszerváltást.  

 
Czakó Gábor: A mézes-mázos Európaház-kalács  
(A hetvenhét és fél magyar rémmese sorozatból)  
A vacsora utáni konyakozáskor a társaság vallatóra fogta 

illusztris külhoni vendégét, a Bundestag-képviselőt. Vajon 
miként lehetséges, hogy a fényes Nyugat, a demokrácia 
bajnoka, a szabadság letéteményese, a keresztény értékrend 
megvalósítója segélyezi azt a Jaruzelski-kormányt, amely 1981-
ben a tulajdon népét döntötte meg.  

– Nézzék barátaim – mondá a szépasszony párnás karjának 
keleti kényelmét élvező vendég. – Önök itt, Keleten a hanyatló 
negyedik világban élnek, őseik hagyatékából. Negyven éve volt 
egy jelentős exportcikkük, a kommunizmus. A magyar 
ötvenhat után minden épeszű politikai gondolkodó belátta, 
hogy a kommunizmus legjobb esetben egy vérhólyag az 
agyban, a cseh hatvannyolc után a népek is megértették. Azóta 
a keleti tömb gazdaságilag gyarmatias nyersanyagszállító, a mi 
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bóvlink felvevőpiaca, a fejlődési üteme elmarad a nemrég 
fejvadász dajakoké mögött.  

– Keletről tehát gazdasági veszély egyáltalán nem fenyeget 
bennünket – folytatá a képviselő, miközben takarékosan 
szagolgatta a konyakját. – Hanem a Szolidaritás! Vajon mi lett 
volna a kereszténynek és szocialistának hívott pártjainkkal, ha 
győz Walesa egyszerre keresztény és szocialista mozgalma? 
Nyűgös ifjúságunk azonnal olyant akart volna, és mi 
mehettünk volna nyugdíjba. Továbbá. Nyilván bevonultak 
volna az oroszok. És mi? Megvédjük-e a lengyel szabadságot, 
vagy ne? Naná, hogy ne. Erkölcsi bukás és anyagi, mert 
özönlöttek volna a menekültek. No nem. Nekünk a status quo 
fönntartása bőven megéri azt az évi párszázmillió márkát, 
amibe az önök kommunista kormányainak finanszírozása, a 
közállapotok és a gazdaság konzerválása kerül.  

 – Prosit!  
(Hitel, 1990/2.) 
 
Mielőtt közösen elítélnénk Jaruzelski tábornokot, amiért a 

tankokat kirendelte az utcára, azelőtt egy idevágó emlékem 
mondanám el.  

1975-ben, amíg a drezdai állomáson a vonat indulását 
vártuk, a következő mesét tálalta nekem a hálókocsi-kalauz. 
Arról beszélgettünk, hogy kezdetben az NDK-s munkára 
toborzott magyar vendégmunkásokat az elején még 
megválogatták, de az utóbbi időben már boldog-boldogtalant 
kiengedtek. A silányabbja persze józanul sem tud viselkedni, de 
ha rátöltenek, akkor világvége van. Valami két hete történt, 
hogy az egyik állomáson egy részeg gyerek sörösüveggel fejbe 
vágott egy rendőrt, aki épp a vonat mellett haladt el. Amire a 
másik rendőr fölszállt a kocsiba, addig a kalauz egy 
jobbhoroggal a padlóra küldte a legényt és jelentette, hogy az 
ügy el van simítva. A rendőr, látva az orra vérében heverő, ájult 
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delikvenst, megnyugodva leszállt. A kalauz – 
értetlenkedésemet látva – meg is magyarázta a tettét: „inkább 
én adjak neki egy atyait, semhogy a rendőrök vigyék el, mert 
akkor rosszabbul járt volna”. Nos, valahogy így történt 
Lengyelországban is: Jaruzelskiék inkább a lengyel hadsereget 
küldték az utcára, megfékezni az indulatokat, mert így kisebb 
lett a baj, mintha a ruszkik mentek volna be.  

 
A föltett kérdésre (mikor legyen rendszerváltás?) már 

részleges választ adtam korábban, most egy kicsit 
részletesebben is kifejtem.  

1984 táján odáig érett a helyzet, hogy Moszkva – látva a 
kommunizmus fokozódó térvesztését, s azt, hogy a szovjet 
tábor a gazdasági verseny vesztese lett – határozott lépésre 
szánta el magát: úgy megreformálni a rendszert, hogy jobban 
integrálódjon a gazdasági világrendbe, anélkül, hogy a SzU 
nagyhatalmi státusa csorbát szenvedne, s a második 
világháború utáni határok se mozogjanak számottevően.  

A reformot a KGB-vel való egyeztetés után hirdették meg. 
(Stoenescu: 60.) A szovjet állambiztonság azt javasolta, hogy – a 
reformfolyamat szigorú ellenőrzése mellett – időben vonuljanak 
ki bizonyos területekről, akár a rendszer részleges feladását is 
megengedve, de megőrizve az alapvető intézményeket. 
Elemzésük fő érve: ha nem ezt teszik, a harmadik világ országai 
közé süllyednek. (Vesd össze: Móric az anyósát is hajlandó volt 
kidobni a süllyedő léghajóból, hogy magát megmentse.) 

A mozgalom legfőbb propagátora Gorbacsov volt, aki 
uralomra jutása után két héttel, 1985 márciusában már 
meghirdette a tervgazdaság reformját. A két varázsszó: 
peresztrojka és glasznoszty. Mivel addig a komolyabb reformok 
tiltva voltak a vasfüggöny innenső oldalán, a KGST-n belül igen 
kedvező fogadtatása volt az ötletnek. A lényeg nem változott: 
továbbra is Moszkva diktált, de politikája nem szigorodott, 
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hanem enyhült. A csatlós államoknak jelezte, hogy általános 
liberalizáció kezdődött, bizonyos területeken szabad kezet adott 
az egyes országoknak, ám a szovjet csapatokat továbbra sem 
vonta ki… (Gorbacsov 1986-ban jelezte, hogy lemond a 
Brezsnyev-doktrináról, azaz arról, hogy beavatkozzon a Varsói 
Szerződés tagállamainak belügyeibe. Magyarán: nem vonultat 
föl megszálló csapatokat, ha valamelyik tagállamban 
mozgolódás lesz; ezt 1988-ban az ENSz-ben is megerősítette.)  

Az elképzelés az volt: a VSz országaiban a reformokkal 
egyetértő új vezetőséget kell székbe ültetni, akikkel könnyebben 
lehet majd szót érteni. Gorbacsov 1987-ben Bukarestbe is eljött, 
de Ceauşescuval nem sikerült megszerettetni az új gazdasági 
doktrinát. N. C. akkor még nyeregben érezte magát, oly nagyon 
bízott az általa kiépített biztonsági rendszerben (a KGB 
aktivitását felfedő titkosszolgálati egysége is volt!), hogy 
mereven elzárkózott minden reformtól.  

A moszkvai forgatókönyv viszonylag egyszerű volt: 
lemondásra szólították fel a régi vezetőt; a kiszemelt új vezetőt, 
aki bírta a hadsereg és az állambiztonság támogatását, 
beültették a székbe. Ha a bukásra ítélt régi vezető ellenállt, 
akkor utcai harcokat provokáltak, de a katonaság nem 
avatkozott be ezekbe; az új vezető lemondásra szólította föl a 
régi vezért. A módszer meghozta a várt sikert (Csehszlovákia, 
NDK, Bulgária), de tekintve, hogy Romániában már évtizedek 
óta nem voltak szovjet katonák, s N. C. biztonsági rendszere 
még jól működött, a módszert nálunk nem lehetett alkalmazni. 
(Stoenescu: 165.) – Végül N. C. vak ellenállása miatt lett annyi 
áldozata az itteni fordulatnak.  

A forgatókönyv bukaresti változata három további – esetleges – 
részlettel bővült:  

– palotaforradalom (Moszkva emberét beültetni N. C. 
helyére);  
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– a különleges egységek szubverzív tevékenysége nyomán 
megbuktatni N. C.-t;  

– népi felkelés kiprovokálása. (Stoenescu: 177.) 
Az olvasó ösztönös ellenállásának leszereléséül Stoenescu 

közli, hogy ha nem ismerjük el a külföldi beavatkozás tervét, akkor 
számtalan eseményre nem találunk magyarázatot. Így magunknak is 
el kell fogadnunk ezt a feltételt, különben a matematikai 
levezetés végére nem írhatjuk oda: quod erat demonstrandum. – 
Radu Tinu (volt temesvári szekus) is magabiztosan állítja: A 
forradalmat nem mi, románok csináltuk, mi csak a többi 
titkosszolgálat muzsikájára táncoltunk.28  

Érdekes adalékot tartalmaz egy aprócska hír: Bukarestbe 
látogatott Kárpáti Ferenc, magyar honvédelmi miniszter, ahol 
Victor Stănculescu vezérezredessel találkozott. A találkozón 
Kárpáti Ferenc elmondta: „Mi nagyon vártuk a Romániában 
végbement változást. Amikor hírt kaptunk arról, hogy 
Temesvár megmozdult, a jelét láttuk annak, hogy igen jelentős 
események fognak történni, ami be is következett…” – A román 
minisztert december 22-én felhívta magyar kollégája és 
megkérdezte, mire lenne szükségük? A szolidaritásért és 
támogatásért – mondta Stănculescu – a sajtó révén, az egész világ 
előtt köszönetet mond Magyarországnak. (RMSz, 1990. márc. 
2.) – Segítsek a mondat értelmezésében, vagy el tetszik 
boldogulni egyedül is?  

 
N. C. egy darabig még az AEÁ támogatását is bírta, de 

Pacepa szökése látványos bizalomvesztést okozott. 1988-ra már 
Washingtonnak is terhére volt a román kommunista vezér – 
Mozambik elnöke 1987-ben a nemzetközi sajtó tudomására 

                                                 
28 „Revoluţia nu am făcut-o noi, românii, ci doar am dansat pe muzica 
altor servicii de informaţii.” www.roncea.ro /tag/avo/ 17/10/2009 
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hozta azt, hogy N. C. fegyverrel látja el az afrikai törzsi háborúk 
csapatait –, ezért kétszer is megvonták a legnagyobb 
kereskedelmi kedvezmény elvét Romániától. Idehaza a 
diktátorok klasszikus kórusa, a talpnyalók hada vette körül, 
ezért számára a bukás még rémálmaiban se bukkant föl. 

1988 a változás látványos éve volt: Csehszlovákiában 
Husaktól Jakeš vette át a vezetést, Kádár János helyébe Grósz 
Károly lépett. November végén a lengyel bársonyszékbe is új 
ember (Rakowski) került. Nyugat üdvözölte a cseréket és 
pozitív sajtóvisszhanggal reagált a változásokra.  

1989 őszén további két országban sikerült leváltatni az 
addigi vezetőket: októberben Egon Krenz követte Honeckert 
(NDK), Szófiában Mladenov került viharos gyorsasággal 
Zsivkov helyére. Ennek az időpontja – egy nappal a berlini fal 
lebontása után – szintén azt jelzi: az események igenis a 
dominóelv szerint követték egymást.  

N. C. bízott ugyan az általa kiépített biztonsági 
rendszerben, de betegsége és kora miatt elvesztette a 
realitásérzékét, sok döntését már a paranoia befolyásolta.  

Washington végleges döntése a nemzetközi valutaalap (IMF) 
referenciája alapján született meg: Románia kegyvesztetté vált. 
A hitelek leálltak, egyre fokozódott a gazdasági csőd. Románia 
éltetője a mezőgazdasága maradt: a termékek 80%-a ment 
szovjet exportra.  

A romániai helyzet romlását igen jól illusztrálja az, hogy 
amikor 1989. dec. 2-án a két nagyhatalom repülőgépe Máltán 
landolt, ugyanaznap érkezett meg New Yorkba Nadia 
Comăneci, aki a magyar határon szökött át néhány nappal 
korábban, vélhetően magyar segítséggel. (Stoenescu: 201.) 
George Bush és Mihail Gorbacsov informális találkozón vett 
részt Máltán, felváltva egy-egy szovjet és amerikai hadihajó 
fedélzetén. A hivatalos találkozón nem, de a fedélzeti kötetlen 
beszélgetésen szó esett arról, hogy az AEÁ rendet csinál 
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Panamában Noriega tábornok körül, Moszkva pedig 
Bukarestben. (Stoenescu: 151., 162–3.) Erről írásos feljegyzés nem 
született (Gorbacsov 2010 áprilisában, bukaresti látogatásakor, a 
sajtónak nyilatkozva tagadta bármilyen, ezzel kapcsolatos 
egyezség létét), de ha elővesszük a korabeli (nyugati) lapokat, 
akkor azt látjuk, hogy 1989. december 20. környékén e két 
helyszínen már javában zajlottak az események.  

Iulian Vlad tábornok, a Securitate volt főnöke 
tanúvallomása szerint N. C. ügyében az ítélet 1989. júl. 7/8. 
éjjelén született meg, a végrehajtási parancsot Moszkvában 
hozták meg, dec. 4-én és dec. 25-én hajtották végre Târgoviştén. 
(Stoenescu: 261.) – Ehhez tudnunk kell mi történt júliusban. 
Bukaresti látogatásán N. C. ’te akarsz itt rendet csinálni’-szerű 
szöveggel utasította rendre Gorbacsovot. Hja, egy világhatalom 
vezetőjének ezt nem lehet büntetlenül a szeme közé vágni.  

 
Összefoglalva: akkor indult be a rendszerváltás, 1. amikor 

Nyugat és Kelet vezetői úgy látták, hogy itt az alkalom néhány 
sakkfigurát levenni a tábláról [a sakkozásról a forradalom 
szikrájának teljesen más a véleménye – lásd a Gazda Árpád-
interjúban kifejtett véleményét –, de ne feledjük: az 1990-es 
Nobel-békedíjat nem Tőkés László, hanem Mihail Gorbacsov 
kapta]; 2. amikor megérett rá a helyzet (a műszaki–logisztikai 
előkészítésre és kivitelezésre kipróbált receptek állnak a 
titkosszolgálati kézikönyvekben).  

 
A rendszerváltás következményei  
A következményeket három csoportba sorolhatjuk: fehér, 

fekete és a szürke száz árnyalata.  
Jó, hogy megszabadultunk a proletárdiktatúrától, kár, hogy 

nem sikerült kamatoztatni a kezdeti előnyöket. Vége lett a 
kommunista dominanciának, a keletkezett űrt a szubkultúra, az 
újgazdagok basáskodása és a féktelen korrupció tölti be. A 
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manipulálás nem szűnt meg, csak átfestették. Megérkezett a 
liberális piacgazdaság, viszont eltörölték a munkához való 
jogot. – Az előnyök és hátrányok száma végtelen, helyesebb, ha 
egy viccel kerekítem le a listát.  

Cukorsor valahol Romániában, a nyolcvanas években. Az 
emberek szótlanul várják, hogy sorra kerüljenek. Egy bácsi 
csöndes monológba kezd: – Mondom én maguknak, hogy eljön 
az idő, amikor lesz cukor, mindenféle: por, kocka meg kristály, 
fél kilós és öt kilós csomagokban is, olcsó meg drága, barna meg 
fehér, hazai meg külföldi, amilyent csak akarnak. De lesz egy 
baj… – az emberek somolyognak, nem mernek szólni –, az a 
cukor nem lesz édes!  

Ehhez hasonló poén hangzik el Mrożek drámájában is. Két 
emigráns egy pincelakásban, valahol New Yorkban: – Otthon 
nem írhattam könyvet a szabadságról, mert nem engedték, itt 
már képtelen vagyok megírni… 

Húsz évvel a rendszerváltás után másképp látjuk a témát, 
mint 1990 januárjában, lássuk csak, miként tesz a helyére Adam 
Michnik néhány, a demokráciát illető fogalmat és eszmét.  

A lengyel újságíró a következőkről beszélt kolozsvári 
látogatása során.  

A forradalom és a demokratikus rend összehasonlításáról 
elmondta: a forradalom élénk színekkel él, vörös, fekete, 
narancssárga, a demokrácia színe ezzel szemben a szürke. A 
demokrácia azt a középutat keresi, amely mindenkinek megfelel, a 
legfontosabb mozzanat éppen a kompromisszum, amelynek során el 
kell fogadni az ellenséget is, együtt kell vele élni. 

 A szovjet utódállamokban egyre több országban kerül 
kormányra olyan párt, amely a gyanú és a megfélemlítés politikáját 
gyakorolja, alapvető feladatának a titkos ellenség megnevezését, 
és az azzal való folyamatos harcot tekinti. – „Tökéletes demokrácia 
nem létezik! Azok, akik a tökéletes demokráciát akarják 
megvalósítani, azok hamarosan a diktatórikus 
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hatalomgyakorlás útjára lépnek. Erre a folyamatra Grúzia 
példáját hozta fel, ahol – miután megdöntötték a kommunista 
hatalmat – elkezdték üldözni a régi rend támogatóit. Ennek a 
kommunista üldözésnek vége-hossza nincs, időközben a 
jóakaró demokraták ugyanolyan elfogultakká és 
bosszúvágyókká válnak, mint azok voltak, akiktől meg akarják 
tisztítani a társadalmat.” (ÚMSz, 2010. máj. 7.) 

A demokrácia útja az egyezség, az alku, és nem a bosszúállás, nem 
az üldözés. „Aki lerombolja a Bastille-t, az hamarosan nekifog 
megépíteni egy következőt” – fejtette ki Adam Michnik.  

Érvelése nagyon is érthető: akit sokat zaklatott a 
kommunizmus idején az államvédelem, az hajlamos arra, hogy 
– hatalomra kerülvén – kihasználja a helyzetét, s zaklassa 
egykori kínzóit. Ezért tartom helyesnek a disszidens 
’munkaköri leírásában’ azt, hogy nem akarja megszerezni a 
hatalmat, csak véget szeretne vetni a diktátor uralmának. Ez is 
egy olyan alapelv, aminek vagy sikerül érvényt szerezni, vagy 
sem. Nemde Walesa kormányfő lett, Václav Havel államelnök, 
Tőkés László pedig püspök, majd EP-alelnök. Felmérni azt, 
hogy új pozíciójában kit mennyire ’viselt meg’ a hatalom 
birtoklása, arra sem lehetőségünk, sem terünk.  

Michnik – látva a jogszabály hátulütőit – ellenzi az 
átvilágítási törvényt. Lengyelországban is, mindjárt a bársonyos 
forradalom után, egyfajta tisztogatási hadjárat kezdődött, 
amely szétdobta az egységes Szolidaritást, és megosztotta a 
korábban egységes demokratikus erőket. 

„A [szekus-] jelentés nem arról szól, akiről írták, hanem 
arról szól, aki írta, a feljelentőről. Márpedig a feljelentő sokszor 
kitalált, értelmezett, félreértelmezett, tudatosan vagy 
tudatlanul, de elferdítette a tényeket. Ezeken a jelentéseken 
nem lehet eligazodni” – mondta el Michnik. A 
kommunistaüldözés akár végletes formákat is ölthet, „ne 
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feledjük Hitler is antikommunista volt!” – figyelmeztetett a 
lengyel főszerkesztő.  

„Lengyelországban a kommunizmus idején 
akadálymentesen tudott együttdolgozni a laikus Szolidaritás a 
katolikus egyházzal, a bársonyos forradalom után szakadék 
keletkezett, amely egyre nagyobb lett. A katolikus egyház is 
hatalmat akart, részt kért a politikai vezetésből.  

Így indult el a nacionalista hangvételű jobboldali 
mozgalom, amely később megszülte a Jog és Igazságosság 
Pártot, ez az alakulat pedig a gyanú és a félelem pártja. Arra a 
félelemre alapoz, hogy van egy ellenség, azt fel kell kutatni és 
meg kell harcolni vele, azt az elgondolást hangoztatja, hogy 
valaki tönkre akarja tenni az országot, meg akarja szerezni a 
vezetést; ennek az ellenségnek a kiléte még ismeretlen, ezért 
potenciálisan bárki tagja lehet a felforgató erőknek, bárkiről 
kiderülhet, hogy a gonoszok oldalán áll, le lehet tartóztatni, be 
lehet börtönözni. 

A Kaczynski-kormány idején naponta tartóztattak le 
különböző ismert személyiségeket, orvosokat, ügyvédeket, 
képviselőket a tévékamerák előtt, a nagy nyilvánosság szeme 
láttára. Ezek a letartóztatások úgy voltak beállítva, mint a 
korrupt dúsgazdagok elleni harc, valójában pedig az emberek 
megfélemlítését célozta, az állandó bűntudat és 
bizonytalanságérzet elmélyüléséhez vezetett.”  

A demokráciának ez a gyermekbetegsége talán nem ér el 
hozzánk, de ez nem vigasz, mert így is kijutott nekünk a ’jóból’ 
az utóbbi húsz évben.  

A zászlóvivőkre, szikrákra és más kategóriájú rebbelisekre 
kemény megpróbáltatások várnak, s csupán az egészségesen 
gondolkodóknak van esélyük elkerülni a lelki torzulásokat. 

Olvassák erről a dr. Kerek István által fölállított diagnózist.  
„… a diktatúra elleni harc hősei potenciálisan maguk is 

diktátorokká válhatnak. Nyilván ez nemcsak rajtuk múlik, de 
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rajtuk is. A rendkívüli tettekhez, így a teljhatalommal való nyílt 
szembeszegüléshez az átlagosnál jóval erősebb önértéktudat, 
elhivatottság és elszántság szükségeltetik. Csak ezek birtokában 
lehet az üldöztetést vállalni, sőt voltaképpen kiprovokálni. Az 
ilyen különleges személyiség-struktúrával megáldott emberek 
számára az igazi próbatétel néha a diktatúrák bukásával 
kezdődik, amikor az őt igazoló siker talaján a már amúgy is 
felfokozott önbecsülés tovább nő. Úgy érzi, ’azelőtti’ tettei minden 
’azutáni’ lépését hitelesítik. Személye az ÜGY szimbólumává, 
majd tabuvá válik, aki bírálhatatlan. A bírálhatatlanság, a 
kritikus kontroll hiánya a tévedhetetlenség tévhitét alakíthatja ki. 
Az őt őszintén és érdekből támogatók tudatos, valamint a 
befolyásolható tömeg akaratlan közreműködésével bontakozik 
ki a NAGY EMBER kultusza, s ettől csak egy lépés az új, egyelőre 
csupán ’verbális’ diktatúra. A konfrontációt, mely egy bizonyos 
helyzetben eredményesnek bizonyult, továbbra is hajlamos 
egyedül üdvözítő elvnek és módszernek tekinteni. A hajdani 
szembenállás megszűnt célja helyett most azok lesznek az új 
ellenségek, akik vele nem értenek mindenben egyet. A korábbi 
üldözöttből üldöző válik… 

Mindez sokszor megismétlődött már a történelem 
folyamán, és korántsem tekinthető patológiásnak, még kevésbé 
végzetszerűnek: a letűnt zsarnokságnak ellenálló szabadon dönthet: 
ellenáll-e saját nagysága csábításának? Ez az ő igazi harca, önnön 
nagysága gyengeségével.” (Közéleti elmekórtan. RMSz, 1993. nov. 
13.)  

Tessék elgondolkodni rajta!  
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A SZIKRA 
 
Dési előjáték  
A boldog diákélet emléke: „öröm volt, hogy végre 

otthagyhattuk az utált és gáncsoskodó teológia tanári karát, a 
betokosodott, merev egyházi szellemet, s az állammal 
kollaboráló, egészen a besúgásig összefonódott szellemet.” 
(Sáfrán: 28.) – Vajon: a lelkészi tudnivalókat végül ettől az utált 
tanári kartól sajátította el?  

Ez a lesújtó vélemény később is feltűnik: „magam is a 
kolozsvári teológiai képzés kárvallottjának érzem magam”29. 
Hm. Érdekes. 1. Ha elégtelen képzést kapott, hogyan boldogult 
a pályán? Tudományos munkáit nem ismerjük atyánkfiának, 
egy darabig ott szerepelt a neve előtt a D., úgy lehet ez valami 
díszdoktori aranybojtra utal. Vélhetően szikraságból is 
díszdoktor lehet az ember fia. (1990-ben a Debreceni Teológiai 
Akadémia, egy évvel később a Regent University választotta 
meg.) 2. Milyen akadálya volt az önképzésnek? 3. Ha nem volt 
megelégedve a teológia színvonalával, miért nem igazolt át a 
bukaresti pártakadémiára, elvégre ha politikusnak készült, a 
jövőjére is gondolhatott volna. Az ottani oktatás színvonalát 
eddig még senki sem fumigálta, tehát vélhetően az lett volna 
számára az optimális politikusi előképzés.   

 
László atyánkfia már kicsi korában sok borsot tört a 

hatalmasok orra alá. Első állomáshelye Brassó, rebellis 
ifjúkorának dossziéja ott bukkant föl először: „Alig, hogy 
megmelegedtem Brassóban, felkeresett a kolozsvári egyházi 
ügyekkel megbízott szekuritátés és hozta a dossziémat. A 
legenyhébb jelző az volt, hogy nacionalista vagyok, soviniszta 

                                                 
29 T. L. 1992. szept. 27-én keltezett és a Partiumi Közlöny által közölt 
levele dr. Eszenyeiné Széles Máriának.  
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és misztikus. Mi sem áll távolabb tőlem.” (Sáfrán: 28.) – 
Tudtommal nem volt szokása a belügyi szerveknek, hogy 
feltárják a célszemélynek a gyűjtött adatokat, a róla alkotott 
jellemzést.  

T. L. ’hivatalos’ életrajza így foglalja össze a korai éveket: 
„Brassóban, majd Désen református segédlelkész, állami és 
egyházi hatóságaival szembeni ellenállása, egyházi és 
kisebbségi természetű kritikai munkássága miatt törvénytelenül 
kizárják a papság köréből.” (www.tokeslaszlo.ro) – Egy új 
motívum: az állami hatósággal való szembeszállás. Azon túl, 
hogy egy esetben nem igazolta magát a hatósági közeg előtt 
(’nem adta oda a buletinjét a rendőrnek’) más 
engedetlenségéről nem tudok. A dési időkben jelent meg egy 
szál tanulmánya az Ellenpontokban, de a kihallgatásokon kívül 
egyéb retorzió nem érte. (Sáfrán: 42.)  

Több memorandumot szerkesztett (pl. a teológushallgatók 
számának csökkentése ellen és az énekeskönyvek hiánya miatt 
tiltakozott), amelyet másokkal is aláíratott. A helyi hatóságok a 
színjátszókör bomlasztásába kezdtek, s Tőkés inkább vállalta, 
hogy kilép a körből, semhogy teljesen szétzüllesszék azt. A 
következő lépés a Biblia-kör volt, amelyet a szokásos 
módszerekkel (provokációk, manipulálás, besúgók használata) 
akartak megszüntetni. – „A püspökkel [Nagy Gyula] egy 
koncepciós fegyelmi eljárást indítottak ellenem”. (Sáfrán: 43.) 
Ekkor Bodor Pál segítségét kérte, akinek a közbenjárása 
nyomán egy bizottság szállt ki Désre, s e vizsgálódás nyomán 
egy félévnyi haladékot sikerült elérni. Bodor Pál budapesti 
újságíró korában is figyelemmel követte az ifjú forradalmár 
útját, s egy alkalommal interjút30 készített dr. Vásárhelyi 

                                                 
30 Magyar Nemzet, 1989. október 7.; ua. Kelet-Nyugat, 1991. jan. 11.; 
www.temesvar1989.ro/hu  
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Jánossal, volt kolozsvári református egyházmegyei gondnokkal 
és jogtanácsossal (aki az egyházkerületi bizottság előtt védte 
Tőkés Lászlót), a dési perről, amikor a tét T. L.-nek a Désről 
való elmozdítása volt. Ebből idézek a következőkben. 

„Tőkés László ellen a hajszát Nagy Gyula kolozsvári 
püspök indította, 1983-ban. Az ügynek azonban vannak 
előzményei is.” – Nagy Gyula előbb dr. Tőkés István ellen 
indított hadjáratot, majd a fiára is kiterjesztette a hajszát.  

T. L. „Mint dési állandó segédlelkész – kiváló munkát 
végzett. A szunnyadozó egyházközség élete, különösen a 
fiataloké, föllendült, az ifjúság tömegesen látogatta az 
istentiszteletet és a bibliaórákat, ami persze föltűnt, szemet 
szúrt az állambiztonságnak. Ezért fordult egy Ungvári nevű, 
magyar származású biztonsági alezredes Nagy Gyula 
püspökhöz azzal, hogy távolítsa el Tőkés Lászlót Désről. Ez a 
feladat azért hárult a püspökre, mert az ifjú segédlelkész semmi 
olyat nem követett el, amiért az állami szervek eljárást indíthattak 
volna ellene. [!] Egyházán belül kellett hát indokokat keresni 
ellene. Előbogarásztak régebbi dolgokat, amelyekről addig is 
volt tudomása az egyházi szerveknek, de nem látták szükségét 
eljárás indításának. Ungvári szavára Nagy Gyula vállalta a dési 
segédlelkész eltávolítását. Utasítást adott Láposi dési 
esperesnek a fegyelmi elindítására, a következő indokok 
alapján: a) Tőkés László kifogásolta, hogy a kolozsvári 
teológián csökkentik a hallgatók létszámát, noha 
lelkészhiánnyal küszködünk; b) Több lelkésztársával 
egyetemben kifogásolta, hogy az egyházközségek nincsenek 
kellőképpen ellátva egyházi kiadványokkal, például református 
falinaptárral, a vallásoktatáshoz szükséges nyomtatványokkal. 
A vád szerint körlevélben kért idevágó adatokat 
lelkésztársaitól; c) Egy egyházmegyei papi értekezleten bírálta 
Székely Károly egyházkerületi tanácsos munkásságát és 
magatartását; d) Levelet intézett Papp László nagyváradi 
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református püspökhöz Illyés Gyulának az erdélyi magyarságról 
szóló írása kapcsán. Illyés Gyula állásfoglalását ugyanis Papp 
László élesen, súlyosan kifogásolta, bírálta – Tőkés László 
’kiigazítást’ kért tőle (…).”  

Első fokon a dési egyházközség fegyelmi bizottsága döntött az 
ügyben, amely (felsőbb utasításra) kimondta Tőkés László 
elmozdítását Désről, de ő fellebbezett. Az ügy másodfokon az 
egyházkerületi fegyelmi bizottság előtt folytatódott. [♦ Nota bene: 
ellentmondás adódik, ui. az akkori vádlott másképp emlékszik! 
T. L. szerint Vásárhelyi János a dési egyházmegyében tartott 
másodfokú tárgyaláson védte őt, ahol a ’kellőképpen 
megpuhított és megdolgozott’ bizottság 3:2 arányban 
áthelyezésre ítélte őt. (Sáfrán: 43–44.) – A fegyelmi bizottságok 
korabeli ’hierarchiája’ a jelzett ellentmondások miatt sem elég 
világos számomra, de azt hiszem ez nem befolyásolja az ügy 
lényegét. – Lásd még a Lapzárta után érkezett c. fejezetet.] 

Vásárhelyi János meglepetésére az egyházkerületi 
tanácsban Nagy Gyula is megjelent mint a bíróság tagja. Az 
ügyvéd szóban és írásban kérte, hogy a püspök – érdekeltség és 
elfogultság címén – vonuljon vissza a tanácsból. „Hiszen 
bizonyítékaink voltak arra nézve, hogy a fegyelmi a püspök utasítására 
indult, és több, általunk megnevezett személy előtt elfogultan és 
eleve elítélően nyilatkozott az ügyről.” A kérést elutasították. 
Hosszú, heves vita után a döntés nem Nagy Gyula szándéka 
szerint alakult! „Szótöbbséggel ugyanis megváltoztatták a 
korábbi ítéletet – elmozdítás helyett csak dorgálást mondtak ki. 
Az ítélet jogerőssé vált.”  

„– Tőkés László tehát Désen maradt. 
– Nem. Hát ez az, ami igazán figyelmet érdemel. Néhány 

nappal az ítélethozatal után Nagy Gyula értesítette Tőkés 
Lászlót, hogy azonnali hatállyal Désről Uzdiszentpéter 
egyházközségbe helyezte! Eljárása minden törvényes alapot 
nélkülözött, de nagyon jellemző volt reá. Tessék csak 
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elgondolni: ha legálisan módjában lett volna Tőkés Lászlót 
elmozdítani Désről – mi szüksége lett volna a hónapokig tartó 
fegyelmi eljárásra? 

– Tőkés László tehát kénytelen volt távozni. 
– Nem, előbb minden elképzelhető módon tiltakozott a 

törvénytelen, voltaképpen terrorisztikus eljárás ellen. Erre Nagy 
Gyula Tőkés Lászlót megfosztotta lelkészi jellegétől. (…) Tőkés 
László két évig állás nélkül volt…”  

Nézzük a másik változatot: „Hiába volt azonban minden. A 
[felmentő] döntést követő második héten a püspök saját 
hatáskörében áthelyezett egy mezőségi gyülekezetbe, 
Uzdiszentpéterre.” (Sáfrán: 44.) „Nem a kis lélekszámú 
gyülekezet ellen volt kifogásom”, hanem azért, mert a püspök 
„mégiscsak végrehajtotta az ítéletet, és minthogy nem fogadtam 
el, természetesen saját jogán felfüggesztett.” (Sáfrán: 45.) – Ha itt 
lenne a polcomon a fegyelmi bizottságok 1984-ben érvényes 
statútuma, akkor könnyedén megállapíthatnám, hogy 
törvényes volt-e az eljárás vagy sem. Sajnos nincs, de 
segítségemre siet maga T. L., aki azt mondta, hogy a 
felfüggesztés a püspök jogán történt. Ugyanő közli, hogy „az 
Egyházkerület annak idején eltávolított a lelkészi karból, s egykori 
lépését mind a mai napig nem másította meg. (…) az erdélyi 
egyházkerületben nincs meg a lelkészi minőségem.” (RMSz, 1990. júl. 
16.)  

Nem azt mondja, hogy az a szarházi püspök kirúgta őt, 
hanem, hogy az Egyházkerület távolította el. Hm. Eddig Nagy 
Gyula volt a bűnbak.  

Végül Balogh Bélát idézem: „a lelkészi szolgálatból 
szolgálatmegtagadás miatt fegyelmi úton” (Balogh Béla: 9.) 
zárták ki a dési lelkészt.  

Fölmerül a kérdés: nem lett volna jobb a munkanélküli 
státus helyett egy mezőségi parókia? Jobb volt két évig a szülők 
nyakán csüngeni Kolozsváron? Számtalan jobb sorsra érdemes 
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lelkipásztor dagasztotta éveken keresztül a Mezőség sarát, 
ellátva az ottani híveket a szükséges lelki táplálékkal; igaz, ők 
nem a Tőkés-dinasztia sarjai, csupán ’civil’ szülők magzatai 
voltak.  

 
A temesvári szikra  
A rebbellis magatartás Temesváron folytatódott, az ismert 

recept szerint: színjátszó csoport, ifjúsági foglalkozások, 
provokatív levelezés a nagyváradi püspökkel, kihallgatások a 
szekun, fegyelmi eljárás, a presbitérium kiáll mellette, a gaz 
püspök el akarja tiporni stb.  

A forradalom történetének Tőkés-fejezetét nagyjából két 
meggyőződés képviselői magyarázzák.  

Az első iskola azt tanítja, hogy T. L. manipuláltan cselekedett 
(a manipuláció forrását a külföldi titkosszolgálatokban és a 
’magyar irredentában’ látja a bukaresti szerzők jórésze; a 
nagyváradi és kolozsvári egyházkerületi ellenzék egyes 
szónokai Tőkésben a Securitate eszközemberét látják, ehhez 
gyűjtenek bizonyítékokat); a másik elmélet apostolai (Tőkés 
barátai és hívei) a temesvári lelkész egyenes jellemében és 
ösztönös igazságérzetében látják a rebbelis magatartás 
motivációját.  

Előfordulhat, hogy a valóság a két lehetőség között – vagy 
azokon kívül – áll, én, az általam átolvasott anyag alapján nem 
tudnék egyértelmű választ adni a kérdésre…  

 
A rebbelis magatartásról különben a Bibliának is megvan a 

maga tanítása. Olvassuk csak:  
„Aki a hatósággal szembeszáll, Isten rendelésének szegül 

ellene. Az ellenszegülő pedig magára vonja az ítéletet. A 
felsőbbség nem arra való, hogy a jótettől ijesszen el, hanem a 
rossztól. Azt szeretnéd tehát, hogy ne kelljen a hatalomtól 
tartanod? Tedd a jót és megdicsér. (…) Alá kell tehát magadat 
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vetned neki, nemcsak a megtorlás miatt, hanem a lelkiismeret 
szerint is.” (Róma 13, 2-3,5) 

A szürke mezei állampolgárok számára ez volt az 
évszázados recept a túlélésre: kerüld az összetűzést a 
hatalommal, ne provokáld a felsőbbséget. Vélem: az ’eccerű 
ember’ jobban szeret békességben és nyugodtan élni, mint 
rebelliós vádakkal a börtönben csücsülni. (Forradalmak idején 
egy másik elmélet érvényes…)  

 
Az én olvasatomban a rendszerváltást Moszkvában (és 

Máltán) döntötték el, s onnan adták ki a parancsot a romániai 
diktátorcserére is. Mivel a robbantáshoz szükséges hordónyi 
puskapor nagyjából összegyűlt, már csak a forradalmi szikrát 
kellett összehozni. A ’bukaresti iskola’ egy jászvásári epizódot 
is számon tart (1989. dec. 14.), nem látom okát, hogy ne 
higgyem el. Azt is elfogadhatjuk: mivel a szovjet határszélen 
nem sikerült bedurrantani a hordót, következett a másik 
helyszín: Temesvár. Ott a Securitate és Papp László püspök 
’együttműködése’ révén a szikra már igen közel állt a 
fellobbanáshoz.  

Ámde a szikra csak további két nap hezitálás után pattant 
ki. Az ok igen egyszerű: Tőkés nem akart forradalmat. Hogy mit 
akart? Elmondja ő maga – nem is egyszer –, tessék figyelni.  

1. „Eszem ágában sem volt forradalmat provokálni – állította 
később Tőkés. – Nem is vihetett rá a lelkem, hiszen nem 
kockáztathattam híveim épségét.” (Vincze) 

2. „… én soha nem tartottam igényt a romániai forradalom vezető 
státusára. Én egy békés ellenzéki magatartás előreláthatatlan 
eredményeként válhattam a tavaly decemberi romániai 
megnyilvánulások egyik reprezentatívabb személyévé, annak 
egyik képviselőjévé.” (RMSz, 1990. dec. 11.) 

A ’békés ellenzéki magatartásról’ a közben elhunyt két 
püspöknek (Nagy Gyula, ill. Papp László) más volt a 
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véleménye, de ne bonyolódjunk bele a kérdésbe. Annyit 
azonban leszögezhetünk, hogy kisebb kockázat volt a 
püspököket hergelni, „kilószám írni a fellebbezéseket, 
panaszokat” a címükre, mert a református egyház belső ügyei 
ellen kisebb rizikóval lázadozhatott a „nyugtalan és 
nyughatatlan lelkész” (Sáfrán: 45.), mint a büntető 
törvénykönyv sokkal keményebb fenyítései ellen. Szürke 
Eminenciás barátja megtanította Lászlót a teendőkre, így rövid 
idő alatt tudatosult benne a veszélytelen harcmodor: az 
igazságtalanságok ellen mindig előbb az egyházon belül szólalt 
föl: „legitim formát választottam, hogy ne tudjanak belekötni”. 
(Sáfrán: 42.) Korrekt.  

3. „Nem forrófejűségből kezdtem én ebbe a harcba, hanem 
az egyesen keresztül az általánost céloztam meg. Afféle 
Kohlhaas Mihály-harcot vívtam és folytattam az egyházi korrupció, 
a klerikális diktatúra ellen.” (Sáfrán: 46.) – Most nem térünk ki 
arra, hogy a ’klerikális diktatúra’ elleni konok berzenkedés (T. 
L. szerint: ’békés ellenzéki magatartás’) mozgatórugói mögött 
személyes érdekek, valamint főpapi torzsalkodások is szerepet 
játszottak, inkább nézzük meg az előbbi idézet egy részletét: „az 
egyesen keresztül az általánost céloztam meg”. Sajnos nem 
tanultam szövegmagyarázatot, így csak sejtem, hogy ezt akár 
úgy is értelmezhetném: ’Papp Lászlón keresztül az 
államelnököt céloztam meg’. De ezt a megoldást el kell vetnem 
(s ezzel a fölségsértés vádját is leveszem László atyámfia 
válláról), mert egyebütt ismételten elmagyarázza, hogy mik 
voltak a szándékai: „Amikor dési üldöztetésem és papságból való 
erőszakos eltávolításom válságos időszaka (1983–1986) után, 
politikai meggondolásból újra álláshoz juttattak Temesváron – 
[♦ minekutána a Tőkés-család két éven keresztül lobbizott a 
munkanélküli státus megszüntetéséért] –, magamban 
megfogadtam, hogy innen valaha is csak erőnek erejével távozom, s 
többé nem engedek a főpapi–állami önkénynek.  
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Jól sejtettem, két év múlva (1988) Temesváron is kezdetét 
vette az az összehangolt (hivatalos) egyházi-politikai hajsza, 
mely végül is a megrázó romániai változások eseményeibe 
torkollott (1989). Előérzetem és feltett szándékom beteljesedett 
(…)” (Ostrom, T. L. fülszövege)  

Szabad ezt úgy értelmeznem, hogy feltett szándéka volt 
kiharcolni / kiprovokálni az újabb üldöztetést? (Merthogy az 
’ellene beindult hajsza’ nem akció, hanem reakció volt!) – De hát, 
barátaim, akkor itt egy üldözés-mániás, mártíromságra vágyó 
emberrel van dolgunk! No, ennek az eldöntéséhez nincsenek 
meg az orvosi ismereteim, így ezt a feltevést félreteszem.  

 
4. Idézzük föl a forradalmi napokat, s abból is 1989. 

december 16-át. Már második napja állt kisebb-nagyobb tömeg 
a temesvári parókia előtt, a beígért költöztetés késett. László 
óránként kijött az ablakba, beszélt a néphez, de nem lázított: a 
híveket arra intette, hogy őrizzék meg a nyugalmukat, 
józanságukat, ne engedjenek a provokációnak. (Sáfrán: 66.) – 
Egy helyszíni szereplő megerősíti ezt: „nem azzal indultunk, 
hogy szembeszálljunk a hatósággal, hanem hogy szemtanúi 
legyünk az igazságtalan cselekedetnek” (értsd: kilakoltatás). 
(Oral history)  

A polgármester és a vele érkezett hatalmi emberek 
felszólították Lászlót, küldje haza a tömeget, de közben 
provokálták is. „Valószínűleg úgy képzelték, hogy sikerülni fog 
egy olyan provokáció, amelynek a végén engem felelőssé lehet 
tenni politikai lázítóként.” (Sáfrán: 72.) – Gazda Árpád emlékei a 
helyszínről: „László felismerte, hogy itt ez rendszerellenes 
tüntetés lesz, s az egészet – mivel feltételezhető, hogy elfojtják – 
utólag az ő nyakába varrják.” (Oral history)  

 
* 
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A temesvári forradalmi napoknak van egy olyan szereplője, 
akinek a neve a magyar forrásokban alig van jelen. Petru 
Dugulescu (1945–2008), baptista prédikátor, 1992-tól 2000-ig 
képviselő, a parlament emberjogi bizottságának tagja. A 
kommunizmus alatt is üldözték – mert templomot építtetett 
Temesvár diáknegyedében –, de Funderburk és az AEÁ 
nagykövetsége védelmét bírta. A forradalom után azonnal 
ismertté vált, azzal a tettével, hogy ő buzdította a Miatyánk 
elmondására az Opera téren összegyűlt tömeget.31 

A hetvenes évektől kezdődően – azok után, hogy 1968-ban 
N. C. ’megszidta’ Moszkva politikáját – nagyobb lendületet 
kapott a román–amerikai barátság. Egyre-másra érkeztek a 
Barátság Nagyköveteinek nevezett, fiatalokból álló csoportok, 
megpezsdültek a nemzetközi kapcsolatok, s megélénkült egy 
kicsit a turizmus is. A ’barátság’ egyik jellegzetes vonalát a 
baptista egyház romániai térhódítása jelentette. Egy időben 
egymást érték az országban az amerikai prédikátorok (pl. Billy 
Graham), Jimmy Carter (1977–1981 közötti elnök) és 
Funderburk (1981–1985 között amerikai nagykövet) – maguk is 
baptisták – külön figyelmet szenteltek ennek a ’hittérítő’ 
akciónak. Kifelé azért minősült ez jó politikának, mert így azt 
igazolta, hogy nálunk vallásszabadság van, bent pedig – a 
szokásos módszerekkel – ’kordában lehetett tartani’ ezt a 
kisszámú vallási közösséget. Tény az, hogy a Bánságban (ahol 
már korábban meggyökerezett ez a protestáns egyház), 
virágzásnak indult a térítés, s az emberek – részben abban 
reménykedve, hogy így majd könnyebben kapnak bevándorló 
vízumot – szép számmal hagyták el az ortodox ösvényt. 

                                                 
31 
http://www.romaniantribune.net/a530_Pastorul_Petru_Dugulescu.a
spx 
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 Tény az, hogy a parókia előtt összegyűlt református 
hívekhez a Petru Dugulescu vezette baptista csoport 
csatlakozott. (wikipedia román változat, T. L. szócikke; Balogh 
Béla: 1.) 

A magyar forrásokban a következő utalások vannak a 
baptisták jelenlétére: „baptisták is voltak, sokan, magyar 
baptisták” (RMSz, 1990. ápr. 7.); „segítséget a baptista egyháztól 
kaptam” – mondta T. L. (Bodó Barna interjú, RMSz, 1990. jan. 
20.); „a Panoráma adása után és a rádiónyilatkozat után jönnek 
a románok, jönnek a katolikusok, a baptisták, áradnak a 
rokonszenv-megnyilvánulások.” (Sáfrán: 67.) 

1989. dec. 15-én délben mintegy 300 ember gyűlt össze a 
parókia alőtt, „az álldogálók fele román volt”, estére is maradt 
kb. 120 ember. (Oral history)  

* 
Tudjuk, hogy a provokáció ellen lelkileg felkészült, ám 

történt valami, aminek következtében a tiltakozó akció 
helyszíne elköltözött a Mária téri villamosmegállóba.  

Gazda József a korabeli szemtanúkkal és résztvevőkkel 
készített interjút (Oral history), ebben Borbély Imre 
szemtanúként megnevez egy Zagarescu (Zăgărescu?) Mihai 
nevű illetőt – az általam tanulmányozott források nem említik a 
nevét –, aki élére állt a tömegnek. Még a templom épülete 
mellett azt mondta, hogy „aki velük tart, és tiszteli László urat, 
az kísérje el az utca végére, hogy lássák az itt levő szekuristák, nem 
László úr, aki azért felel, ami most következni fog. [♦ Figyelemre 
méltó alakítás!] Akkor a tömeg kettévált, a magyar 
protestánsokból álló két-háromszáz ember a helyszínen maradt, 
a nagyobb tömeg elkísérte ezt a Zagarescut az utca végére, ahol 
elállták az útját két ellentétes irányban közlekedő villamosnak, 
lekényszerítették a villamosvezetőt…” stb. – Azután 
következett egy újabb szóló, ezúttal egy villamos ütközőjéről, 
amelyben már rendszer- és Ceauşescu-ellenes jelszavak is 



 

 96 
 

elhangzottak. Majd kezdetét vette az a tömegjelenet 
(népfelkelés, forradalom), amelynek órákra lebontott 
eseményeit számtalan könyv mesélte el. Jellemző módon a 
közel háromszáz, forradalmárok írta kötetből mindössze öt volt 
az, amely egybecsengő és érdemi információkat tartalmazott – 
írja Stoenescu. Ugyanő két, Zagarescuhoz hasonló alakot ír le, 
tanúvallomások alapján, akik a város más pontjain, hasonló 
módszerekkel tüzelték a dolgozó tömegeket. Az író – 
titkosszolgálati forrásokra hivatkozva – azt is tudni véli, hogy 
ezek a lázítók nem temesvári polgárok voltak, ezzel azt kívánta 
illusztrálni, hogy románul jól beszélő külföldi diverzánsok 
tüzelték föl annyira a népet, hogy a kezdeti tiltakozó 
megmozdulásból rendszerborogató forradalom váljék.  

Úgy tűnik, a szikra szerepe ezzel le is járt. December 16-án 
délután a tömeg egy része elvonult a parókia elől, hogy a Mária 
téren lassan kritikus tömeggé duzzadjon, a segédlelkészt és 
várandós feleségét pedig másnap hajnalban kocsiba tuszkolták 
és elszállították Menyőbe.  

A Forradalom Szikráját valaki vagy valakik (CIA, KGB, 
szeku, predesztináció?) odaengedték a lőporos hordóhoz. Egy jól 
nevelt szikra pedig végzi a rá kiosztott szerepet: lángra lobbantja 
a kritikus tömegű lőport. Utána pedig elmegy Menyőbe, 
segédlelkésznek. Mióta Tőkést püspökké választották, azóta 
többször cserélődtek a falu lelkészei. A nyáj visszavárja 
pásztorát.  

Ez volt a szikra rövid története. Ha a kedves olvasó 
hiányolja a tanulságot, akkor alkosson egyet magának, szíve 
szerint valót.  

 
Jogi utójáték  
Kincses Előd ügyvédként járt el a temesvári kilakoltatási 

ügyben, majd a forradalom győzelme után fellebbezést nyújtott 
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be az illetékes fórumokhoz. Két alkalommal is írt a per 
kimeneteléről, ezekből idézek.  

1989. aug. 28-án visszavonták Tőkés Lászlónak a Vallásügyi 
Főosztály (VF) által 5430/EF sz. alatt kibocsátott működési 
engedélyét. Kincses véleménye: sem a püspök, sem a VF nem 
illetékes egy lelkész munkaszerződésének a felbontásában (ilyen 
büntetést csak az egyház kebelében működő fegyelmi 
bíráskodási fórumok oszthatnak ki, a következő három szinten: 
esperesi, egyházkerületi, zsinati fegyelmi bizottságok). – Papp 
László törvénytelenül járt el: önhatalmúlag, a VF támogatásával 
intézkedett a munkaszerződés fegyelmi felbontásáról. Újabb 
jogsértés: Tőkést aug. 28-án menesztették az állásából, de az új 
lelkészt viszont már aug. 20-án kinevezték! 

A lelkészi lakás tulajdonosa a Temesvári Ref. Parókia 
(egyházközség), mint jogi személy, ám ők nem kérték a 
kilakoltatást, sőt beadvánnyal fordultak a püspökhöz Tőkés 
László védelmében. Ergo: a kilakoltatást sem kezdeményezheti 
a püspök. – Kincses szerint a Legfelsőbb Ügyészségnek felül 
kell vizsgálnia a Nagyváradi Bíróság 9001/1989. sz. 
ügycsomóját. (RMSz, 1989. dec. 27.)  

 
Kincses Előd, egy későbbi cikkében további részleteket 

közölt az ügyről. Sajnos két pontatlan adalék32 terheli a szöveg 
hitelét.  

                                                 
32 „Tőkés Lászlót 1987. január 1-től segédlelkészként helyezték 
Temesvárra, mivel a parókus lelkész, Peuker Leó megbetegedett és 
elhunyt.” – Ezt maga a volt segédlelkész cáfolja meg: Peuker Leó 
„annyira felidegesedett a lakásügyben és a kisgyermek miatt, hogy az 
egyik temetésen [1986.] december 27-én összeesett a sírnál és kómában 
vitték a kórházba”. (Sáfrán: 50.) – Két másik forrás korábbra teszi az 
áthelyezést: 1. „az új segédlelkésszel való röpke hét havi 
együttmunkálkodás után, 69 éves korában” agyvérzés érte Peuker 
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„A Temesvári Bíróság 1989. okt. 20-i 7190-es ítéletével 
elfogadta a Nagyváradi Református Püspökség keresetét, és 
elrendelte Tőkés László helyettes lelkész kilakoltatását a 
Temesvár, Timotei Cipariu u. 1. sz. alatti szolgálati lakásból.”  

Fellebbezés után „A másodfokú bíróság megállapította: 
’megfelel a valóságnak az, hogy elvileg a Temesvári Református 
Parókia a telekkönyvi tulajdonosa annak az ingatlannak, 
amelyből az alperest ki akarják lakoltatni, de ebben a konkrét 
esetben a kilakoltatás nem lehetséges: a kinevezett új pap nem 
vehette át a szolgálatot, mert az alperes – akit más parókiára 
helyeztek át – nem adta át az állást (bekérte a pecsétet is), 
valamint a szolgálati lakást.’  

Ebben a helyzetben elkerülhetetlen volt az, hogy a 
Nagyváradi Egyházmegye nyújtsa be a kilakoltatási keresetet, 
mert a statútum 126. szak. d. pontja szerint ő ellenőrzi az 
egyház ’jó működését’ – s így reá tartozik az is, hogy szolgálati 
lakást biztosítson az alperes helyett kinevezett lelkésznek.  

1989. november 28-án a Temes Megyei Törvényszék tehát a 
fenti indokolással utasította el – a több szempontból is – 
megalapozott fellebbezésünket.”  

Három hónappal később győzött az ’igazság’. Ehhez 
természetesen a Ceauşescu házaspár kivégzése is hozzájárult. 
„Románia Legfelső Ítélőtáblája az 1990. február 22-i 323. sz. 
döntésével helyet adott a Románia főügyésze által benyújtott 

                                                                                                         
Leót. (Balogh Béla: 10.); 2. 1986. június 1-jével Tőkést visszahelyezték a 
jogaiba, segédlelkészi posztot kapott Temesváron (Stoenescu: 305.) – 
„A perbeli lakás szolgálati lakásnak minősül, ezért az indoklás szerint 
1989. szept. 1-jétől Tőkés László (s hozzáteszem: felesége és gyermekei, 
akik nem szerepeltek a perben) jogtalanul használja a lelkészi lakást, 
mivel munkaszerződését időközben felbontották.” Állítja Kincses, 
holott akkor még csak egy gyermeke volt a segédlelkésznek.  
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rendkívüli fellebbezésnek, és a törvényeknek megfelelően 
elutasította a püspökség megalapozatlan kilakoltatási kérelmét. – Az 
indok ugyanaz, mint az alperesi védekezés: mivel a szolgálati 
lakás a Temesvári Református Parókia telekkönyvi tulajdona 
(aki önálló jogi személy), a Nagyváradi Református Püspökség 
nem rendelkezett perké-pességgel s így jogszerűen nem 
kérhette Tőkés László kilakoltatását.” (Népújság, 1999. dec. 22.)  

 
 
 



 

 100 
 

A KÉT NAGYVÁRADI PÜSPÖK 
 
Milyen ember volt Papp László püspök?  
Papp László volt az EREK püspöke 1967–1989 között, ő 

perelte be Tőkést, s e per miatt kellett volna kiköltöznie a 
lelkésznek a temesvári paplakból. A felszólításnak Tőkés ellene 
szegült, erre a temesváriak százas tömegei a parókia elé 
vonultak („a védőkordon kilencven százaléka román ajkú volt”, 
írta Kiss Tamás), a történetet mindenki ismeri, ez volt a pillanat, 
amikor a kovakőből kipattant a szikra…  

Nézzünk szét egy kicsit Papp László ügyében.  
Sötét képet fest róla Eszenyeiné (Kelet-Nyugat, 1990. márc. 

30.), aki alaposan megdorgálja Papp Lászlót, dátumokhoz 
kötött tényeket közöl, s bebizonyítja, hogy nem volt méltó 
pásztora a nyájnak. Illyés Gyulát is idézi, aki így jellemezte 
Papp Lászlót: „Nem fordult még elő az egyház történetében, 
hogy egy püspök elárulja népét!”  

„Papp László 1962. április 1-jén nem választás és meghívás 
útján, hanem kormányzati kinevezéssel, csere folytán került 
Nagyvárad központi gyülekezetébe”, majd Buthi Sándor 
püspök halála (1967. márc. 15.) után egészen ’simán’ a püspöki 
székbe – tudhatjuk meg a cikkből.  

„Nála alkalmasabb eszközt nem is találhattak volna a 60-as 
években, az egyre erősödő diktatúra által megindított tervszerű 
népirtás és egyházrombolás szolgálatában. Mindezt 
gátlástalanul, lelkiismeret-furdalás nélkül vállalta. A kapott 
hatalom által, a primitív gondolkodású, kufár feleség rossz 
szelleme mellett, a korlátlanul élvezhető mammon birtokában: 
az egyházkerület és a nagyvárad-olaszi egyházközség 
pénztárának túlzott igénybevételével, a maga körül 
’kitenyésztett’ hajlongó udvaroncok – ama ’pennaemberek’, 
akik gátlástalanul írták alá törvénytelen rendelkezéseit! – 
körében kialakult a kiszolgáló, despota, az egyházromboló 
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tirannus-püspök. Az egész püspöki hivatal egy fertőzött lelki-
szellemi irányított és irányító központtá vált, ahová 
viszolyogva ment be az ember – ha csak nagyon kellett, mert 
hívták – ahol végig kellett élnie a megaláztatások, lelki tortúrák 
minden formáját.”  

S folytatva mindez két újságoldalon, tk. arról is, hogy 
„gyülekezetében általában kétszer szolgált évente”, 
„kerületében nem látogatta az egyházközségeket, püspöki 
vizitáció nem volt”. Bűneinek sorát azzal tetézte, hogy 1989. 
dec. 22-én (a ’sajtószabadság’ kitörése előtt egy nappal) a 
nagyváradi Fáklyában közzétette a Tőkés Lászlót elítélő írást. 
Ebben a pártállam által terjesztett verziót sulykolta: a temesvári 
lelkész „államellenes akciókat folytatott”, ám Eszenyeiné 
megjegyzi: ezekre a vádakra „nem volt sem ok, sem 
bizonyíték”. (Mit tesz Isten, a három nappal későbbi Ceauşescu-
perben – amelyet a hatalom új birtokosai állítottak színpadra – 
sem volt bizonyíték, még egy cipőpertlit sem tettek az asztalra a 
felhozott vádak igazolására… ’Ilyen idők jártak’ – 
mondhatnánk.)  

A volt püspök további sorsáról annyit kell tudnunk, hogy 
’89 karácsonya után elmenekült Nagyváradról, majd 
Magyarországon telepedett le; Pécsett halt meg, 1998-ban.  

Kiss Tamás – valláspedagógus, Papp László kortársa – 
további vonásokkal sötétíti a volt püspök portréját. (Kelet-
Nyugat, 1990. szept. 7.) „Tőkés László elüldöztetését Papp 
László püspökre bízta a kondukátor. A váradi püspök ezt a 
román karhatalom igénybevételével el is végezte. Az egyházi 
vezető eleinte azzal igyekezett megbénítani a gyülekezeti életet, 
hogy eltiltotta a belső missziói, különösen az ifjúsági kulturális 
tevékenységet. Mikor ez nem sikerült, ’engedetlenséggel’ 
vádolta és lelkészi minőségének elvételével, áthelyezéssel 
fenyegette meg. Ez a református egyházalkotmány szerint jogi 
képtelenség. A lelkész áthelyezése a zsinatpresbiteri hatáskörbe 
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tartozik és a püspöki autoritás fölött áll.” – Ez valószínűleg így 
is van, de a később idézett információkból az derül ki, hogy T. 
L. csak segédlelkészi státusban volt, annak a sorsát pedig 
közvetlenül a püspök irányítja. (Vesd össze az Egy fontos 
feltétel c. alfejezettel.) Mindez csak akkor, ha az idézett 
információ helyes volt.  

Kiss Tamás a továbbiakban Papp püspökké 
választ(at)ásáról ad részleteket, helyszűke miatt erre itt nem 
térünk ki, csupán a konklúziót idézem: „Így indult el Papp 
László egyházi–állami sikerei útján.”  

A despota püspöknek a fordulat után menekülnie kellett, 
elhagyott háza falán a következő szó emlékeztetett rá: Júdás. 
„Ez a bibliai név maradt utána. Nem oly súlyos, mintha az 
’áruló’ név kerül fel. Júdás a tizenkét tanítvány egyike volt, s 
van olyan vélemény is róla, hogy eleve tragikus sorsra ítéltetett. 
Eszköz volt a Gondviselés kezében, általa kellett végbemennie a 
megváltásnak.”  

Szabad ezt úgy értelmeznem, hogy végül is Papp László 
volt az, aki az acélt a kovakőhöz csapkodta, hogy a szikrát 
kicsiholja? 

 
Milyen püspök volt Tőkés László?  
Kiválóan ellenpontozza a fentieket az alábbi cikk-részlet, 

amelyet Matula Gy. Oszkár, hajdani nagyváradi újságíró írt 
(1994?-ben), de akkor nem jelenhetett meg, végül a Hetek c. 
budapesti hetilap közölte 2004. jún. 25-én.33  

„Sietek leszögezni: magam is híve vagyok a fiatal 
püspöknek, egyike azoknak, akik már akkor hírt adtak 
bátorságáról, amikor még szőrmentén kellett írni idehaza a 
romániai dolgokról. Mentegetőzésemhez tegyem hozzá még azt 

                                                 
33 Tíz éve nem jelenhetett meg. – Püspök glória nélkül. 
www.hetek.hu/velemeny 
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is: [1990.] májusban ott voltam Váradon a beiktatásán, s az erről 
szóló beszámolóban azt írtam: végre igazi főpásztora van a 
Királyhágó-melléki református nyájnak. 

Akkor nemcsak én, de mindenki ezt hitte. Most viszont úgy 
tűnik, a tavaly szerzett glória kissé megkopott, peregni kezd 
róla az aranyfüst. [♦ Eszerint M. Gy. O. a cikket 1991-ben írta?!]  

(…) Jani bácsi régi barátom, még csikókoromból ismerem, 
ami nem tegnap volt. – Én leszoktam a ficánkolásról, te meg 
’kifehéredtél’ – mondom nevetve. Az öreg visszabókolt 
udvariasan. Nem pap, de olyan régen él egyházi berkekben, 
hogy ő is olyan modorosan illeszti a szavakat, mint egy vén 
esperes. 

– Feltétlen el kell mondjak néhány dolgot Tőkés Lászlóról – 
jelzi jövetele célját. 

– A Bihari Napló és a Harangszó nem valószínű, hogy 
meghallgatna, pedig meg kell írni az igazságot, most, amíg nem 
késő. 

– Nocsak! Mi történt? Úgy tudom, te egyik oszlopos híve 
vagy Tőkésnek. 

K. Jani bácsi még Buthi Sándor püspök idején ’csapódott’ az 
egyházhoz, műszaki tanácsadóként ügyködött mint presbiter. 
A későbbi püspököt, Papp Lászlót hamar kiismerte, s mivel 
nem tett a szájára lakatot, kiebrudalták a presbiteri tanácsból. 
Becsületére legyen mondva, titulus nélkül is tovább 
tevékenykedett. Aligha van még valaki Váradon, aki annyit tett 
a templom megóvásáért, mint K. János nyugdíjas iparos. 

– Ha emlékezetem nem csal, intrikálás címén adott túl rajtad 
Papp László. Nem vagy-e most te elfogult? 

– Gyere el vasárnap templomba és hallgass meg másokat is! 
Ebben maradtunk. Vasárnap valóban beülök az olaszi 

református templom egyik szúette padjába.  



 

 104 
 

(…) Az 1886-ban épült templom egyik legszebb istenháza az 
egyházmegyének, nemhiába választotta szolgálóhelyül az új 
püspök. 

– Ma már hajlok afelé, nem a szépség, hanem a kényelem 
motiválta a választást – mondja dr. B. Emilné az istentisztelet 
utáni beszélgetésen. – Mint tudja, a püspöki lak itt van a 
szomszédban, nem kell átjárogatni az újvárosi templomba. (Fél 
évszázadig az volt a mindenkori püspöki templom.) 

– Amennyit eddig szolgált a püspök úr, kibírja – teszi hozzá 
indignáltan egy fiatalember, aki éppúgy ragaszkodik a 
névtelenséghez, mint a többiek. – A nevemet ne írja ki, mert azt 
fogják rólam mondani, hogy securitatés ügynök vagyok. Pedig 
csak az igazat mondom. A május 8-ai felszentelés óta 
egyetlenegyszer hirdetett igét Váradon, a Lorántffy Zsuzsanna-
emlékünnepségen. Úgyszólván soha nem látjuk, hacsak nem a 
magyar tévében. Jó volna végre eldöntenie, hogy mi akar lenni: 
politikus vagy főpásztor!  

Nyolc-tíz ember gyűl körém, alig győzöm jegyezni a 
panaszt, sérelmet. A jelek arra mutatnak, K. Jani bácsi nem 
túlzott. 

– Egymillió lejbe kerül a püspöki és segédpüspöki 
rezidencia főjavítása, valamint a püspöki templom központi 
fűtése. Nem sajnáljuk a pénzt, azt akartuk, Tőkés Lászlót ne 
csak a hívek lelki melege melengesse a templomban, s lakásából 
se hiányozzon semmi. 

A korszerűsítések egy részét társadalmi munkában végzik a 
hívek. Egyikük, egy villanyszerelő, ki akarta kérni a püspök úr 
véleményét; hová óhajtja a konnektorokat a szobában. – A 
püspök úr nem foglalkozik világi dolgokkal – jött vissza a 
válasszal Veres Kovács Attila püspökhelyettes. Már ez sem 
tetszett sokaknak, az meg már különösen nem, hogy mint 
kiszivárgott, a püspökné asszonynak derogál a váradi 
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lakberendező, Hollandiából hoznak egy szakembert. Nem 
túlzás ez egy kicsit? Ilyen hamar megfeledkezett Temesvárról? 

– Nem vonom kétségbe amit mond, de jó volna, ha mindezt 
megerősítené Tőkés László, avagy megcáfolná? 

– Jó volna. De kezd nagyon hasonlítani a helyzet a Papp 
László-i időkre. Akkor az akkori püspök önmaga köré épített ki 
egy üvegburát, hogy a híveket távol tartsa magától. Manapság a 
környezet teszi ezt Tőkés Lászlóval, a püspökhelyettes meg az 
esperesi kar. 

– Özvegy Buthiné, a nagy előd felesége többször is kísérletet 
tett egy személyes találkozásra. Egyetlenegyszer sikerült 
Tőkéssel beszélnie – telefonon. Buthiné végül is meghalt 
júliusban, s noha a hívei, tisztelői jelezték ilyen irányú óhajukat, 
Tőkés úr mégsem ment el a temetésre. 

– Egy lelkész nem táplálhat haragot senki iránt, egy püspök még 
kevésbé. Akkor mivel magyarázható távolmaradása a dr. Csiha 
Kálmán kolozsvári református püspök beiktatásáról? Igaz, 
Csiha Kálmán is Papp László mellé állt annak idején, 
nyilatkozatot tett Tőkés engedetlensége kapcsán, mondván, 
nincs vidéki és városi parókia, a szolgálóhely rangja mindenütt 
egyforma.  

Dr. Csiha jelen volt a váradi püspökbeiktatáson, tehát 
átértékelte a lelkésztárs egynémely cselekedetét. Meg is áldotta. 
Ezzel szemben, ha igaz, Tőkés zárt körökben úgy nyilatkozott: 
amíg Csiha nem kér elnézést nyilvánosan, hivatalosan, addig 
nem hajlandó felejteni az 1989-es esetet. [♦ T. L. erre vonatkozó 
levelét lásd az Egy kis malőr c. alfejezetben!]  

– Hirdeti, de nem él toleráns szemlélettel – említi neheztelve 
egy idős asszony (…). – Valami sajnálatos malőr folytán az 
ortodox püspöknek küldött meghívó nem jutott el a címzetthez, 
[így ő] nem jelent meg a beiktatási ceremónián. Kérem, a posta 
nem svájci óra. Ezt mindenki tudja. Akkor miért nem 
személyesen vitte el valaki azt a fránya meghívót? És ha már 
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megtörtént a baj, miért nem orvosolják a félreértést egy 
megkésett találkozóval? A sértett fél, az ortodox püspök, 
ráadásul jóval idősebb. Méltán elvárná az ember, hogy Tőkés úr 
tegye meg az első lépést, ez nem behódolás, csupán egy 
udvarias gesztus lenne. 

– Valamit nem értünk – mondja ki K. János a 
leglényegesebbet. – Miért van a püspök úr többnyire külföldön, 
miért politikával, és nem az egyházmegye dolgaival törődik? Az 
egyházmegye csak nevében újult meg, valójában minden a régi. 
Ugyanazok a főtisztviselők maradtak stallumban, akik Papp 
Lászlónak is ’pitiztek’, Zsigmond József, Borsi Zsigmond vagy 
Papp Benjámin. 

Lejegyeztem a panaszokat, de nem minősítem. Két dologért 
sem. Személy szerint még mindig elfogult vagyok Tőkéssel 
szemben, tehát véleményem nem volna objektív. Másrészt nem 
élek állandó jelleggel Váradon, nem élem át azokat a nemzeti 
kisebbségből fakadó lelki traumákat, amelynek gyógyítására (és 
ellensúlyozására) a főpásztor a hivatott, tehát nemhiába 
hiányolják püspöküket a hívők. Szeretném hinni, hogy e sorok 
eljutnak Tőkés Lászlóhoz, ha megszívlelné a Váradról hozott 
üzenetet. 

A nemzet hősének kijáró tisztelet kiérdemléséhez bátorság kellett, a 
nimbusz megtartásához mérséklet és krisztusi szerénység. No meg 
több törődés és több szeretet Várad iránt, mely fiává fogadta.”  

* 
Hm, érdekes.  
A ’vádak’ egy része hasonló: sem Papp, sem Tőkés nem 

törődött a hívekkel – mértékadó vélemények szerint ez a 
lelkészek dolga –, nem tartottak vizitációkat, előbbre sorolták a 
magánérdeket a közérdeknél – egyszóval: a nyáj nem 
volt/nincs megelégedve a püspökével. Van még egy motívum, 
ami – némi korrekcióval – közösnek nevezhető: mindketten a 
hatalom nyomdokvizében navigáltak. Papp érdemei 
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elismeréseként kapta meg annak idején a régi hatalomtól a 
püspöki széket, Tőkést pedig az új hatalom erősítette34 meg a 
posztján, minekutána – úgymond: érdemei elismeréseként – a 
KREK illetékes fóruma püspöknek választotta. 

A kérdés pedig azóta is ott vibrál a levegőben: miért kell 
egy lelkésznek politikával foglalkoznia, miért akar a hitbeli 
dolgok tudora részt kérni a hatalomból?  

 
A politikai szerepvállalás bűvkörében  
Bár Papp László is részt vett a világi politikában – nagy 

nemzetgyűlési képviselő volt –, de ez sokkal kisebb 
megnyilvánulási teret biztosított számára, mint Tőkés László 
számára a többpártrendszer. Ismerve a múlt rendszer 
körülményeit, nyugodt szívvel kijelenthetem: Papp László 
képviselői státusa nagyjából kimerült abban, hogy a 
törvényhozási ülésszakok idején elutazott Bukarestbe, s a 
Palotában fölemelte a kezét a „ki van mellette?” kérdés 
elhangzásakor.  

Tőkés László sokkal viharosabb politikai pályát futott be, s 
elődjétől még abban is különbözik, hogy elutasíthatta volna a 
politikai szereplést, míg Papp Lászlót erre törvény kötelezte 
annak idején.  

 
A hatalom áhítását és elfogadását a keresztény erkölcsi 

zsinórmérték mentén vizsgálom.  
Jóllehet a hatalom és uralkodás közelálló fogalmak, úgy 

vélem, hogy a lelkészi hivatással inkább a (nép)szolgálat 
fogalmát szeretjük összekapcsolni. Hamvas Béla szerint az 
„uralom: szellemi vezetés”. Értelmezése szerint uralkodni 
annyi, mint „a törvény szerint élni; továbbá áldozat, 

                                                 
34 Lásd a CPUN dekrétumát, Nr. 237/1990. jún. 4., Monitorul Oficial nr. 
79/1990. 
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önmegtagadás, alázat”. Úgy vélem, ez csupán elméleti 
megközelítés, ui. a gyakorlatban a hatalmasokat nem az 
önuralom és az idézett erények megléte jellemzik, sokkal 
inkább a dicsőség és a vagyon imádata. (Tisztelet a kivételnek!)  

Egy más megközelítés szerint: az uralom szó töve az Úr 
maga, az uralom lényege az Úr szolgálata. S mivel az Úr maga 
az igazság, a szépség, a jóság, a szeretet, az uralom gyakorlója 
ezeknek a szolgája, a Nagy Négyest valósítja meg önmagában 
és a maga körében.35  

Imádkozzunk érte minden nap, hogy a népvezéreknek 
sikerüljön ehhez tartaniuk magukat!  

 
László atyánkfia csak rövid ideig töprengett a politikai 

szerepvállalásról, aztán Krisztus kisöccséhez méltóan – „ki, ha 
nem én, mikor, ha nem most?” – gyorsan döntött. A sorrendről 
is: előbb egyházpolitika, aztán nagypolitika. Elvégre – a sztárok 
aranyszabálya szerint –: mindegy, hogy milyen lapban, csak a 
főoldalon legyen az ember fia. 

Nézzünk meg néhány, a politikai szerepvállalásra utaló 
idézetet. 

 
1. A szatmári lelkészértekezleten (1990. jan. 10. körül) 48 

lelkész jelenlétében felkérték Tőkést, hogy vállalja el a püspöki 
tisztet. (Sáfrán: 33.) 

T. L. mondja: „Ez természetesen nem hivatalos jelölés. De 
én nem akarok abba a hibába esni, mint nem kevesen előttem. 
Papp Lászlót Váradon a rezsim ültette a püspöki székbe. Én 
nem akarok egy kedvező konjunktúra kreatúrájává válni. Tehát 
mindenképpen alávetem magam az egyházi jelölés és a törvényesség 
kívánalmainak. Természetesen állok az egyház rendelkezésére.  

                                                 
35 Czakó Gábor Beavatás c. sorozatának gondolata. Duna tévé, 2010. 
márc. 5. 
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– Végiggondoltad? Kész és képes vagy vállalni ezt a 
megtisztelő, ám ezzel együtt renkívüli felelősségű tisztséget? 

– A szóban forgó két egyházkerületnek összesen egymilliónyi 
magyarságát kellene képviselnem. Nem rejtem véka alá, hogy 
nemcsak késznek érzem magam erre a feladatra, de képesnek is.” 
(Sáfrán: 36.)  

No, itt a bökkenő: miként lehet egyszerre két egyházkerület 
püspöke lenni? Valahogy úgy, ahogy Cuzát választották 
fejedelemmé Havasalföldön és Moldovában? – Tudtommal a 
’perszonálunió’ a református egyházban nem érvényes (de 
lehet, hogy tévedek). Továbbá (e kérdés csak 1990-ben volt 
érvényes, 2010-ben már nem aktuális): szent meggyőződése, 
hogy el tudja látni ezt a (két?) hivatalt. Ez nagyon fontos, ui. ha 
az ember fiában nincs önbizalom, még téeszelnök sem igen 
lehet (kivételes eset: ha a párt megbízik benne).  

Folytassuk, ugyanonnan: „Hozzáfűzöm: ha én képviselője 
leszek ennek az egymilliónyi reformátusnak, 36 az már politikai 
súlyt jelentene, olyan mandátumot, ami nem volna 
kiszolgáltatva, teszem azt, a parlamenti választások időszaki 
széljárásainak. Ilyen hátországgal már tényleg biztos alapról lehetne 
politizálni!” (Sáfrán: 36.)  

Nocsak. Vajon elegendő ahhoz egymillió hívő (’párttag?’), 
hogy ennek hátterével az ’egyesült erdélyi püspök’ megoldja pl. 
az egyházi vagyon mielőbbi visszaadását (még 1990-ben 
vagyunk!). Azóta kiderült: az RMDSz kb. ötven képviselője és 
szenátora sem volt elég ehhez. Ugyanis a rendszerváltás ideje 
1989 decemberére menetrend szerint megérkezett, de a 
’restitutio in integrum’ ideje csak jóval később, s nem is volt 
teljes (még szerencse, mert így sincs elegendő anyagi háttér a 
visszakapott épületek helyrehozására, karbantartására).  

                                                 
36 Eltúlzott szám! A KREK és az EREK összes híveinek száma kb. 700 
ezer lehet. 
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2. Egy másik csábító alkalom: 1990 január elején vagyunk, 

Bukarestben már viszonylagos a nyugalom, de Lászlót az 
állomásról a központba fegyveres tisztek kísérik. Iliescu 
dolgozószobájában „ott volt már a román értelmiség és a 
vezetők színe-java. Meglepően közvetlenek voltak és emberiek, 
felugráltak a székükről és megöleltek, őszinte elismerésüket 
fejezték ki. Rögtön megkérdezték, hogy nem akarok-e politikai 
pályára lépni. Amennyire csak összeegyeztethető az egyházi pályával a 
politikai tevékenység, a helyzet kihívásának engedve, az ország és a 
magyarság érdekében szívesen vállalok megbízatást, feladatot – ezt 
mondtam.” (Sáfrán: 81.)  

Még van egy kis kétely benne, fölmerül benne az egyházi és 
politikai tevékenység összeférhetetlensége, de a magyarság 
kedvéért erre a kompromisszumra is hajlandó.  

 
3. Aztán kiderült, hogy a politikai szerepvállalás ötlete nem 

is olyan új. (RMSz, 1990. okt. 18.) 
„… jó ideje egyféle utopisztikus politikai elhivatottság 

mocorgott bennem. Évekkel ezelőtt rádöbbentem, hogy 
politikus nem lehetek” – tekintve, hogy N. C. idejében nem 
lehet politikus az, aki nem ’a rendszer kiválasztottja’. – Meg 
aztán (kérdem én) milyen karrier lett volna megyei 
párttitkárnak lenni?  

„Létezett tehát bennem belső indíttattás, hogy ha valamiként 
lehetőség nyílna, politikával szívesen foglalkoznék. (…) Az 
egyházpolitika létrafokain öntevékenyen és ösztönösen 
politizáltam [♦ politizálásnak számít a beadványok termelése?] 
(…), nem gondoltam arra, hogy alkalmam lesz politikai 
szereplésre, sorsszerűnek érzem, hogy ez történt.”  

 
4. A hatalom és egyház összefonódását sikerült 

évszázadokkal ezelőtt megszüntetni. Ez a különválás annak 
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idején nem magától, hanem hosszas harcok árán oldódott meg, 
de végül mindenki megegyezett abban: egészségesebb, ha a 
politika és a hit párhuzamosan vannak jelen a közéletben. Ezért 
tartom üdvösebbnek azt, ha a hit embere nem szegődik a 
hatalom szolgálatába. A véleményemmel nem vagyok egyedül, 
nagyon sokan többször is szóvá tették ezt a kérdést. (Ne 
menjünk messzire, az imént idézett Jani bácsi is azt kérdezte: 
„Jó volna végre eldöntenie, hogy mi akar lenni: politikus vagy 
főpásztor!”) – Interjúkban, cikkekben, internetes fórumokon 
gyakran visszatérő motívum ez, de amikor lehetősége van 
válaszolni, akkor László atyánkfia elhárítja a kérdést, mondván: 
őt a sors, az eleve elrendelés vezette a hatalom közelébe, a 
politikusi pályára. Kérdem én: ne lehetett volna ellentmondani 
a kísértésnek? Dehogynem, de akiben az érvényesülés vágya 
nem tudja elnyomni a hatalom csáberejét, az előbb-utóbb 
elfoglalja a püspöki széket, az egyéb stallumokat, aztán pedig 
az EP-alelnöki státust is. – A temesvári segédlelkész éveket 
töltött azzal, hogy megtörje az őt ’nyomorgató’ nagyváradi 
püspök hatalmát (pl. levélben kérve principálisa lemondását), 
majd amikor összejöttek a kedvező körülmények, akkor beült a 
székébe. (N. C. is rálépett a moszkvai főnök tyúkszemére, 
ellenben ő nem úszta meg…)  

T. L. tehát cselekvési elvként vallja: egy főpásztornak kutya 
kötelessége elmerülni a politikában, s részt venni a hatalmi 
praktikákban. Erről eddig még senkinek sem sikerült őt 
lebeszélni, tehát ezután is így lesz. Kár is lenne lemondani egy 
ilyen finom úri helyről. Már nemigen tudnám elképzelni őt az 
uzdiszentpéteri gyülekezet fiataljai között, bibliaórát tartva az 
eperfa árnyékában.  

Ő tehát azt vallja: az egyházfő nyugodtan politizálhat, de „a 
politikus ne akarjon egyházi funkciót”. (Népújság, 2010. júl. 13.) 
Mondta ezt annak ürügyén, hogy „az RMDSz egyes képviselői, 
akiknek ’súlyos konfliktusuk volt’ a ref. egyházzal, most vezető 
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funkciót szeretnének ebben”. Név szerint Lakatos Péter (aki 
1985 előtt a ’belügyminisztérium alkalmazottja’– tűzoltótiszt – 
volt) és Varga Attila személye ellen volt kifogása. A Krónika 
riportere megkérdezte Lakatos Pétert az ügyről, aki elmondta: 
nem pályázott semmilyen vezető tisztségre. A presbiteri 
választásokon föltették ugyan a jelöltlistára, de ő erről nem 
tudott; „Tőkés dührohamot kapott, amikor meglátta a nevemet 
a jelöltlistán” – közölte Lakatos. Majd azt is hozzátette: „Ideje 
lenne orvoshoz fordulnia és kivizsgáltatnia magát.” 

Esetünkben az előjogokra vonatkozó római mondás (’amit 
szabad Jupiternek, azt nem szabad az ökörnek’) élő példáját 
láthattuk: Tőkés lehet pártelnök, de Lakatos még presbiter sem. 
(Szó köztünk maradjon Lakatost azért tették ki 1985-ben a 
belügyből, mert magyar volt…) 

A gyakorlat az elmélethez igazodott, így aztán a partiumi 
hívek őszinte bánatára a továbbiakban a választott püspök 
inkább a politikai színpadon csillogtatta szónoki képességeit. 

Fényes sikerrel! A siker elsősorban a média-jelenléttel 
mérhető, mert a kézzelfogható eredmények terén bizony rövid 
a lista. De erről még szó lesz a továbbiakban.  
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A MEGKERÜLHETETLEN SZEREPLŐ: A SECURITATE 
 
Könyvünkben a Securitate két felvonásban is fontos 

szerepet játszott / játszik. Az egyik a forradalom, a másik pedig 
Tőkés László (magán)élete. Talán azt a véleményt is meg 
merném kockáztatni, hogy mindnyájunk életére hatással volt – 
valamilyen szinten. Akik ma a harmincas éveikben járnak, 
azoknak kevésbé, de a hatvanas-hetvenes korosztály tagjai 
sokat tudnának mesélni… 

Sem szándékunk, sem terünk elmélyedni a témában, 
elégedjünk meg annyival, hogy több generáció közérzetére volt 
hatással ez az erőszak-szervezet.  

 
Néhány apróság  
A Securitatéról elég sok mindent megtudtunk az utóbbi 

húsz év folyamán. Többek között azt is, hogy milyen piszkos 
módszerekkel dolgozott.  

Mielőtt továbbmennénk, tisztázzuk röviden a szeku 
feladatait. – A Securitate tulajdonképpen egy államvédelmi 
hivatal, mely abban különbözött a szelídebb szervezetektől, 
hogy diktatúra keretében működött, ebből kifolyólag az 
alkalmazott módszerek semmibe vették az emberi jogokat.  

Államvédelmi Hivatal (ÁH) minden államban működik, ui. 
minden kormányzatnak érdeke, hogy megvédje és megőrizze a 
hatalmát. – Emlékszünk a pionírgyűléseken hallott 
tanításokból: 1945 előtt a Siguranţa próbálta fölgöngyölíteni az 
államellenes cselekedeteket. Akkor a fő ellenség a kommunista 
munkás, akinek egyetlen célja a tőkés-földesúri rendszer 
megdöntése volt. S mivel ezt az államhatalom ugyancsak 
ellenezte, ezért kellett a proletároknak illegális szervezetekbe 
tömörülniük. 

Tehát bármely rendszerben az ÁH fő feladata, hogy 
felderítse az államellenes cselekedeteket, leleplezze a hatalom 
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ellenségeit, s törvényi úton eljárjon ellenük. Ez így, ilyen 
szelíden megfogalmazva, semmilyen ellenérzést nem vált ki az 
emberből, mert logikus és elfogadható. Ráadásul megvan az 
ellenszere is. Ha valakinek nem tetszik az állami 
berendezkedés, az elvándorolhat egy lakatlan szigetre, s ott 
órajavító műhelyt nyithat valamely kókuszpálma árnyékában. 
Létezik tehát egy hallgatólagos megegyezés az államhatalom és 
a polgár között: fogadd el a hatalmat, s ne lázadozz; a 
véleményedet törvényes keretek között kimondhatod, 
siralmaidat meghallgatjuk, s jó esetben orvosoljuk is. A 
polgárnak pedig megadatik a változtatás lehetősége, ui. ha az 
elégedetlenség eléri a kritikus értéket, akkor a kormányt a 
következő választások idején meneszteni lehet. (No igen, 
mindez csak a többpártrendszerben!)  

Így alakul ki az a kényes egyensúly, amely tűrhető életet 
biztosít egy-egy ország lakóinak: az államhatalom is enged, a 
nép sem tüntet állandóan. Az ellenzékiség és a tiltakozás 
mértéke az emberi jogok mértékétől függ. Dubaiban olyan 
kibírhatatlan jólét van, hogy még ellenzék sincs. 
Skandináviában nem túl erős az ellenzékiség, tekintve, hogy a 
szociális biztonság mértéke átlagon felüli, s az emberi jogokkal 
sincs különösebb baj. Ahol növekszik a nyomor, s csökken a 
szabadságjogok szintje, ott erősebb a mormogás. A 
diktatúrákban pedig egyéb sincs, mint elégedetlenség. Ezt veri 
le az ÁH a maga módszereivel.  

Demokratikus államokban (= többpártrendszer) az ÁH csak 
törvényileg jóváhagyott módon gyűjthet adatokat az 
állampolgárokról, pl. lehallgató készüléket csak bírósági 
jóváhagyással lehet elhelyezni valakinek a lakásában. A 
lehallgatás pontos szabályok alapján történhet: igazolni kell a 
’poloska’ beszerelésének szükségességét és a lehallgatási 
időszak hosszát, annak végeztével pedig be kell számolni a 
lehallgatás eredményéről. Eredménytelen lehallgatás után új 
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engedélyt kell szerezni, ha mégis van néhány biztató jel. Ha 
bebizonyosodott a bűnösség, az ügyész elrendelheti a 
letartóztatást. – Természetesen az eljárás hasonló a 
közbűntények esetén is. 

A kommunista diktatúrák államvédelmi hivatalait szovjet 
mintára építették föl. Fölteszem azonban, hogy a fasiszta 
diktatúrák által kipróbált módszerekből is átvették az 
eredményesebbeket. Szóbeszéd tárgyát képezi az a tény, hogy 
Magyarország náci megszállása után megugrott a följelentések, 
besúgások száma… Vélhetően azért, mert ezen a vidéken 
komoly hagyományai vannak a ’dögöljön meg a szomszéd 
kecskéje’-elvnek.  

 
A kommunista diktatúra jogrend piszkos módszerei közé 

tartozott az is, hogy valakit kizárólag a saját vallomása alapján 
is el lehetett ítélni (jobb helyeken tárgyi bizonyítékok is 
kellenek). A piszkosság pedig abban kulminált, hogy e 
vallomásokat kiverték az emberből. Az is mocsok dolog volt, 
hogy az emberek rokonát, barátját, szeretőjét szervezték be 
’adatközlőnek’.  

A besúgók, jelentgetők verbuválására több módszer létezett, 
általában ígérgetéssel, fenyegetéssel vették rá a lelkileg sérült, 
gyengébb jellemű, zsarolható egyéneket, hogy felebarátjukról 
terhelő adatokat jelentsenek. (Természetesen önkéntesek is 
termettek, szép számmal.) Tudni kell azt is, hogy a román 
titkosszolgálat számára a magyar értelmiségi fontos 
célkategóriát jelentett, tekintve, hogy az ’erdélyi kérdés’ 
Trianon óta nyomasztó gondja volt Bukarestnek. A kategórián 
belül kiemelt helyen szerepeltek a papok és lelkészek, mert ők 
nyílt ellenfelei voltak a materialista rendszernek. Ha pedig 
valaki a célszemélyek közül kiemelkedett valamilyen módon 
(akár provokatív viselkedésével, akár a közismertsége, 
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tehetsége révén), az számíthatott arra, hogy keményebben 
fogják vegzálni.  

A dolgok ilyen állása mellett nem kell csodálkoznunk azon, 
hogy Tőkés Lászlót is megfigyelték. Amíg csak a ’klerikális 
nómenklatúrával’ folytatott sérelmi levelezésben és az egyházi 
hierarchia átrajzolásában nyilvánult meg disszidensként, addig 
Tőkés csak egy volt a sok kis megfigyeltből. Még az 
Ellenpontokban való közlés sem jelentett államellenes veszélyt, csak 
1985-ben kezdtek rá jobban figyelni, amikor – 
munkanélküliként – Nyugatra eljuttatott levelekben próbálta 
érvényesíteni az igazát. (Stoenescu: 306.) – Szintén 1985-ben volt 
az a ’röpcédulás’ eset, melyben három személy bukott le (lásd 
néhány oldallal hátrább, az Amnesty International kapcsán 
említve). 

Ilyen előzmények után aztán ráálltak a sűrűbb információ-
gyűjtésre. – Az érdeklődő olvasó meglepő dolgokat talál a 
szakirodalomban. Pl. 1. a szekut félrevezette az, hogy a 
segédlelkész N. C. tisztelőjeként lépett föl („purtînd cu acesta o 
corespondenţă bogată, plină de adulaţie” – akivel gazdag, 
tömjénező levelezése volt); 2. Petru Pele volt szekusezredes 
vallomása szerint Tőkésnek 14 kötetnyi irata volt Temesváron. 
Azért írt leveleket Ceauşescunak, hogy segítse őt az egyházfők 
elleni harcában. (Stoenescu: 306.) 

Aki disszidens akar lenni, az tisztában van a 
játékszabályokkal, így aztán nem csodálkozhatunk azon, hogy 
László atyánkfia nem neheztel az államvédelmi tisztekre. 
„Radu Tinu ellenséges kijelentéseket tesz velem kapcsolatban. 
Románia ellenségének, titkosszolgálatokkal együttműködő 
személynek nevez. Ezt nem tartom furcsának, mert csak a 
dolgát, szakmáját teszi, a fentiek a Securitate kedvelt vádjai 
velem kapcsolatban.” (RMSz, 1998. dec. 18.) – Namármost: a 
vád lehet gyanú (ez még bizonyításra vár) és lehet tény (ha 
igazolt a vád). A fogalmazás alapján viszont nem dönthetjük el, 
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hogy T. L. minek tartja Radu Tinu kijelentését. Az biztos, hogy 
a Securitate bizonyítottnak tekintette a vádat, ennek alapján 
állították össze T. L. dossziéját. Ebbe a bombába csak gyutacsot 
kell tenni, s máris robbanásra kész.  

A forradalom történetét ismertető kötetben két szarvashibát 
véltem fölfedezni egy oldalon. (Stoenescu: 306.) Az egyik állítás 
a beszervezett informátorokra vonatkozik. Eszerint a Lászlóról 
jelentgető egyik ember épp András bátyja volt, akit 
homoszexuális kapcsolatai okán sikerült beszervezni. – Erről 
csak annyit: Andrást jó ötven éve ismerem, s állítom: szexuális 
vonzalma 100%-ban a hölgyek iránt nyilvánult meg.  

A másik állítás szerint (a szerző a Securitaténak a 
parlamenti bizottsághoz küldött jelentéséből idéz): László 
fölfedte bátyja szándékát és azontúl együttműködtek, ennek 
okán a további jelentések egyeztetett információkat 
tartalmaztak. Mi több: ennek a titkos kollaborációnak a 
segítségével László minden ellene irányuló akcióról tudomást 
szerzett. [„… a reuşit să cunoască orice acţiune iniţiată 
împotriva sa de fostul organ de represiune comunistă.”] Ekkora 
melléfogás! Ha egy sima informátor ki tudta szedni a Securitate 
titkait és megoszthatta a célszeméllyel, akkor az a 
titkosszolgálat amatőrök gyülekezete volt. E – hirtelen 
fölindulásból elkövetett vélekedés ellenére – el kell ismernünk: 
egyike volt a legjobban működő szervezeteknek. Sajnos. 
Ugyanezzel az energiával akár egy piacképes gépipart is 
üzemeltetni lehetett volna.  

 
A diszkreditálási terv  
A Securitate mesteri módon tudta elérni a céljait. Példát 

mondanék a hetvenes évekből. Amikor a lakosságnál 
fölszaporodtak a ’párnaciha-betétek’, akkor akciót indítottak 
annak érdekében, hogy ezeket a elheverő összegeket 
visszavonják a pénzforgalomba. A legegyszerűbb módszer: 
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suttogó propagandát indítani egy közeli pénzbeváltásról. A jól 
’beetetett’ nép hetek alatt kiürítette az üzleteket, megvettek 
minden bóvlit, csakhogy szabaduljanak a pénztől (ugyebár 
valutába és aranyba nem lehetett fektetni), így rövidesen 
megoldották a pénzforgalom felélénkítését.  

Állampolgárok ellen szintén manipulatív módszereket 
használtak. A cél: rontani az illető hitelét, ’leprás’ hírét kelteni, 
hogy elszigeteljék a környezetéről (T. L. esetében a hívektől).  

Vasiliu írása a belügyminisztérium Temes megyei 
felügyelőségének tervét ismerteti és kommentálja. A terv célja: 
T. L. erkölcsi megsemmisítése: „a lelkészt mesterségesen és 
irányítottan kell kompromittálni”. A tervben fölsorakoztatták a 
szeku közel teljes fegyvertárát. Vagylagos vagy együttes 
bevetés sem kizárt: tehát egyszerre több vonalon is lehetett 
haladni.  

Az első és legkézenfekvőbb módszer: ’szexbombát’ 
csempészni az ágyába. A szeku kezében amúgy is ott voltak a 
’szállodás Mancik’ (a szállodák környékén lófráló ribancok, 
akik kávé- és cigaretta-ügyekben, valamint a tehetősebb 
szállóvendégek kifosztásában jeleskedtek), ezek közül egy 
piacosabb és értelmesebb példányt kellett kiválasztani, aki a 
lelkész feleségének távollétében megostromolta volna a férjet, s 
rejtett kamerával elkészült volna a támadhatatlan bizonyíték is. 
A leleplező fényképeket eljuttatták volna a püspökséghez, 
akiknek ez eszköz lett volna a kezében.  

Ha ez nem működik, akkor sikkasztást rábizonyítani, a 
hivatali visszaélés pedig szintén büntethető.  

El kell szigetelni a barátaitól, ismerőseitől – elhíresztelni 
róla, hogy alkoholista, aki veri a feleségét. Ugyanakkor névtelen 
leveleket kell küldözgetni a feleségének (a titkos 
kapcsolatairól), a püspöknek (az ellene szövögetett tervekről). 
A homoszexualitás vádját is rákenni (állítom: kemény dió lett 
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volna); meg aztán: titkon adagolt gyógyszerrel még 
agresszivitást is ki lehetett volna hozni belőle.  

Egy másik módszer: a hívek csoportját szétzülleszteni, 
nézeteltéréseket és rágalmakat terjeszteni, a meglévő széthúzást 
ápolni és mélyíteni. (A szöveg példaként említi azt a rágalmat, 
hogy Peuker Leó korai halálát T. L. szakadatlan vegzatúrája 
okozta. – Ezt az állítást Stoenescu is tényként kezeli.)  

Ki kell használni az egyházon belüli féltékenységet és a jó 
helyekért való tolakodást. Mindig kerül egy-egy lelkész, aki 
szeretne Temesvárra kerülni, hát őket is jól föl lehet használni 
áskálódásra – így szólt az elmélet. A megvalósításból tudjuk: 
Makay Botondnak kellett volna megkapnia a felszabaduló 
temesvári helyet.37  

A cél: pusztító bizonytalanság érzetét kelteni a lelkészben, 
hogy a félelem zárkózottságra késztesse és előidézze benne az 
önvédelmi reflexet, amely visszatartsa minden 
kezdeményezéstől, kockázattól.  

„A teljes siker akkor áll be, amikor a meghurcolt egyén 
megszűnik szájalni, egy bizonyos környezettel érintkezni és 
egyes tényleges helyzeteket vagy éppen Románia elnökének 
személyiségét bírálni.” – olvashatjuk Gelu Păteanu 
fordításában.  

További fokozatok: rávenni a kivándorlásra (nemde az 
Ellenpontok szerkesztőitől rövid úton megszabadultak 1982 
után). Módszerek: fenyegetés, megfélemlítés, zaklatás, támadás. 
– Ezeket a módszereket a segédlelkész már Désen 
megismerhette, tehát Temesváron már csak ’visszaköszöntek’ 
neki. – A dési évekről mondta: „Örömmel összegezhetem, hogy 
igazán komoly verésekben nem volt részem.” (Sáfrán: 43.)  

                                                 
37 RMSz, 1990. febr. 17. – Emiatt aztán Makay Botondnak sok keserű 
pirulát kellett lenyelnie az új püspök kezéből… 
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Ennek a sok rétegű elméletnek az egyik gondosan 
előkészített és kivitelezett epizódja volt az 1989. nov. 2-i 
támadás, ennek mitikus felnagyítását – az oroszlánná változott 
szelíd lelkész, amint megfutamít négy kommandóst – 
olvashatjuk a következőkben:38  

„Tőkés Máté, az Egymás tükrében című könyvében, amely a 
Soha nem hallott vallomások egy forradalomról alcímet viseli, ezt az 
időszakot [értsd: Temesvár, 1989. nov./dec.] öleli fel, és az 
eseményekben résztvevők által elmesélt történeteket tárja az 
olvasók elé. Máté ekkor csupán három éves volt, aki arra 
kényszerült, hogy végignézze édesapja tusáját, míg édesanyja 
ölelő karja el nem takarta előle a történteket, aki menekítette 
gyermekét a tragédia elől. A hatalom pribékjei, hogy indokolttá 
tegyék Tőkés László és családja házi őrizetbe vételét, szó szerint 
tőrbe csalták a családot. Egy este a környéken lekapcsolták a 
közvilágítást, és a sötétség leple alatt négy, fekete maszkot viselő 
kommandós alak betört a lakásba, és késekkel rátámadt Tőkés 
László családjára a saját otthonukban. Az összecsapás véres 
volt, hiszen Tőkés László – mentve a családja életét – felvette 
velük a harcot. Látván a veszélyt a szelíd lelkész oroszlánná változva 
jól helybenhagyta a támadókat, s mivel vendégek (tanúk) is 
tartózkodtak a lakásban, a támadók elmenekültek. Tőkés László 
homlokát késsel megvágták, mely erősen vérzett. Kétségtelen, hogy a 
támadás jól előkészített akció része volt. Valószínűsíthető, hogy 
a hatóság két változatot dolgozott ki: vagy kiirtják a családot és 
rákenik a gyilkosságot egy látszólagos csavargó bandára, vagy 
ha ez nem sikerül, a támadás jó okot szolgáltathat a szorosabb 
házi őrizetre. A könyvből megtudjuk, hogy az addig 
megfigyelés alatt tartott területről az atrocitás eredményeként 
két rendőrt beállítottak a folyosóra, akiknek a védelem ürügyén 
az volt a feladatuk, hogy elzárják a családot a külvilágtól.”  

                                                 
38 http://www.muveszetek.hu/napsziget/akt-614.htm; 2005. aug. 14. 
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A támadás következményéről Traian Crişan törvényszéki 
orvos készített látleletet: öt napon belül gyógyuló sérülésekről 
volt szó. (RMSz, 1990. febr. 14.)  

 
Az államvédelmi szervek változata a betörésről. (Utólagos 

pótlás részemről, 2001. márc.) 
Sima Traian ezredes a temesvári Securitate főnöke jelentette 

telexen Bukarestbe, pár órával a történtek után, hogy „2-án este 
19,30 tájban négy ismeretlen férfi behatolt Tőkés László 
Temesvár, T. Cipariu u. 1. sz. alatti lakásába, lopási szándékkal. 
A mellette lévő szobában tartózkodó házigazda meglepte őket, 
és megpróbálta megakadályozni a ténykedésüket. Három 
egyén elfutott, a negyedikkel Tőkés rövid dulakodásba 
keveredett. Az, miután késsel megfenyegette, elillant. 20,15-kor 
értesítették a milíciát. Azonnal kiment e helyszínre egy operatív 
csoport. A helyszínelés megállapította a betörés tényét, és hogy 
néhány eltört nippen kívül más kár nem keletkezett. Tőkés testi 
sérülést nem szenvedett. [Ez nem igaz!] Utólagosan szerzett 
információk [lehallgatás] szerint, Tőké, feleségével beszélgetve, 
két lehetőséget valószínűsít. Az egyik, hogy börtönből nemrég 
szsbadulatak követték el a bűncselekméynt. A másik, hogy a 
Szekuritáté kísérelte meg ilyen módon megfélemlíteni. (…) 
»Jelentjük, hogy követjük a célszemélynek, valamint közvetlen 
környezetének reakcióit és bizalmi embereinken keresztül 
terjesztjük azt a hírt, hogy az akció mögött Tőkés László áll, aki 
így akart önreklámozást elérni.«” (Molnár 2009: 119.)  

 
A történethez tartozik, hogy 1987-ben Temesvárra helyezték 

Sima Traiant, aki átszervezte az irredenta magyar nacionalisták 
ügyosztályt, s a Tőkés-ügyet átadta a fiatal, ambiciózus Radu 
Tinunak, aki úgy gondolta, hogy rövid idő alatt kiiktatja majd a 
lelkészt. Régebbi ismerőseit küldte a László nyakára, hogy 
megszelídítsék a nyakas lelkészt: mondjon le a püspökével való 



 

 122 
 

állandó bakalódásról, s építse le külföldi kapcsolatait. A 
parókiára beszerelt lehallgatókészülékek segítségével 
ellenőrizni lehetett, hogy a kitanított beszélgetőtársak milyen 
mértékben végezték el a rájuk bízott munkát.  

A tervben az is szerepelt, hogy a parókiáról távozó külföldi 
látogatóktól olyan kompromittáló iratokat kobozzanak el, 
amelyek a ’Magyarországnak kémkedő’ Tőkés Lászlótól 
származnak. (Netán az elismervény – melyben a lelkész 20 ezer 
lej átvételét igazolja – szintén egy ilyen preparált bizonyíték 
lenne?) Vasiliu szerint Sima Traian hagyta jóvá a kommandósok 
– imént ismertetett – támadását is.  

Végső megoldásként a ’leeső cserép’ módszerét is 
fontolgatták, de nem vetették be, mert „féltek a nemzetközi 
következménytől és az áthelyezéstől”.  

 
Igen komplex terv készült tehát, s hogy mégsem sikerült a 

Radu Tinu által vállalt három hónapon belül fölgöngyölíteni az 
ügyet, az vélhetően annak köszönhető: 1. László kikerülte a 
diszkreditálására irányuló akciókat: mindegyik módszert 
semlegesítve; 2. a szeku ellustázta a végrehajtást. Végül, de nem 
utolsósorban az idő is Lászlónak dolgozott: Nyugat szeme már 
a temesvári lelkészre tekintett, ezért csak lassú, törvényes 
módszerek bevetésével lehetett ’dolgozni’: a kilakoltatási pert 
nem lehetett két nap alatt lebonyolítani. Ugyanakkor hiányzott 
N. C.-nek az azonnali megoldásra vonatkozó parancsa is, amelyet – 
Stoenescu könyve szerint – az államelnök a nemzetközi 
visszhangtól tartva odázott el.  

 
László atyánkfia életében tehát igen fontos helyet foglalt el a 

Securitate. Már a 80-as évek elején összetűzésbe került velük, s 
később is állandóan zaklatták. Szerencséjére túlélte az első 
felvonást, így aztán a győzelem után megkezdhette az ellenük 
való harcot. Nem sok eséllyel, de annál nagyobb konoksággal. 
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Mihamar sort kerítek erre a harcra is, előbb azt nézzük meg, 
miként is szökkent ki a szikra.  

 
Papp László mint kovakő, s a Securitate mint acél  
Induljunk el egy korábbi mondatunktól. Illyés Gyula így 

jellemezte Papp Lászlót: „Nem fordult még elő az egyház 
történetében, hogy egy püspök elárulja népét!” – Illyés Gyula 
azért találta méltónak megdorgálni Papp Lászlót, mert az 
egykori nagyváradi püspök volt „az egyetlen értelmiségi szerte 
Romániában, aki ugyan a hatalom ösztökélésére, de 
nyilvánosan állást foglalt egy vitában Illyés Gyula ellen, és 
irredentának, revizionistának, sovinisztának nevezte” a magyar 
költőt. (Sáfrán: 38.) Ez – Tőkés László emlékezete szerint – 1982-
ben történt, s az akkor Désen szolgáló ifjú lelkész nyílt levélben 
szólította föl a nagyváradi püspököt, hogy vonja vissza az 
állítását. (Sáfrán: 39.) E nyílt levél természetesen bekerült T. L. 
dossziéjába is, szaporítva a ’fekete pontok’ számát. S hogy – e 
’felségsértés’ ellenére – a nagyváradi püspök, négy év múlva, 
mégis miért juttatott állást a rebellis ifjú lelkésznek, arra a 
következő változatokat ismerjük:  

 
1. 1985-ben az AEÁ külügyminisztere megfordult 

Bukarestben, s hozott magával egy listát, ahol „azoknak a neve 
szerepelt, akiknek a sorsa iránt megkülönböztetett érdeklődést 
mutat az amerikai kormány. Erről azonban ugyan kinek volt 
tudomása akkor? [♦ Gondolom a SzER tudott róla…] Viszont, 
hogy történhetett valami az érdekemben az bizonyos, mert a 
következő [1986] év januárjában sietve megkeresett Papp László 
püspök, aki a zsinat elnöke volt akkor, és akihez másfél évig 
hiába terjesztettem egyik fellebbezést a másik után, mert még 
csak napirendre se tűzte, nos, akkor ez a püspök sietős ajánlatot 
tett, hogy menjek Temesvárra segédlelkésznek (…)” (Sáfrán: 47–
48.)  
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1/A. A külügyminiszter listáját nem láttam, csupán annyit 
sikerült kibogarásznom, hogy az Amnesty International 1987-es 
jelentésének 13. oldalán tk. a következő – a hatalommal 
szembeszegülő, az állambiztonsági hatóságok által vegzált 
személyek – nevét olvashatjuk: Tőkés László, Tőkés András, 
Gergely Erzsébet, őket 1985 májusában tartóztatták le ’röpcézés’ 
miatt. Pontosabban: címre küldött levelekben arra buzdították 
az embereket: éljenek a panasztétel jogával, forduljanak a 
hivatalos szervekhez kisebbségi sérelmeik orvoslása 
érdekében.39 – Nosza: eddig úgy tudtuk, hogy László atyánkfia 
csak a klerikális diktatúra ellen küzdött, foggal és körömmel. 
Ezek szerint mégsem.  

 
2. Attól tartok, hogy Papp Lászlóra nem az amerikai 

külügyminiszter listája volt közvetlen hatással, hanem a 
hatóságok (kultusztárca + belügy) adtak parancsot: márpedig 
Tőkést állásba kell tenni.  

Ezt igazolni látszik egy volt szekustiszt visszaemlékezése, 
amely a Ghimpele de Bihor c. hetilapban jelent meg 2010 elején. A 
Tőkés, angajatul Securităţii (Tőkés a Securitate alkalmazottja) 
című riportban a nevét eltitkoló tiszt elmesélte, hogy miként 
helyezték az akkor munkanélküli segédlelkészt Temesvárra. – 
A cím természetesen csalóka, mert a cikkben arról van szó, 
hogy „Tőkést a volt Securitate nevezte[tte] ki Temesvárra” (T. 
L. a fost numit preot la Timişoara de fosta Securitate). Nem 
ugyanaz, mint a Securitate alkalmazottjának lenni!  

                                                 
39 „… for protesting about alleged discrimination againts the ethnic 
Hungarian minority /…/ They were arrested in May 1985 after 
distributing leaflete calling on ethnic Hungarians who had suffered 
harrasment or discrimination to complain to the appropiate legal 
authorities.” MOL, KÜM, Románia 1989, 74. doboz, Nr. 
001031/2/89.02.16. 
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Továbbá: a szöveg – figyelembe véve az utóbbi húsz évben 
napvilágra került többi dokumentumot – hihető és beleillik a 
történések láncolatába.  

A volt püspök perre adta az ügyet, mert „a cikk írója még 
azt sem vette figyelembe, hogy a Securitate irattárát vizsgáló 
országos tanács (CNSAS) már csaknem tíz éve megállapította: Tőkés 
László nem működött együtt a volt politikai titkosrendőrséggel. Az 
akkori vizsgálat azután kezdődött, hogy a református püspök 
beperelte az Associated Press hírügynökséget és bukaresti 
tudósítóját, mert azt állították, hogy együttműködött a szekuval.”40 

A fenti fogalmazás – „nem működött együtt” – nem fedi a 
valóságot, ugyanis együttműködött: amikor behívták, akkor 
’elbeszélgetett az elvtársakkal’, s számtalan papírt is aláírt, tehát 
nem lehet azt mondani, hogy soha meg nem mukkant, egy cetlit 
soha alá nem írt. Úgy fogalmaznék: nem volt önként jelentkező, 
fizetett informátor. A CNSAS igazolása pedig számomra nem 
garancia. Manapság az ember már a szekuban sem bízhat, sem 
annak az irattárában; fogalmunk se lehet arról, kinek a 
dossziéját írták át, s a kiét dúsították fel. Azonkívül a 
nyilatkozatok fogalmazásuk percétől hamisak, manipuláltak is 
lehetnek. Ki tudná eldönteni, mi az igazság?  

Egy régi közhely szerint mindenkinek két dossziéja van: egy 
fehér meg egy fekete, s mindig azt veszik elő, amelyiket épp 
szükséges. Ha elő kell léptetni az illetőt, akkor a fehéret, ha le 
kell buktatni, akkor a feketét. Azon se lepődnék meg, ha 
egyszer előkerülne László atyánkfiának a fekete dossziéja. 

Erről bővebben lásd Balogh Béla röpiratának Örök talány 
marad? c. fejezetét. Az 1998 októberében lezajlott egyházkerületi 
közgyűlésen bukkant föl egy névtelen levél – a szerző szerint a 
közgyűlési jegyzőkönyv 11. sz. mellékleteként vonult be az 
egyháztörténelembe –, amelytől szerfölött ideges lett a püspök, 

                                                 
40 www.szekelyhon.ro/news/news/4439// 2010. ápr. 23. 
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ui. abban az szerepel: „Viselt dolgaid közül nyilvánosságra 
hozzuk az állambiztonsággal való együttműködésed teljes 
anyagát. Mert eddig csak a legenyhébbnek mondható 
kötelezvényed jelent meg a sajtóban.”  

Egyelőre T. L. még a ’fehér’ úton halad, nem nyúlnak hozzá, 
mert hasznos munkát végez: sikerrel osztja meg a magyarságot, 
s ez igen kedvére van a bukaresti hatalomnak.  

No, de ne szaladjunk előre az események során, nézzük, 
miket tudhatunk meg a névtelen szekustiszttől.  

„Tőkés arról kezdett vádaskodni, hogy ő nem az egyház, 
hanem a rendszer áldozata, külföldre juttatott reklamációi arról 
szóltak, hogy ő az egyetlen munkanélküli lelkész az országban. 
Az akkoriban külföldön is visszhangot kiváltó ügy megoldása 
érdekében, Ion Coman, a KB titkára, aki a Securitatéért is felelt, 
parancsot adott Iulian Vladnak [nem tévedés: a Securitate a 
párttól kapta a parancsokat!], hogy a Bihar megyei 
állambiztonsági hivatallal oldja meg T. L. állás-ügyét, tegyék a 
KREK hét egyházmegyéjének valamelyik parókiájára. A 
püspök Papp László volt, 1989 decemberéig a Nagy 
Nemzetgyűlés képviselője, Tőkés István hajdani kollégája a 
teológián. Elmentem, hogy megoldjam T. L. felvételét a 
nagyváradi püspökség egyik parókiájára. A három látogatás 
során – amelyet Papp Lászlónál tettem, T. L. alkalmazása 
érdekében – a püspök visszautasított, mondván, hogy én nem 
ismerem őt (ez valóban így is volt), oldja meg az apja, aki jó 
barátja a kolozsvári ref. püspöknek. Végül, kérésemre, a püspök 
beleegyezett, de figyelmeztetett: ’Jól van, ti akartátok… Majd 
megbánjátok! Fogalmatok sincs, mire képes.’ Igaznak bizonyult 
szavait nem felejtem el soha. Az öreg püspök fölkelt az asztal 
mögül, odajött velem a fali térképhez, s megkérdezte: ’Mit 
akartok, hova tegyük?’, s rámutatott a legtávolabbi 
állomáshelyre, Karánsebesre. Merő ostobaságból Temesvárra 
tettem az ujjam, mondván: maradjon Temesváron, mert ott 
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sűrűbben meglátogathatja, ha sokan érdeklődnek még utána… 
Legyen világos: Tőkés Lászlót a volt Securitate tette lelkésznek 
Temesvárra.”41  

 
2/A. Ezt a változatot Balogh Béla röpirata is megerősíti (32. 

jegyzet szövegkörnyezete): „Tőkés püspök közvetlen 
munkatársának közléséből tudom, hogy az állami 
kultuszhatóság utasította annak idején Papp Lászlót a 

                                                 
41 Eredetiben: Tőkés „a început să acuze că el este victima regimului, şi 
nu a bisericii, reclamând permanent în străinătate că, în România, el 
este singurul preot şomer. Pentru a rezolva acest caz, care ajunsese în 
gura străinătăţii la acea vreme, secretarul CC Coman Ioan, ce 
răspundea şi de Securitate, dă ordin generalului Vlad Iulian să rezolve 
cu Inspectoratul de Securitate Bihor încadrarea lui Tőkés László într-o 
parohie din cadrul Episcopiei Reformate de Oradea, care avea 7 judeţe 
subordonate religios, episcop fiind Papp László, fost deputat MAN 
pâna în decembrie 1989, fost coleg de facultate cu tatăl lui Tőkés. Am 
fost să rezolv încadrarea lui Tőkés László ca preot la o parohie a 
Episcopiei de Oradea. În cele trei vizite pe care le-am făcut fostului 
episcop reformat de Oradea, Papp László, cu rugămintea de a-l primi 
pe Tőkés László, acesta nu a cedat, spunându-mi că eu nu-l cunosc 
bine, şi aşa era, personal nu l-am cunoscut, şi să-l rezolve tatăl său, 
care este prieten cu fostul episcop reformat de Cluj. În final, la 
rugămintea mea, episcopul a cedat, dar m-a avertizat: »Bine, voi aţi 
vrut… O să vă pară rău! Nu-l cunoaşteţi ce-i poate capul«, cuvinte pe 
care nu o să le uit, şi câtă dreptate a avut… Sculându-se de la masa de 
birou, bătrânul episcop m-a luat la harta României de pe perete şi a 
zis: »Unde doriţi să-l punem?«, aratând localitatea ultima: Caransebeş. 
Din prostie cred, am pus degetul pe localitatea Timişoara şi i-am spus 
episcopului să rămână totuşi la Timişoara, în ideea că îl putea vedea 
mai des, de vreme ce multă lume se interesa de acesta… Să fie clar: 
Tőkés László a fost numit de fosta Securitate ca preot la Timişoara.” 
(http://ghimpele.ro/nou/2010/01/tokes-angajatul-securitatii) 
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menesztett segédlelkész alkalmazására.” – Ezt az állítást egy 
hosszabb okfejtés nyomán közli B. B., ahonnan tk. a következőt 
tudhatjuk meg (ez közel azonos a volt szekus által közöltekkel): 
„Papp László a kinevezés révén engedelmes lépést tett a 
bukaresti kultuszhatóság felé, mert oda futottak össze a Tőkésék 
által kieszközölt nyugati kritikák az úgymond ártatlan és méltatlan 
módon üldözött Tőkés László két éven át tartó ’munkanélküli 
állapota’ miatt.”  

Balogh Béla – egyházjogi fogalmakkal és bizalmas 
információkkal sűrűn megtüzdelt röpirata – hosszasan fejtegeti 
a temesvári kinevezés okait, s többek között azt is kijelenti, 
hogy az erdélyi egyházkerületben „Tőkés Lászlót jogosan és 
jogszerűen” zárták ki a lelkészi karból (11. p.). B. B. szerint id. 
Tőkés István is közbenjárt azért, hogy a fiát állásba tegye a 
nagyváradi püspök. Ennek igazolására a hajdan évfolyamtárs 
két kolléga (Tőkés István és Papp László) közötti kapcsolatokat 
és érdekösszefonódást is fölemlegeti. 

 
3. Balogh Béla – az előbbi érvelést továbbgondolva – arra a 

következtetésre jut (12–14. p.), hogy talán kiegészítő okok is 
közrejátszottak T. L. temesvári kinevezésében, mondván, hogy 
a bukaresti hatóság egyéb ügyekben nem sietett meghallani 
Nyugat ilyen-olyan tiltakozását, s hogy a sietségnek más okai is 
vannak. „A Tőkés család ügyködésén, valamint a Papp László-i 
logikán kívül mi működhetett közre Tőkés László Temesvárra 
hozatalában? – A megszületőben levő új államérdek. Erre az 
emberre a hatalomváltás előkészítőinek volt szüksége. 
(Azoknak, akik minden részletre odafigyelve gyűjtötték 
információikat az országban és külföldön, Keleten és Nyugaton, 
Északon és Délen egyaránt.) (…) Terveikhez pedig gondosan 
válogatták ki a nekik megfelelő személyeket.” – B. B. érvelése 
alapján ez a motívum a lehetségesebbek közül való az eddig 
felállított 7-8 összeesküvés-elméletből.  
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T. L. informátori voltát nem látom igazoltnak (s nem azért, 
mert a CNSAS feddhetetlenségi igazolást adott ki erről), azt 
viszont nem tartom kizártnak, hogy – ismerve múltját és 
rebbelis magatartását – a Securitate benne látta az egyik 
lehetséges figurát, akit alkalomadtán föl lehet használni a 
forradalmi szikra szerepére. Az évek során őt olyannyira 
kiismerték a vele foglalkozó tisztek és ügynökök, hogy adott 
pillanatban jó közelítéssel meg tudták mondani: miként fog 
reagálni a provokációkra ez a ’nyakas kálomista’. A szekunak 
csupán fehéret kellett mondania ahhoz, hogy T. L. feketét tegyen. 
Így tehát teljesen ártatlanul és beavatatlanul (ámde: 
manipuláltan) lehetett ő a szekunak – nem az embere, hanem – az 
eszköze. (Ez természetesen csak spekuláció, mert hiteles 
igazolását ennek az elméletnek nem láttam.) 

Balogh Béla beállítása szerint a Securitate szervezte a 
romániai eseményeket, de van egy másik – bizonyítékokkal 
alaposabban alátámasztott – elmélet, amely szerint a 
forgatókönyvet Moszkvában írták. Ezen elmélet szerint a 
forradalomnak Jászvásárból (Iaşi) kellett volna kiindulnia; 
bukás esetére további helyszíneket jelöltek ki, főleg erdélyi 
nagyvárosokat, s ezek sorában a következő helyszín Temesvár 
volt. Nemde ott volt a végkifejlet közelében a segédlelkész 
kilakoltatása.  

Itt még összeegyeztethető a bukaresti és a moszkvai 
tervezésű két változat (természetesen nyitott kaput kell 
hagynunk a ’spontánul szerveződő forradalom’ változatnak is, 
de csak az illem kedvéért; Tőkés maga is elismeri: a 
Securitaténak „olyan információk voltak a birtokában, 
amelyekkel kurtán és minden további nélkül le tudta volna 
állítani a temesvári fejleményeket” [Gazda]).  

A cél az volt: néhány beépített vezéralak (’forradalmi 
szónok’) és több tucat provokátor (összességükben: a kemény 
mag) a dühös tömeget a református templom elől a főtérre 
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viszi, ott pedig a hangulat ébren tartásával, újabb kirakatok 
bezúzásával megállíthatatlanná válik a folyamat: megjelennek a 
rendfenntartó erők, a tömeg megdobálja őket (az első sérült egy 
katona volt!), a sereg lövésekkel válaszol stb.  

Attól függően, hogy a kemény magot Bukarest vagy 
Moszkva küldte a terepre, árnyalatnyi különbség van a két 
változat között. A megoldás azonban egységes: a szekunak az a 
dolga, hogy a ’huligán elemek’ ürügyén megtorlást 
alkalmazzon. Egy esetleges bukás esetén a szeku vezetői még 
egérutat is nyerhettek volna ezzel a stratégiával, de mivel a 
balhé átcsapott forradalomba, így bankot ütöttek. 
Természetesen néhány vezérkari személynek be kellett 
vonulnia a börtönbe, de a buli még így is szépen hozott a 
konyhára.  

A lelkészt és feleségét pedig elszállították, mert így: 1. az ő 
kezükben volt a család, 2. biztonságban. 

A szikra megtette a kötelességét, ezért megérdemli az 
elismerést. Papp László és a Securitate szintén eljátszotta a 
maga szerepét, következhet egy újabb felvonás.  

 
Miért és hogyan tisztuljunk meg a szekusoktól?  
Természetesen a szekusoktól meg kell szabadulni, mert ők 

voltak életünk megkeserítői, a beste kurafiak stb. A forradalmi 
lendület hatására 1990-ben Temesváron hónapokig tartott az 
ún. szekusper, ahol Radu Tinut – a hajdani Temes megyei 
főnököt – is perbe hívták, majd két év vizsgálati fogság után 
fölmentették. Nem kapott vasgolyót a bokájára, sem kötelet a 
nyakába, mert ártatlannak találták: elvégezte a munkaköri 
kötelességét, s az akkori törvények szerint cselekedett.  

Ez a gond tehát megoldódott, de mi történjék az egyházon 
belüli ’bevarrt’ emberekkel? Nem számít, irtsd a szekust, ahol 
éred!  
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László atyánkfia – vállalva a törzskönyvezett és korcs 
szekusok elleni kétfrontos harc minden ódiumát – több 
alkalomal is sürgette e küzdelem fontosságát. A történethez 
tartozik, hogy a szekusok (informátorok, bedolgozók stb.) elleni 
harcnak szép hagyományai vannak a KREK házatáján. 1998-ban 
készült ugyan egy átvilágítási szabályzat, de nem hozott átütő 
sikert. Mivel ez a dokumentum nehezen hozzáférhető, teljes 
terjedelmében közlöm.  

 
A KREK politikai átvilágítási szabályzata 
1. szakasz – Az Igazgatótanács 1998. július 3-i vonatkozó 

határozata értelmében minden jelölést vállaló lelkészi és 
világi tisztségviselőnek – egyházmegyei, -kerületi és zsinati 
tagnak – a jelölő közgyűlést követően politikai nyilatkozatot 
kell tennie.  

2. szakasz – Ezen kötelezettség kiterjed a választott EVB-
tagokra és póttagokra, az egyházi intézmények 
alkalmazottjaira, választott vagy kinevezett vezetőire is. 
[EVB = Egyházkerületi Választási Bizottság]  

3. szakasz – A politikai nyilatkozatnak tartalmaznia kell 
az Állambiztonsági Szervezettel, 1990 előtti, a Román 
Hírszerző Szolgálattal 1990 után kapcsolatok, valamint a 
kommunista pártban betöltött tisztségek leírását.  

4. szakasz – Ezen nyilatkozatok begyűjtése és elemzése, az 
Igazgatótanács által e célra kinevezett három tagú kerületi 
átvilágítási bizottság feladata.  

5. szakasz – Minden jelölést vállaló tisztségviselő a 
nyilatkozatot zárt borítékban, személyesen kell eljuttassa az 
átvilágítási bizottságnak, az Igazgatótanácsi Hivatalba, a 
jelölő közgyűlést követő 10 nap folyamán.  

6. szakasz – A bizottság a zárt borítékokat külön 
nyilvántartásba veszi és a jelölő közgyűlést követően, a 
teljes létszámban összegyűlt bizottság bontja fel, elemzi, 
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értékeli és indokolt esetben óvást emel az EVB-nél, és 
titkosítva, megőrzés végett letétbe helyezi. A bizottság a 
nyilatkozatokat szigorúan bizalmasan kezeli.  

7. szakasz – Az EVB-tagok és -póttagok, valamint az 
egyházi intézmények alkalmazottjai, választott és kinevezett 
vezetői nyilatkozataikat folyó év szeptember 7-ig kell 
benyújtsák.  

8. szakasz – Amennyiben a jelölést vállaló tisztségviselő 
elmulasztja a nyilatkozat beadását a jelölő gyűlést követő 10 
nap folyamán, elveszítheti választhatósági jogát.  

9. szakasz – Jelen szabályzat érvénybe lép ma, 1998. 
augusztus 3-án, az Igazgatótanács vonatkozó határozata 
értelmében.  

(Partiumi Közlöny, 1998. szept. 10.) 
 

Eléggé elnagyolt a szabályzat (kapkodva készült?), a 
félreállítás kezdeményezésére az óvás a megengedett eszköz, de 
nem szólnak arról a személyről, aki hamis nyilatkozatot tesz, s 
azt sem tudjuk meg, mi történik azokkal, akik buzgó 
kollaboránsok voltak, s erről töredelmes vallomást tettek.  

Később beigazolódott, hogy erre is gondolni kellett volna, 
mert bizony akadt egy-két feledékeny jelölt… Sebaj, a 2009-es 
szabályzat helyrehozza mindezt.  

 
A téma azonban még ma is friss, noha az utóbbi húsz évben 

a lelkészek köre megfiatalodott, közel háromnegyedük 1990 
után végzett, s így patyolatfehérek ebből a szempontból.  

Tőkés Lászlónak két megnyilatkozását idézem az utóbbi 
évekből.  

Az első: „A KREK körlevélben szólítja fel mindazokat a 
lelkészeket vagy az egyház berkeiben tevékenykedő világi 
személyeket, akik együttműködtek a Securitatéval, hogy 2008. 
október 25-ig tegyenek írásos beismerő nyilatkozatot. Tőkés 
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László püspök, Európai parlamenti képviselő a témában tartott 
sajtótájékoztatón a következőképpen indokolta ezt az akciót: 
»Meggyőződésünk, hogy a kommunizmustól addig nem 
szabadulhatunk, míg az átvilágítás meg nem történik. Amíg a 
Temesvári Nyilatkozat 8. pontja nem teljesül, addig Románia nem 
lehet reálisan tagja az Európai Uniónak.«”42  

 
Vegyük elő a Temesvári Kiáltvány (Nyilatkozat) korabeli 

ismertetőjét. A kiáltványt a romániai események alakulásával 
elégedetlen forradalmárok tették közzé 1990. márc. 11-én, s 
ebben a forradalmi eszmék győzelmét sürgették. A 13 pontból 
álló dokumentum sokat idézett 8-as pontja kimondta: „a 
választási törvény tiltsa el a jelöltetés jogától három egymást 
követő törvényhozási ciklusra a volt kommunista aktivistákat és a 
volt állambiztonsági tiszteket. Jelenlétük ugyanis az ország 
politikai életében a fő forrása a jelenlegi román társadalmat őrlő 
feszültségeknek és gyanakvásoknak. Elengedhetetlen, hogy a 
helyzet letisztulásáig és a nemzeti megbékélésig távol 
maradjanak a közélettől. Úgyszintén követeljük, hogy a 
választási törvény foglalja külön paragrafusba, miszerint volt 
kommunista aktivisták nem pályázhatnak Románia elnöki 
tisztségére (…)” (RMSz, 1990. márc. 14.)43  

                                                 
42 http://www.erdon.ro/hirek/im:erdon:news-erdely/cikk/a-
besugok-adjak-fel-magukat/cn/news-20081010-12592087; 2008. okt. 
10. 
43 Kicsit különbözik ettől a román Wikipédián olvasható 
meghatározás: „punctul 8 cerea ca nici un fost membru al 
nomenclaturii Partidului Comunist Român sau al Securităţii să nu 
aibă dreptul de a lucra în funcţii publice pe o perioadă de 10 ani sau 
trei legislaturi consecutive, punînd accent mai ales pe funcţia de 
preşedinte. Această interdicţie se numeşte lustraţie.” 
(http://ro.wikipedia.org/wiki/ Proclamatia_de_la_Timisoara] – 
Három törvényhozási ciklus 12 év, tehát több 10-nél.) 
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Namármost: ennek a kiáltványnak nincs törvényi hatóereje 
(ezért kérték a forradalmárok, hogy foglalják törvénybe!), tehát 
legfennebb hivatkozni lehet rá, oly módon, mint pl. ’Temesvár 
szellemére’. Ez még nem jogi alap. – Továbbá: én nem hiszem 
azt, hogy ha a sürgetett átvilágítás meg is történik, akkor 
másnap már meg is szabadultunk a kommunizmustól, s 
Európában jobban fognak szeretni minket. S nem csak azért, 
mert kétkedő típus vagyok. Szkepszisem mögött helyzetismeret 
áll: Romániában annyit érnek a törvények, mint egy sajtpapír.  

 
Menjünk tovább. A témát állandóan napirenden tartja az 

EP-képviselő (a munkanap végén ki lehet pipálni: ’ezt ismét 
szóba hoztam’), az nem számít, hogy úgysem oldódik meg.  

Akasszunk le a szögről egy frissebb megnyilatkozást.  
Tőkés László nagyváradi sajtótájékoztatóján kijelentette: 

„Amíg nem tesznek igazságot a terroristák ügyében, nem fedik 
fel azt, hogy kik követték el a véres eseményeket, amíg nem 
ismerjük meg azt, hogy kik voltak a ’bányászok’, addig nem 
lehet megtisztulásról és megbékélésről beszélni.”44 Az EP-
képviselő elmondta, hogy létezik egy lista a konkrét esetekről, 
ezért jó lenne ezeknek az eseteknek bíróság általi kivizsgálását 
újrakezdeni. Ebben a vonatkozásban Tőkés László a Temesvári 
Nyilatkozat 8. pontjára hívta fel a figyelmet, mely kimondja, 
hogy a diktatúra minősített képviselőit ki kell zárni a 
demokratikus jogállam közéletéből [?!], és amely pont nem 
valósult meg.  

Mint azt a kiáltványban olvastuk, nem a közéletből kell őket 
kizárni, hanem a hatalmi szférából.  

                                                                                                         
 
44 http://www.erdon.ro/hirek/romania/cikk/tokes-az-rmdsz-volt-
szekusokat-futtat/cn/news-20100301-12571108; 2010. márc. 1. 
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Nem vagyok jogász, de úgy hallottam: nem a bíróság, 
hanem az ügyészség vizsgálódik, kérés, följelentés alapján, 
vagy saját hatáskörön belül. Ha valaki egy sajtótájékoztatón 
kijelent valamit, az még nem ok arra, hogy az illetékes jogi 
fórum eljárjon.  

Leszögezhetjük: a kérdés lebegtetése évek/hónapok óta 
napirenden van. Ám a civil társadalom lustább fele nem 
foglalkozik a témával. Aki szorgalmazza, annak ez nem ügy, 
hanem ürügy. – A parlament pedig nem sietett megoldani a 
kérdést. Ticu Dumitrescu éveken keresztül lobbizott az 
átvilágítási törvény megszavazásáért, de megoldani nem tudta 
(okai: 1. a szeku jobban lobbizott, mint ő; 2. sajnos, belehalt a 
harcba).  

* 
További, a témához kapcsolodó cikkek 
PAP ISTVÁN: SZEKUSDOSSZIÉKAT A VILÁGHÁLÓRA (2010. 

márc. 12.)  
A Kollektív Emlékezet Virtuális Gyűjteménye elnevezésű 

internetes honlap létrehozását kezdeményezi Tőkés László EP-
képviselő a Securitate arhívumaiban őrzött dokumentumok 
közzététele érdekében. 

Az internetes gyűjteményben azok az iratok kapnának 
helyet, melyeket a polgárok kikértek és meg is kaptak a 
CNSAS-tól, emellett visszaemlékezések, vallomások stb. 
egészítenék ki a gyűjteményt. Tőkés László EP-képviselő 
felhívást intézett mindazokhoz a polgárokhoz, akik kikérték 
dossziéjukat a CNSAS-tól, hogy a világhálón egy közös 
felületre gyűjtsék össze a már hozzáférhető dokumentumokat. 
Ezeket az iratokat bárki tanulmányozhatná. Szilágyi Zsolt, az 
EMNT alelnöke hozzátette, hogy a virtuális gyűjtemény 
megvalósítása érdekében egy munkacsoportot kívánnak 
létrehozni, a Társadalmi Párbeszédért Csoport (GDS) és a 



 

 136 
 

Száműzöttek Emlékét Ápoló Bizottság pedig már kifejezték 
készségüket, hogy ebben a projektben segédkeznének.  

  
Tegnapi nagyváradi sajtótájékoztatóján Tőkés László 

meglepetésének adott hangot amiatt, hogy míg eddig azért 
bírálták, mert csak az informátorokat leplezte le, most, hogy a 
tartótisztek névsorát hozza nyilvánosságra, hasonló támadások 
érik. Tőkés szerint ebben a vonatkozásban szembeötlő az 
RMDSz és a CE-Szövetség összefonódása, és a KREK Bihari 
Lelkészértekezletén is nagy volt a ’háborgás’, de a felsorolt 
szervezetek és intézmények, melyek az átvilágítás ellenében 
szólaltak meg az utóbbi időben „rendszerint a bűnbánat–
bűnbocsánat keresztény elvével igazolják a volt besúgók iránti cinkos 
viszonyulásukat, megfeledkezve a besúgás és a Securitate 
kárvallottjairól” – fogalmazott Tőkés. „Mit számít az, ha a 
szószékről azt mondja valaki, hogy sajnálja, hogy besúgó volt, 
tegyen konkrét lépéseket a bűnvallásra” – tette hozzá Tőkés, ez 
alkalommal is felszólítva a volt kollaboránsokat, hogy kérjék ki 
és tegyék közzé szekus-dossziéikat, ők maguk leplezzék le 
egykori tartótisztjeiket, és hozzák nyilvánosságra azok nevét, 
akikről jelentettek. 

  
Arra a kérdésünkre, hogy miért csak a Veres Kovács Attila 

és a Csomay Árpád tiszteletesek részletes dossziéit hozta 
nyilvánosságra legutóbb, Tőkés azt válaszolta, hogy„megvan az 
ideje mindennek, és a többi kollaboráns is sorra kerül, de ezek 
kirívó esetek, mert Veres Kovács Attila püspökhelyettes, 
Csomay Árpád pedig generális direktor volt.” Veres Kovács 
Attila azon nyilatkozatára, miszerint Tőkés Lászlót a személyes 
bosszú vezette ebben a cselekedetében, az EP-képviselő azt 
mondta: „erre a kérdésre nem méltó válaszolnom”, majd 
hozzátette: „nem én törekedtem az ő megbuktatására, hanem ő 
az enyémre. 1998-ban nem úgy történt volna semmi az 
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egyházban, ha idejében lelepleztük volna a szekusokat.” Azt is 
megkérdeztük tőle, hogy EP-képviselőként milyen alapja van 
ahhoz, hogy a református egyház szolgáiról dokumentumokat 
hozzon nyilvánosságra. – Tőkés László erre úgy reagált, hogy a 
román forradalomban és a kommunizmus megbuktatásában 
játszott szerepe morális alapot ad neki az átvilágítási folyamatban 
való részvételéhez, továbbá püspökként is elkötelezettje volt 
ennek a folyamatnak. [♦ Nota bene: az átvilágítási bizottságnak 
nem tagja a püspök! Lásd alább!] Szerinte mindenki, aki 
valamiképpen hozzá tud járulni az átvilágítási folyamathoz, 
meg kellene ezt tegye, és ő nem fog a továbbiakban sem konzultálni 
a református egyház vezetésével az újabb dokumentumok 
nyilvánosságra hozatala ügyében. [♦ Érdekes: ha valaki más tesz 
közzé róla szóló dokumentumot, az szekus diverzió!] Tőkés 
László azt elismerte, hogy a Veres-Kovács Attila és a Csomay 
Árpád nemrég nyilvánosságra hozott dossziéinak többségéhez 
még püspökként jutott hozzá. (…)45  

 
* 
TŐKÉS LÁSZLÓ SAJTÓIRODÁJÁNAK KÖZLEMÉNYE (2010. márc. 

12.)  
A Securitate tisztjeinek (136), illetve a tartótisztek, valamint 

kollaboránsaik és – közös – megfigyeltjeik együttes 
névjegyzékének (40) a nyilvánosságra hozatala, továbbá a 
Temesvári Kiáltvány 8. pontja érvényesítésének Bihar megyére tekintő 
kísérlete nagy felzúdulást keltett egyházi és közéletünk egyes 
köreiben. 

Egyebek mellett igen feltűnő az az összefonódás, mely – 
ebben a vonatkozásban – a bihari / nagyváradi RMDSz és a 

                                                 
45 http://www.erdon.ro/hirek/IM:erdon:news-
erdely/cikk/szekusdossziekat-a-vilaghalora/cn/news-20100312-
12380840 
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református egyház szolgáinak egy része között mutatkozik. 
Különösképpen kirívó, hogy a CE-Szövetség megszólaló 
képviselői – közvetve vagy közvetlenül – rendre a 
titkosszolgálati múlt átvilágítása ellenében szólalnak meg. A 
volt besúgók iránti cinkos viszonyulásukat rendszerint a bűnbánat–
bűnbocsánat keresztény elvével igazolják, fájdalmas módon 
megfeledkezvén a besúgás, illetve a Securitate kárvallottjairól 
és áldozatairól: a meghurcolt személyekről és családjaikról, az 
üldözöttek, a bebörtönzöttek – nem egyszer kivégzettek – 
ezreiről, a kommunizmus áldozatairól. Ugyanakkor a tönkretett 
társadalmi közbizalom és féltve szeretett Anyaszentegyházunk 
tönkretétele sem számít nekik. Azt is feledik egyben, hogy II. 
János Pál pápa merénylőjének ugyan megbocsátott, Ali 
Agcának azonban mindemellett törvényes börtönbüntetését le 
kellett töltenie. – Ez a fajta szemforgató ignorancia nem más, mint 
erkölcstelen bűnpártolás, mely hitünk tanításával semmiképpen sem 
egyeztethető össze. [♦ 1. Akkor én egy másik bibliát olvastam, 
nem azt, amit László atyámfia. Az enyémben a megbocsátásról 
több szó esik, mint a bosszúról. – Mert olyan is megesett, hogy 
Bányai Ferenc volt esperes beismerte a bűnét és bocsánatot kért, 
ám László testvérem nehezményezte az esetet. Az 
egyházközség presbitériumának címzett levélben „bűnpártoló 
határozatnak nevezte, hogy a világi vezetőtestület elfogadta 
Bányai gyülekezet előtt mondott bocsánatkérését”. (Nyugati 
Jelen, 2008. febr. 15.) – Szerintem ez már patológiás tünet. – 2. 
Ali Agca gyilkossági kísérlet vádjával ülte le a kirótt 
esztendőket; egy sima kollaboráns tettét mely paragrafus 
bünteti?]  

Az említett egyházi és RMDSz-es körök természetellenes 
együttállása és zajos közfelháborodása – mutatis mutandis – 
nagy mértékben emlékeztethet bennünket az SzDSz és az MSzP 
áldatlan frigyére, melyet egyébként – éppen mostanság – 
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méltóképpen megítél a nemzet, és majdan a történelem. [♦ 
Miért kell idekeverni a magyar politikát?]  

Tőkés László volt temesvári lelkipásztor meg van győződve 
arról, hogy egyházunkban a becsületes, a titkosszolgálati 
kollaborációnak ellenállott lelkészek és nem-lelkészi szolgák 
száma a címeres besúgók számát46 messze felülhaladja.  

 Arra nézve sincsen kétsége, hogy Egyházunk 
megítélésében a híveket a volt informátorok személye és 
ügynökösködése nem téveszti meg – hiszen igencsak szeretik 
az igazságot, másfelől pedig az egyház hit- és társadalomépítő, 
valamint nemzetmegtartó szerepének messzemenően 
tudatában vannak. (…)  

A volt szekustisztek kilétének felfedése kapcsán Tőkés 
László meglepetésének ad hangot a tapasztalható felháborodás 
láttán. Eddig azért bírálták, mert – úgymond – ’csak’ az 
informátorokat leplezte le. Most viszont a tartótisztek 
névsorának nyilvánosságra hozataláért is hasonló támadások 
érik. Reméli, hogy bár Sass Kálmán rehabilitációjának az 
előmozdítása fog az egyházi közvéleményben osztatlan 
egyetértéssel találkozni. 

Európai képviselőnk ezúton is javasolja és szorgalmazza, 
hogy az igazságtétel és a belső egyházi megtisztulás érdekében 
a volt kollaboránsok:  

– Kérjék ki és tegyék közzé szekus-dossziéikat. 
– Ők maguk leplezzék le egykori tartótisztjeiket.  
– Hozzák nyilvánosságra azok nevét, akikről jelentettek.  

                                                 
46 A KREK-ben kb. 300 lelkész tevékenykedik, ebből T. L. szerint 2008-
ban „összesen 16 református lelkészi személyről bizonyosodott be, 
hogy együttműködtek a Szekuritatéval” (http://stud-theol.blogspot. 
com/2010/04/tokes-az-atvilagitas-resze.html)  
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– Az előbbiek értelmében – és több, idevágó egyházi körlevél 
felszólításának megfelelően – jelentkezzenek az illetékes 
egyházkerületi hatóságnál. 

(www.erdely.ma/dokumentum.php?id=66268)  
 
A fenti sajtóközleményhez az internetes fórumon szép 

számú kommentárt fűztek, helyszűke miatt csak kettőt idéznék, 
töredékesen.  

Pázmány Attila (2010. márc. 13.) 
A Bibliában azt olvassuk, hogy ha vétkezik a felebarátunk, 

akkor a következő lépcsőfokokat kell végigjárnunk a 
fokozatosságot betartva: 

1. Először vegyük ki a gerendát a szemünkből, és utána 
gondoljunk a felebarátunk szemében lévő szálkára. 

2. Utána menjünk el a felebarátunkhoz, és négyszemközt 
intsük meg. 

3. Ha ez nem használ, vegyünk magunk mellé két tanút, és 
úgy intsük meg. 

4. Végső esetben tárjuk az ügyet a gyülekezet elé. 
Tőkés László ezért több szempontból is vétkezett, mert 

szembehelyezkedett a Bibliával többek között az alábbiak 
szerint: 

– Nem tartotta be a fokozatosság elvét, sőt túllépett a Biblia 
által felállított határon, amikor a nyilvánosság elé tárta az ő 
felebarátainak dolgát. 

– A KREK átvilágító bizottságának a hatáskörébe lépett – 
illetéktelenül.  

Joggal tevődik fel a kérdés ezek után, hogyan kellett volna 
cselekednie Tőkés Lászlónak? A Bibliában azt olvassuk, hogy 
volt egy Máté nevű vámszedő, aki egy, a Tőkés László által oly 
nagyon – és jogosan – elítélt (egyháztól és nemzettől) idegen 
hatalommal szövetkezett, ezért hazaárulónak is tartották. Jézus 
Krisztus azonban szeretettel fordult hozzá, és elment a házához 
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vacsorázni, magára vonva ezzel a farizeusok haragját. Minden 
bizonnyal a Tőkés Lászlóét is. A vámszedő azonban önként 
előállt és bevallotta a bűneit, sőt elhatározta, hogy sokszorosan 
jóváteszi, amit elkövetett. Jézus Krisztus elfogadta ennek az 
embernek a bűnbánatát. Tőkés Lászlótól mindenekelőtt abban 
különbözik Jézus Krisztus, hogy nem leplezte le a vámszedőt, 
hanem várt, amíg megtér. 

Tőkés László nehéz igát vesz magára, amikor az ítélet vagy 
igazságszolgáltatás felelősségét magára veszi. Jogosan 
kérdezzük: ki tette őt bíróvá mirajtunk? Még ha igazunk is van, 
ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk. Amilyen ítélettel ítélünk, 
olyannal fogunk megítéltetni. Ha Tőkés László igazságos, jól 
teszi, vele is igazságos lesz az Ítélő Bíró. Jaj pedig annak, aki 
igazságosan ítéltetik meg, és nincs számára kegyelem! 

 
Pázmány Attila (2010. márc. 14.) Egyetértek azzal, hogy a 

múlttal, a valamikori (és talán most is) kommunistákat 
valahogy szembesíteni kell a tetteikkel. A gond Tőkés Lászlóval 
van. Tévedés azt állítani, hogy „valakinek le kell már 20 év után 
lepleznie és felelősségre kell vonnia a kommunista diktatúra 
besúgóit”, mert erre nem Tőkés László a hivatott, hanem a 
KREK átvilágító bizottsága. Tőkés László csupán 
belekontárkodott valahogy a munkájukba, (…) párhuzamosan 
és felhatalmazás nélkül végzi az átvilágító bizottság munkáját 
(…).  

* 
Egy röpke hónap után újabb hír jelzi, hogy László atyánkfia 

– a retrográd erők aknamunkája ellenére – tántoríthatatlan híve 
az átvilágításnak (el- és leszámolásnak). Annak idején Balogh 
Edgárék sokkal operatívabbak voltak, nem vártak húsz évet a 
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tisztogatási kampánnyal. Önvizsgálatot hirdettek, de nem magukra 
vonatkoztatták.47  

 
Tőkés László: „Az átvilágítás része a rendszerváltásnak” 

(2010. ápr. 16.) 
Nagyváradi EP-irodájában sajtótájékoztatót tartott Tőkés 

László, melynek fő témája a kommunista és a titkosszolgálati 
múlttal való szembenézés, illetve az ezek visszahúzó 
örökségétől való szabadulás volt. Azon meggyőződésének 
adott hangot, hogy a rendszerváltozásnak része kell legyen az 
átvilágítás, mert ha nem vágjuk el a kommunizmus és a 
demokrácia közötti szálakat, akkor meghosszabítjuk előbbinek 
a folytonosságát. (…) A volt püspök meglátásában az 
átvilágítás folytatása komoly ellenállásba ütközik, mert a 
legutóbbi leleplezések nyomán sokan éles ellentámadása 
lendültek, és ’közvetlen módon vagy különféle lejáratási 
módszerekkel próbálják akadályozni az igazság feltárását’. 
Meggyőződése: bizonnyal feltételezhető, hogy a szekustisztek, 
illetve volt tartótisztek megnevesítése őket magukat, valamint 
egykori és jelenlegi (?) kollaboránsaikat is erőteljesen 
aktivizálta. (…) szerinte a politikai és az egyházi oldalon is, őt 
lejárató megnyilatkozások, aknamunkák tapasztalhatóak, példaként 
név szerint említette Lakatos Péter RMDSz-es parlamenti 
képviselőt, az ’MPP-szócső’ Polgári Élet című újságot, Veres-
Kovács Attila várad-olaszi lelkipásztort, Visky István bihari 
lelkészértekezleti elnököt, Bátori Gyula volt gencsi lelkipásztort 
és Balogh Béla volt kolozsvári tiszteletest.48 

                                                 
47 Vesd össze: B. E.: Tisztító önvizsgálat ideje jött el. Világosság, 1947. 
máj. 26. 
48 http://stud-theol.blogspot.com/2010/04/tokes-az-atvilagitas-
resze.html 
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Láthatjuk: a sajtótájékoztatóknak állandó refrénje az ellene 
irányuló ’aknamunka’, ez nem más, mint az egocentrizmus ékes 
bizonyítéka.  

 
No, de hallgattassék meg a másik oldal is, nézzünk egy 

korábbi szöveget (2009. júl. 2.), amelynek a szerzője – Forró 
László előadótanácsos, T. L. táborából – megmagyarázza, hogy 
miért van szükség az átvilágításra.  

 
MÚLT ÉS JELEN – A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS 

EGYHÁZKERÜLETBEN  
Mindenekelőtt jó tudni azt, hogy az Egyház nem tud jobb 

lenni, mint az a társadalom, amelyből vétetett, papjaival és 
híveivel együtt. Mégis hivatása, hogy jobb legyen! 

A Szigorúan ellenőrzött evangélium [Molnár János könyve a 
ref. egyház kollaboránsairól] első kötete megjelenése után, 
illetve a CNSAS által kiadott dokumentumok nyomán, 
örvendek annak, hogy a Református Egyház jobb tudott lenni. 
Azzal a híreszteléssel ellentétben, miszerint minden lelkész 
besúgó volt, nagyobb része sosem lett hűtlen esküjéhez, vagy 
pedig ’kijátszva’ a letűnt rendszer titkosszolgálatát, sosem lett 
áruló. 

Két dolog vetődik fel: egyik az, hogy mégiscsak lehetséges 
volt az ellenállás, s a másik rögtön ebből következik: annál 
nagyobb azoknak bűne, akik pénzért, állásért, karrierért 
vállalták az ateizmus szolgálatát.  

A tisztánlátáshoz hozzátartozik az, hogy a KREK, jelesen 
Tőkés László püspök a kezdet kezdetétől szorgalmazta a múlt 
lezárását, mind az egyházkerületi testületi gyűléseken 
(közgyűlés, zsinat), mind a nemzetközi fórumokon 
(Edinborough, 1995; Nagyváradi RVSz gyűlés, 2002; RVSz 
ghánai nagygyűlése, 2004; Trondheim, 2003; Nagyszeben, 2007; 
Healing of Memories konferenciasorozat stb.). 
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1990–2008 között minden érintett számolhatott azzal, hogy 
előbb-utóbb sor fog kerülni a múlt feltárására.  

Ez időszakban egyetlen sikernek az számított, hogy az 1998-
as egyházi tisztújításokon minden jelöltnek nyilatkoznia kellett 
arról, hogy együttműködött-e valaha az ateista diktatúra 
szerveivel. Ez az iratanyag egyöntetűen azt tartalmazza, hogy 
mindenki ’tiszta’, és soha semmi köze nem volt a hírhedt 
Securitatéhoz.  

Ez a csekély részeredmény elég ahhoz, hogy az ügynökök 
aktivizálódjanak és kezdjék elhinteni a konkolyt, miszerint épp 
Tőkés püspök volt a rendszer embere (a szatmári zsinattól az 
Alison Mutler perig). Az a tény, hogy az önkéntes átvilágításnak 
az égvilágon semmi eredménye nem volt, jelzi, hogy a 
kollaboránsok bíztak az Ortodox Egyház ellenállásában és 
hitték azt, hogy az egyházi embereket soha nem fogják 
átvilágítani. A CNSAS irattárának megnyitásával egyre 
nyilvánvalóbb lett az, hogy ami késett, nem múlik.  

Az első részeredmények megjöttével kiment az utolsó 
körlevél, melyben felszólítják a volt kollaboránsokat a 
bűnbánatra és bűnvallásra. Ekkor még belsőleg rendezhető 
lehetne a kérdés. 

Könnyű kitalálni: a körlevelet válaszra sem méltatták, 
ellenben beindult az a propaganda-hadjárat, melynek lényege az, 
hogy aki ezt az ügyet ’piszkálja’, az rosszat tesz az egyháznak 
(nincs megbékélés; az a látszat, hogy csak a Református 
Egyházban voltak besúgók), a saját piszkos ügyeit akarja 
elfedni (’Tőkés László nem is püspök’), nem szabályosan és 
egyházhoz méltóan teszi.  

Ez az ellenreakció döbbenetes! A dokumentumok mégis 
kikerültek. Ami kirajzolódik, az egyszerre félelmetes és 
egyszerre vigasztaló. Mert kiderült, hogy voltak lelkészek, akik 
a Securitatéval való együttműködést megtagadták. Voltak, akik 
kényszer alatt jelentettek arról, hogy fehér inget és fekete cipőt 
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viselt a megfigyelt, csupa olyat, mely használhatatlan és 
közömbös dolog, és őket a besúgói állományból leszerelték, 
mint használhatatlant.  

30 esztendő távlatából nehéz objektíven ítélkezni, s mégis az 
eddigi kategóriákba tartozók előttem naggyá lettek.  

Akik minden zaklatás és nyomorgatás dacára megtagadták 
az együttműködést, azok értelemszerűen hősök, de nem 
csökkent értékűek azok sem, akik ’szamárságokat’ jelentve 
’kirúgatták’ magukat. Az utóbbiak közül sokan azt is megtették, 
hogy szóltak a célszemélynek arról, hogy jelenteniük kell, s 
több esetben közösen írták meg a jelentést.  

A vonalat valahol itt kellene meghúzni. Eddig még nem 
történt károkozás, eddig csak a vitézségről formát és a túlélésről 
példát látunk. A baj ott kezdődik, hogy néhányan önként – 
vagy zsarolhatóságuk miatt – jelentettek. Vagy azért, mert 
pénzt kaptak, vagy mert fajtalankodáson érték őket, s az akkori 
törvény szerint a börtönt próbálták kikerülni. 

Ezekre lehet rámondani azt, hogy obscurus homo, amit 
Szenczi Molnár Albert sehonnai bitang emberként fordított.  

A pénzért jelentő az erkölcstelenségén túl megtagadta 
lelkészi esküjét („az általam igaznak ismert református vallást 
sem félelemből, sem adományért, sem világi gazdagságért, sem 
egyéb más tekintetekért meg nem tagadom…” – részlet a 
lelkészi eskü szövegéből). A homoszexualitás bűnébe esetteket 
lehet, hogy a liberális világ elfogadja, de az Egyház nem 
tagadhatja meg az Igét és nem ismeri el annak természetes 
voltát. Mi történhet? Sok minden és kevés! Úgy érzem, hogy 
Egyházunk nincs felkészülve a kérdés rendezésére, ellenben 
Tőkés László püspöki tisztségéről való lemondásával kényszerhelyzetbe 
került és lépnie kell. [♦ 1. Nem kellett lemondania, megvárhatta 
volna amíg szépen kitelik a püspöki húsz esztendeje, s aztán 
kereshetett volna egy csöndes parókiát. 2. A kérdés rendezésére 
nem ő az illetékes, hanem az átvilágító bizottság, lásd alább! 3. 
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A kényszerhelyzetre való hivatkozásnak felmentés szaga van!] 
(…) 

Amennyiben olyan személy kerül vezető tisztségbe, aki még 
nem lepleződött le, csupán kimaradt az első körből, úgy 
tisztségbe jutása után nehéz elmozdítani. Aki viszont gyanúba 
keveredett, nem biztos, hogy lesz ideje tisztázni magát, s mire 
azt megteheti, már nem lesz alkalma versenybe szállni.  

Az a véleményem, hogy – minden adat összevetésével – 
meg kell rendezni az egyházi kollaboránsok nyilvános 
’nürnbergi perét’, egyelőre csupán elmélet marad. 
Egyházjogilag nézve három szankcionálási lehetőség van. 

1. Fegyelmi eljárás beindítása a volt kollaboránsok ellen, 
mert egyrészt megtagadta lelkészi esküjét, másrészt az 1998-as 
nyilatkozatában eltitkolta múltját és ezzel becsapta Egyházát. 

2. Az önként, vagy zsarolhatóságuk miatt jelentők az 
Egyházat sértve, annak kárára jártak el és a jelenleg érvényes 
Választási Szabályzat szerint semmiféle tisztségre nem 
jelölhetők. (Választási Szabályzat általános rendelkezései). 

3. Eklézsiakövetés. 
 
Következményeiben beláthatatlan a szekusügy rendezése és 

lezárása 
1. Felvetődik az anarchikus, kaotikus állapotok 

kialakulásának lehetősége, ugyanis a volt besúgók egyházi 
tisztségviselését nem lehet elfogadni. Személyesen ki-ki 
megtagadhatja az engedelmességet, mondván, hogy indítsanak 
ellene fegyelmi eljárást, csak azért, mert nem hajlandó elfogadni 
esküjét is megtagadó elöljárója iurisdictióját.  

2. Amennyiben a vonalat nem tudjuk jó helyen meghúzni, 
úgy elkezdődhet a ’boszorkányüldözés’. [♦ Nagyon kell 
vigyázni, hogy a dolgok ne fajuljanak odáig.] Természetesen itt 
számolni kell azzal, hogy az önkéntes és zsarolható besúgók be 
akarnak kerülni az ártalmatlanságokat jelentők kategóriájába. 
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El fog kezdődni a magyarázkodás, melyek szerint azt a pénzt 
nem is besúgási jutalomként kapták, zsarolhatóságuk csupán a 
piros-fehér-zöld lelkületük miatt volt lehetséges stb. Ezek 
inkább a negatív következmények, de folytatható a sor igazán 
pozitív következményekkel is. [♦ Korábban már idéztem, de 
igen helytálló megállapítás, tehát itt is megemlítem: „Az 
informátori jelentés nem arról szól, akiről írták, hanem arról 
szól, aki írta, a feljelentőről. Márpedig a feljelentő sokszor 
kitalált, értelmezett, félreértelmezett, tudatosan vagy 
tudatlanul, de elferdítette a tényeket. Ezeken a jelentéseken 
nem lehet eligazodni” – mondta Adam Michnik. (ÚMSz, 2010. 
máj. 7.) – Jó lenne ezt is figyelembe venni!]  

3. A szekusügy kényszerű nyilvánosság előtti tárgyalásával 
Református Egyházunk élen jár a megtisztulás útján, ráadásul 
nemcsak egyházi, de társadalmi szinten is. 

4. A múlt lezárásával lehet valós megújulás. 
Végül szeretném világossá tenni azt, hogy a kérdés rendezése 

nem a múlt okafogyott bolygatása, hanem – következményeit tekintve 
– a jövő pillére.  

(www.erdely.ma/hitvilag.php?id=54284&what=archivum)  
 
* 
Az érvelés jóhiszeműségét nem vitatom. Ennek jegyében még 

azt is elfogadom, hogy „a kérdés rendezése nem a múlt 
okafogyott bolygatása, hanem a jövő pillére”, bár van egy olyan 
sanda gyanúm, hogy a KREK bizonyos köreiben a bosszúvágy 
füstje lengi be az egész kérdéskört. Ezt azért merem mondani, 
mert úgy tapasztaltam: László atyámfia oly kitartással erőlteti a 
szekuslisták nyilvánosságra hozatalát, hogy az már túllépi a 
jövő pillérének sejtelmes árnyékát, s inkább a múlt bolygatását 
jelenti.  

Ő természetesen ellene mond az én megérzéseimnek, nem 
egy alkalommal kifejtette, hogy a szembenézés a múlttal 
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elkerülhetetlen, s ő ezért ragaszkodik az igazság kiderítéséhez, 
nem pedig bosszúvágyból vagy egyéb megfontolásból. Úgy 
véli, hogy a református egyház lusztrációja erős ellenállásba 
ütközik, de a munka folytatódni fog. (Krónika, 2010. ápr. 26.)  

Még van egy sejtésem: László testvérünkből hiányzik a 
megbocsátás erénye. Ő annak idején Csiha Kálmánnak se tudta 
megbocsátani azt, hogy a dési ügyben nem a szája íze szerinti 
megoldást javasolt. (Balogh Béla: 63. sz. jegyzet; bővebben lásd 
az Egy kis malőr c. alfejezetben.)  

Ismerünk viszont olyan lelkészeket, akikben megvan ez az 
erény. Példaként Richard Wurmbrandot említeném, aki 
tizennégy évig volt kommunista börtönök foglya, de amikor 
1990 után hazatért Romániába, a megbocsátás jeleként egy szál 
virágot helyezett Ceauşescu sírjára. Ezzel a gesztus értékű tettel 
gyakorlati példát adott az evangélium korrekt értelmezéséből. 

 
* 
Lássuk az együttműködésre vonatkozó szabályzat néhány 

részletét. (Harangszó 2010/6. sz.)  
A kommunista titkosszolgálattal való együttműködést vizsgáló 

Átvilágító Bizottság működési szabályzata. – A KREK 
Igazgatótanácsának 2009/28. sz. határozata (és a hozzátartozó 
végrehajtási utasítás). 

A KREK Igazgatótanácsa – saját hatáskörében – 5 tagú 
(plusz 3 póttag) Átvilágító Bizottságot (ÁB) hoz létre. Az ÁB 
működését, jog- és hatáskörét a 2. § rögzíti. Fontos szempont: az 
ÁB „kötelező módon meghallgatja az érintettet, és az esetleges 
tanúkat”.  

Az átvilágítás eredményeit és megállapításait zsinati szinten 
az EREK-kel egyezteti.  

A lezárt ügyek aktacsomóit az irattárban helyezik el, a 
végleges határozatot az Értesítőben nyilvánosságra hozzák. 
Nyilatkozási joga csak az ÁB elnökének van, akinek 
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jóváhagyásával – rendkívüli esetben – a végleges határozatot a 
világi sajtóban is közölni lehet.  

Az átvilágítás rendjén (3. §) az enyhítő és súlyosbító 
körülményeket egyaránt figyelembe veszik. A határozat kitér a 
’kirótt’ elmarasztalás mértékére is: ez az érintett személy szóbeli 
megintésétől (c. pont), a Közgyűlés előtti nyilvános bűnvallásig 
(g. pont) terjed. A c–g pontokban hozott határozat esetében az 
elmarasztalt szolgálati helyén marad, választással elnyert 
tisztségeit megtarthatja. Súlyosabb esetekben a h–k pontokban 
leírtakat alkalmazzák, a legsúlyosabb a fegyelmi eljárás 
beindítása.  

Fellebbezési fórumok: egyházkerületi, (majd) zsinati 
fegyelmi bizottság.  

 
A két oldalnyi szabályzatban nem fordul elő sem a püspök 

szó, sem Tőkés László neve. Nem (pót)tagja az ÁB-nek. 
Egyetlen kötelesség hárul rá: lelkészként a határozat 
megjelenésétől számított két hónapon belül (kvázi: 2010. május 
végéig) le kell(ett) adnia a CNSAS-tól kikért személyes 
iratgyűjtőjét az esperesének, aki az ÁB-hez továbbítja (a formai 
szabályok betartásával).  

Ha nem adta le, akkor a bizottság (a végrehajtási utasítás 2 
pontja alapján) a CNSAS-törvény alapján átvilágítja. A CNSAS 
határozata megjelenik a Partiumi Közlönyben és publikussá 
válik.  

Tehát László atyánkfia – a KREK lelkészeként – semmiféle 
jogot nem formálhat arra, hogy a társai átvilágítását 
szorgalmazza, sürgesse. Ezt nálam kompetensebb emberek is 
így gondolják: „Visky István, a Bihari Református 
Egyházmegye Lelkészértekezletének elnöke 
elfogadhatatlannak, értelmetlennek és megbotránkoztatónak, az 
egyház életébe való súlyos beavatkozásnak nevezi Tőkés 
tényfeltárását. A lelkész úgy véli, ezeket az ügyeket a KREK 
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átvilágító bizottságának kellene kivizsgálnia, volt püspöke 
módszerét pedig ’nyilvános és módszeres megalázásoknak’ 
tartja.” (Bírálják Tőkés László leleplezéseit. Krónika, 2010. márc. 
10.) 

Talán a ’forradalom szikrájaként’ jogot formálhatna a 
megtisztulás sürgetésére, de – sokak véleménye alapján 
mondom –: ezt az erkölcsi tőkét ő már rég elpallta.  

EP-képviselőként sem sürgethet, mert a KREK önálló jogi 
személy, ’akinek’ az autonómiájába beavatkozni: illetlenség. – 
De úgy lehet, lobbizni már megtanult Brüsszelben, mert az 
átvilágítási kampány fontos állomáshoz jutott: a Krónika, 2010. 
márc. 12-i híradása szerint Kolozsvárott megalakult az erdélyi 
magyar történelmi egyházak átvilágítási és közelmúlt-kutatási 
Szakmai Egyeztető Fóruma (SzEF). Ebbe a protestáns egyházak 
(ref., unitárius, evangélikus) delegáltak résztvevőket, a 
katolikus és baptista egyházak képviselői „visszautasították a 
felkínált együttműködési lehetőséget”.  

E tényt tudomásul vette T. L., de hat héttel később is még 
azt sérelmezte (Krónika, 2010. ápr. 26.), hogy a katolikusok nem 
kívánnak részt venni az átvilágításban. Atyánkfiának tudnia 
kell, az egyházaknak (legyenek azok hierarchikusak avagy 
presbiteriek) megvannak az eszközeik ahhoz, hogy saját 
portájukon belül rendezzék el a lelkiismereti gondjaikat. 
Közismert példát mondok: a börtönből 1955-ben kiszabadult 
Márton Áron hatásosan oldotta meg a szembenézést és 
elszámoltatást; az ún. békemozgalom felé elhajlott papjait lelki 
gyakorlatra és gyónásra rendelte, majd körlevélben 
megbocsátást hirdetett.  

Korábbi példákból tudjuk: László atyánkfia nem a 
megbocsátás híve, ő inkább a diktatúrákra oly jellemző elvet – 
’oszd meg és uralkodj’ – tartja követendő eszmének. 

* 
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[Utólagos pótlás. – 2011 februárjában figyelmeztettek arra, 
hogy a témához kapcsolódó cikk jelent meg az erdélyi ref. 
folyóiratban: Buzogány Dezső: Az Állambiztonsági Szolgálat 
levéltárában lévő egyháztörténeti anyag feltárása és kutatása. 
(Ref. Szemle, 2010. 5. sz. 526–539. p.) A tanulmányt mindenkinek 
ajánlom, aki az egyházak és a Securitate kapcsolatával 
foglalkozik. Néhány gondolatot idéznék az írásból. – Az 
Állambiztonsági Szolgálat (ÁBSz) levéltári anyagában rengeteg 
a személyekre vonatkozó adat. A dossziék tanulmányozása 
során „igen nagy fegyelmezettség, körültekintés és óvatosság 
szükséges, hiszen a vizsgálódás könnyen leleplezésbe és 
megbélyegzésbe csaphat át. Az elmúlt időszakban több ilyen 
jellegű írás és könyv is megjelent, bel- és külföldön egyaránt. A 
leleplezés és a megbélyegzés műfaját viszont nem ismeri sem a 
történetírás, sem az egyháztörténelem. Az a politika műfaja. 
Nekünk viszont ennél sokkal többre van szükségünk. 
Elsődleges szempontunk tehát nem az, hogy lerántsuk a leplet 
erről vagy arról az ügynökről, vagy együttműködőről. Ez 
legfeljebb kuriózum lehet, de nem szolgálja a történetírás 
célját.” (I.m.: 527.) – Helyszűke miatt nem idézem tovább, csak 
jelzem, hogy a szerző külön alfejezetet szentelt a jelentések 
hitelének, valamint az ügynökök motivációjának! Ez utóbbi 
részben olvasható a köv. kulcsmondat: „Lelkészi státusát 
senkitől sem vonták meg azért, mert visszautasította az 
együttműködést, amelynek pl. püspöki, esperesi, teológiai 
tanári vagy bármilyen más egyházi hivatal lett volna a 
jutalma.”]  

* 
Végszóra megszületett a lusztrációs törvény is (2010. máj. 

19.) 
Nem az eredeti szöveg, hanem egy újságcikk alapján 

ismertetem.  
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Húsz évvel a rendszerváltást követően, négy évvel a 
jogszabály szenátusi elfogadása után a képviselőház is (203 
IGEN, 40 NEM szavazat és 12 tartózkodás mellett) elfogadta az 
átvilágítási törvényt, amelynek fő célja az, hogy megtisztítsa a 
politikai és a közéletet a kommunista rendszer működtetőitől és 
kiszolgálóitól. A jogszabály értelmében öt évre kizárhatók 
[mikortól számítva, kérdem illő tisztelettel – K. P.] a közhivatalok 
gyakorlásából mindazok, akik 1945. március 6. és 1989. december 
22. között részesei voltak a kommunista rezsim hatalmi 
struktúráinak és elnyomó gépezetének. 

A jogszabály felsorolja, mely tisztségek betöltői tartoznak 
ebbe a kategóriába. Így a törvény hatálya alá esnek mindazok, 
akik vezetői tisztséget töltöttek be a RMP, RKP, IMSz, KISz 
keretében, valamint azok, akik ezen szervezetek fizetett 
aktivistái voltak akár országos, akár regionális szinten. További 
kategóriák: egykori államtanácsi, minisztertanácsi tagok, 
államtitkárok, néptanácsi vezetők, kommunista diákszervezeti 
elnökök és alelnökök, a legfelsőbb bíróság, a milícia egykori 
vezetői. Valamint a pártakadémia egykori vezetői és mindazok, 
akik bizonyíthatóan tagjai voltak a Securitaténak, vagy 
együttműködtek a kommunista titkosrendőrséggel.  

A jogszabály második cikkelye értelmében az érintett 
személyek öt évig nem tölthetnek be sem államfői, sem 
képviselői, sem kormány-, sem polgármesteri vagy 
alpolgármesteri, sem önkormányzati képviselői, sem bíró vagy 
ügyészi, sem egyéb állami tisztséget. (Nota bene: a szenátusban 
elfogadott verzió szerint az eltiltás tíz évre szólt.)  

A lusztrációs törvényt az 1990-es Temesvári kiáltvány 8. 
pontja alapján terjesztették be. A jogszabály elfogadását 
Constantin Ticu Dumitrescu és George Şerban kezdeményezte 
a parlamentben 1994-ben, majd 1997-ben. A Nemzeti Liberális 
Párt javaslatára a szenátus 2006-ban elfogadta a jogszabályt, 
amely aztán négy évre elakadt a képviselőházban. „A 



 

 153 
 

jogszabály beterjesztője, Eugen Nicolăescu liberális szenátor 
szerint az még ebben a formában is fontos, és nem tekinthető 
elkésettnek, mivel egy elvet képvisel. Emlékeztetett: 1991-ben 
Csehszlovákia, majd később Magyarország és Lengyelország is 
keresztülment ezen a folyamaton, és felidézte Václav Havel 
korábbi cseh elnök szavait, aki szerint évtizedekre van szükség, 
hogy az emberek elméjéből eltűnjön a kommunizmus.” 
(Krónika, 2010. máj. 20.) 

 
Vajon húsz évvel a fordulat után milyen erkölcsnemesítő, 

közhangulat-nyugtató hatása lehet annak a törvénynek, amely 
nem is léphet életbe, mert az alkotmánybíróság leszavazta (puff 
neki!)? Hányan élnek még azok közül, akik az RMP-ben (1965 
előtt!) viseltek felelős tisztséget, s még ma is potenciális 
tisztségviselők lennének? Úgy hiszem: egy sem. Nem baj, fő, 
hogy az elv győzedelmeskedett. – Más: Iosif Boda továbbra is 
vidáman kommentálhatja a bukaresti tévében a heti politikai 
eseményeket, mert nem volt a pártakadémia egykori vezetője, 
csak tanára (ha jól tudom), s a tévéguruság sem számít 
köztisztségnek (bár manipulálni onnan is remekül lehet). Vajha 
Silviu Brucan megérte volna ezt a ’langyos víz’-törvényt, az ő 
esetében felmentésnek számítana-e a tény, hogy 1989 előtt – a 
’hatok’ tagjaként – már disszidens volt, aki belülről rágta a 
kommunizmus életfontosságú szerveit? S akkor még nem 
végeztem: vonatkozik-e a törvény a KREK lelkészeire, 
köztisztségnek számít-e a parókus lelkész vagy esperes?  

Ha nem, akkor a KREK átvilágítási bizottsága végzi el azt a 
felelősségteljes munkát, amely – sok emberi önérzet és méltóság 
megtaposása árán – tiszta vizet önt a pohárba. A közvélemény 
pedig megnyugszik és végre nekiállhatunk valami hasznos, 
építő jellegű dolognak is.  

Ámde addig sok van még! Ugyanis oly nehéz az ocsút a 
tiszta búzától elválasztani, hogy azt a mesehősök is a 
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hangyákra bízzák. Merthogy létezik ’bevarrt’ személy, aki 
kényszerűségből jelentgetett és önként beállt, örömmel 
sugdosódó ember. Továbbá: számtalan esetben kiderült, hogy a 
dossziékat manipulálták, a vallomások hazudnak, vagy nem 
mindig a valóságot tükrözik. (Ez az egyik fő érve a katolikus 
egyháznak is – Nem szentírás a szekus jelentés. Krónika, 2010. 
márc. 15. –, amely így elejét veszi a ’dokumentumokkal igazolt’ 
boszorkányüldözésnek.)  

A boszorkányok megrostálásánál némi segítséget jelenthet 
az a 2008-ban hozott egyházkerületi közgyűlési határozat, 
amely kimondta: csak az számít besúgónak, aki pénzt kapott a 
szolgálataiért.  

Aztán föltevődik a kérdés: a kihallgatások hatására nem 
támad-e néhány fickónak üldözési mániája, s ennek hatására 
menedékjogot kér majd Albániában? Tetszik még emlékezni: 
1989. dec. 26. után a bukaresti szekusok kisded csapata kért 
menedéket Svédországban, azzal az ürüggyel, hogy őket itthon 
üldözik. És ez igaz volt.  

A jelenlegi (2010. júl.) állapot: mindenki hozza be az iratait, 
aztán majd szólunk, hogy mikor jöhet beszélőre. A meló eltart 
majd jó ideig, de – örök haszon – ’amíg ezt csináljuk, addig nem 
foglalkozunk mással’. Ami már látható és olvasható: sajtóvita, 
pró és kontra vélemények áradata, az igazság pedig valahol a 
ködfelhő alatt lappang.  

A végeredmény bizonytalan.  
Tanácsot ne várjon tőlem az olvasó. A véleményemet pedig tíz 

évvel ezelőtt megírtam, annak ürügyén, hogy Péter Ferenc (volt 
állambiztonsági alkalmazott) interjút49 adott Balogh Júliának 1994-

                                                 
49 
http://xa.yimg.com/kq/groups/3051656/1913464581/name/A+secu
ritate+es+a+magyarok 
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ben, s abban elmondott néhány részletet a lehallgatások technikájáról 
és miértjéről, ugyanakkor néhány közismert emberről is elmesélt 
olyan dolgokat, amiből aztán jó kis mosakodás meg vita lett (mindez 
csak 1998-ben, mert B. J. akkor tette közzé a sajtóban az interjút).  

Volt, akit (tanúk bizonyították!) P. F. ártatlanul bélyegezett 
meg, volt, akit ’érdemei’ fölsorolásával. Egyeseket a közvetlen 
környezete védett meg; akinek nem akadt prókátora, az 
önmagát mentegette. (Az összesítést lásd: RMSz, 1999. febr. 11.)  

Akkori cikkemet így zártam – most sem tudok különbet 
mondani, bár azóta a szekusok már kiadtak néhány köbméter iratot a 
kezükből –: „A kérdés marad: mit tegyünk a volt szekusokkal? 
Gyakorlatilag támadhatatlanok és sérthetetlenek, mert ők figyeltek 
minket, nem mi őket. A bizonyítékok az ő kezükben vannak, nem a 
miénkben. Ők azt is tudták, mennyi mákkal eszem a laskát, én azt 
sem, hogy a kártyapartnereim között ki volt a ’szolgálatos fül’. S – 
mint mondám – az irattár kulcsa továbbra is náluk van. Ők a 
birtokukban lévő információ hatalmában bíznak. De szolgáljon 
vigaszként: az irattárakat megemésztheti a tűz, az elektronikus 
információt pedig egy icipici számítógépvírus is megsemmisítheti. 
Az örök rongy emberek ellen csupán a lassú Life-baktérium segít.” 
(RMSz, 1999. febr. 18.) – Magyarán: az idő fogja ezt is megoldani, 
akárcsak a többi súlyos gondot.  

* 
Nem tudom objektíven méltatni az EP-alelnök legfrissebb 

akcióját, mert amit elkövet, az már orvosi eset: minden bokorban 
szekust lát. 2010. júl. 16-án a magyar fővárosban tartott 
sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy „nemzetbizonsági kockázatot 
jelentenek azok a romániai volt besúgók, akik külföldre, többek 
között Magyarországra települtek át.” (Krónika, 2010. júl. 19.; a cikk 
előcíme: Az EP-alelnök a külföldön élő besúgóktól tart.) – Példaként 
a Budapestre áttelepedett sógorát említette, aki annak idején Stelian 
néven jelentgetett a Tőkés család tagjairól és ’magyar szellemi élet 
képviselőiről’. Stelian és a nemzetbiztonság, nahát… 



 

 156 
 

Az egyházi és pártállami átvilágítást egyszerre kell elvégezni, 
mondja Tőkés alelnök úr, feledve, hogy a (megtorpedózott) román 
lusztrációs törvény és a KREK átvilágítási szabályzata két külön 
területen érvényes, az egyházi szabály nem érvényes a civilekre és 
viszont; továbbá a két okirat csak Románia területén érvényes. Tehát 
Magyarországon így fölvetni a kérdést enyhe mosolyt fakaszt az értő 
újságolvasó szájára… De buzogni, sertepertélni, sajtótájékoztatni 
továbbra is szabad, elvégre a fizetést nem adják ingyen.  

 
Az ifjabb lelkészgeneráció egyik képviselője így vélekedik az 

átvilágítás témájáról.  
Visky István: „Úgy érzem, továbbra sem merünk szembenézni 

az alapkérdéssel: azzal, hogy az Egyház milyen módon rendezi a 
dolgait. A református egyház szembe kell nézzen a saját múltjával. Ez 
nem választható lehetősége, hanem kötelessége. Ennek viszont 
megvan a maga evangéliumi mértéke és módja. Ettől eltekinteni 
veszélyes és önpusztító dolog. A lelkészi kar nagyobbik része nem 
érintett ebben a kérdésben, mivel még gyermek volt 1989-ben, most 
viszont tisztán, egyéni érdekek befolyása nélkül szeretné látni a 
múltat, és az Igazság megtalálását az Egyház számára egyedül 
járható evangéliumi módon tudja csak elfogadni. Ettől nem válik 
sem kollaboránssá, sem bűnpártolóvá, sem pedig egyház- és 
magyarságellenes posztkommunistává, sőt, püspök sem akar lenni, 
csupán józanságról tesz bizonyságot. A lelkészi kar nagyobbik része 
hisz abban, hogy az Egyházban egyházi módon is lehet a dolgokat 
rendezni, a szekuláris nyilvánosság segítségül hívása nélkül. (…)”50  

Legyen ez a zárszó. 
 
 
 

                                                 
50 www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/atvilagitas-csak-az-
egyhazon-belul; 2009. júl. 13. 
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PÜSPÖKVÁLASZTÁS(OK) 
 
Kérdés: miként lehet új főnököt (államelnököt, párttitkárt, 

téeszelnököt, püspököt) kinevezni vagy megválasztani? A 
válasz: ha üresedés esete forog fenn, vagyis ha az előző főnök 
lemondott, lejárt a mandátuma, ismeretlen helyre távozott, 
nyugdíjazták vagy elhalálozott. Annak nincs jelentősége, hogy a 
halál természetes-e avagy erőszakos – Iliescuról tudjuk, hogy az 
előző főnök hirtelen halála miatt lehetett államfő, nézzük meg, 
mi történt a KREK és Tőkés László esetében.  

A Ceauşescu házaspár kivégzése (1989. dec. 25.) után 
megkezdődött az átrendeződés, de december utolsó napjaiban 
még elég folyékony volt a helyzet: „December 29-én lelkészi 
megbeszélést tartottunk a püspöki hivatalban, amelyen több 
mint 30 lelkész vett részt, közöttük Tőkés László is, aki katonai 
kísérettel [!] érkezett Nagyváradra. És ez alkalommal egy 
dologban egyetértett minden résztvevő: az egyházi jogrend 
meg kell hogy maradjon arra az átmeneti időszakra, amíg 
tisztújítások lesznek, és amíg a zsinat tisztázza a református 
egyház Statútumának kérdését. Továbbá azt is tisztáztuk, hogy 
a püspök akadályoztatása esetén a nagyváradi ref. 
egyházkerület jog szerinti vezetője a rangidős egyházkerületi 
főjegyző lesz, a mi esetünkben Nógrádi Béla nagybányai 
esperes.” (Fazakas Sándor, a KREK akkori titkárának szavai, 
RMSz, 1990. jan. 9.) 

Pár nap múlva aztán megtudtuk, hogy a KREK előző 
püspöke lemondott és ismeretlen helyre távozott.  

Erről két információt is találtam: 1. Papp László „1990. 
január 1-jén ’lemondott püspöknek’ titulálva magát” 
(Eszenyeiné); 2. „1990. január 3-án bedobtak a volt vikárius 
Zsigmond József postaládájába egy borítékot. Papp László 
lemondó levele volt benne. (…) Kétségtelenül az ő saját kezű, 
hiteles aláírása szerepelt a dokumentumon. A levélpapíron 
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január 2-i keltezés állott, mi pedig 4-i dátummal iktattuk a 
püspöki hivatalban.” (RMSz, 1990. jan. 9.) – Tehát ez rendben 
van.51  

Haladjunk tovább, nézzük meg, ki lehet református püspök?  
Most ne bonyolódjunk bele abba, hogy a reformátusoknak 

nem lehet püspökük, az annak megfelelő egyházi rangnak 
szuperintendens volt a neve a 16–18. században. S ezt nemcsak a 
katolikus tanok mondják így, hanem Visky S. Béla ref. 
lelkipásztor, a teológia doktora, a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem tanára is úgy tudja: „olyan tisztség, hogy 
’püspök’, a református egyházban széles e világon nincs, 
magyar unikum ez is”. (Erdélyi Riport, 2007. márc. 22.) – 
Mindegy, így szoktuk meg, nem én fogom megváltoztatni a 
szokásokat. 

 

                                                 
51 Ejtsünk szót arról is, hogy miként mondatták le Nagy Gyula 
püspököt: „1989. december 23-án 14,30 órakor lakásomon felkeresett 
dr. Bartha Tibor római katolikus vallású ortopéd orvos, dr. Tőkés 
István veje, aki kérdésemre, hogy kinek a nevében vannak itt, kivett a 
zsebéből egy gyűrött trikolór karszalagot és azt az asztalra tette, majd 
Székely Csaba ref. egyháztag társaságában arra kényszerített, hogy 
azonnal írjak alá egy nyilatkozatot, mellyel visszavonulok püspöki 
tisztségemből. Ezt az adott körülmények között meg is tettem. A 
nyilatkozatot, melyet nevezettek magukkal vittek, már aznap este 
ismertette a budapesti Kossuth rádió és megjelent a Szabadság c. 
kolozsvári napilap dec. 24-i számában. Az egyház illetékes hivatalával 
a nyilatkozatot a mai napig sem közölték. – Közismert, hogy már 
1987. október 20-án, előrehaladott koromra és betegségemre való 
tekintettel bejelentettem az egyház illetékeseinek visszavonulási 
szándékomat, kérve az utódlásomról való gondoskodást, de ezt az 
állami hatóságok, akárcsak más hasonló esetben is, nem vették 
figyelembe.” (Szabadság, 1990. febr. 14.)  
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A püspök ’munkaköri leírását’ Pál apostol leveleiben is 
megtaláljuk, a következő formában:  

„1. Igaz beszéd ez: aki püspökségre törekszik magasztos 
dolgot kíván.  

2. A püspöknek azonban feddhetetlennek, egyszer 
nősültnek, józannak, megfontoltnak, mértéktartónak, 
vendégszeretőnek és a tanításra rátermettnek kell lennie.  

3. Ne legyen iszákos vagy erőszakoskodó, hanem megértő, 
békeszerető és nem kapzsi.  

4. Saját családjának legyen jó gondviselője, aki gyermekeit 
fegyelemre és teljes tisztességre neveli. 

5. Aki ui. saját házát nem tudja rendben tartani, hogyan 
tudná gondját viselni Isten egyházának? 

7. Legyen jó híre a kívülállók körében is, nehogy 
megszólják, és a sátán csapdájába essék.” (1Tim 3, 1-5,7) 

Az 1990-től máig eltelt esztendőkben kiderült, hogy a 
temesvári forradalom szikrája nem alkalmas a posztra, ugyanis 
a fentebbi erkölcsi követelmények nagyobb részének nem felel 
meg. Mindegy, visszacsinálni nem lehet.  

A romániai református egyház szabályzata sokkal kevesebb 
követelményt ír elő ebben a tekintetben, azok is inkább 
adminisztratív jellegűek. Az új szabályozások már arra is 
kiterjednek, hogy a szolgálati esztendők számát is 
meghatározzák (min. 15 év), de az 1990-ben érvényes Statútum 
még csak azt írta elő: „püspökké választható olyan lelkészi 
jellegű személy, aki állandó és önálló lelkipásztori vagy tanári 
állást tölt be. Tehát: a két képesítést igazoló oklevél (kispapi és 
nagypapi diploma), plusz a felszentelési igazolás elegendő, meg 
az, hogy az illető nem áll jogerős fegyelmi ítélet hatálya vagy 
kivizsgálás alatt. Szolgálati idő és egyéb megkötés nem volt.” 
(N. N. ny. esperes szíves közlése.)  
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Gondolom, hogy az érintett személy beleegyezése is kellett. 
Ez nem volt különösebb gond, tudjuk az érintett személy 
visszaemlékezéseiből.  

Korábban már idéztem ezt az epizódot. – A szatmári 
lelkészértekezleten (1990. január) 48 lelkész jelenlétében 
felkérték Tőkést, hogy vállalja el a püspöki tisztet. – T. L. 
kimondta ápertén: „Ez természetesen nem hivatalos jelölés. De 
én nem akarok abba a hibába esni, mint nem kevesen előttem. 
Papp Lászlót Váradon a rezsim ültette a püspöki székbe. Én 
nem akarok egy kedvező konjunktúra kreatúrájává válni. Tehát 
mindenképpen alávetem magam az egyházi jelölés és a 
törvényesség kívánalmainak. Természetesen állok az egyház 
rendelkezésére.” (Sáfrán: 33.) 

A szerénységnek ilyen csúcsait járta be László atyánkfia 
akkor is, amikor a politikai szereplést is csak a nemzet 
unszolására és a haza sanyarú helyzetére való tekintettel 
vállalta el. El kell hinnünk, ő mondta. – De akkor Visky S. Béla 
miért állítja róla, hogy „kielégíthetetlen hatalmi vágy” hajtja? 
(Erdélyi Riport, 2007. márc. 22.) Ha időm lesz, ennek is 
utánajárok.  

 
Egy fontos feltétel 
Az imént idézett szövegben szerepel az az alapvető feltétel 

– püspöknek csak önálló (állandó, rendes) lelkipásztort lehet 
megválasztani –, amely később rengeteg vitára adott alkalmat. 
A vita tárgya: a jelölés (és a választás) pillanatában Tőkés 
László csupán segédlelkész volt, nem pedig állandó lelkész.  

Tudni kell, hogy az állandó lelkészt az egyházközség 
presbitériuma választja meg, s az esperes – valamint az 
Egyházügyi Hivatal – hagyja jóvá, ám a segédlelkész kinevezése 
a püspök jogkörébe tartozik.  
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A kérdés tehát az, hogy Peuker Leó hirtelen halála után 
valóban megtörtént-e atyánkfiának ’rendes’ lelkésszé választása 
vagy sem?  

Idézem T. L. 1990. januári emlékeit az esetről.  
„A püspök mindjárt kinevezett, tehát tovább emelt engem, 

akkor még nem volt semmi nyilvánvaló kifogás ellenem 
[püspöki szinten] (…) s kinevezett helyettes lelkésznek az állás 
végleges betöltéséig, 1987. január 1-jével.  

(…) A gyülekezet meg akart választani, a püspök megfosztotta 
ettől a törvényes jogától a gyülekezetet, azt mondta: Kérem, a 
választást nem engedélyezem, de ha akarják, hogy Tőkés László 
legyen a papjuk, akkor mondjanak le a választójogukról az én 
javamra. [Vesd össze: Molnár 2009: 65. és 130.] 

Azt tanácsoltam, hogy mondjanak le, mert tudtam, hogyha 
nem mondanak le, még átmenetileg sem maradhatok. 
Megtörtént a lemondás és elfelejtett kinevezni.” (Sáfrán: 50.) – Ha 
helyesen értelmezem, akkor T. L. továbbra is helyettes lelkészi 
feladatokkal megbízva, de segédlelkészi státusban maradt.  

Az idő telt, a kinevezés – a presbitériumi sürgetések ellenére 
– továbbra is késett, végül 1989 márciusában történt meg az, 
hogy a presbitérium kézbe vette az ügyet.  

T. L. naplója így rögzíti ezt a mozzanatot: „1989. március 16.: 
A temesvári egyházközség Presbitériuma rendkívüli gyűlésen 
(…) a maga részéről megvonta a püspök kinevezési (áthelyezési) 
jogát, és kinyilvánította, hogy végleges lelkipásztorául választ, 
amit ez ideig több mint két éven át a püspök erőszakosan 
megakadályozott.” (Ostrom: 29.)  

Az időrendi láncolatba illeszkedik a következő információ 
is: Újvárossy Ernő az 1989. ápr. 22-én keltezett levelében arra 
kéri a váradi püspököt, hogy „Tőkés László megválasztott 
lelkipásztorunkat áldott tisztségében erősítse meg.” (Ostrom: 50.) 
– Balogh Béla (18. old.) szerint a felfolyamodás törvénytelen, ui. 
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az egyházi törvénykezés szerint egy megválasztott lelkészt nem 
a püspöknek, hanem az esperesnek kell megerősítenie.  

 
Tehát ott tartunk, hogy a presbitérium megválasztotta, ám 

ezt az illetékes (esperes? püspök?) nem erősítette meg, így 
László atyánkfia státusa továbbra is Mohamed koporsójaként 
lebeg. 

A bizonytalan állapotot ő maga is elismerte: „Temesváron 
történt állandó lelkésszé való megválasztásomat sem ismerték el.” 
(T. L.: A Securitate markában. RMSz, 1995. jan. 4.)  

1989 augusztusában is helyettes lelkészként említi egy 
dokumentum, amelyet Nagy Gyula és Papp László püspökök 
írtak alá: „… Tőkés László temesvári helyettes lelkész (…), aki 
magatartása és tettei következtében az egyházon kívülre került, 
nemcsak önmagának, hanem az egész Református Egyháznak is 
kellemetlenséget okozva. – Tőkés László úgy az egyházi mint 
az állami törvényeket súlyosan áthágva, önmagát minden 
lelkészi és állampolgári kötelességnek fölébe helyezte. – Tettei 
iránt úgy az egyház vezetősége, mint az állami hatóságok 
hosszas türelmet és elnézést tanúsítottak, de említett lelkész 
mindazzal, amit tett, továbbra is rossz példa úgy lelkésztársai, 
mint az egyháztagok számára. Tetteivel és magatartásával 
Tőkés László önmagát zárta ki országunk Református egyháza 
lelkészeinek sorából.” (Ostrom: 121.) 

1989 októberében ’leváltott’ lelkészként szerepelt. – Rudas 
Ernő attasé Bukarestből küldött rejtjeltávirata ekképpen tudósít 
a történtekről.  

„13777. Szigorúan titkos! Érkezett: 1989. 10. 17. 10.22 
Közvetlenül Tőkés Lászlótól származó információ szerint 

október 14-én délelőtt a temesvári belvárosi református gyülekezet 
presbitériuma – távollétében – leváltotta lelkészi beosztásából. (…) 

Vasárnap (15-én) 10 órakor Tőkés László a fentiek ellenére a 
szószékre állt (…) prédikációjában beszámolt a presbitérium 
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döntésével kapcsolatos eseményekről, ugyanakkor kijelentette, 
hogy ügyében jogorvoslatért Nicolae Ceauşescu államelnök-
pártfőtitkárhoz fog folyamodni. (…)” (Vincze)  

 
Az eseményt T. L. naplója így rögzítette:  
„1989. október 14.: Reggel 10 órakor megérkeznek az 

egyházközséghez az egyházi és állami hatóságok küldöttjei: 
Zsigmond József vikárius, Kovács József esperes, Toader 
bukaresti kultuszigazgató, Ţeperdel inspektor, Halász Sándor 
és Makay Botond lelkészek, valamint még egy-két hatósági 
ember. Többen vannak, mint a megjelent presbiterek. Mivel az 
irodát nem nyitom meg előttük – ragaszkodva gyülekezetünk 
hazai felségjogához –, a templomépület folyosóján tartják meg 
’rablógyűlésüket’. A harmincegy presbiter közül nyolcan 
jelentek meg, ki tudatlanságból, ki félelemből. Ez a létszám 
elégségesnek ítéltetett a határozathozatalhoz. 

Az esperes megteszi a kötelességét: kipellengérez. Teológiai 
éveimtől kezdve (1971–1975) egy egész bűnlajstromot ismertet, 
’állampolgári és lelkészi minőségemben elkövetett súlyos 
vétségeimet’ hangsúlyozva, melyek – úgymond – indokolttá 
teszik eltávolításomat. Egy-két presbiter előadja panaszait az 
egyházi vezetőséggel szemben és közvetve védelmébe vesz, a 
többiek azonban tudomásul veszik, hogy ’nincs mit tenni a 
hatalommal szemben’ és hallgatnak. Az elnökség kényére-
kedvére jegyzőkönyvet vesz fel, melynek az a célzata, hogy a 
presbitérium beleegyezésével távolítsanak el állásomból, tehát a 
gyülekezet akaratával megegyezőnek, demokratikusnak és 
legálisnak tüntessék fel a püspöki önkényt. 

A gyűlés végén a szekuritáté emberei a helyszínre hajtanak 
még három presbitert, hogy a létszám meggyőzőbb legyen. – 
Általában a dolgozó (vagyis nem nyugdíjas) presbiterekre 
összpontosult a hatóság figyelme, akik egzisztenciális 
szempontból zsarolhatók. Többüket állásuk elvesztésével 
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fenyegették meg, amennyiben nem mennének el a gyűlésre, 
egyes nyugdíjas presbitereket pedig családtagjaik állásukból 
való elbocsátásával ijesztgettek.” (www.tokeslaszlo1989.ro) 

 
A szóban forgó okiratnak valamely levéltárban meg kell 

lennie (ha el nem tüntette valaki), vélhetően a temesvári 
egyházközségében. Nos, ez egy olyan gubanc, amit nemigen 
tudok kibogozni. Fölteszem, hogy a gyűlés jegyzőkönyvében nincs 
mindaz rögzítve, amit az imént T. L. naplójából idéztem, ott 
csak az szerepelhet, hogy a presbitérium a fenti okok miatt 
felfüggesztette az állásából a lelkészt. Jogi szempontból – hacsak 
nincsenek formai hibák – az érvényes jegyzőkönyv rögzíti a 
felfüggesztés tényét. Az aláírások hitelesek, ám a beavatottak 
tudják, hogy azokat erőszakkal csalták ki a presbiterektől. 
(Arról nincs tudomásom, hogy ezt a ’megfosztó’ jegyzőkönyvet 
utólag semmisnek nyilvánította volna a gyülekezet 
presbitériuma.)  

 
(Utólagos pótlás. Molnár János könyvének 108. oldalán is 

olvashatunk az ominózus értekezletről. – Vesd össze A 
megfélemlített presbitérium c. alfejezettel!  

A Securitate „noha ’fedésben’, mindenütt jelen van. Azon az 
akción is, amellyel Tőkés meg akarja akadályozni, hogy október 
14-re presbiteri gyűlést hívjon össze Kovács József esperes. Tíz 
presbiter és a gondnok mégis megjelent, a kultuszinspektor és a 
vállalatvezetők mozgósításának eredményeként. [Molnár 
lábjegyzetben idézi az eredeti dokumentum magyarított 
szövegét: »hogy a szükséges létszám meglegyen, a vallásügyi 
felügyelő és a vállalatok, intézmények vezetői intézkedtek«.] Ez 
a folyosón tartott gyűlés elhatározta, hogy »tudomást szerezve 
Tőkés László visszahívásáról, kéri az illetékes testületeket, 
töltsék be a lelkészi állást a törvénynek megfelelően.« Másnap 
az istentiszteleten, amelyen Tőkés László megelőzte a kirendelt 
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igehirdetőt, Kovács József esperest, törvénytelennek és 
kierőszakoltnak minősítette a presbitérium döntését. Az istentisztelet 
végén, »Halász Sándor lelkész befolyásának eredményeként 
Buday Mihály nyugdíjas kritikus fellépést tanúsított, kijelentve, 
hogy ’ideje már véget vetni a templomi cirkusznak és 
visszatérni arra a csendes, békés állapotra, amely Temesvárra 
jövetele előtt uralkodott’. Tőkés nem akarván hallgatni Buday 
Mihályt, annak első szavai után elhagyta a templomot.”)   

 
Nem tisztázott, hogy a továbbiakban mi történt László 

atyánkfia státusával.  
Tudtommal a presbitérium ’megfosztotta’ az állásától, s Kincses 

Előd korábban idézett írásából azt is megtudtuk, hogy 1990. febr. 
végén visszamehetett a temesvári parókiára. (Nem tudom, hogy a 
fellebbviteli bíróságon visszavont kilakoltatási végzés valamely 
része a megfosztó jegyzőkönyvre is vonatkozott-e?) 

Balogh Béla – aki belső emberként jól ismerheti az egyházi 
törvénykezést – így zárja le a segédlelkész–lelkész státus kérdését: 
Ion Iliescu, a Nemzeti Megmentési Front elnöke a decemberi 
fordulatot követően „egyházkormányzói jogkört vindikálva 
magának, lelkészi kinevezést írt alá Tőkés Lászlónak Temesvárra.” 
(Balogh Béla: 2. és 17.) Sajnos a vitairat szerzője nem adta meg a 
forrást, de gondolom: állítása mögött valós tények állnak. E 
kérdésre adandó válasz azért is fontos, mert a püspökválasztás 
feltétele a jelölt lelkészi státusa! Segédlelkészből vagy helyettes lelkészből 
nem lehet püspök.  

Föltételezem, hogy a püspökválasztásban illetékes bizottság 
ellenőrizte a formai követelmények meglétét, s ha hibát kapott, 
azonnal orvosolta volna.  

 
Egy kis malőr  
Az 1990-es püspökválasztáson történtekről Papp Benjámin, 

a KREK tanácsosa nyilatkozott a sajtónak.  
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„Egyházkerületünkben azt a szabályt tekintjük általános 
érvényűnek, miszerint a legfőbb egyházi tisztségviselőket (…) 
közvetlenül a presbitériumok szavazatai alapján lehet 
megválasztani.” 

Minden gyülekezet egy szavazattal rendelkezik, a 
nagyobbak 2-3-mal. Az egyházmegyei közgyűlések javaslatait 
egy bizottság összesítette, ezt küldték el a kerülethez. A 
fellebbezési határidő (15 nap) lejárta után a kerületi bizottság 
előtt felbontották a szavazólapokat: a beérkezett 253-ból 7 
szavazólapot formai hibák miatt elutasítottak. A 246 szavazólap 
– a nagyobb egyházközségek miatt nem ennyit, hanem – 268 
szavazatot jelentett. Ebből 254-et Tőkés László kapott.  

 A tény, hogy T. L.-t elsöprő többséggel választották meg 
„kifejezi a hívek nagy-nagy szeretetét, azt a különleges 
rokonszenvet, amit az értünk bátran kiálló, a hallgatás falát 
egyedül áttörő Tőkés László iránt éreznek az emberek.” (RMSz, 
1990. ápr. 6.)  

A KREK új püspökének beiktatásán jelen volt tk. Király 
Károly, Domokos Géza és Csiha Kálmán is.  

Az erdélyi tisztújítás során Csiha Kálmánt választották 
püspökké, az ő beiktatása 1990. jún. 29-én volt Kolozsváron. A 
beiktatás pikantériája az volt, hogy T. L. távolmaradt az 
ünnepségről.  

Megindult a szóbeszéd, a malőr okairól az újságírók 
megkérdezték az érintetteket.  

„RMSz: Hogyan lehetséges, hogy a KREK püspöke, Tőkés 
László nem volt jelen a főtiszteletű úr püspökké avatásán?  

Csiha Kálmán: Ez minden egyházkerület belügye. Tőkés 
László püspök urat meghívtam, hivatalosan azt válaszolták, 
hogy külföldön van. (…) Jó barátságban vagyok Tőkés 
Lászlóval, de úgy érzem, tőle kellene megkérdezni, miért nem 
jött el.” (RMSz, 1990. júl. 4.)  

A replika nem késlekedett.  
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„Tőkés László: Tájékoztatás.  
(…) A beiktatás idején nem akartam ünneprontó lenni, azért 

nem hoztam nyilvánosságra távolmaradásom okait. 
Megelégedtem azzal, hogy levélben utasítsam vissza a 
részvételt és indokoljam ezen lelkiismereti kényszerből fakadó 
lépésemet. Azóta több támadás ért távollétemért, s 
magatartásomat egységbontónak minősítették többen. Maga 
Csiha Kálmán sem igyekezett eloszlatni a kérdés körüli 
homályt, hanem kitért a tisztázás elől, hogy hozzám utasította a 
kérdezőket. Ennek következtében kénytelen vagyok magam 
közölni a következőket:  

a) Nem felel meg a valóságnak az az állítás, mely szerint 
hivatalosan közölték volna, hogy külföldön tartózkodom.  

b) A mellékelt levélben világosan értésére adtam 
püspöktársamnak, miért nem megyek el a beiktatásra. 
Csodálkozom, hogy az igazi választ elhallgatva, a kérdésre más, 
ill. kitérő választ adott.  

Tőkés László s.k.”  
 
A KREK püspökének levele Csiha Kálmánhoz 
„Főtiszteletű püspök úr! Kedves Kálmán bátyám!  
Mindenekelőtt gratulálok püspökké választásodhoz és Isten 

áldását kérem szolgálatodra.  
Megkaptam az Igazgatótanács meghívását beiktatásodra. 

Sajnos az abban foglalt szolgálati felkérésre nem 
vállalkozhatom a következő meggondolásokból.  

a) Egyházkerületed annak idején eltávolított a lelkészi karból, s 
egykori lépését mind a mai napig nem másította meg. Ezzel 
szemben – példának okáért – a román állami hatóságok még 
múlt év decemberében siettek jóvátenni azt, ami őket illette. [?] 
De íme, az erdélyi egyházkerületben nincs meg a lelkészi minőségem. 
Hogyan szentelhetnék tehát püspököt? [♦ ACsihát avató 
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személy Tóth Károly budapesti püspök volt, ő sem volt lelkésze 
az EREK-nek. Forrás: www.tzsinat.hu/?p=159]  

b) A Nagy Gyula önkényes kizáró intézkedésének [utalás a 
dési afférra] igazgatótanácsi szentesítésében te magad is részt 
vettél. Képmutatás volna ezt elhallgatnom. Nem kívánom 
semmilyen tekintetben sem folytatni az eddigi farizeusi egyházi 
gyakorlatot. Nem tudok jó képet vágni hasonló dolgokhoz, s 
úgy tenni, mintha semmi sem történt volna.  

Jó előre írok, személyesen Neked, hogy ne okozzak az 
elkerülhetetlennél nagyobb bonyodalmakat. [!] Temészetesen 
küldöttünk jelen lesz a beiktatáson Veress Attila 
püspökhelyettes személyében.  

Remélem, megérted fenntartásaimat, s kettőnk kapcsolata 
mellett egyházkerületeink viszonya is jól fog alakulni a jövőben, 
egyetemes egyházunk javára és Isten dicsőségére. (…) 

Nagyvárad, 1990. jún. 9.”  
(RMSz, 1990. júl. 16.)  
 
Úgy vélem, ha az egyház emberében 38 éves korára még 

nem alakult ki a megbocsátás képessége, akkor már később sem 
lesz meg, hiába küldenénk el továbbképzésre Szent Pálhoz.  

Ez a kis malőr igen jellemzi T. L. karakterét. Aki egyszer az 
életben valami rosszat tett László atyánkfiának, az nem 
felejtődött el. De ha egy eléggé kétes múltú, törtető személy 
1990 után az ő szolgálatába szegődött, arról nem lehetett rosszat 
mondani. Egy internetes fórumon rákérdeztek a püspök úrra, 
miért pártolja Csapó Józsefet és Barabás Zoltánt, holott azok 
igen rendszerbarát írásokat közöltek a korabeli pártsajtóban 
1989 előtt. „Az említett személyekről utóbb hallottam 
mindenféle kedvezőtlen véleményt. Amikor elkezdtem velük 
együttműködni, a cselekedeteikből ítéltem meg őket, és nem 
csalódtam.” – válaszolta a kérdésre T. L., 2002-ben.  
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Az említett két úrnak elnézte a múltját, de Csiha Kálmánnak 
– aki mellesleg 1957. dec.–1964. jún. között politikai fogoly volt 
–, nem tudta megbocsátani azt, hogy a dési hercehurca idején, 
igazgatótanácsi tagként, aláírta az ellene szóló fegyelmi végzést. 
Ha nem tud megbocsátani, hát nem tud. Az viszont már 
nevetséges és bosszantó, hogy a két ref. egyházkerület viszonya 
emiatt kárt szenvedjen.  

Kétségtelen, hogy a KREK–EREK közötti rossz viszony 
gyökerét ebben az ellentétben kereshetjük, amihez hozzájárult 
az 1998-as püspökválasztás után a ’négyek’ fellépése is. 
(Bővebben lásd a Támadások célpontjaként fejezetben.) 

A zsinati ellentét, csak jelzésszerűen: Szatmárnémetiben 
megkezdődött a ref. egyház zsinata. Csiha Kálmán és hat társa 
távolmaradt a zsinattól, arra hivatkozva, hogy őket nem vonták 
be a zsinat szervezésébe. (Magyar Nemzet, 1994. febr. 16.) – 
Nagyváradon találkozott a két ref. püspök, hogy egyeztessenek 
a zsinat ügyében. Csiha Kálmán továbbra sem tartja 
törvényesnek a ref. zsinat összehívását. (EN, 1994. febr. 23.) – 
Tőkés László ismertette a zsinat körüli nézeteltéréseket és 
bejelentette, hogy sikerült megteremteni az együttműködés 
lehetőségét. (BN, 1994. márc. 5.) – Csiha Kálmán szerint a zsinat 
körüli viták nagyjából tisztázódtak. (Háromszék, 1994. jún. 4.) 

Bő esztendő után az ellentét elsimult:  
A két püspök (Csiha Kálmán és Tőkés László) pozitívan 

értekelte a Ref. Egyház Zsinata négynapos ülésének 
munkálatait. A zsinaton az egyház kánonrendszerét 
(statútumát) korszerűsítették. Levelet intéztek az állam 
elnökéhez, amelyben a vallási törvény halogatását és a vallási 
diszkriminációt tették szóvá: az elmúlt 5 évben 14 alkalommal 
több mint 2000 oldal terjedelmű felterjesztéssel fordultak a 
kormányzati szervekhez, de egyetlen sor választ sem kaptak. 
(RMSz, 1995. nov. 30.)  

 



 

 170 
 

A további mandátumok  
A ref. zsinat 1990-es határozata szerint egy lelkész 

legfennebb két (négyéves) ciklusra választható meg. Így T. L. 
1994-ben jogszerűen indult.  

Ámde a nyár folyamán példátlan dolog történt: az állam – a 
posztkommunista–nacionalista hatalom restaurációs 
törekvéseiként – bele akart avatkozni az egyház ügyeibe: 
„Tőkés László püspök úgy tudja, hogy a Triesztben tartott 
találkozón [1994. júl. 16-án a Közép-európai Kezdeményezés 
csúcsértekezletén Horn Gyula megbeszélést folytatott a 
szlovák, majd a román miniszterelnökkel] a román fél fölvetette 
a kérdést: milyen visszhangot váltana ki, ha az ősszel esedékes 
püspökválasztáson megakadályoznák Tőkés újbóli megválasztását.” 
(RMSz, 1994. aug. 4.) 

Szerencsére nem sikerült ez az aljas diverzió, így a KREK 
közgyűlésén ismét Tőkés Lászlót választották püspökké. A 194-
ből 171 szavazatot kapott. Jelölték még id. Adorján Károlyt (19 
szavazat) és Berke Sándort (4 szavazat). A főgondnok Szilágyi 
Aladár lett, 130 szavazattal. (RMSz, 1994. szept. 28.)  

 
Az 1998-as választási előkészületek lázában történt az a 

támadás, amelyre nincs példa a KREK történetében. 
Összeesküvést szőttek a forradalom szikrája ellen! Néhány 
egyházi ember megpróbált „érvényt szerezni annak az 1990-ben 
született zsinati törvénynek, amely szerint egy püspököt csak 
egyszer lehet újraválasztani.” (Krónika, 2010. márc. 8.)  

Vették a bátorságot és megkérdőjelezték annak a jogosságát, 
hogy a 2 x 4 esztendős időszak után újabb 2 x 6 évre meg 
lehetne hosszabbítani a ref. püspökök mandátumát. Nem 
mondom, a román politikában volt már egy ehhez hasonló eset, 
de hát honnan veszi a bátorságot a szekuláris világ, hogy példát 
adjon az erkölcsös egyháznak? Felidézem: „Nyilvánosságra 
hozták az Alkotmánybíróság döntését, miszerint Iliescu az 
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1996-os elnökválasztáson is indulhat. A törvények értelmében 
ui. csak kétszer lehet valaki elnök, de az 1990–92-es időszakot 
nem kell figyelembe venni, mert az alkotmányt csak azután 
fogadták el. Az ellenzék felháborodottan fogadta a döntést.” 
(Szabadság, 1996. szept. 10.) 

Ám az igazságot és a forradalom szikráját nem lehet 
legyőzni. 1998 októberében ismét ő lett a vezér, ezúttal hat évre. 
Tőkés 118, az ellenjelölt Csernák Béla pedig 98 szavazatot 
kapott. 

Az esetnek elég szép sajtója volt, szemlézzünk a korabeli 
híradásokból:  

Tőkés azt nyilatkozta: az a „széles körű lejáratási hadjárat, 
amely megbuktatásomra irányult, nem sikerült”. (BN, 1998. okt. 
23.) 

 „Az alternatív értékeknek kevés, vagy semmi közük sem 
volt a múlt heti egyházkerületi tisztújításhoz – mondotta Tőkés 
László püspök, egyenesen csoport- és klikkérdekek 
munkálkodásának nevezve a megbuktatásáért folytatott 
állítólagos puccskísérletet. – Miközben nem szavazatgyűjtéssel, 
hanem a nemzeti érdekekkel foglalkoztam, mások majdnem 
megbuktattak – mondotta.” (RMSz, 1998. okt. 29.) 

Szintén Tőkést idézi a nagyváradi hetilap: „Be kell 
fejeznünk az egyházon belüli rendszerváltást, ami a régi 
viszonyok teljes kiiktatását, az intézményi reformokon 
túlmenően pedig a személyi változtatások következetes végrehajtását 
jelenti.” (EN, 1998. okt. 27.) 

Puccskísérlet ide vagy oda, azért a 118:98 arány eléggé 
meggondolkoztató: a KREK kebelében találtatott 98 olyan 
’elektor’, aki elgondolkozott azon, hogy: 1. hátha mégis az 1990-
es zsinati határozatot kellene betartani?, 2. a legfelsőbb szinten 
is eljött a frissítés ideje.  

(A választhatóság kérdésében beadott két fellebbezést – 
Balogh Barnabás, Borzási Gyula, Csernák Béla és Kállay László 
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iratát, valamint a CE Szövetség öt tagjának beadványát – a 
Támadások célpontjaként fejezetben részletezem.)  

 
A 2004-es választás előtt felmelegítették a kérdést, Csernák 

Béla szerint Tőkés László törvénytelenül indul még egyszer, ui. 
most a 3. mandátuma telik, a zsinati szabály pedig csak 
kétszeres jelölést engedélyez.  

„1990 előtt a református püspököket életfogytiglan 
választották. A rendszerváltás utáni első zsinat [1990. jan. 30.] 
viszont úgy határozott, hogy kettőben maximálja az egy 
személy által letölthető mandátumok számát, egy ciklus 
időtartamát pedig négy évben határozta meg. Időközben a 
zsinat négy évről hat évre módosította a mandátum hosszát, a 
két ciklus elve azonban változatlan maradt. Tőkés Lászlónak a 
jelenlegi a harmadik mandátuma (1990–94, 1994–98, 1998–2004). 
Így – Csernák Béla véleménye szerint – Tőkés nem jelöltethetné 
magát, mivel a ciklus időtartamának meghosszabbítása nem 
teszi meg nem történtté az első két mandátumot.”  

A kérdésről Juhász Tamás a protestáns teológia rektora is 
nyilatkozott: „Az 1996-os zsinat háromra emelte a ciklusok 
számát [♦ vajon kinek a kedvéért?], és ezek hosszát hatévesre 
változtatta. 2002-ben ismét kettőre csökkentették a ciklusok 
számát, de a zsinat azt is kimondta, hogy a jelenleg hivatalban 
levő tisztségviselők esetében a mostani az első ciklusnak 
számít.” (Krónika, 2004. máj. 15.) – Ki van ez találva, barátaim: 
úgy az első, hogy közben a harmadik.  

Magyarán: morgolódásnak helye nincs, aki nem volt szikra, 
az majd 2010-ben próbálkozzék.  

Kezdetben három jelölt volt: Tőkés László (168 jelölés), 
Csernák Béla (51) és Fazakas László (12) margittai lelkész. 
Fazakast korábban szekus kapcsolatokkal vádolták, de Csendes 
László (a CNSAS elnöke) szerint a kapcsolat nem minősíthető 
politikai rendőrségi tevékenységnek. (Krónika, 2004. szept. 9. és 
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22.) – A vitának végül az érintett vetett véget, aki 
közleményben jelentette be, hogy lemond püspök- és 
parlamenti jelöltségéről, a jövőben csak a lelkészi szolgálatnak 
kíván élni. (Krónika, 2004. okt. 6.) 

A választás T. L. sikerét hozta, aki 62:32 arányban győzte le 
Csernák Bélát. (RMSz, 2004. okt. 23.)  

Részletek Szilágyi Aladár riportjából: „a jelöltek ez 
alkalommal már nem tartottak rövid bemutatkozó jellegű 
beszédet szavazóik előtt. A 2004-es választói közgyűlés abban is 
különbözött az 1998-astól, hogy míg akkor több mint kétszázan 
voksoltak, most mindössze 95 megbízólevéllel, tehát szavazati 
joggal rendelkező küldöttnek kellett az urnák elé járulnia. (…) 
A szavazatszámláló bizottság kinevezése ugyan némi 
bonyodalommal járt, de miután megtörtént az eltérő egyházjogi 
értelmezések egyeztetése, első menetben zökkenőmentesen 
lezajlott a kerület egyházi és világi vezetőjének megválasztása. 
(…) Tőkés László, megköszönve a kétharmad bizalmát, 
amelynek következményeképpen utolsó hatéves mandátuma 
elnyerésével továbbra is végezheti püspöki szolgálatát, a 
csapatmunkára és a folyamatosságra helyezte a hangsúlyt. (…) 
nem tekinti ’ellenségnek’ a választói közgyűlés ellene szavazó 
egyharmadát, hanem őket is felkéri a hathatós 
együttműködésre a következő hat év építő munkája folyamán.” 
(Erdélyi Riport, 2004/43. sz.) 

 
A KREK hívő népe már amiatt aggódott, hogy 2010-ben le 

kell mondania megszokott vezéréről, ám a Megváltó igen 
méltányosan oldotta meg a kérdést. Az történt, hogy László 
atyánkfia – engedve a korábban emlegetett politikai 
ambícióinak – elszegődött a világi hatalom katonájának. 
Merthogy 2007-ben Romániát fölvették az Európai Unióba, s az 
országnak képviselőket kellett küldenie az Európai 
Parlamentbe. A 2009-es választásokig, egy csonka ciklus idejére 
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független jelöltként bejutott az EP-be, majd 2009-ben – az 
RMDSz-szel kötött egyezség révén, a közös listán – egy teljes 
ciklusra. A 2010-es esztendő aztán meghozta számára a teljes 
sikert: Schmitt Pál (Fidesz) helyett őt választották meg az 
Európai Néppárt nevében az EP egyik alelnökének (14 darab 
van belőlük, hál’istennek).  

A KREK népe pedig a korábbi helyettest, Csűry Istvánt 
kapta vezéréül. A választás előtt Máthé Edit, a KREK jogásza 
nyilatkozott a püspökválasztás ügymenetéről.  

„A református püspöki tisztségre jelölhető minden önálló 
lelkészi állással rendelkező lelkipásztor, akinek legalább tizenöt 
évnyi szolgálati ideje van.  

Máthé Edit elmondta, hogy a kánon nem határozza meg azt, 
hogy egy személy hány püspöki mandátumot tölthet le, csak arra van 
előírás, hogy egy személy két egymást követő mandátumra [helyesen: 
ciklusra] választható püspöknek, ezt követően ki kell hagyjon egy 
ciklust, ha ismét jelöltetni akarja magát a püspöki tisztségre. 
Máthé Edit hangot adott azon jogászi véleményének is, 
miszerint minden olyan püspöki szolgálat, mely rövidebb a kánonban 
megszabott időtartamnál, csonka ciklusnak számít, és mint ilyen, 
nem tekinthető letöltött püspöki mandátumnak.”52  

Tehát megnyugodhatunk: az EU összeomlását és az EP 
fölszámolását követően, vagy egy sikertelen választás után 
László atyánkfia nem marad kenyér és palást nélkül, ismét 
visszatérhet a püspöki székbe. Ha megválasztják.  

 
 
 
 

                                                 
52 www.erdon.ro/hirek/news-erdely /cikk/hogyan-valaszt-
puspokot-a-krek/cn/news-20090625-02510260 
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SZEREPEK ÉS SZEREPTÉVESZTÉSEK 
 
A disszidens szerepét és az iránta táplált elvárásokat 

korábban tisztáztuk.  
Ámde: ha egy disszidens nem ’passzióból’ protestál, hanem 

azért, hogy ő kerüljön hatalomra, akkor az nem egy 
szabadságjogokért küzdő értelmiségi, hanem hataloméhes 
akarnok.  

A másik dolog: az érintett személyben alacsonyabb szinten 
kell állnia ’az én vagyok az új Messiás’-érzületnek. Több 
önismeret és alázat szükséges ahhoz, hogy képes legyen 
helyesen dönteni: megmarad-e a szegények vigasztalójának 
avagy részt kér a hatalomból. Ám ha valaki önmagát – nemes 
egyszerűséggel – a forradalom hősének nevezi, abban nem az 
önismeret, sokkal inkább a büszkeség uralkodik. (Volt, aki azzal 
érvelt, hogy a ’hős’ fölött sír domborul, de a magyarban a hős 
„bátorságával, helytállásával példát mutató ember” jelentéssel 
is bír, tehát elvileg megengedett, hogy élő embert is hősként 
tiszteljünk. Természetesen az idők folyamán a glória sokat 
veszít a fényéből…) 

Alább néhány olyan esetet idézek föl, amelyeket László 
atyánkfia nem-diplomatikus magatartása idézett elő, s amelyek 
annak idején élénk sajtóvisszhangot váltottak ki, s nem egyszer 
az RMDSz szenátorainak és képviselőinek kellett megvédeniük 
őt a parlamentben. T. L. csodálói emlékkönyvük más 
fejezetében tartják számon ezeket a cselekedeteket, mert 
úgymond ’ideje volt már kimondani ezeket az igazságokat’, 
feledve azt, hogy a kérdések és gondok megoldásához nem elég 
a korrekt diagnózis, a gyógyítás mikéntjét is meg kell határozni. 
Mert föl lehet olvasni valamely konferencián egy tízoldalas 
tanulmányt az erdélyi magyarok (vélt vagy valós) sérelmeiről 
és siralmairól, de ha az illető nem tesz le az asztalra egy 
végrehajtható intézkedési tervet, akkor semmi értelme a 
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panasznak. Ezért tartom Tőkés Lászlót krónikus 
szereptévesztőnek, akinek minden megszólalása szép 
médiajelenlétet eredményez, de (inkább) csak annyit. A kézzel 
fogható eredmények listája nagyon rövid. Az egyházi berkekből 
vett hasonlattal jellemezném a helyzetet: sokszor egy csöndes 
lelkész többet ér el a maga egyszerű eszközeivel, mint a 
reflektorfényben álló püspök.  

A gyakorlat azt mutatja, hogy az RMDSz által vallott kis 
lépések taktikája gyümölcsözőbb, mint a Tőkés-vonal által 
képviselt rebellis politika. A forradalmak ideje lejárt, most az 
építés kerül előtérbe. Ehhez viszont értelmes és bölcs népre van 
szükségünk. Véleményem szerint ebben segíthetne a 
forradalom szikrája. (Csak zárójelben: a Mörfi Barátai Frakció 
már évekkel ezelőtt meghirdette az össznemzeti okosodás 
programját, de ezt senki sem akarta meghallani. Tőkés sem, 
pedig ebben a kampányban igen hálás szerepek adódtak volna. 
Talán most, hogy 2010 júliusában a tusványosi tábor zárónapján 
Orbán Viktor a tudásalapú társadalomról / nemzetstratégiáról 
szólt, talán László atyánkfia is meghallója lesz az igének. 
Reménykedjünk.)  

 
Kétségtelen, hogy egy, a média által felkapott 

személyiségnek jó esélye van, hogy elegendő lobbierőt 
mutasson föl (különösen a sztárkultuszáról híres Amerikában), 
a kérdés csupáncsak az, hogy mire használja azt. Emlékezzünk 
csak: T. L. 1990 elején, amerikai útja során azért lobbizott, hogy 
Romániának csak akkor adják meg a legnagyobb kereskedelmi 
kedvezmény elvét, ha az ország / kormány / hatalom megoldja 
a kisebbségek égető gondjait. (Az akciót egy újabb amerikai 
látogatás során – 1991. nov. – megismételte. Az ország nem 
kapta meg a kedvezményt, de a magyarság gondjai sem 
oldódtak meg.)  
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Ámde: 1990 februárjában nem ez volt az ország legégetőbb 
gondja, hanem a többpártrendszer bevezetése, az alkotmányozó 
parlament tető alá hozása. Amúgy: a kisebbségek égető gondjait 
csak drasztikus módszerekkel lehet megoldani: elüldözéssel, 
deportálással, beolvasztással. Megoldani nem lehet, de kezelni 
igen. Mivel az akkori (segéd)lelkész ajtóstul rohant a házba, 
itthon nagyot zuhant a népszerűségi indexe, s felerősödtek az 
ellene intézett támadások – tekintve, hogy az amerikai út 
ilyeténképpen ’románellenes’ akciónak bizonyult –, az RMDSz 
pedig állandóan a kezét mosta Tőkés nem-diplomatikus 
megnyilvánulásaiért. (Alább további példák sorakoznak.) Az 
ország érdekei ellen lobbizni? – ez nem szaporítja, hanem 
ritkítja a hősi babérkoszorú leveleit.  

 
Egy korábbi példát idéznék az erdélyi politikatörténetből, 

amikoris a ’zászlóvivő’ tisztában volt a saját korlátaival és nem 
kérte magának az oroszlánt is.  

Kós Károly 1921-ben megalapította ugyan a Magyar 
Néppártot, de nem akart annak a vezére lenni, inkább a nálánál 
tapasztaltabbakra bízta ezt a munkát, s később, amikor 
lehetősége volt saját szakmájában érvényesülni, akkor 
tartalékba vonult. Nem tévesztette el a neki szánt szerepet.  

A Nagy Rendező jó szokása: kiszemel valakit a Szikra 
szerepére, s másvalakit szán Elnöknek. Nemde Mihail 
Gorbacsov is elment a bélyeggyűjteményét rendezni, miután 
lejárt a szerepe. Úgy hiszem, neki fontosabb szerepe volt a 
kommunizmus megszelídítésében, mint Tőkésnek, mégsem ül 
hatalmi székben húsz esztendeje.  

 
Szereptévesztésnek tartom azt is, hogy Tőkés – 

megfeledkezvén az egyház feladatáról – politikus programot 
hirdetett. Püspöki beiktatásakor (1990. május) így fogalmazott: 
az egyháznak fel kell vállalnia a politizálást, különben elszakad 
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a hívektől és attól a valóságtól, mely mind több gonddal és 
bajjal terheli őket. Utóbb, a szatmári egyházmegyei 
lelkészértekezleten ezt mondta: „Az egyház nem lehet 
apolitikus. Nem hagyhatjuk sorsára a politikát, mert akkor 
eluralják az acsarkodók és szélsőségesek, ám igyekezzünk 
hitünktől vezérelve politizálni.” (RMSz, 1990. júl. 14.).  

Hogy is van ez: én a földreszállt angyal, olajággal a 
csőrömben, elmegyek képviselőnek, s ezáltal kiszorítok egy 
szélsőségest? Szerintem a politikában így is, úgy is az 
acsarkodók és szélsőségesek uralkodnak, s hiába megy oda egy 
’erkölcsös’ lelkész, nem fog rendet csinálni. S fogaskerék lenni 
egy olyan hatalomban, mely zöld utat enged a könnyű 
drogoknak és áldását adja a hasonneműek szerelmi életére? Hát 
ehhez is elhivatottság kell, az bizonyos. 

Továbbá: századokkal korábban azért vált le az egyház a 
politizáló hatalomtól, mert már nem működött korábbi 
állapotában (kvázi: az idő megérlelte a helyzetet a kettéválásra). 
Nem túl bölcs gondolat a 21. században visszatérni egy korábbi 
szintre. A népi bölcsesség azt tartja: papnak és tábornoknak ne 
adjatok hatalmat a kezébe. Lásd pl. Khomeini ajatolláh esetét, 
aki a sah diktatúrája helyett a sajátját vezette be. Tíz évig a 
vallás uralkodott, imakönyvvel és géppisztollyal, ha tetszik 
még emlékezni. Hasonló esetet emleget Michnik is, aki alapos 
ismerője a lengyel közelmúltnak (mellesleg: ő is disszidens volt, 
de nem kért a hatalomból, megmaradt újságírónak).  

„Lengyelországban a kommunizmus idején 
akadálymentesen tudott együttdolgozni a laikus Szolidaritás a 
katolikus egyházzal, a bársonyos forradalom után szakadék 
keletkezett, amely egyre nagyobb lett. A katolikus egyház is 
hatalmat akart, részt kért a politikai vezetésből.  

Így indult el a nacionalista hangvételű jobboldali 
mozgalom, amely később megszülte a Jog és Igazságosság 
Pártot, ez az alakulat pedig a gyanú és a félelem pártja. Arra a 
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félelemre alapoz, hogy van egy ellenség, azt fel kell kutatni és 
meg kell harcolni vele, azt az elgondolást hangoztatja, hogy 
valaki tönkre akarja tenni az országot, meg akarja szerezni a 
vezetést; ennek az ellenségnek a kiléte még ismeretlen, ezért 
potenciálisan bárki tagja lehet a felforgató erőknek, bárkiről 
kiderülhet, hogy a gonoszok oldalán áll, le lehet tartóztatni, be 
lehet börtönözni. 

A Kaczynski-kormány idején naponta tartóztattak le 
különböző ismert személyiségeket, orvosokat, ügyvédeket, 
képviselőket a tévékamerák előtt, a nagy nyilvánosság szeme 
láttára. Ezek a letartóztatások úgy voltak beállítva, mint a 
korrupt dúsgazdagok elleni harc, valójában pedig az emberek 
megfélemlítését célozta, az állandó bűntudat és 
bizonytalanságérzet elmélyüléséhez vezetett.” (ÚMSz, 2010. 
máj. 7.)  

Még most sem késő tanulni ebből az esetből.  
 
Szerintem: az egyház egyik alapvető feladata vigaszt és 

reményt nyújtani a hatalom áldozatainak, a szenvedőknek és a 
szegényeknek, s nem a hatalmat megreformálni. A krisztusi 
eszményekkel nem fér össze a hatalomban való részvétel. 
Véleményemet Kovács László lelkész szavai is támogatják: „Az 
államhatalommal kapcsolatban az apolitikus magatartást 
tartom jézusinak.” (http://web-hang.hu/ cikkek/bokor2.html) 

A téma nemcsak utcasarki beszélgetések során fordult elő, 
hanem magasabb szinten is szóvá tették. A szövetségi elnök is 
üzent az akkor még püspöki poszton leledző hősnek, hogy 
„foglalkozzon inkább a hitélettel”, semmint politikával, ám ezt 
a KREK vezérkara közleményben verte vissza: Markó Béla 
„illetéktelen módon és kéretlenül” szólt, „Egyházkerületünk és 
Közgyűlésünk nevében, Tőkés László püspök helyében is 
kikérjük magunknak, hogy egy szekuláris pártszervezet 
vezetője adjon nekünk tanácsot hitéletünk ápolásával és 
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közéletben vállalt szerepünkkel kapcsolatban!” (Partiumi 
Közlöny, 2003. márc. 31.) – Gondolom, ha egy egyházi vezető 
(melleseleg a ’párt’ tb. elnöke) sorozatosan belekotyog egy 
’szekuláris pártszervezet’ dolgába, akkor egy idő után 
megunják és szólnak. No, de ez idő tájt oldódott meg végleg a 
’beleszóljon vagy sem’ kérdés, ugyanis azelőtt nem sokkal volt 
a szatmári RMDSz-kongresszus, ahol Tőkést ’fölmentették’ a tb. 
elnöki tisztségből, s végre elmehetett kedvére politizálni (előbb 
EMNT, majd 2007-ben – a népakarat jóvoltából – EU-
képviselőség).  

A hajdani dési meg temesvári segédlelkész előszeretettel 
adott tanácsot akkori püspökeinek, így hát nincs mit 
csodálkoznunk, hogy most is az önfejűség vezeti. Ha ez volt a 
vágya, ám legyen. Egy dolgunk marad: jókívánságainkat 
tolmácsolni. – Isten áldása kísérje politikusi karrierje építgetése 
során is! Izgatottan várjuk, sikerül-e megoldania az ujgur 
kisebbség gondjait, és sikerül-e találkoznia a dalai lámával53 
Csomakőrösön.  

 
 
Példák és esetek  
Egy határeset  
1989. nov. 28-án Tőkés László perében újabb tárgyalás volt 

Temesvárott. Kincses Előd figyelmeztette Tőkést: „ha a 
fellebbezést elutasítják és sor kerül a végrehajtásra, ne álljon ellen. Ti. 
a végrehajtás akadályoztatása bűncselekmény és elkövetése 
esetén letartóztatják. (…) Románia és Európa szerencséjére 
Tőkés László nem fogadta meg ezt az ügyvédi tanácsomat. (…) Az 

                                                 
53 T. L. 2010-ben meghívta a dalai lámát Romániába, de miután a 
román külügyminisztérium nem-kívánatosnak nyilvánította a láma 
jelenlétét (merthogy ennél fontosabb a Kínával való felhőtlen 
jóviszony), a meghívást lefújták. 
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ő és hívei ellenállása volt az a szikra, amelyik lángra 
lobbantotta a győztes forradalmat.”54  

A kiköltöztetést 1989. dec. 17-én hajnalban hajtották végre, s 
azt László nem akadályozhatta meg, így ezt nem sorolnám a 
szereptévesztések közé. Az igaziak csak azután kezdődtek, 
hogy elismerték ’szikrai’ érdemeit és neki is osztottak egy 
szeletet a hatalmi tortából. Az RMDSz tb. elnöki posztja kiváló 
hely volt arra, hogy olyasmiről is nyilatkozzon, amiről előzőleg 
nem egyeztetett az elnökséggel. Nem ismerem a tb. elnök 
munkaköri leírását, de azt hiszem egyetlen társulat, szervezet, 
klub sem örül annak, ha a Díszvezér az alapelveknek 
ellentmondóan nyilatkozik vagy cselekszik. Ha pedig 
kommunista bagázsnak és románbérencnek tartja a vezérkart, 
akkor miért nem hagyta ott őket?  

 
A hatalom illata  
1989. dec. 24-én a Nemzeti Megmentés Front Tanácsába – 

többek között – a köv. személyeket választották / válogatták be: 
Doina Cornea, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Tőkés László, 
Dumitru Mazilu, Gelu-Voican Voiculescu, Ştefan Guşă, V. A. 
Stănculescu, Aurel Dragoş Munteanu, Corneliu Mănescu, Silviu 
Brucan, Domokos Géza, Petre Roman, Ion Iliescu.  

A csapat eléggé vegyes: disszidens, reformkommunista, a 
forradalmi vérontásban jeleskedő tábornok, ’igazi’ forradalmár. 
A későbbiekben T. L. többekkel is összetűzésbe került, dehát ez 
már ilyen: a saját igazságát akarta / akarja győzelemre vinni.  

Egy nappal később az RMDSz is színre lépett, az ideiglenes 
vezetőség tagjai: Domokos Géza (elnök), Tőkés László 
(tiszteletbeli elnök), Verestóy Attila (titkár). – Sepsiszentgyörgyön 
az RMDSz 3. küldöttgyűlésén Markó Béla javasolta, hogy Tőkés 

                                                 
54 Kincses Előd: Marosvásárhely fekete márciusa. Bp., 1990. 8, 11. p. 
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Lászlót válasszák meg az RMDSz tb. elnökévé. „A javaslatra 
felcsattant a taps, mely helyettesítette a szavazást.” (Háromszék, 
1990. febr. 27.) E funkcióban a nagyváradi kongresszus (1990. 
ápr.) erősítette meg a forradalom szikráját. 

Státus már van, ki használni. Az egyik nagy alkalom: 1990. 
febr. 3., amikor is a budapesti Sportcsarnokban magyar–román 
gálaest keretében emlékeztek a forradalmi napokra. – Ebben az 
időszakban Tőkés László több magyar politikai személyiséggel 
találkozott [tk. Szűrös Mátyás ideiglenes államelnökkel, 
Pozsgay Imre államminiszterrel, Kárpáthy (Kárpáti?) Ferenc 
honvédelmi miniszterrel, Szokai Imre helyettes 
külügyminiszterrel]. Hm. Ezek vajon lényegi tárgyalások voltak 
vagy csak protokolláris kávézgatások? Mert nem hinném, hogy 
a honvédelmi miniszterrel szakmai dolgokról tudott volna 
beszélgetni.  

 
Egy korai programhirdetés 
Az amerikai útjáról hazatérő Tőkés László, Genfben az 

egyházak ökumenikus tanácsa előtt kijelentette, hogy a 
romániai ref. egyháznak meg kell újulnia. A diktatúra idején az 
egyházi hierarchia egy része eltávolodott a hívektől és a rezsim 
kiszolgálója lett. – Az eset 1990 március végén történt, amikor 
már T. L.-t püspökké választották ugyan, de még nem iktatták 
be.  

 
Erdély-konferencia Egerben  
A sajtótámadások miatt Tőkés László Nem vagyok irredenta c. 

nyílt levéllel fordult a közvéleményhez. Visszautasította a 
vádaskodásokat, mely szerint az egri Erdély-konferencia rejtett 
célja a ’haza szent területének szétdarabolása’ lett volna. A 
konferencián különböző szemléletű előadásokat hallgattak meg 
Erdély múltjáról és jelenéről. Az Erdéllyel kapcsolatos kérdések 
felvetését román részről mindig gyanakvással kísérik, holott 
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Erdély múltja része az évezredes magyar múltnak is. A püspök 
hangsúlyozta, hogy a konferencia zárónyilatkozatát csak az 
Erdélyi Szövetség, a Nemzetközi Erdély Bizottság és a zürichi 
Kisebbségvédelmi Bizottság írta alá, ő elzárkózott ettől. Tőkés 
azért ment el a tanácskozásra, hogy az RMDSz realista 
álláspontját képviselje. Levelében kihangsúlyozta: a nemzeti-
etnikai kérdéseket nem a határok átrajzolásával, hanem „az 
általános demokratizálással, a nemzeti megbékéléssel, a határok 
légiesítésével, illetve az emberi jogok és a kisebbségi jogok 
megadásával” lehet megoldani. (Szabadság, 1991. máj. 1.) – 
Eddig a hír, ennek alapján nem is történt szereptévesztés, 
vélhetően azért, mert ez a T. L. változata. De nézzük a másik 
változatot.  

Cs. Gyímesi Éva nyílt levelet intézett Tőkés Lászlóhoz, 
melyben leszögezte: meglepte Tőkésnek az egri tanácskozáson 
elhangzott felszólalása, melyben a romániai magyarság 
helyzetét véglegesen tragikusnak tüntette föl. „Tudom, a 
közönség, akihez szólt, talán ezt várta, hisz az emigráns Erdély-
mentők egy része önérzetét csak növeli, ha van elég oka siratni 
és menteni az itt maradókat.” Igaz ugyan, hogy „nem történt 
meg a radikális rendszerváltás, de a kisebbségi társadalomban 
soha nem tapasztalt pezsgésnek vagyunk tanúi…” Cs. Gyímesi 
Éva reméli, hogy egri előadásán az ember szólt és nem az 
Igehirdető. (RMSz, 1991. máj. 3.)  

 
Egy régi ismerős  
Tőkés László nyílt levélben tilatkozott Radu Tinu és 

szekustársai felmentése ellen, mely a visszarendeződés 
nyilvánvaló jele. (RMSz, 1992. jan. 10.) – Fölteszem, hogy Radu 
Tinut azért mentették föl, mert a munkájában nem találtak 
törvénytelenségeket. Továbbá: ha T. L. komolyan gondolja a 
reklamációt, akár magánvádat is emelhetett volna Tinu ellen. 
Azt hiszem, nem igen haragszik ő a volt szekusra, hat évvel 
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később maga is elismerte, hogy Radu Tinu csak a dolgát 
végezte, amikor őt ügynöknek nevezte (lásd a Néhány apróság 
c. alfejezetben).  

 
Az éhségsztrájk 
1992. szept. 2-án Tőkés László sajtóértekezleten jelentette be, 

hogy a temesvári templom épületében éhségsztrájkot kezd. A 
világ közvéleményéhez fordult, megvilágítva tettének okait. A 
hatalom idegengyűlöletet gerjeszt, miközben Ion Antonescut 
nemzeti hősként rehabilitálják. Követelései között szerepelt: 
bocsássák szabadon a koncepciós perben elítélt (oroszhegyi, 
zetelaki stb.) magyarokat, derítsék ki Újvárossy Ernő és Toszó 
Árpád halálának körülményeit (a Tőkés baráti köréhez tartozó 
két személy erőszakos halállal végezte, ki nem derített 
körülmények között). (RMSz, 1992. szept. 4.)  

Az éhségsztrájk nem érte el a célját, csak arra volt jó, hogy 
Iliescu elnökkel jókat üzengessenek egymásnak. Kezdetben 
Iliescu nem akart Temesvárra utazni, majd T. L. döntött úgy, 
hogy nem kíván találkozni Iliescu elnökkel, mert az elnök a 
BBC által szept. 6-án sugárzott interjúban ’politikai diverzáns’-
nak nevezte őt. (Népszabadság, 1992. szept. 8.) Újabb 
üzenetváltásokat követően kilenc nap után felfüggesztette az 
éhségsztrájkot, így az inkább egy derekas fogyókúrának felelt 
meg. Ha jobban meggondolom, ez nem szereptévesztés volt, 
sokkal inkább pótcselekvés. (Mellesleg: az akció igen gazdag 
sajtójelenlétet eredményezett.)  

 
Az ’etnikai tisztogatás’ 
Tőkés László megerősítette, hogy amerikai körútján (1993. 

febr. 6–23.) beszélt arról, hogy a romániai magyarság ellen, ha 
finomabb eszközökkel is, de etnikai tisztogatás folyik. Nem 
szűntek meg ugyanis azok a folyamatok, amelyek beolvadásra, 
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vagy a szülőföld elhagyására késztetik a magyarságot. (Magyar 
Nemzet, 1993. márc. 1.)  

Az ’etnikai tisztogatás’ szókapcsolat 1993 elején, a 
jugoszláviai polgárháború idején (ahol géppisztollyal folyt a 
’tisztogatás’) erősen felborzolta a kedélyeket; Tőkés értékelését 
mind magyar, mind román oldalról támadták, a sajtóvita 
hetekig elhúzódott.  

Tőkés László a România Liberanak nyilatkozott: 
szerencsétlen kifejezésnek minősítette saját kijelentését, 
megnevezve a romániai magyarság néhány fontos problémáját 
is. (Magyar Nemzet, 1993. márc. 3.) – A Belügyminisztérium 
adatai szerint 1990. jan. 1.–1992. dec. 31. között 222.670 
romániai állampolgár kért és kapott kivándorlási engedélyt, 
közülük 121.512 (54,57%) német, 61.612 (27,66%) román, 32.983 
(14,81%) magyar és 6358 más nemzetiségű. Az összesítés csak az 
engedéllyel távozókat tartalmazza. (Magyar Nemzet, 1993. márc. 
5.)  

Markó Béla szerint a fogalmazás valóban nem volt 
szerencsés, de Tőkés egy szóval sem állította, hogy Romániában 
szervezett népirtás vagy erőszakos kitelepítés folyik, a 
„szövegkörnyezetből világosan kiderült, hogy mire gondolt: 
arra, hogy bizonyos gazdasági és egyéb módszerekkel arra 
biztatják a kisebbségieket, máshol próbáljanak meg 
boldogulni”. (BN, 1993. márc. 10.)  

Tőkés László Egy kifejezés – és ami mögötte van c. írásában 
statisztikai adatokkal igazolta a véleményét. (EN, 1993. júl. 29.)  

A korábban – Cs. Gyímesi Éva véleményével kapcsolatban – 
idézett végveszély-érzés többször is visszaköszön a politikai 
pályára tévedt Tőkés retorikájában. Szerintem csak annyi 
történt: az önrendelkezés jegyében a dolgozó tömegek az 
autonómia kihirdetése előtt kézbe vették a sorsukat. Sem a 
beolvadást, sem a kivándorlást nem lehet nyilatkozatokkal 
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megállítani, csak öntudatos néppel és gazdaságfejlesztő 
kormányprogramokkal. 

 
A gumicsont  
A tengerparti Neptunfürdőn 1993. júl. 15–17. között Borbély 

László, Frunda György és Tokay György találkozott Viorel 
Hrebenciuc kormányfőtitkárral és Traian Chebeleu elnöki 
szóvivővel. A megbeszélésnek különösebb eredményei nem 
lettek, de a rebbelis (vehemens, radikális) tábor hívei éveken 
keresztül ezen a gumicsonton rágódtak.  

Az esemény után nem sokkal Tőkés László a neptunfürdői 
megbeszéléseket méltatta. Azt sérelmezte, hogy az RMDSz 
három politikusa nem tájékoztatta sem a közvéleményt, sem a 
szövetség vezetőségét a ’titkos tárgyalásról’. Kifejtette: az 
RMDSz megkerülésével egyetlen képviselőnek sincs joga 
egyezkedni a hatalom képviselőivel. (RMSz, 1993. júl. 31.) – Ez 
rendben is van, de vajon László atyánkfia hány alkalommal 
ment (előbb és utóbb) a saját feje és öntörvényű elvei után, s 
hányszor kellett magyarázkodnia ezekért? 

Markó Béla megmagyarázta az MTI tudósítójának: a 
neptunfürdői találkozó nem volt titkos, a résztvevő politikusok 
a megbeszélések végeztével nyilatkoztak a sajtónak. 
Magánszemélyként vettek részt a megbeszéléseken, nem volt 
mandátumuk az RMDSz részéről. Az ott elért egyetértés nem 
mindenben elfogadható az RMDSz számára. A tanácskozást a 
román propaganda arra használta fel, hogy azt előrelépésnek 
tüntesse föl a m. kisebbség helyzetének rendezésében. Ilyen 
ígéretek már máskor is elhangzottak, mind a 
kirakatintézménynek számító kisebbségi tanácsban, mind az 
Európa Tanács jelentéseiben. Az RMDSz nem asszisztálhat a 
kormány halogató politikájához és nem elégedhet meg 
félmegoldásokkal. (RMSz, 1993. aug. 4.)  
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Tőkés László A Hatalom uszályában c. cikkével folytatódott a 
Neptun-ügy sajtópolémiája. A püspök követelte, hogy az SzKT 
tisztázza a ’titkos kerekasztal-találkozó’ ügyét.55 László 
atyánkfiának még volt egy jelenése a Kossuth rádió Vasárnapi 
Újság c. műsorában is, ahol a saját szempontjai szerint beszélt a 
Neptun-ügyről (1993. aug. 29.)  

Az ügyre az SzKT marosvásárhelyi ülése tett pontot. A 
három politikus lépését mindannyian elítélték és politikai 
tévedésnek minősítették. A frakciók különböző büntetéseket 
sürgettek, végül egy kompromisszumos szöveget és 
állásfoglalást szavaztak meg (61:29 arányban, 8 tartózkodással). 
A Tőkés László és Bodó Barna által sürgetett felelősségre vonás 
elmaradt. (RMSz, 1993. szept. 28.) 

Postludium. A Project on Ethnic Relations (PER) – a 
neptunfürdői találkozó összehozója – újabb találkozót 
szervezett Atlantában (1995. febr.), tekintve, hogy a korábbi 
találkozók nem jártak különösebb eredménnyel. Az RMDSz 
tárgyaló delegációjának összetétele: Markó Béla, Tőkés László, 
Takács Csaba, Tokay György, Frunda György, Csapó I. József, 
Kelemen Árpád. – Jó, hogy őt is elvitték, így vigyázhatott arra, 
nehogy a többi udémérés eladja Erdélyt.  

No, de ne kommentáljak annyit, mert még a Domokos Géza 
sorsára jutok, akit a püspök azért dorgált meg, mert „a neptuni 
titkos tárgyalásokat összemossa a nyilvános atlantai 
kerekasztallal”. (RMSz, 1995. márc. 14.) – Íme, mit mondott 
Domokos Géza: „Ahogy a visszatérők nyilatkozataiból 
kivettem, Tőkés László volt a legcsalódottabb. Annyira 
meggyőzte önmagát két évvel ezelőtti Neptun-ellenes érveivel, 
helyesebben azzal: Frundáék titkos tárgyalásokon vettek részt, 
hogy azt hitte, valóban tárgyalásokra utazik, ahol döntések 

                                                 
55 RMSz, 1993. aug. 7.; Tokay–Frunda–Borbély L. válaszát lásd: RMSz, 
1993. aug. 25. 
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születnek. Így aztán, persze, hogy kiábrándította az egyetlen 
kézzelfogható eredmény, a közösen elfogadott problémalista s 
az ugyancsak együttesen megfogalmazott óhaj: a párbeszéd 
folytatása itthon, Romániában. Sem több, sem kevesebb annál, 
amit a PER mindig is, a Neptun-találkozón is vállalt, 
vállalhatott: a komoly tárgyalásokhoz megteremteni a légkört, 
az eredményre törekvő készséget.” (RMSz, 1995. márc. 4.) 

De ki a gumicsontot rágni szereti, azt nem lehet okos szóval 
meggyőzni.  

 
Egy jól eljátszott szerep 
Tőkés László nyílt levélben kérte az AEÁ kongresszusát, 

hogy – tekintettel az ország nehéz helyzetére – adják meg 
Romániának a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt. Az ezzel 
kapcsolatos szerződés fontos garanciája lehetne az emberi és 
kisebbségi jogok tiszteletben tartása, amennyiben pontosan 
meghatároznák és számon kérnék azokat. (Népújság, 1993. aug. 12.) – 
November elején Bill Clinton alá is írta a hivatalos okmányt, így 
az ország megkapta a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény 
státusát. 

Nocsak, ki hitte volna, hogy ilyen lobbiereje van a 
szikrának? Kérdem én illő alázattal: nem lehetett volna az ügyet 
már 1990 elején ebbe az irányba elvinni? A kisebbségi jogokkal 
pedig az a helyzet, hogy László barátunknak akármennyi jogot 
pakolnak a tányérjára, sosem lakik jól.  

 
Egy korrekt alakítás 
Tőkés László levélben figyelmeztette az SzKT-t, hogy 

Románia nem teljesítette az ET-be való belépésekor vállalt 
kötelezettségeit, ezért az SzKT felkérte a parlamentet, hogy 
ratifikálja az Emberi Jogok Egyezményét, fogadja el az 
Önkormányzatok Európai Chartáját, az RMDSz-nek a tanügyi 
törvénytervezetben benyújtott, a Kisebbségi Nyelvek Európai 
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Chartájával összhangban levő módosító javaslatait, tűzzék 
napirendre a nemzeti kisebbségekre vonatkozó 
törvénytervezetet; a kormány juttassa vissza az elvett egyházi 
vagyont. (RMSz, 1994. márc. 1.) – Corneliu Coposu 
sajtóértekezletén kijelentette, hogy Tőkésnek „sajnos igaza 
van”: Románia nem teljesítette az ígéreteket. (Magyar Nemzet, 
márc. 2.) 

 
Üzenet Bukarestbe  
Tőkés László nem áll a Gabriel Andreescu által vezetett 

szenátusi vizsgálóbizottság elé, mivel nem látja, hogy a 
bizottság pártatlan lenne. Nyilatkozatában kimondta: „A 
jelenlegi bizottság nem határolta el magát attól a valós tényeket 
durván elferdítő tevékenységtől, amelyet elődje Sergiu 
Nicolaescu vezetésével folytatott. Elfogadhatatlannak tartom 
továbbá a bizottság elnökének azon kijelentéseit, melyek 
értelmében személyemnek nincs köze a temesvári események 
kirobbantásához.” (RMSz, 1994. máj. 4.)  

Hát igen, ha a szikrát megfosztják a státusától, akkor mi 
marad a renoméból? A csorbát végül Băsescu elnök köszörülte 
ki, a forradalom 20. évfordulóján, amikor a legnagyobb állami 
kitüntetést nyújtotta át a volt (segéd)lelkésznek (lásd a „Nem 
történt meg az igazi rendszerváltás” c. alfejezetben).  

  
Üzenet Budapestre  
Tőkés László nyílt levelet írt a májusban esedékes választás 

előtt álló magyarországi pártokhoz. Tőkés szerint a határon túli 
magyarság osztatlanul egyetért néhai Antall József sokat idézett 
programértékű kijelentésével (miszerint lélekben 15 millió 
magyar miniszterelnöke kíván lenni [értsd: 10 millió határokon 
belül, 5 millió határokon kívül]) és megütközéssel fogadta az 
antalli mondást elutasító vélekedéseket. Tőkés Horn Gyulára 
célzott, aki azt mondta: tartózkodni fog az olyan 
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megnyilvánulásoktól, melyek irritálják a szomszédokat. – Horn 
Gyula reagált Tőkés levelére: a határon túli magyarok helyzetén 
csak akkor lehet javítani, ha normális kapcsolatokat alakítanak ki a 
szomszédos országok politikai erőivel. (Népszabadság, 1994. ápr. 28.) 
– A levél élénk és változatos hangvételű visszhangot keltett a 
magyar sajtóban, többen a magyarországi politikába való 
beavatkozásként értékelték Tőkés levelét.  

A nagyváradi püspök hosszú elemzésben tárta föl a 
’megbékélési politika’ buktatóit. A román fél által hirdetett 
megbékélés ellenére a magyarellenes akciók nem csökkentek. 
(RMSz, 1994. aug. 9–13.)  

Kántor Lajos szerint az erdélyiek megunták a 
muszájherkulesi magatartást. Tőkés László és Sütő András 
hiába fogalmazza „újra a Maradás Igéit, a puszta erkölcsi 
parancs már nem hat (…) az általuk felrajzolt nemzetiségi, 
kisebbségi Apokalipszis képei sajnos inkább siettetik, mint 
lassítják az exodust”. (Magyar Nemzet, 1994. aug. 27.) 

Ez a kérdés is megoldódott, bár egy picit várni kellett rá. – 
2010 júliusában a tusványosi szabadegyetem zárónapján 
Băsescu elnök, Orbán Viktor magyar kormányfő és Tőkés 
László EP-alelnök elégedetten lapogatták egymás hátát annak 
okán, hogy a román–magyar kapcsolatok milyen szépen 
alakulnak. A ’hagymakupolás honfoglalás’ tovább folyik, de ez 
nem akadálya a vezető politikusok optimizmusának és 
bratyizásának.  

 
Megbeszélés Budapesten 
Horn Gyula a Parlamentben fogadta Tőkés Lászlót. A 

találkozó után a felek megerősítették, hogy sikerült tisztázniuk 
a korábbi félreértéseket. A püspök az utódállamokra is kiterjedő 
nemzetpolitikát sürgetett: „Új utakat kell keresnünk. Ha három-
öt év alatt nem sikerül eredményt elérni, akkor 
megállíthatatlanná válhatnak olyan folyamatok, amelyek 75 
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évvel ezelőtt indultak el…” – az asszimiláció, a társadalmi 
kiszorítottság és az elvándorlás. (Pest Megyei Hírlap, 1994. okt. 
25.)  

A kérdés sokkal szerteágazóbb annál, semhogy két sorban 
elintézhetném, most csupán arra térnék ki, hogy a szóban forgó 
három-öt év eltelt (eredmény nélkül), s az erdélyi magyarság 
sem pusztult ki. A folyamatok pedig mennek a maguk útján, s 
ha a határok nyitva vannak és itthon nincs munkaalkalom, 
akkor a dolgozók kézbe veszik a sorsukat. Lásd még az 
amerikai kivándorlási lázat a boldogságos Nagy-Magyarország 
idején: „mai becslés szerint az 1881–1890 közt az ország 
kivándorlásból származó demográfiai vesztesége 
(Horvátország nélkül) 215 ezer fő”.56  

Mindezt csak azért mondom, mert osztom annak a 
mondásnak az igazát, miszerint: ’üres gyomorral nem lehet a 
himnuszt énekelni’.  

 
Akció és reakció  
Tőkés László Göncz Árpádnak küldött levelében kifejtette, 

hogy a magyar vezetők találkozása Iliescuval „akaratlanul is” 
az erdélyi magyarság helyzetének rosszabbodásához vezet. 
Belpolitikai szinten egyetlen jel sem mutat arra, hogy a román 
félnek őszinte szándéka volna az alapszerződés aláírása; 
szembeállította a bukaresti kormányzat „Európát megtévesztő 
demonstratív látszatpolitikáját” a valós belügyi helyzettel. 
(RMSz, 1994. dec. 8.) – Iliescu elnök a Dimineaţa c. lapnak adott 
interjúban bírálta Tőkés Lászlót, amiért a püspök arra kérte a m. 
elnököt és kormányfőt, hogy ne találkozzanak az EBEÉ-
összejövetel alkalmából a román elnökkel. Tőkés lépése 
tiszteletlen, hiszen tanácsot osztogat a magyar vezetőknek és 

                                                 
56 *** Magyarország történeti kronológiája. Akadémiai Kiadó, Bp., 1993. 
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fellép a jószomszédi kapcsolatok fejlődése ellen. (RMSz, 1994. 
dec. 10.) 

Itt elhangzott a pró meg a kontra is, döntse el az olvasó, 
hogy kire szavaz. Tartózkodni is lehet.  

 
Az autonómia első hajtásai  
Kolozsváron, az RMDSz 4. kongresszusán (1995. máj.) 

Tőkés László kifejtette, hogy megtorpanás mutatkozik az 
autonómia-politikában, az RMDSz-en belül is felerősödött az 
autonómiaellenesség. Megítélése szerint ki kell dolgozni a 
háromszintű autonómia programját, ki kell tűzni a belső 
választásokat, folytatni kell az alulról elkezdett autonóm 
közösségépítést. Hosszú vita folyt az RMDSz programjáról, 
végül elfogadták a törvényes úton érvényesítendő területi 
autonómia célkitűzését. 

Megjegyzem: az autonómia kérdése már a brassói 
kongresszuson is felbukkant, most sikerült programpontként is 
megfogalmazni. – A székelyföldi autonómia fölötte szükséges 
voltáról hosszú éjszakákon lehetne vitatkozni, a véleményem 
így foglalnám össze röviden: kivel, mivel, kinek, miért 
csináljunk autonómiát?  

 
Polgári engedetlenség  
1995 júliusában a tb. elnök polgári engedetlenségi mozgalom 

kidolgozását javasolta; a ’Lármafa’ mozgalom célja: a tanügyi 
törvény elleni tiltakozás.  

Egy időben megegyeztek abban az RMDSz-nél, hogy csak a 
törvényes eszközökkel küzdenek a magyarság jogaiért. Ide 
sorolhatóak a bejelentett tüntetések, tiltakozó felvonulások is 
mint a polgári engedetlenség megnyilvánulásai.  

Jól emlékszem arra, mekkora balhé lett az 1990-es könyves-
könnyes tüntetésből, s arra is, hogy Sütő András bátyánk nem 
tanult semmit az esetből, mert még 2000-ben is azt szajkózta: 
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„Bátrabban kell élni a polgári engedetlenség alkotmányos 
lehetőségeivel is.” (Szabadság, 2000. márc. 20.) További három 
esztendőnek kell eltelnie ahhoz, hogy lemondjon az értelmetlen 
küzdelmekről. Az RMDSz-kongresszuson mondta: „az 
autonómia nem oldható meg karddal, pláne nem retorikával. 
Gonddal, türelemmel kell megoldani.” (Népújság, 2003. febr. 3.)  

Az EP-alelnöke 2010-ben sem tért a józanság útjára, naiv 
nebuló módjára kérdi: „miért ne demostrálhatnánk katalán 
módra” a Székelyföld autonómiája ügyében. (Krónika, 2010. 
aug. 2.) Még szerencse, hogy nem a baszkokat vagy az 
északíreket állítja példának.  

Másfél évvel korábban, az ún. Vásárhelyi Találkozón nagy 
garral kijelentette: „a Székelyföld egymaga képes kivívni a 
magyar szabadságot”. Kérdem én: s mihez kezd vele?  

 
Keményebb fellépést sürget  
Tőkés László levelet intézett az SzKT-hoz, amelyben Kovács 

László magyar külügyminisztert bírálta, aki azt mondta: 
Romániával szemben nem használhatók „olyan kemény 
diplomáciai eszközök, mint a megbeszélések visszamondása 
vagy a politikai nyomás gyakorlása”. Felszólította az RMDSz-t, 
adja értésére a magyar kormánynak, hogy határozottabb és 
egyértelműbb lépéseket vár el tőle. A magyar fél megengedő, 
hamisan konciliáns megnyilatkozásai lovat adnak Iliescu és a 
nacionalista román hatalom alá. (RMSz, 1995. szept. 26.) 

Kétségtelen: bátorság kell ahhoz is, hogy effélét kimondjon 
az ember fia. Ha indulat avagy meggondolatlanság áll mögötte, 
akkor a bátorság törölve.  

 
Történelmi megbékélést sürget  
Öt hét után nyilvánosságra hozta a két elnökhöz intézett, a 

történelmi megbékélés jegyében fogalmazott nyílt levelét. A 
megbékélés egyetlen útja a romániai magyar nemzeti közösség 
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autonóm státusának, egyéni és kollektív jogainak biztosítása. 
(RMSz, 1995. nov. 2.)  

Az előzmények után meglepő fordulatnak tartom ezt a 
levelet, de most ne bajlódjunk ezzel. Három reakciót 
ismertetnék röviden. 

1. Markó Béla elmondta, hogy a vezetőség tudomásul vette 
az alternatív javaslatot és egyetért vele. (RMDSz Tájékoztató, 
1995. nov. 2.) 

2. Traian Chebeleu elnöki szóvivő szélsőséges fellépéssel 
vádolta meg Tőkés Lászlót: „Tőkésnek nincs hitele ahhoz, hogy 
a magyar–román megbékélésre javaslatot tegyen.” Az utóbbi 
néhány évben a püspök románellenes magatartást tanúsított, 
hazugságokat terjesztett külföldön a magyar nemzetiség 
állítólagos kétségbeejtő helyzetéről, valamint az asszimilációról 
és az ún. etnikai tisztogatásról. – Hasonló hangnemben 
nyilatkozott Mircea Geoană külügyi szóvivő is, aki azt 
bizonygatta, hogy a Tőkés és „más szélsőséges vezetők” 
téziseiben szereplő etnikai alapú autonómiát európai szinten 
egyértelműen visszautasítják. (RMSz, 1995. nov. 3.)  

3. Az RMDSz sajtóértekezletén Markó Béla 
elfogadhatatlannak tartotta, hogy az elnöki szóvivő nem a 
javaslatot méltatta, hanem a javaslattevő személyét minősítette, 
igen vitatható módon. Chebeleu abból indult ki, hogy a 
kisebbségi kérdés megoldottnak tekinthető, tehát nincs szükség 
garanciákra. A szövetség Tőkéssel együtt vallja, hogy a 
megbékélés csak a kisebbségi kérdés megoldása révén 
lehetséges. 

Ezzel sem jutottunk előbbre, mert a hatalom lenullázta a tb. 
elnök folyamodványát.  

 
Mi is az az autonómia?  
Tőkés László Budapesten a Fidesz külpolitikai klubjának 

vendégeként kifejtette: szükség lenne egy kerekasztal-
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értekezletre, ahol a hat magyar párt és a határon túli magyarok 
képviselői konszenzusra jutnának az autonómia fogalmát 
illetően. (RMSz, 1996. febr. 19.) – Az azóta eltelt 14 évben sem 
sikerült közös nevezőre jutni, de nem is baj, mert így van egy 
állandó témánk.  

Csáky Pál (Felvidék) szerint előbb otthon kell konszenzusra 
jutni; nem biztos, hogy sikerül általános érvényű modellt 
találni. (Új Magyarország, 1996. febr. 21.) – Na, ugye 
megmondtam! Az erdélyi magyarok konszenzusát pedig ne 
tessék várni, nincs és nem is lesz. 2010-ben eljutottunk odáig, 
hogy az EMNT harmadik pártként szeretne fellépni. 1996-ban 
még csak egy szövetség létezett, holnapután három erdélyi 
pártunk lesz, az egyetértés legkisebb szándéka nélkül.  

Korabeli illusztráció az egyet nem értésről: Az SzKT 
csíkszeredai ülésén Tőkés azzal vádolta a szövetségi elnököt, 
hogy ’ki akarja őt szorítani’ az RMDSz életéből, Markó Béla 
pedig azt vetette a püspök szemére, hogy csak egy 
meghatározott irányzatot támogat és gyakran nem egyezteti a 
lépéseit a vezetőség többi tagjával. (Szabadság, 1996. márc. 11.) – 
Tovább is van, mondjam még?  

 
Megzökkent az önbizalom 
A KREK lelkészei zártkörű találkozón vettek részt 

Nagyváradon. Tőkés László önmagára és az egyházkerület 
vezetőségére vonatkozó bizalmi szavazást kért. A mintegy 200 
résztvevőből 130-an szavaztak rá. (BN, 1996. márc. 30.) – 
Dicséretes arányú győzelem.  

 
Zseniális ötlet 
A SzET és az SzKT együttes ülésén Tőkés László azt 

indítványozta, hogy az SzKT: 1. kérje föl a szerződő feleket a 
román–magyar alapszerződés szövegének megváltoztatására, 
az RMDSz követeléseinek megfelelően; 2. halasszák el az 
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aláírást; 3. az aláírás helyszíne ne Temesvár legyen, hanem 
Világos. (RMSz, 1996. szept. 9.) – Az SzKT 65 IGEN : 3 NEM : 11 
TARTÓZKODÁS arányban elfogadott állásfoglalása szerint az 
RMDSz „tudomásul vette” a két kormány közötti 
alapszerződést, „bár a dokumentum több vonatkozásban nem 
elégíti ki a romániai m. nemzeti közösséget, mivel jelenlegi 
formájában nem lép túl a szándéknyilatkozat szintjén.” (RMDSz 
Tájékoztató, 1996. szept. 9.)  

Ha én mondom azt, hogy Világoson írják alá a szerződést, 
akkor a kedves olvasó bosszúsan legyintene, de mit tetszik 
szólni ahhoz, hogy ez a Nemzet Bölcse szájából hangzott el?  

Az alapszerződést végül aláírták, pedig két nagy ellenzője is 
volt: T. L. és Gh. Funar.  

 
Még egy kis autonómia  
Tőkés László az Aland-szigeteken tartott kisebbségi 

konferencián a romániai helyzetet ismertette. Rámutatott az 
erőltetett asszimiláció, a betelepítések következményeire és 
arra, hogy 1989 óta nem történt érdembeni változás. A közösségi 
jogok kivívásának egyetlen módja az autonómia. (Népújság, 1996. 
okt. 24.) – Szerintem: a közösségi jogok vannak előbb, s csak 
utána következik az autonómia, mert az autonómiát épp e 
jogok alapján adják meg. Tévednék?  

 
A Magyarok Világszövetsége felkért szónoka  
Az MVSz közgyűlése megkereséssel fordult az 

Országgyűléshez, hogy Tőkés László felszólalhasson a román–
magyar alapszerződés vitájában; az MVSz szorgalmazta, hogy a 
határon túli nemzetrészek nyerjenek legitim képviseleti jogot a 
magyar törvényhozásban. (RMSz, 1996. okt. 29.)  

Az MVSz is egy konok közszereplő, az biztos. Tudtommal 
az alkotmány pontosan körvonalazza, hogy kik lehetnek 
képviselői az Országgyűlésnek. Az MVSz pedig nem képvisel 
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elegendő lobbierőt az alkotmány átírásához. Tőkést felhasználni 
erősítésnek? Használható ötlet, de nem vált be, ui. a két 
kormánypárt úgy döntött, hogy Tőkés László nem szólalhat föl 
az Országgyűlésben, az alapszerződés vitájában. (Magyar 
Hírlap, 1996. dec. 7.) 

 
Kemény föllépés  
Tőkés László – arra hivatkozva, hogy az RMDSz, a 

kormányba lépéskor elmulasztotta írásban rögzíteni a szövetség 
követeléseit – 25 pontban foglalta össze azokat az igényeket és 
követeléseket, amelyek a „romániai magyar közösség elvárásait 
fogalmazzák meg Románia demokratikus kormánya iránt”.  

1. Az alkotmány és valamennyi olyan törvény 
felülvizsgálata és módosítása, melyek kisebbségellenes 
kitételeket tartalmaznak. 

2. A faji, nemzetiségi, vallási, valamint kisebbségellenes 
uszítást és megkülönböztetést tiltó önálló törvény 
elfogadása. 

3. A [nem-román] nemzeti jelképek tilalmának eltörlése.  
4. A nemzeti kisebbségek szempontjából fontos törvények 

megalkotása, nevezetesen a kisebbségi és vallásügyi 
törvények elfogadása. 

5. A tanügyi törvény felülvizsgálata és az RMDSz 
vonatkozó törvényjavaslatának és módosító indítványainak 
megfelelő átalakítása. 

6. Az RMDSz személyi elvű autonómiára vonatkozó 
törvénytervezetének / statútumának törvényerőre emelése. 

7. A kisebbségi autonómiaformák és a kollektív kisebbségi 
jogok elismertetésére és bevezetésére vonatkozó hivatalos 
tárgyalások beindítása. 

8. A magyar művelődési élet autonómiájának biztosítása.  
9. A magyar nyelvű közszolgálati médiák autonómiájának 

biztosítása. 
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10. A magyar nyelvű oktatás autonómiájának biztosítása. 
11. Az önálló magyar felsőoktatás (Bolyai 

Tudományegyetem stb.) és szakiskolai képzés 
helyreállítása.  

12. Anyanyelvű oktatás a fogyatékos és kisegítő 
iskolákban.  

13. A magyar nemzet történelmének iskolai oktatása.  
14. A felekezeti oktatás 1948 előtti állapotoknak megfelelő 

helyreállítása lehetőség szerint és az egyházak igényeinek 
megfelelően.  

15. A felekezeti iskolák önálló státusának elismerése, a 
felekezeti oktatás állami költségvetési támogatása.  

16. A jogtalanul elkobzott közösségi és egyházi javak és 
ingatlanok visszaszolgáltatása.  

17. Az egyházi szociális intézmények központi pénzügyi 
támogatása.  

18. Településeink eredeti közigazgatási beosztásának 
helyreállítása.  

19. Anyanyelvünk használata a közigazgatásban, az 
igazságszolgáltatásban és a társadalmi közéletben.  

20. A helységnevek anyanyelvű használata, anyanyelvű és 
kétnyelvű feliratok alkalmazása, magyar utcanevek 
helyreállítása.  

21. Magyar kormánymegbízottak (prefektusok) 
kinevezése a székely megyékbe (Hargita, Kovászna, Maros). 

A felsorolt elvárások mellett az RMDSz indítványozza és 
szorgalmazza a következőket: 

22. A Demokrata Konvenció előzetes kötelezettség-
vállalásainak megfelelően ültessék életbe az 1918. december 
1-jei Gyulafehérvári Határozatok nemzeti kisebbségekre 
vonatkozó tételeit. 

23. Szerezzenek érvényt az Európa Tanács 1993/176-os 
dokumentumába foglalt ajánlásoknak, melyeket 
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Romániának a szervezetbe való felvételekor írtak elő, s 
melyek teljesítésére nézve a román állam kötelezettséget 
vállalt. 

24. Az új kormány határolja el magát a megelőző kormányzat 
magyarellenes politikájától, melyeket Romániának a 
szervezetbe való felvételekor írtak elő, s melyek teljesítésére 
nézve a román állam kötelezettséget vállalt. 

25. Hívják össze az RMDSz által évek óta szorgalmazott 
román – romániai magyar kerekasztalt, mely a román 
kormányzati erők és a parlamenti pártok, valamint a romániai 
magyarság képviseletének a lehető legszélesebb körű 
bevonásával, továbbá a romániai egyházak részvételével 
reprezentatív formában volna hivatott rendezni „közös 
dolgainkat” – az 1995-ben Atlantában elkezdődött párbeszéd 
folytatásaképpen. 
Nagyon sok mindenben igaza van a tb. elnöknek, de nem kell 

mondanom: ezek közül azonnal és közmegelégedésre egyetlen kérdés sem 
oldható meg. Vegyük példának a kerekasztalt. A tb. elnök makacsságát 
ismerve el sem tudnám képzelni, hogy e vita ne futna zsákutcába. Ahol 
nem az ő véleménye győz, az a zárónyilatkozat érvénytelen (mert: 
nacionalista, posztkommunista, szekus diverzió stb.).  

A közszolgálati magyar nyelvű média autonómiájának 
biztosítása vajon miért szerepel itt? Mitől nem autonóm a hazai 
magyar média? Hogy román állami pénzekből (ám cenzúra 
nélkül) működik a bukaresti, kolozsvári, marosvásárhelyi, 
temesvári magyar rádióstúdió? Kiáltsuk együtt Tőkéssel: 
legyen inkább autonóm mindahány, s éljenek meg, amiből 
tudnak! Vannak már kereskedelmi magyar adók, olyan 
autonómok, hogy a színvonaltól is elszakadtak. Stb.  

 
Tanügyi vita – két szemszögből 
Tőkés László elégedetlen a tanügyi törvény módosításaival. 

Nem elegendők a jobbítások és könnyítések, az RMDSz által 
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benyújtott tervezetet kellett volna jóváhagyatni. A tb. elnök 
szerint az RMDSz saját programjával kerül ellentétbe, ha az 
önálló Bolyai Egyetem helyett beéri a magyar tagozattal. A 
mostani helyzet a „rossz emlékezetű politikai magatartást idézi, 
mely jogok helyett beérte engedményekkel (…) ennyiért nem 
volt érdemes a kormányba belépni”, mivel – úgymond – 
kisebb-nagyobb enyhülést a kedvező európai konstellációban 
megalkuvás nélkül is elértünk volna. – Az MTI-nek adott 
nyilatkozatában Markó Béla az RMDSz elleni súlyos 
támadásként értékelte Tőkés állásfoglalását. (Szabadság, 1997. 
máj. 22.)  

 
Mik az okok?  
A KREK évi közgyűlésén a beszéd a népesedési gondok 

körül forgott. Elszámoltatott: 1990-ben 278.955 hívő élt az 
egyházmegyében, mely 1996-ra 227.286-ra apadt. T. L. azt 
javasolta, hogy foglalkozzanak az 50 ezer fős apadás okaival. (BN, 
1997. máj. 30.)  

Mondhatom az okokat? Halál, elvándorlás. – Kérdezhetek? 
Melyiket lehet megakadályozni?  

A népesedési vesszőparipa még előkerült később is, de a 
népességi gondokról tanácskozó bölcsek mind túl voltak a 
nemzőképesség határán.  

 
Egyházi ügyek  
A Ref. Világszövetség Debrecenben tartotta 23. 

nagygyűlését. Az RVSz sajtószolgálatának tudósítója Jerry L. 
Van Marten egy héttel korábban kiadott jelentésében élesen 
elítélte Tőkés László egységesítő javaslatát, szerinte a püspök 
(akit „lázító politikai és vallási vezetőnek” titulált) a térség 
magyar reformátusait egy ’megaegyházba’ szeretné 
egységesíteni. A M. Reformátusok Világszövetsége tiltakozott a 
jelentés minősítései és hangvétele ellen. (RMSz, 1997. aug. 26.)  
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A tartalma miatt nem tudtak tiltakozni, ui. az egyesítés 
eszméje nem volt humbug (vajon ki lett volna a megaegyház 
megapásztora?). A ’megaegyház’ ötlete id. Tőkés Istvántól 
származik, aki pár oldalas füzetkében foglalta össze az 
elméletét, de nem aratott babért.  

Eddig nem jött össze az egyesítés, s ha az erdélyi és 
királyhágómelléki lelkészeken múlik, akkor ezután sem fog. 
Már az is szép, hogy 2010-ben sikerült egyesíteni a Ref. 
Világszövetséget és az amerikai Ref. Ökumenikus Tanácsot, 
ebből alakult meg a Ref. Egyházak Világközössége. (Krónika, 
2010. jún. 25.)  

 
Király elvtárs vendégjátéka  
Király Károly kemény hangon bírálta az RMDSz politikáját. 

Szerinte a szövetség vezetői nem merik vállalni az 
önrendelkezésen alapuló nemzeti autonómia megvalósítását. 
Akik következetesen szembeszegülnek a ro. ortodoxiával és 
síkraszállnak az önrendelkezésért, azok a következők 
[természetesen Király Károlyon kívül]: Tőkés László, Krizbai 
Imre, Kincses Előd, Borsos Géza, Sántha Pál Vilmos, Katona 
Ádám, Fábián Ernő, Csutak István, Gazda József, Gazda Árpád, 
Patrubány Miklós. Mindent el kell követni, hogy az 
autonomista irányzat kerekedjék felül az RMDSz 
kongresszusán, mivel az „egyre nagyobb teret hódít az erdélyi 
magyarság soraiban”. (Háromszék, 1997. szept. 6.) 

Tessék végigolvasni még egyszer a fenti listát… Különben 
az erdélyi magyarság autonómiaigényéről nincsenek 
megbízható adatok.  

 
Orbán Viktor vendégjátéka  
A marosvásárhelyi vártemplomban – Orbán Viktor és 

Németh Zsolt részvételével – polgári fórumot tartott Tőkés 
László. (RMSz, 1997. szept. 16.) – Markó Béla sajtótájékoztatón 
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elmondta: helytelennek tartja, hogy Tőkés László, az RMDSz tb. 
elnöke erdélyi körútra indult a Fidesz politikusaival, mert 
tisztségénél fogva egyenlő távolságot kellene tartania 
valamennyi párttal szemben. (Szabadság, szept. 17.) 

Ezen hosszan el lehetne vitázgatni, de inkább lekerekítem. 
Markó Béla az általános elvárást fogalmazta meg, de egy 
öntörvényű hősnek nem lehet tintával megrajzolni a hatáskörét. 
Szólhat bárki, bármit, ő úgy is azt tesz, amit jónak lát, s ha 
rászólnak, megsértődik.  

(Vélhetően a tb. elnöki funkciónak nincs pontokba szedett 
munkaköri leírása – ezt abból gondolom, hogy a 
székelyudvarhelyi SzKT-n többek között a tb. elnök 
hatáskörének kérdését is vitatták. Ezt kommentálta Tőkés 
László: „Olyankor vált vitatottá ez a tisztség korábban is, 
amikor egyeseknek nem szolgált tetszésére a tb. elnök politikai 
tevékenysége” Népszabadság, 1997. szept. 20.) 

 
Cselekvési terv 
Az RMDSz 5. kongresszusán (1997. okt. 3–5.) Tőkés László 8 

pontban foglalta össze javaslatait, amelyből 5-öt a kongresszus 
elfogadott (román–erdélyi magyar párbeszéd intézményes 
kereteinek létrehozása; a kisebbségi jogsértések nyomon 
követésének intézményesítése; a magyar–magyar 
csúcstalálkozó folytatása, a Securitate dossziéinak megismerése; 
a SIRF egyetemmé fejlesztése). Sürgette a belső választások 
megtartását, az autonómia-statútum véglegesítését és az 
egyházi javak visszaadását. (RMSz, 1997. okt. 6.)  

 
Föladja a leckét  
Bukarestben ismét összeültek a Vallásügyi 

Államtitkárságon az egyházak vezetői, hogy szakértőik 
bevonásával véglegesítsék a kilencvenes évek elején elkészült, 
de újabb módosításokkal kiegészült kultusztörvény-tervezetet. 
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Tőkés László szólt a diszkriminációról: amíg az ortodox 
egyházat milliárdokkal dotálják, a KREK legnagyobb összegű 
céltámogatása 10 millió lej volt. (RMSz, 1997. okt. 31.) – 
Vélhetően azért, mert a KREK-nek egy évvel korábban csak 
227.286 híve volt (BN, 1997. máj. 30.), míg az ortodox egyháznak 
50-60-szor annyi.  

 
Lépni vagy nem lépni?  
Takács Csaba elmondta: az OpT tagjai nem értettek egyet 

Tőkés László indítványával (aki a koalícióból való kilépést 
sürgette), erről csak a szenátusi vita után dönthet az SzKT. 
(RMDSz Tájékoztató, 1997. nov. 13.) 

Szerencsére meggyőzték. – Kolozsvárott véget ért az SzKT 
és a SzET együttes ülése, mely dönteni hivatott az RMDSz 
kormányzati részvételének jövőjéről. Tőkés László szerint hiba 
lenne kilépni a kormányból, ez csak a szélsőséges 
nacionalistáknak kedvezne. (Szabadság, 1997. dec. 15.) 

A kérdés később sem veszítette el aktualitását.  
Tőkés László bírálta Martonyi Jánost és Szent-Iványi 

Istvánt, akiket románbarát magatartással vádolt meg; azt vetette 
a magyar külügyminiszter szemére, hogy érthetetlen módon 
támogatta az RMDSz kormányban maradását. (Szabadság, 1998. okt. 
8.) – Egyszer így, máskor úgy.  

 
Fórumok egyre-másra 
Alsócsernáton  
Tőkés László 1998. szept. 12-re Alsócsernátonba hívta 

mindazokat akiket a romániai magyarság közös gondjai 
foglalkoztatnak. A találkozó címe: Székelyföldi fórum az RMDSz 
megújulásáért.  

„A fórum indítékairól a nagyváradi püspöki hivatalban 
Tőkés László nyilatkozott a Szabadságnak. Szerinte ha most 
kerülne sor az előrehozott választásokra, az RMDSz eddigi 
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voksainak közel a felét veszítené el. Egyértelmű, hogy a mai 
RMDSz-politika ’tájbasimuló’: olyan megengedhetetlen 
kompromisszumokat köt a román hatalommal, amelyek 
súlyosan veszélyeztetik a romániai magyar nemzeti közösség 
érdekeit. Ezt nem lehet, nem szabad passzívan nézni! (…) 
Alsócsernátoni fórumunk célja az, hogy felvilágosítsuk a 
közvéleményt: az út, amelyen járunk, hibás! Ezen az RMDSz-
nek kell változtatnia, s én reménykedem abban, hogy 
érdekvédelmi szervezetünkön belül adottak a változáshoz 
szükséges feltételek. (…) Az RMDSz vezetői az elmúlt négy 
évben köztudottan MSzP–SzDSz-pártiak voltak, és az elmúlt 
hatalom bukásának előestéjén is hozzá ragaszkodtak. Igazán jó 
kapcsolatai tehát nem voltak az eddigi ellenzékkel, a mai 
hatalommal. Ez tudathasadásos RMDSz-politizálást szül: 
miközben az új magyar kormánytényezőkkel próbálnak jó 
kapcsolatokat kiépíteni, ott kísért keményen a múlt, amitől nem 
tudnak elszakadni. Számomra egyértelmű: míg 
Magyarországon a legutóbbi választásokat megnyerő politikai 
erőkkel [Fidesz] befejeződhet a rendszerváltás, ez az RMDSz-en 
belül el sem kezdődött! Az RMDSz-nek mindenek előtt a 
Bukaresthez és Budapesthez kötődő viszonyát kellene 
felülvizsgálnia, reálisan szembenézve önmagával és ebből 
levonnia a végkövetkeztetéseket…” (RMSz, 1998. aug. 27.) 

Nota bene: 1. 1998 júliusában vette át a kormányzást Orbán 
Viktor, a Fidesz elnöke;  

2. a megengedhetetlen kompromisszumokat nem 
Budapesttel, hanem Bukaresttel kötötte az RMDSz, tehát teljes 
melléfogás az MSzP–SzDSZ-koalícióhoz való viszonyt ugyanitt 
tárgyalni;  

3. ha az RMDSz felsorakozott volna a Fidesz mellé, akkor 
bizonyságot tett volna a (nagy, szent, végleges és 
visszavonhatatlan) rendszerváltás iránti vágyáról, mert Tőkés 
olyankor érzi a rendszerváltás friss fuvallatát, amikor Orbán 
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Viktor kerül kormányra. Lásd még a 2010-es tusványosi tábor 
üdvrivalgásait: íme, megtörtént a nemzetpolitikai 
rendszerváltás (merthogy megint Viktor a vezér);  

4. Markó szerint Tőkésnek lehetősége lett volna több 
fórumon is kifejtenie a szövetséget illető kritikáját. 
„Véleményem szerint Tőkés László senkiben sem bízik, aki épp 
nincs egy véleményen vele. (…) A csernátoni rendezvény 
szerintem kísérlet arra, hogy egy kis csoportosulásból 
platformot kovácsoljon, amihez bárkinek joga van az RMDSz-
ben, de ez a tb. elnöki funkcióval semmiképpen sem fér össze.” 
(Szabadság, 1998. aug. 25.) 

 
Kezdetben másképp volt  
Mások is (pl. Csapó I. József) is rendeztek korábban 

fórumokat, a csernátoni népgyűléssel indult el az a folyamat, 
amely aztán az RMDSz fokozottabb erodálásához vezetett. A 
kezdeti frakciózások sem tettek jót a szövetség egységének, de 
kisebb belharcok után sikerült józan keretek között tartani a 
másképp-gondolkodást.  

Két évvel a temesvári forradalom után még Tőkés László is 
az RMDSz megerősítésének fontosságát hangsúlyozta. „Egy 
létében veszélyeztetett, védekező kisebbség semmiképpen sem 
engedheti meg magának a fényűzést, hogy független részekre, 
pártokra szakadjon.” Veszélyeztető erő a visszarendeződő 
hatalom, de ártalmas a bizalmatlanság, a vádaskodás. Bizalmat 
kell előlegezni egymásnak. (RMSz, 1991. dec. 28.) Öt évvel 
később még mindig az egység mellett tette le a garast: Tőkés 
László a vajdasági magyarság szervezetei közötti szakadást 
elrettentő példának tartja az egész határon túli magyarság 
számára. (EN, 1996. máj. 22.)  

Tőkés László a csernátoni fórum előtt néhány nappal még 
nem tartott attól, hogy az RMDSz szétszakad, házon belül kell 
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megoldani a problémákat; „mindent az RMDSz legitim 
struktúráiban akarunk megvalósítani”. (BN, 1998. szept. 4.)  

 
Egy kis közjáték  
Tőkés László püspök szerint különleges jogi státust kellene 

biztosítani a határon túli magyarság számára, hasonlóan a 
német módszerhez, vagy az osztrák megoldáshoz, melynek 
keretében az Olaszországhoz tartozó dél-tiroli osztrák népesség 
sorsát az osztrák állam megkülönböztetett figyelemmel kíséri. 
„Elég volt a lebegő identitásból, nyolcvan éve ’bozgorok’, 
kirekesztettek vagyunk ezen a földön.” (BN, 1998. aug. 29.) – Ki 
minek érzi magát… Nekem sem Trianon-traumám, sem 
üldözési mániám nem alakult ki az utóbbi hatvan évben.  

 
Miről döntöttek?  
Alsócsernátonban mintegy 1500 ember gyűlt össze Erdély 

minden részéből. A fórum ökumenikus istentisztelettel 
kezdődött, igét hirdetett Tőkés László ref. püspök, majd Szabó 
Árpád unitárius, Mózes Árpád evangélikus püspök és Czirják 
Árpád érseki helynök szólt a résztvevőkhöz. Tőkés meglátása 
szerint az RMDSz eltávolodott azoktól, akiket képvisel. 
Felszólaltak tk.: Király Károly, Csapó I. József, Kónya-Hamar 
Sándor, Patrubány Miklós, Kincses Előd, Toró T. Tibor, Katona 
Ádám, Szász Jenő. A jelenlévők elfogadták a 
programnyilatkozatot, amely az európai integráció, a közösségi 
autonómia, a kettős állampolgárság, a kolozsvári magyar 
egyetem igényét, a fórum tanulságait fogalmazta meg. 
Megerősítették, hogy a fórum állásfoglalásai csak az RMDSz 
választott szerveinek döntése nyomán kaphatnak legitimitást, a 
dokumentumok csupán a résztvevők álláspontját tükrözik. 
(Szabadság, 1998. szept. 14.) – Vagyis: arról döntöttek, hogy 
legközelebb döntenek majd.  
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Tőkés László az alsócsernátoni fórummal kapcsolatban 
elmondta: az összejövetel elérte a célját. „Nagyot csalódtak 
azok, akik az RMDSz egységének szétrobbanását, egyféle 
puccsot vártak. A találkozó nem erről szólt, hanem arról, hogy 
érdekvédelmi szervezetünknek vissza kell térnie eredeti 
programjához, a hitelességhez, a tagsághoz, de azt is 
mondhatnám a keresztény értékekhez.” (RMSz, 1998. szept. 16.) 

Egy vélemény: Markó Béla szerint a fórumnak nincs akkora 
jelentősége, mint amekkorát a kezdeményezők és a sajtó 
előzetesen neki tulajdonítottak. A vártnál kevesebben vettek 
részt és az összejövetel nem kínált semmilyen új alternatívát. 
(Szabadság, 1998. szept. 14.) 

S utána meg kellett védeni László atyánkfiát a bukarestiek 
támadásától: a parasztpárti Vasile Vetişanu felszólította az 
RMDSz-t, hogy függessze föl Tőkés Lászlót tb. elnöki 
tisztségéből, a csernátoni fórumon tett kijelentéseiért. Markó 
Béla kijelentette: az RMDSz nem fogadja el a szövetség belső 
ügyeibe való beavatkozást. (Sajtófigyelő, 1998. szept. 24.) 

  
A második fórum: Érmihályfalva 
Tőkés László, az alsócsernátoni fórum folytatásaként, 

Érmihályfalvára tervezi a Partiumi Fórumot, okt. 24-re. A 
meghívó az RMDSz megújulását, valamint együttgondolkodást 
és önszerveződést hangoztat (Népújság, 1998. okt. 15.). Továbbá: 
„az RMDSz önvizsgálatát szeretnénk végrehajtani (…) az 
alsócsernátoni fórum visszhangja feltétlenül igazolni látszik 
ennek a kezdeményezésnek az értelmét”. (Szabadság, okt. 27.) 

A Partiumi Fórum zárómozzanataként felolvasott 
nyilatkozat szerint „kormányban maradni nemzeti 
önérzetünket sértő, történelmi léptékű bűn”. Továbbá: 
sürgették a belső választások megrendezését és a közélet 
erkölcsi megtisztulását, a magyar nemzeti közösség személyi 
elvű autonómiájának igénylését. (RMSz, 1998. okt. 27.) – A 



 

 208 
 

mintegy 250 résztvevő előtt lezajlott fórumot csődként 
értékelték a román lapok. (Szabadság, 1998. okt. 26.) 

 
A harmadik állomás: Nyárádszereda  
1999. febr. 13-án Nyárádszeredában, mintegy 300 résztvevő 

előtt tartották meg a Tőkés László által összehívott fórumot. A 
tb. elnök szerint fölöslegesek voltak az ellenérzések, a Fórum 
nem kívülállóként jelentkezett, hanem mindig ragaszkodott a 
szövetségi keretekhez. Az EMK nevében nyílt levelet olvastak 
föl, amelyben Eva Maria Barki kitiltása ellen tiltakoztak. Katona 
Ádám levélben kérte Magyarország kormányát, hogy 
biztosítson védőhatalmi státust a határon túli magyarok számára. 
Tőkés András kimondta: „nem lehetünk lojálisak a 
börtönünkhöz”[!]. Borbély Zsolt Attila az autonómiának akár 
konfliktusok árán való megteremtése mellett tette le a garast. 
(RMSz, 1999. febr. 17.) 

Toró T. Tibor szerint az RMDSz kormányzati 
szerepvállalása zsákutcába vezet. „Élni kell a mást csinálás 
alternatívájával, nyilván másokkal, mint a jelenlegi vezetés.” (A 
cikkíró szerint nem hangzott el az, hogy mi is lenne az a ’mást 
csinálás’.) (Népújság, 1999. febr. 15.) – Pozitívnak ítélték a 
Fórum-mozgalom mérlegét, sikerként könyvelték el azt, hogy 
az utóbbi megyei választásokon a Fórum szónokai nyertek 
(Toró T. Tibor, Kincses Előd, Kónya-Hamar Sándor); a 
tisztességgel végzett munka örömével állapítható meg, hogy 
ma már az RMDSz legfelsőbb vezetése is a Szövetségen belüli 
változások szükségességéről beszél. (RMSz, 1999. febr. 16.) 

 
Mérleg  
A fórum = illetékes személyek részvételével megtartott 

nyilvános eszmecsere, írja az értelmező szótár. Elvileg igen 
nemes gondolat összejönni és a nemzet sorsán rágódni, de ha 
nincs érdemi eredmény, akkor az egész nem ér többet egy 
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szombat esti kanasztapartinál. A tömeglélektan megállapításai 
szerint negyven földmunkás ugyanolyan könnyedén emeli 
szavazásra a kezét, mint negyven akadémikus, ui. a tömegben 
megoszlik a felelősség. 

Két másik Tőkés-fórumon vettem részt (lásd az Együttes 
ülés és A tanácstalan Tanács c. morfondírokat), s állítom, hogy 
mindkét összejövetelt a határozatlanság meg az operativitás 
hiánya jellemezte. Szavazókedv meg taps viszont bőven volt. 
Érdemi döntés: mint a hangya bajusza.  

Néha ez is kell: összejönni, meghallgatni és megtapsolni 
nagyjainkat, elmélázni a nemzet pusztulásán. Ettől olyan jó 
magyarnak lenni. (De nagyon tudom sajnálni, hogy minket 
sokkal inkább a széthúzás jellemez és nem a működőképes 
rendszerek tervezése és működtetése.)  

De lássunk egy másik véleményt is. 
Markó Béla szerint a fórumokra, a minél nagyobb 

nyilvánosság előtt zajló találkozásokra szükség van. Ám az kell, 
hogy ezeken a fórumokon „maga a magyar közösség szólaljon 
meg és ne arra használjuk ezeket a találkozókat, hogy mi 
próbáljunk ott közfelkiáltással különféle programokat és 
elképzeléseket elfogadtatni. (…) Tőkés püspök úrnak nem 
kellene azt hinnie, hogy ha ő találkozik valahol az ottani 
közösség képviselőivel, akkor az egy Európára szóló esemény. 
Az egy ugyanolyan fontos esemény, mint azok a találkozók, 
amelyeken mi hétről-hétre rendszeresen jelen vagyunk.” 
(RMSz, 1999. febr. 15.)  

 
További példák és esetek  
A ’kommunista párt’  
A Transilvania jurnal interjút közölt Tőkés Lászlóval, 

melyben a tb. elnök igen kemény vádakkal illette a szövetséget 
és elnökét. Szerinte az RMDSz „egyfajta kommunista párttá 
változott”, amelyben minden hatalmat egy elit birtokol. A 
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vezető klikket azzal vádolta, hogy föladták az RMDSz fő 
célkitűzéseit: az autonómiát és a magyar egyetem ügyét. (BN, 
1999. nov. 2.)  

Hm. Ha a tb. elnök akkor úgy döntött volna, hogy kilép a 
’kommunista pártból’, akkor megoldotta volna a későbbi 
’kiközösítés’ ügyét (szatmári kongresszus, 2003). Jó példával 
járt elöl Szőcs Géza, aki a csíkszeredai kongresszuson (1999) 
bejelentette, hogy kilép a Szövetségből.  

 
A kereszténydemokraták felkérése 
Az RMKdM közleményben hangoztatta: „meglepetéssel 

tapasztaltuk, hogy Tőkés László folytatta tb. elnökhöz méltatlan 
vádaskodásait. Az RMKdM határozottan visszautasítja azt, 
hogy Tőkés László megkérdőjelezte Varga Lászlónak, az 
RMKdM köztiszteletben álló vezetőjének kommunistaellenes 
múltját”, holott Varga László tiszteletest 1958-ban 
életfogytiglani börtönre ítélték; ezért „felhívjuk a püspök úr 
figyelmét arra, hogy a temesvári népfelkelésben betöltött 
szerepe nem hatalmazza fel sem arra, hogy volt politikai 
foglyok tevékenységét minősítse, sem arra, hogy az RMDSz 
egészét rágalmazza.” (RMSz, 1999. dec. 6.)  

Vélhetően az efféle (amúgy korrekt) állásfoglalások vezettek 
oda, hogy T. L. ’álkeresztényeknek’ titulálja a Mozgalom 
vezetőségét és tagságát.  

 
A forradalom árvája  
Kolozsvárott (RMDSz – hogyan tovább? címmel) vitafórumot 

tartottak. Tőkés László kifejtette: nem érzi azt, hogy a jelenlegi 
RMDSz a forradalom ’gyermeke’ lenne, mert nem vállalja a 
forradalom radikalizmusát; a szövetség a megalkuvás útjára 
lépett. (Szabadság, 2000. jan. 10.) 
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Azt viszont illik észrevenni, hogy más a forradalom és más 
az utána következő száz év. Permanens (agrár-, kultúr-) 
forradalom csak a kommunizmusban volt.  

 
Ami felér a térdszalagrenddel  
Tőkés László Szilágysomlyón egy lelkes honleánytól a 

szilágymenyői templom mézeskalácsból készült mását kapta 
meg. (RMSz, 2000. jan. 11.)  

 
Hűségnyilatkozat  
Tőkés László egy háromszéki lakossági fórumon úgy 

értékelte, hogy az RMDSz monolitikus párttá szerveződött, 
szükséges lenne, hogy a szövetségen belül legyenek politikai 
alternatívák. „Nem a szövetség ellen, hanem érte haragszom, és 
soha nem leszek hűtlen iránta” – mondta Tőkés. (Háromszék, márc. 
27.) 

1. Kár, hogy utóbb meggondolta magát. 2. A feleségének tett 
hűségesküjét is áthágta, de ez családi ügy.  

 
Ez ám a dobás!  
Budapesten a román–magyar kapcsolatok témával tartottak 

vitaestet, melynek vezérszónokai Tőkés László és Németh Zsolt 
voltak. Tőkés szerint: messzemenő önkorlátozásra vall, hogy nem 
beszélünk [!] területi követelésekről, s ezt a román félnek 
értékelnie kellene. (RMSz, 2000. ápr. 21.) 

1. Önkorlátozás? Területi követelés? Kinek a részéről? 
Tőkésnek nem lehetnek területi követelései Romániával 
szemben, mert az ország állampolgára, s annyi földje van, 
amennyit a kataszteri hivatalnál a nevére írtak. Ha Németh 
Zsolt követelőzik, az már hadüzenetnek számít!  

2. T. L. azt mondta egyszer: szó se lehet Erdély 
elcsatolásáról, mert Magyarországnak nincs mit kezdenie 
hatmillió kisebbségivel.  
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3. A román fél azért nem értékelte az aktust, mert meg se 
hallotta a felszólamlást.  

4. Én viszont nagyon nem tudom értékelni az efféle 
beszédet.  

 
’Monnyon le!’  
Az SzKT és a SzET marosvásárhelyi együttes ülésén Tőkés 

László azt javasolta: az SzKT végezzen szigorú önvizsgálatot, és 
kezdeményezze az egész RMDSz személyi megújítását. (2000. 
júl.)  

Mondja ezt egy esztendővel Csíkszereda után, amikor az 
egyedül illetékes szerv, a kongresszus megválasztotta az új 
vezetőséget.  

 
Dorgatórium 
Tőkés László főpásztori feddésben részesítette a Bihari Naplót, 

mert a napilap nem közölte a Nagyváradi Gyülekezeti 
Szövetség Elnöksége és a Nagyváradi Presbiteri Szövetség által 
az RMDSz-nek küldött állásfoglalást. A szerkesztőség többek 
között a zárómondat („Abban az esetben, ha javaslatunkat 
figyelmen kívül hagyják, kénytelenek leszünk felülvizsgálni az 
eddigi választásokon nyújtott maradéktalan támogatásunkat.”) 
miatt tekintett el a dokumentum közlésétől. – A Bihari Napló 
részéről Szilágyi Aladár (a KREK volt főgondnoka, jelenleg a 
lap szerkesztője) válaszolt Tőkésnek. (BN, 2000. szept. 4.)  

Tévedések elkerülése végett: a maradéktalan támogatás 
nem a lapot, hanem az RMDSz-t illette.  

 
A nagy kilépés  
A kolozsvári Donát negyedi körzet RMDSz-gyűlésén Tőkés 

Lászlót jelölték államelnöknek, mondván: egyedül ő képviseli a 
leghitelesebben az erdélyi m. közösség érdekeit. Tőkés 
elfogadta a jelölést, ha az SzKT dönteni fog arról, hogy 
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elnökjelöltet állítson. (Szabadság, 2000. szept. 7.) – Tőkés László 
kilépett a Várad-olaszi szervezetből és úgy döntött, hogy a 
Kolozsvár-belvárosiba iratkozik át. Kiss Sándort, a Bihar 
megyei választmány elnökét megdöbbentette Tőkés kilépése és 
a megyei szervezetet ért kritika. (BN, 2000. szept. 7.) – Tőkés 
kijelentette: a Bihar megyei szervezet „erkölcsileg és politikailag 
olyan mélyre süllyedt, hogy lelkiismereti okokból távozni 
kénytelen tagjai sorából”. (Szabadság, szept. 30.)  

Az én gondom: miként tudnék én kilépni Tőkésből, mert 
erkölcsileg és politikailag olyan mélyre süllyedt, hogy 
lelkiismereti okokból távozni szeretnék belőle. Van valakinek 
ötlete?  

 
Ki legyen az államelnök?  
Tőkés László szerint újabb visszarendeződés tanúi vagyunk; 

az RMDSz ne kötelezze el magát a kormányban való 
részvételre, ne lépjen koalícióra volt kommunista és 
titkosszervezeti embereket tömörítő pártokkal. A két jelölt – 
Frunda György és Tőkés László – közül titkos szavazással az 
előbbi lett az RMDSz elnökjelöltje. Tőkés leszögezte: 
„Véleményem szerint az SzKT döntése elhibázott, de nem 
üzenem a tagságnak azt, hogy ne menjen el szavazni.” (RMSz, 
2000. szept. 11.) 

Miért tetszünk megsértődni, ha nem tetszettünk 
szavazattöbbséget kapni?  

Tőkés László sajtónyilatkozatban elmondta: 4 évvel ezelőtt a 
Frunda Györgyhöz fűzött remények nem váltak valóra, ezért 
gondolta, hogy alternatívát kellene állítani a félrevonulók, a 
tagságról lemondók megnyerésére. Úgy vélte, hogy erre alkalmas 
lenne az ő személye. Úgy látja, hogy az RMDSz nem végezte el 
azt az önvizsgálatot, amelyre nézve javaslatot tett az SzKT-hoz 
intézett júl. 2-i levelében. A mostani RMDSz-vezetés 
kimozdíthatatlan. (Szabadság, 2000. szept. 11.)  
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Miért tetszettünk azt gondolni, hogy Frundát megválasztja 
Románia népe? Naivnak tetszünk lenni?  

Miért tetszünk azt gondolni, hogy a tagságról lemondókat 
vissza lehet téríteni, s hogy ehhez elég egy szikra hajdani jó 
híre? Istenem, mennyi kérdés… 

 
Vagy azt csináljátok, amit én mondok… 
Tőkés László – a KREK közgyűlésén – kijelentette: 

„Egyházunk mind országos, mind helyi szinten komoly 
ellentétbe került az RMDSz-szel. Ennek következtében 
aggályos, hogy egyházaink jó lelkiismerettel, teljes 
mellszélességgel melléálljanak az RMDSz választási 
kampányának.” (Szabadság, 2000. nov. 20.) – A tb. elnök két 
dolgot sérelmez: a zilahi református gimnázium esete, ahol az 
RMDSz az állam oldalára állt (Szilágy megyében félig 
visszaállamosították a szóban forgó egyházi tanintézményt, és a 
püspöki vizitációt kiutasították az iskolából; az az igazgatónő 
pedig, akit az egyház az iskola élére kinevezett, visszaélt a 
bizalommal, és megerősítette pozícióját állami szinten), és 
Makay Botond esete, akit a KREK tiltakozása ellenére vettek föl 
a Krassó-Szörény megyei jelöltlistára. – Tőkés László felszólította 
az RMDSz vezetőit, hogy a november 26-i választásokig oldják 
meg e két kérdést, teljesítsék az egyház követeléseit, köztük az 
igazgató leváltását és az egyházi joghatóság helyreállítását az 
iskola felett. (BN, nov. 20.; a zilahi esetet bővebben lásd: 
Szabadság, 2001. jan. 20.–febr. 27.)  

Emlékeztetőül: Makay Botond volt kijelölve arra, hogy 
átvegye a temesvári lakást 1989 decemberében. T. L. erkölcsi 
normái szerint ez bőségesen elegendő a hosszan tartó 
ellenségeskedéshez.  

Egy kérdés: van-e joga a KREK-nek megvétózni a Makay 
Botond RMDSz-beli jelöltségét?  
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Egy vélemény  
Tibori Szabó Zoltán elemzése szerint az idei választási 

kampányban az RMDSz-t és a magyarságot nem a román 
nacionalisták támadták a legtöbbet, „hanem a magyar 
közszolgálati rádió egyik-másik műsora, a MIÉP és az MVSz, 
ill. szövetségünk saját tb. elnöke. (…) Tőkés László egyetlen 
jelét sem adja már annak, hogy az erdélyi magyarságot teljes 
sokszínűségében integráló személyiség lenne. S akkor vállaljon 
platformvezetői tisztséget annál a politikai irányzatnál, 
amelyhez közelebb áll a szíve, a tb. elnökséget pedig az RMDSz 
szüntesse meg vagy bízza másra.” (Szabadság, 2000. dec. 5.)  

  
Régi-új tennivalók  
Tőkés László elmondta: „tíz év után nemhogy megerősödött 

volna a romániai magyar nemzeti közösség”, még az egység is 
odalett; „elsikkadtak eredeti szép terveink, köztük az RMDSz 
programjának legfontosabb kérdései, mint amilyen az 
autonómia, vagy a nemzeti önkormányzati elven alapuló 
önszerveződés és önrendelkezés”. Az RMDSz vezetésének 
figyelembe kell vennie a bírálatokat és „akár egy újabb RMDSz-
kongresszuson, akár egy vásárhelyi típusú [utalás az 1937-es 
Vásárhelyi Találkozóra] felsereglés keretében” szembe kell 
néznie a múlttal és meg kell határoznia egy új politikai 
irányvonalat. (EN, 2001. jan. 30.)  

A vásárhelyi felsereglés – jóval később – megtörtént. Siralmas 
volt. (Lásd A tanácstalan Tanács c. morfondírt). A felsereglés 
fogalma először az Ellenpontokban megjelent Tőkés-
tanulmányban olvasható, nem éppen pozitív kontextusban: 
„Megvannak ugyanakkor a külföldi vendégek számára 
biztosított különleges útvonalak; a ’kirakatgyülekezetek’, 
melyek a hagyományos népegyházi felsereglések és folklórjuk 
által elbódítják (pl. Szék) [őket].” – Tehát: a kommunista-
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klerikális propaganda is arra használta a felseregléseket, amire 
mindenki más is: manipulációs eszköznek.  

Helyben vagyunk. Összehívunk egy népgyűlést és 
megszavaztatjuk vele a terveinket.  

 
Két fronton is ugyanaz  
Tőkés László szerint megkérdőjelezhető az RMDSz-egység 

mítosza. Azzal, hogy az SzKT elvetette a megújulás lehetőségét, 
megkérdőjelezte a saját legitimitását. Úgy látta, hogy a neptunos 
vonal, a kormányzati szerepvállalás és a PDSR-vel létrejött külső 
koalíciós partnerség veszélyes pályára vitte az RMDSz-t. – A tb. 
elnök közleményben fogalmazta meg: „Az SzKT antidemokratikus 
szavazógépezet.” (Szabadság, 2001. ápr. 3.) 

Ugyanaz protestáns változatban. – Tőkés László elmondta: 
1998 óta egy obstrukciós módszerekkel dolgozó csoport sorra 
zátonyra futtatta a KREK közgyűléseit. A közgyűlés elfogadta, 
hogy teljes időközi választást tartsanak az új fegyelmi bizottság 
létrehozására. (BN, 2001. febr. 26.)  

Tehát sem a politikában, sem az egyházon belül nem sikerül 
keresztülvinnie az akaratát. Vajon ez volna ’az erőtlen diktátor’-
tünetcsoport? Netán az ’elvetélt akarnok’, esetleg a ’frusztrált 
szikra’?  

Más vélemény: Markó Béla szerint T. L. megnyilatkozásai 
már nem tekinthetők a tb. elnök megszólalásának, hanem az 
általa fontosnak vélt áramlatok makacs erőltetőjének. (Sajtófigyelő, 
2001. ápr. 3.)  

 
A halmozás átkai  
Arról még nem szóltam, hogy a mely nagy átka van a 

szikraságnak: minden testület, klub és varrókör (tiszteletbeli) 
elnököt szeretett volna csinálni László atyánkfiából. A szebben 
hangzókat elfogadta. Aztán megbánta, vagy rovancsolást kért. 
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Lemondott, de aztán visszaszívta. Nehéz dolog a világ 
köldökének lenni.  

1. Tőkés László elnökletével tartották meg az MRVSz elnökségi 
és választmányi ülését a budapesti Ráday Kollégiumban. Tk. a 
2000-ben megtartandó M. Reformátusok Világtalálkozója 
előkészületeiről is tárgyaltak. (BN, 1998. aug. 15.) – A KREK 
püspöke bejelentette, hogy okt. 1-jei hatállyal lemond az MRVSz 
elnöki tisztségéről, két évvel mandátumának lejárta előtt. A püspök 
döntését a felgyűlt szervezeti hiányosságok mellett azzal indokolta, 
hogy a tagszervezetek, az egyházak „tömény érdektelensége, 
hitüknek ellentmondó áldozatképtelensége nagyfokú 
elégedetlenséget szült”. (Magyar Nemzet, 1998. aug. 17.) – Tőkés 
László visszavonta korábbi lemondását az MRVSz elnöki tisztségéről. 
(Szabadság, 1999. febr. 22.) – Félixfürdőn tanácskozott az MRVSz 
elnöksége és választmánya. Tőkés László elmondta, hogy az utóbbi 
időszakra rányomta bélyegét az elnöki tisztségről való kényszerű 
lemondása; változatlanul hiányzik a világszövetség működéséhez 
szükséges költségvetési háttér. (RMSz, 1999. aug. 13.) – Újabb 5 évre 
Tőkés Lászlót választották az MRVSz elnökének. (BN, 2001. júl. 5.) 

2. Nagy vitát váltott ki az Magyarok Világszövetsége (MVSz) 
küldöttgyűlésén az Országgyűlés támogatás-megvonó döntésével 
szembeni állásfoglalás. Tőkés László az MVSz elnökségéhez 
eljuttatott levelében közölte, hogy mandátumának lejárta után nem 
vállalja még egyszer a tb. elnöki tisztséget. (Szabadság, 2001. máj. 14.) 
– Patrubány Miklós elítélő hangú nyílt levelet intézett Tőkés 
Lászlóhoz, aki nem tartotta meg beszámolóját az MVSz legutóbbi 
ülésén. (Szabadság, 2001. máj. 30.)  

 
Fegyelmi ügy  
Az RMDSz etikai és fegyelmi bizottsága közölte, hogy Deák 

László és Takács Csaba fegyelmi eljárást kezdeményezett Tőkés 
László ellen. A KREK igazgatótanácsa közleményben tiltakozott 
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ez ellen és felkérte a püspököt, hogy ne jelenjen meg a testület 
előtt. (BN, 2001. jún. 7.) 

Az SzKT zárt ülésén döntöttek a Tőkés László elleni 
fegyelmi ügyben. Takács Csaba azzal vádolta a tb. elnököt, 
hogy a tavalyi választások idején RMDSz-ellenes kampányt 
folytatott Szilágy megyében. A testület 39 IGEN, 17 NEM, 9 
TARTÓZKODÁS alapján elfogadta a jelentést és megróvásban 
részesítette Tőkést. (Szabadság, 2001. szept. 29.) – Tőkés László 
rögtönzött sajtóértekezleten tiltakozott a politikai indíttatású – 
úgymond: célzatos – fegyelmi eljárás ellen; a megrovást 
kitüntetésként kezeli és a M. Köztársasági Érdemrend 
Nagykeresztje mellett az RMDSz kiskeresztjeként fogja viselni. 
(Szabadság, okt. 1.)  

Benkő Levente megvédte az RMDSz tb. elnökét: Tőkés 
Lászlóra akármit mondhatnak azok, akik számára a püspök szava 
és jelenléte kényelmetlen, csak egyet nem: hogy rosszat akar. 
(Háromszék, 2001. okt. 17.) – Az EMK platform közgyűlése 
állásfoglalásban ítélte el a Tőkés László elleni „elvtelen és 
erkölcstelen támadássorozatot”. (Háromszék, 2001. nov. 5.) – Az 
EREK lelkészértekezlete állásfoglalásban tiltakozott amiatt, 
hogy Tőkés Lászlót megrovásban részesítette az SzKT. 
(Szabadság, 2001. nov. 14.) – Hasonló hangnemű cikket írt Pécsi 
Ferenc képviselő is. (EN, 2001. nov. 20.)  

Elfogadom Benkő Levente véleményét, egy bizonyos 
mértékig. Szerintem sem a rosszat akarja, csupán azt, hogy az ő 
akarata érvényesüljön. S az néha rosszul sül el.  

 
A szenvedő alanyok  
Tőkés László Testvérharc vagy magyarral üttetni a magyart c. 

írásában rámutat, hogy a kommunista visszarendeződés erőivel 
(értsd: PSD) szövetséges RMDSz ’nemzetidegen’ politikájának 
szenvedő alanyai között olyan vezető személyiségeket találunk, 
mint Király Károly, Szőcs Géza, Katona Ádám, Borsos Géza, 
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Borbély Imre, Kincses Előd, Kolumbán Gábor, Toró T. Tibor, 
Szász Jenő. (RMSz, 2001. nov. 28.) 

Nagyon tanulságos a névsor. Kár, hogy nem tudjuk meg, ki 
mitől szenved, s hogy lehet-e köszvényt vagy lumbágót kapni a 
’nemzetidegen’ politikától?  

No persze, azt sem lehetett előre kiszámítani, hogy egy éven 
belül a magyarországi nemzetpolitika is léket kap, s hosszú 
nyolc esztendeig tart amíg befoltozzák a nyilást: „Tőkés László 
szerint a magyarországi kormányváltás a négy év alatt kiépített 
nemzetpolitika zátonyra futását jelenti.” (SzFÚ, 2002. ápr. 27.) – 
Emlékeztető: 2002-ben Orbán Viktor helyét Medgyessy Péter 
vette át a kormányfői poszton, akit még ketten váltottak, s csak 
2010-ben került vissza székébe a ’nemzet miniszterelnöke’.  

 
A szakadás előérzete  
Tusnádfürdőn megkezdődött a 13. alkalommal 

megrendezett Nyári Szabadegyetem (’Tusványos’); a téma: 
polgári kibontakozás Európában. Tőkés László megnyitó 
beszédében azt sürgette, hogy az RMDSz térjen vissza tíz évvel 
ezelőtti önmagához, a Kolozsvári Nyilatkozat eszmeiségéhez. 
Ha erre nincs lehetőség, akkor „új politikai szerveződésben kell 
gondolkodjunk” – mondotta a püspök. (Krónika, 2002. júl. 24.) – 
„Amennyiben az RMDSz arra kényszerít, hogy más alternatívát 
keressünk, nem lesz más lehetőségünk és kénytelenek leszünk 
újabb szervezetet létrehozni az erdélyi magyarság számára” – 
mondotta Tőkés László a Curentulnak adott interjúban. Ezzel a 
Reform Tömörülés (RT) és az RMDSz közötti szakadásra utalt. 
(Szabadság, 2002. aug. 13.)  

Ez az erdélyi magyar politikum szakadásának első (?) 
tételes megfogalmazása. (Vesd össze az MPP és az EMNT 
későbbi megalakulásával.) Azt hiszem a román politikum csak 
arra várt, hogy az RMDSz-ből kiszakadjon egy jelentősebb 
csoport. A jelentős jelző természetesen csak viszonylagos, ui. a 
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piramis felső sorából csak három ’nagyobb név’ hátrált ki: 
Tőkés László, Toró T. Tibor és Szilágyi Zsolt. 

Az RT kezdetben ugyanolyan platform volt, mint a Bethlen 
Gábor Frakció vagy a Szabadelvű Csoport. Mindegyik frakció 
és tömörülés képes volt megmaradni az RMDSz ernyője alatt, 
az RT-nek muszáj volt kiválnia.  

 
Már az egyház is komcsi 
Tőkés László elmondta: az RVSz nagygyűlésén nem 

született döntés arról, hogy elítéljék a kommunizmust; a jelek 
szerint az RVSz-ben is várat magára a teljes rendszerváltás – pl. 
2000-ig olyan főtitkára volt az RVSz-nek, aki szerint a 
kommunizmus bűneit megbocsáthatónak tartotta. (RMSz, 2002. 
aug. 28.) 

 
Flastrom  
Egy találkozó megszervezésével akarnak megemlékezni a 

Kolozsvári Nyilatkozat 10. évfordulójáról – mondotta T. L. A 
fórum az erdélyi magyarság kérdéseivel kíván foglalkozni, pl. 
az RMDSz eredeti programjához való visszatérés, a belső 
választások és a belkörű népszámlálás megszervezése. 
(Szabadság, 2002. szept. 6.) 

Még egy frusztrációellenes flastromot forgalmazó fórum.  
 
Perlekedés a Szövetséggel 
A belső választások elmulasztása és az SzKT ’törvénytelen 

volta’ miatt keresett jogorvoslatot T. L., aki ennek okán indított 
pert a bukaresti bíróságon. Szerinte az SzKT ’törvénytelenül 
működik’, ezért nem hívhatja össze a kongresszust. Markó Béla 
emlékeztetett: a másik személy, aki szintén perli a szövetséget: 
C. V. Tudor, aki a PRM nevében az RMDSz betiltását akarja 
elérni. (Népújság, 2002. okt. 9.) – A sors fintora: Tőkés László és 



 

 221 
 

Vadim Tudor egyaránt Brüsszelben veszik föl a fizetésüket, 
2009-től!  

A válasz nem maradt el: „durva hamisításnak tartom az én 
perem összehasonlítását a román szélsőnacionalista NRP 
perével. Míg ők az RMDSz betiltásáért fordultak a bírósághoz, 
én az önrendelkezés érvényre juttatásáért cselekedtem 
hasonlóképpen.”  

Az RMDSz OT ülése közleményben utasította el Tőkés 
László támadását. – Ágoston András (VMDP), nyílt levélben, 
rokonszenvéről biztosította Tőkést. – Patrubány Miklós 
elhibázott lépésnek minősítette Tőkés tettét. (Szabadság, 2002. 
okt. 10.) A TEKT kolozsvári ülésén arról döntöttek, hogy 
felkérik Tőkés Lászlót, vonja vissza bírósági keresetét. 
(Szabadság, 2002. okt. 12.)  

Gyűlésezett az RMDSz szabályzat-felügyelő bizottsága. A 
Tőkés-ügyben hozott döntését nem hozta nyilvánosságra. 
(Szabadság, 2002. okt. 15.) 

Tőkés László visszavonná a bírósági keresetet, ha az RMDSz 
kitűzné a belső választások időpontját. Tettét nem 
feljelentésként, hanem törvényességi keresetként értékelte. 
(Krónika, 2002. okt. 17.) 

T. L. budapesti sajtóértekezletén kijelentette: „Az RMDSz 
egysége már csak diktatórikus eszközökkel tarható fenn.”Azért 
folyamodott a bírósághoz, mert az RMDSz-en belüli 
törvényességet és belső demokráciát kívánta helyreállítani. 
(Szabadság, 2002. okt. 16.)  

A megoldás: a bukaresti 2. kerületi törvényszék alaptalannak 
tartotta a keresetet, ezért elutasította azt. (Szabadság, 2002. okt. 
25.) 

Marosvásárhelyen tartották az SzKT és a SzET együttes 
ülését, ahol a Tőkés-per fejleményeit is megtárgyalták. Tokay 
György szerint vége az erkölcsi piedesztálnak. (Szabadság, 2002. 
okt. 28.)  
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A KREK állásfoglalása kiállt Tőkés László mellett, aki ellen 
– úgymond – összehangolt kampány folyik azért, hogy 
megfosszák tb. elnöki tisztségétől. (SzFÚ, 2002. nov. 6.) – Markó 
helyteleníti azt, hogy Tőkés „saját politikai küzdelmeibe az 
egyházát is megpróbálja belerántani”. (Szabadság, nov. 22.)  

Tőkés László a belső választások mellett a szatmári 
kongresszus [2003. jan.] elhalasztását is kérte. Még nem kapta 
meg a bírósági végzést és az indoklást, ezért nem tud fellebbezni 
az RMDSz elleni perben. (SzFÚ, 2002. nov. 12.) – A per második 
fordulójában is elutasították Tőkés keresetét. (Krónika, 2003. jan. 
21.) – További fellebbezések nem voltak.  

Visszatérnék Tokay György véleményére, miszerint ’vége 
az erkölcsi piedesztálnak’. Szerintem még ezután is volt néhány 
szép dobása a tb. elnöknek és püspöknek, de az biztos, hogy 
szobrának talapzata megingott.  

 
Az ominózus pezsgőzés 
Tőkés László nyílt levélben szólította föl a szövetségi 

elnököt, hogy nyilvános formában foglaljon állást a ’pezsgőzés’ 
ügyében; kiket képviseltek az RMDSz frakcióvezetői (Kelemen 
Atilla és Verestóy Attila) a budapesti találkozón? – kérdezi az 
RMDSz tb. elnöke. (Szabadság, 2002. dec. 11.) 

Markó Béla válasza kiemeli: csak úgy lehetséges egymás 
mellett élnünk, ha a múlt szemléletében is a kölcsönösséget 
érvényesítjük. 1990-ben, amikor Bukarestben eldöntötték, hogy 
december 1-je lesz az ország ünnepe, akkor az RMDSz úgy 
döntött, hogy – tisztségviselői által – részt vesz az esedékes 
rendezvényeken és ahol teheti, szóba hozza az 1918-as 
gyulafehérvári nyilatkozat be nem tartott ígéreteit. A román–
magyar közeledés odáig jutott, hogy 1997 óta a román állam- és 
kormányfő minden Március 15-én üzenetben köszönti az 
erdélyi magyarokat. (SzFÚ, 2002. dec. 11.) 
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A jobboldalnak (Budapesten és Erdélyben egyaránt) a 
’pezsgőzés’ az egyik állandóan előkapott kártyája. Később 
Szász Jenő fejét is megmosták, amikor (már az MPP elnökeként) 
Bukarestbe ment a román nemzeti ünnepre és ott Băsescu 
elnökkel poharazgatott. Na tessék!  

 
Példa a megbocsátásra  
Tempfli József visszautasította azt a nyilvános bírálatot, 

amelyet Tőkés László tett a személyével kapcsolatban. Tőkés 
azt kifogásolta, hogy a katolikus püspök megjelent az RMDSz 
egyik kampányrendezvényén. – „Nyilatkozatával a püspök úr 
azt érzékelteti, nem volt méltó hozzám, hogy a nevezetekkel 
együtt jelenjek meg. Magam ezt nem tartom, mert legyen az egy 
szocialista képviselő, Lagzi Lajcsi, utcaseprő vagy cigány, Isten 
mindenkinek egyforma emberi méltóságot adott, s ezt 
kölcsönösen tisztelnünk kell, függetlenül a társadalmi 
pozíciótól. A nyilatkozat után felteszem a kérdést: merjek-e 
akár egyházi, akár polgári rendezvényen megjelenni Tőkés 
püspök úr mellett, méltónak talál-e erre?” (RMSz, 2000. nov. 
28.) – Tőkés László válaszában olvashatjuk: „Megszívlelem 
Tempfli József bírálatát és ezúton kérek elnézést tőle.” 
(Szabadság, 2000. dec. 8.)  

Máthé Éva egy időben szentként nézett föl Tőkésre, de el 
kell mondania: tizenegy év után „nagyon fáj, hogy kifogytam 
eszményképemből”. (RMSz, 2000. dec. 23.) Még azt is elmondta: 
Tőkést sosem hallotta azt nyilatkozni: „tévedtem, a hiba 
bennem van”. No, az iménti idézet cáfolja ezt a szentenciát. De 
más példát magam sem tudnék mondani. 

 
Megint a komcsik!  
Az RMDSz-t az RKP-hoz, a szövetség vezetőit pedig a 

Ceauşescu-rendszer magyar talpnyalóihoz hasonlította 
nagyváradi sajtóértekezletén Tőkés László. – Markó Béla 
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sajnálatosnak találta, hogy karácsony ünnepén a szövetség tb. 
elnöke csak kollégái rágalmazásáról tud beszélni. (Népújság, 
2002. dec. 24.)  

 
Kitüntető címek osztogatása  
László atyánkfia úgy tekint a Fideszre, mint nemzeti 

szövetségre, Orbán Viktorra pedig mint a nemzet 
miniszterelnökére. (Partiumi Közlöny, 2003/8.) Holott azt már a 
megboldogult Székely János is tisztázta annak idején: nem a 
nemzeteknek, hanem az államoknak van miniszterelnökük. 
Továbbá: a Fidesz ugyanolyan párt, mint a többi, célja a 
hatalom megszerzése és megtartása. Ennek érdekében olykor 
még értelmes törvényeket is képes hozni.  

  
A ’szkizma’, vagyis a nagy szakadás  
Az RMDSz kongresszusával azonos városban és időben 

(2003. jan. 31.–febr. 2.) lesz a KREK közgyűlése is – jelentette be 
Tőkés László. Egyetlen megoldandó kérdéskör: a ref. egyház 
missziói és nemzetpolitikai feladatai. (Szabadság, 2003. jan. 15.)  

Tőkés László kijelentette: csak akkor vesz részt a 
kongresszuson, ha az RMDSz vezetői garanciát nyújtanak azzal 
kapcsolatban, hogy helyreigazító határozat születik a belső 
választások megszervezéséről. (Szabadság, 2003. jan. 28.) – 
Takács Csaba elutasítja azt, hogy bárki bármilyen feltételhez 
kösse a kongresszuson való részvételét. (Szabadság, jan. 29.) 

Tőkés László felfüggeszti minden tevékenységét az RMDSz-
ben, amíg – úgymond – nem állítják helyre a ’törvényes rendet’ 
a szövetségben. A tb. elnök szerint az RMDSz-t kiszolgáltatták 
az utódkommunista román hatalomnak. (SzFÚ, 2003. jan. 31.) – 
Dekódolás: utódkommunista = szociáldemokrata. Arról pedig ne 
halljon a püspök, mert minden elvörösödik a szeme előtt.  

A kongresszuson Takács Csaba a Tőkés-perre utalva 
kijelentette: „rákényszerítettek, hogy leszámoljunk egy 
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illúzióval”. – A vita után elfogadták a módosított programot és 
alapszabályzatot; ennek részeként a kongresszus 68 
ellenszavazattal, 9 tartózkodás mellett megszüntette a tb. elnök 
tisztségét. (Krónika, 2003. febr. 3.)  

A KREK közgyűlésén tk. az önrendelkezésről, a 
státustörvényről, az alkotmánymódosítási javaslatokról, az 
egyházi oktatásról és a megmaradásról esett szó, de nem 
hiányoztak az RMDSz-t kritizáló megjegyzések sem. Átiratban 
visszautasították az RMDSz tb. elnöki tisztségének 
megszüntetésére irányuló kezdeményezést. (Krónika, 2003. febr. 
3.)  

Tőkés László a tb. elnöki tisztség megszüntetéséről: nem én 
tértem el az RMDSz irányvonalától, hanem az RMDSz hivatalos 
irányvonala tért el attól az értékrendtől, szellemiségtől, 
programtól és célkitűzésektől, amelyek kezdetben jellemezték. 
Tőkés szerint az SzKT nem volt legitim, ezért a kongresszus 
döntései is megkérdőjelezhetőek. (Szabadság, 2003. febr. 3.)  

Az EMK – tiltakozásul a tb. elnöki poszt megszüntetése 
miatt – felkérte Tőkés Lászlót, hogy legyen a platform tb. 
elnöke; a püspök elfogadta az ajánlatot. (Szabadság, 2003. febr. 
10.) 

László testvérünk ilyenformán megszabadult az RMDSz tb. 
elnökségétől, emiatt egy rakás szabad ideje lett, de az 
alaptermészete miatt kizárt, hogy ne a nemzet épülésén 
ügyködjön valamit. Ezért aztán mihamar nekifogott új pártok, 
szervezetek, gittegyletek megalakításának, amelyek pillanatok 
alatt megoldják majd az erdélyi magyarság minden fontosabb 
gondját.  

Az RMDSz-t bíráló dokumentumot fogalmaztak meg egy 
sepsiszentgyörgyi fórumon, ahol az ellenzék vezéralakjai (pl. 
Szász Jenő, Toró T. Tibor) is jelen voltak. A részvevők nem 
tekintik az RMDSz elöljáróit az erdélyi magyarság hiteles 
vezetőinek. Új politikai szövetség, egy demokratikus 
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ernyőszervezet létrehozását javasolták, melynek létrehozására, 
alapszabályának kidolgozására, bejegyeztetésére Tőkés Lászlót, 
a ’magyarság szimbólumértékű vezéregyéniségét’ kérték fel. 
(Krónika, 2003. márc. 1.) 

 A felkérés nyilvánosan elhangzott, a forradalom szikrája 
pedig nem tehette meg, hogy ne hallgassa meg a nép szavát, 
ezért mihamar munkának látott.  

 
A Márciusi Fórum 
Tőkés László sajtótájékoztatón ismertette a Márciusi Fórum 

terveit; a fórumon megalakítják az erdélyi önkormányzati 
testület létrehozását Kezdeményező Bizottságot. A tervezett 
önkormányzati forma összhangban van az európai 
struktúrákkal, autonomista elképzelésekkel. (Szabadság, 2003. 
márc. 11.)  

A fórum helyszínéül a kolozsvári Szent Mihály-templomot 
választották, de az Érseki Hivatal elutasította azt, mondván: a 
katolikus templomok szakrális jellegével nem fér össze az, hogy 
helyet adjanak kimondottan világi rendezvényeknek. 
(Szabadság, 2003. márc. 8.) A helyszín végül a Farkas utcai ref. 
templom lett.  

A román sajtó élénken reagált a Márciusi Fórumra: „Tőkés 
ezer híve hivatalosan területi autonómiát követelt” (Adevărul); 
„Tőkés hadat üzent az egységes nemzetállamnak” (Curentul); „a 
Tőkés-fórum az RMDSz politikai-vallási alternatívája” 
(Cotidianul). – Mircea Geoană marginális és javíthatatlan 
revizionisták csoportjának nevezte a fórum résztvevőit. – A 
Fórumon alkotmánymódosítási javaslatokat is megfogalmaztak, 
amelyek tk. azt tartalmazzák, hogy a közös történelmi, 
kulturális és gazdasági jelleget viselő, a többségi nemzettől 
eltérő önazonosságú közösség által lakott régiók saját 
önkormányzathoz juthatnak és autonóm közösségeket 
hozhatnak létre. (Szabadság, márc. 18.) 
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(Lásd még a Kedves Barátom! c. morfondírt.)  
 
A fórum fiókái  
Közel ezer személy vett részt a KREK és az UPE által 

rendezett Székelyudvarhelyi Fórumon. Állásfoglalásokat, 
felhívásokat fogadtak el, kifejezték nemtetszésüket az RMDSz-
féle ’kis lépések politikájával’. Célkitűzéseik között szerepel az 
’igazi önrendelkezés’ és a Székelyföld területi autonómiája. 
Tőkés László hangsúlyozta: kezdeményezésük nem irányul az 
RMDSz ellen, hiszen bármelyik RMDSz-tagot szívesen látják 
soraikban, bizonyíték erre az öt parlamenti képviselő 
szerepvállalása. Tőkés Lászlót az ’erdélyi magyarok tb. 
elnökévé’ választották. (Krónika, 2003. ápr. 27.) 

Adrian Năstase felkérte a főügyészt, hogy indítson 
vizsgálatot az EMNT ügyében. – Markó Béla kijelentette: 
„Nyilatkozatokat bárki tehet, programpontokat bárki 
megfogalmazhat, ez sem törvénybe, sem alkotmányba nem 
ütközik, éppen ezért visszautasítom azt, hogy a miniszterelnök 
az igazságszolgáltatással fenyegetőzik.” A Fórumról: „mi az 
autonómiáért dolgozunk, a fórum résztvevői pedig az 
autonómiáról nyilatkoznak”. (Népújság, 2003. ápr. 29.)  

Sepsiszentgyörgyön tartotta újabb fórumát az EMNT 
kezdeményező testülete (KT); mintegy 700-an vettek részt, 
Erdély minden részéből érkeztek érdeklődők. Ismertették az 
EMNT KT feladatait és prioritásait, határozatot fogadtak el a 
kedvezménytörvény és a székelyföldi autonómia ügyében. 
(Szabadság, 2003. jún. 2.) – Ott hangzott el az alábbi csodálatos 
mondat T. L. szájából: „a Magyar Nemzeti Tanács nem politikai 
alternatíva, sokkal több annál, mi a nemzet egészét képviseljük.” 
(Brassói Lapok, 2003. jún. 6.) – Vajon a nemzet tud róla? Ha igen, 
akkor miért nem járul kézcsókra?  

Egyöntetűen negatív visszhangot kapott a román sajtóban a 
sepsiszentgyörgyi fórum. Cosmin Guşă, a PSD főtitkára 
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kijelentette: C. V. Tudornak és Tőkés Lászlónak nincs mit 
keresnie a román politika színterén, mert mindketten 
ultranacionalista diskurzust folytatnak és egy elmúlt 
évszázadban élnek. (Nyugati Jelen, 2003. jún. 3.) 

Szatmárnémetiben polgári fórumot rendezett a megyei 
Magyar Polgári Egyesület, ahol tk. Szűrös Mátyás, Surján 
László, Ágoston András valamint Tőkés László tartott előadást. 
A fórumon szorgalmazták, hogy a MÁÉRT üléseire az EMNT 
képviselőit is hívják meg. (Szabadság, 2003. szept. 1.) – Kicsit 
elhamarkodott a mozdulat, ui. az EMNT csupán magzat 
állapotában van, se tagsága, se jogi személyisége, se elfogadott 
statútuma. Ettől függetlenül szabad nekik asztalt és ajtót 
csapkodni, feltételekhez kötött jogokat viszont nem 
követelhetnek.  

Szilágysomlyón tartotta 5. fórumát az EMNT KT, ahol a 
résztvevők azt javasolták a romániai magyaroknak, hogy az 
alkotmánymódosításra NEMmel szavazzanak. Tőkés László 
szerint azért voltak kevesebben (200-an), mint a korábbi 
rendezvényeken, mert az RMDSz megfélemlítette [?!] a 
mozgalommal szimpatizálókat. (Szabadság, 2003. szept. 22.)  

 
A Szabadság-szobor ügye  
Tőkés László bejelentette: a KREK, az EMNT és a polgári 

mozgalmak októberben nagyszabású rendezvénysorozatot 
szerveznek az aradi tábornokok emlékére. Szerinte azért van 
szükség a vértanúk emlékének méltó megünneplésére, mert az 
RMDSz vezetősége meghátrált és meghajolt azon mértéktelen 
megaláztatás előtt, amely történelmünket és nemzeti 
közösségünket érte a Szabadság-szobor újraállítási 
időpontjának elhalasztásával; szerinte szükségtelen a megbékélési 
park. (Szabadság, 2003. szept. 30.)  

Az idén először párhuzamos ünnepségeken emlékeznek az 
aradi vértanúkról. A KREK és az EMNT nem egyeztetett az 
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RMDSz-szel. A helyszínek azonosak: vesztőhely, Tűzoltó tér, 
minorita templom. (Szabadság, 2003. okt. 1.) – Az Aradi 
Szabadság-szobor Egyesület érthetetlennek tartja Tőkés 
Lászlónak ezt az akcióját. (Nyugati Jelen, 2003. okt. 2.)  

A szobor-ügyet nem részletezem (bővebben lásd az RMDSz 
füzetes kiadványát: Kiszabadítottuk), csak annyival kerekíteném 
le, hogy a szobor fölállításának kulcsmomentuma a PSD és az 
RMDSz közötti egyezmény aláírása volt. Ámde – jól tudjuk – 
Tőkés számára az ’utódkommunista’ szociáldemokraták nem 
tárgyalópartnerek. Mivel 2003 őszén T. L. már az RMDSz-szel is 
a ’haragszom rád’ állapotában volt, szükségtelennek ítélte a 
megbékélési parkot. [Tőkés László szerint az RMDSz–PSD 
közötti egyezség „utódkommunista irányba elhajló, nemzeti 
érdekeket sértő (?) paktum”. A PSD-nek minden oka megvan 
diadalt ülni az aradi Megbékélési Park ürügyén, ui. a 
Szabadság-szobor és a kisebbségi jogok megcsúfolásával, 
valamint az erdélyi magyarság megalázásával sikerült újabb 
vereséget mérnie a magyar külpolitikára és az erdélyi m. 
politikára. (SzFÚ, 2004. márc. 17.) – Nézőpont kérdése…] 

A magyar állami segítséggel restaurált és újra fölállított 
Szabadság-szobrot 2004. ápr. 25-én avatták föl az aradi Tűzoltó 
téren. Az avatási ünnepséget László atyánkfia messzire 
elkerülte.   

 
A dackorszaknak nincs vége  
Eckstein-Kovács Péter élesen támadta az EMNT és Tőkés 

László álláspontját, amely arra buzdítja a magyar szavazókat, 
hogy mondjanak NEMet a módosított alkotmányra, holott csak az új 
alaptörvény teszi lehetővé az egyházi oktatást. (Szabadság, 2003. 
okt. 4.) 

A magyar történeti egyházak vezetői Kolozsvárott 
tanácskoztak, ahol tk. az új alkotmányra való szavazás volt a 
téma. Tőkés László a NEMmel való szavazásra buzdított, 
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Jakubinyi György érsek szerint: „Két rossz közül a kisebbiket 
kell választanunk, ezért szavazzunk IGENnel.” (Krónika, 2003. 
okt. 15.)  

Tőkés Lászlót elmarasztaló döntést hozott az RMDSz 
szövetségi etikai bizottsága, arra kötelezvén a püspököt, vonja 
vissza egy korábbi nyilatkozatát és kérjen bocsánatot a szövetség 
Bihar megyei vezetőségétől. A püspök kijelentette: semminemű 
felelősségre vonásnak nem hajlandó alávetni magát, 
megalapozatlannak tartja a határozatot. (Krónika, 2003. okt. 16.) 
– Meglepődtem volna, ha eleget tesz a kérésnek.  

 
Nagy lépések az EMNT életében 
Kapóra jött az autonomista polgári ellenzéknek szeretett 

vezérük kegyvesztettsége / kiválása az RMDSz vezérkarából. 
Azonnal köré tömörültek és válogatott egyleteket, bizottságokat 
és grémiumokat hoztak létre.  

Nyilvánvaló, hogy az EMNT megalkotásáról nem a 
szatmári kongresszus után, hanem már korábban döntés 
született. Érdekes módon a KREK legfelsőbb döntéshozatali 
szerve hozott erről határozatot (vajon miért nem az EREK, vagy 
az evangélikus egyház?). – A KREK Igazgatótanácsa széles 
képviseleti alapon nyugvó erdélyi fórum összehívásáról 
döntött, mely létrehozná a Romániai Magyar Nemzeti 
Közösség Önkormányzata kezdeményező bizottságát. 
(Szabadság, 2003. febr. 22.) – S akkor egy másik kérdés: milyen 
jogon vindikálja magának a KREK az egész erdélyi magyar 
közösség sorsáról57 való döntést?  

                                                 
57 Idézet a szerző korabeli véleményéből: „Hogy a püspök úr is zászlót 
kíván bontani, azt régóta sejtem. Azt is tudni vélem, hogy pártjának 
eszméje nemzeti és keresztyén leend. Hátrányaként könyvelem el, 
hogy az erdélyi magyarságnak csupán a töredékét tudja majd 
megnyerni, de e kicsiny csapattal nem lesz képes teljes ívű áttörést 
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Utóbb a szatmárnémeti KREK-közgyűlést tekintették a 
mozgalom kiindulási pontjának. A fórum-mozgalom további 
állomásai (korábban említvék): Kolozsvár, Székelyudvarhely, 
Sepsiszentgyörgy, Szilágysomlyó. 

Menet közben kiszélesítették a mozgalmat, minden 
elégedetlen magyarnak helyet szorítottak. A bizottságok, 
tanácsok száma pedig egyre szaporodott.  

A Kezdeményező Tanács meghatározta az SzNT 
megalakulási folyamatát: okt. 12-én közgyűléseken 
megalakítják a helyi tanácsokat, 19-én küldöttgyűléseken pedig 
a nyolc Széki Tanácsot (Kézdi, Orbai, Sepsi, Maros, Csík, 
Gyergyó, Udvarhely és Bardóc-Miklósvár). Ez utóbbiak 
küldöttei fogják megválasztani az SzNT tagjait. (Háromszék, 
2003. aug. 6.) – A nyolc székből Csíkszék Tanácsa még nem 
alakult meg, de így is összegyűlt 180 küldött, akik 
Sepsiszentgyörgyön megalakították a Székely Nemzeti 
Tanácsot (SzNT), elnökül Csapó I. Józsefet választották meg. Az 
alakuló ülésen több határozatot és nyilatkozatot fogadtak el (tk. 
a Székelyföld autonómiájáról és a kettős állampolgárságról). 
(Háromszék, 2003. okt. 27.) 

                                                                                                         
végrehajtani. (Kétségtelen: meg fogja tudni osztani a szittya hadat, de 
ez nem lehet célkitűzés. Részmegoldás nem megoldás, ergo: ’Mindent 
vagy semmit’ lesz a zászlóra írva.) Pillanatnyilag csak a Királyhágón 
túli terület református hadait vezeti, ami távolról sem jelenti a teljes 
Romániai Magyar Nemzeti Közösséget: még az erdélyi reformátusok 
is idegen kézen vannak, s hol van még a négy katolikus püspökség, 
meg az evangélikusok, unitáriusok, adventisták, baptisták serege. 
Ellenzéknek / ellenségnek számítanak az ateisták is, kiknek komoly 
társadalmi hátterük van (gondoljunk csak a liberális-globalista-
kommunista-imperialista klikkekre), hogy a szabadgondolkodókról, -
úszókról és -kőművesekről már ne is szóljunk.” (RMSz, 2003. márc. 
10.)  
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Az ötlet megkoronázásának helyszíne a kolozsvári Magyar 
Színház épülete volt. Az EMNT alakuló ülésén a 400 küldöttből 
373-an jelent meg. Tb. elnökké Tőkés Lászlót választották, 
nevesítették az állandó bizottságok összetételét, véglegesítették 
az alelnökök, jegyzők listáját. Az ülést Szilágyi Zsolt üv. elnök 
vezette, ismertette a fórummozgalom eddigi útját, a 
Szatmárnémetiben tartott első fórumtól egészen az SzNT 
megalakulásáig. (Szabadság, 2003. dec. 15.) 

 
A beérés folyamata  
Aztán történt egy s más, az SzNT kilépett az EMNT-ből 

(gondolom az autonómia jegyében), az Udvarhelyi Polgári 
Egyesület átalakult Magyar Polgári Szövetséggé, majd párttá, 
végül a darabjaira töredezett polgári ellenzék zászlóshajója az 
EMNT is révbe érkezett. 2010 elején (röpke hét év után) sikerült 
jogi személyiségként bejegyezni, s nyáron már a párttá 
alakulást fontolgatták.  

Most már három szövetsége / pártja / tanácsa van az 
erdélyi magyarságnak, akik az autonómia megvalósítását 
tűzték ki célul. Ez mind szép és jó. Még azt az egymiliónyi 
emberkét kellene megkeresni, akinek az autonómia az egyetlen 
óhaja. Mert pillanatnyilag nincs kinek, kivel és miért 
autonómiát csinálni. Pénz nélkül, üres falvaknak, kongó 
iskoláknak, korhadó gyökerű életfának? – fölösleges!  

 
Még mindig azok a rohadt komcsik 
Tőkés László érthetetlennek tartja, hogy az RMDSz miért a 

PSD-vel, ezzel az utódkommunista párttal tárgyal, s elveti a 
saját nemzettársaival való párbeszédet. A püspök arra kérte a 
magyar kormányt, hogy ne tekintse egyetlen partnernek az 
RMDSz-t, hanem ismerje el az EMNT, az SzNT és az MPSz létét 
is. (Szabadság, 2004. jan. 16.) – E megnyilvánulásnak két hibája 
van: 1. e három csoport között egyetlen jogi személyiség sincs; 
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2. az együttes taglétszám nem éri el egy nagyközség 
lakosságáét. Az viszont tagadhatatlan, hogy a grémiumok 
vezetősége jeles embereket számlál: Tőkés László, Csapó I. 
József, Szász Jenő.  

 
Kemény, következetes álláspont  
A KREK a választásokon azokat az erőket támogatja, 

amelyek az önrendelkezés ügye mellett állnak – olvasható 
Tőkés László nyilatkozatában. A dokumentum elítéli „az 
RMDSz autonómia-ellenes politikáját, az utódkommunista 
többségi hatalommal való elvtelen megalkuvását és a romániai 
magyar nemzeti közösség elárulását” [?!]. (Szabadság, 2004. máj. 
8.)  

A megnyilvánulás érthető: minekutána megalapította a saját 
asztaltársaságát, nem a konkurenciától fog autonómiát 
vásárolni.  

 
Egy elpuskázott szerep 
Volt egyszer egy MVSz, s annak egy elnöke: Patrubány 

Miklós. Ez a derék ember az eszébe vette, no, nem a kör 
négyszögesítését, hanem valamivel többet: az anyaország 
népével megszeretteti az utódállamok magyarságát. Úgy 
gondolta, kezdetnek jó lesz egy népszavazás is, amelyből 
megtudhatjuk: helyeslik-e a pannónok a határon túliak 
kedvezményes honosítását. Erre a kérdésre startból négy válasz 
van: IGEN, NEM, TARTÓZKODIK, NEM ÉRDEKLI. A nagy számok 
törvénye szerint az IGEN esélye kb. 25%. Nota bene: a választás 
eredménye semmilyen következménnyel nem járt a 
törvényhozásra vagy a kormányra.  

Döntött az országgyűlés, kitűzték a szavazás napját, erre a 
politikai pártok nekiálltak kampányolni – fölöslegesen, ui. ez a 
kampány nem hozott szavazatokat, s még az eredményt sem 
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befolyásolta döntően (esélykategórián belül semmiképp nem 
haladta meg a 10%-ot, le vagy föl).  

A népszavazási kampány záróakkordjaként a kihívók – 
Tőkés László (Erdély), Duray Miklós (Felvidék) és Ágoston 
András (Délvidék) – nyilvános vitára hívták Gyurcsány Ferenc 
(MSzP) kormányfőt. A vita időpontja: 2005. dec. első pénteke. 
Akkoriban épp Budapesten tartózkodtam, s elmentem 
Erdélyből elpályázott barátaimhoz, megnézni a tévében, mi is 
lesz a vita eredménye. A csúcspont az volt, amikor László 
püspök zsoltárt énekelve próbálta meggyőzni a kormányfőt a 
saját álláspontjáról. Vélhetően elfelejtkezett arról, hogy nem 
istentiszteleten, hanem politikai vitaműsoron van.  

A magyar miniszterelnököt hárman sem tudták meggyőzni, 
házigazdáim is elismerték, hogy ő győzött. Ámde: ettől 
függetlenül a dolgozó tömegek harsány IGENnel köszönthették 
volna Patrubány kérdését.  

Nem így történt, az eredmény ismert (mindössze 1,5 millió 
IGEN lett) és az össznemzeti oldal szájíze évekig keserű lett. 
László atyánkfia pedig azóta is szidja az MSzP-t a kampány 
tartalmáért.  

T. L. ott volt a tövén, miért nem fordította el a kampány 
szekérrúdját? Továbbá: ha képtelen érvekkel is lehet hatni egy 
ilyen szívhez kapcsolódó ügyben (miként tette az MSzP), akkor 
’mit ér a magyar’?  

 
Az utolsó interjú  
E fejezet zárásaként egy frissen megjelent interjút 

szemléznék (azért ’utolsó’, mert az ezutáni közleményekre58 
már nem figyelek).  

                                                 
58 Ígéretem megszegve, 2011 márciusában írtam a LAPZÁRTA UTÁN 

ÉRKEZETT c. fejezetet. 
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Az EP alelnöke Eugen Istodornak, az Academia Caţavencu 
riporterének nyilatkozott (megjelent: 2010. aug. 4-én). Az 
erdélyi magyar lapok olvasói természetesen az MTI 
tudósításából értesültek róla, a közölt sajtóanyagok Budapestről 
érkeztek, egyikük sem fárasztotta magát, hogy az eredeti 
alapján szemlézze az interjút.  

A lap megadja a tiszteletet az EP-alelnöknek, a 
felvezetésben azokról is szól, akik rosszat mondanak arról az 
emberről, akinek a húszéves szabad létünk köszönhető. [♦ 
Udvariassági gesztus, nem egyéb.]  

A kérdések: Szereti a hazáját? Melyik az ön hazája? Miért 
szereti Romániát? Miért szereti Magyarországot? Mi idegesíti 
Romániában? És Magyarországon? – Ez utóbbi kérdésre a 
válasz: a szoclib kormány hazug kampánya 2004 
decemberében. [♦ Lásd előbb a Gyurcsány-vitát. – Eddig is 
tudtam, hogy az utálat tartós betegség, de hogy öt év után se 
enyhüljön, azt már nem hittem volna.]  

Ön még mindig a forradalom kirobbantójának érzi magát? – 
Válasz: bensőmben még mindig az az egyszerű lelkész vagyok, 
aki az igazságért harcol. [♦ Egy apró kiegészítés: saját 
szemellenzős eszméinek az igazságáért…]  

Óhajtja-e hogy Erdély Magyarországhoz tartozzon? – 
Válasz: nem, mert mit csinálna Budapest hatmillió románnal? 
Erdély elrománosítása a két világháború között kezdődött és a 
kommunisták teljesítették ki, ennek tudható be, hogy ma 
Erdélynek csupán 20%-a magyar. Az Erdély elvételével való 
riogatás csak a szélsőséges nacionalisták propaganda-eszköze. 
[♦ Csak a rend kedvéért: a történészek szerint a magyarok kb. 
300 éve szorultak számszerű hátrányba Erdélyben.]  

Melyek a román hatóságok titkos fegyverei a székely 
megyék elrománosítására? – Válasz: Az erőszakos militarizálás: 
kis túlzással minden székely mellé egy hegyivadász vagy egy 
csendőr állítható. [♦ A kérdés színvonalán volt a válasz is.] Szó 
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esett még arról, hogy Erdélyben kétezer ortodox templom és 
negyven kolostor épült és arról, hogy a Székelyföldön a 
hatalom támogatásával masszív telek- és házvásárlás folyik. – 
Szerencsére szóba hozta az eladók felelősségét is, mert a dolog 
lényege ebben áll, huncut, aki tagadja. 

A magyarságnak valóban a koszovói és katalán autonómia 
példáját kellene követnie?  

Miért szeret ’paroxisztikus’ dolgokat mondani? A szája Ön 
nélkül beszél? [♦ Ne feledjük, az interjú az Academia 
Caţavencuban jelent meg! Paroxizmus: önkívülettel határos 
indulatkitörés.] – Válasz: egyesek nem gondolkodnak el a 
hallottakon („unii mă ascultă fără minte”). Valakik tévesen 
értelmezik a mondanivalóját, pedig ő két évtizede 
következetesen ugyanazt mondja. Minden mondatáért vállalja a 
felelősséget, mert elszámolással csak Istennek tartozik. [♦ Ez a 
szent elhivatottság és küldetéstudat valóban megtalálható 
László atyánkfiában, már akkortól, amikor rádöbbent arra, 
hogy ő Jézus kisöccse.]  

Valóban bolond, ahogy önre fogták? – Válasz: Ha bolond 
az, aki az egyéni érdekeit félreteszi és a köznek él, akkor igen. 
Pál apostol szavaival: „Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint 
megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek 
pedig bolondságot.” (1Kor 1,23) 

Ámen.  
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TÁMADÁSOK CÉLPONTJAKÉNT 
 
Vádak sorozata 
A forradalmi eufória elültével, a mindennapi gondok 

megoldása közben megkezdődött, és azóta is tart a támadások 
sorozata. A célzott személy: Tőkés László, segédlelkész majd 
püspök, közember és családfő, politikus, az RMDSz tb. elnöke, 
az EMNT elnöke, az EP képviselője majd alelnöke, sokat idézett 
szereplője a nemzetközi és hazai médiának 

A támadások59 –– a legkülönfélébb természetes és jogi 
személyek, valamint a sajtó részéről érkeznek, de oly sokrétűek, 
hogy csupán egy vékony szeletét tudjuk bemutatni. – A 
’támadások’ tulajdonképpen valós vagy valótlan szövegek, 
büntetőjogi tartalom nélkül. Akinek komolyabb vádja volt, az 
bírósági útra terelte az ügyét, mint nem egy bukaresti párt, 
szervezet vagy személy. Tőkés is bíró vagy fegyelmi bizottság 
elé hívott olyan személyeket, akik a sajtóban közzétettek róla 
ezt-azt.  

Vizsgálódásunkat nagyban befolyásolja a medve-axióma: 
„Ha egy medvét kilőnek, arról különbözőképp ír a Vadászok 
Lapja és a Medvék Közlönye.” Tehát ebben az esetben is ki 
vagyunk téve a véleménymondók pártállásának. 

Kezdjük az egyik legkorábbi ’támadással’.  
T. L.: „Megpróbálták rám fogni, hogy engem Nyugat fizet 

azért, hogy Romániát eláruljam. Egy kézinyugtát lobogtattak, s 

                                                 
59 De ne feledkezzünk meg arról a konkrét támadásról sem, amelynek 
négy célzott személye volt: Markó Bélának, Tőkés Lászlónak, Paul 
Philippinek (RNDF) és Nicolae Gheorghenak (Roma Szövetség) egy-
egy levélbombát küldtek. „A szélsőséges, nacionalista erőknek, az 
utódkommunista hatalomnak és a Securitatenak egyaránt érdeke, 
hogy megfélemlítse a kisebbségi szervezetek vezetőit – mutatott rá a 
KREK közleménye.” (EN, 1995. jún. 14.) 
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hirdették úton-útfélen, hogy én ügynök vagyok, akinek 15 év 
börtön jár. Aztán azt szajkózták, sikkasztottam és ezért 7-8 
esztendő jár büntetésként. Vittek a gazdasági rendőrségre és 
felajánlották, hogy eltekintenek ettől a büntetéstől, ha hajlandó 
vagyok velük kollaborálni, hogy a temesvári kérdést végre 
felszámolják. – Most is a nyilvánosság eszközéhez 
folyamodtam! Ebből sem csináltam titkot: elmondtam a 
szószékről, hogy mivel vádolnak, és hogy mire akarnak 
rávenni.” (Sáfrán: 61.) 

A cáfolat egy része kissé hátrább olvasható:  
„– Tényleg pénzelt valaki?  
– Ugyan! Nem pénzelt senki, sok ennivalót hoztak nekünk, 

elhalmoztak a rokonszenv és szeretet megnyilvánulásának ezer 
jelével. Testvérem is támogatott, magyarországi 
magánemberek, csoportosulások, az MDF-től voltak, a Fidesztől 
voltak, katolikus csoportosulások, a református egyház 
részéről; igencsak képviseltette magát az egész magyarországi 
politikai tabló ezekben a napokban.” (Sáfrán: 77.) 

 
Ha a ’másik fél’ írását olvassuk, akkor kételyeink támadnak 

az igazság felől.  
Stoenescu könyve (307., 328–329. p.) szerint számtalan (hang- 

és film-)felvétel igazolta, hogy T. L. több alkalommal is 
találkozott külföldi ügynökökkel, s nekik információkat 
szolgáltatott a romániai helyzetről. A kézinyugta (miszerint T. 
L. átvett volna 20 ezer lejt) volt az egyik fő bizonyítékuk, s a 
szeku is ennek alapján állította össze T. L. ’hazaárulási’ 
dossziéját. Stoenescu szerint azt a két egyént, akinél megtalálták 
a nyugtát, Magyarország területén is követték, hogy megtudják, 
kinek a megbízásából cselekedtek. Ugyanő írja, hogy egy 
álcázott román ügynök is megkereste Lászlót, akinek a lelkész 
készséggel kipakolt, s ez a jelentés is része lett a dossziénak. Ha 
ehhez hozzávesszük Romeo Vasiliu írását, akkor elkap a 
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bizonytalanság, ui. ez a motívum – megjátszani, hogy 
’külföldiektől’ pénzt vesz át, elismervény ellenében – része a 
temesvári Securitate által kidolgozott lejáratási tervnek.60 – Tehát 
erre a kérdésre sem tudunk végleges választ adni, a 
tanulmányozott források nem igazítanak el a vád valós voltát 
illetően.  

 
Következzék egy 2007-es interjú61 részlete.  
 
– Ön az egyik legtöbbet támadott erdélyi magyar személyiség. 

Hogyan lehet ezeken túllépni?  
– Nem tudom megszokni a bántást, a gúnyt, a gyalázatot, 

minden ilyen eset fájdalmat kelt bennem és elszomorít. Ennek 
ellenére megszereztem azt a képességet, hogy felül tudok 
emelkedni rajtuk. (…) Ez nem egy statikus érzelmi állapot, 
hogy az ember fütyül a bántásokra és a támadásokra, hanem 
mindig meg kell harcolni velük. Lövészárok-élet ez. Ezt az 
állapotot meg kell haladni, a sérelmeket fel kell dolgozni és 
akkor győzni lehet. Mivel állandósult helyzetet jelent ez a 
támadottsági állapot, bizonyos fokú jó értelembe vett 
megszokás is hozzásegít ahhoz, hogy feldolgozzam. [♦ A 
gyalázat szó pontos értelme: ’a becsületen esett csorba’. – 
Gyanítom, hogy a becsületet csak hamis vádakkal lehet 
csorbítani, ha a vád beigazolódott, akkor a bűntelenségre vetül 
az árnyék.]  

– Önnek nincs sajtója, klientúrája, pártapparátusa, pénzosztó 
alapítványa. De talán éppen ez az egyik erőssége is, hiszen 

                                                 
60 Vasiliu írását korábban ismertettem, lásd A diszkreditálási terv c. 
alfejezetet.  
61 www.euroastra.info/node/6478; 2007. okt. 24. (Részlet a 
Harangszóban megjelent interjúból, kérdezett Fábián Tibor) 
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valószínűleg közelebb érzik magukhoz az emberek, mint mondjuk egy 
Bukarestből leszóló pártpolitikust. [♦ Ne volna sajtója? Tessék csak 
elővenni a Partiumi Közlönyt, az RMSz-t, a Krónikát, az Erdélyi 
Naplót, a magyarországi hírlapokat, az itthoni megyei lapokat 
és az internetes honlapokat: tokeslaszlo.ro; emnt.org; hhrf.org, 
meg a KREK egyéb publikációit. Számokkal bizonyíthatóan a 
legmediatizáltabb romániai magyar közéleti személyiség! 
Példa: a Google keresője Tőkés Lászlóról 127 ezer találatot ad 
ki, Markó Béláról 85 ezret.]  

Mindig idegenkedve hallom, ha azt mondják, hogy 
politikus vagyok. [♦ Jogos az idegenkedés, ui. távol áll a 
politikusi habitustól. Bár mostanában a titulus már megvan…] 
Sőt, 17 év után sem tudom megszokni a ’főtiszteletű püspök 
urat’. [♦ Szerénység, oh!] Ugyanis semmilyen különbséget nem 
tanúsítok egykori és mostani feladataim elvégzése tekintetében. 
Bennem még mindig az a segédlelkész él, akit gonoszszívű 
principálisai beszorítottak egy lakószobába, akit nem engedtek 
felemelkedni, akit visszaszorított a Securitate, igyekeztek 
marginalizálni, megakadályozták, hogy nagy gyülekezetbe menjek. [♦ 
Vesd össze: „A Securitate később a fejemhez vágta, hogy nekem 
derogált falura menni, hogy én csak papolok a falu 
szolgálatáról, de nem ereszkedem a falu sarába. Hamis és 
tendenciózus beállítás volt ez is.” (Sáfrán: 30.) – Vegyük csak az 
állomáshelyeket: Brassó, Dés, Temesvár, Menyő, 1990 után: 
Nagyvárad, Budapest, Brüsszel. Úgy lehet Menyőben csak 
néhány hetet szolgált – bár nem hinném, hogy négynél több 
istentiszteletet tartott volna, mert mihamar elsodorta onnan a 
világhír –, tehát nem hamis a ’vád’, hogy kerülte ’a falu sarát’. 
Most meg azt sérelmezte: „megakadályozták, hogy nagy 
gyülekezetbe menjek”.]  

Ez az alapvető szerepbeli megközelítés a lényege a mi 
hivatásunknak. Valaki legyen akár segédlelkész, főpap, püspök 
vagy politikai szerepvállaló, lényegében világszemlélete, hite, 
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felfogása alapján ugyanazt kell végeznie változott formában, 
különböző viszonylatok között. Nagyon fontos, a bármely 
társadalmi szerepben érvényesülő értékbeli folytonosság, hogy 
ma is azt mondjam, amit egykor is mondtam. Az emberek azt 
várnák el, hogy a püspök felette áll mindennek, én ebből a 
szempontból is elmondhatom, hogy nem csak a felfogásomban, 
hanem a helyzetemben sem sok változás állt be. Kispap 
koromban is éppen olyan támadások kereszttüzében éltem, mint 
úgymond magasrangú egyházi státusomban és ez számomra jó 
visszajelzés arra nézve, hogy jó úton haladok vagy sem. Jó 
lelkiismerettel elmondhatom, hogy nem szállt fejembe a 
dicsőség [♦ erről megoszlanak a vélemények!] és nem 
rugaszkodtam el eredeti célkitűzéseimtől, hitemtől és 
felfogásomtól.  

 
A támadások 1990-ben kezdődtek  
Lapozzunk vissza az 1990-es esztendő eseményeihez. Már 

áprilisban (RMSz, 1990. ápr. 25.) arról panaszkodott, hogy 
hitelrontó, rágalmazó támadások érik, melyek részei egy 
átgondolt, diszkreditáló kampánynak. – S akkor igazat 
adhatunk László atyánkfiának abban, amikor azt mondta húsz 
év múlva: ő mindig ugyanazt mondta. Ugyanis az imént idézett 
motívum állandóan visszatér: a támadásokat kampányszerűen 
szervezik az őt elhallgattatni akaró sötét erők.  

Augusztus 7-én Magyarországon autóbaleset érte, 
megoperálták, majd hosszas utókezelés után december elején 
érkezett vissza Nagyváradra. Hazatérte után az első dolga volt 
nyilatkozatban megemlékezni a személyét ért támadásokról. 
(RMSz, 1990. dec. 8.)  

„Romániában hónapok óta egy átfogó, feltehetően a 
háttérből szervezett durva sajtó- és hecckampány, lejáratási 
hajsza folyik ellenem…” Ezek a megnyilvánulások 
„hazaárulónak, románellenes sovinisztának, erdélyi 
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irredentának, CIA-kémnek, a magyar vagy a volt román 
titkosszolgálat ügynökének állítanak be. (…) A békés társadalmi 
átalakulások, az országos összefogás és a nemzetiségi 
megbékélés elkötelezett híveként felemelem a szavamat a 
romboló, uszító, megosztó, destabilizáló provokációs 
próbálkozások ellen…”  

A bukaresti sajtó a támadást a Corriere della Serának adott 
Tőkés-interjúra alapozza, a nyilatkozat elutasítja a vádakat: 
„képtelenség a (…) megjelentetett és nekem tulajdonított interjú 
szinte teljes szövege.”  

Egy másik interjúból megtudjuk, mit is olvasnak a fejére a 
forradalom szikrájának: „Chiar şi fără să pot merge voi conduce 
România la a doua revoluţie.” Fordításban: Bár nem tudok járni 
[utalás az autóbaleset utáni egészségi állapotára], Romániát 
mégis a második forradalomra vezetem.  

Ha mondta volna, akkor sem lehet szó szerint venni – mert 
a forradalomnak itt csupán szimbolikus értelme van: az állandó 
jobbítás, javítás szándékát jelképezi –, de nem mondta: 
„Lehetséges, hogy nyilatkoztam az említett lap munkatársának, 
hiszen rengetegen felkerestek a kórházban. Viszont nem 
emlékszem a riporterre, aki még egy névjegykártyát sem 
hagyott nekem, pedig ez szokásos dolog. Viszont határozottan 
kijelentem, hogy a riporter képtelen kijelentést ad a számba, 
hiszen én soha nem tartottam igényt a romániai forradalom vezető 
státusára.[!] Én egy békés ellenzéki magatartás előreláthatatlan 
eredményeként válhattam a tavaly decemberi romániai 
megnyilvánulások egyik reprezentatívabb személyévé, annak 
egyik képviselőjévé. (…) Amit az idézet sugall, sőt állít, az 
kimondottan félrehallás, félreértés vagy éppenséggel olcsó 
szenzációhajhászás ’eredménye’ (…) ” (RMSz, 1990. dec. 11.) 

Húsz év után már teljes bizonysággal megállapíthatjuk: 
nem mondta, hogy második forradalmat csinál – mert: 1. az 
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elsőt sem ő csinálta, 2. ha mondta volna, már azon is túl 
lennénk…  

A titkosszolgálattal való föltételezett közreműködése pedig 
megmaradt állandó támadási felületnek, miként ezt a 
továbbiakban is látni fogjuk.  

 
Péter Ferenc információi  
1994-ben Balogh Júlia (a Duna tév szerkesztője) mikrofonja 

előtt nyilatkozott Péter Ferenc volt belügyi tiszt, az interjú62 
1998-ban jelent meg nyomtatásban, nem kis vihart kavarva.  

„Péter Ferenc hosszú időn keresztül kettős játékot űzött, 
hogy embereket menthessen meg a legiszonyatosabb közép-
kelet-európai belbiztonsági szervezet és politikai rendőrség, a 
román Securitate karmai közül. Az elmondottak azért is nagyon 
fontosak, mert 1994-ben hangzottak el. Így senki nem 
mondhatja, hogy a mai politikai felállás ’ihlette’ volna a 
vallomástevőt, aki az adatok pontosításába volt kollegáit is 
belevonta.”  

Olvassuk együtt mit közölt P. F. Tőkés Lászlóról.  
„… vegyük a frissen kirobbant Tőkés László-ügyet is. Biztos 

vagyok abban, hogy a rágalmazás nem az RMDSz-ből indult el. 
Ilyen érvágást az RMDSz nem végezhet önmagán! Az 
nyilvánvaló az első pillanattól, hogy a püspök kényelmetlen 
személy a román politika számára. Mindenféle szempontból. Azt 
mondták ’89-ben, hogy ő volt a szikra, amelyik kirobbantotta a 
forradalmat Romániában. Már ha forradalom volt. A jelenlegi 
hatalomnak, tudjuk, kikből tevődik össze, határozottan 
kényelmetlen volt. Egy nacionalista kormányzatnak, amelyben 

                                                 
62 http://xa.yimg. com/ kq/ groups/ 3051656/ 1913464581/ name/ 
A-securitate-es-a-magyarok.doc; még megtalálható a hungaria.org 
honlapon is. 
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vannak fasiszta beütések is, nem tetszhetett, hogy éppen egy 
magyar ember jóvoltából indul el a lavina. A legelején még nem 
tudtak mit mondani róla, de néhány hét után már elkezdték 
kompromittálni őt is. Az is kényelmetlen volt a hatalomnak, hogy 
a püspök is aláírta a Temesvári Kiáltványt. Nem is kell talán 
látványosabb bizonyíték, mint az, hogy a România Mare című 
lapban jelentek meg az őt kompromittálni hivatott 
’dokumentumok’. Mivel efféle dokumentumokat senki nem tart 
odahaza, csakis az RHSz-től kaphatták meg. Az újságíróknak 
nagy szenzáció, hogy ilyen hírt jelentethetnek meg. Az első lap 
után foglalkozik a kérdéssel a második, a harmadik, majd 
átveszik a külföldi lapok is. Így kell elindítani egy hatásos 
diverziót, ezt nekünk is így tanították.  

Ezek után már bármit rá lehet fogni Tőkés Lászlóra, talán csak 
azt nem, hogy kommunista...  

Vegyük sorra, hogy ’90-től mostanáig mi mindennel 
támadták Tőkést? Először CIA-ügynöknek mondták, aztán KGB-
ügynök lett belőle. De volt ’magyar kém’ is. Legnagyobb bánatukra 
egyik sem jött be. S ekkor találták ki azt, valószínűleg a 
tömegpszichózisra alapozva, ha a köznép nem dől be az amerikai, 
orosz, magyar ügynök mivoltának, hátha bedől annak, hogy a 
Securitate ügynöke volt. A Renaşterea bănăţeană és Naţional című 
lapokban közölték a deklarációit, ami annyit jelent, hogy 
nyilatkozat. Nyilatkozatot pedig tonnaszámra írattak az 
emberekkel, különösen az értelmiségiekkel, s azokat betették, 
annak rendje és módja szerint, a dossziéjukba. S az ott is 
maradt, s ott is fog maradni örökké.  

Az embereket be lehet csapni, szerencsére sokuknak 
fogalmuk sincs arról, hogy mi a különbség a besúgó és az 
informátor között, s mi a ’declaraţie’ [nyilatkozat] és az 
’angajament’ [kötelezettség, kötelezvény – szerződés 
értelemben] között.  
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Az egészen biztos, hogy a püspök úrnak rengeteg ilyen 
kézírása fekszik a Securitate archívumaiban. S ezekből úgy lehet 
ollózni és azt, amit csak akarnak. Ezért követelte Tőkés nagyon 
okosan, hogy hozzák nyilvánosságra az egész anyagot és ne 
részleteket közöljenek belőle. A lényeg szerintem az, hogy 
szeretnék ’visszavenni’ tőle a román forradalmat, amelyiknek, 
legalább utólag, úgy kell megjelennie a világ előtt, mint egy tiszta 
román nemzeti megmozdulásnak.  

Annak senki nem örült, hogy Tőkés püspök úr mindvégig 
megingathatatlannak bizonyult ebben a kérdésben még az 
RMDSz-en belül is. A Szövetségben pedig azt nem szeretik, 
hogy ő annyira domináns személyiség, s nehéz beilleszteni a 
szürkék közé. Én hiszem, hogy hovatovább egyre 
szókimondóbbnak kell lenni, nyíltan kell megfogalmazni a 
dolgainkat, elmúlt a diplomáciai manőverek ideje. És egyre 
több képviselőnknek kellene vállalnia ezt a szerepet, mert 
muszáj nevén nevezni a gyereket. Csak vegyük példának az 
RMDSz ötödik éves évfordulójának a megünneplését 
Kolozsváron. A többség csak az eredményekről beszélt, Tőkés 
László pedig konzekvensen emlegette a Székelyföld 
militarizálását. A parlamentben egyetlen képviselőnk sem 
beszélt erről. Ismétlem, ezért kényelmetlen a hatalom 
szemében.  

A külföldi támadásokon pedig nem szabad csodálkozni 
senkinek. Én ismerem a módszert, de olvasni mindenki 
olvashatott erről Pacepa szekus tábornok könyvében is, aki 
világosan bemutatta a módszert. A módszert, amelynek nem 
voltak határai, s ma sincsenek. A diverziót bárhol, bármikor végre 
lehet hajtani, bármilyen szegény legyen is a román államkassza. 
S a feladat most az volt, hogy diverziót kell kelteni az RMDSz-en 
belül. A Román Hírszerző Szolgálat dolgozik, rendesen 
dolgozik…”  
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A Bárányi Ferenc elleni informátori vád  
A volt szekustiszt nyilatkozatából több olyan kérdésre is 

választ kaptunk, amelyet korábban nyitva hagytam (gondolok 
itt a ’román forradalom’ elméletére).  

S hogy az RHSz (SRI) dolgozik és figyel, az nem meglepő. S 
az sem, hogy a régi dossziék segítségével ügyesen manipulál. 
Amikor Bárányi Ferenc egészségügy-miniszter lett Radu Vasile 
kormányában, akkor gyorsan előkapták a dossziéját és 
’kiderítették’ róla, hogy 1961-ben kötelezvényt írt alá a 
Securitaténak. Ennek okán aztán a miniszterelnök lemondásra 
szólította föl Bárányit, aki nyíltan bevallotta: a kötelezvényt 
fegyveres fenyegetés hatására írta alá. Bárányi hozzátette: 
senkit sem jelentett föl, nem tekinti magát vétkesnek, de ha 
bűnösnek találja őt akár a miniszterelnök, akár az RMDSz – 
minden további nélkül lemond a posztjáról. (RMSz, 1998. jún. 
17.; Szabadság, 1998. jún. 18., jún. 19.)  

Emlékeztetek arra, hogy amikor Tőkés László Temesvárra 
került, akkor Bárányitól is segítséget kért63 céljai 
megvalósításához. Gondolom, ha Bárányi besúgó lett volna, 
akkor a jelentéseit megtalálhatjuk valamelyik irattárban. De 
ezek létéről nem tudunk. 

Mivel Tőkés Lászlónak is meggyőződése volt, hogy Bárányi 
Ferenc ártatlan, néhány epizóddal sietett a megvádolt miniszter 
segítségére, amely azt igazolta, hogy Bárányi nem kiszolgálója, 
hanem áldozata volt a Securitaténak.64 (Szabadság, 1998. jún. 20.) 

A Bárányi-ügy kapcsán ismét elővették Tőkés László ügyét 
is, aki korábban beismerte: nyomás hatására több nyilatkozatot is 
aláírt a titkosszolgálatnak. Tőkés kifejtette: koncepciós hadjáratnak 
tekinti azt, ami a dossziék körül történik. Nem lát okot arra, 

                                                 
63 Lásd A disszidens védőpajzsa a nyilvánosság c. alfejezetben. 
64 Néhány bekezdéssel alább T. L.-nek az ellenkező előjelű 
megnyilvánulását is megismerhetjük!  
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hogy lemondjon tb. elnöki tisztségéről. (Szabadság, 1998. jún. 
22.) – A sajtó ismét ráharapott a témára. Durva támadás jelent 
meg a România Liberă hasábjain is Tőkés László ellen, az ismét 
előráncigált ’kollaboráns’-ügy kapcsán. A cikkíró fontosnak 
tartja az RMDSz ezek utáni viselkedését: ha ’lerázza magáról’ a 
tb. elnököt, a szövetség bebizonyítja ’európai, emancipált, 
felsőbbrendű jellegét’, ha nem válik meg Tőkéstől, akkor azt 
bizonyítja, hogy az Európa felé való menetelésük nem más, 
mint menetelés Románia ellen. (RMDSz Sajtófigyelő, 1998. jún. 
23.) 

Az RMDSz képviselői frakciója nyilatkozatban állt ki 
Bárányi Ferenc mellett: Bárányinak nem kell lehajtania a fejét 
eddigi közéleti tevékenységéért. (Magam is képtelenségnek 
tartottam a besúgó-vádat.) Elítélik a politikai lejáratási 
kampányt, amelyet az tett lehetővé, hogy a titkosszolgálat 
irattárai nincsenek semleges kézben. Sürgetik a Ticu 
Dumitrescu-féle törvény mielőbbi alkalmazását. (RMDSz 
Tájékoztató, 1998. jún. 25.)  

Az ügy ezzel még nem ért véget. Bárányi a sajtóban üzent 
az akkori püspöknek: „Te is aláírtál nekik, miért nem látod be? Hát 
én ezt beláttam ország-világ előtt. De hát akkor miért nem 
mondja ki hangosan: én, Tőkés László aláírtam egy 
kötelezvényt. Mert nem tehettem mást. Ezt tudjuk. Hát akkor 
miért beszélünk félre? Lehet, hogy a papok nem olyan bátrak, 
mint az orvosok…?” (RMSz, 1998. júl. 6.)  

 
Vegyünk elő egy öt esztendővel későbbi interjút65, amelyből 

azokat a részeket emeltem ki, amelyek egyrészt a Bárányi elleni 
lejáratási kampánnyal foglalkozik, másrészt a kettejük 
kapcsolatára vet fényt. Azt is tudni kell, hogy Bárányi Ferenc, a 

                                                 
65 www.hhrf.org/hatnelk/5_030225rmdsz.htm; 2003. február 25. 19:05 
Kossuth rádió, Határok nélkül; riporter: Bartha Csaba. 
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Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom politikai 
alelnöke volt az, aki az RMDSz tiszteletbeli elnöki tisztségének 
megszüntetését javasolta; alább az okokat is ismerteti. Van, aki 
az okokat Tőkés elleni újabb támadásnak minősíti, van, aki 
elfogadja Bárányi érveit…  

„Bárányi Ferenc: Az a tény, hogy Tőkés László nem lett 
tiszteletbeli elnökünk tovább, ez kettős veszteséget jelent. Tőkés 
László a romániai, 1989-es forradalomnak a szikrája, az elindítója, 
Tőkés László forradalmi hős. Sajnos Tőkés László a hősi 
magatartása mellett, amikor a gyakorlati politikára kellett áttérni, 
iránytűt vesztett, és egyre inkább veszti a továbbiakban is. És 1990 
után, ahelyett, hogy az RMDSz-t támogatta volna, állandóan 
keresztbe tett és kellemetlenkedett, olyankor is, amikor bizony 
erre egyáltalán semmi szükség nem volt. Tőkés László nem 
tudott felnőni a gyakorlati politikához, megmaradt ellenzékinek 
akkor, amikor építeni kellett volna. Nyilatkozatot nyilatkozat 
után tesz közzé, amiben állandóan az RMDSz-szel szembeni 
valamilyen bántalmát sorakoztatja föl. Szomorú dolog az, hogy 
egy ekkora hatalmas tőkét, mint Tőkés László, nem tudunk a 
romániai magyarság érdekében felhasználni. Azt hiszem, hogy 
itt kettős a hiba, döntő hibás ebben a kérdésben Tőkés László 
személyesen, másrészt az RMDSz sem tudott eléggé 
kollaborálni ezzel a kérdéssel. Egyébként már Domokos Géza is 
azt mondta, hogy Tőkés Lászlóval nem lehet együttműködni, 
mert a saját véleményéből úgysem akar alábbhagyni. 

Bartha Csaba: Alelnök Úr! Azonban ne feledjük azt, hogy ha 
Tőkés László saját véleményéből alábbhagyott volna 1989 előtt, 
akkor pont az Ön lakásában nem lehetett volna megalakítani a 
Bánsági Magyar Demokrata Szövetséget. 

Bárányi Ferenc: Ez így igaz. Ezért mondtam, hogy kettős a 
veszteség. Tőkés László a mi hősünk, csakhogy akkor, amikor a 
hősiességnek már vége és dolgozni kell, arra már képtelen volt. 
Hiszen ő másképp nem tudja elképzelni az életét, csak ellenzékben. 
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(…) Természetesen vannak jó megnyilvánulásai is, de olyan 
dolgokra ragadtatta el magát, ami egyenesen nevetséges. Csak 
Vadim Tudor és Tőkés László perelte be az RMDSz-t. 

Bartha Csaba: Visszatérve Tőkés Lászlóra, gondolja, hogy 
alaptalanok a sérelmei? Pont Ön fogalmazott így. 

Bárányi Ferenc: A helyzet az, hogy Tőkés Lászlót nem 
szorította volna senki ki az RMDSz vezetőségéből, ha Tőkés 
László kollaborált volna az RMDSz vezetőségével. Viszont nem 
ezt tette. Tőkés László állandóan ellenzéki volt, és állandóan a 
saját sérelmeit hozza föl ahelyett, hogy tényleg igazán épített 
volna.  

Bartha Csaba: Vagy a közösség sérelmeit. Ugye, az 
autonómia-törekvések mellékvágányra kerültek az RMDSz 
programjában. 

Bárányi Ferenc: Ez így igaz. Autonómia törekvések, és ami a 
belső választásokat illeti. Ez is természetes, és a belső 
választások meg is fognak történni, és az autonómia is szépen, 
lassan. Hadd mondjam el egy nagy politikusnak az idézetét, aki 
azt mondta, hogy kicsi türelemmel a magyarok tíz év alatt 
úgyis elérnek mindent, amit akarnak ebben az országban. Ezt 
egy román politikus mondta, aki most már nem szerepel a 
politikai listán. Én látom, hogy szép, apró lépésekkel azért 
nagyon sok mindent keresztül tudott vinni az RMDSz és 
nagyon sok mindent realizált. Az erdők, a földek, az egyházi 
tulajdonok visszaadása, legalább, hogy a törvényes keret 
megjelent, ez már valami. És ebből lehet valamit csinálni. Tőkés 
László ellenezte az 1996-os kormányban való részvételünket, 
ami nevetséges, hiszen minden politikai szervezetnek az a 
legfontosabb célja, hogy a hatalomból részesedjen. (…) 

Bartha Csaba: Visszatérve a kongresszusra: nem volt 
lelkiismeret-furdalása Önnek, mint temesvárinak kimenni a 
mikrofonhoz, és azt mondani, hogy meg kell az RMDSz 
tiszteletbeli tisztségét szüntetni? Ezt a kérdést azért teszem fel, 
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mert többen mondták temesváriak, hogy éppen Bárányi Ferenc, 
aki temesvári, és aki tudja, hogy mi történt itt, Temesváron, 
pont ő javasolja, hogy megszüntessék ezt a tisztséget. 

Bárányi Ferenc: Mikor Tőkés László Temesvárra jött, még 
senki se tudta, hogy kicsoda Tőkés László, akkor hozzám jött, és 
arra kért, hogy támogassam. Minden vonalon támogattam. 
Mellette álltam a forradalom előtt, a forradalom alatt és a 
forradalom után is. Hogy aztán utána már a neptuni cécóval 
kapcsolatban más volt a véleményem, én a megbékélésnek a 
keresztényi híve voltam, ő viszont a konfrontációnak az elindítója. És 
itt szakítottuk el a babaruhát. Hogy aztán utána rájöjjek 
lassanként, hogy Tőkés László, aki számomra a forradalmi hős 
ideálja, a lehető legnagyobb tiszteletnek örvendő ember, akkor, 
amikor gyakorlati kérdésekről van szó, akkor teljesen iránytű 
nélküli, és mindig rosszat tesz. Sajnos Tőkés László többet rontott 
az RMDSz imidzsének, mint amennyit javított. És ezért kénytelen 
voltam ezt javasolni, éppen az RMDSz egysége érdekében. 
Minden magyarra szükségünk van, hiszen olyan kevesen 
vagyunk. Nekünk Tőkés Lászlóra is szükségünk van. 
Örvendtem, amikor Tőkés László kijelentette, hogy ő RMDSz-
tag – funkció nélkül. Az, hogy tiszteletbeli elnök most nincs, ez 
egyelőre megoldotta a kérdést. Hogy aztán a jövőben hogyan 
lesz, ez egészen más. Azért, mert Tőkés László nem tiszteletbeli 
elnöke az RMDSz-nek, attól mi még továbbra tiszteljük, és én 
személyesen is továbbra tisztelem. 

Bartha Csaba: Ez a gesztus, amit Ön tett, mármint hogy 
javasolta, hogy szüntessék meg ezt a tisztséget az RMDSz VII. 
kongresszusán, nem volt bizonyos mértékig egy amolyan 
’kölcsön kenyér visszajár’ gesztus? Gondolok itt arra, hogy 
annak idején, amikor Ön egészségügyi miniszter volt, és azt 
terjesztette a sajtó Önről, hogy a Securitate kollaboránsa volt, 
Tőkés László Önt felhívta telefonon és elítélte. 
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Bárányi Ferenc: Tőkés Lászlóról is éppen annyiszor jelent 
meg az, hogy kollaboráns, mint énrólam, vagy talán még 
többször is. Tőkés László volt az, aki ennek ellenére, hogy róla 
is hasonló hírek terjengtek, engem nemcsak hogy felhívott, hanem 
az operatív tanácsnak levelet írt, és engem mélységesen elítélt, hogy 
aztán este felhívjon és megkövessen. Semmiféle kölcsön kenyérről 
nincs szó, én bepereltem ezt a securitatés cécóval foglalkozó 
országos bizottságot, megnyertem velük szemben a pert, és 
most olyan tiszta vagyok itt, mint Jeanne d’Arc az ítélőszék 
előtt. 

Bartha Csaba: Használjuk ki az alkalmat. Mi áll az ítéletben?  
Bárányi Ferenc: Idézem: ’Pisztollyal az asztalon 

kényszerítették rá, hogy aláírjon egy kötelezvényt, utána nem 
kollaborált a Securitatéval, és visszautasította.’ (…)”  

 
 
A Nagy Benedek-ügy 
Láttuk tehát, hogy a Tőkés ’szekus-múltjára’ vonatkozó 

vádaskodás igen régi keletű, s gyakorta előveszik, amikor a 
hatalomnak vagy valaki másnak érdekében áll.  

Próbáljuk meg időrendi sorrendbe tenni az eseményeket.  
A Tinerama azt állította, hogy Tőkés László a Securitate 

besúgója volt. A KREK sajtóirodája cáfolta a rágalmakat. 
(Magyar Hírlap, 1994. jún. 11.) 

A Kossuth rádió 1994. dec. 16-án két ízben is bemondta a 
román sajtónak azt a félreértelmezésen alapuló hírét, hogy 
Tőkés László beismerte volna: a Securitate ügynöke volt. 

Tőkés László 1994. dec. 28-án sajtóértekezletet tartott 
Kolozsvárott, amelyben cáfolta a sajtó értesüléseit; rámutatott: 
1975–1989 között többször is bekísérték és kihallgatták a 
Securitate irodáiban. ’Kollaborálása’ folytonos 
meghurcoltatásban és üldöztetésben nyilvánult meg. Az aláírt 
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nyilatkozatok nem tartalmaztak másokra vonatkozó terhelő 
vallomást.  

Tőkés László A Securitate markában c. írásában (RMSz, 1995. 
jan. 4.) tisztázta magát a vádak alól: nem kollaboráns volt, 
hanem áldozat. – „A Tineramában egy olyan diverziósorozat 
kezdődött, amely püspöki mivoltomban való megbuktatásomat 
célozta. (…) Követelem mindazon Securitatés tisztek felelősségre 
vonását, akik az 1975–89-es időszakban zaklattak, üldöztek, a 
magam és családom életét tönkretették, vagy éppen életemre 
törtek. Néhányuk nevét ismerem: Onac Ioan (Kvár), Ungvari 
Iosif (Dés, Kvár), Pop Emil és Oargă Vasile (Dés), Radu Tinu 
(Tvár). Külön kivizsgálás tárgyát képezhetnék a Securitateval 
együttműködött állami egyházügyi inspektorok, mint 
Hoinărescu, Ţepeş Horia (Kolozs megyei) és Ţeperdel Mihai 
(Temes megyei) főinspektorok (…) nem kevésbé a Papp László 
néhai püspökhöz és Higyed István lugosi lelkészhez hasonló 
egyházi kollaboránsok. Felderítésre vár még az 1989. dec. 17–
22. között bennünket – engem és feleségemet – Szilágyszegen 
vallató Securitate-főtisztek személye és esete.” [♦ Fölvetődik a 
kérdés: mennyire komolyan követelőzik? Netán: melyik 
törvény hányadik paragrafusa alapján lennének perbe hívhatók 
ezek az elvtársak? – A kérdésem már csak azért is fölteszem, 
mert T. L. a szövege vége felé elismeri: „Egészen bizonyos, 
hogy egyetlen titkosszolgálat sem adja ki saját ügynökeit (…) ez 
alól az RHSz (SRI) sem kivétel.”]  

A lejáratási kísérlet hátterében a „Securitate húzódik meg és 
a befeketítésemben érdekelt nacionál-kommunista politikai 
erők”. 

 
Természetesen az ügy a magyar sajtóban is méretes 

hullámokat gerjesztett, egymást követték a vélemények, 
cáfolatok, kételyek.  
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Részlet az MTI tudósításából, amelyet T. L. 1994. dec. 15-i 
sajtóértekezletéről adtak ki: „Tőkés László elmondta, a Tinerama 
részben általa valóban tett nyilatkozatokat közölt, amelyeket 
egy Ion Onac nevezetű Securitate-tiszt diktált, és neki legfeljebb 
egy-egy mondaton volt lehetősége vitatkozni. Mint 
hangsúlyozta, ő nem tagadta le, hogy írt ilyen nyilatkozatot, 
»mint mindenki más«.” (RMSz, 1995. jan. 4.)  

Ez a mondattöredék – „mint mindenki más” – volt az, 
amely Nagy Benedeket arra késztette, hogy megírja az RMDSz 
parlamenti frakciójában terjesztett – Mind nem vagyunk bűnösök 
címmel 1994. dec. 20-án keltezett – levelét. (RMSz, 1995. jan. 12.)  

 
MIND NEM VAGYUNK BŰNÖSÖK 
Megdöbbentő az RMDSz tiszteletbeli elnökének az a 

legutóbbi nyilatkozata, melyben könnyedén beismeri azt a 
tényt, hogy 1975-től a Securitatének dolgozott, mi több, 
ugyanitt, egy közbevetett kijelentésével azt is el akarja hitetni, 
hogy nemcsak ő, hanem – ’mint mindenki más’ – minden 
romániai magyar kollaboránsa volt66 a 45 esztendős 
kommunista diktatúra gyűlölt titkosrendőrségének. Ezért 
vagyunk kénytelenek a legkevesebb másfél milliónyi nem 
kollaboráns erdélyi magyar nevében a leghatározottabban 
tiltakozni a volt Securitatéval való undok és becstelen 
együttműködés elbagatellizálása és egész hazai 
magyarságunkra való kiterjesztése ellen. Ez egyértelmű volna, 
egyrészt a teljes erkölcsi csőddel, másrészt a magyarság 
helytállásának a megrendítésével.  

                                                 
66 E mondatot Fey László emígyen értemezte: „Tőkés László azt 
mondta [értsd: akarta mondani], hogy olyan, senkinek sem ártó 
nyilatkozatot, amilyent ő aláírt, hasonló esetben mindenki aláírhatott 
volna.” (RMSz, 1995. jan. 12.)  



 

 254 
 

Márton Áron hazájában nem válhat megtisztelt példaképpé 
az, aki papi személyként és ifjúi ereje teljében adta el magát a 
Gonosznak, és most még magával is rántana minden magyart.  

Mert nem adta el magát ’mindenki más’!  
Mert mindegyikük tudta, hogy ez: ÁRULÁS!  
Lassan összeáll a kép, és fény derül az összefüggésekre. De 

nem dicsfény ez a fény, hanem a szégyen fénylő verítéke. 
Belsőnkben egyre nő a kétségeesés riadalma.  

Az egyenlő esélyek pályájáról jórészben letaszított és 
elnyomorított népünknek szánt tíz- és százmilliók [értsd: 
forintok, dollárok, lejek] cseréltek titokban gazdát, és tűntek el 
szőrén-szálán. Egy biztos: ide nem értek el, és az idő múltával 
senki sem akar semmit sem tudni… 

Tartósodik a sötétség, a cinkos csend és az agyonhallgatás, a 
Transsylvania, az Illyés, az Orbán Balázs és a többi 
alapítványok és alapok pénzei körül, hogy lassan egyikük se 
maradjon bemocskolatlanul nagyjaink közül!  

De Márton Áron nevét nem fogják megcsúfolni, népét pedig 
nem vezethetik sem megtévelyedettek, sem hűtlen kezelők, az 
igazságot elhallgatók vagy gátlástalan puhányok.  

Lehetséges-e a Gonosz rabjaként Istent szolgálni?  
Lehet-e az ördög szolgájaként Istennek tetsző dolgokat 

cselekedni?  
Lehet-e az embereket szolgálni fülelő lelkiismerettel?  
NEM. 
 
(Utószó. És mi [lett] volna, ha megveti keményen a lábát és 

nem ír alá az ifjú lelkész semmit 1975-ben? Esetleg felpofozzák, 
esetleg kirúgják az állásából, és – mint annyian – elmegy 
valahová dolgozni. Ez egy normális keresztyén és keresztény 
emberhez és kisebbségi magyarhoz méltó megoldás lett volna. 
És lett volna egy lelkésszel kevesebb, de egy igaz emberrel több 
közöttünk. Ha pedig nagyon akarta volna, lehetett volna – mint 
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annyian – egy tündöklő emlékű mártírunk. Akinek a nevével az 
ajkunkon valahányszor győzelemre menni. De ennek most már 
mind vége. Elvesztettük ezt is.  

Ver minket, egyet ver az isten.  
Nyomorultak vagyunk.)  
1994. december 20.67  
 
Ezt természetesen nem hagyhatta szó nélkül Tőkés László, 

azonnal ellentámadásba lendült.  
Marosvásárhelyen az RMDSz OpT megvitatta a Tőkés 

Lászlót ért vádakat. A kiadott közlemény megállapította: „az 
utóbbi időben fokozódtak a szövetség és annak tisztségviselői 
elleni támadások, azzal az egyértelmű szándékkal, hogy az 
RMDSz-t megosszák, vezetőivel szemben bizalmatlanságot 
keltsenek”, megakadályozzák az autonómia-politika 
érvényesítését; a Tőkés ellen irányuló, a román sajtóban 
megjelent közleményeket diverziós szándékúaknak tekintik. A 
képviselőházban terjesztett, Nagy Benedek által fogalmazott 
röpirat ügyét az RMDSz Etikai Bizottsága elé utalják. 
(Szabadság, 1995. jan. 7.) 

Markó Béla véleménye: „fontos román érdek az RMDSz 
megosztása, számunkra létszükséglet, hogy ezt ne 
támogassuk”. [Vasárnap (Bp.), 1995. jan. 8.] 

A bukaresti magyar napilap közzétette Tőkés László két 
levelét a sajtó képviselőihez, a Nagy Benedek által írt levél 
szövegét, valamint Borbély Imre levelét és egy részletet a 
temesvári helyzetértékelés jegyzőkönyvéből (kelt 1994. dec. 
23.). – Az RMDSz 15 parlamenti képviselője nyilatkozatban 
határolta el magát az ügytől: „elutasítunk bármiféle közösséget 

                                                 
67 Az aláírás nélküli cikk végén a szerk. jegyzete: „Az RMDSz parlamenti 
frakciójában terjesztett szöveg.”  
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Nagy Benedek röpiratával, politikai magatartását pedig 
összeegyeztethetetlennek tartjuk bármiféle RMDSz-tisztség 
betöltésével.” (RMSz, 1995. jan. 17.) 

Nagy Benedek Az utolsó csepp…, avagy mitől szakadt el 
bennem a hallgatás gátja c. írásában kifejti: Tőkés püspök azt 
sugallta a közvélemény irányába, hogy 1989. dec. 22. előtt 
Romániában a kollaboráció a túlélés feltétele volt; ez „nem volt 
igaz, vagy legalábbis nem így igaz.” (RMSz, 1995. jan. 19.)  

Nagy Benedek összefoglalta a Tőkés-üggyel kapcsolatos 
állásfoglalását: ő politikai fogolyként megtagadta a kollaborációt 
[bővebben lásd: RMSz, 1995. jan. 20.], tehát elégséges erkölcsi 
alappal rendelkezett ahhoz, hogy véleményt mondhasson az 
ügyben. Sajnálja, hogy az általa írt röpirat eljutott a 
nyilvánossághoz, ő ezt belső anyagként kívánta kezelni, ezért a 
felelősség Borbély Imrét terheli [nota bene: a röpiratot Borbély 
Imre tette közzé, mondván: „az úgyis megtalálta volna az utat a 
politikai rendőrség Tőkés Lászlót lejárató osztagához.” (RMSz, 
1995. jan. 17.)] Emlékeztetett arra, hogy visszavonta az írását és 
vállalja az Etikai Biz. kivizsgálását.  

 
S akkor megszólalt a ’nép’, egymást érték a kolozsvári és 

bukaresti magyar hírlapban a vélemények.  
Idézet Dáné Tibortól: „Tőkés László elismerte, hogy 

együttműködési nyilatkozatot írt alá a szekuritáténak, de 
kijelentette, hogy ezzel nem ártott senkinek.” (Szabadság, 1995. 
jan. 19.) 

Az ügy kapcsán Markó Béla kifejtette: a röpirat alaptalan 
támadás volt, azt mindannyian elítélik; „hasznosabb lett volna, 
hogyha az RMDSz képes arra, hogy első pillanatban saját 
testületei és tisztségviselői segítségével egyértelműen 
értelmezze és kezelje a helyzetet”. (RMSz, 1995. jan. 20.) 

Asztalos Lajos Valóban ügynök volt? c. írásában így 
vélekedik: „Nagy Benedek nem látja, hogy a Tőkés László elleni 
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lejáratási kampány mindnyájunk ellen irányul, szét akarják 
verni az RMDSz-t, hogy ily módon elbánjanak a romániai 
magyarsággal.” (RMSz, 1995. jan. 21.)  

Tőkés László kijelentette, hogy tartózkodni kíván a 
közszerepléstől, amíg az RMDSz nem talál megnyugtató 
megoldást a történtekre. (BN, 1995. febr. 2.) 

Az Etikai Bizottság döntése: mivel a bizottságnak nincs 
szankcionálási hatásköre, döntésüket az Operatív Tanács elé 
tárják, nem hozzák nyilvánosságra. (RMSz, 1995. febr. 9.) 

Magyari Nándor László elítélte Nagy Benedek írását és 
azokat is, akik azt javasolták neki: terjessze a frakción belül a 
röpiratot; de Tőkéssel sem ért egyet, amiért a püspök 
felszólította a frakciót, hogy döntsön, azt is sugallva, milyen 
határozatot hozzon. (EN, 1995. febr. 15.) 

Az SzKT hosszú vita után jóváhagyta az etikai bizottság 
jelentését, elmarasztalták Nagy Benedek képviselőt a röpirat 
ügyében és kizárták az RMDSz-ből. – Tőkés László megbocsátott 
Nagy Benedeknek (RMSz, 1995. febr. 27.) és bejelentette, hogy 
ismét vállal közszereplést. (EN, 1995. márc. 1.) 

Cseke Gábor cikke az SzKT Nagy Benedek képviselő 
kizárására vonatkozó határozatát bírálta és visszautasította 
Tőkés László kritikáját, „mert egyik cikkünk megint nem a szája 
íze szerint íródott”. Cseke szerint az RMSz nem Neptun-
rajongó és nem Tőkés-ellenes, egyszerűen nem szereti a 
kizárólagosságot. (RMSz, 1995. febr. 28.) 

Ellentmondásos helyzetre vall az SzKT döntése. Bár az 
SzKT mindegyik frakciója elítélte Nagy Benedek 
megnyilvánulását, a szavazásnál 101 képviselőből mégis 35-en 
fölmentették a képviselőt. Nagy Benedek mögött rejtett erők 
húzódnak meg – mondta Tőkés László. (Új Magyarország, 1995. 
febr. 28.) [♦ Ha egyszer T. L. megbocsátott, akkor miért baj az, 
ha az SzKT is fölmentette?]  
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Borbély Ernő, az RMDSz Csíki Területi Szervezete nevében 
nyilatkozott: helyesen jártak el, amikor alapszinten kizárták 
Nagy Benedeket és megvonták képviselői mandátumát; 
döntésüket igazolta az Etikai Bizottság és az SzKT határozata is. 
(RMSz, 1995. márc. 1.) 

Domokos Géza, az RMDSz volt elnöke interjút adott, 
melyben Tőkés Lászlót és a köré gyűlő csoportot bírálta. 
Amennyiben az RMDSz vezető testületei eltűrik Nagy Benedek 
képviselő kizárását, Domokos nem tudja, a jövőben helye lesz-e 
az RMDSz soraiban. Szerinte az SzKT-ben vannak emberek, 
akik a „belső ellenzékre vadásznak”. A Tőkés László köré gyűlő 
csoport a kolozsvári RMDSz-kongresszuson ’rendet akar 
teremteni’, a város az erdélyi magyar radikalizmus 
győzelmének színtere lesz. Tőkés László és tanácsosai nem 
vették észre az atlantai találkozóval a román–magyar viszony 
nemzetköziesítését. A ’neptunosok’ – Tokay, Borbély László, 
Frunda – túl nagy falatnak bizonyultak, nem sikerült őket 
eltávolítani, Nagy Benedek viszont „áldozatául esett az ezúttal 
jobban megszervezett lejáratási, elszigetelési erőfeszítésnek”. 
Mindkét vád ürügy volt, állítja Domokos Géza, az igazi címzett: 
a mérsékelt politika. (Hol tartjuk az eszünket? RMSz, 1995. 
márc. 4.) – Tőkés László válaszolt Domokos Géza írására, 
megjegyezve, hogy az RMSz elkötelezte magát a 
visszarendeződő román hatalom irányvonalával konvergens 
sajtópolitika mellett. Domokos Géza megnyilvánulása az 
RMDSz elfogadott politikai programja elleni súlyos 
támadásnak minősül, ugyanis bírálja a szervezet 
autonómiafelfogását és a belső választás tervét. A neptuni titkos 
tárgyalásokat összemossa a nyilvános atlantai kerekasztallal. (T. 
L.: Mire használjuk az eszünket? RMSz, 1995. márc. 14.) 

Nagy Benedek nyilatkozatot adott ki: hibásnak minősíthető 
kételyeinek szűk körben, írásban terjesztéséért két ízben 
megkövette a nyilvánosság előtt Tőkés Lászlót. Az SzKT 
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döntése (Nagy B. szövetségi tagságának megvonása) 
aránytalanul súlyos, ezért az RMDSz kongresszusához 
fellebbez. A döntésig tartózkodni fog az ügy minősítésével 
kapcsolatos mindennemű sajtónyilatkozattól, ugyanerre kér 
minden érdekeltet. (RMSz, 1995. márc. 6.)  

Az RMKdP – Tőkés László elleni röpirata miatt – Nagy 
Benedek képviselőt utolsó figyelmeztetésben részesítette. 
(RMSz, 1995. máj. 19.)  

Az utolsó mozzanat: Kolozsvárott az RMDSz 4. 
kongresszusa visszavonta Nagy Benedek alsóbb szinten 
eldöntött kizárását; büntetésként megfosztották minden 
tisztségétől (ám ez nem érinti képviselői mandátumát). 
(Szabadság, 1995. máj. 30.) 

 
Természetesen az ügy nem felejtődött el, még évek múltán 

is fölemlegették – mind a két fél hívei.  
Előbb egy rövid részlet Székely Ervin cikkéből, abból az 

időből, amikor Tőkés László függetlenként indult az EU-
képviselőségért. A cikkben nevén nevezi a volt tb. elnök és 
püspök néhány kevésbé dicséretes akcióját is.  

„Merthogy nem lehetnek illúzióink. Tőkés László – akár 
partnerkénti – visszatérése az RMDSz-politika frontvonalába 
újratermelte volna azokat a belső energiákat felőrlő, a tagságot 
elbizonytalanító és eltávolító folyamatokat, amelyek 1992 és 
2003 között sok esetben szinte lebénították az érdekvédelmet. 
Nagyon öreg emberek emlékeznek még az olyan 
boszorkányüldözésekre, mint az ’egyfajta etnikai tisztogatástól’ 
való elhatárolódás, avagy el nem határolódás, Nagy Benedek volt 
parlamenti képviselő őszinte véleményének kimondása miatti 
minősíthetetlen kiközösítése, a belső ellenség folyamatos keresése 
és felmutatása, az ötvenes évek szellemiségét idéző 
megbélyegzések állandósítása az SzKT-n, a szervezet 
beperelése, no és persze a Neptun szélmalmával folyó örökös 
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hadakozás. A püspök közelmúltbeli nyilatkozatait olvasva 
semmi okunk nincs azt hinni, hogy magatartása a legcsekélyebb 
mértékben is megváltozott volna (sőt, a négyévi 
kényszerpihenő [értsd: a szatmári kongresszus óta eltelt négy 
év] mintha még élesítette volna a szóhasználatát).” (Erdélyi 
Riport, 2007. szept. 13.)  

2009-ben aztán (merő érdekből) T. L. szelídített az RMDSz-
ellenességén, de ezt most tegyük félre, nézzünk egy másik 
fölemlegetést, szintén 2007-ből. A román cikkíró röviden 
összefoglalja T. L. 1994. dec. 15-én tartott temesvári 
sajtóértekezletét, idézve az ott elhangzott szavakat68 („csakis a 
fizikai és pszichikai nyomásnak engedve írtam alá több 
nyilatkozatot, ahogy tette azt más száz- és százezer ember 
Romániában, de ezekkel nem ártottam senkinek”), megemlítve, 
hogy N. B. 1957 után több évig volt politikai fogoly, s azt is, 
hogy T. L. nyomásának engedve Nagy Benedeket félreállították.  

 
 
Az Alison Mutler-eset  
Az informátor-vád nem aludt el, időnként előkerül. Amikor 

1998-ban ismét fülbukkant ez a motívum, Tőkés László nem 
késlekedett: rágalmazásért beperelte az Adevărult, mert a lap 
szerkesztői azzal vádolják, hogy a Securitate kollaboránsa volt. 
Tőkés az ennek ellentmondó dokumentációt angol nyelven is a 
sajtó rendelkezésére bocsátotta, mert az Adevărul értesüléseit az 
Associated Press (AP) hírügynökség is átvette. (Szabadság, 1998. 

                                                 
68 „Doar în urma presiunilor fizice sau psihice am semnat mai multe 
declaraţii, aşa cum au făcut alte sute şi sute de mii de oameni în 
România, dar ele nu au provocat nimănui nici un rău.” 
(civicmedia.ro/ 
acm/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid) 
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júl. 29.) – Ebből hosszú pereskedés lett, az első tárgyaláson 
Tőkés kifejtette: ez a temesvári forradalom és az ő személye 
elleni lejáratási kampány része. (Háromszék, 2000. márc. 8.) A 
bukaresti bíróság első fokon 700 millió lejes erkölcsi kártérítésre 
ítélte az AP amerikai hírügynökséget és Alison Mutler 
tudósítót, (Szabadság, 2001. márc. 27.) azonban az újságírót 
másodfokon felmentették. (Szabadság, 2001. nov. 6. és 2002. 
márc. 1.) 

A perben bemutatták azt az igazolást, amely megállapítja: 
Tőkés László nem működött együtt a volt politikai 
titkosrendőrséggel. Ehhez tessék odatenni a következő hírt: 
„Andrei Pleşu és Mircea Dinescu lemond a CNSAS-ban 
betöltött tisztségéről, így tiltakozva az ellen, hogy a bizottság 
felmentette a kollaboráció vádja alól C. V. Tudort.” (Szabadság, 
2004. okt. 8.) – Világos, nem? Csak nehogy véletlenül a kedves 
olvasó azt olvassa ki ebből, hogy a CNSAS bárkiről kiadja az 
ártatlansági igazolást, mert nem igaz. A magas komisszió csak 
azt mondja, mint a magamfajta újságíró: ’a rendelkezésünkre 
álló dokumentumok alapján nem dönthetjük el egyértelműen, 
hogy…’ Mindenki elmondja, amit tud, az olvasó gondol, amit 
akar, s az igazság fehér báránya valahol a mennyekben, egy 
füves domboldalon legelészik.  

No, de nézzük a további sajtóhíreket.  
 
Tőkés László rágalmazási pert indított az Associated Press, 

valamint annak bukaresti tudósítója, Alison Mutler ellen, aki 
1998-ban azt a valótlan hírt röpítette világgá, hogy a felperes 
szekusügynök volt, amit be is ismert. Bár a megrágalmazott és 
ügyvédje, dr. Kincses Előd, illetve a panaszos tanúja, Herman 
M. János lelkipásztor hitelesen bizonyították, hogy Tőkés 
Lászlót a Securitate éveken át üldözte, a bukaresti bíróság, 
Bogdan Benegni bíró a ’valóság bizonyítása’ (proba verităţii) 
megállapítása címén elrendelte a püspök szekus-dossziéjának 
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bekérését, illetve felkérte a szekus-dossziékat átvilágító 
bizottságot, hogy nyilatkozzon a megrágalmazott esetleges 
ügynök-múltja tárgyában. – Tőkés László hivatala 
közleményben tudatta: a püspök készséggel aláveti magát 
bármely átvilágításnak, hiszen egy hiteles és becsületes 
átvizsgálás végképp megcáfolná a sorozatos rágalmakat, 
ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a bukaresti bíróság 
nem az igazságszolgáltatás elvégzésére, nem a rágalmazók 
megbüntetésére, hanem a sértett fél befeketítésére törekszik. A 
rágalmazó ugyanis képtelen bizonyítani állításait, s a maga 
során nem is igényelte a ’valóság bebizonyítása’ alkalmazását. 
Következésképpen a bíróság június 30-i intézkedése esetében 
célzatos bírói túlkapásról lehet beszélni. Vélhetően ez 
alkalommal is Tőkés László püspök szándékos politikai 
befeketítésére történik kísérlet. (RMSz, 2000. aug. 5.) 

 
A következő tárgyalást szept. 22-én tartották Bukarestben. 

A bíróság néhány napja elrendelte a püspök dossziéjának 
átvilágítását. Tőkés László a Krónikának nyilatkozott, kijelentve: 
szükségesnek tartja, hogy véget érjenek a tíz éve tartó 
vádaskodások. Az a körülmény aggasztó, hogy az RHSz-től kell 
kikérni a dossziét. Az átvilágító bizottság elnöke azt 
nyilatkozta, hogy sok dossziét megsemmisítettek, az iratokat 
megcsonkították vagy éppenséggel kiegészítették. Tőkés 
Lászlót megvádolták már, hogy a CIA ügynöke, a 90-es évek 
elején megjelent Encyclopedia Britannica szerint pedig a KGB 
ügynöke. „A híresztelések romboló hatása mérhetetlen.” – 
mondta. – 1975-ben, hosszú sanyargatás után leíratták vele azt, 
hogy Kolozsvári László álnéven feljegyzéseket továbbít majd a 
Securitate részére. Ezt azonban nem írta alá és soha egyetlen 
jelentést sem készített. A fenti nyilatkozatát 1990-ben a 
Renaşterea Bănăţeană még aláírás nélkül közölte, 1994-ben a 
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Tinemara viszont már aláírással, holott ő nem írta alá a 
nyilatkozatot. Az aláírást odahamisították.69 

Tőkés László nyilatkozatához szólt hozzá Vetési László ref. 
lelkész. Elmondta, hogy a hetvenes évek elején a teológián 
összeállt néhány diák és megindították ellenállási mozgalmukat. 
Erről értesült a Securitate. Néhány alkalommal behívták a 
hallgatókat, de inkább csak figyelték a tevékenységüket. 
Amikor elkezdődtek a kihallgatások, a hallgatók bajtársi 
fogadalmat tettek: mindegyikük elmondja, mit diktáltak neki, 
miről tudnak odabent. Ezt a fogadalmat mindnyájan 
betartották. A teológia elvégzése után egyenként behívatták 
őket, de új információt nem tudtak kiszedni belőlük. Nekik 
könnyebb dolguk volt, mert Tőkés László mindenről 
tájékoztatta őket. – Vetési László, Ferenc László és Jenei Tamás 
lelkészek néhány évvel ezelőtt már kiadtak egy nyilatkozatot, 
amelyben kiálltak Tőkés László püspök mellett, leszögezve, 
hogy a püspök nem volt besúgó. (Krónika, 2000. aug. 12.)  

Részlet Bíró Béla hozzászólásából: „Már az első percben el 
kellett volna mondania: én is esendő ember vagyok, akárcsak ti, 
atyámfiai. Velem is írattak már nyilatkozatot. Igaz, alá nem 
írtam és senkit be nem súgtam, de ahhoz, hogy mindezt 
megtehessem, s hogy egykor majd legyen erőm a halálfélelmen 
is felülkerekedni, szükségem volt egy kevés időre… 

Tőkés László 1989 decemberében a halállal tényleg szembe 
tudott nézni, az élettel sajnos akkor sem. Úgy látszik, a 
hőstetteket könnyebb elkövetni, mint elviselni.” (Brassói Lapok, 
2000/33. sz.) 

 
Kincses Előd bejelentette: fellebbezni fog az Alison 

Mutlerrel folytatott rágalmazási perben. Kincses azt sérelmezi, 

                                                 
69 Gazda Árpád: Mit rejt Tőkés László szekusdossziéja? (Krónika, 2000. 
aug. 10.) 
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hogy noha az átvilágító bizottság igazolta: Tőkés László nem 
működött együtt a hajdani Securitatéval, az első fokon 
kártérítésre ítélt Mutlert másodfokon felmentették. (Szabadság, 
2002. márc. 1.) 

Természetesen a Jóistenig még van egy civil fórum, ahova 
szintén fellebbezni lehet.  

Tőkés László az Európai Emberjogi Bíróságra viszi azt a 
büntetőjogi pert, amelyet rágalmazás miatt indított Alison 
Mutler, az AP hírügynökség romániai tudósítója ellen, közölte 
Kincses Előd, Tőkés védőügyvédje a Bálványosi Nyári 
Szabadegyetemen tartott sajtótájékoztatón. (UH, 2002. júl. 24.) 

Ez az utolsó hír, amit Alison Mutlerrel kapcsolatban meg 
tudtam szerezni, ez pedig azt jelenti, hogy (tudomásom szerint) 
a kérdés még nincs eldöntve. A történelem kereke pedig tovább 
forog: újabb spekulációk és föltevések, újabb perek és 
fellebbezések, esetleges kártérítés stb.  

Már csak egy kérdésre futja: a jó hírnévnek, tiszta 
lelkiismeretnek van euróban is kifejezhető ára?  

 
 
Egy friss rágalmazási per  
Lapozzunk vissza egy korábban említett cikkhez, amelyből 

már idéztem azt a részt, miszerint Tőkést a Securitate 
közbenjárására vették föl a KREK-be, s tették Temesvárra. 
Ezúttal a segédlelkész állítólagos titkosszolgálati múltjára 
vonatkozó részt idézem.  

„Tőkés László európai parlamenti képviselő, volt temesvári 
lelkész és nagyváradi püspök [2010 januárjában] beperelte a 
Ghimpele de Bihor hetilapot, amely a Tőkés, angajatul Securităţii 
(Tőkés a Securitate alkalmazottja) című írásában azt állította: 
Tőkés László a kommunista titkosszolgálat, majd a 
magyarországi titkosrendőrség embere volt, sőt: a mai napig az. 
(…) A cikk azután jelent meg, hogy a KREK volt püspöke 



 

 265 
 

megkezdte az egyházat megfigyelő kommunista titkosszolgálat 
kapcsolati rendszerének nyilvánosságra hozatalát.”  

 
Idézem az inkriminált mondatokat:  
Ami a Securitaténak évekkel korábban aláírt kötelezvényt 

illeti, a román tisztnek nincsenek kételyei. ’Aláírta! Nem 
feltétlenül kellett saját kezű feljegyzéseket adnia, elég volt a 
szolgálat embereivel találkoznia és beszámolnia egyik vagy 
másik személyről. Lehet, hogy ezt sem csinálta. Nekünk 
hazudott. A többiekkel jobban együttműködött.’ – tette hozzá a 
férfi, aki meg van győződve arról, hogy az EP-képviselő a 
magyar titkosszolgálat embere volt a múltban és most is az. (…) 
’Tőkés Lászlót a magyar titkosszolgálat vette át, néhány 
hónappal azután, hogy Temesvárra helyezték, s aki – a 
szomszéd ország információs tisztje által készített – 
tévéadásokban számolt be a rendszer iránti 
elégedetlenségéről.’70  

 
Nevetséges! Ugyanis a) az interjút nem Chrudinák Alajos 

készítette, hanem a kanadaiak, b) ha valaki – kamera előtt – 

                                                 
70 www.ghimpele.ro/ nou/ 2010/01/ tokes-angajatul-securitatii – În 
ceea ce priveşte angajamentele de colaborare cu Securitatea pe care 
Tőkés le-ar fi semnat cu ani înainte, ofiţerul român nu are niciun fel de 
dubii. ’A semnat! Nu trebuia neapărat să dea note informative scrise 
cu mâna lui, era suficient să se întâlnească cu oamenii Securităţii şi să 
le spună de unii şi de alţii. Poate nici asta n-a făcut… Pe noi ne mintea. 
Cu ceilalţi colabora bine’, adaugă bărbatul, convins ca actualul 
europarlamentar a fost şi încă mai este omul serviciilor secrete 
maghiare. (…) ’la câteva luni dupa instalarea sa, Tőkés László a fost 
preluat de serviciile secrete maghiare, exprimându-şi pe larg 
nemulţumirea faţă de regim în emisiuni televizate, realizate de un 
ofiţer de informaţii din ţara vecina.’ 
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elbeszélget egy külföldi bácsival a falurombolásról, az nem 
jelenti, hogy az illető magyar kém, csupán azt, hogy disszidens. 
De hát nehéz ott igazságot tenni, ahol a ’csalhatatlan’ Securitate 
tanúskodik. Ráadásul 1998(?)-ban épp a szeku dossziéi alapján 
adták írásba azt, hogy Tőkés László nem működött együtt a 
volt politikai titkosrendőrséggel.  

Korábban (lásd a Papp László mint kovakő… c. 
alfejezetben) elmondtam: nem látom igazoltnak azt, hogy a 
temesvári segédlelkész fizetett informátora lett volna a 
Securitaténak. Bár az kétségtelen, hogy irdatlan mennyiségű 
levelet termelt a dési és temesvári időkben, s ezekben 
személyekre vonatkozó terhelő információk is lehettek, ám ha 
nem kapott érte pénzt, akkor nem számít besúgónak (nem én 
mondom, hanem egy 2008-as egyházkerületi közgyűlési 
határozat; lásd a Miért és hogyan tisztuljunk meg a 
szekusoktól? c. alfejezetben).  

 
Két apróság  
Az Ellenpontok szerkesztői és szerzői között 1990 után kis 

szikrák szökdöstek, a ’ki volt a nagyobb ellenálló?’ és ’ki 
buktatta le a lapot?’ témakörben (bővebben lásd: Molnár). 

Az alábbi rövid idézetet tessék többször is elolvasni: 
számtalan költői árnyalatot fedezhetnek föl benne.  

Szőcs Géza hajdani szerkesztő így emlékezik: „Vannak, akik 
néha megpróbálnak bennünket összeugrasztani, vagy legalább 
Tőkéssel, mondván: ti jóval többet tettetek és kockáztattatok, 
mint ő: miért őneki jutott az ellenálló nimbusza?  

Ez amolyan megosztó fifika. Először is: Tőkés maga is 
szerepelt egy fontos tanulmánnyal az Ellenpontokban. 
Másodszor: az Ellenpontok felszámolása után – a rá emiatt is, 
meg saját karaktere és értékrendje miatt is nehezedő nyomás 
ellenére – volt ereje kitartani otthon [utalás arra, hogy a 
szamizdat szerkesztőit kiutasították az országból], az ellenállás 
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újabb meg újabb formáival kísérletezve. Ez a döntő, nem az, 
hogy 1989-es interjúit, meg egy lakásügyi vitában tanúsított 
makacsságát vessük össze az Ellenpontokban megfogalmazódott 
politikai-szellemi teljesítménnyel. Tőkés helytállása arra volt jó, 
hogy amikor a rendszer külső-belső egyensúlyvesztése eljutott 
egy kritikus értékig, az ő – Ellenpontokon edződött – elvhűsége 
képes volt megbillenteni az egész struktúrát, és a kollapszus felé 
elmozdítani.  

Ez persze nem változtat azon, hogy a Tőkés köré odasereglő 
– majd őt sorra-rendre hátbadöfő – konjuktúralovagok lihegése 
eltakarta a tényt: a Tőkésnek kijáró elismeréshez, ünnepléshez, 
méltányláshoz és köszönethez képest mindezekből soha, 
egyetlen tízezreléknyi sem honorálta az Ellenpontok létét és 
jelentőségét. És ez ugyanolyan igazságtalan, mint amilyen 
igazságtalan lenne Tőkés Lászlótól elvitatni azt, ami az ő érdeme.  

Nem Tőkéssel van baj, hanem a magyar értéktudat 
anomáliáival és perverzióival.  

És ez a véleményem nem fog változni addig, amíg Tóth 
Károlyékat nem várja ünneplő tömeg a Ferihegyi repülőtéren.” 
(Ellenpontok: 354.) 

 
A kisebb horderejű piszkálkodások közül megemlítenék 

még egyet, amely a püspök szerint szintén „a 
posztkommunista–nacionalista hatalom restaurációs törekvéseit 
jelzik”. (RMSz, 1994. aug. 4.) 

Ez a ún. cigány-diverzió, amely 1994-es év elején történt. 
Lényege: Tőkés László elvállalta, hogy egy német 
segélyszervezet adományát közvetíti a Bihar megyei cigány 
közösségnek. A 15 ezer márkányi összegből a cigányok 
fölvettek 3000-et, de nem tudtak vele elszámolni, ezért Tőkés 
zárolta a maradék 12 ezret. A cigányok tüntetéssel 
fenyegetőztek, ám a rendőrség nem engedélyezte a tüntetést. 
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(Népszabadság, 1994. febr. 5.) – A 12 ezer márka további sorsáról 
nem szól a fáma…  

Én nem fedeztem föl benne a hatalmi restauráció jeleit, talán 
hibás a vevőkészülékem.  

 
A püspök úr leltárt készít  
Tőkés László püspök, az RMDSz tiszteletbeli elnöke újra 

elmondhatja azt, amit 1994. jún. 15-i nyilatkozatában is rögzített: 
1989 óta alaposan átgondolt rágalomhadjárat folytatnak ellene a 
posztkommunista és szélsőséges nacionalista körök, a volt 
Securitate és a belső egyházi reakció erői. A CE Szövetség71 
csoportja indított globális aláírási kampányt és Internet-háborút 
nemcsak személye, hanem egyházkerülete törvényes rendje ellen 
is. Őket segítették a tiltakozó erdélyi értelmiségiek. Makay Botond 
resicai lelkész palástja mögé búvó ’nagyváradi kollégái’ intéztek 
támadást Tőkés püspök ellen, Makay Botond pedig felszólította a 
püspököt arra, hogy szíveskedjen tisztségéből távozni (1998. jún. 
18.). – 1994-ben a bukaresti Tinerama indított támadást, Tőkés 
Lászlót Securitate-ügynöki múlttal vádolva, 1998 júniusában pedig 
az Adevărul közölt hasonló sorozatot. Ez alkalommal az Associated 
Press is átvette a képtelen vádakat és világgá röpítette azokat. 
Emiatt jelenleg négy peres ügyben kénytelen becsületét 
védelmezni, nevezetesen az Adevărul főszerkesztője és Dorin Suciu 
nevű újságírója, az AP és a londoni The Times ellen indított 
perekben. A hollandiai lapokban (Trouw, Nederlands Dagblad stb.) 
megjelent lejárató cikkekkel szemben odavaló barátai védik meg. 
Balogh Barnabás egyházkerületi missziói előadó viszont a 
hollandiai Friesch Dagblad szept. 4-i számában támadta a püspököt. 
Ábrahám Dezső ’mocskolódásaihoz’, akárcsak négy éve, az RMSz 
nyújtott teret. – Aczél Endre, a Népszabadság tollnoka erdélyi 

                                                 
71 Christian Endeavour; Krisztusért és Egyházáért Szöv., jogi személy 
az Országos Ref. Belmisszói Szöv. keretében.  
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’magyar gettópolitikával’ és irredentizmussal bélyegezte meg őt. 
Székely Ervin parlamenti képviselő a Medifaxnak adott augusztusi 
nyilatkozatában szintén a püspök titkosszolgálati múltját 
feszegette.  

Így szól az az ismertető, amely Tőkés Lászlónak a Támadások 
kereszttüzében c. cikkét (Szabadság, 1998. okt. 5.) szemlézte. S ebben 
nem szerepel a következő motívum: Fey László azt ajánlotta, 
hogy az RMDSz kongresszusán fel kell vetni a tb. elnöki státus 
pontosabb meghatározását, mert „nem lehet valakinek 
tényleges hatáskört adni élete végéig, ellenőrzés, felelősségre 
vonás és a visszahívás lehetősége nélkül”. Amennyiben 
megmarad ez a státus, a tb. elnök csak szimbolikus hatáskörrel 
rendelkezhessen. (RMSz, 1997. ápr. 9.) 

 
A fentebb említett CE Szövetség kampányára utaló anyagot 

nem találtam (vélhetően azért, mert nem jó helyen kerestem), 
de van egy olyan folyamodvány, amelyet szintén a CE tagjai 
fogalmaztak, az 1998-as püspökválasztás előtt.  

„1998. okt. 9-én dr. Széplaki Kálmán volt zsinati tag, a CE 
Szövetség jogtanácsosa a CE másik négy képviselőjével (Bodoki 
Halmen László, Szilágyi Sándor, Gáspár Attila, id. Adorján 
László ny. lelkipásztor) együtt a Romániai Református Egyház 
Zsinatánál fegyelmi eljárást kezdeményezett Tőkés László püspök 
ellen. Az 53 oldalas panaszirathoz 40 lapnyi melléklet 
kapcsolódik. A vádemelők kérik annak megállapítását, hogy 
Tőkés László püspök nem felel meg a püspöki tisztség betöltésére.” 
(Partiumi Közlöny, 1998. okt. 14.)  

Nem tudom, hogy mi lett a panasz sorsa, mit döntött róla az 
illetékes bizottság: elvetette mint jogtalant? érvekkel cáfolta? 
Azt nem hinném, hogy helyt adtak volna neki, mert a választást 
időben megtartották, az ismert eredménnyel.  
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A ’négyek’ esete  
Szintén a kebelbeliek részéről érkezett a következő 

’támadás’.  
Az előzmény: az 1998-as püspökválasztás (bővebben lásd A 

további mandátumok c. alfejezetet).  
„Az alternatív értékeknek kevés, vagy semmi közük sem 

volt a múlt heti egyházkerületi tisztújításhoz – mondotta Tőkés 
László püspök, egyenesen csoport- és klikkérdekek 
munkálkodásának nevezve a megbuktatásáért folytatott állítólagos 
puccskísérletet. – Miközben nem szavazatgyűjtéssel, hanem 
nemzeti érdekekkel foglalkoztam, mások majdnem megbuktattak 
– mondotta.” (RMSz, 1998. okt. 29.) 

Ez után a sokatmondó nyilatkozat után jelent meg a 
’négyek’ ellenvéleménye: Balogh Barnabás, Borzási Gyula, 
Csernák Béla és Kállay László Alternatív tájékoztatás c. levelet 
juttatott el néhány újság szerkesztőségébe (RMSz, 1998. nov. 7.), 
melyben a püspökválasztásról ismert korábbi véleményekkel 
szemben próbálják „megmutatni az érem másik oldalát”.  

Tisztázták, hogy a puccs szó használata helytelen, mert a 
KREK-ben történt püspökválasztást a megfelelő szintű 
bizottságok felügyelték, szó sem volt „az államforma vagy a 
kormányhatalom erőszakos úton történő megváltoztatásáról”. 
Legyen világos: „puccs vagy buktatás akkor lett volna, ha Tőkés 
Lászlót a mandátuma lejárta előtt valakik kirúgják. A kifejezés 
durvasága a puccs és bukás szavak mögötti realitást tükrözi. 

Ha a puccs kifejezés mellé felsorakoztatjuk a többi 
militartista jelzőt, úgymint: támadás, ellenséges hadművelet, 
átfogó akció, kereszttűz, hatalomelragadás… – hogy csak a 
választás óta eltelt rövid idő terminológiatermését említsük – 
akarva-akaratlanul a Tőkés László által meghirdetett ecclesia 
militans (küzdő egyház) torzult formájú képe jelenik meg, ahol a 
puccsistákat ki szokták végezni. Ez az üzenete a puccs 
keifejezésnek. (…)  
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Ha valami ellen, hát ez ellen a stílus ellen mindenképpen 
érdemes bármikor jó lelkiismerettel szavazni. Mert ez már nem 
egyház…, hanem kaszárnyastílus. (…)  

Egyházkerületi Közgyűlésen és Igazgatótanácson, 
legmagasabb egyházi fórumainkon nemegyszer hangoztatta 
’egyedül jobban el tudnám vezetni az egyházkerületet’ és ’én 
nem szeretettel akarok kormányozni’. Ilyen szellemben 
próbálta meg központosítani és egyszemélyessé tenni az 
egyházi vezetést. Hatalmi megnyilvánulásai, valamint a 
sorozatos törvénytelenségek ellen – és nem T. L. személye ellen 
– emelték egyre magasabbra hangjukat munkatársai. Az 
ellenvéleményre és a munkatársi kérdésekre csak a lejáratás, 
hiteltelenítés és megfélemlítés volt a válasz, melyben nem ismer 
határokat (…). A másként gondolkodókat pedig azonnal 
nemzetünk és egyházunk ellenségeivé nyilvánította, politikai 
praktikákkal próbálván megsemmisíteni őket.” [♦ A közélet 
szereplői közül is többen diagnosztizálták nála ezt a 
tulajdonságot: képtelen elfogadni a más véleményét, csupán a 
saját akarata érvényesülését fogadja el.]  

 
Az aláírók a továbbiakban kifejtették: „Célunk egyúttal a 

Kolozsvári Protestáns Teológia Intézettel, az Erdélyi – és a többi 
magyar – Ref. Egyházkerülettel fennálló feszült, sokszor 
ellenséges viszony rendezése, valamint a központosító és 
kizárólagosságra törekvő egyházvezetésünket gyanakodva 
szemlélő külföldi testvéregyházak bizalmának visszaszerzése.”  

„A médiákban szinte bűntényként értékelt, Tőkés Lászlónak 
a püspöki tisztségre történt jelölése ellen beadott óvás kapcsán 
is csak féligazságok jutottak el az olvasókhoz. Tőkés László 
mestere annak, hogy az igazságnak rá rossz fényt vető oldalát 
elhallgassa, vagy a felelősséget magáról elhárítsa. A közvetlen 
munkatársak által aláírt ominózus óvás csak azután érkezett be 
az Egyházkerületi Választási Bizottsághoz, miután püspöki 
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parancsra az egyházkerület (…) jogtanácsosa, a bérencek egész 
hadától követve, óvást nyújtott be Balogh Barnabás 
főjegyzőjelölt ellen. Közben megérkezett a megrendelt óvás 
Csernák Béla, a második püspökjelölt ellen is, s (…) Tőkés 
László személyesen nyújtotta be óvását Borzási Gyula 
szavazólistára kerülése ellen. A sajtóban név szerint is 
emlegetett főmunkatársak védekező óvása így vált ország-világ 
előtt Tőkés László elleni merényletté, terrorakcióvá.”  

 
Tőkés László nem hagyta válasz nélkül a ’négyek’ írását: 

„Az aláírók elégedetlensége tulajdonképpen amiatt van, hogy 
jól kitervelt előzetes számításaik a tisztújítás alkalmával nem 
jöttek be. Egyszerűen nem tudnak belenyugodni az általuk elért 
– számukra vereséggel felérő – választási eredménybe.” 
(Szabadság, 1998. nov. 14.)  

Tőkés László hosszú cikkben72 fejtette ki a nézeteit a 
„válaszadás és az önvédelem jogán”.  

„Az utóbbi időben kibontakozott támadássorozatnak az a 
nóvuma, hogy kimondottan belső, egyházi jellege van. 
Veszélyessége és ’hatékonysága’ éppen abban áll, hogy azt amit 
ez ideig a román titkosszolgálat, a többségi nacionalista és 
soviniszta erők végeztek – ez esetben bizonyos egyházi és 
magyar körök készséggel magukra vállalják, sőt egyházias és 
nemzeti formában meg is ideologizálják. A volt Securitate és a 
szélsőséges nacionalista pártok is megirigyelhetnék azt a 
leleményességet és professzionizmust, mellyel saját véreim és 
hitsorsosaim bonyolítják a ’lebontásomra’ irányuló 
összehangolt tevékenységüket.”  

Nos, eddig remek! Nem a kritikák valóságtartalmát 
vizsgálja, nem végez önvizsgálatot, hanem támad: egy szintre 

                                                 
72 T. L.: Támadások élesben. Válasz a sajtóban is megjelent 
vádaskodásokra. (RMSz, 1998. nov. 24.) 
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emeli lelkésztársait a szekusokkal. Úgy kell nekik, ha méltatni 
merik a ’megapásztor’ vezetési stílusát. De ne tessék aggódni, 
azonnal következik a lényeg is. – Szerintem: az emberfia 
környezetében dolgozó kollégák objektívebben tudják 
feltérképezni az illető jellembeli értékeit és hibáit, mint az ilyen-
olyan jelentésekre alapozó szekusok. Ezért van nagyobb súlya 
az efféle értékeléseknek.  

 „Az erkölcsi, egyházi és politikai megsemmisítésemre 
összeszövetkezett egyházi erők három úton-módon kísérlik 
meg elérni céljukat.  

– Az első lépcsőben (…) titkos – de jogszerű – lobbizással az 
egyházkerületi választásokon próbáltak meg püspöki 
tisztségemből leváltani.  

– A választási időszakban és minekutána eltávolítási 
kísérletük kudarcot vallott, minden törvény adta lehetőséget 
megragadtak, hogy előbb a jelöltségemtől, majd az újra elnyert 
tisztségemtől megfosszanak. Ennek céljából volt 
főmunkatársaim egy csoportja, valamint a CE Szövetség vezető 
képviselői október elején megóvták jelöltségemet, ill. az 
utóbbiak fegyelmi eljárást kezdeményeztek ellenem. 
Újraválasztásom után ugyanezen erők az egyházkerületi 
választásokon is – egyébként szabályszerűen – megfellebbezték.  

– Az említett kísérletek sikertelensége nyomán, de azokkal 
egyidőben is, ugyanezen körök átfogó hitelrontó és lejárató 
kampányba kezdtek az informális tájékoztatás, a médiák és az 
internet csatornáin. [♦ Mintha ismerős lenne ez a fegyvertár. 
Nemde a dési, majd temesvári rebbelis segédlelkész is hasonló 
kampány révén próbált megszabadulni a püspökétől, bár annak 
idején – az ismert viszonyoknak köszönhetően – kisebb volt az 
arzenál.] A megelőző, hasonló esetektől eltérően a kialakult 
helyzetbe eltávolítási próbálkozásaik eredménytelensége láttán 
sem hajlandók belenyugodni, és a jogszerűség valamint az 
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erkölcsi lejáratás eszközeinek együttes igénybevételével tovább 
folytatják támadásaikat.  

Ez alkalommal az egyházi törvényes keretek között folyó 
további próbálkozásokról (zsinati fellebbezés stb.) nem kívánok 
szólni” – ez alkalommal csupán a többi vádra igyekszik 
válaszolni.  

A továbbiakból megtudhatjuk, hogy a CE Szövetség 
„egyházon kívül helyezte saját magát”. Vélhetően a sátán 
mesterkedett ebben a közösségben, s azért közösítették ki őket. 
Egy másik ’ellendrukker’ is megkapta a magáét: Balogh Bélától 
(valamikor) megvonták a palástjogot (2010-es újsághír). Hja, így 
jár az, aki kritizálni meri a forradalom szikráját.  

Újabb leltár szemlézi az ellene szövegezett írásokat, s 
megismerhetjük Sándor Lajos lelkipásztor nevét is, aki szintén 
ellenzi Tőkés László vezetési stílusát.  

Hosszan foglalkozik Balogh Béla személyével, T. L.-ellenes 
tevékenységével, az általa terjesztett iratokkal – s a szemle után 
fölteszi a kérdést: „kik állnak a háta mögött, vannak-e 
megbízói”? Ezt a fixa ideát viszontláthatjuk az NTA-ügyben is 
(lásd az Ügyek és pénzek fejezetet)! Ábrahám Dezsőt is e két 
kérdéssel szembesítette, tudván azt, hogy roppant nehéz 
megcáfolni, ha valakinek ügynök hírét keltik.  

Mert bizony mondom néktek: nincs a sátánnak gonoszabb 
tette, mint magyart a magyarral veretni.  

[♦ Csekélységemmel kapcsolatban is fölmerülhet majd egy-
két furcsa kérdés e kötet okán, de három cáfolhatatlan előnyöm 
már van az említett urakkal szemben: 1. nem törekszem László 
atyámfia helyére; 2. nem irigylem tőle a szikrának kijáró 
elismerést, sem a hírnévből bekapált pénzeket, mert én a 
béketűrő és kis igényű fajtához tartozom, aki inkább a 
családjával törődött, semmint a kommunizmus szekerével, 3. 
mítosztalanító tevékenységemnek nem ez az első darabja.]  
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No igen, s még egy vád: kik lehetnek a megbízók, akik az 
egyházon belüli viszályt gerjesztik? Szerintem László atyánkfia 
erkölcsi habitusában kell keresni a viszály forrását. Merem ezt 
mondani, mert rajtam kívül legalább harminc lelkész, újságíró, 
közéleti személyiség állítja ugyanezt. (Vesd össze a spiccesek 
aranyszabályával: ha harmincan állítják: nem vagy józan, 
komoly az esélye, hogy igazat szóltak.)  

 
A sokszor reklamált önvizsgálat jegyében T. L. kijelenti: 

„Akárhogy is nézem, még ha a kisebb-nagyobb nézeteltéréseket 
is figyelembe veszem, főmunkatársaim ellenségeskedésbe átcsapó 
bizalmatlanságára nem szolgáltam rá. Még kevésbé befeketítő 
iratukba foglalt vádjaikra, minősítéseikre és rágalmaikra. Közös 
fellépésükre egyházi helyzetünkön belül és egymáshoz fűződő 
viszonyainkban nem találok elégséges és racionális magyarázatot. 
Magatartásuk motivációjának forrását nem találom, és 
mibenlétét nem értem, hátterét éppen ezért tisztátalannak és 
talányosnak tartom.”  

Az egykori segédlelkész rebellis akcióinak sem volt elégséges 
és racionális magyarázata, normális ember ma sem értheti: miként 
akarta egy fiatal lelkipásztor 1989 előtt mind a két 
egyházkerületben leváltani a szolgálatban megőszült véneket.  

 
Következik a ’gyalázkodó irat’ ízekre szedése és az igazság 

kimondása: „a vádak ellenőrizhetetlen és bizonyítatlan 
halmozása, a féktelen indulatossággal áradó mondatok 
kilátástalanná teszik a védekezést.”  

Bár itt még nincs vége a cikknek, tegyük félre, s fogadjuk el 
a mondottakat: semmi sincs bizonyítva, a vádaskodások 
alaptalanok, tehát az egész egy nagy lufi, amellyel egy tompa 
gombostű is könnyedén végez. De akkor miért kellett egy 
oldalnyi szöveget erre pazarolni, replikának elég lett volna két 
mondat.  
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S a végén a nagylelkű megoldás: a viszontvádakat megtartja 
magának, futni hagyja a munkatársakat, „nem akarom őket 
’feljelenteni’ a világ előtt, amiképpen ők tették velem.” – 
Keresztyéni megoldás, érjük be ennyivel.  

Ámde! Az ügy – a püspök ígérete ellenére – ezzel még nem 
zárult le.  

„A KREK közgyűlése úgy döntött, hogy fölfüggeszti 
tevékenységét a Romániai Ref. Zsinatban. Ezt annak nyomán 
határozták el, hogy a tavalyi választások után a ’négyek’ fellebbezést 
juttattak el a Zsinathoz. Azt előbb elutasították, majd a Zsinati 
Állandó Tanács ápr. 8-án úgy döntött, hogy mégis napirendre 
tűzi a fellebbezést. A KREK ezt a belső ügyekbe való 
beavatkozásnak tartja.” (Szabadság, 1999. máj. 10.)  

Persze, persze, a közgyűlés, nem a püspök…  
A Ref. Zsinat elnapolja ülését, hogy a további 

tárgyalásoknak kedvező kimenetelt adjanak. Nem kívánnak 
beleszólni a KREK belső ügyeibe, de a Zsinat egységét meg kell 
őrizni. (Szabadság, 1999. máj. 12.) 

„A KREK nyilatkozata leszögezte: tekintve, hogy a KREK 
korábban felfüggesztette a részvételét a Zsinatban, teljesen 
szabályellenes Csernák Béla és Balogh Barnabás önkéntes 
részvétele a május 11-i tanácskozáson.” (Népújság, 1999. máj. 
22.) 

Gondolom, azért mentek el a zsinatra, mert 1. a zsinat mint 
fellebbviteli fórum, napirendre tűzte a ’négyek’ fellebbezését; 2. 
az érintettség jogán ott kellett lenniük a helyszínen, amikor az ő 
beadványukat tárgyalták.  

A dolgok további menetéből – konkrétan: a püspök még egy 
további mandátumot is megnyert – arra következtethetünk, 
hogy a zsinat nem adott helyet a fellebbezésnek.  

1989-ben vesztett az akkori püspök és győzött a lelkész. 
Most a püspök győzött. Fordult a kocka, mondhatnánk, ha nem 
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tudnánk, hogy a győztes személye ugyanaz: ő az örökégő 
forradalmi szikra.  

 
 
Visky S. Béla intelmei  
Érdekes módon (vagy talán mégsem?) a legtöbb ’támadást’ 

a keresztyén vonalról kapta / kapja László atyánkfia. No, ez 
azért jobb, mint lenne a másik eset, mert így nem lehet az 
ellentéteket a vallási türelmetlenségre hárítani. A derék 
kálomista lelkészek is türelmetlenek, de az kizárólag egy 
személyre vonatkozik. 

Fölidéznék egy esetet, mely a belharcok egyik hadszínterét 
világítják meg. – Azt már tudjuk, hogy a CE Szövetség több 
tagja alkalmatlannak tartja Tőkést a püspöki státusra, s azt is, 
hogy a zsinaton belül is személyeskedésektől terhes viták 
dúltak, most egy újabb partiumi csoport elégedetlenségéről lesz 
szó, az újságok híradásai alapján.  

Fugyivásárhelyen, a KREK 30 világi és egyházi 
tisztségviselője megalakította a Ref. Megújulási Közösséget 
(ReMeK). Az alakuló gyűlés leszögezte: „a krisztusi 
örömüzenet helyét átvette a nemzetieskedő populista politizálás, 
a törvényesség helyét a centralista önkény.” (Szabadság, 2000. dec. 
6.) – Gondolom, hogy elég célirányos a fogalmazás, ezért nem 
szükséges odaírnom, hogy ki az üzenet címzettje.  

Az Erdélyi Egyházkerületben is hasonló hangok szólaltak 
meg. Pap Géza, Kató Béla és Ötvös József bemutatták közös 
megújulási programjukat. Nem hatalmas püspökre és 
elhanyagolható közösségre, hanem kicsi püspökre és erős 
testületre van szükség – mondották. A püspök hatáskörét 
korlátozni kell, feladatai egy részét a munkatársaival kell 
megosztania. (Krónika, 2000. dec. 7.) 

Fugyivásárhelyen fórumot tartott a ReMeK, ahol elhangzott: 
a ref. egyháznak nem politikai, hanem szellemi szerepet kell 
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betöltenie a magyar nemzeti közösség életében. (Krónika, 2000. 
dec. 14.)  

No, az ostor sem késlekedett sokáig! Szilveszterre 
megszületett az ellennyilatkozat. A KREK Igazgatótanácsa 
állásfoglalásban foglalkozott a ReMeK ügyével és az ’egyházi 
élet rendjét megzavaró megnyilvánulásokkal’. Eszerint a magát 
’megújulási közösségnek’ tituláló, kétes szándékú és nehezen 
azonosítható csoportosulás provokatív és obstrukciós 
módszerekkel, anarchikus állapotok előidézésével próbálja 
megzavarni az egyházkerület békéjét. Visszautasítják a ReMeK 
vádaskodását. (RMSz, 2000. dec. 30.) 

A ’kenyértörés’ idején (a szatmári RMDSz-kongresszus, 
amikor megszüntették a tb. elnöki funkciót) Tőkés püspök úr a 
saját haragja árnyéka alá vonta az egyházkerületet is, 
bejelentette, hogy a KREK megvonta a támogatását az RMDSz-
től. De hogy a határozat demokratikus színezetét megőrizzék, 
az „egyoldalú és feltétlen támogatás” megvonásról szóló 
döntést nem a Püspök Úr hozta, hanem a közgyűlés. A 
megvonás mindaddig érvényben van, amíg „az RMDSz 
jelenlegi, önfeladó és nemzeti érdekeinktől idegen politikai 
kurzusa, valamint egyházellenes magatartása nem változik 
meg”. (Népújság, 2003. márc. 27.) 

Az indoklásban szereplő sok szép jelző azt jelzi, hogy itt 
köztudott dolgokról van szó, különben szükséges lett volna 
példával is igazolni azokat. De hát a kiskutya is azt ugatja: az 
UDMR egy kommunista utódpárt, mely messziről lesajnálja a 
nemzeti érdekeket stb. Vagy mégsem? Volt egy konok kis 
csoport, amely fölemelte a szavát: a ReMeK felkérte a KREK 
püspökét, hogy a közgyűlés vizsgálja fölül az RMDSz ellen 
hozott határozatát. (RMDSz Tájékoztató, 2003. márc. 28.) 

Markó Béla kijelentette: az RMDSz bojkottálására felhívó 
döntést nem tekinti a KREK lelkészei egységes álláspontjának, 
mert nagyon sokan nem értenek egyet ezzel; „nekünk olyan 
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egyházra van szükségünk, amely minden hívéhez egyforma 
szeretettel tud szólni”. (RMSz, 2003. márc. 29.) – No, ez megint 
nem jó, mert egy politikus próbál beleszólni a KREK belügyeibe… 
A mindenit annak a politikának!  

Egy esztendővel később újabb nyilatkozat született: a 
ReMeK törvénytelennek tartja a KREK 54/2003. sz. közgyűlési 
határozatát, amely megtiltja a lelkészeknek a Szilágy és Bihar 
megyei RMDSz-szel való közreműködést. (Krónika, 2004. márc. 
22.)  

Tőkés László azzal hárította el a rebellis kis csoport 
’támadását’, hogy ez ügyben egyházon belül nem történt 
fellebbezés, noha mód lett volna rá. (Népújság, 2004. márc. 26.) 

 
A ReMeK után akadt aztán még egy kolozsvári lelkész, aki 

vette a bátorságot és ellene mondott a püspöknek. Visky S. Béla 
teológiai tanár 2007 tavaszán több olyan cikket is szerzett, 
amelyekkel kivívta az Olümposz lakóinak a haragját.  

No, a büntetés nem is maradt el. Az ügyet a közepén 
kezdem, attól a pillanattól, amikor a Transindex 
(itthon.transindex.ro/?hir=14791; 2007. júl. 6.) netújság hírt 
adott a KREK ellenlépésről: fegyelmi vizsgálatot kér a KREK 
Visky S. Béla kolozsvári teológiai tanár, a BBTE református 
tanárképző tanárának oktatója ellen. A közgyűlés azért fordult 
fegyelmi témában az erdélyi egyházkerülethez, mert a testület 
tagjai szerint Visky „botrányos viselkedésével sorozatosan és 
szándékosan rágalmazó kampányt folytat a református egyház 
ellen”. Az eljárást csak az erdélyi egyházkerületben 
folytathatják le, tekintve, hogy Visky az EREK lelkésze.  

Visky S. Béla három lapban közölt elemzésében vitatta 
mindkét egyházkerület megnyilatkozásait az europarlamenti 
választások kapcsán, és egyik publicisztikájában többek közt 
azt fejtette ki, hogy Tőkés László püspököt alkalmatlannak látja 
az EP-tagságra. A cikkek: Nehéz ma reformátusnak lenni 
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(Szabadság, 2007. febr. 28.); Templomaink nyugalmáért (Krónika, 
2007. márc. 2.); Adalékok egy kortárs magyar drámához (Nyílt 
levél Tőkés István részére + A király meztelen) (Erdélyi Riport, 
2007. márc. 22.) – Alább az utóbbi cikket ismertetem, előbb 
azonban a felvezetésből idézek néhány gondolatot. 

„Egyszerre tragikus és groteszk ez a kolozsvári és erdélyi 
református panoráma. És nagyon félek, hogy ez még csak a 
kezdet. Félek, ha nem vigyázunk, bekövetkezhet a legrosszabb: 
hogy a templomba igyekvő híveink majd sandán és 
gyanakodva fürkészik egymást, hogy kiderítsék, kinek áll 
inkább jobbra, és kinek inkább balra a sapkája. Meg a szíve 
csücske” – írja Visky az europarlamenti választásról szóló viták 
kapcsán a március 2-án közölt cikkében.  

„Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke 
megerősítette: a kerület vezető testülete valamennyi bejelentést 
megvizsgálja, így a KREK kérelmét is. A vizsgálat második 
szakaszát az illetékes fegyelmi bizottság végzi el. A egyházi 
törvénykönyv, a kánon azonban a vétségek és a kiróható 
büntetések felsorolásán túl nem szabályozza, hogy milyen 
súlyú hiba pontosan milyen megtorlást vonhat maga után.  

A legenyhébb a négyszemközti, szóbeli megrovás; de a 
büntetési tételek az úrvacsoravételtől való eltiltásig, illetve 
lelkészek esetében a szolgálati helyről való elmozdításig, vagy a 
lelkészi karból való kizárásig, az ún. palástjog megvonásáig 
terjednek. Vagyis gyakorlatilag az illetékes fegyelmi bizottságra 
van bízva, hogy mely vétségre melyik büntetési tételt 
alkalmazza. 

Egyébként az érintett a palástmegvonásnál súlyosabb 
büntetéstől nem tart, s úgy gondolja, egyetemi állása 
mindenképp megmarad.  

»Tőkés László indítványa meglep, mert nem gondoltam 
volna, hogy a nagyváradi püspök ennyire rossz diplomata, aki 
képtelen bármilyen kritikai hang elviselésére. Ugyanakkor nem 
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lep meg, mivel Tőkés módszereit mindig is a bosszúállás és az 
intolerancia vezérelték. A püspök úr ezúttal is megtagadta a 
párbeszéd lehetőségét« – nyilatkozta Visky S. Béla a Krónikának, 
hozzátéve, kitart amellett, hogy a református egyházat ma már 
nem a zsinatpresbiteri elvek és normák szerint irányítják. 

»Összességében arra számítok, hogy ügyem jótékony hatást 
gyakorol majd egyházunk életére« – mondta Visky S. Béla.”  

 
Következzék néhány részlet a közös cím alá összevont két 

írásból.  
 
Visky S. Béla: Adalékok egy kortárs magyar drámához 
„Tisztelt szerkesztő úr! Mellékelek egy szöveget. Tudom, 

hogy ez egy bomba. Vállalom. Egyházam javáért. Semmi 
közöm az RMDSz-hez. De ahhoz, hogy a Krisztusról szóló jó hír 
hiteles-e ma a Romániai Magyar Református Egyház ajkán, 
ahhoz nagyon is sok közöm van. Meg ahhoz is, hogy ezt az 
egyházat a legfelsőbb vezetés szintjén vajon a lehető legnagyobb 
szellemi-lelki tekintélynek örvendő, morális értelemben pedig a 
leghitelesebb emberek képviselik-e a gyülekezetek és a világ előtt. 
Mérhetetlenül sokat veszít mindenki, ha ez nem így van.” (V. S. 
B.)  

[♦ A hetilapban két külön írás van, közös cím alatt, 
részcímekkel. Az első: Nyílt levél Tőkés István részére. Ebből 
idézek alább.]  

Tisztelt Professzor Úr! (…)  
Kedves István bácsi! Nemzedéktársaimmal együtt a 

nyolcvanas évek első felében kitüntetésnek éreztük, hogy a 
professzor úr tanítványai lehetünk a Protestáns Teológián. Mert 
mi újszövetségórán nem csupán a görög igeragozás rejtelmeibe, 
az Ige ’hasogatásának’ módszertanába nyertünk betekintést, 
hanem ezen keresztül valami sokkal fontosabba: Isten titkába. 
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Ez pedig annyi mindent magába foglal! Többek között a felemelt 
fővel való szólás erkölcsét. (…)  

Csakhogy a dolgok bonyolultak. Az idegek pedig rojtosak. 
A dolgok pedig többek között azért bonyolultak, mert az ember 
számára a követendő erkölcsi mérce – ahogyan azt István bácsi 
is számtalanszor hangsúlyozta – nem más, mint az, amit az Ige 
úgy fogalmaz, hogy ’igazságot szeretetben’ (Ef 4,15). Mindkettő 
fontos tehát. Egyszerűen szólva: az igazságosság a dolog 
tartalma, a szeretet pedig annak formája. Engem ebben a 
levélben egyetlen kérdés érdekel: megmaradhat-e a szeretet 
akkor, ha ’az igazság’ kimondatik? Megmaradhat-e a barátság? 
(…)  

Merthogy melyik igazság, kinek az igazsága, milyen szempontok 
szerint megfogalmazott igazság az, amit kimondunk? Ez itt a kérdés.  

Ám az igazság ennek ellenére mégsem teljesen relatív 
dolog. Hitünk szerint Jézus Krisztus maga az igazság. Ha tehát ez 
így van, ahogyan teológuséveink alatt István bácsi nem szűnt 
meg bennünket tanítani, akkor ez azt jelenti, hogy van 
kiindulópont. Az európai tudománytörténet arról beszél, hogy 
még a matematika és az egzakt tudományok középkori 
fejlődésében is milyen óriási szerepet játszott az a bizonyosság, 
hogy az emberek tudták, van igazság. (…) Ha pedig van, akkor 
kereshető. (…) 

Tudom tehát, hogy az igazság, amit most kimondani 
készülök, egy olyan igazság, melynek objektív oldala nem 
vitatható. Miután kimondom ezt az objektív részt, csak azután 
fogom egyetlen kérdésben fölvetni az igazság szubjektív 
oldalát. Következzék tehát az igazság objektív tartalma.  

Az igazság pedig az, hogy nagy baj, sőt szörnyű szerencsétlenség, 
ha az egykori forradalmár diktátorrá válik.  

Ez egy objektív igazság. (…) Ennek az igazságnak mai 
egyházi, társadalmi, nemzeti és politikai helyzetünkben van 
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egy pontosan leírható, szubjektív része is. Mégpedig egy 
kérdés. (…)  

Vajon Tőkés Lászlóra, az egykori forradalmárra, alkalmazható-e a 
fenti tétel?  

Magyarul: Tőkés László olyan egykori forradalmár-e, aki (…) 
időközben diktátorrá vált?  

Ez ma az erdélyi magyarság egyik legégetőbb problémája, 
így tehát ezúton ünnepélyesen társadalmi vitára bocsátom. 
Mindenekelőtt egyháztársadalmi vitára, de nem csak arra, hisz 
a püspök politikai közszereplő is egyben.  

Megmaradhat-e a szeretet, ha az igazság kimondatik? Hát a 
barátság? És mi a módja annak, hogy szeretettel szembesítsünk 
egy ilyen súlyú megállapítással egy apát? Lehetséges-e ez 
egyáltalán?  

Miután megtanítottál a felemelt fővel való szólás erkölcsére, 
most erre taníts meg engem, mesterem.  

És nem csak engem. Mert kettőnk története nem egy 
elszigetelt személyes ügy csupán. Annál sokkal több. Erdélyi 
paradigmatikus dráma.  

További jó egészséget és munkakedvet kívánok István 
bácsinak.  

Kolozsvár, 2007. március 7.  
Tanítványi tisztelettel, Visky S. Béla  
(Erdélyi Riport, 2007. márc. 22.; 

riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=291)  
 
Következzék a másik cikk kivonata.  
 
A király meztelen  
(…) Megőrült ez az ember, mit is beszél, kérdezik kedves 

olvasóim. De hát a Tőkést övező nagy hazai és nemzetközi 
tisztelet, Temesvár szelleme (…), mindaz semmi?  



 

 284 
 

Mádl Ferenc, Orbán Viktor, Martonyi János, Csoóri Sándor, 
Vizi E. Szilveszter és mások Tőkés László melletti állásfoglalása 
mindennapi (főképp egyházi) realitásainktól távol élő, tiszteletre 
méltó személyiségek kétségtelenül jó szándékú, kedves gesztusa. De 
erről az EP-jelölésről érdemes lenne megkérdezni azokat a 
lelkipásztorokat is, akiket eddigi uralkodása alatt a KREK 
püspöke elnémított csak azért, mert ellent mertek mondani neki; 
azokat, akiket szolgálati helyükről elűzött; meg kellene kérdezni a 
Magyar Nemzet igazi napszámosait, a népüket hűségesen 
szolgálókat, az ifjúságot szervezőket, az öregotthont, árvaházat 
alapítókat, akiket nem egyszer saját gyülekezetük előtt, saját 
templomukban alázott meg és rágalmazott alpári módon a püspök; 
meg kellene kérdezni azokat, akiket nem szűnik meg zaklatni és 
gúnyolni, mert állítólag túl sokat imádkoznak; meg kellene kérdezni az 
egykor érette őszintén rajongó közeli munkatársainak a csapatát, 
akiket időközben kirúgott – egész szakszervezet kitelne belőlük; és 
meg kellene kérdezni a megfélemlítetteket, a sokgyermekes lelkész 
családapákat, akik nem mernek szólni, mert kiszolgáltatottak: 
egzisztenciális függőhelyzetben vannak püspökükkel szemben, akitől 
konfliktus esetén semmi jóra sem számítanak.  

Fontos zárójel következik. Amikor 1962-ben folyamatban 
volt, hogy Nagy Gyula az Erdélyi Református 
Egyházkerületben püspökként átvegye a hatalmat, kijelentette: 
„Tudom, hogy sokaknak nem tetszik a személyem, de állami 
megerősítésem után letapodom azt, aki ellenem szól.” (Idézi 
Tőkés István: A romániai magyar református egyház élete 1944–
1989, 54. p.) Ezúton üzenem püspökeinknek: így is lehet 
egyházat vezetni. De nem érdemes.  

Továbbá meg kellene kérdezni erről az EP-jelölésről azokat 
a külföldi, főképp európai egyházvezetőket, akikkel Tőkés 
László képtelen kommunikálni, mert azok nem hajlandók előtte 
rögvest és kellő tisztelettel hasra vágni magukat – ők nem teszik 
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ezt, valahogy nem így szocializálódtak; nos, őket kell 
megkérdezni. Mégpedig mielőbb.  

(…)  
Fájdalom, de ki kell mondani: Tőkés László esetében az a 

morális tartalék, mely ’89 előtt elegendő volt az üldöztetések 
elhordozásához, ’89 után siralmasan kevésnek bizonyult a hatalom és 
dicsőség elviseléséhez. Furcsa szerzet az ember: mások diktatúrájával 
hamarabb és eltökéltebben szembefordul, mint a sajátjával.  

De hát az ég szerelmére, az egyhangú szavazatok mindkét 
kerületben, százával, értelmes emberek részéről, azokat mire 
véljük? Megmondom mire: semmiképp sem arra, hogy szép 
lassan mindenki felismerte volna az egy nagy közös út 
nyomvonalát. Persze, megnyugtató az elöljáróknak ezzel 
áltatniuk magukat. Áltatják is, mégpedig vastagon. Csakhogy a 
jelenség mögött ördögök tanyáznak, és úgy hívják őket, hogy 
érdek, közömbösség és félelem. Meg információhiány. De miért 
csodálkozunk? Az utóbbi ötven évben talán nem hallottunk 
egyhangú szavazatokról?  

És emlékszünk-e még, ki biztatott arra, hogy ’bontsuk le 
végre együtt a hallgatás falát’? Ismét időszerű a felhívás, főképp 
az egyházban.  

[♦ A továbbiakban a már ismert és többször felrótt témát 
részletezi: Tőkés többszörös újraválasztását – holott az 
ellentmond az 1990-es zsinati határozatnak.]  

Ez tehát ’az esztendők csodálatos megszaporításának 
története’ a Nagyváradi Neoapokrif Evangéliumból. Tanítható 
bizonyos nicaraguai pártiskolákban Demokratikus intézmények 
elsorvasztásának kis módszertana címmel. Így lett tehát az 
eredeti 4 évből 2 x 4, aztán 2 x 6, és ez így folyik 18 éve. Most 
pedig esetleg Brüsszel következik, megint megszakad a ciklus 
és kiderül, hogy minden kezdődik elölről. Mint az ’ecet ég a 
lámpában’ refrénű nótában. Bizony mondom néktek, ennek a 
logikai sornak a vége úgy néz ki, hogy 66 x 6! (…)  
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Azzal a gyakorlattal, hogy egyházam átveszi a politikai módszerek 
és beszédmódok csűréseit-csavarásait, pöcegödröt csinál a saját 
szájából a világ előtt; sőt éppen a református egyház az, mely ily 
módon megerősíti a politikumot a maga machiavellista 
hazugságaiban. (…)  

Nos, mindezzel az egyház nem kevesebbet kockáztat, mint 
hogy ezek után már az evangélium hirdetésének sem lesz többé 
semmiféle hitele az emberek előtt; ez pedig az egyház részéről 
felér az aposztázis, a hittagadás bűnével, mert nevetségessé 
tette a világ előtt saját beszédének szavahihetőségét és súlyát.  

Mert ha a világ nem hihet már többé még az egyház által 
hirdetett matematikában – a mozdíthatatlan demokratikus 
elvekben – sem, hogyan hihet akkor az egyház által hirdetett 
bűnbocsánatban, megváltásban, örök életben és 
feltámadásban?!  

Józan önkorlátozás? Ugyan már. Pedig a bölcsek szerint Isten 
is korlátozta hatalmát azzal, hogy megteremtette a világot. A 
keresztről nem is beszélve.  

De Tőkés Lászlót nem ebből a fából faragták. Ő mindent 
megengedhet magának. Hogy hülyét csináljon a református egyházból. 
Meg tízmillió magyarból. Elnézést, tizenötből. De a vele 
szolidarizálók, egyháziak és világiak, nem hátrálnak meg az ilyen 
apróságoktól; kiállnak mellette, mégpedig teljes mellszélességgel.  

Az említett püspök-előd, Papp László huszonkét évig 
gáncsolta az evangélium ügyét, súgta be papjait, gyötörte a 
börtönviselt istenszolgákat. Utóbbiak között volt olyan is, aki 
szintén huszonkét évet kapott; beszédes egybeesés. Tőkés 
László, ha kitöltené 2010-ben lejáró mandátumát – amiről 
morális értelemben egy magára valamit is adó egyházban 
természetesen többé szó sem lehet –, húsz évet töltene a 
püspöki székben. Ami annál tragikusabb, mivel neki valóban 
oroszlánrésze volt abban, hogy elődje rémuralma megszűnt.  

(…)  
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De mi történjék akkor, ha az egyház fejedelmei éppúgy 
uralkodnak, nagyjaik pedig éppúgy hatalmaskodnak, mint a 
Pilátusok és Heródesek? Sőt, ha lehet, még démonibb módon. 
Mert két egyforma gonosz közül mindig az a gonoszabb, amelyen 
palást van. Adott esetben református püspöki palást.  

Mondjuk ki tisztán: Tőkés László alkalmatlan az Európai 
Parlament képviselői tisztségére. És itt elsősorban nem arra 
gondolok, hogy a püspök sohasem tanult politikatudományt, 
nemzetközi jogot, közgazdaságtant, társadalom-lélektant, 
szociológiát, efféléket. Szakmai-diplomáciai alkalmasságát vagy 
alkalmatlanságát nem tisztem megítélni. A püspök morálisan 
alkalmatlan. Ezt pedig tizenhét esztendő alatt bőségesen 
bebizonyította. Ha pedig morálisan alkalmatlan még a parlamenti 
képviseletre is, akkor vajon lehet-e alkalmas a püspöki tisztségre? 
Isten Igéje a következő mércét állítja minden püspök elé: ’A 
püspök, mint Isten sáfára legyen feddhetetlen, nem 
önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és 
nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, 
igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a 
tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges 
tanítással tudjon bátorítani.’ (Tit 1,7) Ezt a mércét pedig 
hajszálnyival sem lehet lennebb engedni akkor, ha az egyház 
vissza akarja szerezni lejáratott hitelét a világ előtt. Jakab 
apostol pedig azt mondja: ’Mert aki valamennyi törvényt 
megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen 
vétkezett.’ (Jak 2,10)  

Mivel pedig a Romániai Református Egyházban ma ez a 
legkínosabb, de a legsürgetőbb probléma is egyben, tudniillik Tőkés 
László morális alkalmassága, illetve alkalmatlansága, ezennel ezt a 
kérdést egyháztársadalmi vitára bocsátom.  

Én nagyon szerényen csak egy dolgot szeretnék, és ezért 
imádkozom: olyan változásokat az egyházban, melyek folytán 
elérhető, hogy a világ tőlünk ne rossz dolgokat, hanem jó 
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dolgokat tanulhasson. Ez az egyház politizálásának a 
legradikálisabb módja a világban.  

(…)  
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában leszögezem: 

mindaz, amit ebben az írásban állítok, nem vádaskodások, 
hanem tanúk és dokumentumok sokaságával igazolható 
tények. Sőt olyan tények, amelyek még csak nem is szorulnak 
igazolásra. Nincsen olyan református lelkipásztor ma Romániában, 
aki ne tudna ezekről. De az egyházi terror légköre beléjük fojtja a 
szót, és nyilvánosan nem mernek ezekről a jelenségekről 
nyilatkozni, mert egyházunk eltorzított hierarchikus rendszere 
miatt egzisztenciálisan kiszolgáltatott helyzetben vannak. A 
katolikus hierarchia távolról sem olyan veszélyes, mint a miénk. 
Egy konfliktus esetén katolikus pap testvéreink veszik a 
bőröndöt és tovaállnak, ha az egyházvezetés valamilyen okból 
ezt így rendeli. Egyszóval: a protestáns diktatúra mérhetetlenül 
rosszabb és kegyetlenebb, mint a katolikus hierarchia. Szépen 
állunk. Mert egy öt- (vagy akárhány) gyermekes református 
lelkipásztor alig mer megszólalni püspökével szemben. Vagy pedig 
borzalmasan nehezen, beáldozva családját.  

(…) Ne ítélkezzünk tehát hallgató lelkésztársaink és gyülekezeti 
tagjaink fölött. Csak fáj a lefojtott szó okozta szenvedésük. És 
imádkozunk, hogy részesüljenek a megszólalás felszabadító 
kegyelméből.  

Minden diktatúra hasonló elvek alapján működik. De minden 
diktatúra összeomlik egyszer. Mert a Romániai Református 
Egyházban 1990-ben személycserék történtek ugyan, de 
rendszerváltás azóta sem. Ideje imádkozni, dolgozni és felemelt 
fővel beszélni ennek érdekében. Mocskolódás nélkül. Igazságot 
szeretetben. ’Tiszta forradalmat egy tiszta egyházért!’  

Egyházam doktoraként felesküdtem a fokozott szellemi 
őrködésre. Ennek értelmében Isten előtt álló, felelős 
lelkiismerettel üzenem Erdély népének és magyarországi 
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barátainknak, a személyiségeknek és közembereknek egyaránt: 
Tőkés László támogatásával NEM a demokrácia szellemének 
kibontakozását támogatják Erdély földjén.  

Kelt Kolozsvárt, 2007. március 13. 
(Erdélyi Riport, 2007. márc. 22.; 

riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=291) 
 
Adalékként megemlítek néhány visszhangosabb cikket, 

amelyben a közélet nevesebb alakjai fűznek kommentárt Visky 
S. Béla szövegeihez.  

Mindenek előtt pedig a bősz reakció: Sajtópert indítana és 
fegyelmiket helyez kilátásba Tőkés EP-indulása okán a KREK.  

„»Egyhangúlag visszautasítja [a KREK igazgatótanácsa] 
azokat a nemtelen támadásokat, akár egyházon kívülről vagy 
belülről származnak, amelyek Tőkés László püspök európai 
parlamenti jelöltségét, illetve személyét veszik össztűz alá« – áll 
a testület szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Az 
állásfoglalást az esperesek kollégiuma is támogatja.  

A két egyházvezető intézmény sajtópert fontolgat a 
hollandiai Reformatorisch Dagblad című egyházi folyóirat ellen, 
mert a lap »névtelenül, durva torzításokkal és hazug módon 
számol be a romániai magyar és egyházi viszonyokról, 
valamint Tőkés László európai parlamenti jelöltetéséről« – írja a 
közlemény. 

Az igazgatótanács előbb írásban kéri ki a szerkesztőségtől a 
szerző nevét, valamint a megjelentek helyesbítését. Ha ez nem 
történik meg, rágalmazás vádjával sajtóper következik – 
döntött a testület. 

A Google egyetlen, Tőkés László indulásáról szóló cikket 
talál a Reformatorisch Dagblad honlapján, de mivel a 
közleményben sem cím, sem más utalás nem szerepel, csak 
feltételezhető, hogy ez lehet a felháborodást kiváltó szöveg.  
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A két testület továbbá »megfontolás tárgyává teszi fegyelmi 
eljárás beindítását azon egyházi személyekkel szemben, akik 
egyházunk törvényes rendjét megsértve, rágalmazó és lejárató 
kampányukkal zűrzavart és békétlenséget próbálnak meg 
gerjeszteni egyházunkban« – áll a közleményben. 

Mint a szövegből kiderül, a KREK igazgatótanácsa továbbra 
is teljes mértékben támogatja Tőkés EP-jelöltségét, és erre 
szólítja fel híveit is.  

A testület köszöni a támogatást azoknak, akik aláírásukkal 
támogatták a püspök-politikus indulását, illetve köszöni a 
EREK hozzájárulását az ügyhöz. Az EREK püspöke, Pap Géza 
februárban nyílt levélben szólította fel az RMDSz szövetségi 
képviselőtanácsát, hogy helyezzék saját jelöltlistájukon 
befutónak számító helyre Tőkés Lászlót. Az SzKT ezt 
elutasította.” (itthon.transindex.ro/?hir=14103; 2007. máj. 2.) 

 
Visky S. Béla írásaihoz több kolozsvári személyiség is 

hozzászólt (Cs. Gyímesi Éva, Szabadság, 2007. ápr. 20.; Horváth 
Andor, ÚMSz, 2007. márc. 21.).  

Alább Visky S. Béla válaszából idézek, amelyet Horváth 
Andornak küldött a sajtó útján. (Erdélyi Riport, 2007. ápr. 5.) 

 „… ilyen életbevágóan fontos dolog a nyilvánosság ügye. 
Egyházam vezetésének alapdogmája ebben az kérdésben így 
hangzik: ’Nem teregetni a szennyest odakinn!’ Kár, hogy nincs 
benne a Bibliában ez a mondat. Bár tudom, hogy sokan utólag 
is beírnák. Tanácskozásokba, végzésekbe és szövegekbe történő 
utólagos, visszamenő érvényű belemagyarázások gyakorlatáról 
ugyanis reális belső tapasztalataink is vannak egyházunkban; 
bizony, nem csupán Orwell fantáziájának világa ez még ma 
sem.  

Egy gyilkos világbirodalom omlott össze attól, hogy 
Gorbacsov annak idején meghirdette az átlátszóság [glasznoszty] 
programját. A keresztény egyháznak, mely kétezer éve prédikálja, 
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hogy ’isteni őszinteséggel és tisztasággal’ nem pedig ’testi 
bölcsességgel’ járunk e világban (2Kor 1,12), valamint hogy 
’nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne’ (Luk 12,2), az 
áttetszőséget nem politikusoktól kellene megtanulnia.  

Népünk bölcsessége is gyakran emlegeti: a parókia fala 
üvegből van. Tetszik vagy sem, de abból van. Az egyházi 
hivataloké nemkülönben. Ezzel a legkomolyabban számolni 
kell. Vagy nem ülök bele, vagy ha egyszer beleültem, akkor 
számolni kell vele. Ha nem bírom elviselni, akkor lépjek ki 
belőle. Kizárólag ilyen választási lehetőségek vannak. Az 
lehetetlen, hogy bemeszeljük vagy betapétázzuk az üvegfalakat. 
A tapétázás ösztöne szöges ellentétben áll Jézus szavával. Ki az, 
aki nem vállalja a nyilvánosság világosságát? ’Mert aki rosszat 
cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy világosságra, 
hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei.’ (Jn 3,20). Ám ’ha jól 
cselekszel, emelt fővel járhatsz’. (1Móz 4,6)  

Százszor a fejemhez vágják egy-egy kritikusabb hangvételű 
szövegem után: nem kint teregetni! Csakhogy huszonkét évig 
tartó szófogadó hallgatás után én már átlátok a szitán, és ezzel a 
szemforgató álnoksággal engem már nem lehet sakkban tartani. 
Minden hatalom gyűlöli a nyilvánosságot. A szennyest nem 
kell kivinni! Nocsak, gondolom ilyenkor, az egyháznak is volna 
szennyese? Eddig mintha nem nagyon ejtettetek volna szót róla, 
még így, a legszűkebb körön belül sem, tisztelt vezetőim. (…)  

Legyen tehát világos: nem az a bűnös, aki a szennyest kiteríti, 
hanem az, aki produkálja. (…)  

Úgy vélem: a gyülekezeteknek és a lelkipásztoroknak joguk 
van tudni, hogy mi történik az általuk fönntartott hivatalokban. 
De nem csak nekik. (…) A püspök úr ugyanis ma Romániában 
nem csupán egyházi vezető, hanem politikai választás tárgya is 
másfél millió magyar előtt. Nekik pedig joguk, sőt kötelességük 
is tudni, hogy kire szavaznak. De még az anyaország 
polgárainak is joga ez, hisz ők is döntenek, hogy morálisan kit 
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támogatnak. Vagy financiálisan. Vagy is-is. Írásaimmal tehát 
nem csupán egyházi vagy erkölcsi, hanem állampolgári 
feladatot is teljesítek. Mert egyházam vezetése valóban 
’rejtőzködő’. Meg ’patetikus’ is.”  

 
E súlyos mondandók után térjünk át az internetes 

vitafórumok világába.  
Csak válogatva, természetesen, mert a ’netika’ megengedi, 

hogy álnéven, becenéven (ún. nickname) lehessen véleményt 
mondani. Emiatt a vélemények kemények és szabadszájúak. 
Általában durvábbak a névvel vállalt sajtóközléseknél. Meg 
aztán: a hozzászólók jó része – aki csak úgy betéved a 
vitafórumra – hajmeresztő dolgokat hord össze. E vélemények 
mögött nem ritkán rosszindulat áll, de leginkább csak ostobaság 
és / vagy információhiány.  

Az alább idézett kérdések nem kimondott ’támadások’, de 
azon a környéken mozognak.  

 
Válaszok a Disputa kérdéseire  
Az egymásnak ellentmondó vélemények és cáfolatok 

jönnek-mennek, perek születnek és halnak el, de bizonyos 
kérdések továbbra is fölbukkannak, mert ez a dolguk, s ha a 
válaszok nem elégítik ki a kérdezőt és a közvéleményt, azok 
újból előjönnek. Ne csodálkozzunk azon, hogy egy idő után 
ezek a csökönyös kérdések már-már vádaskodásnak tűnnek.  

Ilyen és ehhez hasonló kérdések szerepeltek pl. a Transindex 
Disputa rovatában, 2002 novemberében, amikor 27 internetes 
olvasó tett föl kérdéseket az RMDSz tb. elnökének. A mintegy 
18 oldalnyi anyagban több visszatérő kérdés vonatkozik pl. 
arra, hogy politizáljon-e az egyház, s konkrétan Tőkés László 
(ehhez hasonló kérdést tett föl tk. Táltos, Fazakas Zs.).  
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’Olvasó’ kérdezi: Minek hatására döntött úgy 1990-ben, hogy 
a püspöki funkció mellett nagyon aktív politikai szerepet is 
vállal? Nem gondolja úgy az elmúlt 12 évre visszatekintve, 
hogy a kisebb médiajelenlét nagyobb eredménnyel járt volna, és 
akkor ma nem születnének Önről ennyire ellentmondásos 
vélekedések?  

T. L.: Mesterséges jellegű a kérdés, ui. ezt a szerepvállalást 
nem én választottam, hanem az 1989-es események és az 
azokban játszott szerepem folytán sorsszerűen adatott nekem 
(1), tehát nem nagyon lehetett válogatni és dönteni, hogy 
milyen médiajelenlétet kívánok magamnak. Amúgy is elég 
tartózkodó (2) vagyok, és ennek ellenére a médiajelenlét 
megvan.  

 [♦ (1) egy erdélyi író mondta: téeszelnök sem lesz valakiből, 
ha nem igazán akarja; (2) a tartózkodó magatartás mellé még 
elfért volna néhány önjellemzés: szerény, visszahúzódó, 
mérsékelt, alázatos…]  

 
A következő válasz (’Norbi’-nak szólt) kiegészíti az előbbit: 

„én vert helyzetben vállaltam a politikai nyilvánosságot és eszem 
ágában sem volt sem püspökséget, sem médiajelenlétet (3), sem 
temesvári hősi szerepkört (4) kívánni magamnak.”  

[♦ (3) minekutána a nyilvánosság (= médiajelenlét) védte 
meg az életét, kár azt mondani, hogy ’nem kívánta’; (4) de csak 
húsz év után nyugodott meg, amikor Băsescu elnök átadta a 
’hősi szerepkör’ alakítójának Románia Csillagát. Úgymond nem 
kívánt semmit, végül mégis mindent elfogadott: sikert, 
stallumot, népszerűséget. Szerényen még hozzáteszi: „lehetnék 
én sikeresebb a mostaninál, de nekem nem célom”. El kell 
hinnem, ő mondta.  

S nem igaz, hogy nem tud lemondani erről-arról: nem 
fogadta el sem az RMDSz elnöki székét [„Markó Béla javára 
visszaléptem Brassóban a jelöltetéstől, ahol nem kis eséllyel 
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indultam volna” – uott, Bea2-nek írt 4. válasz. Gáll Ernő naplója 
(1993. jan. 23.) állítólagos információként közli, hogy Tőkést 
Constantinescu elnök kérte meg arra: lépjen vissza, különben 
félő, hogy szétesik a Demokratikus Konvenció; a 
marosvásárhelyi, 4. kongresszus előtt is elutasította a szövetségi 
elnöki posztra való jelölést (RMSz, 1995. máj. 6.)], sem az 
államelnöki jelölést [ez 1996-ban és 2000-ben is fölmerült, de 
végül Frunda György lett az RMDSz jelöltje]. A magyar 
államelnöki jelölést szintén elutasította: „Tőkés László 
kijelentette: meglepődve értesült a sajtóból, hogy Csurka István 
őt szeretné a magyar államfői posztra jelölni. Cáfolta, hogy 
erről beszélt volna a MIÉP elnökével. Csurka viszont azt 
állította, hogy Tőkés Lászlóval megbeszélték ezt a kérdést és a 
ref. püspök megtisztelőnek tartotta a felvetést.” (RMSz, 1999. 
márc. 25.) 

  
’Bea2’ kérdezte: „Hogyha Ön politizálni akar, miért nem 

indult szenátornak vagy képviselőnek, miért nem vállalta ezt a 
megbízást?” – A válasz: „Soha nem akartam felváltani az 
egyházi szolgálatot a politikusi szereppel. (5) Számomra a 
politizálás erkölcsi kérdés, vagyis – ahogyan a szentírás is 
mondja – nem tehetjük, hogy amit látunk, arról ne szóljunk. (6) 
Tehát minden öntudatos embernek erkölcsi kötelessége 
politizálni lelkiismerete és legjobb meggyőződése szerint.”  

[♦ (5) ellentmond korábbi nyilatkozatainak (pl. „ha 
valamiként lehetőség nyílna, politikával szívesen 
foglalkoznék”; RMSz, 1990. okt. 18.). – (6) Ezt a fajta politizálást 
sima lelkészként is meg lehetett volna tenni: a szószékről is 
szépen el lehet mondani, hogy mit láttunk és mivel nem értünk 
egyet. – Szerzőként köszönöm a biztatást: „nem tehetjük, hogy 
amit látunk, arról ne szóljunk”. Ennek jogán merem szemlézni e 
kötet lapjain a Tőkés-mítosz ellentmondásos mozzanatait.]  
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Megvédi magát néhány sorral hátrább, annak okán, hogy 
’Bea2’ rákérdez: miért indított pert az RMDSz ellen? (Az 
RMDSz perbe hívását lásd a További példák és esetek c. 
alfejezetben.) „Régen is indítottam pert, az engem nyomorgató 
püspökök ellen, ugyanis ez nem szégyen. (7) Éppen Frunda vagy 
Tokay ügyvédek mondják, akik a romániai igazságszolgáltatás 
kenyerét eszik?”  

[♦ (7) Ezzel is gazdagodott az érvrendszerem! – Jut eszembe, 
püspökként ő is az államkasszából kapta a fizetését… Ez nem 
szégyen.]  

 
’Forward’-nak írt válaszában olvashatjuk: „Az a riadalom, 

hisztéria és gyalázkodás, amit az én szerény törvényességi 
keresetem idézett elő, az jól szemlélteti, hogy mennyire sárosak 
ezek az urak…”  

[♦ Ez egy tipikus ’medve-helyzet’. Ha Tőkést támadják, 
akkor az a „háttérből szervezett durva sajtó- és hecckampány, 
lejáratási hajsza”, ha ő adja bíróságra az RMDSz-t – a tb. elnök 
azt a szervezetet, amelynek ő az aranybojtja! –, akkor az csak 
„szerény törvényességi kereset”. A ’sáros urak’ természetesen 
az UDMR vezetői.]  

 
’Bea2’ 6. kérdése: „Ha Ön valóban azt hiszi, hogy az RMDSz 

vezetői árulók és gazemberek, hisz ezt többször nyilatkozta, s 
nem egyszer a papi szószékről, ami önmagában is 
elfogadhatatlan, miért nem mond le a tb. elnöki funkcióról?” – 
Puff, ezt letagadja: „Nem igaz, hogy így nyilatkoztam volna, ez 
elnagyolt állítás.” (8) – „Hosszú ideje próbálkozások történnek 
tisztségemből való eltávolításomra, az álkeresztény magyar 
kereszténydemokrata mozgalom (9) jeleskedett ebben, azonban 
nem akarom megszerezni az RMDSz elvtelen kisajátítóinak azt 
a kényelmet és örömet, hogy tisztogató munkájukat az én 
elkotródásommal tetézzék be.” – Emlékszünk rá, 1986-ban azzal 
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a meggyőződéssel ment Temesvárra, hogy onnan sem kotródik 
el.  

[♦ (8) Nem tudom, mennyire szavahihetőek az újságok, de a 
marosvásárhelyi napilap tudni véli a pontos szöveget: „Az 
RMDSz kormánytisztviselői magyarázatot kértek Tőkés 
Lászlótól, aki egy interjúban így nyilatkozott: ’A többség balek. 
Az a néhány ember, aki a kormányzati szerepvállalásból 
pozíciót, karriert faragott magának, úgy, hogy közben ismerte a 
várható és elkerülhetetlen következményeket, azok pedig 
gazemberek. Egyéni hataloméhség motiválja őket.’ A nyílt levelet 
– amelyben a mondottak indoklását vagy a mondottak 
visszavonását kérték Tőkéstől –, 25 kormánytisztviselő, 
miniszter, képviselő, államtikár, (al)prefektus írta alá.” 
(Népújság, 1998. szept. 22.)  

A következő mozaikkocka. Tőkés László válaszolt a 
tisztségviselők levelére. Sajnálja, hogy a következő urak 
magukra vették a legazemberezést – és felsorolt 23 nevet, kettőt 
(Borbély Lászlót és Tokay Györgyöt) kihagyva! –, mondván: 
„Mivel interjúmban nevesítést nem alkalmaztam, népies 
egyszerűséggel mindenek előtt azt kell mondanom akinek nem 
inge, ne vegye magára”… (Szabadság, 1998. szept. 30.) 

A következmény: Tokay György lemondott kisebbségi 
miniszteri posztjáról, utóda Eckstein-Kovács Péter. Tokay 
elmondta: a tevékenységével szembeni bírálatokat abban 
foglalták össze, hogy nem dolgozott ki egységes nemzetiségi 
politikát, nem konzultált megfelelő módon az RMDSz-szel és 
nem volt olyan jelenléte a kül- és belpolitikában meg a sajtóban, 
amit elvártak tőle. Hozzátette: Tőkés László már 1997-ben 
javasolta az ő leváltását, amit 1998-ban megismételt. Tokay 
végül a ’gazemberezés’ nyomán döntött úgy, hogy lemond. 
(Szabadság, 1999. jan. 28.) 

Nem kommentálom az esetet, inkább egy másik jeles 
disszidens hasonlóan goromba véleményét idézném a romániai 
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magyar politikusokról. Azért vonok párhuzamot kettejük 
között, mert Szőcs Géza és Tőkés László életútja több 
alkalommal is együtt futott. Szőcs Géza Amikor fordul az ezred c. 
könyvét így ajánlja a szerző: „A kilencvenes évek közepétől 
nem volt szükség (erdélyi) magyar politikusokra. Lakájokra, 
csirkefogókra és gengszterekre, fejbólintó jánosokra, a közösség 
érdekeit, értékeit és jövőjét saját megtollasodásuk árán 
elherdáló pervesztőkre, pecsenyesütögetőkre volt szükség. 
Gonosztevőkre és prostituáltakra.” – Minden ilyen jelző-
aggatásnak megvan az a hátránya, hogy igen könnyen 
visszafelé sül el. Ezt leginkább a magyar politikai porondon 
láthatjuk, ahol a két szembenálló tábor vezérkari tisztjei 
minősítik egymást válogatott jelzőkkel. Gondolom: Erdélyben 
is találunk egy-két olyan embert, aki Szőcs Gézáról tudna 
hasonló jelzőket borítékolni. 

(9) Egy példát máris tudok mondani. T. L. jellemzéséből 
ismertem rá arra az ’álkeresztényre’, aki 1997-ben eljutott odáig, 
hogy kijelentse: „Tőkés Lászlónak nem tisztázott a hozzáállása, 
döntse el, hogy tb. elnök akar-e lenni, vagy a belső ellenzék 
vezére?” (RMSz, 1997. júl. 17.) Bárányi Ferencről van szó, de én 
nem tartom őt álkereszténynek. László testvérünk is csak azért 
jellemezte őt ekképpen, mert azt hiszi, hogy ha letette a kispapi 
meg a nagypapi vizsgát, valamint püspökké választották, akkor 
őt a keresztyén erkölcs holtáig átitatta. No, ez nem így van. 
Továbbá: vissza- és kivetítve ezt az érzelményt, egyenesen 
következik, hogy aki nem úgy gondolkodik mint a KREK 
püspöke, az álkeresztény. No, ez sincs így. A kereszténység 
zsinórmértékét nem Tőkés László írja elő, hanem a Szentírás.  

Bárányi Ferenc ugyanúgy jobbító szándékkal közeledik 
László atyánkfiához, mind annyi más honfitársa, s az érdemeit 
feltétel nélkül elismeri. Pl. a forradalom 1997-es évfordulóján a 
parlament ülésén emlékeztetett Tőkés László szerepére és arra, 
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hogy ha Bukarestben nem tört volna ki a népfelkelés, a 
diktatúra eltiporta volna a temesvári forradalmat.]  

 
’Tango’ kérdése arra vonatkozik: miért veszi körbe magát 

lejáratott alakokkal? Példaként Csapó Józsefet és Barabás 
Zoltánt említi a kérdező, mint olyanokat, akik 1989 előtt igen 
rendszerbarát írásokat közöltek a korabeli pártsajtóban.  

 T. L.: „Az említett személyekről utóbb hallottam 
mindenféle kedvezőtlen véleményt. Amikor elkezdtem velük 
együttműködni, a cselekedeteikből ítéltem meg őket, és nem 
csalódtam. Mindkét, rossz értelemben említett személy (10) 
megállja a helyét, ezzel szemben például az RMDSz elnöke 
Hajdu Viktornak volt a helyettese (11) és jólszituált, 
pártvonalon is menő újságíró. Az ilyeneknek a cselekedeteiből 
úgy ítélem, hogy azelőtt is rossz oldalon álltak (12) és most is 
rossz oldalon állnak.”  

[♦ (10) Csapó József kb. 2007-ben kivonult a közéletből, 
Barabás Zoltán továbbra is szerepel. – (11) Ez a motívum – 
miszerint Markó Béla Hajdu Győző bizalmasa (Katona Ádám 
szerint: párttitkára) lett volna – gyomként gyökerezik az 
RMDSz-ellenzék szóhasználatában. Markó Béla az Igaz Szónak 
sem főszerkesztő-helyettese, sem párttitkára nem volt. Ez 
többször is megjelent a sajtóban, nem tehetek róla, ha T. L. ezt 
2002-ben még mindig nem vette tudomásul. Idézem: „Markó 
Béla 1976-ban került az Igaz Szóhoz. A folyóirat 
szerkesztőségének és a Marosvásárhelyi Írói Egyesületnek 
közös pártalapszervezete volt. Ennek a titkára 1976-ban és 
utána Jánosházy György, majd 1987-től Borbély István, az 
adminisztráció tagja volt.” (RMSz, 1998. aug. 15.; RMSz, 1999. 
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jan. 8.) – Itt lezárhatnánk, de közben megjelent egy könyv,73 
amelyből pontosan föl lehet mérni, hogy Markó Bélát is 
megfigyelték, őt is vegzálta a Securitate, tehát ugyanabban a 
hajóban utazott, mint László atyánkfia. Nem volt szikra, ez 
kétségtelen, politikusnak azonban megfelelt. Húsz év munkája 
igazolja. – A ’pártvonalon menő’ költő minden verssorát ma is 
orcapirulás nélkül vállalhatja. Tanúként állíthatom, ui. 
összegyűjtött verseinek a kontrollszerkesztője voltam a Mentor 
kiadónál. – (12) Megkérdezném: ha Markó a rossz oldalon áll, 
akkor miért kellett vele választási szövetséget kötni 2009-ben? Ha 
még tetszik rá emlékezni, Tőkés László, az EMNT mindenese 
’választási szerződést’ kötött az RMDSz-szel, hogy listavezető 
lehessen az EP választási listáin. Úgy lehet, az ortodox mondás 
– miszerint: akár az ördöggel is szövetkezz, amíg átmész a 
hídon – protestáns körökbe is begyűrűzött. Hja, kérem, nagy 
kísértés a hatalom… Ezt a kis epizódot az ’egészséges 
kompromisszumok’ közé soroljuk, tudván azt, hogy ez nem 
halványítja el a forradalmi szikra fényét.]  

 
’Mátyás király’ kérdezi: elvállalná-e Románia elnökségét?  
T. L. válasza: „… semmiképp sem vállalnám el úgy, mint 

Frunda György, aki tulajdonképpen egyebet sem tett, mint 
jelölésével legitimálta az elnyomó román hatalmat.”  

[♦ Szerintem: minden hatalmi poszt valamilyen szinten 
elnyomást jelent, akár még a püspöki szék is, különösen akkor, 
ha diktatórikus motívumokkal gazdag. – Az ’elnyomó román 
hatalom’ szókapcsolat pedig oly gyakran fordul elő László 
atyánkfia beszédeiben, hogy – vélhetően – a bukarestiekben 
ezért rögzült vele kapcsolatban a soviniszta jelző.]  

                                                 
73 Markó Béla: Egy irredenta hétköznapjai. Lehallgatási 
jegyzőkönyvek, 1986. április – 1989. december. Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó, Csíkszereda, 2009. 
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A ’Rettenetes’ becenév mögött megbújó kérdező frivol, 

ugyanakkor támadó kérdést tesz föl a püspök úr házasságon 
kívüli szexuális kapcsolatairól.  

A válasz természetesen másról szól: „ilyen pofátlan 
kérdéseket normális emberi viszonyok között nem szokás 
feltenni”. 2010-ben már más hangsúlya van a kérdésnek, s a 
félrekefélésnek is jogi vonzatai lettek. A döntés egy válóperes 
bíró kezében van.  

 
’Simon András’: „Tisztelem Önt mint forradalmárt. Tisztelem 

Kossuthot is. De tudom azt is, hogy a forradalom után eljött a 
Deák Ferenc ideje. Engedje magát tisztelni mint forradalmár. 
Kérem, hagyja a mai Deákokat dolgozni. Olyan 
elképzelhetetlen ez a felállás Önnek?” – Sajnos a válasz 
lemaradt a listáról (vagy meg sem született?).  

 
’Táltos’ a Tőkés-politika konkrétumaira kérdezett rá.  
T. L.: „Véleményem szerint egy olyan autonóm politikára 

kell törekedni, amelynek alanya a romániai magyar nemzeti 
közösség. (…) Nem tudom elképzelni, hogy a romániai 
magyarság puszta megmaradását is biztosítani lehet, ha nem 
vívjuk ki az önrendelkezésünket a legfontosabb nemzeti 
életterületeken: az oktatásban, a médiában, a gazdasági életben, 
önkormányzati, kisebb-nagyobb területi szinteken. Ez komplex 
kérdés, megérdemelne egy tanulmányt.” 

[♦ Szerintem az önrendelkezés lenne a helyes kifejezés és 
kitűzendő cél. 1. Merthogy az ominózus hivatkozási alap, a 
kolozsvári eskütétel (1992. okt. 25.) nem az autonómiát, hanem 
az önrendelkezést tűzte az RMDSz zászlajára. 2. Bukarest 
beleegyezése nélkül sem az egyik, sem a másik nem valósulhat 
meg, ám az autonómia akkora mumus a román pártok 
szemében, hogy egyszerűbb volna lemondani róla. – Amúgy: az 
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erdélyi magyarság (Székelyföld) autonómiája nem ügy, hanem 
ürügy. Közvélemény-kutatások igazolják: a gondok listáján 
nincs az első öt között, tehát nem ez érdekli a népet. Ettől 
függetlenül jól meg lehet abból élni, hogy több politikai 
csoportosulás is zászlajára tűzte az autonómia kérdését. A 
kérdés valóban komplex, s a cáfolat is megérdemelne egy 
tanulmányt.]  

 
’Táltos’ 14. kérdése: „Tőkés László nagyon karizmatikus 

egyéniség, és nem csoda, hogy nagyon sokan kritikátlan 
imádattal néznek fel rá. Sokszor az az érzésem, hogy ez már 
személyi kultuszba csap át. Vannak olyanok, akik mitikus 
jelzőkkel jellemzik Önt: ’sziklaember’, az ’új Kossuth’, ’nemzeti 
hős’, ’jellemóriás’ stb. A személyi kultusz lehet, hogy az Ön 
politikai javára van, de nem gondolja, hogy ez az emberi hiúság 
tetőfoka és az Isten szemében bűn? Ön mit tesz, hogy 
megfékezze ezeket a kritikátlan követőket? Ez ugyanakkor 
rávilágít egy ellentmondásra: a népvezérnek szüksége van a 
személyi kultuszra, de egy mélyen vallásos ember részéről ez 
visszataszító. Az Ön számára ez nem jelent problémát?” 

A választ egy szerény, puritán erkölcsű, alázatos embertől 
halljuk: „Ez álságos kérdés, mert soha nem kerestem a személyi 
kultuszt. (13) A körülmények folytán magasra emelt a 
népszerűség, aztán nagyot ejtett rajtam. (14) Se ennek nem 
örvendtem, se annak nem örvendtem. Én magam nem keresem 
a személyi kiemelkedés öncélúságát, mint látják, ugyanaz az 
ember küzd a magyarság jogaiért, mint aki 1989 előtt, csak a 
kispapnak jobban állt a jogokért küzdeni (15), mint a 
püspöknek. Ez optikai csalódást okoz.” 

[♦ (13) Ennek illusztrálására egy apró mozzanatot mesélnék 
el, fültanúk vallomása alapján. Id. Tőkés Erzsébetet hatalmas 
tömeg kísérte utolsó útjára. A temetés után az özvegy férj és a 
nyolc gyermek a kondoleálók hadát fogadta. László oly 
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tüntetően ’gyászolt’, hogy az egyik testvére rászólt: „A mi 
anyánk is volt, nem csak a tiéd.” – (14) Az ejtés okai 
elgondolkoztathatnák László barátunkat… – (15) Talán ezért 
kellett volna mégis menyői lelkésznek maradnia, hogy ne 
provokáljon ki egy ilyen paradox helyzetet.]  

 
’Kiskirály’ kérdezi: „Az 1989-es forradalom előkészítésében 

és kirobbantásában ki volt nagyobb ’hatással’ önre: a 
magyarországi vagy az államokbeli titkosszolgálat?” 

[♦ A retorika szabályai ilyenkor a magyarázkodás 
elkerülését javallják, valamint a támadást. Így tett T. L. is: „Ez 
megint egy pimasz kérdés. Az ilyen arctalan, rosszindulatú 
kérdéseket nem szeretem.” – Príma alkalom lett volna tisztázni 
ezt meg azt, de ha nem, hát nem.]  

 
’A rendíthetetlen ólomkatona’ kérdése: „Ha visszagondol az 

1989-es eseményekre, Ön melyik változatot tartja igazinak: 
forradalom volt, forradalomnak indult, csak később 
államcsínnyé alakult, vagy az egész előre el volt tervelve?” 

T. L.: „Ha egy szóval kellene válaszolnom, akkor a második 
változat a legreálisabb, a harmadik az a konspiráció-elmélet. Ez 
nagyon veszélyes, ugyanis tág teret nyújt a szabad 
spekulációnak, és többszörösen manipulálni képes a 
köztudatot, ami oda vezethet, hogy már azt sem tudjuk, volt-e 
89-es esemény. Ezáltal a posztkommunista visszarendeződés 
malmára hajtjuk a vizet.”  

[♦ Az állandó mumus: a ’posztkommunista 
visszarendeződés’!]  

 
’Belekotyogó’ 5. kérdése az RMDSz pártosodására és egy 

esetleges új politikai alakulatra vonatkozik.  
A válasz egyértelmű: „Előrebocsátom, hogy nem hirdettem 

meg, és most sincs szándékomban egy második erdélyi politikai 
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pártot indítani (…); de mégis játsszunk a gondolattal: egy másik 
pártnak azt kell megvalósítania, amit az RMDSz elmulasztott.”  

[♦ Nem telt el sok idő, s László atyánkfia mégis új formációt 
hívott létre, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot. De a Tanács 
nem siette el a dolgokat, 2003-tól 2010-ig tartott, amíg sikerült 
összehozni egy statútumot és jogi személyiségként 
bejegyezhették. E hét év alatt semmit olyant nem fejezett be az 
RMDSz programpontjaiból, amelyet a Szövetség félretett vagy 
megunt. Talán ezután.  

Záróra előtt öt perccel pedig azt is megtudhattuk az EMNT 
elnökétől: „A pártosodás nem cél, de ha az MPP nem tudja 
betölteni nemzetpolitikai hivatását, az alternatíva szerepét, akkor 
– többek véleménye szerint – az EMNT-nek hozzá kell járulnia egy 
új politikai párt létrehozásához.” (Népújság, 2010. júl. 31.) – S 
nehogy kétségek mardossanak, meghatározza a szponzorát is: 
„az EMNT vállalja azt a felelősséget is, hogy a Fidesz 
partnereként meghatározó szerepet játsszon a romániai magyar 
politika alakításában”. – Erről a kérdésről tíz év múlva tudunk 
majd hosszabban mesélni, addig az olvasó türelmére 
hagyatkozunk.]  
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ÜGYEK ÉS PÉNZEK  
 
Az NTA és Ábrahám Dezső  
A Nemzetközi Transsylvania Alapítványt (NTA) néhány 

lelkes magyar hozta létre 1990. május 30-án Budapesten, azzal a 
céllal, hogy az erdélyi magyarság helyben maradását és a 
kivándoroltak hazatérését szolgálja. Elnöke: Sütő András. Az 
elnökség tagjai: Csoóri Sándor, Németh Miklós, Sütő András, 
Szőcs Géza, Tőkés László. Főtitkára: Ábrahám Dezső. 
(Szabadság, 1990. jún. 22.)  

Nemes volt az elképzelés és a gesztus, de a dolog nemigen 
működött, mert azokban az időkben még szívesebben 
telepedtek ki Erdélyből az emberek, mint vissza. Nem baj, a 
pénz szépen gyűlt (hazafias célokra mindig kerül adakozó), de 
azért fogyott is – ha nem is mindig oda került, ahova a 
szponzorok szánták.  

Egy év után Tőkés László arról nyilatkozott: az NTA nem 
váltotta be a hozzá fűzött elképzeléseket. (RMSz, 1991. szept. 
26.) Ez még nem ok arra, hogy az alapítvány második 
születésnapján ne tartsanak fényűző fogadást. Helyszíni 
tudósítást mellékelek az egyik margitszigeti szállodában tartott 
buliról.  

„Zártkörű volt a rendezvény, és ezért vagy másért a 
vendégek nem tapostak egymás sarkára. Ha zsúfoltság nem is, 
de fényesség bőven volt, a plusz wattokat illusztris személyek 
jelenléte okozta; megjelent a köztársasági elnök, az esztergom–
budapesti bíboros, a nagyváradi római katolikus megyés 
püspök, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke, a népjóléti miniszter, 
a Magyar Nemzeti Bank elnöke. (…) Göncz Árpád rövid 
köszöntőjével kezdődött az est; felidézte, hogy az elmúlt tíz 
évben az erdélyi ismerősei gyakran kérték, adjon nekik 
tanácsot: jöjjenek-e Magyarországra, vagy maradjanak a 
mostohává lett szülőföldön. Ő azt szokta válaszolni, hogy 
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minden ember saját lelkiismeretére hallgasson; egyébként 
döbbenetes, tette hozzá, hogy az utóbbi három évben mennyire 
meglódultak az erdélyiek. Csupán orvosból ezerötszáz települt 
át, így fennáll annak a veszélye, hogy a romániai magyarság 
gyógyítók, sőt értelmiség nélkül marad. Ezért fontos, sőt 
tiszteletre méltó a Nemzetközi Transsylvania Alapítvány, 
amely csakis azért alakult, hogy az önkéntes visszatelepülést 
segítse. Arról viszont még nem hallott, és itt pici szünetet 
tartott, hogy két év leforgása alatt az erőfeszítések milyen eredményt 
hoztak. A taps után némi száraz köhécselés, izommozgató 
mocorgás következett; most mindenki arra számít, gondoltam, 
hogy az alapítvány atyja, a szólásra emelkedő Tőkés László 
válaszol az államfőnek, részleteket közöl a működésről: 
személyeket, forintokat, történéseket sorol. Nem így történt. A 
püspök úr egy vak hangot sem ejtett arról, hogy hány 
megkeseredett erdélyi visszaköltözését támogatták, inkább a 
sértett egójával foglalkozott; felháborodástól rezgő hangon panaszolta 
el, hogy némely anyaországi médium őt szélsőségesnek nevezi, úgy, 
mint odaát a román nacionalisták. Ez neki rosszul esik, nem ezt 
érdemli, mondta, aztán leült. Az asztal fölé tolt arcok meg álarcok 
nem váltottak színt, a protokoll zavartalanul folytatódott; a 
püspök után többen nyilatkoztak, állást foglaltak, szavaik 
közhely-ruhában mozogtak az illem-parketten. Majd 
kezdődhetett a kések, villák csatája a dupla adag hideg 
libamájjal, a zöldköretes borjúbordával, a Sziget palacsintával, 
az emésztést pedig Héliosz sherryvel, villányi roséval, tokaji 
szamorodnival lehetett könnyíteni vagy nehezíteni.”74 

 
1993. jún. 4-én az NTA kuratóriumi ülésén Koblencz József, 

a CBI Könyvvizsgáló Kft igazgatója szabálytalanságok sorát 

                                                 
74 Kibédi Varga Sándor: Az Üveghegyen túl. Mentor Kiadó, Mvhely, 
2009. 145–146. 
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állapította meg: a bevételeket és a kiadásokat nem számolta el 
megfelelően Ábrahám Dezső, nem volt utalványozás, nem 
könyvelték a pénzmozgást. Ezen a kuratóriumi ülésen úgy 
határoztak, hogy megvonják Ábrahám Dezsőtől a 
pénzügyekkel kapcsolatos aláírási jogot, ezt a döntést Ábrahám 
Dezső elfogadta, de másnap feljegyzést készített az 
elnökségnek, érvénytelennek nevezve a kuratórium valamennyi 
határozatát és kifogásolta Koblencz József jelenlétét, aki szerinte 
súlyos vádakat terjesztett a kuratórium elé. A vizsgálatot 
Ábrahám Dezső magatartása meghiúsította. – Ábrahám Dezső 
visszautasított minden vádat, szerinte három év alatt kb. 
hatmilliót költött saját zsebéből az alapítványra és nagyjából 
ugyanennyi folyt be hazai és külföldi támogatásból. (Mai Nap, 
1993. okt. 20.; Magyar Hírlap, okt. 25.; Pesti Hírlap, okt. 30.)  

Az NTA pénzügyi helyzetével a bukaresti vezető napilap is 
foglalkozott. (Adevărul, 1993. okt. 30.) Az NTA-val kapcsolatban 
T. L. elmondta, hogy a kuratórium felfüggesztette főtitkári 
tisztségéből Ábrahám Dezsőt és megbízást adott az érdemi 
vizsgálatra; további információt csak a vizsgálat lezárása után 
közölhet. (Magyar Hírlap, 1993. nov. 1.)  

Tőkés László törvényességi felülvizsgálatot kezdeményezett 
az NTA pénzügyeit illetően. Szőcs Géza – elnökségi tag, akiről 
azt állították, hogy ’sáros’ valamely összegekkel – elszámolt: a 
kapott pénzzel irodát nyitott Budapesten, amely hídfője az 
erdélyi magyar közösség nagyvilággal való 
kapcsolattartásának.75 Ábrahám Dezső elutasított minden 
bírálatot az NTA-vizsgálat ügyében és hosszú levélben 
magyarázkodott. Fenyegető hangon írt Sütő Andrásról és 
elmarasztalta Tőkés Lászlót is, amiért kifogásolta az ő [Á. D.] 

                                                 
75 Pesti Hírlap, 1994. ápr. 20. – A ’ki számolt el és ki nem számolt el’ 
témakör további cikkeit lásd: Népszabadság, 1994. ápr. 18.; Új 
Magyarország, 1994. ápr. 26. 
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működését. Ábrahám Dezső nem említette, hogy a 
könyvvizsgálók szabálytalanságokat állapítottak meg. (RMSz, 
1994. ápr. 30.) 

 
Ábrahám Dezső az alapítvány elszámolatlan támogatásai 

közül 3-at említett: az RMDSz-nek Szőcs Géza 
közreműködésével átutalt 8 millió Ft-ot; egy kolozsvári ingatlan 
megvásárlására átutalt 800 ezer Ft-ot; a Tőkés László könyvei 
után befolyt 9 millió lejjel sem számolt el a püspöki hivatal. 
(Népszava, 1995. jan. 13.)  

Sütő András Bírósági ítélet az NTA megszüntetéséről címmel 
összegezte az NTA ügyét, amelyet alapítói kérésére a budapesti 
főügyészség – 1995. nov. 14-én hozott ítéletével – 
megszüntetett. A hírlap, Sütő cikke mellett Ábrahám Dezső 
írását is közölte. (Népújság, 1996. márc. 4.)76  

Szőcs Géza kolozsvári sajtóértekezletén tisztázta magát az 
NTA pénzügyei kapcsán ért vádak alól; tk. elmondta, hogy 
olyan céltámogatásokat kapott, amelyekkel az adományozó az 
ő pályázatát támogatta, nem az NTA-t. Pl. a Szerencsejáték Rt. 
1,5 + 3 millió Ft-os céltámogatásban részesítette az Orient 
Expressz c. hírlapot és az Erdélyi Szépmíves Céhet. (Szabadság, 
1996. márc. 20.)  

Egy pénzügyi szakértő felülvizsgálta az NTA pénzügyeit, 
ennek alapján a kuratórium úgy döntött, hogy megvonja 
Ábrahám Dezsőtől a pénzkezelés jogát. (EN, 1996. márc. 20.) – 

                                                 
76 Az NTA–Ábrahám Dezső-ügy (további érintett személyek: Szőcs 
Géza, Cselényi László, Tőkés László) további fejleményeit lásd még: 
Népszabadság, 1995. ápr. 19. és 1996. márc. 6.; Magyar Hírlap, 1996. 
márc. 6., márc. 29.; Népszava, 1996. márc. 8.; RMSz, 1996. márc. 16., 
márc. 30., ápr. 11., ápr. 13., ápr. 18., ápr. 20., ápr. 27., máj. 7.; Szabadság, 
1996. márc. 18.; Erdélyi Napló, 1996. márc. 27., ápr. 3., ápr. 10.; Európai 
Idő, 1996/8. sz. 
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Azt hiszem ez már okafogyott dolog, minekutána az 
alapítványt egy fél évvel korábban megszüntették.  

Cselényi László Tőkés püspökhöz írt levelében szintén 
elutasította azt, hogy neki tisztázatlan pénzügyei lennének, 
majd megjegyzéseket tett arra, hogy egy ideig Ábrahám Dezső 
volt Tőkés László családi ügyintézője, szállásadója, 
kincstárnoka, lakásának helyreállítója. (RMSz, 1996. ápr. 13. és 
ápr. 20.; Tőkés replikáját lásd: RMSz, 1996. máj. 7.) Stb.  

 
Nos, el kellett telnie újabb néhány hónapnak, hogy érdemi 

dolgokat tudjunk meg az NTA hajdani ügyeiről, s arról, hogy 
kezdetben milyen kapcsolat volt Ábrahám és Tőkés László 
között.  

1998 őszén megint fölbukkant Ábrahám személye és az 
NTA-téma.  

Eddig sem volt átlátható az eset, de a téma újbóli 
fölbukkanása végleg elbizonytalanítja az olvasót. Képtelenség 
kideríteni kinek van igaza.  

Az újbóli felbukkanás (RMSz, 1998. aug. 29.) apropója: az 
alsócsernátoni fórum.77 Á. D. a fórum kapcsán előveszi régebbi 
emlékeit és sérelmeit. T. L. „számára mindig kell valaki, aki 
ellen rágalommal tud élni. Ezt hároméves tapasztalatom 
alapján állítom, amikor őt népszerűsítettem a világban, útjait 
szerveztem, házát építettem Nagyváradon, családját 
gondoztam, nálam laktak hónapokon át, és szinte mindenféle 
magán- és hivatalos ügyét intéztem (…). Ezért köszönetet nem 
kaptam…” – csak rágalmazást és pénzügyi ellenőrzést az NTA-
nál.  

                                                 
77 A T. L. által szervezett fórum-akciókat lásd a Fórumok egyre-másra 
c. alfejezetben! 
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 A megjelent közleményeket átolvasva képtelenség 
kideríteni, hogy végül is mi az, amit Á. D. Tőkés érdekében tett, 
s mi az, amit a saját érdekében csinált. Ezért ezt nem is firtatom. 
Van itt viszont egy állítás, amely nem szorul bizonyításra. 
„Nem tudom, van-e a világon még valaki, aki egy szervezetben 
’tb. elnöki’ funkciót tölt be, s mint ilyen, rágalmakat szór a 
szervezet vezetőire. Vagyis magát tekinti a ’mindenható’ 
vezetőnek (…).” – Szerintem is egyedi jelenség.  

A szövegben van egy adalék, amely segít tisztázni az 1993-
as (brassói) kongresszuson történteket. Tőkés László szavait 
idézi: „Nem azért mondok le az elnökjelöltségről, mert a román 
sajtónak az a véleménye, hogy ’katasztrófa’ volna, ha én 
elnökké válnék (…). Elemi okom az, hogy elfoglaltságaim oly 
sokrétűek, hogy nem engedhetek meg magamnak újabb 
megterhelést. Másik érvem az, hogy egyfajta egyházi ellenállás 
is feltételezhető a jelöléssel szemben. Ezzel újabb támadási 
felületet adnék az egyházi ellenzéknek.” 

A különben nem túl fontos adalékok sorában még egy esetet 
mesélt el Á. D., mely szintén jellemző a szerénységéről híres 
Tőkésre. Bereckben Gábor Áron szobrának avatására készültek, 
1992. júl. 4-én. Az eseményre meghívót kapott a nagyváradi 
püspök is, de amikor megtudta, hogy nem kap prédikálási 
lehetőséget, akkor lemondta a részvételt. Aztán meggondolta 
magát, s elvitette magát Ábrahám kocsijával.  

További adalék T. L. egójáról. „Most újra tüzet szít [értsd: 
ellenzéki platformot szervez] abban a hitben, hogy annak idején 
a Temesváron is ő lobbantotta lángra.” [!] Ismét T. L. brassói 
kongresszusi beszédéből idéz: „Emlékeznek: 89-ben még 
’szabadsághősnek’ tituláltak középeurópai dimenzióban, 
azután ’Románia hősének’, s szűkült tovább a kör: ’Temesvár 
hőse’, azután a ’magyarság hőse’, utóbb a romániai magyarság 
képviselője lettem, s végül a partikularitások fokozatain 
keresztül eljutok a romániai magyar kisebbség védelmi és 
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képviseleti szervezete elnökjelöltjének szintjéig. És szűkül a 
kör… Azt hiszem, abban a szimbolikus dimenzióban, amit – 
Isten kegyelméből – a személyem jelentett, abban többet 
tehetek.”  

Úgy tetszik, mégiscsak az Új (Romániai Magyar) Messiással 
van dolgunk, de nincs szemünk a látásra és fülünk a hallásra. 

Olvassuk tovább Ábrahám intelmeit: „a gyakorlat azt 
mutatja, ha nincs tűz, akkor gyújtani kell. Az is régi, igaz 
mondás, hogy a tűzzel játszani veszélyes dolog, főleg kétmillió 
ember ’nevében’ vagy éppen kárára.” – Igazat adok Dezső 
bácsinak, sőt ráteszek: egy spontán gerjedelemből életre hívott 
gyermeket föl is kell nevelni, egy megtagadott kiköltöztetés 
következményeivel is számolni kell. Nem elég utcára vinni a 
tömeget, a győzelem után ’meg is kell vendégelni őket’. Nem 
elég koszovói vagy katalán típusú autonómiát ígérni a székely 
tömegeknek, utcai tüntetéseket fontolgatva, hanem 
életbiztonságot és jövőképet kell adni mellé. De László 
atyánkfia még kenyeret és halat sem tud osztani. Mert csak ő 
hiszi magáról, hogy Messiás.  

  
És akkor megjelent a színen Csipor Ildikó, aki hosszú 

cikkben leplezte le Á. D. üzelmeit. (RMSz, 1998. szept. 22.) – 
Már a második bekezdésben előkerülnek olyan állítások, 
amelyeket csak ülve szabad olvasni.  

Á. D. ismét támadásba lendült, hogy „arra a Tőkés Lászlóra, 
akire megbízói 1990-ben telepítették, 1993. évi lebukása után újra 
ráolvassa régi (beváltnak hitt) hazugságait.” – Hoppá! Valakik 
megbízták Ábrahámot, hogy kövesse, elcsábítsa, majd rútul 
leleplezze és utcára kergesse a forradalom hősét. „Tőkés László 
nyilván nem sejthette, miféle fondorlatok húzódnak meg a 
nyájas külső mögött.” – Épp őt sikerült behálózni, aki bohócot 
csinált a püspökéből és a szekut az orránál fogva vezette?  
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Mit tetszik gondolni, kik voltak a megbízók? Én sem hittem 
a szememnek: Keleti ezredes, a honvédelmi minisztérium 
szóvivője és az időközben letűnt Kárpáti vezérezredes-
miniszter. – Még jó, hogy nem a magyar szeku! – Ezt Csipor 
Ildikó leírta, én átmásoltam, de az információ hitelességéért 
nem vállalok felelősséget.  

A sűrű jelzőbokorral jellemzett Ábrahám végre emberére 
akadt, az erdélyi közéletben ismeretlen amazon olyan 
részleteket hozott napvilágra, amelyekkel kapcsolatban 
fölmerül a kérdés: honnan gyűjtötte be az információit?  

Példát mondok. Á. D. vádjai között szerepel a Temesvár 
ostroma 1989 c. kötetről szóló ez-meg-az (tartozás, elszámolás 
stb.). A kötet a Hungamer Kft. kiadásában jelent meg, felelős 
kiadóként Ábrahám Dezső szerepel. Csipor Ildikó tudni véli, 
hogy a nyomdaszámla még 1998-ban sem volt kifizetve: „a 
nyomda azt a választ kapta fizetési felszólításaira, hogy a 
Hungamer kft. nem létezik”.  

Ha Ábrahám kém, akkor Csipor kémelhárító. Szerintem 
Mata Hari reinkarnációja és fekete öves feng shui-bajnok. Miből 
gondolom? Tessék figyelni. Az alábbiak szintén az említett 
könyvre vonatkoznak és az ’igazságot’ tartalmazzák.  

„A Hungamer kft. copyright-ját belenyomatta a könyvbe, de 
az ORFI-kórházbeli betegágyban Tőkés a kéziratot Varga 
Domokos írótól egyben vette át, hiszen saját példányai mind elvesztek 
a Securitate kezén, amikor Temesvárról családostul 
Szilágymenyőre vitték.”  

Hihető? Ártatlan csecsszopóknak bizonyára. Merthogy van 
itt ám néhány kérdés.  

1. Hogyan jutottak a kérdéses dokumentumok Varga 
Domokoshoz? Ugyanis: a költöztetés 1989. dec. 17-én volt, 
amikor is ’elvesztek a saját példányai’, tehát dec. 16-ig egy teljes 
iratcsomag el kellett hogy jusson valamely biztonságos helyre.  
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2. Milyen módszerrel másolták le a dokumentumokat, 
tekintve, hogy akkoriban román halandónak nem volt 
fénymásolási lehetősége. Mikrofilmezés? Meglehet, de ezek már 
titkosszolgálati módszerek, s ez semmi egyéb, mint T. L. 
külföldi kapcsolatainak élő bizonyítéka. 

3. Honnan tudta T. L., kinek kell eljuttatni a könyv kéziratát, 
s miből sejtette, hogy azt egyszer majd kiadják?  

4. Mit tetszik szólni a következő hírhez: T. L. debreceni 
betegágyáról (1990. aug. 7-i autóbalesete után) levelet írt a 
budapesti nagykövetnek és amiatt tiltakozott, hogy a határon 
két óra hosszat vegzálták a feleségét, aki egy bőröndben vitte ki 
számára az íróasztalában őrzött leveleket, mert azokat rendezni 
akarta. (RMSz, 1990. szept. 11.) – A kérdés: miként lehetséges, 
hogy az íróasztalban őrzött levelek nem tűntek el a szeku kezén? De 
akkor mik tűntek el? Merthogy a Temesvár ostroma kötet 
anyagát egyházi dokumentumok másolata, T. L. naplója 
(’eseménynaptár’) és magánlevelek teszik ki.  

5. A szeku vitte volna el a temesvári egyházközség 
levelezését? Nem, azt nem a szeku vitte el, hanem Tőkés László! 
De miért veszi egyéni tulajdonba az egyházközségi levelezést, 
amikor annak az irattárban a helye? Ejnye-bejnye. – Az 
információ Marius Mioctól származik, aki 2002-ben könyvet 
írt,78 s amikor 2001-ben a temesvári parókia akkori lelkészénél 
(Bányai Ferenc) érdeklődött, azt a választ kapta, hogy az 
egyházközség levelezési anyagát a forradalom után Tőkés elvitte 
(„corespondenţa parohiei din anul 1989 a fost ridicată de 
episcopul Tőkés după revoluţie, pentru a-şi scrie cărţile despre 
acest subiect”).  

6. Ki mikor nem mondott igazat?  
 

                                                 
78 Revoluţia fără mistere. Inceputul revoluţiei române: cazul László 
Tőkés. Tvár, 2002. 
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Csipor Ildikó (akit Tőkés nem is ismer! – lásd alább) 
meglepően bizalmas információkkal rendelkezik, de erre is lehet 
magyarázat. Teszem azt ő volt a kézirat szerkesztője a Kossuth 
Kiadónál, s így lehetősége volt… Ne folytassuk: a könyv 
impresszuma szerint a kéziratot Csiki László gondozta, tehát ez 
a változat esik. Az egyik lehetőség: Cs. I. = Csiki (gyanús: CsI... 
Csiki). De mit keres Csiki László Csipor néven Esztergomban? 
Más itt a megoldás! Mata Hari befeküdt Csiki ágyába és egy 
pásztorórán minden titkot kicsavart belőle. Tévednék? – De ez 
már örök titok marad, mert Csiki László 2008 októberében 
megtért őseihez.  

Nézzük a további bukfenceket Cs. I. cikkéből: „A Tőkés által 
szerkesztett anyagnak Ábrahám csak csonkítója volt, leszámítva 
örökbecsű hozzájárulását, hogy az ellenállás történelem- és 
sorsformáló [!] dokumentumai közé becsempészte saját 
cigányzene-plakátját [♦ lásd az Ostrom 214. oldalán; 
történetesen Tőkés ’megmentéséért’ muzsikáltak a zenészek] és 
a magát ábrázoló fényképeit, amelyek köszönő viszonyban 
sincsenek a temesvári ellenállás ügyével [♦ stimmel]. 
Megcsonkította ugyanakkor a Tőkést külföldön képviselő vallásos 
szervezet [?] dokumentumait, amelyekből a hazai és a nyugati 
sajtó, valamint a nyugati kormányok és emberi jogi szervezetek 
követték és lereagálták az eseményeket.” – Ez egy új motívum, 
eddig nem tudtunk erről a cégről. Tudtunk Kovács Miklósról, 
Hámos Lászlóról, a független magyar hírügynökségről, s 
mindazokról, akik ’Nóra néni üdvözletével’ kopogtak a 
temesvári parókián, de hogy külföldi képviselete lett volna a 
temesvári segédlelkésznek, arról most hallok először.  

Még szóba került, hogy Ábrahám Dezső villája márvánnyal 
van padolva, de az minket nem érdekel.  

 
A replika újabb cikket csiholt ki Ábrahámból (RMSz, 1998. 

okt. 21.), aki cáfolta Cs. I. azon vádját, hogy 1990-ben érdekből 
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tolakodott volna T. L. környezetébe. Ábrahám leírta: 1990 
januárjában kitalálta a román–magyar kulturális gálaestet 
(helyszíne a Budapesti Sportcsarnok), s azok után, hogy a 
telefonon megkérdezett Tőkés vállalta a fellépést, nyélbe ütötte 
a találkozót. Saját költségén hozatta repülővel Tőkést, Pleşu 
akkor kultuszminisztert és Horváth Andort Párizsból 
Budapestre.  

A nagysikerű est után a „tiszteletes úr kérte meg arra, hogy 
hetente legalább háromszor utazzam le saját pénzemen, saját 
autómmal (megrakva minden elképzelhető jóval) Temesvárra, 
hogy intézzem az amerikai útját.”  

A szövegből azt is megtudhatjuk, hogy a ’T. L. és barátai’ 
által elindított, néhány évvel korábbi „rágalom- és büntető 
hadjáratának végkifejlete 1997. febr. 27-én lezárult. A Fővárosi 
Főügyészség G6805/1994 [?!] sz. határozatában kimondta: »A 
nyomozást a Be. 139. § (1) bek., a) pont I. forduló alapján 
szüntetem meg, mert a feljelentett cselekmény nem 
bűncselekmény.«”  

 Annak idején azért mondott le az NTA főtitkári posztjáról, 
mert „nem vállalhattam tovább erkölcsi és anyagi felelősséget a 
püspök úr öntörvényű rendelkezései és beruházásai miatt, és 
azt sem tűrhettem tétlenül, hogy hűséges tollnoka (…) saját 
birodalmának kiépítésére használja fel az alapítványon 
keresztül felvett milliókat.”  

„Tőkés Lászlónak számtalan pénzügyét kellett ’hivatalból’ 
rendeznem. Egy kis ízelítő a püspök úr pénzügyi 
tarnzakcióiból, 1990-ből. Az egyházi közcélra szánt 
támogatásokat a ’halálmegvető bátorságú hős’ saját magán 
devizaszámlájára íratta itt Magyarországon. A bátyja által 
Kanadában az erdélyi magyarság támogatására összegyűjtött 
pénzek szintén a püspök magánszámlájára kerültek. (…) a pénz 
szeretetére legyen példa a sajnálatos autóbalesetből származó 
rám hárított feladat, hogy felvegyem (az NTA számlájáról!) azt 
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a kártérítési összeget, amely minimum hússzorosa annak, amit 
egy adófizető átlag magyar állampolgár kapna hasonló esetben. 
Ebből vett a püspök úr nyaralót és házat79 Nagyváradon.”  

Ábrahám a továbbiakban a Temesvár ostroma 1989 c. kötetre 
is kitért, amelynek ő volt a felelős kiadója. Leírta: az 50 ezer 
példányban kinyomott kötetből Romániába 35 ezer példányt 
küldött át, de a 10 millió lej értékű küldemény árából a püspök 
úr mindössze 520 ezer lejről (5,2%) számolt el. (Ehhez 
kapcsolódik Cs. I. azon információja, hogy a nyomdaszámla 
még 1998-ban sem volt kifizetve.) 

Nota bene: Á. D. az igazoló dokumentumok másolatát letette 
az RMSz szerkesztőségében, tehát a hitetlenek fáradjanak be az 
irodába és kérjék ki azokat az archívumból. Sajnálatos módon 
az RMSz 2005-ben megszűnt, az archívum sorsáról nincsenek 
adataim. Ennek ellenére a jóhiszeműség vélelme megilleti 
Ábrahám Dezsőt meg Csipor Ildikót is; ebben az esetben a 
jóhiszeműség azt jelenti, hogy csak valós eseményeket, adatokat 
közöltek. De ez képtelenség, mert ha mindenki igazat mond, 
akkor miért vannak ellentmondások?  

 

                                                 
79 No, azt nem tudom mennyit kapott volna egy mezei magyar, csak 
annyit, hogy Tőkés Lászlót 1990 augusztusában érte baleset 
Magyarország területén, a kormányőrség gépkocsijában (utána még 
egy, szintén hivatalos járműben!), tehát a kárpótlás mértékét ehhez 
kell mérni. – T. L. EP-képviselőként (2008) tett vagyonbevallása 
szerint a házaspár nevén van egy nagyváradi villa (480 ezer lej), egy 
nagyváradi 70 négyzetméteres lakás (280 ezer lej), vidéken egy 
víkendház (kb. 60 ezer lej) és két – egyenként 3500 négyzetméteres – 
telek (20 lej/m2) és két személygépkocsi. (www. borsonline.hu/ 
news.php? op&hid = 28620) 
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Bő három hét után megjelent Tőkés László cikke is: Válasz 
Ábrahám Dezsőnek az RMSz-ben és a Bihari Naplóban 
megjelent vádaskodásaira. (RMSz, 1998. nov. 17.)  

Ebből megtudhatjuk, hogy Á. D. „éles hangú, lejárató 
szándékú támadást intézett” ellene, a csernátoni fórummal 
kapcsolatban, de T. L. nem válaszolt, mert ezek a vádaskodások 
egy ideje állandóan visszatérnek, s „teszi ezt olyan 
időszakokban, amikor idehaza, a magyar vagy egyházi 
közéletben kritikus vagy éppenséggel válságos helyzet áll elő”.  

„Á. D. cikkére az RMSz szept. 22-i lapszámában egy 
bizonyos – általam ismeretlen [!] – Csipor Ildikó válaszolt. Rá egy 
hónapra az RMSz okt. 21-i számában Á. D. újból támadásba 
lendült, nevezett Cs. I.-val szembeni haragját teljes egészében 
reám zúdítva.”  

Á. D. újbóli fellépését Tőkés az egyházkerületi választások 
közelségével is magyarázza, fölemlegetve, hogy „legutóbb az 
1994-es püspökválasztás évében fejtett ki ellenem ennyire 
intenzív sajtókampányt”.  

A továbbiakban kifejti, hogy méltatlannak és 
szükségtelennek tartja Á. D. vádjaira válaszolni (nem tagadja 
azokat, tehát akár igazak is lehetnek), majd fölteszi érvelésére a 
koronát: „A történtek tanulságaként őszintén felrovom 
magamnak, hogy az 1989-es történelmi fordulat gyanútlan 
örömének légkörében nem tájékozódtam alaposabban és 
Ábrahám Dezső úrnak feltétlen bizalmat szavaztam” – ő 
azonban durván visszaélt ezzel. Majd a pesti szóbeszédre 
hagyatkozva kijelenti: „Azt állították, hogy ügynök volt, aki a 
román titkosszolgálattal is kapcsolatban állott – én azonban 
nem hittem nekik.” Nos, ebből a szempontból ugyanabban a 
csónakban eveznek: ezt a vádat a Securitate is megfogalmazta 
Tőkéssel szemben, s nem a pesti szóbeszédre hagyatkozva.  

Egy jóval későbbi – s nem is Á. D.-ről szóló – cikkben 
olvastam nemrég egy szóbeszédre alapozott következtetést: 
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„Kimondani is nehéz: egyre kevésbé valószerűtlenek azok a 
kijelentések, amelyek szerint szegény Tőkés László nem a maga ura. 
Hanem egy olyan banda foglya, amelyik zsarolja ezt a remek embert, 
és ő a magyarság politikai akaratát megtestesítő szervezet 
[RMDSz] támogatása helyett annak felszámolására tesz 
macbethi, önbeteljesítő jóslatot. (…)  

Korábban is keringtek hírek egyes közszereplők 
zsarolhatóságáról (…), de egy darabig úgy tetszett, hogy mégis 
képes önállóan dönteni, viselkedni, tárgyalni. Nos, a jelek 
szerint nem tud, nem hagyják. Ha pedig egy pillanatig sem 
tehette – akkor minden átértékelődik, mindennek más lesz a 
megvilágítása, talán a román forradalomnak is (…).” (Ágoston 
Hugó, Erdélyi Riport, 2007. aug. 20.)  

 
Csipor Ildikó 1998. nov. 26-án egy újabb írással visszatért az 

RMSz hasábjaira.  
Azért szólalt meg, mert Ábrahám úr, „Tőkés elleni 

feneketlen gyűlöletében kétségbe vonja a püspök úr mellett 
megszólaló hang hitelességét, sőt, létezését.” Cs. I. 
Esztergomban él, 1968-ban született Temesváron és 1986 óta 
ismeri Tőkést (aki viszont nem ismeri őt), „azt a bátor és 
erkölcsös embert, akinek volt hite és ereje szembeszállni a 
diktatúrával”. Azt már korábban tisztáztuk, hogy T. L. 
mindössze Papp László (és Nagy Gyula) püspök diktatúráját 
kívánta megdönteni.  

Cs. I. még rátesz néhány jelzőt Ábrahám Dezsőre, aki „csak 
a zsírosnak ígérkező Tőkés-biznisz” reményében látogatott 
Temesvárra, „Vagyis a semmiből felbukkanva, a jóhiszemű 
lelkész bizalmába férkőzni, kisajátítani, nevét áruvédjeggyé 
tenni, nevében és társaságában miniszterekkel parolázni.” – 
Ábrahám beállítása szerint a biznisz inkább ráfizetéses volt, de 
hát ez egy ilyen szakma: a bukás a küszöbön áll.  
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Csipor ismét Ábrahám ügynök-múltjára hivatkozik: „nem 
adtunk hitelt azoknak a gyanakvásoknak, amelyek szerint 
Ábrahám nem is annyira érdekből, mint inkább megbízásból 
bukkant fel Tőkés környezetében.”  

Két kulcsszó: gyanakvás + nem adtunk!  
1. A gyanakvástól a tényig egyetlen lépes van: a bizonyíték. De 

azt sem Cs. I., sem T. L. nem említi.  
2. Ki áll a ’királyi többes’ („nem adtunk hitelt”) mögött: C.s I. 

és T. L.? De hát akkor Tőkés ismeri Csiport! Netán az olvasók? 
Vagy Tőkés barátai? 

Ha Ábrahámnak olyan ’megbízói’ voltak, akik zsebből 
fizették a Tőkésre költött hatmillió forintot, akkor azok nem 
származhattak költségvetési intézményektől (honvédelmi 
minisztérium?), legfennebb a két főtiszt dugipénze lehetett. 
Hacsak nem az NTA-ügy volt az ukrán olajmaffia első 
komolyabb pénzmosása.  

Mellesleg a Tőkés árnyékában később is ott sertepertélt egy-
két-három csapat, ezen semmi kivetnivaló nincs, ui. 1. egy 
szikrát állandóan pátyolgatni kell, hogy ne lankadjon a fénye; 2. 
nagy emberek környékén nagy a morzsatermés, jól lehet 
csipegetni belőle.  

 
Itt állunk tehát egy lezáratlan üggyel, nem tudjuk pontosan, 

hogy milyen pénzek jöttek és mentek, ki számolt el és ki nem, s 
ráadásul arról sem szereztünk bizonyságot, hogy ki kinek a 
megbízásából dolgozott. – Ábrahám számára még egy év 
múlva is kínzó gondot jelentett Cs. I. kiléte (Ki ön Csipor 
Ildikó? RMSz, 1999. ápr. 27.), amit nem is csodálhatunk, 
tekintve, hogy Mata Hari előbányászott néhány terhelő adatot 
Á. D. múltjából (sikkasztások stb.). Nem tudom, Ábrahámnak 
mennyit érne meg egy találkozás Csipor Ildikóval, én egy láda 
sört fizetnék annak, aki tisztába tenné ezt az ügyet és 
megfejtené a makacs kérdőjeleket.  
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Egy taktikai elemet azonban sikerült körülhatárolnom: 
Tőkésnek egy pikk ász van a kabátja ujjában, s ezt időnként 
előkapja, különösen akkor, amikor érvek szűkében van. Mert 
olyan időket élünk, hogy bárkire rá lehet mondani: a múlt 
rendszer kollaboránsa volt, s ha az illető tiltakozik ez ellen, a 
bizonyítékokat le lehet söpörni az asztalról, a vád meg a 
közutálat pedig továbbra is ott lebeg az illető feje fölött. – Most 
abba’ tapodok, hogy egy kőr ászt szerezzek be, arra az esetre, 
ha engem is azzal vádolna: ezt a könyvet titkosszolgálati 
megbízásból írtam.  

 
A klientúra költség-vonzatai  
Matula Gy. Oszkár 2004. jún. 25-én közzétett egy cikket és 

másik kettőt teljes terjedelmében idézett.80 Ebből a ’trilógiából’ a 
Tibori Szabó-interjút veszem át. Bevezetőnek néhány 
gondolatot idézek Matula Gy. Oszkár felvezetőjéből.  

Tibori Szabó Zoltán „olyan egyértelműen még soha nem 
vallott az erdélyi magyarság megosztottságáról, mint a 
Heteknek adott interjújában. Ebben szó van Tőkés László 
református püspökről is, nem éppen pozitív hangnemben. 
Mellesleg Tőkésről már rég az a vélemény odaát, hogy 
vehemens politizálásával többet árt, mint használ a romániai 
magyarságnak. 

A Tőkést bírálók már a kilencvenes évek elején hallatták 
szavukat. Egy kis csoport annak idején arra kért, menjek haza, 
hallgassam meg a panaszaikat, talán egy jó szándékú 
figyelmeztetés visszatereli őt a helyes ösvényre. Mert akik 
megválasztották, püspököt kívántak tudni a Királyhágó Melléki 
Református egyház élén, s nem világjáró diplomatát, aki többet 
van külföldön, mint otthon. 

                                                 
80 www.hetek.hu/velemeny/ 200406/puspok _gloria _nelkul 
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Elmentem Váradra, meghallgattam az embereket – nem 
voltak kevesen –, s ennek alapján vetettem papírra a Glória 
aranyfüst nélkül című írásomat.81 Tettem ezt a Pest Megyei Hírlap 
főmunkatársaként főszerkesztői megbízásra. A cikk már ki volt 
szedve, amikor dr. Bárd András főszerkesztő azt javasolta, 
adjunk esélyt Tőkésnek a megválaszolásra. Tőkést akkor a 
Honvéd Kórházban kezelték egy közúti baleset miatt, oda 
küldtük el a kiszedett írást. A püspök úr indignált válasza az 
volt: Magyarországon sajtószabadság van, mindenki azt ír, amit 
jónak lát. Egy szót sem szólt arról, mennyiben helytállóak az 
állításaim. 

Még nagyban tanakodtunk, amikor előbb Keleti György, a 
későbbi Horn-kormány honvédelmi minisztere, majd Sütő 
András erdélyi író – őt is a Honvéd Kórházban kezelték – hívott 
fel bennünket telefonon, s azt mondták: ’Gyerekek, ha nem 
muszáj, ne publikáljátok azt a cikket Tőkésről, mert nem neki, 
hanem az RMDSz-nek ártotok vele.’ Nem publikáltuk, megtette 
később maga Tőkés a váradi püspükség lapjában, a Harangszóban, 
kellően kommentálva. Ennek az volt a lényege, lám így ír egy volt 
szekuritátés ügynök, aki ügynöki minőségben települt át 
Magyarországra. [♦ Na ugye, a pikk ász!] De ez sem volt elég, a 
tiszavirág életű, Bencsik által szerkesztett Pesti Hírlapban (…) is 
megjelent egy hasonló hangvételű írás, ami az akkori politikai 
kurzusban nem szolgált javamra. Cikkem utóéletéhez tartozik, 
hogy váradi megjelenése után Tőkés püspök barátai 
megüzenték, rágyújtják a házat az agg apámra, s ha Váradra 
merem tenni a lábamat, leöntik a kocsimat kénsavval. 
Meggyőződésem, Tőkés nem tudott erről az üzenetről, arról 
viszont tudnia kellett, hogy informátoromat, K. Jánost arra 
vették rá, vonja vissza a nyilatkozatát. Ez úgy történt, hogy K. 

                                                 
81 Hosszabb részletét lásd a Milyen püspök volt Tőkés László? 
alfejezetben.  
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János hazacsalt, s nála, a lakásán mondta a szemembe, hogy 
amit neki tulajdonítva leírtam, hazugság. Akkor fölöttébb 
csodálkoztam, ám később két lelkész barátom nevük 
elhallgatásával elmondták, a szomszédos szobában egy 
papocska jegyzetelte az elhangzottakat, illetve a K. János 
tiltakozását. Haragot nem érzek iránta, egy idős embert könnyű 
megfélemlíteni. Egy biztos, a történtek óta nem tudok Tőkésre 
feltekinteni, mint tettem azt sokáig, a forradalom előtti 
időkben.” 

 
Következzék Hajdú Sándor interjúja, a kérdezett: Tibori 

Szabó Zoltán újságíró Erdélyből.82  
Importált viszály  

Több millió dollárnyi közpénz tűnt el az előző kormány 
idején az erdélyi magyarság támogatásának örve alatt – 
állítja a Heteknek adott interjúban Tibori Szabó Zoltán, 
Pulitzer-díjas erdélyi újságíró.  

Miután a Fidesz kormányra került, minden erejével 
megpróbálta erdélyi barátait ’helyzetbe’ hozni. Azt akarta, hogy 
amíg kormányon van, az általa Budapesten ’nevelt’ garnitúrát, 
Tőkés püspök védőszárnyai alatt, másokkal együtt, olyan 
erdélyi Fidesszé formálja, amely aztán az RMDSz-en belül 
átveszi a hatalmat – jelentette ki Tibori. 

A cél eléréséhez sok pénzre volt szükség. A magyar 
országgyűlés minden évben megszavaz egy bizonyos összeget 
a határon túli magyaroknak, ez jelenleg néhány milliárd forint. 
Ennek a pénznek egy jelentős részét a Fidesz idején az általuk 
létrehozott politikai klientúra kapta meg. 

Tibori szerint Tőkés Lászlónak például egy ötnapos református 
találkozóra egymillió dollárt fizettek ki. „Számolatlanul kapták a 

                                                 
82 www.hetek.hu/fokusz/200405/importalt_viszaly; 2004. máj. 13. 
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pénzeket. Arról is keringtek egy időben hírek, hogy a pénz 
bőröndökben jött és ment.”  

Mentek pénzek ’nemzetépítő’ alapítványokba, amely 
összegek a Reform Tömörülés felépítését szolgálták. „Elhiszem, 
hogy százezer forintos támogatás eltűnésének nem néznek 
utána, de amikor hatmillió dollárról van szó, nem hiszem el, 
hogy Orbán Viktor nem kérdezi meg, mi lett a pénzzel! Tehát 
engem az érdekelt volna, hogy ebből a pénzből mennyi jutott 
vissza Fidesz-vezetők magánzsebébe, illetve a pártkasszába. 
Ezt, persze, nem tudtam meg” – mondta a Heteknek Tibori. 

H. S.: Zoltán, az elmúlt években Erdélyt, Kolozsvárt 
elkerülték azok a durva politikai viszályok, amelyek 
Magyarországot ma jellemzik. Osztja ezt a véleményt? 

T. Sz. Z.: Soha nem gondoltam, hogy elérkezik életemben az 
a pillanat, amikor majd azt mondom: de jó, hogy hazajövök 
Magyarországról. Ez novemberben megtörtént. Konferencián 
voltam Budapesten, pénteken mentem, s vasárnap jöttem. 
Szombaton egy régi baráti családnál ebédeltem, az egyik – 
velem egyidős – srácnak a születésnapját is ünnepeltük. 
Értelmiségi család, orvosok, tanárok alkotják. Ezek aztán az 
ünnepi ebéd közben majdnem összeverekedtek, ami bennem 
rendkívül nagy szomorúságot keltett. Az egyik Fidesz-, a másik 
MSzP-szimpatizáns, és ennyi elég volt a botrányhoz. Kimentem 
a Ferihegyre, s alig vártam, hogy induljon a gép. Amikor 
Kolozsvárra megérkeztem, felsóhajtottam: De jó, hogy itthon 
vagyok! Ezt a nyugalmat Magyarországról mindenféle 
eszközzel próbálják megbontani. Mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy ezt a fajta agresszív politikai szembenállást és 
türelmetlenséget ide is exportálják, pedig az – látjuk – odaát 
sem vezetett jóra. 

H. S.: Úgy látja, hogy ezt a magatartást importálják, és ez az 
erdélyi magyarságtól idegen? 
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T. Sz. Z.: Ez kétségtelen. A kilencvenes évek elején a 
kolozsvári magyar napilapban, a Szabadságban, amelynek 1990 
és 1997 között a főszerkesztője voltam, írtam egy vezércikket, 
amelynek RMDF vagy RSzDSz? volt a címe.83 Már akkor 
fölhívtam a figyelmet arra, hogy nekünk sem RMDF-re, sem 
pedig RSzDSz-re nincs szükségünk, szervezetünknek RMDSz-
nek kell lennie! Amikor 1940–44 között Észak-Erdély 
Magyarország része volt, Teleki Pál miniszterelnök javaslatára 
az erdélyi országgyűlési képviselők létrehozták az Erdélyi 
Pártot, amely az egyetlen itt működő párt volt. A kormányfő és 
unokatestvére, Teleki Béla, az Erdélyi Párt elnöke megértették, 
hogy mivel Erdély akkor is nemzetiségileg vegyes terület volt, 
itt csakis egyetlen magyar politikai pártnak szabad működnie. 
Nem is szervezkedett itt az akkori kormánypárt, de az ellenzék 
sem, pedig akkor a terület Magyarország részét képezte. Ez 
most, amikor Erdély Romániához tartozik, és a magyarság 
mindössze hatszázaléknyit tesz ki Románia lakosságából, még 
inkább igaz. Az erdélyi magyarság különösen veszélyeztetve 
lenne, ha az érdekvédelmi szervezete darabokra szakadna. Félő, 
eljutunk oda, hogy még az ötszázalékos parlamenti küszöböt 
sem éri el a szövetség, és mindössze egyetlen képviselőnk lesz 
majd a parlamentben. A román választási törvények ugyanis 
minden kisebbségnek automatikusan biztosítanak egy helyet a 
képviselőházban. Meg kell maradnunk egységben, nincs más 
lehetőségünk. Szép volt az elképzelés 1990-ben, amikor létrejött 
az RMDSz, és azt mondták, ez az ’ernyőszervezet’, amely alá 
mindenki álljon be! Ehhez képest elég hamar, már 93 után 
kezdtek hangsúlyossá válni a szembenállások. Ha nagyon 
sarkítani akarnék, azt mondanám, hogy ez tulajdonképpen a 
régi népi–urbánus vita folytatása. Ezt azonban nem 
mondhatom ki így, hiszen árnyaltabb a helyzet itt, Erdélyben, 

                                                 
83 Utalás az MDF-re és az SzDSz-re. 
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de a gyökerek tulajdonképpen oda nyúlnak vissza. Nem sokat 
tanultunk a történelemből. 

H. S.: ’Népinek’ ki számít ebben az esetben? 
T. Sz. Z.: Egyértelműen a Tőkés-féle szárny, amellyel a 

Markó Béla körüli csoportosulás áll szemben. A viták dacára az 
RMDSz 2003. január 31-én kezdődő kongresszusáig, 
mondhatni, a szervezet az egységét megőrizte. Ott történt, hogy 
a Tőkés-szárny a kongresszusra nem jött el, sőt külön 
rendezvényt szervezett ugyanott, Szatmárnémetiben. A Tőkés-
féle szárny, amely nemrég politikai szinten Magyar Polgári 
Szövetséggé alakult, most már kimondottan Fidesz-szerű, tehát 
a magyarországi MPSz-t képezi le. 

H. S.: Elemezzük ezt részletesebben: Tőkés püspök úr 
ambicionált, vagy a Fidesz választási veresége is belejátszott 
később abba, hogy a szakadás bekövetkezett? Mi a konkrét oka 
annak, hogy ez a bomlás elindult? Ekkora pénzek voltak a 
háttérben? 

T. Sz. Z.: Ez mind benne van valahol a nagy képben. De 
hogyha ezt a képet kellő távolságból nézzük, akkor másféle 
erővonalakat is felfedezhetünk. Mert a pakliban kétségtelenül 
benne volt a pénzhez, a forrásokhoz való hozzáférés, de az 
egésznek a fő tétje a politikai hatalom megszerzése volt. 
Látszottak ezek az erővonalak már korábban is. Miután a 
Fidesz kormányra került, minden erejével megpróbálta itteni 
barátait ’helyzetbe’ hozni. 

H. S.: Tehát érzelmi szálak is közrejátszottak? 
T. Sz. Z.: Igen, a Fidesznek Erdélyben kiterjedt baráti köre 

volt. Hogy miért nem tudtunk a bomlási ösztönzésnek 
ellenállni? Az ’eredendő bűn’, ahogy én nevezem, talán az volt, 
amikor Antall József megértette, hogy csak akkor lehet 
Romániában magyar jövőről beszélni, ha annak a romániai 
magyar közösségnek, amely az 1970-es évek közepétől egészen 
1990-ig elit nélkül maradt, valahogyan visszapótoljuk az elitjét. 
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Az elitképzés égető szükségét Antall megértette tehát, s 
hajlandó volt erre áldozni is. Csakhogy az erre juttatott pénzek 
közben eltűntek. De nem is ez volt a legnagyobb baj. Sokkal 
inkább az, hogy a határon túli magyar közösségek elitképzését 
a magyar politikai elit úgy képzelte el, hogy miközben Orbán 
Viktor és Németh Zsolt Oxfordban, mások pedig Cambridge-
ben, a Sorbonne-on vagy a Harvardon, tehát a magyar politikai 
elit a legjobb nyugati egyetemeken tanul, az erdélyi magyar 
elitet Sárospatakon, Szombathelyen, Pécsett, Szegeden, esetleg 
Budapesten képezzék ki. Lenéztek bennünket. Nem e vidéki 
magyar főiskolákkal van bajom, de most nem tanárképzésről, 
hanem a csúcselit képzéséről beszélünk. Itt volt a probléma. 
Ebből adódott, hogy azokat a fiatalokat, akik ma az RMDSz 
színeiben fiatal parlamenti képviselők, a Századvég főiskolán 
tanították. Ezek onnan jöttek vissza, kvázi Fidesz-katonákként. 

H. S.: Ezek szerint csak a területre kellett úgymond 
’bedobni’ őket, hiszen ők a Reform Tömörülés vezetői? 

T. Sz. Z.: Akkor azt mondták, hogy ők a nemzeti liberális – 
ugye, akkor még a Fidesz liberális volt – platformot alkotják az 
RMDSz-ben. A ’nemzeti’ a magyar irodalom, a magyar 
történelem stb. esetében helyénvaló. Ám a fizikában, a 
matematikában nincs nemzeti. Miért lennék rosszabb orvos, ha 
Amerikában vagy Németországban végeztem az orvosit? Ha 
hazajövök, itt megtalálom a számításomat, az emberek jó 
orvosnak tartanak, s nálam ötször többen állnak sorban, mint a 
szomszédnál, akkor rendben van. De ha nálam ötször 
kevesebben állnak sorban, mert a Sapientián végeztem, és 
esetleg ott is megbuktam, akkor ez azt jelenti, hogy az egyetem 
is megbukott, nem csak jómagam. Ezt az egyetemet belülről 
nem ismerem, de a hírek szerint nagyon súlyos problémákkal 
küszködik. Előfordult már, hogy a rektori hivatalban az egyik 
rektorhelyettes ütlegelni kezdte oktató kollégáját. Miből adódik 
ez? A Sapientia élére politikai klientúrát neveztek ki. A fizetés 
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szinte duplája, mint az állami egyetemen, amely pedig 
meglehetősen jól fizet. Elhitették azokkal, akiket odaültettek, 
hogy ők a kiskirályok, és azt csinálhatnak ott, amit a Fidesz 
négy év alatt csinált Magyarországon. Ezt az erdélyi magyarság 
gyomra nehezen viselte el. De kérdem: miféle egyetem az, ahol 
a tanárok verekednek? Visszatérve a politikai szétváláshoz: a 
magyar országgyűlés minden évben megszavaz egy bizonyos 
összeget a határon túli magyaroknak. 

H. S.: Ez most mekkora összeg? 
T. Sz. Z.: Néhány milliárd forint. Ennek a pénznek egy 

jelentős részét a Fidesz idején a politikai klientúra kapta meg. 
Csak formailag kellett elszámolni. Ha például Szász Jenőnek, a 
székelyudvarhelyi polgármesternek, a Reform Tömörülés egyik 
vezéralakjának 250 millió forintot akartak adni, akkor annyit 
adtak. A magyar adófizető zsebéből. Nemrég az Illyés 
Közalapítvány megállapította, hogy Szász az összeget nem 
használta fel célszerűen, s vissza kell azt fizetnie. Nem fizet, s él 
vidáman, mint hal a vízben. Tőkés Lászlónak egy ötnapos 
református találkozóra egymillió dollárt fizettek ki. 
Számolatlanul kapták a pénzeket. Arról is keringtek egy időben 
hírek, hogy a pénz bőröndökben jött és ment. A Fidesz azt 
akarta, hogy amíg kormányon van, az általa Budapesten 
’nevelt’ garnitúrát, Tőkés püspök védőszárnyai alatt, másokkal 
együtt, olyan erdélyi Fidesszé formálja, amely aztán az RMDSz-
en belül átveszi a hatalmat. Ők ezt finanszírozták, de miután ez 
nem sikerült, úgy döntöttek, hogy a nemzeti liberálisokból 
polgárivá vedletteknek egyszerűen faképnél kell hagyniuk a 
szövetséget, sőt, folyamatosan támadniuk kell azt. 

H. S.: Tehát kezdetben az volt a cél, hogy maradjon a 
szervezet, maradjon az ernyő, csak más fogja a nyelét? 

T. Sz. Z.: Dehogy a nyelét! A székházakat, az 
alapítványokat, a vagyont, a pozíciókat, a parlamenti 
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képviseletet és még sorolhatnám. A pénz az ezek fölötti 
hatalom átvételéhez kellett. 

S a pénz átsíbolása végett remek dolgokat tudtak kitalálni, 
például a Sapientia egyetem felépítését. Szállodaprivatizációval 
kezdték. Létezett Csíkszeredában egy kommunista időkből 
származó Megyei Turisztikai Hivatal. Ez a kilencvenes évek 
elején átváltozott az állami tulajdonban lévő Bradul Rt.-vé. Az 
Rt. vagyona a csíkszeredai Fenyő Szálloda, a csíkszeredai 
Hargita Szálloda, a székelyudvarhelyi Küküllő Szálloda, hegyi 
menedékház, disznóhizlalda, irodaépület, ingóságok. Ennek 
egy részét kiosztották kuponokban a reprivatizáció keretében. 
Negyvennyolc százalék megmaradt az államnál, húsz százalék 
pénzügyi befektetési alapokhoz jutott. A negyvennyolc 
százalékot a román Állami Vagyonalap eladta. Ezt a Sapientia 
(a Fidesz-klientúra) megbízásából megvásárolta egy vállalkozó 
háromszáznyolcvanezer dollárért. Szerződéssel. De kellett még 
négy százalék, hogy az Rt.-ben többségük legyen. Ha a 
maximális áron számolok, legfeljebb negyvenezer dollárt 
fizettek a négy százalékért, azaz négyszázhúszezer dollárért 
megvették a vagyon ötvenkét százalékát. Rendeztek egy 
közgyűlést, átvették a hatalmat, ki kellett fizetni az 
adósságokat, ami úgy 150-160 ezer dollár lehetett, ezzel együtt 
lett körülbelül ötszáznyolcvan ezer dollár a kiadás. Akkor aztán 
felszámolták a vagyont, majd darabokban értékesítették. Ebből 
aztán kiemelték a Hargita Szállodát, és eladták a Sapientia 
egyetemnek, tehát a magyar államnak kétmillió dollárért! Utána 
eladták szintén a magyar államnak, az ÁPV Rt. azóta már 
megszűnt ingatlankezelő kft.-jének, a Váltó 4 Librának 
ugyancsak kétmillió dollárért a székelyudvarhelyi Küküllő 
Szállodát. Körülbelül ugyanannyit kaptak a Hunguest Hotelstől 
a Fenyő Szállodáért. Érti? Tehát ötmillió-négyszázezer dollárt 
kvázi tisztességes emberekként nyúltak le. Engem a sztoriban 
nem az érdekelt, hogy ők mennyit juttattak ebből a Reform 
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Tömörülésnek vagy a politikai klientúra más itteni tagjainak. 
Mert mentek pénzek ’nemzetépítő’ alapítványokba, amely 
összegek a Reform Tömörülés felépítését szolgálták, hogy az 
aztán az RMDSz-en belül átvegye a hatalmat, lefizessen 
embereket, támogatókat szerezzen. Elhiszem, hogy százezer 
forintos támogatás eltűnésének nem néznek utána. De amikor 
hatmillió dollárról van szó, nem hiszem el, hogy Orbán Viktor 
nem kérdezi meg, mi lett a pénzzel!? Tehát engem az érdekelt 
volna, hogy ebből a pénzből mennyi jutott vissza Fidesz-
vezetők magánzsebébe, illetve a pártkasszába. Ezt, persze, nem 
tudtam meg. 

H. S.: S közben felépült a politikai ’reform tömörülés’ is? 
T. Sz. Z.: Még Reform Tömörülés korábban elkezdett 

önállósulni mint ’polgári szárny’, majd Reform Mozgalommá 
alakult. Azonban ezt Markóék észrevették, és elmondták a 
nyilvánosságnak: lám, ezek a fiúk nem tartják be a 
játékszabályokat. Az RMDSz-ben a kongresszus előtt voltak 
belső választások, amelyeken mindenki részt vehetett. A 
reformosok nem akartak részt venni, mert sejtették, hogy 
vereséget szenvednek. A közvélemény-kutatások a polgári 
szárny támogatottságát a magyar választók körében mintegy 
12-15 százalékra teszik. Ezt ők pontosan tudhatták, így nem 
akartak megméretkezni, mert nem akartak lebőgni. 
Magyarázatképpen azt állították, hogy a választás tisztasága 
nincs biztosítva. 

H. S.: Mire számít, mi lesz a következő lépés? 
T. Sz. Z.: Az RMDSz és a Magyar Polgári Szövetség külön-

külön vesz részt a június 6-ai romániai helyhatósági 
választásokon. A stratégiájuk az, hogy a választások után 
húznak majd egy vonalat, összeadják, hány magyar tanácsos 
jutott be a különböző településeken. Megnézik, abból hány 
jutott be RMDSz-színekben, s hány az MPSz színeiben. Ebből 
kikalkulálják majd azt az arányt, amellyel az RMDSz-t fogják 
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zsarolni: ha ennyi meg ennyi százaléknyi bejutó helyet nem 
különítenek el nekik a parlamenti választási listákon, akkor 
nem támogatják majd a választáson az RMDSz-listát. A tömeg 
mindig kellőképpen manipulálható. Az emberek félrevezetése 
könnyű, mert a nehéz gazdasági helyzetre koncentrálnak. 

H. S.: Nem merték megosztani annyira a magyarságot, hogy 
külön elinduljanak? 

T. Sz. Z.: Azt hiszem, inkább a saját erejükben nem bíztak 
eléggé. A püspök úr egyébként megmondta, az sem lenne baj, ha 
egyáltalán nem lenne magyar képviselet a román parlamentben. Ez 
persze óriási politikai hiba lenne, mert ez az utolsó négyéves 
ciklus, ami még hátra van Románia remélhető 2007-es uniós 
csatlakozásáig. Rendkívül fontos lenne, hogy az európai 
csatlakozási normák átvételekor a magyar képviselet a parlamentben 
jelen legyen. 

H. S.: Tehát úgy gondolja, hogy az uniós csatlakozás 
biztosan bekövetkezik? 

T. Sz. Z.: Persze! Hatalmas piacról van szó, Európa erre 
áldozni fog. Észre kell venni, hogy 1990 óta ez az ország 
radikálisan megváltozott. Ez az időszak Romániában hasonlít 
arra a periódusra, amikor a kilencvenes évek elején 
Magyarországra vonult a nyugati tőke. Most a lehetőségek ideje 
van Romániában, és ezt magyar vállalkozó ismerőseimnek sem 
győzöm eléggé hangsúlyozni. 

* 
2004 óta történt egy s más, pl. Romániát fölvették az EU-ba, 

s 2010-ben ismét kormányra került a Fidesz. Közben Tőkés 
László EP-képviselő lett, majd alelnök, a Fidesszel való barátság 
pedig tovább virágzik, nagy pénzek vannak kilátásban: az 
EMNT-t föl kell fejleszteni párttá, hogy kiszorítsa az RMDSz-t a 
porondról (a nagy reményeket adó MPP menet közben az 
árokba sodródott, de az utóbbi hetek történései azt jelzik: van 
esélye Szász Jenő rehabilitálásának). Nincs is ezzel semmi baj, 
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mert régóta tudjuk, a politikát az érdekek, a pénz meg az 
államférfiak rendezetlen nemi élete befolyásolja.  

A legújabb fejlemény az, hogy 2010 júliusában a tusványosi 
táborban Orbán Viktor kijelentette: a román és magyar 
kormánynak „azonosak az érdekei”. Egyetlen közös érdekre 
tippelhetünk: Orbán Viktor és Traian Băsescu egyaránt a 
’kommunista visszarendeződés’ (kvázi a szocdemek) ellen 
küzd. Még ez se baj, csupán az, hogy ettől az álláspontjuktól 
jottányit sem tágítanak. Ha pedig pártjaik kizárólagosságra 
törekszenek, akkor az: diktatúra. Abból pedig nem kérnék.  

 
A témához kapcsolódóan egy kérdést és választ idéznék a 

Transindex Disputa fórumáról, 2002-ből, ahol a Tibori Szabó 
Zoltán által is emlegetett egymilló dollár ügyében kérdezték meg 
László atyánkfiát.  

’Belekotyogó’ kérdése:  
„Amikor az RMDSz csúcsvezetősége Önt támadni kezdte a 

magyar kormánytól kapott 1 millió dollárért [242 millió forint], 
amit az Ön egyházkerülete a református találkozó 
megszervezésére kapott, Ön azzal válaszolt, hogy 
nyilvánosságra hozta a költségvetés részleteit. A szándék 
nemes, a válasz korrekt, mégis felmerül egy-két kérdés: épeszű 
ember nem kérdőjelezheti meg az infrastrukturális beruházások 
szükségességét, az egyházközségek felszerelésének 
szükségességét, mégis korrektnek tartja, hogy mindez egy találkozó 
címén történt? Nem lett volna korrektebb direkt erre a célra 
igényelni a támogatást?”  

T. L.: „A kérdező által támasztott kívánalomnak is megfelel 
a 242 millió forintra irányuló folyamodásunk, ui. a 
Reformátusok Világszövetségének európai nagygyűlése csak 
apropóként szolgált arra, hogy konkrét formában, nevesített 
módon támogatást kérjünk e célra. Úgy gondoltuk, hogy a 
külföldieket templomavatásokkal, cigánymissziós központ 
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nyitásával, a nagyváradi Biblia hasonmásának kiadásával 
fogadjuk. (…) Ezek tételesen szerepeltek a vonatkozó 
pályázatunkban, tehát pontosan úgy jártunk el, ahogyan ön 
etikusnak tartja. [♦ Meg van ez magyarázva, huncut, aki nem 
érti.]  

Tulajdonképpen a KREK az európai nagygyűlés esetében az 
Illyés Közalapítvány alkuratóriumához hasonlóan működött, 
vagyis a partiumi térségben egy nagyméretű összeget osztott el 
a szükséges célszerű, fontos ügyek szolgálatában. [♦ Vesd össze 
az évszázados közhellyel: ’fontos az, amit annak tartunk’.] Ezért 
legfeljebb azt vetheti valaki a szememre, hogy miért nem az 
Illyés alkuratóriuma osztotta el. De meggyőződésem, hogy 
legalább olyan tiszta a mi elosztási rendszerünk, mint az Illyés 
alkuratóriumának az elosztási rendje [♦ ez most kit minősít?], 
másfelől, ha egy pályázati lehetőséget kihasználtunk 
többtucatnyi fontos ügynek, beruházásnak és építkezésnek, 
akkor ezzel a lehető legjobbat tettük, és csak arra tudom 
buzdítani valamennyi civil szervezetet és egyházat, hogy ők is 
éljenek a lehetőséggel. [♦ Legfeljebb nem fog nyerni a 
pályázatuk. Ui. a pályázatok nyerteseit a politikai preferencia 
dönti el.] Nem jött magától ez a pénz: felismertem, hogy 
mekkora politikai jelentősége van az európai reprezentációnak 
Nagyváradon, hogy ez mit számít nemzeti szempontból. A 
magyar kormány nemzeti szempontból tartotta fontosnak 
támogatni ezt, és mindez beleillik az Orbán-kormány 
nemzetpolitikai támogatásába. [♦ Végre kezdem kapisgálni, mit is 
jelent a nemzetpolitika: mindaz, amire Tőkés László pénzt kap 
Orbán Viktortól. Ezt annál is inkább ki merem mondani, mert Ő 
Maga mondta 1996 októberében a Fidesz elnökeinek 
értekezletén: a Fidesszel való kapcsolat nem pártpolitikai, 
hanem össznemzeti természetű.]  
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A hazai sajtósok sem pihentek. Ki tudja miért, de nagyon 
érdekli őket, hogy hova suvadnak el a pénzek.  

Tőkés László egyetlen rendezvényre nagyobb összegű 
támogatást kapott a leköszönt Orbán-kormánytól, mint 
amennyit az IKA az erdélyi magyarságnak egész évben 
juttatott. (Népújság, 2002. aug. 28.) – A püspök elismerte, hogy 
242 millió forintot kapott a Fidesz-kabinettől, de abból olyan 
fontos kiadásaik voltak, mint pl. a Nagyváradi Biblia fakszimile 
kiadása. (Népújság, 2002. aug. 31.)  

Tőkés László tisztázta, hogy „az alantas támadások tárgyát 
képező céltámogatást, a 242 millió forintot a KREK az egész 
partiumi térség javára használta föl és szabályszerűen elszámolt az 
adományozónak”. (Szabadság, 2002. okt. 22.) – Ennek is van ám 
egy ’visszaütőskéje’. Amikor Tőkést kérdezik a pénzről, az nem 
egyéb ’alantas támadás’-nál, ha Tőkés (és a Fidesz) kérdezi, 
hogy hova tűntek a konkurens kormánypárt által osztogatott 
összegek, akkor az a spekuláns, korrupt banda leleplezését 
jelenti. – Ez a medve-axióma újabb példája…  

No, a szabályszerű elszámolás nem egészen úgy történt, 
ahogy a püspök úr mondja, mert egy független könyvelési 
szakértő szerint a KREK még nem számolt el a magyar 
költségvetésből kapott támogatás teljes összegével, mintegy 25 
millió Ft-nyi összeg sorsa még függőben van. (SzFÚ, 2003. jún. 
26.) – Ez a tétel a teljes összeg kb. 10%-a (100 ezer dollár!), tehát 
valaki nem mond igazat: vagy a püspök, vagy a könyvszakértő.  

Egy hónap után pontot lehetett tenni az ügyre. – Bálint-
Pataki József elmondta: a KREK véglegesítette az elszámolást, a 
HTMH elfogadja az utólag benyújtott iratokat. (Krónika, 2003. 
júl. 22.)  

A korrupciós ügyletektől ments meg, Uram, minket! Ámen.  
Következzék egy címeres példa arra, hogy miként osztják a 

támogatásokat a politikai klientúra kiemelt személyiségeinek, s 
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mi történik akkor, ha a zsozsó átadása előtt kormánycseréről 
döntött a magyar választók tömege.  

 
Ady-központ Érmindszent / Nagyvárad 
Elöljáróban két gesztus abból az időből, amikor még a két 

nagyváradi püspököt nem ugrasztották össze a pénzügyek.  
A X. Festum Varadinum ünnepségsorozat keretében 

Tempfli József püspök az általa alapított Szent László-
érdemkereszttel tüntette ki Tőkés László református püspököt. 
Mint mondta, a kitüntetett a magyarságért, a kereszténységért, 
az egymás iránti szeretetért, összefogásért kifejtett 
cselekedeteivel érdemelte ki az érdemkeresztet. (BN, 2001. máj. 
16.) – A Varadinum utolsó napján bejelentették, hogy a Tőkés 
Lászlóról elnevezett kisvárdai alapítvány kuratóriuma Tempfli 
József megyéspüspököt tüntette ki. (RMSz, 2001. máj. 23.) 

Az Ady-központ története 2002-ben kezdődött, de csak 
most, 2010-ben lehet jóízűen tisztázni a helyzetet, minekutána a 
Fidesz kibérelte az Országgyűlés kétharmadát. Emlékeztetőül: 
1998–2002 = Orbán-kormány; 2002–2010 = Medgyessy / 
Gyurcsány / Bajnai-kormány; 2010-től ismét Orbán-kormány. 

A Krónika, 2010. júl. 5-i száma hosszú cikkben idézte föl a 
történteket.  

A KREK – a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a 
gazdasági minisztérium közötti megállapodás értelmében – 
2002 májusában 320 millió forintot nyert el az Egyházi 
Kulturális Alapból arra a célra, hogy Érmindszenten irodalmi 
zarándokhelyet és termálfürdős szállót építsen.  

Az alapkövet letették (lásd: Krónika, 2002. nov. 25.), de 2002 
decemberében – a kormányváltást követően – a megpályázott 
összeg a Bihar megyei Macénás Alapítványhoz került, amely a 
pénzt egy nagyváradi Ady-központ építésére kívánta fordítani. 
– Egy korabeli megfogalmazás szerint: A kormányváltás után 
Szabó Vilmos államtitkár levélben értesítette a KREK vezetőit: a 



 

 334 
 

pályázat megvalósítására a Mecénást fogják felkérni. (Krónika, 
2003. febr. 10., febr. 21.) 

Az eltelt nyolc év alatt a tervezett épületegyüttesnek csupán 
egy része készült el (a bálterem épülete), a termálhotelből 
csupán két szintet húztak föl. Az eltelt nyolc év alatt Tőkés 
László többször kérte az ügy tisztázását és rendezését, az 
illetékes minisztériumoktól. Eredménytelenül. Mi több: „A 
KREK peres úton kívánja megszerezni a támogatást, hogy 
megvalósíthassa az érmindszenti zarándokhely felépítését.” 
(RMSz, 2003. febr. 14.)  

A püspök levelet írt Kiss Elemér kancellária-miniszternek, 
Németh Zsolt képviselőnek, Mádl Ferenc elnöknek. 
Nagyváradon levelet intézett Tempfli József katolikus 
püspökhöz, s többször találkozott Kiss Sándor megyei RMDSz-
elnökkel, aki egyúttal a Mecénás Alapítvány vezetője is. [♦ 
Mivel a pénz az Egyházi Kulturális Alapból származott, az 
adomány címzettje egy romániai magyar egyházmegye vagy -
kerület kellett hogy legyen. A KREK támogatását elvetették, 
ezért csak a nagyváradi róm. kat. egyházmegye jöhetett szóba 
kedvezményezettként. A Medgyessy-kormány képviselői tehát 
a róm. kat. püspökkel tárgyaltak az összeg felhasználásáról. 
Nota bene: Tempfli püspök nem tolakodott a pénzért, ő 
véletlenül került a képbe, az ügylet hátránya viszont az lett, 
hogy megromlott a két püspök közötti viszony.] 

Tőkés László EP-alelnök – kihasználva az Orbán-kormány 
választási győzelmét – 2010 július elején sajtótájékoztatót 
tartott, s az ügyben kivizsgálást és jóvátételt követelt. A vizsgálatot 
L. Simon László, a Magyar Országgyűlés Kulturális és 
Sajtóbizottságának elnöke is támogatja.  

A vizsgálatot korrupciógyanú miatt kívánja a magyar fél 
lefolytatni, lévén, hogy költségvetési pénzekről van szó, s nem 
csak két jogi személy közti elszámolásról.  
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A hírlap megemlíti, hogy az ügyben Tőkés nyilatkozatot is 
kiadott, ebben Kiss Sándort és az ügyben érintett négy személyt 
a „Medgyessy-kormány bihari klienseinek és cinkosainak” 
nevezte.  

[♦ Vélem: Kiss Sándor és az érintettek ezek után jogot 
formálhatnak arra, hogy Tőkést az Orbán-kormány kliensének 
és cinkosának nevezzék. Merthogy T. L. is igen szép összegeket 
kért és kapott a Fidesz-kormánytól, amelyeknek az elszámolása 
körül szintén volt egynémely sajtóhír…]  

 
Két hét elteltével ismét fölbukkant a téma.  
Az EP alelnöke 2010. júl. 16-án a magyar fővárosban tartott 

sajtótájékoztatóján ismét elővette az érmindszenti Ady-központ 
ügyét, s újfent szóba került a Medgyessy-kormány klientúrája. 
„A Nagyváradra átirányított beruházás részleges elkészülte óta 
az ’Ady Endre nevével legitimálni próbált objektum falai között’ 
egyetlen, a költő nevéhez fűződő kulturális rendezvényt sem 
tartottak, a központot elsősorban a Bihar megyei RMDSz 
használja.” (Krónika, 2010. júl. 19.) 

Nem először és nem utoljára László atyánkfia ismét a 
jelzőaggatás bűnébe esett.  

Idézzük fel ezzel az esettel kapcsolatban a püspök néhány 
korabeli megnyilatkozását.  

Amikor Nagyváradon elhelyezték az Ady-központ 
alapkövét Tőkés László sajtótájékoztatót tartott, s „az Ady 
emléke ellen elkövetett szentséggyalázás miatt” tiltakozott, mivel 
ennek a központnak nem Nagyváradon, hanem Érmindszenten 
kellett volna felépülnie. (Népújság, 2003. máj. 17.) Egy másik 
forrás szerint még azt is mondta a püspök: „Ady forogna a 
sírjában, ha látná, kik koslatnak körülötte a pénzszerzés 
reményében.” (Krónika, 2003. május 17.)  

Tőkés elmondta: elkészült a perirat, de még nem indítanak 
pert az érmindszenti Ady-központ finanszírozása ügyében. 
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(RMSz, 2003. nov. 24.) – A Medgyessy Péterhez írt levélben 
Tőkés László a ’kultúra és Ady emléke elleni merénylet’-nek 
nevezte azt, hogy az emlékhelyet Nagyváradon építteti föl a 
Mecénás Alapítvány, abból a pénzből, amit eredetileg a KREK 
pályázott. (Krónika, 2004. jan. 24.)  

  
Hm. Elhiszem, hogy Érmindszent alkalmasabb hely lett 

volna egy Ady-emlékhely kialakítására – elsősorban a szülőfalu 
jogán –, ámde félek, hogy az Ady-vircsaft bedőlt volna az 
infrastrukturális hiányosságok miatt. Úgy hiszem, manapság 
egy irodalmi emlékhely nem képvisel akkora vonzerőt, hogy arra 
önfenntartó épületegyüttest lehessen tervezni. (Vedd össze: Sütő 
András emlékére évenként egy alkalommal tudnak 50-60 
embert összegyűjteni Marosvásárhelyen, a következő – nagyon 
olcsó – műsorral: koszorúzás a sírnál, előadások, vacsora, 
másnap istentisztelet a pusztakamarási templomban.)  

Tehát mindenképpen kell egy további vonzerő, amely 
behozza az emlékhely fenntartásához szükséges összeget. A 
termálvizes szálló nem rossz ötlet, de csak akkor működőképes, 
ha életképes konkurenciát jelent Püspökfürdővel és 
Hajdúszoboszlóval szemben. Évenként két hónap nyitva tartás 
maga a csőd, minimum tíz hónapot kellene lefedni. Továbbá: 
Nagyvárad a nemzetközi főút mellett fekszik, Érmindszent 
félreesik a forgalmas utaktól. Nagyvárad környékén biztosan 
van termálvíz, nem tudom viszont, hogy miként áll e 
tekintetben Érmindszent. 

Így az érmindszenti emlékhely nem egyéb egy hirtelen 
fölindulásból született pajkos gondolatnál. Ma a pénzt 
aquapark, műköröm-stúdió, diszkóklub, biliárdszalon, 
vattacukor, borfesztivál és testékszer- meg tetováló-műhely 
hozza. A dolgozó tömegeket egyszerűen nem érdekli a 
Holnaposokról szóló kamarakiállítás, vagy egy-két Ady-kézirat. 
A műköröm-stúdió és a nemibeteg-gondozó pedig semmi más, 
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mint az „Ady emléke ellen elkövetett szentséggyalázás”, a 
forradalom szikrája szavaival.  

A püspöki ékesszólás másik ragyogó példáját idézném: „A 
vitatott projekt tulajdonosa a Kirányhágómelléki 
Egyházkerület, az objektum ötletgazdája pedig személy szerint 
én vagyok. Szellemi tulajdonomat és az ennek megvalósítása 
céljából megítélt pénzösszeget csak törvénytelen úton lehet elvenni 
tőlünk.” Idézet Tőkés László 2002. december 29-én keltezett 
leveléből, melyet Kiss Sándornak, a Mecénás Alapítvány 
kuratóriumi tagjának küldött. A levelet teljes egészében közölte 
a Partiumi Közlöny (2003. febr. 20.). 

Hogy is van ez? Ha Tőkés akar termálszállót építeni 
Érmindszenten, az Ady emlékének megőrzését és a nemzet 
épülését szolgálja, ha pedig a Mecénás építi ugyanazt 
Nagyváradon, akkor az ’koslatás pénzszerzés reményében’?  

Kőhöz legyen mérve a Mecénás Alapítvány elég hamar 
nyélbe ütötte az építkezést, erről a kezdet (Nagyváradon 
elkezdték az Ady Endre Kulturális Központ és Termálszálló 
építését. Krónika, 2003. aug. 2.) és a vég dátuma (Fölavatták a 
nagyváradi Ady Endre kulturális központot. Népújság, 2004. 
jún. 1.) győzhet meg. Persze-persze, a termálszállóra már nem 
jutott.  

 
Hogy mit hoz a jövő, azt majd megtudjuk. Még azt is 

elképzelhetőnek tartom, hogy Nagyváradon lebontják az 
épületet és téglánként átviszik Érmindszentre, hadd tanuljon 
tiszteletet haló porában is az a szemét Medgyessy-kormány.  

Az ügy egyik konklúziója: minden magyar kormány szeret 
úgy ajándékozni, hogy az ellenfélnek betartson (magyarán: 
politikai érdekből). Kár, hogy csak ennyire telik tőlük. Más 
kérdés, hogy a határon túl el-eltűnik az összeg egy része… 

Apropó adományozás: vajon hogy áll a temesvári Új 
Ezredév Református Központ építkezése? A második 
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alapkőletételkor mondta T. L.: „Nyolc évvel ezelőtt már letették 
az új templom alapkövét, de a terület tulajdonjoga nem volt 
tisztázott, ezért nem kezdődhetett meg az építkezés.” (RMSz, 
1998. dec. 18.) Felépült-e már? Megfordul-e benne ezer magyar 
honfi és német turista naponta? Miből fizetik a gázszámlát?  

 
A gencsi ügy  
Avagy: Báthori Gyula harca Tőkés Lászlóval – és viszont.  
Ez is egy olyan ügy, amellyel csak érintőlegesen 

foglalkozom, mert: 1. átláthatatlan, 2. terjedelmes, 3. 
ellentmondásos.  

Megpróbálom összefoglalni, egyúttal megadom az 
interneten elérhető forrásokat.84  

A Transindex összefoglalójával kezdem:  
„Ha az ellene szóló vádak igazak – és nagy valószínűséggel 

azok – Báthori Gyula volt gencsi református lelkész igencsak 
pályát tévesztett: ingatlanspekulánsnak kellett volna mennie. 
Ugyanis Szatmár megyében 25 ezer dollárért vett 150 hektár 
földet, majd ezt 130 ezerért adta tovább.  

A baj csak az, hogy mindezt nem vállalkozóként, hanem 
lelkészi minőségében tette, és az induló tőke sem az övé, hanem 
a gencsi egyházközségé volt. A háttér az, hogy a magyarországi 
Új Kézfogás Közalapítvány szinte egy évtizeddel ezelőtt 
támogatta a gencsi gyülekezet földtulajdonhoz jutását (mint sok 
más egyházközségét is). A 25 ezer dollár tehát pályázati 
(köz)pénz volt – ennek eltüntetését pedig sikkasztásnak hívják. 

                                                 
84 T. L. változata: tokeslaszlo.ro/dokumentumok; benne A gonoszok 
útja elvész… Gencsi kálvária 2005–2009 c. brosúra fotókópiája. – Báthori 
Gyula változatát lásd: gencs.cq.ro. – Blog és kommentárok: 
blog.roon.ro/ blogosz/ 2009/11/17/a-gencs-szindroma; valamint: 
sipos.transindex.ro/?cikk=440 (A gencsi lelkészbotrány háttere).  
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Ennek fényében teljesen logikus, hogy Báthori 
munkáltatója, a KREK illetékes testületei fegyelmi eljárás 
keretében kizárták őt a lelkészi karból, és végül fel is jelentették. 
A bűnvádi eljárás azóta is zajlik. Ám az érintett lelkész is perel: 
több mint 30 bírósági ügyben lett így érintett ő és a KREK. 
Báthori többek közt a szatmári bíróság munkaügyi 
kollégiumához fordult, így próbálva meg elérni állása 
visszaszerzését.”  

Összefoglalónak elégséges, ebből az olvasó megtudhatja a 
legfontosabb részleteket.  

Még hozzátenném: az ügyben további perek is futottak, pl. 
a KREK néhány lelkésze ellen, rágalmazásért stb. – 2009 
novemberében B. Gy. pert vesztett, az ügy lezárult, a lelkész 
kereshet magának állást és fedelet. 

 
Blogosz írása is összefoglalja az eseményeket, a maga 

stílusában:  
„Arról van szó ugye, hogy a Szatmár megyei Gencs 

településen az ottani református lelkész, Báthori Gyula 
összeveszett Tőkés püspökkel, s ebből nagy botrány lett. 
Állítólag valami nagy összegű, telekügyletből származó pénz 
van a háttérben, bár hivatalosan ezt sosem emlegették. Meg 
amúgyis csak a rossz nyelvek szerint van ez. Tehát vélhetően 
igaz. Itt azonban most a lényeg az, hogy a gencsi pap pert is 
indított Tőkésék ellen, amit el is vesztett – s azóta már nem is 
pap, a püspökség általa levizelt falai ráomlottak és maguk alá 
temették. (…) a Báthori–Tőkésék meccs esetében nehéz 
eldönteni, kinek van igaza, de az tény, hogy még akkor is 
lejáratja az ügyet a gencsi fél a szüntelen, mániákus 
szövegelésével, ha esetleg neki.”  

Az erdon.ro portálon kemény szövegek jöttek-mentek a 
gencsi üggyel kapcsolatban, ízelítőként (és a vita hangnemének 
megítélésére) egy rövid szöveget idéznék:  
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’Anonim’, 2009. nov. 16.: „Tőkés 42 pap élén palástosan 
kivonul Gencsre, be a templomba, imádkozni Báthori ellen. Na 
erről mondták a gencsi parasztok, hogy ökörfesztivál és Tőkés a 
főtulok, mert az élen vonult. A falusiak röhögték Isten szent 
tulokjait.”  

 
Végül a költői tehetséggel megáldott T. L. szavait idézem a 

Gencsi kálvária c. füzetke bevezetőjéből. A szövegből nem derül 
ki, hogy kit feszítettek keresztre.  

„… egyházi-kisebbségi kálvária, szívós és következetes jogi 
és politikai küzdelmünk végkimeneteleképpen, 
visszafordíthatatlanul a rendeződés útjára kanyarodott, és most 
már csak átmeneti idő kérdése, hogy a gencsi egyházközségben 
minden a helyére kerüljön, és – netalán – a tettesek, a felelősök 
is elnyerjék méltó büntetésüket.  

A gencsi kálváriáról és hatósági ostromzárról kíván 
összefoglalást nyújtani újabb kiadványunk. A benne foglalt 
dokumentumok és képek magukért beszélnek. És szólnak 
azokról is, akik Egyházunk hűséges szolgáiként a hatósági 
túlerő, a politikummal összefonódó román igazságszolgáltatás 
cinizmusa, a posztkommunista korszak magyar- és 
egyházellenessége, valamint az állandó megfélemlítések 
ellenére is hittel és állhatatossággal álltak ki és sorakoztak fel 
igaz ügyünk mellett.”  

 
Az előszóból azt is megtudjuk, hogy igazának védelmében 

a püspök úr Băsescu elnök közbenjárását kérte, „sőt 
Brüsszelben is felemeltük szavunkat a sorozatosan elkövetett 
törvénytelenségek és hatalmi visszaélések ellen”.  

Szűk két évtizeddel korábban az akkori temesvári 
segédlelkész is körbehordozta az igazság kardját, számtalan 
levelet fogalmazott és küldött szét, Ceauşescutól a nyugati világ 
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református fórumaig, melyekben felemelte szavát a sorozatosan 
elkövetett törvénytelenségek és hatalmi visszaélések ellen.  

Akkor lelkészként nem ért célt (Isten kegyelméből mégis 
győztesen hagyta el a küzdőporondot), most püspökként 
győzelemre vitte az igaz ügyet. Nyilván azért, mert – ahogy a T. 
L. által írt bevezető címe is fogalmaz –: ’A Mindenhatóhoz 
folyamodtunk’. Hja, ki Jézusnak öccse, könnyen érvényesül.  

Az ügynek (az erkölcsi és anyagi károk mellett) volt egy 
icipici haszna is: T. L. megtapasztalhatta, milyen érzés lehet az, 
amikor vajegy lelkipásztor éveken keresztül levelekkel 
bombázza az elöljáróját, s a nyilvánosság fegyverével próbálja 
meg a diszkreditálni a püspökét…  

 
Főiskola, egyetem  
Kezdetben volt egy Bolyai Tudományegyetem, amely 

néhány év után egyesült a kolozsvári román tannyelvű 
egyetemmel, ez lett a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE), 
amely azóta is Erdély legnagyobb és legjobb egyeteme. Volt és 
maradt a kolozsvári protestáns teológiai intézet (PTI).  

1990 után a politikusok a magyar kisebbség jövőjének 
biztosítékául az önálló magyar egyetemet is megnevezték 
(további ’kulcsfontosságú’ tényezők pl. az önálló bank és az 
autonómia). Mivel a parlamentben (és időnként a kormányban 
is) jelen lévő RMDSz nem tudta megvalósítani a magyarságnak 
ezt a reális igényét, felelős személyek önálló magyar oktatási 
intézmények létrehozásáról döntöttek. 

Ezek: a Sulyok István Ref. Főiskola (SIRF) és utóda a 
Partiumi Keresztyén Egyetem (PKE), valamint az EMTE 
Sapientia (Erdélyi Magyar Tudományegyetem).  

 
1990-ben, Tőkés püspök úr hathatós közbenjárásával 

alapították mag Nagyváradon a Sulyok István Ref. Főiskolát, 
ahol 1991-től nappali tagozatos szakok is működtek. Mester 
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Zsolt rektorsága idején indult az újságíró kar (1994 ősz). 1994-
ben kántorképző indult, 1995-ben közgazdasági–egyházi 
intendáns, 1996-ban zenepedagógia–egyházi zene szak indult 
be. – Az orsz. akkreditáló bizottság visszautasította a SIRF 
hittanári–jogi karát, ezért ott be kell szüntetni az oktatást. (EN, 
1995. aug. 16.) – A jogi fakultás betiltása nem az alacsony 
színvonal, hanem a hatalom kisebbségellenes politikájának 
következménye. A betiltás után a joghallgatók román nyelvű 
egyetemekre vagy más karokra iratkoztak át. (EN, 1996. febr. 7.) 
– A SIRF 280 hallgatója változatos helyszíneken folytatja 
tanulmányait, mivel a főiskolának nincs állandó épülete. (BN, 
1996. okt. 26.) – Sztrájkba léptek a SIRF diákjai, az oktatás 
színvonalát befolyásoló súlyos gondok miatt (könyvtár hiánya, 
kevés tanterem, a tanárok folyamatos változása). Szűcs István 
rektorhelyettes szerint a nehézségek fő oka az egykori ref. 
püspöki palota tisztázatlan vagyonjogi helyzete. (BN, 1997. okt. 
30.)  

„Ősztől beindul Nagyváradon a PKE, a SIRF utóda” – 
jelentette be Tőkés László. Az ökumenikus egyetemet a ref. 
egyház fogja finanszírozni (ui. a többi egyház elvetette a támogatás 
ötletét). Az ősztől 600 taggal induló egyetemnek a bejegyzés 
előtt álló Pro Universitate Alapítvány lesz a gazdája. Az eddigi 
hittanárképző karok mellett közgazdákat, szociális gondozókat, 
zene- és nyelvtanárokat is fognak képezni, tanítóképző 
kollégium is lesz. (Szabadság, 1999. júl. 19.) – A KREK elnöksége 
és a SIRF rektori hivatala tájékoztatást adott a PKE alapításáról. 
A tanügyi törvény módosítása nyomán az egyházi tanintézetek 
végképpen a magánoktatás keretébe szorulnak; önálló magyar 
tannyelvű egyetem alapítása egyhamar nem lesz lehetséges, 
ezért döntöttek arról, hogy a KREK keretében létrehozzák a 
PKE-t. (Szabadság, 1999. júl. 22.) 

Kérdés: miért vetette el a támogatás ötletét a többi protestáns 
magyar egyház? Az ok egy négybetűs szó: pénz. Ugyanis az 
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EREK, valamint az unitárius és evangélikus egyházak vezetői 
tudták azt, hogy nincs rá anyagi lehetőségük, mert az 
egyházkerületek kötelessége fenntartani a kolozsvári teológiát, 
s a fennmaradó anyagiak nem fedeznék a friss alapítású 
oktatási intézmény költségeit. Magyarán: tisztában voltak a 
korlátaikkal. Úgy gondolták: a lelkészképzésnek legyen 
prioritása, ha valaki jogot szeretne tanulni, az forduljon a 
meglévő civil egyetemekhez. – Ez a konfliktus később majdnem 
csődbe vitte a teológiát!  

Nem térek ki az RMDSz-szel folytatott oktatási vitára 
(kisebb kötet írható a témáról), inkább az említett egyetemek 
sorsát követem.  

A SIRF / PKE sorsa rövid távon biztosított, mert Orbán 
Viktor kormányfő fontos feladatának tekinti az intézmény 
támogatását. (Szabadság, 1999. aug. 23.) 

További szponzorok kellenek, ezért Tőkés László 
reprezentatív nagygyűlést hívott össze a PKE támogatása 
érdekében. (SzFÚ, 1999. szept. 4.) Nagyváradon tartották a PKE 
megnyitóját. Az ünnepségen Alföldi László főkunzul Orbán 
Viktor miniszterelnök nevében is támogatásáról biztosította az 
alakuló egyetemet. (BN, 1999. okt. 4.) – 2000. januárban 
megindult az akkreditációs folyamat is, májusban ideiglenes 
működési engedélyt kapott a PKE az orsz. akkreditációs 
tanácstól. (BN, 2000. máj. 31.) 

A PKE első végzősei ballagtak Nagyváradon. A szociális 
munkás – vallástanár; német nyelv – vallástanár; közgazdaság – 
intézményi menedzsment; tanítóképző – idegen nyelv; 
tanítóképző – kántor szakok nappali és levelező tagozatán 148 
hallgató végzett. A magyar kormány által egyetemalapításra 
juttatott 2 milliárd Ft-ból a PKE 390 milliót kap fejlesztésre. (BN, 
2000. jún. 12.) Az új tanévben 6 egyetemi és 3 főiskolai szak 
indul. (BN, 2000. okt. 2.) – Orbán Viktor miniszterelnök vágta át 
a PKE avatószalagját. (RMSz, 2001. okt. 6.) 
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Sikerek után bajok is következtek. – Nem ismerték el a PKE 
tanítóképzős végzőseinek oklevelét, mert a PKE nem kapta meg 
az akkreditációt erre a szakra. Az oktatási minisztérium 
megvonta a pedagógusképzés jogát a felsőfokú magánoktatási 
intézményektől, ezért helyi szinten a m. ny. tanítóképzés a 
nagyváradi állami egyetem előjoga lesz. (SzFÚ, 2002. márc. 23.) 
– Tőkés László és a PKE vezetősége azzal vádolta a BBTE 
vezetőségét, hogy ’politikai okokból’ nem fogadja a PKE 
tanítóképzős végzettjeit államvizsgára. Kása Zoltán (BBTE) 
elmondta: a vonatkozó tanügyi rendeletek miatt nincs más 
megoldás, mint hogy a végzettek beiratkozzanak a BBTE 
valamelyik tanítóképző főiskolájára, majd néhány különbözeti 
vizsga letétele és az utolsó év megismétlése után letegyék a 
záróvizsgát. (RMSz, 2002. ápr. 8.) – Ugyebár: vádaskodások 
helyett jobb lett volna megnézni az erre vonatkozó tanügyi 
törvénykezést.  

 
Közben az EMTE ügye is sínre került. – Kolozsváron az 

önálló magyar egyetem támogatását célzó alapítvány 
létrehozásáról tanácskoztak a történelmi egyházak püspökei. (Ha 
valaki megkérdezné, hogy miért nem az RMDSz alapította ezt, 
a válasz a következő: az RMDSz jogi személyisége távlatban 
bizonytalan, az egyházaké biztosabb. A vagyonnak pedig 
gazdája kell hogy legyen.) – A kezdeményezést szintén a 
magyar kormány karolta föl: kétmilliárd Ft támogatást nyújt az 
erdélyi m. egyetemi oktatás megteremtése céljából. (RMSz, 
1999. szept. 1.) (Ehhez közeli összeget utóbb is rendszeresen 
adtak az erdélyi oktatás támogatására.) – Kezdetben egy 
alapítványt kellett létrehozni, amely majd megalapítja az 
egyetemet. A tervek szerint az alapítványi egyetem székhelye 
Kolozsvárott lesz, több városban pedig kihelyezett karok 
lesznek. Idővel a PKE is integrálódni fog az egyházi alapítású 
egyetembe. (Háromszék, 1999. nov. 16.) – Bejegyezték a Sapientia 
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Alapítványt, megtartotta első hivatalos ülését a kuratórium. 
(Szabadság, 2000. ápr. 15.) – Az akkreditációs bizottság döntése 
nyomán ősztől beindulhat az EMTE csíkszeredai részlege. Az 
első szakok: vidékfejlesztés, könyvelés, gazdasági informatika. 
(Szabadság, 2001. máj. 8.) – Megalakult az EMTE ideiglenes 
szenátusa. (Szabadság, 2001. jún. 8.) – Az Akkreditációs 
Bizottság jóváhagyta az EMTE ideiglenes működési engedélyét, 
amelyet kormányhatározattal kell majd megerősíteni. 
(Szabadság, 2001. jún. 20.) – Az akkreditációs bizottság újabb 5 
szakot engedélyezett az EMTE számára és arról is döntött, hogy 
az erdélyi m. egyetem hivatalos neve Sapientia Egyetem legyen. 
[Az EMTE név is megmaradt a közhasználatban.] (Krónika, 
2001. júl. 3.) – Tonk Sándor ismertette az EMTE ősztől induló 
karainak struktúráját, a jóváhagyott helyek számát. 
Csíkszeredában 5, Marosvásárhelyen pedig 4 szakon indítanak 
20-25 fős csoportokat. (Szabadság, 2001. júl. 4.)  

Van-e rá igény? – Az EMTE 15 szakára, a meghirdetett 675 
helyre 879 felvételiző jelentkezett. Csíkszeredában pótfelvételit 
tartanak ősszel, mert ott nem teltek be a helyek; a PKE két 
szakán sem volt elég jelentkező. (Szabadság, 2002. aug. 5.) – Az 
egyes karok és szakok iránti idei gyér érdeklődést a rektor azzal 
magyarázta, hogy néhány szakot későn hirdettek meg, továbbá 
az is fékező erőként hat, hogy az EMTÉ-n felvételi vizsgát is 
tartanak, ellentétben sok más egyetemmel, ahol az érettségi 
jegyek és a középiskolai eredmények alapján veszik föl a 
hallgatókat. (Népújság, 2002. aug. 20.) – Ezzel kapcsolatban 
egyetlen adatot idéznék, amely szerint 2010 nyarán 34 magyar 
felvételizőből egyetlen jelentkező jutott be a bukaresti 
rendőrakadémián fenntartott m. helyekre. Vétek lenne 
általánosítani egy szál adatból, ezért egy bizalmas információt 
is hozzáfűznék: amikor a ref. teológiára száz diákot vettek föl 
évenként, akkor olyanok is bekerültek, akiknek olvasási 
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nehézségei voltak! Ez már figyelmeztet arra, hogy baj van az 
elemi és középfokú oktatással.  

Hátulütője is van az erdélyi m. egyetemeknek! Az 
anyaország oktatási minisztere bejelentette: az oktatási tárca 
ezután nem támogatja a határon túli fiatalok magyarországi 
tanulmányait. (SzFÚ, 2002. nov. 16.) No de ez még mind nem 
elég: a Bolyai Társaság közgyűlése arra a következtetésre jutott, 
hogy az EMTE sem oldja meg az erdélyi m. ny. felsőfokú 
oktatás gondját. (Krónika, 2002. dec. 9.) 

 
Elvileg sikeres tehát az akció: van egyetemünk, nem is egy, 

a tanári kar kutat és tanít, a diákok tanulnak, valami azonban 
nem úgy működik, ahogy azt elvárnánk. Ennek igazolására két 
’névtelen’ kommentárt idéznék egy internetes vitafórumról. 
Gonosz pára száll belőlük, de nem lehet eltekinteni tőlük.  

(30/31. sz. kommentár) Saci; 2010. május 26.  
Tőkés közéleti szerepet vállalt, s közéleti szerepléseiben 

olyan értékek mellett tette le a voksát, amelyeket élesen 
megcáfol a mostani viselkedése. [Utalás T. L. válóperére.] 
Nemcsak arról van szó, hogy erodálódott az elmúlt években 
(ami természetes lenne egy politikai szerepet vállaló esetében), 
hanem, hogy lejáratta magát. Ami nekem különösen fáj, az a 
PKE-n játszott szerepe. Egy istentelen fiatalt tett meg rektornak, 
aki éveken át szidta a református vallást és a hitet, s akinek a 
nagyravágyásánál csak a pökhendisége nagyobb. A lányom ott 
végzett német szakon és alig lehet egyetemhez hasonlítani. 
Magyarországon az ilyesmit gimnáziumnak nevezik. De Tőkés 
büszke rá, mert egyeteme van és dől bele a pénz. De vajon 
honnan? És nézzék meg az egyes szakokat: a román szak 
kifulladt, a német és az angol ugyanígy. A filozófián hiába 
vannak jó emberek, ha nincsenek diákok. A hitoktatóknál és a 
zenénél pedig iszonyúan gyengék. Ez a magyar egyetem?  

(32. sz. kommentár) Berek Imre; 2010. május 26.  
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Ne vicceljetek, akkora politikai biznisz a Tőkés egyeteme, 
hogy a királyhágómellékiek nem is álmodják. Meg merné 
kérdezni valaki a református egyházban, hogy honnan jön és 
mire megy a pénz? És hogy a magyar egyetemen miért vannak 
kulcspozícióban az adott szakhoz nem értő románok? Meg kell 
kérdezni az ifjú titán rektort [dr. János-Szatmári Szabolcs], aki 
életében nem csinált tudományt, de már professzor volt 
huszonévesen. (itthon.transindex.ro/?cikk=11535) 

  
Pénzgondok az egyetemekkel  
A Transindex, 2007. jún. 5-én közölt egy hosszabb riportot,85 

ennek rövid foglalatát adom alább.  
A három romániai magyar protestáns egyház – evangélikus, 

református és unitárius – által közösen működtetett 
lelkészképző intézet költségvetésének túlnyomó részét 
évtizedek óta a három fenntartó intézmény közösen biztosítja, 
nagyjából annak megfelelően, amilyen arányban az ő 
felekezetükhöz tartozó teológus hallgatók tanulnak az 
intézményben.  

A PTI anyagi helyzete 2005-ben és azelőtt sem volt túl 
rózsás. De komoly gondok igazából 2006-ban következtek be, 
ugyanis a fenntartó egyházak közül nem fizet a teológiának a 
KREK, melynek püspöke Tőkés László. A tartozás 150 ezer lejre 
rúgott tavaly (mintegy 45 ezer euró) – derül ki a PTI gazdasági 
bizottságának tavaly december 15-én tartott üléséről készült 
jegyzőkönyvből. Emiatt a tanintézmény 141. 971 lejjel tartozott 
a nyugdíjpénztárnak.  

A válsághelyzet abból látható, hogy a télen nem tudták 
határidőre kifizetni a Kolozsvár belvárosában, az Avram Iancu 
/ Bocskai tér 13. szám alatt található, impozáns épület 

                                                 
85 Csődközeli helyzet a kolozsvári Protestáns Teológián? A fő ok a 
Tőkés László vezette egyházkerület tartozása. 
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közüzemi számláit, melyek összesen 20.900 lejre rúgtak. Az 
elhúzódó tartozás azzal fenyegetett, hogy a szolgáltató a tél 
közepén elzárja a gázt vagy a villanyt.  

 
Miért nem fizet a KREK?  
Erre a kérdésre a KREK püspöki hivatalának főkönyvelője, 

Salánky Lóránt a gazdasági bizottság ülésén azt válaszolja, 
hogy figyelembe kell venni, a KREK szokványos bevételei mellé 
nem társultak egyéb bevételek, például ingatlanjövedelmek. A 
Pap Géza püspök vezette EREK – Salánky érvelése szerint – 
ilyen téren jobban teljesített, hiszen hamarabb jutott 1948–49-
ben elállamosított ingatlanai birtokába. [♦ Hogy miért áll jobban 
az EREK? Megkockáztatom: mert nem Tőkés a püspöke. Ennek 
két magyarázata is van: 1. T. L. nem intéző, megoldó típus; 2. a 
bukaresti hatalom ott tesz keresztbe a rebellis püspöknek, ahol 
lehet.] 

Salánky érveléséből kiderül, a Tőkés László vezette 
egyházszervezet sincs túl fényes anyagi helyzetben, ezért nem fizet. 
Így ’külső objektív okok miatt’ az egyházkerület arra 
kényszerült tavaly, hogy munkatársainak egy részét elbocsássa; 
év végén mindig adóssággal zárnak.  

A kerületi költségvetésből évi 160-170 ezer lejnél többet 
2007-ben nem tudnak a Teológiai Intézetnek fizetni – ismerteti a 
helyzetet a főkönyvelő, noha a PTI büdzséje 279.250 lejt (84 ezer 
euró) irányoz elő a KREK számára. Salánky szavaiból az derül 
ki, hogy a KREK az adósságot tovább görgeti maga előtt 2007-re 
is. Egyháztagjaitól a KREK 400 ezer lejt vételez be fenntartói 
járulékként az egyházközségek befizetései révén, így ebből az 
összegnek nem tudja a több mint felét, azaz 280 ezret a PTI-re 
költeni – ad magyarázatot minderre a főkönyvelő, hozzátéve, 
hogy 2006-ban még 50 ezer új lejre számíthat Nagyváradról a 
PTI.  
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„A Királyhágómellék támogatási hiányának kérdése 
megkerülhetetlen. Ilyen támogatottsági hiánnyal az intézet 
működésképtelen. A jelen helyzet valóban elfogadhatatlan, 
hiszen most már havonta fenyeget a veszély, hogy 
megszüntetik a PTI épületének gázszolgáltatását” – jelenti ki az 
ülésen szintén jelen lévő volt rektor, Kovács L. Attila 
evangélikus teológiai tanár. – Az EREK nem tartozik a 
teológiának, ez viszont még nem oldja meg a PTI költségvetési 
gondjait.  

A riportban szó esik még a Tálentom alapítványról, melyet 
a PTI támogatására alapítottak, de ezt nem részletezem, a jelzett 
internetes portálon megtalálja az érdeklődő olvasó.  

A történethez tartozik, hogy a KREK jótékonysági 
hangversenyt szervezett Budapesten a PTI megsegítésére. Az 
esemény beharangozójaként Tőkés László azt nyilatkozta a 
Kossuth Rádió Vasárnapi újság c. műsorának, hogy a segítség 
azért kell, mert a teológiának „magánegyetemként kell önmagát 
fenntartania”. (A püspök arról nem beszélt, hogyan 
biztosítanának a jókékonysági akciók anyagi stabilitást.)  

A büdzsé körüli bajok egyik oka az, hogy a PTI „büszke 
arra, hogy a kommunizmus idején is őrizte függetlenségét”. T. 
L. a nagyszebeni szász evangélius lelkészképzőt említette, mely 
a Szebeni Állami Egyetem kötelékébe lépett be; legutóbb a 
Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Akadémia 
lépett be a BBTE szervezetébe, annyira ellehetetlenült 
anyagilag. Azonban a PTI nem akarja ezt az utat választani – 
magyarázta Tőkés.  

„Még a kiegyezés utáni időszakban sem váltunk állami 
egyetemmé, most pedig fontos, hogy egyházunk autonómiája 
és a lelkészképzés önállósága megmaradjon, hiszen olyan fajta 
felsőoktatási rendszer van kialakulóban Romániában, amely 
egyáltalán nem a magyar oktatás önállósága felé mutat” – 
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magyarázta Tőkés László. „A teológia fenntartása így a 
közadakozásra marad” – hangoztatta a püspök a műsorban.  

Ezt értem, csak azt nem, hogy miként fogja eltartani a hívők 
serege a túlköltekező egyházi intézményeket. Egy olyan 
országban, ahol a ref. egyházi intézmények autonómok ugyan, ám 
a hívők hozzájárulása az állam sanyarú gazdasági helyzetének 
függvénye.  

 
Akik gyakorlatiasabban gondolkoznak  
Az imént szó esett a szász evangélikusok és a katolikusok 

magatartásáról, akik – úgymond – föladták az autonómiájukat. 
Nézzünk bele az erről írt cikkbe is. 
(penz.transindex.ro/?cikk=5725; 2007. jún. 19.)  

Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek 
döntése nyomán a katolikus teológia beolvadt a kolozsvári 
központú BBTE-be. Az érsekség szerint a lépésre a főiskola 
működtetésének anyagi nehézségei miatt volt szükség, ugyanis 
a katolikus egyházszervezet szerint „ez az egyetlen módja 
annak, hogy papjaink államilag is elismert oklevelet, 
kispapjaink ösztöndíjakat szerezhessenek, valamint különféle 
akkreditált posztgraduális képzéseken vehessenek részt”. 
További érv volt, hogy az integráció csupán a főiskola szervezeti 
rendjét érinti.  

Ennek nyomán tavaly augusztusban vita alakult ki a 
katolikus és a protestáns egyházak között. A legélesebben 
Tőkés László nyilatkozott, kifejtve, hogy a kolozsvári PTI-t is 
többször felkérte a BBTE, hogy csatlakozzon az állami 
egyetemhez, ezt azonban valamennyi alkalommal 
visszautasították. Kérdésesnek tartják ugyanis, hogy „ez a lépés 
hasznos lenne az erdélyi magyar anyanyelvű önálló 
felsőoktatási intézményrendszer kiépítéséért folytatott 
küzdelem szempontjából”.  
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Láthatjuk: a KREK püspöke konokul védi a magyar 
protestáns (anyagi) függetlenséget, ezért csak dicsérni lehet. 
Ámde elfelejti, hogy a csődnek részben ő az okozója: a SIRF / 
PKE alapításával és fenntartásával a KREK forrásai kimerültek, 
nincs mód hozzájárulni a kolozsvári teológia fenntartásához is. 
Ha lemondana a nem túl sikeres PKE fenntartásáról (amely 
szintén nem autonóm, mert magyar kormánytámogatást is 
élvez), akkor legalább a PTI megmaradhatna. Nem, ő kitart az 
elvei mellett. Mivel képtelen a kompromisszumokra, hát nem is 
lesz változás.  

A ’konzervatív’ katolikusok pedig – ésszerűen viszonyulva 
a kényszerítő körülményekhez – ’föladták a végvárat’, viszont 
megmentették a teológiájukat. Kompromisszumot tudtak kötni, 
mint a jó diplomaták. A rossz diplomata Tőkés pedig – 
példátlan módon! – körlevélben üzengetett a katolikus 
espereseknek (bővebben lásd a Nemes gesztus c. morfondírt).  

A Transindex cikke további adalékokat szolgáltat a pénzek 
eltérítéséről: „Ha a KREK anyagi helyzete ilyen, akkor például 
miért avatott tavaly az intézmény emléktáblát Nagyváradon, a 
rogériuszi templom falán ’mintegy hatmillió meg-nem született 
keresztény magyar gyermek emlékére’. Az akció információink 
szerint megközelítőleg 30 ezer lejt emésztett fel. (…) arra is rá 
szoktak kérdezni, független jelöltként [2007-ben] miből 
finanszírozza T. L. európai parlamenti indulását?” 

A kérdésre válaszolni nem tudok, nem is kívánok, van neki 
lelkiismerete, majd elszámol egyszer vele.  

 
Az EMTE pénzügyeiről (részlet egy hosszabb cikkből86) 
 

                                                 
86 T. Sz. Z.: A Sapientia–EMTÉ-ről – a kíméletlen tények nyelvén. 
(Szabadság, 2008. máj. 3.) 
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Az erdélyi magyar történelmi egyházak patronálása alá 
helyezett Sapientia-EMTÉ-nek megvolt a maga eredendő bűne. 
Annak idején, az első botrány kirobbanását követően, a sajtó 
részletesen ismertette, hogy a székelyföldi szállodaprivatizáció 
mintegy hatmillió dollárjának mi volt az útja-sorsa, s hogy az 
intézményt beindító programirodák mekkora összegeket 
emésztettek fel, gyakorlatilag számolatlanul.87  

Csak az nem derült ki, hogy az eltűnt pénzekből mennyi 
jutott magánzsebekbe, esetleg pártkasszába. Aztán a dolgok 
mederbe kerültek: az egyetem a hazai állami felsőoktatáshoz 
képest csaknem dupla béreket fizetett, a közbeszerzési 
kötelezettségekről megfeledkezett, ötletszerű fejlesztésekbe 
bocsátkozott, s eközben várta évente az újabb pénzeket 
Budapestről. 

A mítosz szerint az Orbán-kormány évente kétmilliárd 
forintot küldött. Az igazság az, hogy egyik kormány sem utalt 
át kétmilliárdot évente a Sapientiának. Az ténylegesen átutalt 
összegek a következők (millió forintban): 2000 – 1850,90; 2001 – 
1895,50; 2002 – 1687,10; 2003 – 1837,05; 2004 – 1448,72; 2005 – 
1746,59; 2006 – 1380,01; 2007 – 1278,79; 2008 (január-március) – 
483,74.  

2008. április elsejéig tehát a magyar költségvetés összesen 
13.608,40 millió Ft-tal finanszírozta az EMTÉ-t. Ennek az 
összegnek az 5,81%-át a kolozsvári, 24,87%-át a csíkszeredai, 
26,93%-át a marosvásárhelyi karok, 25,98%-át pedig a PKE 
kapta meg. Az összegből a Sapientia Alapítványi Iroda 3,38%-
ot, az egyetem rektori hivatala 7,05%-ot, a Kutatási Programok 
Intézete pedig 4,87%-nyit emésztett fel. 

Az EMTE működését többször átvilágították. Az egyik 
legszakszerűbb auditálást 2004 elején a Dr. Antal Kft., a 
legutóbbit pedig a Providentia Kft. végezte. A mindeddig 

                                                 
87 Lásd A klientúra költség-vonzatai c. alfejezetet. 
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bizalmasan kezelt jelentésekből kiderül, s az átvilágítók 
számára is egyértelmű volt, hogy az intézményben rengeteg 
visszaélés történt. Szerződések maradtak lezáratlanul, a 
szerződött összegek jelentős részét pedig nem számolták el. A 
finanszírozásban nem valósult meg az, amit az EMTE már 2000-
ben az alapító okiratban felvállalt, hogy ti. az egyetem 
finanszírozásához a magyar költségvetés mellett az alapító 
erdélyi egyházak, önkormányzatok és közösségek is 
hozzájárulnak, de más forrásokat is igyekeznek bevonni. A 
későbbiekben maradt kizárólag a magyar állam. Olyan 
mértékben támaszkodtak Budapestre, hogy az egyetemen jó 
ideig pályázási tevékenység sem folyt, s az intézmény semmit 
sem tett annak érdekében, hogy az óhajtott önálló egyetem 
eltartásához legalább az egyre jobban izmosodó erdélyi magyar 
vállalkozói réteg járuljon hozzá. 

Az egyházak nemhogy nem járultak hozzá az általuk 
patronált egyetem finanszírozásához, de a magyar állam 
pénzén vásárolt és/vagy felújított ingatlanaikat is busás bérek 
ellenében adták ki az évek folyamán az egyetemnek, azaz 
szintén a magyar államnak. Példa erre a nagyváradi eset, ahol 
az EMTE évi 5000 eurót fizetett bérként az egyházkerületi és 
egyetemi székházért, 4000 eurót az Arany János Kollégium régi 
szárnyáért, csaknem 15 ezer eurót a Mihai Viteazu utca 3. szám 
alatti ingatlanért. Kolozsvári példa a Déva utca 19. szám alatti 
ingatlan, amelyért a magyar állam havi 390 ezer forintnyi bért 
plusz üzemeltetési költséget fizet szintén a református 
egyháznak. 

Az egyházvezetők sem jártak rosszul. Tőkés László püspök, 
mint a PKE vezető testületének elnöke ’irányítóként’ havi 4000 
lejt inkasszált, Kató Béla kuratóriumi elnök pedig havi 450 ezer 
Ft-nyi bért vett fel. Éveken át tetemes pénzek kerültek olyan 
kuratóriumi tagok zsebébe, akik még az ülésekre sem jártak el, 
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de persze olyan egyetemi vezetők is megszedték magukat, akik 
az intézményt később otthagyták. 

Még a Fidesz-kormány egyik vezető tisztségviselője, 
Misovicz Tibor is kénytelen volt beismerni: a helyzet 
tarthatatlan. A Magyar Kisebbség 2006. évi Sapientia-számában 
írta: „Az egyházaknak előbb-utóbb meg kell fogalmazniuk saját 
intézményeik és közösségeik szempontjából fontos igényeiket, 
cserében viszont éves finanszírozást vagy vagyoni támogatást 
kell nyújtaniuk.” Misovicz szerint az egyetem hosszú távú 
finanszírozását csak úgy lehet megoldani, ha valóban több lábra 
állítják, s fenntartásában az egyházak, mint alapítók részt 
vesznek. 

(…)  
Mindeközben az egyetem több szakán olyan kétes minőségű 

oktatás zajlik, ami néhol vidéki főiskolák szintjére emlékeztet, 
semmint arra az elitképző egyetemi intézményére, amellyé az 
EMTÉ-nek 14 milliárd forintból mára válnia kellett volna. 
Vannak persze dicséretes kivételek is, amelyek azonban félő, 
hogy a továbbiakban is – akár sikeres akkreditáció esetén is – 
csak az általános szabályt erősítik majd. 

 
Tanulság ezúttal sincs, a vélemények pedig továbbra is 

megoszlanak.  
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MAGÁNÜGY 
 
A válóper 
„A nemzeti lét három alappillére: család, templom, iskola.”  
(Tőkés László; RMSz, 1991. szept. 7.)  
Nagyon is jól tudom: az is a magánélethez tartozik, ha 

valaki megcsalja a házastársát, s az is, ha elválik tőle. 
Magánügy, intézzék.  

Ámde, mi történik akkor, ha az illető férj: 1. a KREK 
püspöke, 2. az erdélyi magyarság ’zászlóvivője’ és ’erkölcsi 
példaképe’, 3. VIP és celeb, akinek minden lépését éberen 
követi a sajtó, 4. letagadja a csillagokat is az égről?  

Hát akkor az történik, hogy nem csupán három napig – a 
csodák szavatossági ideje –, hanem egy hétig cikkeznek róla a 
hír- és bulvárlapok, s egy hónapig az internetes vitafórumok. 
Utána a közvélemény lecsillapodik, a felek zárt tárgyalást 
kérnek, az ügyvédek kasszíroznak stb. Sokkal kisebb a felhajtás 
Erdélyben, mint volt annak idején Amerikában, amikor – 
valamely félrelépése okán, és az azt követő hamis bírósági 
esküje miatt! – Bill Clintont is kikezdte a sajtó. De hát, tetszik 
látni, ilyen a világ: hiába magánügy, ha egy világhatalom 
protestáns elnöke is belebukhat valamely flörtbe. Tiger Woods 
(golfbajnok és vezérbika) nem bukott bele a kajtárságába, 
csupán annyi történt, hogy hónapokra visszaesett a 
népszerűségi indexe. Ennél nagyobb baja László atyánkfiának 
sem lesz (a vagyon-megosztást most ne részletezzük, mert 
magánügy), de úgy vélem, az ő esetében körülményes lesz 
visszatornászni a pontveszteséget. Az senkit se vigasztaljon, 
hogy amennyit vesztett a polgári erkölcsök terén, annyit nyert a 
bulvár oldalán, mert nem ugyanaz. Erdély remélhetőleg még 
nem áll ott, mint Budapest…  
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Kezdetben volt egy boldog házasság, amelyben az asszony 
és a férje támaszai, segítői voltak egymásnak. Erre így 
emlékszik T. L.: a menyői vallatások (1989. dec. 17–21.) idején 
„erősödött meg a feleségem, tehát az ellenállásban talált 
magára. Nagyon ügyes volt.” (Sáfrán: 76.)  

A temesvári események idején Máté még csak hároméves 
volt, s amikor eljutott abba a szép korba, hogy megírhatta az 
emlékeit, akkor meg is tette. (Arról most ne kezdjünk vitát, 
hogy mennyire megbízhatóak lehetnek egy hároméves 
gyermek emlékei…) 

Rövid részlet Tőkés Máté Egymás tükrében c. könyvének 
ismertetőjéből: „A szerző e könyvet az édesanyja helytállásának, 
hősies kiállásának megörökítésére szánta, akinek a lelki tusájáról, a 
szerető édesanyáról és az odaadó feleségről fest méltó képet. A hatóság 
igyekezett elhallgatni Tőkés Lászlóné Joó Edit hősies kiállását a 
férje oldalán, hiszen a diktatúráknak nincs szükségük hősökre, 
mert csak egy hőst ismernek el: a diktátort. Ugyancsak 
méltóképpen ábrázolja a szűkebb és tágabb család tagjait, akik 
aggódtak értük, és halált megvető bátorsággal küzdöttek László 
családjáért.”88  

 
Haladjunk időrendben  
Szóbeszédre nem adunk, merthogy polgári körökben az 

nem beszédtéma, hogy ’ki–kivel–hol–mikor–hányszor–miért?’, 
de ha valamiről sajtócáfolat születik, az már nem üres duma.  

 
Házasságtöréssel vádolják Tőkést  
A KREK Igazgatótanácsi Hivatala nyilatkozatban cáfolta 

Tőkés László püspök sorozatos házasságtöréseiről a nagyváradi 
román sajtóban megjelent hírt, amelyet több bukaresti román 

                                                 
88 www.muveszetek.hu/napsziget/akt-614.htm; 2005. aug. 14.  
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nyelvű napilap is átvett. A közleményben leszögezik: 
„Felháborodva értesültünk arról, hogy a nagyváradi Vest 
napilap, majd pedig ennek nyomán az Evenimentul zilei és az 
Adevărul című országos napilapok nemtelen támadást intéztek 
Tőkés László püspök, az RMDSz tb. elnöke személye ellen. A 
valótlan, pikáns történetek feltálalásával a hazugságok újabb tárházát 
nyitotta meg a honi botránysajtó. Legutóbb Emil Constantinescu 
államelnök lejáratásán ügyködtek, most pedig egyházunk első 
őrállója, Tőkés László püspök befeketítésére szövetkeztek.” 

A bukaresti Adevărul cikke szerint felesége érte tetten a 
Királyhágó-melléki református püspököt, aki hivatali 
íróasztalán egy „világi hölggyel szeretkezett”. Az ellenzéki lap 
a nagyváradi Vest információira hivatkozva azt állította, hogy a 
félreérthetetlen helyzetben lévő püspökre felesége nyitott ajtót. 
Az asszony állítólag azonnal nagyjelenetet rendezett, amin – a 
román lap cikkírója szerint – nem is lehet csodálkozni, hiszen 
férje, „a reverendás Casanova” [reverenda helyett palást 
értendő!] már nagyon sokszor megalázta. A püspök 
félrelépéseiről állítólag az RMDSz-vezetőknek is tudomásuk 
van, s azokat a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) is figyelemmel 
követte, amely a bizonyítékait „nagylelkűen átadta mind a 
püspök feleségének, mind pedig az egyházi elöljáróknak, illetve 
Tőkés RMDSz-en belüli ellenfeleinek”. A lapok egy állítólagos 
korábbi botrányt is felelevenítenek, amelyben a püspök 
partnere egyházi személy felesége volt. Az afférnek „válóper és 
a felszarvazott férj elköltözése lett a vége” – állítja az Adevărul.89 

 
Bő tíz év után elindult a lavina, egyelőre csak internetes 

szinten.  
 

                                                 
89 www.hetek.hu/kulfold/199902/hazassagtoressel_vadoljak_tokest; 
1999. febr. 27.  
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Tőkés László feleségének tulajdonított levél  
kering egy magyar nyelvű hírportálon, mely Tőkés László 

és felesége közötti meg nem értésről szól.  
Tegnapi nagyváradi sajtótájékoztatóján Tőkés László 

bemutatott egy levelet, amelyet állítólag a feleség, Tőkés 
Lászlóné Joó Edit írt a KREK presbitériumának90 és az 
egyházközségi elnökségnek. A levelet egy Gerzson Gerzson, 
vélhetően álnevű személy küldte el elektronikus levél 
formában. Az írást a kuruc.info nevű magyar nyelvű hírportál 
leközölte a következő címmel: Levél: Tőkés felesége elhatárolódik a 
komcsikkal lepaktált férjétől. A július 24-én keltezett levélben az 
áll… [lásd alább].  

(…) „Szinte testi fájdalmat okoz az a rengeteg támadás, ami 
személyemet éri, de próbálom méltósággal elviselni ezeket a 
dolgokat” – fogalmazott Tőkés László, aki úgy véli, hogy a 
temesvári események közeledtével az effajta támadások megsokasodnak 
és talán a közelgő elnökválasztás is kiváltó oka lehet ezeknek a 
mostmár a családját sem kímélő akcióknak. Arra a kérdésünkre, 
hogy tervez-e konkrét lépéseket a kuruc.info ellen, Tőkés László 
NEMmel válaszolt, majd hozzátette: „külön ügyosztályt kellene 
létrehozni az EP-irodában, ha minden támadásra külön akarnék 
reagálni.”91 

                                                 
90 A levél címzése csonka, ui. nem pontosít, hogy melyik egyházközségi 
elnökségnek szól. Az idézett cikk a KREK-et említi címzettként, de az 
Egyházkerület nem azonos az Egyházközséggel. A Bihari Ref. 
Egyházmegye Tanácsának 2009. aug. 28-án kelt leveléből megtudjuk, 
hogy a címzett a temesvári egyházközség. Ezt igazolja az ÚMSz, 2010. 
márc. 30-i cikke is. 
91 http://stud-theol.blogspot.com/2009/08/tokes-tamadasok-
ossztuzeben.html; 2009. aug. 5. – Megjegyzés: a kuruc.info hírportálról 
azután eltávolították az anyagot „miután több megkeresés is érkezett 
hozzánk, melyek azt állították, hogy a levél hamisítvány”. 
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Tőkés Lászlóné levele (2009. júl. 24.)  
Nagytiszteletű Egyházközségi Elnökség!  
Tisztelt Presbitérium!  
Köszönettel vettem a KREK Nőszövetségének 

konferenciájára szóló meghívót, amely alkalomból 
megemlékeznek az 1989-es Temesvári forradalom 20 éves 
évfordulójára is, hosszú vívódás után sajnálattal jelentem be 
távolmaradásomat a következő okokból kifolyólag.  

Sem most június [helyesen: július] 25-én, sem ez év december 
15-én nem óhajtok részt venni férjem Tőkés László társaságában 
évfordulós megemlékezésen, aki egykori hősies kitartásomat és 
messzemenő önfeláldozásomat a későbbi 20 év alatt 
számtalanszor meggyalázta.  

A következmények felelős tudatában kijelentem, hogy nem 
érdemelte meg akkori helytállásomat és végletekig menő odaadásomat! 
Vele és érte még egyszer ezt az áldozatot nem vállalnám. 20 év 
hallgatásának a leomlott falai alól kiszabadulva döntöttem a 
levél megírása mellett. Tőkés László 1989-ben lebontotta a 
’hallgatás falát’, de az is igaz, hogy felszabadulásunk után a 
házasság falát bontotta le, mert minden társi kötelezettséget 
korlátozásként, falként élt meg, engem hitvesként folyamatosan 
mellőzött és megalázott. Tette ezt publikusan is, gátlások 
nélkül.  

Nem óhajtok jelen lenni a december 15-i megemlékezésen, 
magasrangú magyarországi és nyugateurópai meghívottjai 
társaságban, minekután másfél éves [EU-képviselői] 
mandátuma ideje alatt egyszer sem vállalt feleségként 
Brüsszelben, mondván, hogy nincs mit ott keresnem (!). Tavaly 
ősszel kijelentette, hogy legfeljebb akkor mehetek az 
évfordulóra, ha meghívót ad (!).  

További kijelentései szerint engem rég elfelejtettek, még a 
nevemet sem említik már, mintha soha nem léteztem volna. 
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Jogosnak érzem távolmaradásomat minden megemlékezésről, 
mert továbbra is csak a céljai elérésére használna fel.  

Bizonyára emlékszik arra a tisztelt presbitérium, amikor a 
89-es novemberi betöréskor engem küldött az ajtóhoz, hogy 
megvédjem. És arra a későbbi mozzanatra is, amikor az 
Egyházközség vaskasszáját – benne akkori vagyonával – én 
rejtettem el a sekrestyében. Kimentettem őt a bajból, védtem a 
büntetőjogi eljárás és sikkasztás vádja alól. Bizonyára senkit a 
hajdani szemtanúk közül nem kell meggyőzni, mit jelentettem 
várandós feleségként és családi háttérként férjem mellett. Ennek 
ellenére az elkövetkező években személyemet ejtette és 
mellőzte. Hátat fordított nekem is, mint megannyi temesvári 
bajtársnak, viszont felhatalmazásunk nélkül képviselt bennünket 
külföldön és belföldön, egyéni érdemként tüntetve fel mindazt ami 
közös verejtékezés terméke volt. Az amerikai Truman–Reagan 
szabadságérem odaítéléséről a sajtóból értesültem, arra sem 
méltatott, hogy személyesen közölje a magas kitüntetés hírét.  

A jelenben maradék családi életünket is felszámolta, 
magamra hagyott, a magányba taszított, kiköltözött külföldre, 
és saját különutas életét hivatalosan megalapozta. Mindezeket 
azért írom le, hogy tudják meg az igazságot és ne mondhassa el 
rólam, hogy nem érdekelnek a közügyek és a közszereplés. 
Ahogyan annak idején az elnyomó rendszer elleni veszélyes 
harcában támogattam, úgy az elmúlt 20 évben is támogattam 
volna a munkában.  

Temesvár sokat jelentett az életemben, úgy őrzöm meg a 
gyülekezetben eltöltött éveket, mint fiatalságom drága 
időszakát.  

Szeretettel küldöm üdvözletemet minden régi és kedves 
ismerősnek. Isten áldja a gyülekezetet és az igazak emlékezetét!  

Tőkés Lászlóné Joó Edit s. k.  
Nagyvárad, 2009. július 24.  
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Két nap után megszületett az első szimpatizáló levél, 
Stoffán György tollából, de ez inkább csak a Kurucinfo nevű 
hírportál szidalmazásával foglalkozott.  

 
„Kurucos” labanckodás – avagy Tőkés László és Edit asszony 

védelmében 
Minden határon túl megy az az ocsmány és aljas levél, 

amelyet úgy adott közre a Kurucinfo, mintha Tőkés László 
hitvese, Edit asszony írta volna. A férje gyalázásától sem 
mentes levél azonban mindössze a magyarság elleni újabb támadás, 
semmi egyéb. Csak az a tragédia, hogy ez ismét – mint a Tempfli 
püspök úr elleni kirohanás – a Kurucinfón jelent meg. Illetve 
nem tragédia, csak bizonyíték arra, hogy a Kurucinfo inkább 
amolyan labancinfo, vagy kuruc, csak labanc pénzen. Ugyanis 
ennyi primitívséget egy levélben csak olyan elmeháborodott és 
műveletlen ember írhatott le, akinek fogalma sincsen a tényekről, a 
valóságról.  

Nem érdemes ezt az önmagát minősítő kommunista 
förmedvényt elemezni, de amely levélben a református püspök 
felesége a „sekrestyéről” ír, és a megszólítás a levél elején az 
„egyházközségi elnökséghez” szól… – hát a legkevésbé sem 
tűnhet hitelesnek… [♦ Az Akadémiai Kiadó Művészeti 
kislexikona szerint a „sekrestye = a keresztény templomok 
szentélye mellé csatolt helyiség a szertartáshoz szükséges 
ruhanemű és egyéb felszerelés megőrzésére”, tehát ezt a kisebb 
termet a reformátusoknál is sekrestyének nevezik. Távolról sem 
jelenti az S. Gy. által föltételezett hamisítás egyik jelét.] Talán 
egy jobbikos dühös ember írta, talán egy liberális, vagy 
kommunista moslékkeverő? Mindegy. Ám az indíték világos: 
meggyalázni családostul azt az embert, aki ma hiteles, aki ma is azt az 
utat járja, mint ezelőtt húsz évvel, s számára a megbékélés és a magyar 
nemzet sorsa a legfontosabb, nem pedig egymás rugdosása és az 
ellenségeskedés. [♦ Ha azt mondom, hogy a levél írója túlságosan 
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indulatosra vette a fazont, akkor csak nagyjából jellemeztem. 
Ilyen védőpajzsok születnek abból, ha az ember fia nem a 
tényekre, hanem az érzelmeire és a pontatlan értesüléseire 
hallgat.]  

Edit Asszony nevét felhasználni efféle aljas politikai 
csörtéhez, azt jellemzi, aki a levelet megírta, és azt is, aki 
közzétette. A levél alatti aláírás is nevetséges, hiszen aki ismeri 
Tőkés László aláírását, az tudja, hogy abból vétetett ez a hamis 
hitvesi szignó, Edit kiegészítéssel.  

A Kuruc tehát a nemzeti célokat és a nemzeti egységet, 
valamint a kereszténységet ássa alá, amikor ilyen ostoba, és 
draskovicsos hazug nemzetellenességgel rukkol elő. S teszi ezt 
úgy, mint egy hülyegyerek, hiszen az anyag elé a következőket 
írták: – „Az alábbi levelet küldte szerkesztőségünkbe egy 
olvasónk. Bár nem sikerült biztosra leellenőrizni az információt 
mégis, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a levél eredeti, azaz 
Edit, Tőkés László felesége írta, s az abban megfogalmazottak is 
valósak lehetnek, tekintve a püspök úr utóbbi időben kifejtett 
ellentmondásos tevékenységét.” 

(…) [♦ Egy további bekezdés a Kurucinfó szapulásával telt.]  
Engem különösen rosszul érint e gyalázkodás, hiszen Tőkés 

Lászlót több, mint két évtizede ismerem, s a legnagyobb 
életveszélyes kihívások idején is sokszor voltam Temesvárott. 
Személyesen tapasztaltam meg kiállását, gyermeki és hitvese iránti 
tiszteletét, odaadó szeretetét. Nekem soha nem az akkor várandós 
Edit Asszony nyitott ajtót, és ezerszer hallottam Tőkés Lelkész 
urat, amikor féltő szeretettel intette hitvesét, ha ő is ki akart 
kísérni eljöttömkor az ajtóig. Igaz, nem kell bizonygatnom sem 
Tőkés László emberi, papi és hazafias nagyságát, mint Edit 
Asszony férjét mindenben támogató és szerető hitvesi hűségét 
sem. Aki ismeri őket, az tudja, hogy a labancinfó most ártani akart, de 
nagyon és sokat. Nem várom el tőlük, hogy töröljék ezt a 
szennyet, hiszen úgysem teszik meg, mert a parancsnak nem 
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lehet ellenszegülni. És ez a ma kikerült aljasság bizony minden 
jel szerint parancsra íródott és lett a labancoknál publikus. (…)  

Stoffán György, a Kárpáti Harsona és az UDK munkatársa, 
az Európai Idő főmunkatársa 

(stud-theol.blogspot.com/2009/08.html; 2009. aug. 7.)   
 
Újabb internetes bejegyzés, 2009 szeptemberéből, amikor 

már többet lehetett tudni a dologról.  
 
Blogosz: Szentség/törés 
Feltűnően és jelenségszámba menően kevés szó esett arról a 

sajtóban, hogy Tőkés László a saját kezével kezdte meg elásni 
magát. 

Itt azonban nem is annyira arról van szó, hogy a média 
gyanútlanul elment volna a téma mellett, hanem arról, hogy 
nagyrészt szándékosan elhallgatja. Pedig lényegében páratlan 
fordulat az, hogy kiderült: Tőkés immár a saját családját is teljesen 
hülyére veszi, és a nejéről is a szemébe hazudik a közvéleménynek.  

Mi is a történet? Nos, ahogy már írtam róla, Tőkésné Joó 
Edit levelet küldött egyes egyházi fórumoknak [♦ konkrétan: a 
temesvári egyházközség presbitériumának; ám a levél, egy 
harmadik személy közreműködése révén, fölkerült a 
világhálóra], amelyben rendkívül diplomatikusan, mégis 
abszolút közérthetően kifejti: elege van abból, hogy a férje 
állandóan csalja, háttérben tartja, igyekszik befogni a száját is, 
ráadásul lényegében Brüsszelben teljesen külön életet alakított 
már ki magának (meg másnak). A levél megszületésének oka, 
hogy annak írója tudatja: a felsorolt okok miatt nem akar 
bizonyos egyházi rendezvényeken megjelenni férje 
társaságában. 

Nos, erről a levélről nagyon sokan sosem értesültek volna, ha 
maga Tőkés László nem kezd el hazudni róla. Az ugyan sok éve 
köztudott, hogy nem éppen keresztyéni életet él, de ez a magánügye. 
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Viszont ott elszúrta, amikor – a nyilvánosság elé lépve, s 
mellébeszélve – közüggyé tette. Tőkés ugyanis sajtótájékoztatón 
lobogtatta meg a levelet, amelyről azt állította, hamisítvány, és a 
családja ellen irányuló támadás. 

Ám ahogy már jeleztem, meg ahogy azt például Pavtsi92 is 
közli, (le)épülésünkre, kiderült: a levél igenis valódi. 

Így pedig már ez az egyik legdurvább botrány, ami Tőkést 
implikálja. 

Micsoda cinizmus, hogy egy egyházi vezető, aki ráadásul 
politikus is, egyszerűen birkának nézi a közvéleményt, valamint a 
saját családját. Immár nyilvánosan is megtagadta ezzel két 
évtizednyi, véget nem érő prédikációit és szövegeléseit az 
erkölcsiségről, a következetességről, a keresztyéni 
magatartásról. Egyáltalán: mindarról, amit saját imázsaként 
felépített. 

Nagyon kemény: egy püspök (vagy jelenleg csak 
árnyékpüspök), aki paráználkodik és utána a sajtónak nyílt színen 
hazudik. És nyilvánosan megalázza még a nejét azzal is, hogy annak 
leveléről azt állítja: hamis. Egy konzervatív közösségi 
képviselőként tetszelgő figura, amelyik a legwoodstockosabb 
hedonista életét éli, ám bevállalni nem meri. Ez mondjuk oké, 
hiszen gyarlók vagyunk. De akkor nemhogy hallgatna róla, 
hanem kiáll a nyilvánosság elé, és sértett, áldozati kőarccal 
lehazudja. 

Nem is érdekelne ennyire az egész, ha nem követtem volna 
sok-sok éve ennek az embernek a fellépéseit, s ha nem tudnám: 
lényegében mindenkivel volt már konfliktusa, meccse. Velem is, 
mint újságíróval. És számtalan kollégámmal. Ő nem szereti 
ugyanis az igazságot látni, hallani, még kevésbé olvasni. Ő azt 

                                                 
92 Egy másik blogger szerzői neve; blog/roon/ro.pavtsi/ 
2009/09/02/tokes-laszlone-levele-hiteles. 
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szereti, ha az igazság hozzá próbál igazodni, neki gazsulál. És még 
segít is az igaztalanságok és igazságtalanságok elkendőzésében. 

Szóval ott tartottunk, hogy a szembe hazudott sajtó 
lényegében elhallgatta ezt a nagyonis súlyos történetet: Tőkés 
László fityiszt mutatott nemcsak a családjának, de az 
igazságról, a küzdelemről, a következetességről, a nyíltságról 
szóló maszlagokat évtizedek óta hallgató romániai magyar 
közösségnek is. Megmutatta, hogy köp rá, hogy nem gondolja 
komolyan. 

S hogy miért van erről csend? Mert félnek. Félnek 
pártvonalon, félnek az egyházban, s félnek a sajtóban is. Sem 
Tőkés barátai, sem az ellenségei, ellenfelei, bírálói nem 
emlegetik az ügyet. Legalábbis nem nyilvánosan és főleg nem a 
tájékoztatás, hírközlés szintjén. Ugyanis tudják, hogy Tőkés jön 
rövidesen hatalomra. Amint jövőre meglesznek a választások 
az anyaországban, s szövetségese, Orbán ismét kormányra 
kerül, ő maga is igazi keresztapává emelkedik. (Szó se róla, 
Magyarország tényleg megérdemli, hogy elseperjék végre a 
mostani hatalmat. De azt ők sem és mi sem érdemeljük meg, 
hogy egy másik képmutató, hazug, csalárd bagázs üljön a 
nyakunkba. És mégis ez lesz.) 

S ugye Budapest ezer gazdasági-politikai-támogatási szállal 
kötődik a romániai magyarok lakta régiókhoz is. És éppen ezért 
Tőkéstől pedig van mit tartani: onnan, hogy bírálói, haragosai, 
vagy egyszerűen a neki nem szimpik ellen ’elejt egy-két rossz 
szót’ az új hatalomnál, egészen odáig mehet a bosszú, hogy 
támogatásokat vonat meg, kapcsolatrendszereket zúz szét, 
kormányhivatalokba és a hozzájuk kötődő vállalkozói irodákba 
való bejárást lehetetlenít el, b-listákra tétet eddigi a-listákról. 
Sok példával mutatta már meg, hogy hajlamos ilyesmire. 
Szigorúan a jogfosztott romániai magyar közösség érdekében 
persze. 
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Ilyenformán sem az ő köreiből, sem az ő ellenzékéből nézve 
nem jó most, ha Tőkés megjegyzi magának az embert, a 
szerkesztőséget, a kiadót, az akármit. 

Fél és hallgat tehát, akinek van félnivalója. És büntetlenül, 
tömegek előtt hazudik, aki tudja, hogy büntetlenül, tömegek 
előtt is hazudhat. 

A szimmetria hívei örülhetnek csupán, ugyanis így teljes a 
magyarság kétpillérű képviselete. Hiszen annak idején Markó 
Béla is elhagyta a családját, amikor behálózta egy másik hölgy. 
Nincs ebben semmi, nem vagyunk angyalok. Ám őt azóta is 
csak politikai vonzatú kamuzásokon lehet kapni: nem jött a 
magánéleti sztorijával a sajtó elé, nem tartott a ránk nem tartozó 
ügyeiről tájékoztatót, ahol lehazudta volna az egészet. 

1989-ben nem gondoltam volna, hogy ide jutunk. Ellenben azt 
határozottan végiggondoltam akkor, többször is, hogy van egy igazi 
ikon, aki sosem lehet majd árnyékban, sosem lesz megkérdőjelezhető a 
Tőkés László nevű testvérünk szerepe. 

De változnak az idők. Nagyot változnak. A szerepe mégsem 
megkérdőjelezhető most sem. Csak egészen más: 
megkérdőjelezhetetlenül tragikomikus immár. 

Ami a politikai szerepvállalását, nagyívű ígéreteit, fantasztikus 
képviseleti tevékenységét illeti, annak a hosszas nyilatkozatokon túl 
semmilyen látszatja nincs. Csak látszata van. Most pedig azt is 
bebizonyította, hogy az egyházi szerepvállalása is ingatag 
erkölcsi alapokon áll. Lényegében tehát az akkori Tőkés László 
igazi kultfigura volt, s nagyon is indokoltan: az igazi érdemei 
miatt. Ám a mostani már semmit sem tud adni, csak nagyokat 
ígér. (…)  

Saját fesztivált viszont folyamatosan csinál. Hangoskodik, a 
tömegek felé kínálgatja a portékát. Sokan még veszik is. Hiszen 
olcsó. Mások meg azért nem, mert olcsó. 

(blog.roon.ro/blogosz/2009/09/02; 2009. szept. 2.)  
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Egy kicsit hosszú és kemény volt, de még nincs vége.  
A Blogosz becenevű nagyváradi újságíró néhány nap után 

újabb szöveget tett publikussá.  
 
Blogosz: Nafene… 
Kaptam egy levelet. Nem nekem szól ugyan a címzés, de én 

is megkaptam. Egy régebbi bejegyzésemhez való 
hozzászólásként másolta be valaki az adott fogalmazványt – 
amelyet T. L. írt. 

Ám úgy gondolom, ez a levél sokkal fontosabb annál, hogy 
egy előző postomban [cikkemben] a hozzászólások egyikeként 
gubbasszon. Tőkés László ugyanis eme írásában már elismeri, 
hogy a felesége levele valódi, ugyanakkor, ugyanazzal a 
lendülettel például elmebetegnek is titulálja hitvesét. Szóval nem 
semmi. Sőt, ez már valami.  

Ezért úgy döntöttem, kiemelem onnan a szöveget és 
elhelyezem rögvest ide. Csak előbb még elmesélem, miről is 
van szó. 

(…) [♦ Tőkés Lászlóné levelének ismertetése.]  
Nos, erről a levélről nem is értesült volna a közvélemény 

jórésze, ha maga Tőkés László nem áll elő vele egy 
sajtótájékoztatón, azt állítva, hogy azt nem is a neje írta, hanem 
hamisítvány. Aztán kiderült, hogy ez hazugság.93 És innentől 
kifejezetten nyilvános és fontos ügy lett abból, ami magánéleti 
viharnak indult. Hiszen a sajtótájékoztatón „tájékoztatott” sajtót 

                                                 
93 Egy adalék: „A politikusra tegnap rácáfolt a levél egyik címzettje. 
Megkeresésünkre Fazakas Csaba, a Temesvári Ref. Egyházközség 
lelkésze azt mondta, a dokumentum nem volt hamisítvány. ’A levél 
hiteles, én személyesen iktattam az egyházközségnél’ – jelentette ki 
lapunknak a lelkész, aki nem kívánta bővebben kommentálni az 
ügyet.” (ÚMSz, 2010. márc. 30.) 
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és ezen keresztül a nyájat, meg a nyájon kívüli közvéleményt is 
becsapta, szembe hazudta Tőkés László. És ebből, az ilyen 
manőverekből már meglehetősen elegünk lehet. 

(…) [♦ Újabb idézet egy már ismert szövegből.]  
A valóban komoly fejlemény pedig az, hogy kiszivárgott 

egy újabb levél. Egy súlyos írás. Ebben Tőkés László is úgy 
kezeli már a felesége levelét, mint valósat. És egyúttal 
kegyetlenül lehordja hitvesét, mégpedig tizenkét egyházi 
személy előtt – hiszen ez utóbbiak a címzettek. 

Ám a dolog legrondább része az, hogy a levél 
valódiságának elismerését már nem jelentette be Tőkés László 
ugyanúgy sajtótájékoztatón, mint ugye annak idején, amikor 
megpróbálta nyilvánosan becsapni a közvéleményt. Ezt a 
mostani írását ugyanis magánlevélnek szánta – zárt körben tehát 
maga is arra kényszerült már, hogy tényként kezelje nejének 
írását, ám nyilvánosan továbbra is az fut, hogy ’támadás 
áldozata’, meg ilyenek… 

Nézzük tehát Tőkés László írását. 
Az történt, hogy Tőkésné levele nyomán az egyházkerület 

lapjában, a Harangszóban megjelent egy rövid közlemény, 
amelyben egyházi személyek maguk is tudatják – mégpedig 
hivatalos formában először –, hogy Tőkés Lászlóné Joó Edit 
kétségbeesett írása valódi, s a hölgy mellé állnak. 

Erre jött válaszul Tőkés alábbi dörgedelme, mégpedig 
Brüsszelből ugyebár… 

Megkapja benne mindenki a magáét: a nej is, meg azok is, 
akik mellé álltak ebben az ügyben. De legalább maga Tőkés 
László is elismeri – persze csak fű alatt –, hogy amit a felesége 
írt, az igaz… 

Tessék: 
„A Bihari Református Egyházmegye 
Nagytiszteletű Tanácsának – Székhelyén 
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Nagytiszteletű Mikló Ferenc esperes úrnak, Boros István 
főjegyző úrnak, Földesy Márta lelkészi tanácstag úrhölgynek, 
Csomay Árpád, Bereczki András, Berke Sándor, Szatmári 
Gergely Elemér, Dénes Károly lelkészi tanácstag uraknak, 
valamint Szilágyi Péter főgondnok úrnak, Török Ferenc, Köteles 
Pál és Koszorús István presbiteri tanácstag uraknak 

Szék- és Lakóhelyükön 
 
Tárgy: Magánlevél 
Nagytiszteletű Egyházmegyei Tanács! 
Nagytiszteletű és Tisztelt Tanácstagok! 
Kedves Testvéreim! 
Szeretett Máté fiam közvetítésével, mély megdöbbenéssel és 

szívbéli keserűséggel vettem kézhez 2009. augusztus 28-án kelt 
és egyházkerületi lapunkban, a Harangszóban kitálalt, 
alattomosan képmutató Köszönetnyilvánításukat.94 

                                                 
94 Köszönetnyilvánítás. A Bihari Református Egyházmegye Tanácsa az 
alábbi dokumentum közlését kérte szerkesztőségünktől: „És hívj 
segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged és 
te dicsőítesz engem.” Zsolt 50,15. A Bihari Református Egyházmegye 
Tanácsa, Isten iránti hálával mond köszönetet azért a 20 évi 
szolgálatért, amelyet Ft. Tőkés Lászlóné Joó Edit püspökné asszony 
végzett Református Anyaszentegyházunkban. Egyházmegyénk 
Istennek ad hálát azért a kitartásért és helytállásért, amelyről az élet 
harcaiban és a megpróbáltatás nehéz pillanataiban bizonyságot tett. 
Felmutatott hűsége, elkötelezettsége és nemes tartása 
Anyaszentegyházunkban emlékezetes marad. Ugyanakkor ezúton 
mondunk köszönetet azért a tájékoztatásért, amelyet a Temesvári Református 
Egyházközség 40/2009 szám alatt iktatott levelének hitelességével 
kapcsolatban nyújtott. Isten áldását kérjük további életére, tisztelettel: a 
Bihari Református Egyházmegyei Tanácsa, Nagyvárad, 2009. 
augusztus 28. Mikló Ferenc esperes, Boros István em. főjegyző, 
Földesy Márta, Csomay Árpád, Bereczki András, Berke Sándor, 
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1. Őszinte örömömre szolgál, hogy húsz év után végre 
ráébredtek Ft. Tőkés Lászlóné Joó Edit püspökné asszony 
múlhatatlan egyházi, szolgálati érdemeire. Jobb később, mint 
soha. Merem remélni, hogy halálom után nekem is hasonlóan szép 
nekrológban fognak emléket állítani. [♦ Borítékolhatom, hogy 
túlméretezett dicséretben lesz része. De miért aggódik már 
most, mikor nem erről beszélünk?]  

2. Rendhagyó köszönetmondásuk a dicsérve gyalázás 
iskolapéldája. Első része a dicséret, második, záró része a 
40/2009. iktatószámmal jelzett gyalázás szavát tartalmazza. 

3. Alávaló gazember, aki ezt a szöveget megfogalmazta. Az 
elkövető neve minden bizonnyal Molnár János Szigorúan 
ellenőrzött evangélium című művének I. vagy – jövendőbeli – II. 
kötetében keresendő. 
Sajnálatos, hogy a szövegszerző(k)nek akadtak cinkostársai(k) 
is – a gyanútlan (?) vagy jóhiszemű és félrevezetett aláírók 
személyében. 

4. Semmirevaló, erkölcstelen ember, aki a más családi és 
magánéletébe belebújik, álszent és eufémikus módon ’mondva 
köszönetet azért a tájékoztatásért…’  

Nekem mindenesetre sehogyan sem jutna eszembe – 
példának okáért – Mikló Ferenc Nagytiszteletű úr és b. Neje 
viszonyába nyilvánosan belekontárkodni, vagy Csomay Árpád 
Nagytiszteletű urat és b. Nejét olyanképpen Szőke Mária 
újságíró ’kezére adni’, ahogyan ezt Önök tették velünk, Fábián 
Tibor főszerkesztő irányában. 

                                                                                                         
Szatmári Gergely Elemér, Dénes Károly lelkészi tanácstagok, Szilágyi 
Péter em. főgondnok, Török Ferenc, Köteles Pál, Koszorus István 
presbiteri tanácstagok. (Forrás: blog.roon.ro/ blogosz/ 2009. szept. 2., 
8. sz komment.) 
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5. Önök egyben vétettek a másik fél meghallgatása (audiatur 
et altera pars) elemi etikai és újságírói szabálya ellen (a), arról 
nem is beszélve, hogy a 40/2009. szám alatt iktatott levél 
valóságtartalmának sem néztek utána (b). [♦ Attól függetlenül a 
levél tartalma valós.]  

6. Önök azt sem vették figyelembe, hogy rendszerint csak 
egy bomlott elme- és zavart idegállapotú95 hitves képes a saját 
Gyermekei apját a világ előtt a hivatkozott levélben foglaltak módjára 
cégérezni. Mérhetetlen gonoszságukban vagy elvakultságukban, 
vagy oktalanságukban – esete válogatja – Önök a lehetséges 
következményekkel sem törődtek, sőt kegyetlen hitványsággal 
vagy rövidlátással – esete válogatja – szerencsétlen Feleségem 
fenyegető sorsára, valamint drága Gyermekeink és Családunk 
tisztességére sem voltak tekintettel. (Elveszlődő beteg Nejemet 
bizonyára Önök fogják eltartani, és netalán Földesy Márta 
Tiszteletesnő fogja pásztori asszisztenciában részesíteni…) 

7. Önökre igazán ráillik a ’látván nem látnak’ prófétai 
jellemzés, ugyanis akarva-akaratlanul hozzájárulnak Feleségem 
elaljasulásához, amikor is egy levelem/iratom átvételével 
titkosszolgálati típusú adatszolgáltatását elfogadják. Aki ezt 
tette, igencsak kitanulta a ’szakmát’. Olyan ez, minthogyha – 
példának okáért – Berke Sándorné férjére nézve terhelő anyagot 
juttatna el emez főnökének. 

8. Az egészben viszont a leggusztustalanabb az, hogy drága 
Testvéreim farizeusi módon Isten nevét emlegetik, és az Ő szent Igéjét 
idézik. 

                                                 
95 Purgatórium c. könyvemben, amelyben egy másik mitikus nagyság, 
Sütő András viselt dolgait vettem sorra, hasonló jelzők szerepelnek a 
Mester tollából – az időközben elhunyt Székely Jánosra 
vonatkoztatva: ’rendkívüli idegállapot, memóriazavar és kóros lelki 
zaklatottság’…  
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Legalább Önöknek – Isten szolgáinak – tudniuk kellene, 
hogy: ’Isten nevét hiába fel ne vedd’. Nem kevésbé azt is, hogy 
Krisztus Urunk megkísértésekor az ördög is előszeretettel 
idézte Isten Igéjét. 

Végezetre múltunk, Családunk, házastársi kapcsolataink és 
küzdelmeink jobb megismerése céljából ezúton is tisztelettel 
ajánlom a szíves figyelmükbe a Tőkés Lászlóné Joó Edit 
társgondozásában, néhány évvel ezelőtt megjelent Egymás 
tükrében című könyvet, melynek ’hitelességét’ bátran 
egybevethetik a ’40/2009. szám alatt iktatott levél 
hitelességével’. [♦ A 2005-ben kiadott kötet nem a megromlott 
házasságról szólt, tehát farizeusi dolog ezt szóbahozni.] 

Tudván tudjuk, hogy: ’a gonoszok útja elvész’ (Zsolt. 1,6). 
Isten áldja Püspökjelölt urat és Társait! 
Brüsszel, 2009. szeptember 8. 
Tőkés László” 
 
Hát ennyi a levél. Döbbenetes. 
És még valami: bár a Tőkésné leveléről bebizonyosodott, 

hogy valódi, akár úgy is vehetjük, hogy hamisítvány. Legyen 
az. Játsszuk el, hogy valaki más írta, ahogy azt megetették a 
néppel. Csakhogy ez sem változtat a lényegen. Mert még akkor 
is nagyon sokan tudják: ami benne áll, az viszont nagyonis igaz, 
mindenféleképpen. 

* 
Viszont ennek az egész szomorú ügynek az apropóján 

kiadok egy szolgálati közleményt is, amelyre amúgyis készültem 
már. 

Mivel úgy sejtem, a sötét oldal egyházi emberei is itt 
olvasgatnak néha, sőt, örömmel dörzsölgetik a tenyerüket egyes 
bejegyzéseimen, fontosnak tartom tudatni, hogy nemes 
egyszerűséggel húzzanak el innen. 
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Ugyanis – ha eddig nem derült volna ki – abszolúte nem 
rokonszenvezek azzal a sötét [egyházi] körrel, amelyik 
évtizedek óta mindig és minden módon, csakis a saját érdekeit 
követve fúrja Tőkés Lászlót. Isten őrizzen tőlük. Hiszen 
Tőkésnek is megvoltak a kifejezetten komoly érdemei. 1989 
ugye. Aztán mondjuk ide sorolnám a PKE létrehozásában 
játszott szerepét (bár egyesek szerint ez magánvállalkozás, 
szerintem hiánypótló is), vagy éppen azt, hogy egy időben 
politikai alternatívát nyújtott (még akkor is, ha ezt a közösségi 
igényt nem kiszolgálva, hanem meglovagolva, a maga 
érdekében tette), nem beszélve arról, hogy néminemű rendet 
vágott az egyházon belül tevékenykedő volt szekusok között is, 
leleplezve ezek közül legalább azokat, akik neki speciel nem 
szimpik, akik nem neki dolgoznak (a többiek persze maradtak, 
de na). 

Tehát ami az övé, az övé. Csakhogy az elmúlt húsz évben 
kifejezetten diktátorrá, mindenkivel vagdalkozó, sem istent, sem 
embert nem ismerő, sokszor bosszúálló, az igazságot számtalanszor 
kikerülő führerré vált az egykori ikonunk. Már román kommentátorok 
is úgy emlegetik néha, mint nagyhangú embert, aki azonban úgysem 
fog cselekedni. 

Hát igen. Tőkés László egy ideje leállt. Csinált magának most 
egy második karriert, egy második életet az 1989-es után, s azzal 
passz. De a leállás nem teljes, ugyanis rugdosni tovább rugdos, 
akit csak ér. És ezért is van az, hogy néha visszarúg ez vagy az. 

Ráadásul itt van ez a mostani ügy is, amely kapcsán már 
megint manipulálni akarta a sajtót és a közvéleményt is. Sok ez már, 
nagyon sok. 

A magánélete nem érdekel. Ha megcsalta szegény asszonyt, 
hát megcsalta, ha félretolta, hát félretolta. Oldják meg. Ők is 
emberek. Megesik másokkal is, az vesse rájuk vagy akár rám, 
vagy az egyik szomszédomra az első követ, aki teljesen 
makulátlan ilyen téren. Meg aztán valóban megnyerő figura 
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Tőkés, ismerjük el. Ilyenformán ha megnyer valaki(ke)t, az az ő 
dolga. Ha meg nem, az is. 

Az viszont már nagyonis érdekel és az én dolgom is, hogy 
állandóan ki akar oktatni mindenkit, s miféle alapokon áll ehhez 
valójában, ráadásul mit játszik el azzal ellentétben, ami valóban 
van, valamint, hogy ki ’képvisel’ itthon, meg mondjuk az EP-
ben, miféle embereket küldtünk oda és miért ordítoznak 
állandóan még onnan is mindenféle szörnyűségeket. 

Tehát azzal az oldallal nem értek egyet, amelyik állandóan 
Tőkést gyomrozza szinte húsz éve. De magával Tőkéssel sem lehet 
már egyetérteni vagy tizenöt év óta jópár dologban. És még finoman 
szóltam.  

Ám úgy látom, úgy tapasztalom, van az egyházkerületen 
belül egy harmadik vonulat is, amelyik józan még, 
kiegyensúlyozott és bírál, dolgozik, de nem acsarkodik és nem 
hőzöng állandóan. Eléggé homályosak még ennek a körvonalai, 
meglehetősen heterogén a társaság, nem is mindig világos, 
hogy ki tartozik bele. De mintha lenne. 

És ha tényleg van, akkor talán megnyugszik majd minden. 
Az egyik oldalon a visszafelé húzó békepapok lassan kihalnak, 
a másik oldalon, azaz Brüsszelben meg csak hátradől már 
egyszer nyugodtan és csendben az, akinek amúgy sincs semmi 
komolyabb dolga a saját ügyeinek irányításán kívül. 

És ilyenformán mindegy is lesz, hogy az eltűnőben lévő két 
sötét oldal – stílszerűen szólva – hogyan kergeti a saját farkát.96 

* 
Néhány hónap után újra előkerült a téma, s ezúttal nem 

Tőkés, hanem a sajtótitkára (Demeter Szilárd) tette le a garast. – 
Az imént megtudhattuk, hogy a volt püspök házastársa 

                                                 
96 blog.roon.ro/blogosz/2009/09/14/nafene; 2009. szept. 14.; a téma 
feldolgozását lásd még: blog.roon.ro /pavtsi/2009/09/02/ 
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’idegbeteg’, az alábbi hírből pedig kiderül, hogy szekus 
diverzióval van dolgunk. Ki hitte volna?  

 
„Szekusok keverik szerelmi kalandokba Tőkés Lászlót (2010. febr. 

23.; részlet)  
Cáfolta Tőkés László sajtófőnöke a Cancan című román 

bulvárlap azon értesülését, miszerint az európai képviselőt 
elhagyta volna a felesége előbbi állítólagos szerelmi kalandjai 
miatt, illetve azért, mert erőszakosan viselkedett volna vele 
szemben. 

A Cancan kedden közzétett cikkében azt állítja, maga Tőkés 
László vallotta be hétvégi marosvásárhelyi tartózkodásakor, 
hogy felesége elhagyta, és hogy ő ennek cseppet sem örül. Az 
értesülés, úgy tűnik, más sajtóorgánumhoz eddig nem jutott el. 
A bulvárlap konkrét hivatkozás nélküli ’korábbi sajtóhírekre’ 
alapozva állítja, hogy Tőkés Lászlót egyenesen Casanovaként 
emlegetnék lelkész kollégái. 

Demeter Szilárd sajtófőnök a Mannának elmondta, 
számítottak rá, amikor nyilvánosságra hozták a szekus-listát, hogy 
’valamilyen úton-módon visszaütnek a leleplezettek. És mivel ezen 
szocializálódtak, hát ilyen aljas eszközöket vetnek be’. 

Mivel Tőkés László EP-képviselő szeretné megvédeni a 
magánéletét, gyermekeit és feleségét, a továbbiakban nem fog 
reagálni a román bulvárlapokban megjelenő rosszindulatú 
pletykákra, közölte a sajtófőnök.”97  

                                                 
97 www.manna.ro 2010. febr. 23.; a cikket egy nappal később 
ismertette: www.hetivalasz.hu/vilag. – A kérdést feldolgozza és 
adalékot is szolgáltat a köv. cikk: Ismét reflektorfényben Tőkés: 
szekuslista, magánélet, in: www.polgarielet.ro/index.php? option 
=com_content&task = view&id = 3824& Itemid =77; 2010. márc. 2. – A 
Cancan cikkei az ügyről: Laszlo Tokes, părăsit de nevastă. 2010. febr. 
23.; Vrea să divorţeze! Infidelul politician şi episcop Laszlo Tokes şi-a 
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Blogosz ezúttal sem hagyta kommentár nélkül a témát.  
 
Blogosz: Szekusszerelem  
Gondoltam, írok egy bejegyzést arról, milyen jó, hogy Tőkés 

László közzétett egy listát98 egy csomó szekussal. De mire 
nekiláttam volna, már el is ment a kedvem tőle. 

Ugyanis Tőkés néhány órával később már megint egy 
akkora kamuzással hallatott magáról, amivel ezúttal lenullázta 
az egészet, börleszket csinálva a szekusügyből, a leleplezésekből, az 
igazságtételből, magából. Sőt belőlünk, mindenkiből, aki húsz éve 
folyamatosan híve a szekusmúlt feltárásának és értékeli, várja, 
elvárja, támogatja az ilyesmit. 

Jó rég tudni lehet ugyanis, hogy Tőkést lényegében elhagyta 
a felesége, a férje házasságtörései és marconáskodásai miatt. De 
a hír még csak most, késéssel jutott a román bulvársajtó fülébe, 
s az egyik tabloid99 meg is kereste az EP-képviselőt, hogy 
mondjon véleményt az egészről. Hát mondott. Olyat, hogy 
minket meg a józan ész hagy el tőle. 

Oké, román sajtó, meg bulvársajtó, szenzációhajhászok, 
bleah, persze. Ám a Tőkés reakciója legalább annyira bulváros 
volt, ha nem még inkább. Nézzük, miről van szó. 

A felesége, Edit már rég jelezte, hogy legszívesebben 
lelépne. Annak idején nyilvánosságra került levelében [2009. 
júl. 24.] írta meg, hogy elege van a férje félrelépéseiből, ezért 
nem akar vele rendezvényeken mutatkozni. Ez a – kábé fél 
évvel ezelőtti – sztori a Tőkés család magánügye. 

                                                                                                         
’terorizat şi traumatizat psihic’ soţia! 2010. márc. 29.; Tokes îşi face 
soţia nebună. 2010. ápr. 10. 
98 www.scribd.com/A-T%C5%91Tokes-Laszlo-altal-nyilvanossagra-
hozott-szekuslista /d /26953707. 
99 Lásd két jegyzettel előbb: 2010. febr. 23. 



 

 377 
 

Volt. Egészen addig, amíg Tőkés László elő nem hozakodott vele 
egy sajtótájékoztatón, s azt nem állította, hogy a felesége levele 
hamisítvány, mindenféle körök lejáratási kísérlete, meg ilyenek. 
Persze kiderült, hogy ez hazugság, s valójában a nej levele igazi, 
eredeti, senki nem akarta lejáratni vele a családot, csak 
egyszerűen van egy ilyen levél. Sőt, pár nap múltán a férj maga is 
elismerte, hogy az írás egyáltalán nem volt hamis: nyilvánosságra 
került ugyanis nem sokkal később egy másik levél is, amelyben 
a dühös Tőkés László már elmebetegnek és aljasnak titulálja a 
hitvesét, amiatt, hogy az megunta a hallgatást…  

Hát ezek az előzmények. Tőkés akkor nyilvánosan nézte 
hülyének a sajtót, amikor azt íratta meg vele, hogy nem igaz az 
egész. És baleknek nézte a közvéleményt is, amikor azt állította, 
hogy az egész ügy csak ellene irányuló lejáratási kísérlet. 
Hazugság volt, rajtacsíptük. 

De az ügy még ezzel sem zárult le. Hanem most jött a 
folytatása, s még döbbenetesebb. 

Ugyanis időközben tovább romlott a viszony a családban, a 
hölgy félrevonult, elege van. Tudni lehet ezt egy ideje, de 
hallgatok, hallgatunk róla. Ugyanis ez szigorúan a 
magánügyük. 

Volt. Egészen addig, amíg Tőkés László elő nem hozakodott 
vele a sajtóban. A fentebb említett újság megkeresésére ugyanis 
pár napja azt üzente, hogy – fogózkodjunk meg – az általa 
leleplezett volt szekusok próbálják őt lejáratni és ők keverik szerelmi 
kalandokba. 

Azta! 
Egyik munkatársa révén így magyarázta a dolgot: 

„számítottak rá, amikor nyilvánosságra hozták a szekus-listát, 
hogy ’valamilyen úton-módon visszaütnek a leleplezettek. És 
mivel ezen szocializálódtak, hát ilyen aljas eszközöket vetnek 
be’.”  
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Hát elképesztő! Ezt a kártyát egyszer már kijátszotta 
ugyanebben az ügyben – mint e bejegyzés elején is elmeséltem 
–, akkor nem jött be. Nagyon nem. Kiderült helyette az igazság. 
Most mégis hasonlóval próbálkozik. 

Mondhatta volna, hogy nem nyilatkozik az ügyben. 
Jelezhette volna, hogy nemes egyszerűséggel kushadjon 
mindenki, mert a magánügyeiről nem akar [nyilatkozni]. De 
nem. Ehelyett most már egyenesen a szekusokkal takarózik. 
Akiket közben mindegyre leleplez. Holott tudnivaló, hogy a 
szekusoknak semmi közük ehhez az ügyhöz, nincs semmi 
lejáratás, viszont válás, az valóban van. Olyannyira, hogy 
(Tőkésné) Joó Edit már be is adta a válókeresetet. Persze az is 
lehet, hogy akkor maga Edit asszony a szekus, meg én, meg 
mindenki, aki nem veszi be a rablómeséket… 

És ez aztán már végképp nem magánéletben való vájkálás. 
Ez már megint a közvélemény átvágása! És ez nemcsak aljasság, 
hanem igenis ki lehet mondani, hogy ez már fáj. Fáj minden 
olyan embernek, akiben nem halt meg Temesvár, akiben él a 
kommunizmusellenesség, aki kegyeletet és szolidaritást érez a 
Securitate nevű pártállami terrorgépezet megannyi áldozatával 
kapcsolatban. 

És ki sercintett most az ő sírjaikra és a mi szemünkbe is? 
Maga Tőkés László. 

Jókora szembeköpést kaptunk / kaptak ugyanis most még 
azok is, akik egyébként pár dologban még kicsit egyetértenek 
Tőkéssel. Például abban, hogy a besúgókról, tisztekről, az egész 
volt titkosszolgálati gépezet még leleplezhető elemeiről le kell 
rántani a leplet. Erre mit látunk? Azt, hogy a leleplező épp a 
leleplezendőkkel igyekszik leplezni saját ügyeit. 

Egy félrelépések miatt is elfajult családi konfliktus kapcsán azt 
állítani, hogy a szekusok állnak a háttérben: merő cinizmus, hogy azt 
ne mondjam, szekusmódszer. Ezzel teljesen hiteltelenné teszi a 
saját harcát a szekusok ellen. 
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Azt sem feledhetjük, hogy épp az a Tőkés László csinál 
most olcsó paródiát az egész besúgóellenes küzdelemből, aki 
épp ezekben a hónapokban – nagyon tiszteletreméltó módon – 
igazságszolgáltatási eszközökkel is igyekszik harcolni az ellen, 
hogy Marosvásárhelyen szobrot kaphasson Guşă tábornok. Az 
a tábornok, aki annak idején a legsötétebb pártállami terrorista 
rendszert védve a foradalmárok közé lövetett Temesváron, 
majd államcsínyt tervezett végrehajtani. 

Továbbá az a Tőkés László igyekszik a saját szennyesét a 
szekusok mögé rejteni, aki decemberben még kegyeletteljes 
megemlékezés-sorozattal idézte fel a húsz évvel ezelőtti 
eseményeket, amelyek vérfürdővé fajulásában szerepe volt a 
Securitaténak. 

S egyáltalán: az a Tőkés László teszi nevetségessé a szekusok 
elleni minihadjáratot, aki amúgy egész karrierjét, a szekusok, a 
kommunisták, s az összes ilyen szenny elleni fellépés hangoztatására 
építette. Ebből csinált magának imázst is. 

Most meg komédiázik vele. 
Most mit mondjunk? Röhögjünk? 
Én röhögök. De valahogy úgy érzem, nem nagyon kacagnak 

azok, akiket hosszú évtizedek alatt meggyilkolt, tönkretett, 
megalázott és valóban bajba kevert a Securitate. 

Az is tény, hogy Tőkésnek is bőven vannak ellenségei. Még 
azt sem lehet kizárni, hogy örömmel röppentek rá a sajtót 
felhasználva egy olyan témára, mint a nevezett egyre zűrösebb 
magánélete. 
De innentől odáig, hogy a szekusokra mutogasson, amikor a nej 
toporzékol a konyhában, majd csomagol a szobában – ez bűn. 
És a saját maga paródiája. 

Eddig is sok volt a színház vele kapcsolatban is. De immár varieté 
az egész. 
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Porhintés. A Secu igazi áldozatainak halotti porát hintette 
most a szemünkbe. És ettől mégis inkább könnyezniük lehet 
mindazoknak, akik még egy kicsit is tisztán látnak.100 

 
Az írás internetes lelőhelyén (hétszer akkora felületen) a 

témáról született kommentárok is olvashatók. Megszólalt 
Demeter Szilárd, valamint több nagyváradi újságíró és egyházi 
emberek, akik a fehértől a feketéig a szürke minden árnyalatát 
felhasználva kommentálták az eseményt és Blogosz írását. A 
jelek szerint a Tőkés által produkált vagdalkozás miatt annyi 
szimpatizánsa hagyta el a ’megapásztort’, amelyet már nem tud 
helyrehozni. Szerintem lassan odajutunk, hogy egy-egy, Tőkés 
László nevével fémjelzett autonómia- (vagy ’népünk 
megmaradása’-, netán ’család, templom, iskola’-) fórumra 
négyszáz helyett mindössze tíz ember téved be.  

Az iménti feltételezésnek ellene mond az a tény, hogy az 
események után választották meg az EP alelnökének, de erre is 
megvan a magyarázat: 1. a brüsszeliek nem olvassák a 
nagyváradi bloggereket, 2. a Fidesz-lobbi mindent elsöpör, ami 
az érdekeiket sérti.  

 
A hosszú kommentárlistából csupán néhány motívumot 

veszek át.  
A szekusokról, tk.: „Húsz évük lett volna rá, hogy 

félreálljanak, bocsánatot kérjenek – ehelyett még ma is 
vagdalkoznak.” (Demeter Szilárd, 2010. febr. 17.) 

Blogosz válaszából: „’Szekustámadásokkal’ akarjátok 
magyarázni azt, aminek semmi köze a szekusokhoz és a 

                                                 
100 http://blog.roon.ro/blogosz/2010/02/25/szekusszerelem/#more-
1097 
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támadásokhoz – s ezzel hiteltelenné teszitek azt is, ami jó, 
dicséretes Tőkés László tevékenységében.”  

Majd elmagyarázza, hogy miért különbözik az internetes 
naplók (blogok) hangvétele a klasszikus újságírástól: „a blogírás 
személyes, szubjektív. Ez nem riport, nem tudósítás, nem 
oknyomozás. Itt közvetlenebb, keresetlenebb – és 
megkockáztatom: őszintébb, nyíltabb – a hangvétel. Ezerszer 
nyíltabb, mint a sajtóban. (…) Ez nem a sajtó, itt nem lehet 
közleményekkel, meg nyilatkozatokkal elkendőzni, elmosni, 
összemosni, összekeverni, kimagyarázni, elferdíteni, megmásítani, 
megerőszakolni a tényeket – ahogy sokan szeretik gyakorolni a sajtó 
révén. [♦ Utalás arra, hogy T. L. nem egyszer tett közzé olyan 
közleményeket és nyilatkozatokat, amelyeket a saját 
védelmében szerkesztett.]  

(…) Valóban ’régi módszer’ mások magánéleti válságát 
kihasználni, igazad van, evidens. De sajnos az is régi módszer, 
hogy mindenféle dolgot a ’szekusoktól érkező támadásokra’ 
fognak egyesek. És már bocs, de ti [D. Sz. és T. L.] épp ezt 
csináljátok most. Összemostok két dolgot. Két olyan dolgot, 
amely azonban nem fog összemosódni, mert nem akar, 
akárhogy is próbáljátok az egyik hazugságot a másikkal 
elkendőzni, világosan kettéválik most is. (…)  

Hiszen ha most szekusokra hivatkoztok, akkor mi volt fél 
évvel ezelőtt, amikor a férj odáig ment el, hogy a saját 
feleségének panaszos levelét is sötét körök ellene kitalált 
machinációjának nevezte, a levélről azt állította, hogy hamis, a 
feleségéről meg később azt, hogy aljas és elmebeteg? Aztán ott 
is kiderült, hogy a levél valódi és semmi machináció nincs a 
háttérben, csak némi megcsalások. 

És – ismétlem – azt is jeleztem már a bejegyzésemben is: 
nyilván ráröppen a média az ilyen ügyekre. Csúnya dolog vagy 
sem, a világ jelentős részén így is működik a sajtó. Szekusok 
nélkül.”  
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Nézzünk egy másik idézetet, a’Csimbók’ becenevű 

hozzászólótól:  
„Kedves Szilárd!  
Én ugyan nem vagyok Tőkés László sajtófőnöke, sem 

egyetemi tanár, sem író, sem szerkesztő (…), de valamicskét 
felfogtam ebből a történetből. Nevezetesen azt, hogy 
minekutána az ermanet kft. [EMNT] elnöke bebizonyította 
magáról, hogy hazug és gátlástalanul meri manipulálni a 
közvéleményt sajtótájékoztatói által (Edit levele hamis, aztán 
mégse, aztán Edit buggyant és dögöljön meg a bihari 
egyházmegye, mert Edit pártjára állt) – most újra próbálkozik 
és veled együtt azt szeretné elhitetni a néppel, hogy ezek a gaz 
szekusok még az ő szent családját sem kímélik, mivel alighogy 
leközölte a listát, máris jönnek azzal, hogy ő kaszanova esetleg 
kasza blanka. Nos, a szekuslista meg az ő züllött élete között 
semmi összefüggés nincs, persze minden magánügy és 
hallgassunk róla. Ugye? Viszont egy püspök élete legyen 
erkölcsös, ne kurvázzon, ne vedeljen és ne legyen 
láncdohányos. Ha meg az, akkor mondjon le és ne tartson 
igényt még mindig olyan jogkörökre, amelyek csak a 
mindenkori püspöké lehetnek. Lehet és szabad a szerecsent 
mosdatni, jó munkát neked ehhez, de ne feledd, aki a korpa 
közé keveredik, azt…” (Csimbók, 2010. febr. 28.) 

D. Sz. válaszából egy részlet: „Tőkés László ’züllött életéről’, 
a ’kurvázásról’ azért szeretnék bizonyítékokat látni. A pletyka, 
a ’köztudott dolgok’ – pláne ennyi gyűlölettel a mögöttesben – 
számomra nem mérvadóak.” – Hja, 1. D. Sz.-nek kötelessége 
megvédenie a főnökét, ezért fizetik, meg aztán 2. azokról a 
bizonyítékokról ő bizonyára többet tud, mint mások; 3. az 
internetes vitafórumok enyhébbek a bírósági tárgyalásoknál, 
lazább szabályok szerint zajlanak.  

De mindegy, ne ragozzuk tovább, elvégre magánügyről van szó.  
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Levezetőnek az internetes vitához egy – a személyhez, de 
nem a témához tartozó – véleményrészlet:  

„Évek óta egyre szomorúbban figyelem: mi történik ebben a 
városban? (…)  

Tőkés László magánélete nem érdekel. Feltételezem ő is 
emberből van, mint bárki más. Legalábbis a glóriát még nem 
láttam a feje körül ragyogni. Húsz éve ebben a városban volt 
egy értékes közösség. Akik itt maradtak. Akik tisztelték egymás 
véleményét, mindig együtt ünnepeltek. Köszöntek 
egymásnak… Egyszercsak észrevettem: már gyanakodva 
méregetjük egymást. Ki melyik táborba sorolható? Kinek a 
predikációjára tér be Isten házába? Melyik csapattal megy 
koszorúzni? Kikkel ünnepli a kultúra napját? 
Szégyen. Kijelentem: belga vagyok. Inkább nem veszek részt 
semmin, de maradok független váradi. Tőlem elvették az 
ünnepeket. A beszélgetéseket. Barátságokat. Való igaz, 
közösséget teremteni sokkal nehezebb, mint szétverni. 
Márpedig a kirekesztés: szétverés. Kb. 15 éve a szószékről 
üzente Tőkés: ’Kevesen vagyunk, de elegen.’ Az ő érdeme, 
hogy már csak szánni tudom.” (’Csutkajutka’, 2010. márc. 8.) 

 
Az idő kereke pedig lassan tovább forog… 
2010 márciusának végén ’izzani kezdtek a távíródrótok’, 29-

én vagy 30-án minden magára adó lap lehozta a hírt T. L. 
válóperéről. A petárda robbanása után röviddel már 
megszületett Blogosz kommentárja, olvassunk bele, mert 
érdemes.  

 
Blogosz: Szentségelés  
Emlékezhetnek még, milyen parázs és terjedelmes vita 

zajlott itt nemrégiben a hozzászólók között Tőkés László és Joó 
Edit válása kapcsán. Nem is arról, hogy ez magánügy-e, hiszen 
nyilván az. Hanem pont arról, hogy akkor minek kell a 



 

 384 
 

nyilvánosság elé hoznia ezt az egyik félnek, s miért kell rivaldafényben 
félrebeszélni a szent és sérthetetlen magánügyekről. Tehát főleg 
annak kapcsán is ment itt a disputa, hogy szabad-e az ilyesmit a 
nyilvánosság előtt hazugságokká formálni, szekusokra kenni, 
állítólagos besúgókat bugyolálgatni a magánéleti szennyesbe. 

Annak idején Tőkés László munkatársa [Demeter Szilárd 
sajtótitkár] cáfolta azt, hogy a nej távozott volna, s arra 
hivatkozott, hogy a szekusok lejáratási kísérlete az egész. Nos, 
ezek a ronda szekusok immár tovább is mentek. A 
mocsadékok olyasmit műveltek, aminek bekövetkeztére a 
figyelmes olvasók már itt, e blogban is találhattak utalást, 
előrejelzést. Benyújtották ugyanis a válópert. A szekusok, hát persze. 

Tudomásom szerint a feleség tett így valójában – de az 
alperes eddigi retorikája szerint a titkosszolgálatok. Ezek 
valóban mindenre képesek. 

Tessék, itt van a fejlemény (…):  
„Válik Tőkés László? 
Az europarlamenti képviselő ellen felesége benyújtotta a 

válópert, hűtlenséggel vádolva őt. A Királyhágómelléki 
református püspök felesége, Tőkés Edit válópert nyújtott be a 
nagyváradi bíróságon, melyben hűtlenséggel vádolja férjét. 
Válóperi kérésében az asszony számtalan kalanddal gyanúsítja 
Tőkés Lászlót, elmondása szerint erről kollégái is tudtak, 
szükség esetén pedig bizonyítani is tudja ezeket 
szerelmeslevelekkel, SMS-ekkel és egyéb jegyzetekkel. A nő 
állítása szerint 25 éves házasságuk során szellemi trauma és 
terror áldozata volt, férjének abszurd szokásai voltak, mint 
például, hogy írásban kommunikált családjával. 

»Olyan helyzet állt elő, hogy velem és a gyerekekkel is 
hivatalos levélben kommunikált. Körülbelül 200 levelet küldött, 
valamint volt egy napló is, melybe hozzánk intézett kérdéseit 
jegyezte fel. Nekünk kötelességünk volt felírni minden egyes 
kiadásunkat, csatolva a számlákat és pénztárjegyeket« – írja 
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válóperi kérelmében Tőkés Edit. Ugyanitt megjegyzi, férje nem 
volt hajlandó vele mutatkozni barátai körében, valamint 
semmilyen vacsorán, vagy egyéb eseményen sem. 

»Nem hívott meg az általa rendezett budapesti 
magánvacsorákra és bulikra, ahol viszont szívesen látta a 
barátait és kollégáit, ellenben velem sosem mutatkozott 
ismerősei előtt« – állítja a feleség, aki a válás mellett kéri 
lánykori nevének (Joó) visszavételét is. Ugyanekkor követeli 
Tőkés Lászlótól a gyerektartás fizetését is, kérése szerint a 
püspöknek jövedelme egyharmadát kellene két, diákkorú 
gyermeke taníttatására fordítania. 

A Mediafax hírügynökség megkereste Tőkés Lászlót az 
ügyben, ám ő nem volt hajlandó nyilatkozni, az intimitásra való 
jogára hivatkozva. A képviselő szeretné tiszteletben tartani a 
család szentségét, ezért nem kívánja kommentálni a történteket. 
” (www.uh.ro)  

 
Ennek a Mediafax-hírnek a különféle átirataival épp e 

bejegyzés készültének pillanataiban kezd megtelni a net, egyre 
többen hozzák a hírt. A fél világ szekus tehát… 

Amúgy még a múltkori itteni vita során többekhez érkezett 
olyan felszólítás az egyik hozzászóló részéről, hogy bizonyítsák 
különféle állításaikat. Na, lesz most bizonyítás akkor. Igaz, nem 
a hozzászólók részéről, hanem a feleségéről. Tessék, remélem, 
ez megfelel. A nagyváradi bíróságon május 12-én lesz a per első 
tárgyalása. Akik bizonyítékokat akarnak, ott a helyük. Az ilyen 
tárgyalások általában nyilvánosak. Hacsak a ’szekusok’ nem 
rendelnek el zártat. Márpedig biztos vagyok benne, hogy a vége az 
lesz. [♦ Blogosznak ez a jóslata is bevált. A tárgyalás helyszínét 
pedig áttették Bukarestbe. Lásd: ÚMSz, 2010. júl. 2.] Ám nem 
kell aggódni: épp akik a bizonyítékokat szorgalmazták, 
valójában már rég ismerik is azokat, akárcsak a konkrétumokat, 
a szaftot. 



 

 386 
 

Egyébként a legaranyosabb fejlemény az utolsó mondatban 
található. ’A képviselő szeretné tiszteletben tartani a család 
szentségét, ezért nem kívánja kommentálni a történteket.’ 

Igen, bizony. Nem is csodálom, hogy – amikor ennyi 
mellébeszélés után mégiscsak ugyanez van, amikor a valóság 
állandóan rácáfol mindarra, amivel eddig takargatni akarta 
valaki, akkor – nem jut eszébe az illetőnek más, csak a 
szentségelés… 

Érdekes módon pár órával később végül mégiscsak 
elkezdett nyilatkozgatni egyes médiaorgánumoknak. 

Hm. Na akkor végülis szent a család vagy nem? Vagy egy 
kis kimagyarázás, egy hangyányi manipuláció mégiscsak jól jön 
most is? És már megint ő maga hozta ki ezzel a nyilvánosság 
elé a családi ügyét, mégpedig ismét ferdítve egy kicsit. Ez mutat 
is önmagában mindent a családról és a szentről… 

(blog.roon.ro/blogosz; 2010. márc. 29.)  
* 
Megpezsdült az internet, minden komoly(talan)abb 

vitafórumon sorba kellett állni, elhelyezni egy-egy véleményt, 
hozzászólást. Átemelnék néhányat az Origó kommentárjai101 
közül, hogy a ’nép hangja’ is érvényesülhessen. A bejegyzések 
dátuma: 2010. márc. 29. vagy 30.  

 
(56. sz.) rarebird  
Álljunk már meg egy pillanatra! Ne keverjük össze a 

közéleti embert a magánemberként elkövetett gyarlóságokkal! – 
A romániai forradalom előtt és alatt játszott szerepe, jelentősége 
megkérdőjelezhetetlen! Hogy magánemberként esetleg nem 
makulátlan, az lehet, de ez nem kérdőjelezheti meg egyéb 

                                                 
101 www.origo.hu/nagyvilag/komment/ 20100329-hutlenseg-miatt-
valna… 
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tevékenységeit! Ki mondaná Rooseveltről, vagy Kennedyről, 
hogy politikusként jelentéktelenek voltak? Pedig a 
magánéletük…  

 
(57) Zia  
A túlzottan kenetes hanghordozás sosem őszinte. Az övé 

ilyen. Az emberi gyarlóság (azaz a házasságtörés) sok 
mindenkitől bocsánatos bűn lehet (a külső szemlélő számára), 
de egy lelkész ezt nem teheti meg. Hogy prédikál akkor a 
híveinek a házastársi hűségről, a másik ember megbecsüléséről? 
Ő maga is megesküdött a reformátusok esküjével Isten színe 
előtt. Az eskü szövegének egy részlete így hangzik: ’hozzá hű 
leszek, vele megelégszem, vele tűrök, vele szenvedek, vele 
szentül élek’. Én úgy gondolom, hogy egy esküszegő pap 
politikusnak is hiteltelen. És embernek is.  

 
(59) hamarabb  
Húsz év óta ismerem, sokszor forgattam nála Nagyváradon. 

Útközben a stáb azon humorizált, hogy vajon ostorral, vagy 
kenderkötéllel szokta-e verni az asszonyt.  

Egyszer nem kapott meg egy önmaga számára vindikált 
protokolláris gesztust. Én vétlennek éreztem magam, eszem 
ágában sem volt őt megbántani. Ezután a püspök úr 
Nagyváradtól Budapestig csörtetett és lihegve a főnökömre 
vágta az ajtót, majd a fejemet követelte. Nem kapta meg, de 
nagyon rezgett a léc. – Ezt követően írt nekem egy undorító 
leckéztető levet.  

Eleddig azt hittem, ha ezt közrebocsátanám, senki sem 
hinné el nekem, hogy nem én hamisítottam meg e ’nagy ember’ 
sorait.  

A fenti híradást olvasván meggyugodtam. Egyébként ezt az 
örjöngő, paranoid, mindenkit leiskolázó embert senki sem 
szerette akkori környezetében. (…)  
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Most várok. Talán akad majd egy brüsszeli paparazzo a 
jövőben, aki lefotózza őexcellenciáját mondjuk Morvai Krisztina 
társaságában, egy leszbikus sztriptízbárban. De mi lesz, ha épp 
ott lesz vele egy hozzá, a fenti híradásban felsorolt 
személyiségjegyek és viselkedésminták tekintetében 
mindenben illeszkedő magyarországi politikus barátja, aki 
akkorra már igen gyakran megfordul arrafelé. És mi lesz majd e 
fotó láttán sokat szenvedett hazánk felemelésének ügyével?  

Semmi. Akkor is el lehet majd tét nélkül szajkózni: ’Hajrá 
Magyarország, hajrá Magyarok!’  

 
(72) veritas  
Való igaz, hogy a magánélet problémáit külön kell 

választani a közéleti tevékenységtől, de ha valakinek a 
magánélete nincs rendben (erősen valószínű, hogy az ő 
hibájából), attól a közéleti munkája még makulátlan lehetne? Az 
árnyékot tagadni lehet, de semmi értelme!  

Az emberek többsége nem rokona és nem ismerőse Tőkés 
Lászlónak, tehát az információit a híradásokból szerzi. Ezért 
találták ki a sajtót! Egyébként a királyhágómelléki református 
püspök úr sajtó előtti első megnyilvánulásai is komoly 
kételyeket ébresztett szándékait illetően minden gondolkodó 
emberben, annak ellenére, hogy a sajtó (elsősorban a 
magyarországi) mindmáig pozitív színben ábrázolta.  

Magyarországi útjai során a saját vagyonát gyarapította az 
adományokból.102 Különösebben ezt sem kell bizonyítani, csak az 
őt bemutató pozitív cikkeket kell egymás mellé tenni. Akarva-
akaratlanul is ’elszólták’ a cikkek írói magukat! (Hangsúlyozom, 
nem egy cikk vagy külön-külön elolvasott cikkek igazolják, hanem az 
összes, együttesen elolvasott és tárgyilagosan elemzett anyag. 

                                                 
102 Vesd össze Az NTA és Ábrahám Dezső c. alfejezet egyes 
állításaival. 
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Különös és furcsa volt a magyarországi balesete is! Az akkori 
viselkedéséről már nem is beszélek.)  

A püspök úr nem pusztán egy átlagos gyarló ember, aki 
nem tartotta be a házastársi esküjét, hanem feladta az elveit, a 
keresztény hitét, annak egyik sarkalatos pontját árulta el, pedig 
a hitéből él és élt. (…) Röviden: köpönyegforgató senkiházi 
szentfazék!  

A feltűnésétől sok idő telt el, vártunk eleget, hogy 
egyértelműen kiderüljön a jellemtelensége. Kár védeni, mert ma 
már védhetetlen.  

 
(75) mintasminta  
Magam indítottam a hozzászólást, meg majd egy-két 

megjegyzést is. Mindenkit elolvastam, gondosan 
tanulmányoztam a többi 72 kommentet.  

Valami egyértelmű lett számomra: azok, akik bizonyos 
helyeken és más gondolkodású személyekkel szemben 
semmiben nincsenek elnézéssel, azok szinte minden alól 
feloldozzák ezt az embert. Mások egy kissé emocionálisan, vagy 
’viccesen’ közelítenek. A harmadik csoport egyértelműen elítéli 
az ilyen magatartást.  

Megjegyzésem: Nem a média fújta fel és még csak nem is a 
bulvár. Évek óta ismert tény volt. Valóban megtette, amiről szó 
van, otthon basáskodott. Miközben kenetteljes szózatokat 
intézett mások felé. A közszereplő nem magánember, miközben 
vannak annak olyan területei, amihez senkinek semmi köze. Ez 
jelenleg nem igaz.  

Az, hogy van olyan is, aki a feleség számára, ilyen-olyan 
okokból előnyre utal, teljesen elfogult, reménytelen. Az arc jelei, 
stigmái sok embernek feltűntek. Igen, a tekintet, a nézés, a 
jelenség emberi jellemzői sok mindent elárulnak. Ez így van. De 
annyira túlbeszéltük e témát, hogy kár erre időt–energiát 
fecsérelni. Ezen embertípus ideje nem járt le sajnos.  
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Kenetteljes, mézes mázos áporodott szag kúszik elő 
valahonnan.  

Számomra ez az ember (személyesen is ismertem!) 
megszűnt, nincs.  

Az vesse rá az első követ – mondja az egyik levélíró.  
Ki akar itt követ dobálni? Az elfogadott erkölcsi szint 

szerint a megbocsátó is cinkos lehet.  
Egyébként a család helyzete valahogy rendeződni fog, de az 

erkölcsnek nem csak meg kell lenni, hanem minden 
körülmények között annak is kell látszani.  

Na, ez az álom is elveszett. Az ilyen embereknek nem lenne 
helye a közéletben. (…) 

Ámen. 
 
(77) citic 
A hipokritánál a bort iszik vizet prédikál gyakorlatnál nincs 

undorítóbb. A család szentségére hivatkozva utasította el a 
kérdésekre a választ. Hogy veheti a szájára a szentséget? (…) 
Megnézem, melyik magyar politikus mutatkozik még vele. [♦ 
Hajjaj, azt csak mi, puritán erdélyiek gondoljuk, hogy lement a 
csillaga… A Fidesznél még csak most szabják számára az új 
nyerget.] 

* 
Szerintem a sajtóvisszhang nem volt túlméretezett, s a 

hangmagasság sem ütötte a magas cét. Kb. ennyit ért ez a téma. 
Itthoni lapban olvastam egy hölgy véleményét, aki Edit 
asszonyt ekképpen dorgálta meg: „Az ilyen nemű szennyest 
nem szabad kiteregetni a sajtóban még egy átlagembernek sem, 
nemhogy egy európai képviselő, egy politikus, egy lelkész 
feleségének.” 

Nos, ehhez csak annyit: Edit asszony levele véletlenül került 
a sajtóba, ő nem közlésre szánta. Ha nem lett volna publikus, 
akkor nyugodtabban hajtaná álomra a fejét az erdélyi magyar 
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polgár. De így kiszökött a nyuszi a bokorból: a volt püspök 
hamisítványnak, az EMNT sajtófőnöke pedig a szeku 
mesterkedéseinek nyilvánította a házasságtörésre vonatkozó 
levelet, ill. híreket. Mindketten hazudtak. A sajtófőnöknek nem 
lesz semmi baja, Tőkés viszont hitelképtelenné vált. Sokak 
szemében.  

A válóper magánügy. Más közszereplők ezt meg tudták 
oldani (elhárítva a sajtó minden közeledését). Kis János 
útkaparó válópere senkit nem érdekel, de egy EU-képviselő, a 
sokak által istenített Tőkés László botrányai már 
közérdeklődésre tartanak számot. Mert sokakkal együtt vallom, 
hogy az erdélyi magyarság egyik legismertebb alakjának 
erkölcsös embernek kellene lennie, s nemcsak szóban és igében, 
hanem tettekben is.  

 
A bírósági dosszié elindult a maga útján, de az ügy még 

további részletekkel gazdagodott.  
Megszólalt ifj. Tőkés István, testvéri minőségben. A 2010. 

április 1-jén kelt levél szintén az interneten olvasható, s már 
törölni sem lehet, mert több másolatban kering. Ez az 
információs forradalom egyik hozadéka. – Tessék figyelemmel 
olvasni.  

 
Tőkés István: Nyílt levél a Tőkés-válásról  
Mint Tőkés László bátyja, és olyan valaki, aki hasonló 

kálvárián már túlesett, felelősséget érzek az ’érem másik 
oldalának’ bemutatására. 

Kérdem én, hogy érzi magát az a férj, akit (számtalan 
elfoglaltsága miatt nagyon elfoglalt lévén) zsúfolt napjai után 
hazatérve évekig nemhogy melegséggel, de még egy kávéval 
sem várják? Akinek felesége nem képes férjének megértő társa, 
ne adj’isten segítője lenni, őt mindössze bankárának tekinti? 
Egy így megromlott házasság előbb utóbb hasonló krízisbe, 
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ebben az esetben a feleség gyűlöletébe torkollik, annyira, hogy 
például a választásokon saját férje ellen kampányoljon! 

Joggal kérdezhetik, az állítólagos 20 év ún. ’rossz házassága’ 
után miért most adja be Edit asszony a válópert? Véleményem 
szerint azért, mert amíg egy szerény papi fizetés megosztása 
smafu, addig a mostani EU parlamentié már döfi, annak 30%-
ért már érdemes ’áldozattá’ válni… 

Azért a régi idők sem voltak olyan rémesek. Kísérte Ő 
püspök férjét Argentinába, Ausztráliába, Amerikába, persze 
anélkül, hogy püspöknéhez illően viselkedett volna. Őnagysága 
Debrecenbe járt fodrászhoz (a – sajnos későn érvényesített – 
’szigorú elszámoltatás’ mellett…), öltözködni néha, és évekig a 
kedvenc pszichiáteréhez. A jobb idők alatt nemcsak a házukat 
írták Edit nevére, de az öcsém nagylelkű volt az egész Joó 
családhoz is. Ami a ’szeretőkkel’ kapcsolatos vádakat illeti, 
Lászlónak fizikailag nem volt, és van [értsd: most sincs] 
ilyesmire ideje, hacsak, a fentiek miatt is, és mint minden híres 
ember, néha nem tudott elkergetni egy-egy ágyába bújó csinosságot… 

Bevallom, én aki sógornőmmel, igaz, kényszeredetten, a 
leghosszabb ideig tartottam a kapcsolatot, csak azután írtam 
neki egy válásra felszólító levelet, kijelentve: „te vagy nagyon 
beteg, vagy pedig nagyon aljas vagy”, amikor egy 2009 júliusi 
hivatalos levelében a mai gyűlöletének fényében értékelte 
házasságuk elmúlt éveit, egyben elferdítve a temesvári múltat 
is. Néha – megélt családi élmények alapján – elmerengek, nem 
szervezte-e be a securitate, vagy annak utódja ezt a gyűlölködő, 
pénzéhes feleséget is? Remélem, hogy nem…  

Örvendek azonban, hogy öcsém végre kivásárolhatja magát 
ebből a számára rémesebb helyzetből, mint amit anno Ceauşescu 
okozott neki.  

Tisztelettel  
Tőkés István 
(www.uh.ro/orszagos/kozelet/2086…; 2010. ápr. 1.) 
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Hm. Három dolog tetszett szerfölött: 1. csélcsap öcsikéje 

nem tudta elkergetni a csinosságokat; 2. az asszonyt bevarrta a 
szeku; 3. rémesebb volt a helyzet, mint Ceau bácsi idején.  

Nemcsak én, hanem a Transindex szerkesztősége is 
kedvtelve olvasta e szeretetteljes szavakat, s az első alkalommal 
megadták a levél szerzőjének a Murok-díjat. – István a Murok-
díj103 mellé pedig még kapott néhány kommentárt, tk. egy nyílt 
levelet is.  

 
Kedves Tőkés István! 
Bizonyára emlékszik rám, amikor Érden gratuláltam Önnek 

a Tőkés házaspár 1989-es hőstettéhez. Ön kérdően nézett rám, 
hiszen az utókor igen csak megfeledkezett az akkor várandós 
Tőkés Lászlónéról, aki hajmeresztő helyzetben, fenntartás 
nélkül követte a férjét és rajta keresztül az eszmét. Kérem, ne 
rontsa tovább a magyar politikai elit és ezen keresztül a magyar 
társadalom amúgy is mélyrepülésben lévő erkölcsi állapotát 
azzal, hogy Ön ennyire nyilvánvalóan, a keresztyén értékrend 
szerinti áldozatot hibáztatja, valamint bagatellizálja, s ezáltal 
törvényessé teszi a házasságtörés bűnét! 

Akik a Tőkés házaspár életútját személyesen is nyomon 
követték, tudják, hogy Edit beosztó asszony volt, szinten 
alulinak érzem azt vizsgálni, hogy egyáltalán valaha volt-e 
debreceni fodrásznál, viszont durva etikátlanságnak, már-már 
orvosi titkot sértőnek tartom, ha egy családtag kifecsegi, hogy a 
rokona pszichiáterhez járt. Remélem, hogy Önt csak a vak düh 
vezeti abban, hogy minden megalapozottságot nélkülözve, 
nyíltan szekusnak feltételezi a sógornőjét és emiatt tőle a lehető 
leghamarabb a nagy nyilvánosság előtt bocsánatot kér. 

                                                 
103 itthon.transindex.ro/?cikk=11271; 2010. ápr. 7.  
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Házasságukat a Ceauşescu érához hasonlítani, melyből öccse 
végre kivásárolhatja magát, még ennél is durvább sértés. 

Ezúton kérem Önt, valamint a Tőkés családot, hogy fejezzék 
be az Edit lejáratását, mert Önök tudják a legjobban, hogy nem 
érdemli meg. Nem vagyok erénycsősz, ugyanakkor keresztyén 
asszonyként mélyen átérzem, milyen megalázó életút vezethet 
egy feleséget az évtizedeken át tartó, csendes, önfeláldozó 
szolgálattól a szőnyeg alá söprögetésen át a zajos válóperig. Ön 
az álkonzervatív, álpolgári világ álszentségére hivatkozva 
megengedi az öccsének, hogy néhány ’csinoskát’ olykor 
beengedjen az ágyába. Ugyanakkor feltevődik bennem a 
kérdés, hogy Püspök úr valójában miért is nem szerepelt a 
feleségével szinte sohasem nyilvánosan? 

Hiszen Ön az okfejtéséből egyvalamit kifelejtett. Az 
álkonzervatív, álpolgári, álszent szemlélethez hozzátartozik a 
házastárs piedesztálra emelése és a szeretőtartást övező 
maximális diszkréció. 

Kérem Önt és a szenzációhajhász bulvár sajtót, hogy ne 
rombolják tovább a Tőkés házaspár tekintélyét, hagyják őket, 
hogy a kapcsolatukat méltósággal rendezzék! Ami velük és 
körülöttük történik az nem szex-story, hanem családi dráma, 
amely hűen tükrözi a keresztyén családmodell súlyos válságát, 
melyben felelősség terheli az Ön öccsét is. 

Üdvözlettel: 
dr . Szöőr Anna pszichológus-jogász104  
 
Tőkés István megnyilatkozásával kapcsolatban még egy 

közszereplő levelét közölném.  
A levelet Tempfli József nyugalmazott nagyváradi római 

katolikus püspök írta, magánlevélként Tőkés Lászlónak, s a 
megírás után néhány nappal a sajtóhoz is eljutott.105  

                                                 
104 www.uh.ro/orszagos/kozelet/2215-nyilt-level…; 2010. ápr. 15. 
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„A volt egyházi elöljárótól megtudtuk: levelét személyesen 
vitte el Tőkésnek egy nagyváradi rendezvényre, ám mivel nem 
sikerült találkoznia vele, egy hölgyet kért meg, adja át a 
címzettnek. Az EP-képviselő már másnap, saját kezével egy 
oldalban válaszolt is a levélre. ’Ebből számomra az derül ki, 
hogy Tőkés László nem haragszik rám, amiért észrevételeimet 
szóvá tettem. Sőt, elküldte nekem azokat a sajtóanyagokat is, 
amelyek az elmúlt hetekben a házassága felbontásáról 
megjelentek, s amelyek nem jutottak el mostanig hozzám, mert 
nem járatok minden újságot.’ – mondta Tempfli József.”  

 
Tempfli József ny. nagyváradi püspök levele  
Tisztelt képviselő úr, kedves László! 
Testvéri aggodalommal követtem mindazt, ami az utóbbi 

hónapokban a személyed körüli, családi vonatkozású híreket 
illeti, s mertem remélni, hogy mindez – nyilatkozataidnak 
megfelelően – valóban a bulvársajtó kitalációja, illetve olyan 
személyeké, erőké, akik valamilyen okból ártani akartak neked. 
De végtelenül elszomorított a híre annak, hogy házasságod 
megromlása nem valami olcsó újságírói kitaláció, nem alaptalan 
rágalom. E sorok írására pedig az a mód késztetett, ahogyan 
ezeket a történéseket kezeled, hogy például szó nélkül hagytad 
fivéred nyilvánosságnak szánt sorait, melyben méltatlan hangon ír 
a feleségedről. Ha te nem, akkor én emelem fel a szavam a 
védelmében. 

Igen, emberi és asszonyi méltóságában sértőek azok a 
mondatok, márpedig én úgy érzem, hogy az emberi méltóságot 
minden esetben védenem kell, különösen akkor, amikor az Emberi 
Méltóság Testületének tagjaként immár erre formailag is 
felhatalmazva érzem magam. Hogy képviselhet, védhet valaki 

                                                                                                         
105 Bővebben lásd: Tempfli védi Tőkés feleségét. ÚMSz, 2010. ápr. 29. 
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méltóképpen bármiféle közösséget, közösségünk bármiféle ügyét, aki a 
hozzá legközelebb állóval ily módon viseltetik?  

A szeretet parancsát követni nem utópia, márpedig hol a 
szeretet, hol a méltóság, amikor oly méltatlan szavakat hagysz 
visszhang nélkül? A te feleséged, gyermekeid édesanyja a 
legnehezebb években volt melletted, a sötét korszak után a 
legmunkásabb években is, vállalva azt a nem könnyű szerepet, amit az 
élet neki szánt. Hogy lehet minderről megfeledkezni, hogy lehet 
minden felelősséget rá áthárítani? Végezz önvizsgálatot is.  

Mi, római katolikus emberek a házasságot szentségként 
tiszteljük, e soraimat egyszerű katolikus hívőként írom, s nem 
mint kiérdemesült megyés püspök, tehát nem is tudom 
elfogadni, hogy e szentség felbontására kerüljön sor. Nem 
tisztem beleszólni más vallások gyakorlatába, tiszteletben 
tartom elhatározásotokat, azt, hogy ha nincs más mód, akkor 
elváljanak az útjaitok. Azt viszont lehetetlenség elfogadni, hogy 
a szeretet parancsáról megfeledkezve olyan méltatlan rágalmakat 
hagysz szó nélkül, amelyek árnyékot vetnek mindarra, amit 
főpapként, közéleti emberként az elmúlt évtizedekben tettél. 
„Isten a szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, 
és Isten is őbenne” (1Ján 4, 16). Tudom, hogy egy szeretetben 
meggyöngült világban élünk, de éppen az egyház embereinek a 
szent kötelessége, hogy a szeretetet erősítsük, a kölcsönos megbecsülést 
embertársainkkal, különösen akkor, ha az illető hozzánk közel álló, az 
élet nehézségeiben velünk osztozó személy.  

Kérlek fogadd türelemmel egy idős testvéred szeretetteljes 
aggodalmát, akit nem a bántás szándéka, hanem a szeretet 
parancsa vezetett. 

Tempfli József s.k. 
Nagyvárad, 2010. április 22.106  
 

                                                 
106 transindex.ro/images/_lev/cikkek/cikkek/_37292.pdf 
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Minekutána az erdélyi közvéleményt ilyen 
információzuhatag érte, a Transindex szerkesztősége 
alkalmasnak érezte a pillanatot, hogy kikérje két közismert 
publicista–politológus (Bíró Béla és Bakk Miklós) véleményét 
is.107 – A két cikk nyomán itt is kialakult egy kis vita, de nem 
nyolcvan, csupán harmincvalahány olvasói vélemény született. 
Előbb Bíró Bélától idézek néhány passzust.  

 
Bíró Béla: Erkölcs és politika  
(…) Tőkés László karizmája nem csak papi hivatásával 

függött össze, hanem erkölcsi radikalizmusával is. Az akkor 
még püspök-politikus európai választásokon elért sikere első 
sorban annak volt köszönhető, hogy székelyföldi választói az 
erkölcsi promiszkuitással vádolt ’hivatásos politikusokkal’ 
szemben a politika erkölcsi tisztaságát, az egyenes beszédet, a meg 
nem alkuvást, az egyéni és nemzeti tisztességet látták a jelöltben 
megtestesülni.  

Vélekedésük elsősorban azon a civilkurázsin alapult, 
melynek Tőkés László 1989 decemberében tanújelét adta. Ezt a 
bátorságot a későbbiekben Tőkés sokak által érzékelt emberi gőgje, 
hiúsága, rajongói iránti tiszteletlensége sem árnyékolhatta be. (Nem 
emlékszem például egyetlen olyan nyilvános összejövetelre 
sem, melyen Tőkés László ne várakoztatta volna108 meg lelkes 
                                                 
107 LEVÉL? TITOK? Tempfli levele Tőkésnek: magánélet vagy politika? 
itthon.transindex.ro/ ?cikk= 11535; 2010. máj. 14. 
108 Friss adalék: 2010-ben a tusványosi tábor zárónapján három 
középjobbos politikus tartott fórumot. Orbán Viktor pontos volt, 
Traian Băsescu 6 percet késett, Tőkés 13 perc késéssel érkezett… – S ha 
már szóba került ez a találkozó (melyen Orbán Viktor, félretéve a 
nemzetstratégiát, a közös pártérdekekről szónokolt), idézzük föl 
Ágoston Hugó egyik mondatát („Eléggé nyilvánvalóan 
körvonalazódik Traian Băsescu, Orbán Viktor és Tőkés László pokoli 
terve a hatalom átvételére az erdélyi magyar szavazók lelke fölött.” 
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híveit.) Feltehetően ez az oka annak, hogy a házasságával 
kapcsolatos botrányok, a házastársak közti nyilvánossá vált és 
kölcsönös gyűlölködés engem sem igazán lepett meg. Azok 
közé tartoztam, akik jóval korábban is aggódtak amiatt, hogy az 
erkölcsi parancsolatok jegyében fellépő politikus morális alkata 
potenciális veszélyt jelenthet a képviselni szándékolt értékekre is. A 
veszély annál jelentékenyebb, mivel nyilvánvaló: a romániai 
magyar közösség (és minden más közösség) közösségként való 
fennmaradása valóban erkölcsi kategóriák függvénye. Ezt ma már a 
nyugat-európai szakirodalomban is mind többen látják. (…)  

Kétségtelen, hogy vannak az emberi együttélésnek olyan 
határhelyzetei, melyek – egyébként nem a felek alkatától 
függetlenül – megoldhatatlanoknak vagy időről-időre majdnem 
megoldhatatlanoknak mutatkoznak. (…) Ezért végső esetben a 
házasság felbontása sem tekinthető erkölcstelennek. Legalábbis 
önmagában. Az azonban, hogy a válás közös megegyezéssel, 
egymás emberi méltóságának tiszteletben tartásával történjen, 
továbbra is alapvető erkölcsi követelmény marad. És 
meggyőződésem, hogy kellő tapintattal és empátiával valóban 
megoldható.  

A tapintat és az empátia hiánya azonban olyan emberi 
fogyatékosságok, melyek egy politikus esetében katasztrofális 
következményekkel járhatnak. A képviselt közösségre nézve is, 
illetve főként arra. (…)  

Következésként aligha tekinthető a házastársi szennyesben 
való méltatlan turkálásnak, ha valaki erre figyelmeztet.  

                                                                                                         
ÚMSz, 2007. dec. 9.), amely a Sydneyben vendégszereplő László 
atyánkfiát annyira fölbosszantotta, hogy nyilatkozatban tiltakozott 
(ÚMSz, 2007. dec. 19.) az ellen az ’inszinuáció’ ellen, amely 2010-re 
gyönyörűen megvalósult. Különben László tusványosi beszédét a 
román elnök iránti rajongó tisztelet és hála jellemezte.  
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A hozzászólások közül csupán egyet idézek, töredékesen:  
abigel08 – A római jog szerint is állandó házassági 

együttélés, a felek kölcsönös házassági szándék (affectio 
maritalis) alapján létrejött megegyezése, tehát a házassági 
szándékkal létrehozott életközösség. Per contrario, ha Tőkés 
Lászlónak sem ideje nincs a házasságra, sem szándéka nincs a 
kölcsönösség fenntartására a házasságban, sem akarata sincs a 
példamutatásra ebben, akkor mindenki levonhatja a 
következtetést, hogy ki házasságának valódi ’felbontója’! Tőkés 
Edit egy status quo-t összhangba hoz a valósággal! Kettőjük 
közül csak Ő hiteles! Pedig nem Ő vállalt lelkészi hivatás terhe 
mellett képviseleti szerepet, ami abszolút hitelességet feltételez, 
mert Úrvacsora felszolgálására jogosult személyről van szó! 
Ezáltal Jézus teste és vére is ’tét’ lett! Épp ebben áll, hogy T. L. 
magánéletét nem lehet egy napon emlegetni más politikus 
megpróbáltatásaival!  

 
Még két rövidebb idézettel zavarom a kedves olvasót. Az 

információ magvát tessék megkeresni! 
„Forrásaink szerint Edit asszony a szerdai tárgyaláson 

bejelentette: új pert indít férje ellen, ezúttal rágalmazásért, a püspök 
ugyanis azt állította, hogy Joó Edit a volt román titkosszolgálatnak, a 
Securitaténak dolgozott, és az ő megbízásukból volt vele. Az asszony 
szerint viszont ennek a vádnak semmi alapja sincs, a bíróságon 
ügyvédje dokumentumokat mutatott be a titkosszolgálati 
levéltárból, amelyekből az derült ki: a rendszerváltás után a 
hatóságok vizsgálták, hogy Tőkés felesége együttműködött-e a 
szolgálatokkal, de erre nem találtak bizonyítékot. (…) Tőkés László 
ügyvédje azt közölte: kérik, hogy a válást ne Nagyváradon 
tárgyalják, mert ott a bíróság az asszony javára elfogult, hanem 
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Bukarestben döntsön a román legfelsőbb bíróság a házasság 
felbontásáról.”109  

 
Tőkés László apját megrázta a válás körüli botrány (részlet) 
Nagyon fáj nekem a fiam botránya – nyilatkozta Tőkés 

István, a püspök 94 éves édesapja, aki elmondta, bízik fia 
becsületességében, és még ha igaza is lenne Edit asszonynak, 
akkor sem lenne szabad így kiteregetnie a családi ügyeket. – 
Arról, hogy a feleség állítása szerint Tőkésnek szeretői voltak, 
annyit mondott a teológiaprofesszor: ’Öt fiam van, de róla 
tudnám a legkevésbé elképzelni, hogy ilyet tenne.’110  

Bűbájos ez az István bácsi. Éldegél csöndesen, rendezi az 
emlékeit, s közben egy pillanatra sem jut eszébe azon 
filozofálni, hogy vajon milyen oka lehet annak, hogy a 
gyermekei között ez már a hetedik válóper. (Van egy 
törzskönyvezetlen unoka is, szerencsére egészséges, virgonc 
csemete.) 

S vajon a fiúk mind olyan élhetetlen módon buktak le, mint 
László, aki föllebbentette a takarót, s hát mit tesz Belzebúb, ott 
kuporog egy elkergethetetlen csinosság? Vajha átok ül a 
familián, netán az erkölcsi világkrízis épp az ő családját célozta 
meg?  

De hagyjuk csak, hadd gondolkozzon el rajta, elvégre 
magánügy.  

 
 
LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT 
 
2010 szeptemberében lezártam a kéziratot, tudván azt, hogy 

                                                 
109 blikk.hu/blikk_aktualis/ leugynokozte-tokes-a-nejet-2018349; 2010. 
máj. 13.  
110 atv.hu/bulvar_felso_doboz/20100405; 2010. ápr. 5. 
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a munka 1) korántsem teljes, 2) távolról sem hibátlan, 3) 
befejezhetetlen. Az azóta eltelt néhány hónap során újabb 
adatokat gyűjtöttem, elsősorban a sajtóból, de igen szép 
anyagot kaptam a szamizdat olvasóitól is. Több olvasóm is 
megígérte, hogy átadja a Tőkés Lászlóra vonatkozó 
iratanyagát… Nem mondtam le arról, hogy alaposan 
kibővítsem az alapkötetet, mert sok minden történt az utóbbi 
időben (Nagyváradon segélygyűjtési jelszóval szervezett, ám 
pénzpazarlóvá silányult focimeccs zajlott; lezárult a válóper; T. 
L. és három gyermeke megkapta a magyar állampolgárságot; új 
elnököt választottak az RMDSz élére; Tőkés István ny. prof. 
magyar kormánykitüntetést kapott stb.), de egyéb gondok miatt 
most csak egy könyv ide illő anyagát ismertetem.  

Molnár János: Szigorúan ellenőrzött evangélium c. könyvének 
első kötetéből olvastam el a Tőkésre vonatkozó fejezetet. 
Tanulságos olvasmány, mindenkinek ajánlom, akit érdekel a 
téma. A címnegyedívben ez áll: „a kötet Tőkés László püspök, 
EP-képviselő, valamint a Zöldek/Európai Szabad Szövetség (…) 
EP-frakciójának támogatásával készült. Kiadja a Partium Kiadó. 
Igazgató: Demeter Szilárd.” – E két ’adminisztratív’ jellegű 
adatból sejteni lehet, hogy a szekusdossziékat a szerző Tőkés 
László szemszögéből elemezte, a végső szűrést pedig Demeter 
Szilárd sajtófőnök és kiadói igazgató ejtette meg. Molnár János 
dicséretére legyen mondva: így is elég sok olyan információ 
került be a kötetbe, amit a mérleg másik tányérjába helyezhetünk, 
s így a kötet csak közepesen részrehajló.  

Máris mondok egy példát. A közvéleményt – 1990 után – 
éveken keresztül etették a ref. lelkészek üldöztetéséről szóló 
szövegekkel, így az ártatlan olvasó joggal mélázhat arról: miként 
is bírták szegények azt a rengeteg vegzálást? Ámde: Molnár János 
– saját kutatásai alapján – kijelenti, hogy bűnügyi nyomozati 
dossziéra „vallási ügyekben, protestáns vonatkozásban a vizsgált 
időszakban [1965–1989] nincs példa”. (Molnár 2009: 9.) Akkor 
mégse olyan fekete az ördög?  
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A megfigyelés fokozatai  
A szerző rendet tesz a dossziéfajták között. Négy 

megfigyelési fokozat létezett az állambiztonsági apparátus 
gyakorlatában. A renitens lelkésznek alapfokon általános 
információs felügyeletben (ÁIF) volt része (supraveghere 
informativă generală – SIG), ezt egy hónapos időszakra 
terjesztették ki. Hat hónapos megfigyelés alá helyezték a 
konokabb személyeket, s a gyűjtött anyagot ellenőrzési dossziéba 
– dosar de verificare – sorolták. E kétféle dossziét a határidő 
letelte után lezárták, majd szükség esetén elővették. Időhatár 
nélküli adatgyűjtést jelentett az információs nyomozati dosszié 
(INyD; dosar de urmărire informativă – DUI). A kimondottan 
veszélyes személyek esetében, törvényellenes cselekmények esetén 
következett a már említett bűnügyi nyomozati dosszié, de mint 
olvashattuk, ilyenre nem volt példa.  

Tőkés esetében is csak többször meglobogtatták a 20 ezer lejes 
átvételi elismervényt, de csak a fenyegetésig jutottak el, nem 
állították össze a bűnügyi iratcsomót. (Emlékeztetőül: „A 
Securitate kezébe került nyugtán az állt a kézírásával, hogy 
húszezer lejt átvett és Isten áldását kéri az adakozókra. A 
Securitate szerint, ha a pénzt személyesen Tőkésnek hozták, 
akkor az nyilvánvalóan az ügynöki tevékenységéért járó 
honorárium. Ez esetben tizenöt évi börtönbüntetés róható ki. Ha 
viszont az egyháznak hozták, és nyugta nélkül vette át, 
sikkasztásnak minősül. És hét év jár érte. »A pénzt természetesen 
átvettem, miért ne tettem volna. Ismeretlen híveim, jóakaróim 
gyűjtötték számomra, legalábbis így mondták nekem. Akkor még 
nem gondoltam provokációra.« – mondta.”111)  

 

                                                 
111 Pásztori Tibor Endre: Tőkés László állítja: nem írta alá a besúgói 
nyilatkozatot. stud-theol. blogspot. com/2010/08. – Lásd még alább 
is! 
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Diákévek, Brassó, Dés 
A kötet 164 oldalnyi dokumentumot közöl fénymásolatban, 

ugyanakkor a törzsszöveg végigköveti a teológus T. L. viselt 
dolgait, első találkozásait az állambiztonsági apparátussal.    

1974-ben a IV. éves diáknak már INyD-t nyitottak, mert a 
szorgalmas informátorok jelentéseiben több neheztelő tényt 
találtak a szekus elvtársak. Az egyik informátor elmondta, hogy 
T. L. „nagyon tehetséges, nagyon erős akarattal és ambícióval 
megáldott fiú… képes volt elhagyni a családi otthont, és az 
intézetben szállást kérni, hogy sikeresen végigvigye az ifjúsági 
elnökválasztási kampányát.” (Molnár 2009: 16.) Erős választási 
kampányt folytatott a saját érdekében, ugyanakkor a potenciális 
elnökjelölteket próbálta lebeszélni a kandidálásról: „híveket 
toborzott egyrészt, másrészt terrorizálta azokat, akik önként nem 
hódoltak be… A diákság autonómiájának védelmezőjeként lépett 
fel, amivel könnyen tudott népszerűséget szerezni.” – írta egy 
korabeli jelentés. (Uo.: 16.) Harminchat év után ugyanaz a 
helyzet: most is az autonómiával gyűjti a tapsokat és félresöpör 
mindenkit, aki nem az ő nótáját fújja.  

1975-ben fegyelmit indítottak T. L. ellen, kizárták az 
internátusból. (Uo.: 18.)  

1975 őszén kinevezték segédlelkésznek Brassóba. A ’szervek 
átveszik’ a rebbelis hajlamú ifjút, több alkalommal is 
nyilatkozatokat kell írnia. Például: „Jelen nyilatkozatommal 
elismerem, hogy 1971–75 között, míg a kolozsvár-napocai 
Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet hallgatója voltam, 
magatartásom nem volt mindig korrekt, azt némelyek a 
rendszerre nézve ellenségesnek, soviniszta-nacionalistának 
interpretálták.” – Molnár János hozzáteszi: „Együttműködési 
kötelezvényt is ír, de nem írja alá.” (Uo.: 19.) 

1976 februárjában megszületett a vizsgálat lezárási javaslata, 
tekintve, hogy a célszemély mindenkinek elmesélte, hogy 
kihallgatták és be akarták szervezni. (Uo.: 20.) Ügyes! – példa a 
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’nyilvánosság ereje’ c. alapelv gyakorlati alkalmazására. 1977-ben 
áthelyezték Désre, szintén segédlelkésznek.  

 1979-ben ismét odáig fajult a dolog, hogy a dési 
állambiztonsági szervek újabb INyD-t nyitottak Vasile célszemély 
követése érdekében (uo.: 20.). 1982-ben kirobbant az Ellenpontok 
körüli ügy, ennek következményeként T. L. egy időre 
megszakította a kapcsolatot Szőcs Gézával, ám az 
„állambiztonság nem ad hitelt tagadó nyilatkozatainak és még 
egy jó érvet szolgáltat arra, hogy ki kell emelni a dési magyarok 
közösségéből. Elhatározzák, hogy eltávolítják Désről.” (Uo.: 20.) – Ha 
jól értem a leírtakat, akkor az eltávolításra vonatkozó döntést az 
állambiztonság hozta meg, s megkeresték a módját annak, hogy 
egyházi vonalon, pl. foglalkozás körében elkövetett mulasztások 
miatt távolítsák el (vesd össze a Dési előjáték c. alfejezettel). 
Föltevésemet két oldallal hátrább Molnár János – dokumentumok 
alapján – igazolja: „az a terv, hogy az Ellenpontok-ügy miatti 
figyelmeztetést követően [♦ korábban említettem: Tőkés egyszerű 
intéssel megúszta az Ellenpontok-ügyet!], beszámoljanak a 
püspökségnek [T. L.] áldatlan nacionalista–irredenta 
tevékenységéről, »abban az értelemben, hogy távolítsák el a dési 
segédlelkészi állásból, és fegyelmileg helyezzék el olyan 
helységbe, ahol cselekvési tere korlátozott«.” (Uo.: 22.)  

A szövegben következik egy mondat112, amelynek a forrása 
hiányzik. (Uo.: 23.) A vehemens visszautasítás hátterében azt a 
szándékot sejthetjük, miszerint a püspökség még önmagának sem 
merte bevallani: az effajta ügyekben a párt és állam(biztonság)i 
szervek döntenek. 

Rövidesen megszülettek a ’vádpontok’ a T. L. elleni fegyelmi 
eljárásban. A dési segédlelkészt hivatali hatáskör túllépésével 

                                                 
112 „Ennek a dokumentumnak azért is van jelentősége, mert a fegyelmi 
elhelyezés kierőszakolásakor a kolozsvári püspökség felháborodottan 
tagadta, hogy az elhelyezés ötlete a Szekuritátétól származna.” 
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vádolták (az énekeskönyvek és a ref. kalendáriumok számát 
kevesellve mintegy 50-60 ismerősének küldött levelet), a másik 
bűne a Papp Lászlónak küldött nyílt levél, „amit természetesen 
sehol sem közöltek”. (Bővebben lásd a Papp László mint 
kovakő…  c. alfejezetben.)  

 
Apa és fia ’szenvedései’ 
A könyv a következőkben egy olyan kérdést feszeget, amelyet 

másoktól is olvashattunk / hallhattunk már. Tőkés István 
nyugdíjazás elleni ’harcáról’ van szó113. – „Az 1983-as év vége a 
Kolozsvári Egyházkerületben két probléma körül zajlik. (…) [Az 
egyik T. L. fentebbi ügye] a másik probléma a két neves 
professzor, Juhász István és Tőkés István nyugdíjazása 1983. nov. 
1-jén. Mindketten ’büntetésként’ élték meg a döntést, noha a PTI 
tanárai állami fizetésben részesültek, így rájuk is érvényes volt a 65 
éves nyugdíjkorhatár. Mindkettőjük meghosszabbíthatott működési 
engedéllyel taníthatott 1983-ig. Mindketten széles külföldi 
kapcsolataik viszonylatában úgy adták tovább a tényt, mint 
’kényszernyugdíjazást’. Juhász azonban ekkor már súlyos beteg 
volt, a következő évben meghalt. Tőkés viszont, aki közegyházi 
funkciókat is betöltött, alkotó ereje teljében érezte magát. 
Főjegyzője volt a kerületnek és főszerkesztője a Református 
Szemlének. A professzori nyugdíjazásával ezeket a funkcióit is 
megszűntnek tekintették, ugyanis előbbibe professzorként 
választották, utóbbiba meg mint főjegyzőt. (…) Tőkés István a 
hármas felmentést személye elleni boszorkányüldözésként fogta 
fel, és mind bel-, mind külföldi kapcsolatait mozgósította a 
döntés megváltoztatása érdekében. Az ügy mögött Nagy Gyula 
püspököt sejtette, akit egyszer már az állami szervek előnyben 

                                                 
113 Köszönet Molnár Jánosnak a téma részletes tárgyalásáért.  
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részesítettek vele szemben az 1962-es püspökválasztáskor114, s 
akinek T. I. véleménye szerint 70 éves korában, a lelkészi 
nyugdíjkorhatár lejártakor, vissza kellett vonulnia. (Noha a 
korabeli Statútum kimondta, hogy a püspököt életfogytiglan 
választják.) Így 1983 december apa és fia kiszorulásának / 
kiszorításának jegyében zajlott.” (Uo.: 24.)  

Ezzel kapcsolatban fölmerül a kérdés: milyen – mozgosítható 
– belföldi kapcsolatai voltak id. Tőkés Istvánnak (minekutána ő volt 
az erdélyi egyházkerület második embere)? – Esetleg a megyei 
pártbizottság, netán Ceauşescu elvtárs? Mert a vallásügyi 
államtitkárság kevés volt ehhez az akcióhoz (tekintve, hogy 1962-
ben ők döntöttek arról: T. I. nem lehet püspök). A kisebb fegyelmi 
ügyeket el lehetett simítani valamely szekus ismerőssel, de ez 
már túl nagy gombóc volt ahhoz, hogy valakivel meg lehessen 
etetni.  

Tehát az 1983-as esztendő vége a két renitenskedő Tőkés 
körüli hercehurcával telt. Vélhetőleg senki sem örült ennek: a 
szekunak több lett a munkája, az apa és fia amúgy is gondterhes 
környezetében pedig tovább nőtt a feszültség. Úgy hiszem: 
senkinek sem hiányzott az újabb (állandósult?) konfliktus. – A 
nyugdíjazás elleni vehemens fellépés elmélyítette a Tőkés István 
és Nagy Gyula közötti konfliktust, a közvetlen környezet és a 
felsőbb szervek „tartanak tőle, hogy a tovább fokozódó feszültség 
egyházi ellenzékiség kialakulásához vezet.” Tőkés István azt 

                                                 
114 Lábjegyzetben Molnár egy korabeli belügyi jelentés szavait idézi: 
„1962-ben Tőkés István tanácsos minden, a befolyása alatt álló kört 
mozgósított püspökké választása érdekében. Egyrészt politikai 
meggondolásokból, másrészt úgy ítélve meg, hogy nem egészen 
tájékozott e tisztség tekintetében és mivel akkoriban nem látták 
biztosítva, hogy az ő megválasztása elvezet a ref. egyház 
demokratizálásához, megakadályozták…” (Uo.: 24.) – Az ’egyház 
demokratizálása’ természetesen a hatalom szemszögéből értendő!   
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mondta: „Nem tudja tovább elviselni az önkényuralmat – a 
püspökség vezetésére utal –, szeretettel a sebet nem lehet 
gyógyítani, reformintézkedéseket kell útjukra indítani.” (Uo.: 26.) 
Kőhöz legyen mérve Tőkés István itt önkritikát is gyakorolt, a 
közelmúltig az egyházkerület második embere lévén… Szerintem 
csupán egy dolog idegesítette: hogy nem ő a püspök. Ezt a 
’keresztyéni alázatot’ örökölte tőle a fia is… (Tévednék?)  

A szervek ’direktivái’ megvonták a követendő utat: Tőkés 
Istvánt el kell szigetelni, s támogatni kell az állam iránt lojális 
Nagy Gyulát. És lőn. Nagy Gyula megmaradt püspöknek, Tőkés 
pedig telekürtölte a világot115 az őt ért ’törvénytelenséggel’.  

 
A kötet 25. oldalán választ kapunk a Dési előjáték c. 

alfejezetben jelzett bizonytalanság ügyében (azaz: melyik volt a 
fegyelmi eljárás első szintje). Megtudhatjuk, hogy Farkas 
informátor a Beszterce-Naszód megyei központnak azt jelentette: 
Tőkés László megbánta, hogy levelet írt Papp Lászlónak Illyés 
Gyulát illető cikke ügyében.116  

Ám a megbánás kevés: a levélért fegyelmi eljárás indul László 
ellen az egyházmegyei bíróságon. „A vád képviseletével Farkast 
bízták meg. [T. L.] Teljes bizalommal lévén az ügynök iránt, 
odaadta Papp Lászlónak írt levelét, és megkérte, ne kérjen túl súlyos 
büntetést ellene. Tőkés László beszélt a terveiről is. Egy hattagú 
lelkészcsoportot akar létrehozni, akik hetente találkoznának 
felváltva egymásnál, olyan címen, hogy a szolgálatra készülnek. 
                                                 
115 „… a különböző bel- és külföldi fórumokhoz eljuttatott 
beadványok, amelyekben Tőkés István megkérdőjelezi a hivatalban 
lévő püspök, Nagy Gyula tisztségviselésének jogosságát, ill. saját 
nyugdíjazásának törvénytelensége mellett érvel.” (Uo.: 31.)   
116 Itt az alkalom szót ejtenünk a kötet egyik hibájáról: bár a szerző pontosan 
tudja, hogy kit rejt a Farkas név, a mellékletben mégsem oldja föl a konspiratív 
nevet. Ez a jelenség korábban és későbben is előfordul, a dekonspirálás nagyon 
szelektív. Az okát nem tudom, csak sejtem.  
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Kántor Csaba és Demeter József részt vesz ebben. Tőkés kéri az 
ügynököt, lépjen be ő is, mert ha együtt dolgoztak volna, biztos 
nem követte volna el azokat a hibákat, amelyeket elkövetett. (…)  

[Tőkés] Meg van róla győződve, hogy a titkos tevékenység 
nem követhető út a magyarok védelmében, ezzel Kányádi Sándor 
is egyetért. Ezért új utat keres, amibe Farkast is be akarja vonni.”  

A tartótiszt az idézett dokumentumban megjegyzi: Farkas azt 
kapta feladatként, hogy „továbbra is maradjon szoros 
kapcsolatban a feljelentettel, és a fegyelmi tárgyaláson viselkedjen 
úgy, hogy a vádlott és környezete azt higgye, az ő oldalukon áll. 
A dési segédlelkész ellen indított fegyelmiről még annyit lehet 
megtudni ugyanettől az ügynöktől, hogy a fiatal lelkészek 
többsége a vádlott pártján áll.”  

 
„A két Tőkés ügye a következő években is az egyházi élet 

központi kérdése, és komoly fejtörést okoz mind az 
Állambiztonságnak, mint a Vallásügyi Államtitkárságnak, mint a 
két kerület vezetőségének.” (Uo.: 29.) – Hm. Elég szomorú, ha két 
renitens ember sértettsége tolakszik föl központi kérdéssé…     

1984. február 21-én Kolozsvár összefoglaló jelentést küldött 
Bukarestbe. „Nem elég, hogy 1976-os és 1983-as figyelmeztetése 
ellenére tovább folytatja nacionalista-irredenta tevékenységét és 
másokat is hasonlóra buzdít, hanem az utóbbi időben egyházi 
feletteseivel szemben is arrogáns és sértő magatartást tanúsít, 
fenyegető leveleket ír azoknak, akik nem értenek vele egyet.117 Áthágta 
segédlelkészi hatáskörét és a lelkészek és hívek közt ellentétre 
szított. Ezért úgy döntöttek, diszkreditálják, a ’dési nacionalista 
közösséget szétzúzzák’, az egyházi szerveket olyan irányba 
befolyásolják, hogy szankcionálják fegyelmivel Tőkést és 
távolítsák el Désről.” (Uo.: 30.)  

                                                 
117 Gondolom, hogy a szeku ezt konkrét tények (pl. elfogott levelek) 
alapján állította.  
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Február 2-án az egyházmegyei fegyelmi bíróság elhatározta 
Tőkés László áthelyezését. Ujvári Ferenc és Vásárhelyi János 
védték a segédlelkészt, s megszervezték, hogy a dési hívek és az 
egyházmegye lelkészei Tőkés László mellé álljanak. „Február 16-
án 17 presbiter jelentkezett a püspöknél 1000 aláírással, amiben 
arra kérik, hogy semmisítse meg a fegyelmi határozatot. A 
kihallgatáson a püspök megmagyarázta, hogy azt nem teheti, 
mert a segédlelkész tényleg átlépte hivatali hatáskörét, és 
fegyelmi vétséget követett el.” (Uo.: 30-31.)  

A szerző nem részletezi a fegyelmi eljárást, csak közli a 
végzést: Tőkést áthelyezték Uzdiszentpéterre, de ő nem 
jelentkezett új állomáshelyén. Az új dési segédlelkész viszont 
megjelent a városban, hogy elfoglalja a posztját. S most jön a 
poén: „A segédlelkészek áthelyezése a püspök hatáskörébe tartozik, 
vagyis törvényes eljárás volt.” (Uo.: 33.)  

Ám az ügy nem aludt el. A hívek „elhatározták, hogy Tőkést 
nem hagyják elmenni, végleges lelkésznek tekintik, hiába helyeznek 
oda mást, azt nem fogják fizetni.” Küldöttséget menesztettek a 
püspökhöz, s átadták neki a presbitériumi határozatot. „A 
püspök megmagyarázta a Statútum vonatkozó rendelkezését, az 
emberek azonban vádolni kezdték a püspököt, és az elhelyezés 
okára kérdeztek. Ugyanis véleményük szerint, ha vétkezett volna 
az állami törvények ellen, elítélték volna. A püspök azt javasolta, 
válasszák meg végleges segédlelkésznek,118 s akkor visszahelyezik. 
De a désiek nem hittek a püspöknek, azt hangoztatták, mennek 
Bukarestbe, és ott elintézik az ügyet. [!] Addig is Tőkés László ott 
marad Désen. A püspök figyelmeztette őket, hogy amennyiben 
nem foglalja el a kinevezést egy hónapon belül, megfosztják a 
palásttól a törvény értelmében.” (Uo.: 33.)  

                                                 
118 No, én úgy tudom, hogy végleges segédlelkész nincs, de talán nem is 
az én dolgom ezt tisztázni. A szerző ezt a részt egy jelentés alapján 
ismertette, de nem fűzött hozzá jegyzetet vagy kommentárt.  
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Spekuláljunk egy kicsit. Ha egy segédlelkész áthelyezése 

püspöki hatáskör, akkor fölösleges volt a fegyelmi eljárás felé 
terelni az ügyet. Vélhetően az államvédelem azért térítette erre a 
vonalra az áthelyezés kérdését, mert valamilyen ’demokratikus’ 
megoldást akart ajánlani, hogy ne keltsék azt a látszatot: a 
püspöki diktatúra oldotta meg a kérdést. Ennek oka talán az 
lehetett, hogy a Securitatenak több információja volt az ügyről, 
mint a püspöknek, s ha a püspök olyan vádakkal illeti a 
segédlelkészt, amelyekről elvileg nem lehetett tudomása, akkor 
kibújik a szög a zsákból: a háttérből az állambiztonság mozgatja a 
bábokat (ez különben tudott dolog volt). – Mindehhez tessék 
hozzászámítani Nagy Gyula helyzetét is: itt van egy rebellis 
segédlelkész, aki felhívja magára a figyelmet és a szeku haragját. 
Meg akar szabadulni tőle, mert 1) félti a székét, 2) hátha ezáltal 
sikerül elhallgattatni, s Désen visszaáll a rend és fegyelem, 3) 
ilyenformán az állambiztonság is ’megnyugszik’.  

Mondom: mindez csak alulírott okoskodása, tehát ne tessék 
készpénznek venni. – Gondolatfűzésem helyességét azonban 
alátámasztja Molnár János alábbi megállapítása: „ha az egyház 
képviselői megpróbálták saját akaratukat érvényesíteni, az 
komoly nehézségeket okozott az elnyomó állami szerveknek.” 
(Uo.: 35.) 

 
A másik vonalon is fortyogott még az üst, id. Tőkés István 

még mindig főjegyzőnek tekintette magát. Végül megejtették a 
választást, ahol – mindenféle manőver után – az Államtitkárság 
jelöltjét választották meg, ugyanakkor a nyugdíjas professzort a 
Református Szemle szerkesztőségéből is kizárták (bár T. I. két 
vizsgálóbiztosnak azt nyilatkozta: ő hagyta ott főszerkesztői 
státusát), szintén a szervek közbenjárása nyomán. (Uo.: 33–35.)  

Tőkésék nem nyugodtak bele a félreállításukba. 1984 
novemberében a szervek elfogtak egy, a püspöknek címzett 
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levelet, melyben 13 neves teológiai tanár, Svájcból és 
Hollandiából arra kéri Nagy Gyulát, hogy járjon közbe az 
illetékes hatóságoknál T. I. és T. L. érdekében. (Ki hitte volna, 
hogy apa és fia ’üldöztetése’ 1989-ben már az ’erdélyi magyarság 
szenvedéstörténete’ alcímet fogja viselni?)  

Az államvédelem ráveszi Nagy Gyulát, hogy levélben 
válaszoljon a professzoroknak, magyarázza meg a helyzetet, s 
javasolja nekik, hogy ne avatkozzanak be a romániai ref. egyház 
életébe. Ugyanakkor ráállítják a Clujeana nevű informátort (a 
konspiratív név nincs feloldva), aki az Evangélikus Nők 
Segélyszervezetének meghívására Svájcba utazik, hogy a 
helyszínen indítson ellenlobbit: győzze meg a levélírókat, hogy 
hamis információik vannak az ügyről. (Uo.: 36.)  

A huzavona tovább folyik: 1985. január 24-én elfogták Tőkés 
István Münsterbe küldött levelét, amelyben azt közli: őt a 
püspöki önkény ebrudalta ki az állásából és nem nyugdíjazták; a 
fiát szintén megfosztották az állásától. Stb. (Uo.: 37.) 

 
A munkanélküli rebellis   
László atyánkfia sem adja föl. Egy 1985 áprilisában kelt 

jelentés szerint memorandumokkal ostromolja az egyházi, párt- 
és állambiztonsági szerveket, amelyben magát üldözöttnek és 
’egyházi munkanélkülinek’ állítja be. Napirenden akarja tartani 
az ügyét a nyugati magyar emigráns körökben. (Uo.: 37.)  

A dokumentumokban megjelenik Stelian informátor, aki a 
Tőkés család belső köreiből szolgáltat részletes információkat.  

Munkanélküli lévén, László atyánkfiának volt ideje arra, hogy 
egy kis borsot törjön a hatalom orra alá. 1985 szeptemberében 
Farkas informátornak (a neve már ismerős) arról számolt be, 
hogy júliusban lebuktak azzal a 2-3000 levéllel, amit 
telefonkönyvekből vett címekre küldtek, s amelyben 
„felszólítottak a magyar kisebbség alkotmányos jogainak a 
tiszteletben tartására”. (Uo.: 40.) (Vesd össze a Papp László mint 
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kovakő… c. alfejezet 1/A pontjával.) – A szervek leálltak a 
kihallgatás és figyelmeztetés után, ez azt jelenti, hogy az akció 
nem ütközött a büntető törvénykönyv paragrafusaiba.  

Popescu ezredes parancsba adja: „T. L. minden kapcsolatát fel 
kell fedni…, az egész egyházi potenciált be kell vetni T. L. 
hatástalanítására.” Informátori jelentésekből a szervek azt is 
megtudják, T. L. bizonyítékokat keres arra, hogy a román állam 
tendenciózusan sújtja a magyarokat. – Gondosan építi disszidensi 
szerepkörét; az is erőt ad neki, hogy két év kellett  a levélküldő 
hálózat leleplezéséhez. Elégedetten meséli, kiismerte a szeku 
módszereit: „mindig ismétlik önmagukat”. (Uo.: 39–40.)  

Lehallgatás, informátori jelentések, akciók sora jelzi: élesedik 
a helyzet, T. L. egyre aktívabb. Lassan kiderítik, atyánkfiának 
bejelentetlen írógépe van, azon írja a külföldre küldendő 
anyagokat. Több anyagát megszerezték a szervek, de lépni nem 
lépnek. Az olvasó elgondolkodik: vajon miért? Mind ártatlan 
meséket szándékozott Nyugatra küldeni? Netán más oka volt a 
zavartalan disszidenciának? Esetleg pipogya fráterek gyülekezete 
volt a szeku? – Az ’elpuhult’ szervek 1985 októberében azt  
forgatják: miként rakják ki a célszemélyt a dési lakásból, amelyet 
1984 májusa óta jogtalanul használ. (Uo.: 43.)  

 
Az informátorok személyeskedő információkkal is traktálják a 

szerveket. A szerző egy informátori jelentésből idéz néhány, 
Tőkés Lászlóra vonatkozó jelzőt: „Kíváncsi, beképzelt, gőgös pasas 
volt, sok kolléga számára elviselhetetlen.” (Uo.: 36.) – Egy másik 
alkalommal Avram (a neve szintén feloldatlan) tk. azt jelenti, 
„megkérdezte a célszemélyt, nem fél-e az állami szervektől. Azt 
válaszolta, hogy 36 értelmiségi van a családjukban, s az mind vele 
tart. Az apját külföldön is sokra értékelik. Azt sem bánja, ha 
megölik, akkor sem megy el innen. Avram szerint ez csak látszat, 
T. L. valójában gyáva, de nagyon beképzelt.” (Uo.: 44.) – Az efféle 
jellemzések később is előfordulnak az informátorok jelentéseiben; 
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pl.: „ennek az ifjúnak az a mániája, hogy mindenkinek leveleket 
írjon, s ezzel magára terelje a figyelmet”. (Uo.: 123.) 

 
A szeku megint eltátja a száját, Popescu ezredes legorombítja 

az alattvalóit, hogy miért nem juttattak el hozzá semmilyen 
információs anyagot az 1985 őszén megtartott öregdiák-
találkozóról? (Ti. T. L. tíz évvel korábban végezte a teológiát.) „A 
találkozót júliusra tervezték, de T. L. megnyilvánulásai miatt (…) 
szeptemberre halasztódott. Tőkés akkor megígérte a 
szervezőknek (…), hogy ’korrekt’ lesz, és nem okoz problémákat. 
Szintén ő miatta, sem a kerületek, sem a tanári kar nem 
képviseltette magát az öregdiák-találkozón.” Nosza. Menekülnek 
az emberek László atyánkfiától?  

A találkozón részt vevő diákok meglátogatták Tőkés István 
professzort, aki „élesen elmarasztalta a püspököket. Ő számos 
memorandummal fordult a püspökökhöz, vallásügyi 
államtitkársághoz, állami szervekhez, eredménytelenül. Minden 
rossz megtestesítőjének viszont Nagy Gyulát nevezte, s 
felszólította egykori tanítványait, hogy harcoljanak ellene.” (Uo.: 
45.) 

Szóval a család szépen aktivál, minden alkalmat 
megragadnak arra, hogy a maguk igazát érvenyesítsék. – Herman 
informátor említi az egyik jelentésében, hogy amikor Kanadában 
járt, számos cikket olvasott az emigráns magyar lapokban a 
Tőkésekről. (Uo.: 46.) A cikkek inspirálója az ott élő ifjabb Tőkés 
István lehetett, gondolom én.  

 
1985 decemberében T. L. feleségül vette Joó Editet. Egy 

ezutáni jelentés azt a látszatot kelti, mintha  T. L. 
’megkomolyodott’ volna, „keresi a decens visszatérés 
lehetőségét”. Az apján keresztül kérte a Vallásügyi 
Államtitkárságot (VÁ), hogy segítsen neki egyházjogi 
helyzetének tisztázásában. László atyánkfia – annak hívására – 
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fölkeresi Ţeperdel területi inspektort, barátságosan 
elbeszélgetnek. A felügyelő elmondja: ahhoz, hogy lelkészi állást 
kapjon egy évi nem papi tevékenység nyomán, kérheti a lakhelye 
szerinti egyházmegyei közgyűlést, hogy lelkészi jellegét 
fenntartsa. A püspök csak azután nevezheti ki valahová.  

Az újdonsült férj a terveiről beszél: a felesége Botoşaniba 
kapta a kinevezését, ő is talált a közelben egy szórványtelepülést, 
arra gondolt, hogy Moldvába költözik. Az inspektor élénken 
helyesel. (Uo.: 48–49.) – A csalimese természetesen üres duma. 
László más vonalon próbált érvényesülni: 1986 elején „jelöltette 
magát a nyugdíjpénztár igazgatói tisztére, mert ahhoz nem 
szükséges a lelkészi státus. Minthogy ezen a poszton nagy 
befolyásra tett volna szert, az elképzelést csírájában elfojtották.” 
(Uo.: 49.)  

A családon belül Anna, József és Eszter elégedetlenkednek 
László akciói miatt, mert ebből kifolyólag munkahelyi 
kellemetlenségeik támadtak. A család neheztel Szőcs Gézára, s 
erről baráti körben is megnyilatkoznak. László keresi a 
kapcsolatot a szervekkel, egyrészt az állása ügyében, másrészt 
vissza szeretné kapni azokat az anyagokat, amelyeket a sógorától 
vettek el egy házkutatás során. „Ennek ürügyén behívják és 
közlik, hogy a ’nem megfelelő’ dolgok kivételével a sógora 
mindent visszakap. Ami viszont az ő törvénysértő írásait illeti, 
visszatartják, és amennyiben nem mutat lojális politikai 
magatartást, azok alapján felelősségre fogják vonni.” (Uo.: 51.)  

Látható: atyánkfia késélen táncol, de még sok mindent 
elnéznek neki. Vajon miért? – A szervek azt is tudják egy 
informátori jelentésből, hogy Lászlótól a dési és kolozsvári 
házkutatás során több kéziratot elvettek, de maradt még, egyéb 
rejtekhelyeken. 
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A temesvári segédlelkész  
1986. január 27-én Nagyváradon járt, ahol Papp László 

püspök fölajánlotta neki a temesvári segédlelkészi állást. „Ő 
megköszönte a jóindulatot, de gondolkodási időt kért.” – A 
dossziéban található egyik dokumentum azt is közli, hogy a 
püspök „előzetesen egyeztetett Ener [a feloldó listában: Eren 
alakban!] informátorral – aki minden bizonnyal a vallásügyi 
felügyelő fedőneve –, s csak azután kínálta föl Temesvárt.” (Uo.: 
51.) – Ez a telex is azt igazolja, hogy a szervek tanácsára, döntése 
alapján született meg T. L. Temesvárra helyezése. (Vesd össze a 
Papp László mint kovakő… c. alfejezettel.)   

Február 12-én telex megy Váradról Bukarestbe, közlik, hogy 
T. L. elfogadja az állást. (Uo.: 51.) Ám az alkalmazás – különféle 
okok miatt – késlekedik, ezért T. L. májusban éhségsztrájkkal 
fenyegeti meg új és régi püspökét, ha nem rendeződik mihamar 
az ő státusba helyezése. (Uo.: 54.)  

A kinevezés meglepetést keltett az EREK felsőbb köreiben, 
tekintve T. L. palástjogának korábbi felfüggesztését. „Papp László 
célja dr. Tőkés Istvánt ’megszelídíteni’, ill. megcáfolni az USÁ-ból 
és Hollandiából érkező leveleket, amelyek a két Tőkést 
áldozatnak tekintik. Ugyanis a külföldi reklamációk mögött dr. T. 
I. elégedetlensége áll, amiért nyugdíjazták. Összegezve: »Papp 
püspöknek az a véleménye, hogy az ő gesztusa révén okafogyottá 
válnak bizonyos mértékben az ellenünk irányuló külföldi 
támadások. Ez volt a Tőkés László temesvári kinevezésének 
kizárólagos oka.« Utóbbi mondat azt is jelzi, hogy nemcsak 
Kolozsváron lepődtek meg a püspök húzásán, a Szekuritáté sem 
érti, hogy mi lehet a püspök pálfordulása mögött.” (Uo.: 53.) 

Na már most: ez a feltételezés 1986-ban született. Szerintem a 
szeku nagyon is értette, mi áll a pálfordulás mögött. A Papp 
család egyik tagjának közlése alapján megtudtam, hogy egy 
belügyi tiszt hosszú időn keresztül inszisztált a püspöknél T. L. 
alkalmazása ügyében. Továbbá: a nagyváradi püspöknek nem 
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hiányzott a renitens segédlelkész, ha mégis fölvette, azt ’felsőbb’ 
parancsra tette. – Szerintem a hierarchiában a püspök a Securitate 
után következett, tehát az állambiztonságiak ’meglepődése’ csak 
merő porhintés, semmi más. – Véleményem igazolását az 54. 
oldalon találtam meg: Bordea vezérezredes adott parancsot arra, 
hogy a Vallásügyi Államtitkárság révén mihamar oldják meg T. 
L. Temesvárra helyezését.   

A szervek – a szorgalmas kollaboránsok révén – 
megszerezték T. L. és T. I. munkáinak gépiratát. T. L. 120 oldalas 
munkájának címe: Jelentés az egyház országos helyzetéről; a 
professzor dolgozata kisebb terjedelmű – címe: A hazai egyház 
deformációja és refomációja –, „személyes sérelmekből kiindulva 
igyekszik aláásni Nagy Gyula püspök tekintélyét”. (Uo.: 54.)  

A dolgozatok nem haladják meg a büntethetőség határát, 
csupán az a javaslat született, hogy „amennyiben T. L. nem az 
apja gépén dolgozott, alkalmazni kell a törvényt az írógép 
konfiskálására.” Az apa dolgozatáról az a döntés született, hogy 
szervezzenek meg egy ’véletlen’ találkozót a szerzővel és tanúk 
előtt mutassanak rá: „a Nagy Gyulával kapcsolatos kifogásai nem 
tartoznak az állambiztonság vizsgálódásai körébe, s hogy az őt ért 
kellemetlenségeket épp a püspökkel kapcsolatos felelőtlen 
kijelentéseinek, ill. a fia egyházi és állami törvényeket sértő 
magatartásának köszönheti.” (Uo.: 55.)  

1986. június 7-én Papp László fogadta apát és fiát, 
elbeszélgetett velük. (A beszélgetés témáit a kollaboránsok 
jelentéseiből ismerhetjük meg.) Közölte, hogy a temesvári 
lelkészt, Peuker Leót két év múlva nyugdíjazzák, amit alig várnak 
a ’trónkövetelők’. Azt tanácsolja, hogy T. L. egyik tábor mellett se 
kötelezze el magát és hogy „legyen lojális a Vallásügyi 
Államtitkársághoz. Tőkés László ezt megígérte. Tőkés István a 
megszokott panaszait adta elő. Papp figyelmeztette, hogy a 
külföld úgy értelmezheti, hogy a T. I. az erdélyi magyar 
püspökséget támadja, beleértve az állami szervek támogatását is. 
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A volt főjegyző vehemensen tiltakozott és kijelentette, hogy őt a 
Nagy Gyula által teremtette sötét légkör indította harcra, a 
kolozsvári kerület közvéleménye nagy szimpátiával kíséri, és 
közvetlen információi vannak arról, hogy felelős állami vezetők is 
egyetértenek vele. Megköszönte, amit Papp László a fiáért tett és 
kijelentette: nyitott a kolozsvári kerülettel való tárgyalásra, de 
azok eddig mindig elzárkóztak előle.” (Uo.: 57.)  

 
A találkozón történtekről Păun (= Papp László) informátor 

jelentése tájékoztatta a szerveket, de jelen volt Felszegi119 is, aki 
szintén beszámolt az eseményekről. „Szerinte Tőkés személyes 
sértettsége az oka mindennek. Papp úgy gondolta, hogy Tőkés 
Istvánt azzal lehetne elhallgattatni, ha felajánlana egy lelkészi 
állást a fiának a nagyváradi egyházkerületben. Őt küldte 
Kolozsvárra, és Tőkésék az ajánlatot elfogadták. Ezután apa és fia 
csendben ült. Majd mindketten küldtek egy-egy levelet a korábbi 
’vehemens’ hangnemben.” Erre jött meg aztán a bukaresti 
jóváhagyás. (Uo.: 57.)  

Tőkés István fölvetette, hogy találkozna Nagy Gyulával, de 
Papp László és Eszenyei lebeszélték, mondván: ennek semmi 
értelme, mert mindketten annyira belemerevedtek a gyűlöletbe, 
hogy képtelenek a legcsekélyebb tárgyilagosságra. (Uo.: 58.) 

 
Az ifjú segédlelkész két év és három hónap megszakítás után újra 

palástot ölthetett és szolgálhatott. (Ez az időszak T. L. 
munkakönyvében letöltött szolgálatként jelenik meg! Vélhetően 
szép nyugdíjat is kap majd a két esztendő lógásért.) A szervek 

                                                 
119 Ez a konspirációs név sincs feloldva a mellékletben, de Molnár az 
57. oldalon sejteti: Eszenyei Gyula rejlik a név mögött. A név ismerős: 
Eszenyeiné írta a Papp Lászlót leleplező nagy cikket 1990 
márciusában! (Lásd a Milyen ember volt Papp László püspök? c. 
alfejezetben.) Ejnye!   
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gondoskodtak arról, hogy ’átvegyék’ és megfelelően ’instruálják’ 
a rebbelis lelkészt, közölték vele, hogy a Ref. Világszövetség nem 
fogja megoldani a lelkészek problémáit. Felhívták a figyelmét, 
hogy kizárólag egyházi ügyekkel foglalkozzék, nincs szüksége a 
temesvári ifjúságnak, hogy köröket szervezzen számukra, mint 
Désen. Azt is megmondták, Temesvár zárt város, ezért nem fog 
végleges személyi igazolványt kapni. „A kioktatott megköszönte, 
amit érte tettek és megígérte, hogy nem fog nekik problémát okozni.” 
(Uo.: 59.)  

 Az ’ígéret szép szó’ kezdetű magyar szólást vélhetően csak a 
kiscserkészek veszik komolyan, Tőkés László nem tartja 
követendő lelki parancsnak. De hát nem ez volt az első és utolsó 
ígérete, amit könnyed léptekkel áthágott… [Vesd össze: „az 
elkövetett cselekményekért sokszor kivizsgálták és 
figyelmeztették, mindannyiszor megfogadta, hogy felhagy 
ellenséges magatartásával.” (Uo.: 111.)] 

A kezdetekben fehér bárányként viselkedett, az egyik jelentés 
szerint kijelentette, hogy nem ellensége az államnak, ő és az apja 
csak Nagy Gyulával keveredett konfliktusba. Hm, hm.  

 
E kötet első harmadában és ebben a fejezetben is többször 

fölmerült a kérdés: kinek a javaslatára, közbenjárására került T. L. 
Temesvárra? A válaszok a Papp László–Vallásügyi 
Államtitkárság (VÁ)–Securitate háromszögben kóvályogtak, 
Molnár János könyvében itt újabb (enyhén ködösítő) adalékot 
olvashatunk: Beresky informátor megkérdezte a püspököt: miért 
küldték Temesvárra Tőkést? „Mire Papp azt válaszolta volna, 
hogy a VÁ kívánsága volt ez, nem jószántából cselekedett így.” 
Ehhez a mondathoz Molnár a következő zárójeles, kiemelt 
mondatot fűzte: „(A jelenet igen valószínűtlen, a püspöknek nem volt 
szokása bratyizni a lelkészekkel.)” (Uo.: 59.) – Ebben csak az a furcsa, 
hogy az egész kötetben kevés az ehhez hasonló szerzői 
kommentár. Az én olvasatomban is az állami szervek voltak az 
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ötletgazdák, Papp László csupán az eszköz volt. (De azt hiszem, 
ez a kérdés nem létfontosságú, így félre is tehetjük.)  

László atyánkfia megérkezett, lepakolták a bútort, koffereket 
stb., a szeku pedig összeállította a követési tervet, beszerelte a 
lehallgatókat és új feladatokkal látta el az informátorokat.  

Az idő telt, a karaván haladt.  
A Tőkés szülők megkapták a kanadai útlevelet, elrepültek 

meglátogatni ifj. Tőkés Istvánt. 1987 januárjában T. L. azt 
fontolgatta: bíróságra adja Nagy Gyula püspököt, mert „két évig 
jövedelem nélkül volt, miközben a jelzett két évet Nagyváradon 
elismerték letöltött munkaidőként”. (Uo.: 61.) – Kíváncsi lennék, 
milyen paragrafus alapján ismerték el azt a két évet? Szívesen 
belenéznék T. L. munkakönyvébe, de erre nincs esélyem.  

 
1987 és 1988  
Peuker halála után a temesvári szervek úgy ítélik meg: 

atyánkfiát nem szabad véglegesíteni az állásában, mert akkor 
irredenta-nacionalista tevékenysége még kedvezőbb 
körülmények között folyna. Kérik a központot, járjanak közbe a 
VÁ-nál, hogy ne nevezzék ki Temesvárra T. L.-t. 1987. január 1-
jétől helyettes lelkész. (Uo.: 63–65.)  

Avram nevű informátor (vajh ki ő?) a jelentésében 
hosszabban ír Tőkésről, sajátos stílusban, spekulál, tanácsot ad a 
szerveknek. Szerinte T. L. „’valaki’ akar lenni… Erdély 
magyarjainak a ’Megváltója’. Legalábbis így beszél.” (Uo.: 64.)  

A Megváltó-státusig még sok van, egyelőre a lelkészi poszt 
lenne fontos. Ennek érdekében „jóakaróit arra biztatja, írjanak a 
püspöknek az ő tevékenységét elismerő leveleket”. – E kicsiny kis 
lobbizásról a lehallgatási jegyzőkönyvek tanúskodnak. (Uo.: 65.) 
Ennek ellensúlyozására a szervek visszatartottak egy ilyen 
dicsérő episztolát, s helyette két hamis levelet küldtek a 
püspöknek, „amelyben a hívek egy csoportja kéri a püspököt, 
hogy ne helyezzék Tőkést Temesvárra ’ronda jelleme, cselekedei 
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és fellépési stílusa’ miatt. A lehallgatási anyagok bizonyítják, 
hogy levelek megtették hatásukat.” – Hm, ilyen lenne hát a – 
fehér vagy fekete – ajánlólevelek hatása… 

 
Crăciun alezredes jelentése szerint T. L. „a magyarság 

vezetője kíván lenni a közeljövőben, ügyesen fedezi nacionalista-
irredenta tevékenységét vallásos külsőségekkel. Tevékenysége 
perspektivikusan nézve felerősödhet és radikalizálódhat.” Az 
alezredes sokkal veszélyesebbnek látja a segédlelkész 
tevékenységét, mint elődei. (Uo.: 67.) – Az általa összeállított 
intézkedési terv egyik pontja értelmében a szervek beszélgetést 
kezdeményeztek az apjával, aki a beszélgetés után részletes 
levelet küldött Lászlónak és „figyelmeztette: ha nem változtat a 
magatartásán, büntetőjogi következményekkel kell számolnia.” (Uo.: 
70.)  

 
„Tőkés László számára az 1988-as év már kevésbé ígéretes, 

mint a megelőző. (…) Írásbeli ’fogadalmat’ kell tennie Papp 
László püspöknek, hogy nem avatkozik be sem szóban, sem 
írásban más egyházak, ill. a kolozsvári egyházkerület ügyeibe.” 
(Uo.: 71.) – Ehhez hasonló fogadkozásról még olvastunk, s 
tudjuk, mennyit ér. Titokzatos erők hatására T. L. nem tud ura 
lenni a helyzetnek: minden lépését a balhé elkerülésének 
szándéka vezérli, de a tények ellenszegülnek az akaratának. Ki 
érti ezt?   

A szervek résen vannak. Júliusban Petrescu ügynök (az ő 
neve sincs föloldva) jelenti, hogy T. L. nála járt és „megmutatott 
neki egy általa fogalmazott120, géppel írt levelet, amelyet átadott 13 

                                                 
120 A következő oldalon ugyanezt a levelet a szeku egyik jelentése így 
jellemzi: „a gyanú szerint a dokumentum szerzője Tőkés László”. – A 
74. oldalon is T. L.-t jelölik meg szerzőként. A memorandum 
szerzősége körüli kérdőjeleket nem sikerült maradéktalanul 
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megbízható református lelkésznek, hogy olvassák fel egyszerre az 
ország mind a 13 esperességében a szeptember 5-i rendes 
egyházmegyei gyűlésen.” (Uo.: 72.) – A levél az ominózus, 
falurombolás elleni memorandum volt, amelyet az aradi gyűlésen 
Molnár János borossebesi lelkész olvasott fel. „Tőkés László, 
Balogh Béla és Béres János lelkészek támogató hozzászólásai után 
a lelkészi közösség megszavazza az irat felterjesztését a 
püspökhöz.”  

Az ügy nyomán a nagyváradi püspök vizsgálatot indított, 
amelyet a ’szervek’ tudtával és irányítása alatt vezetett le, s ennek 
nyomán intésben részesítette az ügy szereplőit. Ui. a Securitate 
úgy vélte helyesnek, ha a memorandum jelentőségét 
minimalizálják és az ügyet elkenik, mert „nem kell hőst csinálni a 
felhívás kezdeményezőiből.” (Uo.: 91.)  

Fokozott figyelmet kérek! – „Tőkés nagyon mérges, hogy nem 
sikerült nagyobb botrányt kavarni, hogy a Szekuritáté nem 
avatkozott közbe, mert annak nagy visszhangja lett volna, s őt jobban 
támogatnák.” (Uo.: 91.) – Hézagos lélektani ismereteim miatt nem 
bonyolódnék semmilyen kommentárba, ezért felkérem az 
olvasót: döntse el, milyen véleményt alakít ki erről az epizódról.  

 
Ezerkilencszáznyolcvankilenc 
1989-ben „már az egész Tőkés-családot ellenségnek tekinti a 

román állambiztonság”. A dossziékban megritkulnak az ügynöki 
jelentések, gyakoribbak viszont a lehallgatási jegyzőkönyvek és 
az akciótervek. 

                                                                                                         
eltüntetni, de azt hiszem nem is túlzottan fontos az, hogy ki 
fogalmazta meg a tiltakozás végleges szövegét. Bár igen jó alkalom 
lenne a szerzőséggel piros pontokat szerezni egy szenvedéstörténet 
számára.  



 

 422 
 

Az állambiztonságiak amerikai útlevelet ajánlottak föl 
Lászlónak, tanulmányai folytatására, de ő elutasította, nem akart 
zsarolási felületet nyújtani a szerveknek.  

„Eszenyei Gyula bekéreti a temesvári lelkészt, és az aradi 
esperes jelenlétében erősen megkritizálja, szemére veti szolgálati 
helyének gyakori elhagyását, megfenyegeti, hogy ha nem tér 
észhez, elhelyezik.” László Kolozsvárra utazik, hogy tanácsot 
kérjen az apjától. Az édesapja arra ösztönözte, írjon levelet a 
püspöknek, kérjen tőle meghallgatást. Magyarázza meg, nem tett 
semmi olyat, amely indokolná elhelyezését, kérje a püspököt, 
hogy változtassa meg a Temesvárról való elhelyezésének 
szándékát. A szófogadó gyermek megköszönte a tanácsokat és 
megígérte, ahogy hazaér, a tettek mezejére lép. Miután a fia 
visszaérkezett Temesvárra, az apa elterjesztette szűkebb családi 
körben, s Kanadába is megtelefonálta István fiának, hogy „T. L. 
nem fog engedelmeskedni az ellene irányuló intézkedéseknek”. 
(Uo.: 94–95.) – A szerepjátszás fokozatai, a Tőkés család 
receptúrája szerint. 

 
Élesedik az ’osztályharc’  
A Marosvásárhelyre utazó Lászlót pénztárcalopás gyanújával 

az állomáson feltartóztatják a rendőrök és megmotozzák: több 
iratot koboznak el tőle. Az államvédelmisek informálták a VÁ-t, 
ahol úgy döntöttek: „amennyiben T. L. nem hagy fel ellenséges 
tevékenységével: vagy fegyelmileg elhelyezik, vagy megfosztják 
lelkészi státusától.” (Uo.: 97.)  

„Kovács József esperest és Borsi Zsigmond számvevőt 
Temesvárra küldi a püspökség, hogy közöljék a gyülekezettel: 
Tőkés Lászlót fegyelmi vétséggel vádolják. A vizsgálat idejére 
felfüggesztik a szolgálatát. A lelkész és apja fogadja a 
küldöttséget, de a döntést nem fogadják el.” – Tőkés professzor 
az egyházmegye lelkészeinek közgyűlésén (1989. ápr. 9.) ’lázító’ 
jellegű írást olvas föl fia eltávolításának kapcsán. Kijelenti, hogy a 
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két püspök jogtalanul bitorolja a püspöki tisztséget, lemondásra 
szólítja fel őket, a jelenlévő lelkészeket pedig engedetlenségre.  

A következő értekezleten (máj. 9.) a felszólaló lelkészek kérik, 
hogy tiltsák meg a volt főjegyző szolgálatait és ne engedjék a havi 
gyűlésen való részvételét. (Uo.: 98.) – Molnár szerint ez utóbbi 
felszólalások a területi vallásügyi inspektor intézkedése nyomán 
születtek, én viszont úgy vélem: többen is őszintén bólogattak e 
tiltakozások nyomán, mert azt nem tudnám elképzelni, hogy 
mindenki egyetértett volna a Tőkés család fejével. Sőt, mondja 
Molnár, a medgyesi pap temetésén olyan ellenséges hangulat 
nyilvánult meg Tőkés prof. irányában, hogy ennek hatására 
napokra visszahúzódott a dolgozószobájába és a fiának azt is 
elpanaszolta: „az utóbbi ötven évben egyszer sem történt meg az, 
ami most, hogy pünkösdre senki se hívjon meg szolgálni”. (Uo.: 
99.) – Molnár ezt is a szervek manipulációs sikerének állítja be. – 
Október 8-án a Kossuth rádió Vasárnapi újság c. műsorában 
beolvasnak egy szept. 1-jén kelt levelet a marosi és küküllői 
egyházmegyék lelkészeitől. „A féltő szeretet szellemében írt levél 
cáfolja azokat a híreszteléseket, miszerint a két Tőkéstől  
elhatárolódtak volna az erdélyi lelkészek.” (Uo.: 106.)     

 
1989 szeptemberére elkészül az állambiztonságiak terve, 

amely T. L. fokozottabb diszkreditálását, minél nagyobb fokú 
elszigetelését célozza. Ám a Securitate „egyetlen akcióban sem 
vesz részt nyíltan”.– „Az intézkedési terv nem említi, hogy 
szeptember 1-jei hatállyal, a püspökség 863/1989-es 
megkeresésére, megvonták Tőkés László lelkészi működési engedélyét a 
334/1970-es törvényerejű rendelet 5. cikkely 1. bekezdés e) pontja 
alapján. Ettől kezdve a román törvények értelmében temesvári 
tartózkodásának jogi alapja megszűnt.” (Uo.: 103.) – Az engedély 
nélkül folytatott szakmai tevékenységet (így a lelkészi szolgálatot 
is) a Btk. 281. § bünteti. (Uo.: 106.) 
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Augusztus végén a VÁ utasítása alapján a két püspök 
aláírásával körlevelet küldtek minden esperesi kerülethez, 
amelyben a lelkészi fegyelem fontosságát hangsúlyozzák, és 
közlik, hogy T. L. önmagát zárta ki az egyház és állam iránti 
engedetlen magatartásával a lelkészi közösségből. Pár nap múlva 
a levelet visszavonták és bekértek minden példányt. (Uo.: 104.) 
Az ellentmondásos akcióra nincs magyarázat – közli Molnár 
János. A postai ellenőrzések nyomán hat levelet fogtak el Hargita 
megyében, T. L. tollából, aki a körlevélre reagál: „törvénytelennek 
nyilvánítja a vele és a temesvári gyülekezettel szemben tanúsított 
eljárást”.  

T. L. bírósági idézést kap a temesvári törvényszékre. 
Telefonon beszél Papp László püspökkel (amit természetesen 
lehallgatnak), s megtudja, hogy az egyházkerület beperelte, mert 
nem engedelmeskedett a parókia elhagyására felszólító 
utasításnak. (Uo.: 105.) 

 
A megfélemlített presbitérium  
Itt következik az ún. folyosói gyűlés (1989. ok. 14.), amikor a 

presbitérium megfélemlített tagjai a segédlelkészt megfosztják 
állásától. A Molnár-féle kötet 108. oldalán olvasható erre 
vonatkozó részt Utólagos pótlásként fölvettem az Egy fontos 
feltétel c. alfejezetbe.   

A tényeket Tőkés naplójából és Molnár János kötetéből 
ismerjük.  

Ezek szerint: a) a megfélemlített presbitérium beleegyezik 
abba, hogy a segédlelkészt eltávolítsák az állásából.  

b) Az esetről jegyzőkönyv született.  
c) Másnap Tőkés „törvénytelennek és kierőszakoltnak 

minősítette a presbitérium döntését”. 
Ezzel kapcsolatban fölmerül néhány kérdés.  
1) Hol van a jegyzőkönyv eredetije? Egyáltalán megvan-e 

még?  
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2) A tények ismeretében törvényesnek tekinthető-e a 
jegyzőkönyvben rögzített presbitériumi határozat? (A ’tények 
ismerete’ viszonylagos!) 

3) Ha igen, akkor T. L. ezirányú felszólalása semmissé 
teheti-e a határozatot, avagy ehhez egy fellebbviteli fórum 
döntése szükséges? (Tudtommal a jogi procedúra előírja, hogy 
minden döntés ellen – kivéve a jogerős ítéletet – meghatározott 
helyen, módon és időhatáron belül fellebbezni lehet.) Vélem, 
hogy a ’felszólalásnak’ vagy a ’kivonulásnak’ nincs semmítő 
ereje. (Érdekes módon a Tőkés család sajátosan értelmezi az 
egyházkerületi jogi szabályozást, ha valami nem tetszett nekik, 
kijelentették, hogy nem tekintik kötelezőnek magukra nézve ezt 
vagy azt a döntést és azzal annyi.)  

4) Van-e értelme még ezen rágódni, 21 évvel az események 
után?  

 
Az ezt követő pereskedés a kilakoltatás jogossága körül 

folyt. Az első tárgyalás – ahol elrendelték a kilakoltatást – okt. 
20-án volt, de ott sem a vádlott, sem az ügyvéd nem jelent meg. 
(Uo.: 109.) Cziprián Zoltán ügyvéd lemondott T. L. védelméről, 
az ügyet Kincses Előd vette át.  

Satöbbi.  
 
Az elismervény  
1989. dec. 20-án Géczi István debreceni lelkész meglátogatta 

Tőkést és több órán beszélgettek. A kilakoltatásról szóló bírósági 
végzés hírét ő vitte át a határon és az ő révén értesült róla az MTI, 
s annak alapján a magyarországi lapok. (Uo.: 110.)  

Géczit és társát, Feketét feltartóztatták a határon, és 
elkobozták tőlük a már többször említett  elismervényt, amelyen 
a köv. szöveg állt: „Elismervény. 20.000 azaz Húszezer lejt a mai 
napon szívből jövő köszönettel átvettem. Isten sokasítsa meg 
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áldásait mindnyájunk életében. 1989. X. 20. Tőkés L.” (Uo.: 110–
111.)  

Mint fentebb (A megfigyelés fokozatai c. alfejezetben) már 
említettem, Pásztori Tibor Endre a következő mondatokat idézte 
László atyánkfiától: „A pénzt természetesen átvettem, miért ne 
tettem volna. Ismeretlen híveim, jóakaróim gyűjtötték számomra, 
legalábbis így mondták nekem. Akkor még nem gondoltam 
provokációra.” – Jó lenne elbeszélgetni erről Géczi Istvánnal és a 
debreceni hívekkel, hogy valóban provokációs céllal küldték-e a 
pénzt, vagy csak naiv jóakaratból.  

Tény az, hogy az állambiztonsági szervek összefoglaló 
jelentésében (Uo.: 111–113.) kiemelt helyen szerepel a vélekedés 
(következtetés? vád?): „mi sem bizonyítja jobban, hogy akcióit 
külföldről pénzelik.”  

 
Sűrűsödnek az események 
Ugyanebben a jelentésben tk. még az alábbi tények 

szerepelnek a ’bűnlajstromban’:  
„ (…) – fogadalmainak megszegése és újabb elhajlások miatt a 

Nagyváradi Püspökség vezetősége elhatározta a Szilágyságba 
helyezését, de mivel ezt megtagadta, kizárták a papság soraiból;  

– Temesvárról való eltávolítása érdekében megtagadták 
ideiglenes tartózkodási engedélyét;  

– a püspökség pert indított ellene, amelynek nyomán 
elrendelték kilakoltatását az illegálisan elfoglalt parókiáról (…)”  

Az intézkedési terv négy pontba foglalta össze a közeljövő 
teendőit.  

„1. A Temesvári Bíróság kilakoltatási határozatának érvényt 
szereznek.  

2. Ha továbbra sem hagy fel rosszindulatú akcióival, a 
Nagyváradi Püspökség feljelentése alapján, miszerint ’hivatali 
hatáskörével visszaélt’, az ügyészség vizsgálatot kezdeményez. 
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3. A fentiekkel párhuzamosan folytatódik elszigetelése és 
kompromittálása, meg kell akadályozni, hogy külföldiekkel 
kapcsolatba kerüljön. 

4. A család többi tagját is el kell bátortalanítani és 
semlegesíteni.” (Uo.: 113.)  

„A feljegyzés 5. pontja szerint, minthogy a magyarországi 
reakciós körök Románia érdekei ellen törnek, ennek az ügynek a 
kapcsán elhatározzák Tőkés László büntetőjogi kivizsgálását, a 
püspökség feljelentése nyomán, hivatalos státussal való 
visszaélés vádjával. Ugyanakkor bizonyos hívek reklamációja 
alapján, visszakényszerítik állandó lakhelyére, Kolozsvárra. A 
VÁ intézkedni fog, hogy az oda [Temesvárra] kinevezett lelkész 
(a Resicán szolgáló Makay Botond) azonnal kezdje meg 
szolgálatát.” (Uo.: 114.)  

 
Mint korábban említettem: Stoenescu könyvében azt 

olvashattuk, hogy N. C. tudott ugyan a temesvári hercehurcáról, 
de a nyugati közvélemény felháborodásától tartva nem rendelt el 
semmilyen közbelépést. Így a helyzet megoldása elsősorban a 
temesvári szervek akcióképességétől függött. Azt is tisztáztuk, 
hogy a szeku már a túlélésre játszott, s azt is, hogy T. L. – 
kiismerve a szervek munkastílusát – ügyesen taktikázott. 
Ráadásul a nyugati közvélemény már feszülten figyelte a 
temesvári híreket, így a renitens segédlelkész semlegesítése csak 
lassan, több baklövéstől terhelten haladt.  

Sűrűsödnek az események. – Október 22-én a határon 
föltartóztattak néhány magyar állampolgárt és elkobozták tőlük 
T. L. írásbeli nyilatkozatát és fényképnegatívokat. – Október 26-
án a SzER román adása beolvasta T. L. Ceauşescunak írt levelét. – 
A fiához utazó Tőkés Istvánt a temesvári állomáson 
feltartóztatják, bekísérik, kávét és gyógyszert koboznak el tőle, 
éjjel fogva tartják, reggel kikísérik az állomásra és fölteszik a 
vonatra. – Budapesten gyertyás virrasztás kezdődik Tőkés 
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Lászlóért és a temesvári gyülekezetért a román nagykövetség 
előtt. A csendes tüntetést a Fidesz szervezte. (Uo.: 114–117.) – 
November 2-án négy álarcos támadása T. L. családja ellen. (Lásd 
A diszkreditálási terv c. alfejezetben.) Ebből az ügyből 
hamarosan nemzetközi botrány lett. (Uo.: 119.) T. L. nov. 6-án 
levelet juttatott ki Magyarországra a támadásról, melyet a Magyar 
Hírlap közölt.  

November 18-án Bucur rendőrszázados meglátogatta László 
atyánkfiát és felmutatta a 20 ezer lejes átvételi elismervényt. 
Tőkés „beismerte, hogy tőle származik a nyugta. A százados 
közli, hogy 2–7 évig terjedő börtönbüntetést kaphat. Ő nagyon 
barátságosan kezeli a dolgot. Tőkés Lászlóból hős lett. De ő most 
azt tanácsolja, ne játssza a hőst, nem tudja mit jelent, hogy hét 
évig nem látja senki. Ő nagyon emberségesen egyelőre nem tesz 
semmit, tanácskozzon ügyvéddel, bizonyosodjon meg róla, mit 
mond a törvény.” Stb. (Ua.: 122.) – A család reakcióját – akárcsak 
a századossal való beszélgetést – lehallgatták, s a jegyzőkönyvből 
kiderül, hogy László, a feleségével és az édesapjával beszélgetve, 
úgy ítéli meg: nem kell komolyan venni a fenyegetést, addig egyetlen 
fenyegetésüket sem váltották be a szervek.  

Áron informátor – a szervek megbízásából – november végén 
beutazta a Királyhágó mellékét, hogy a lelkészek között felmérje 
a Tőkés-ügy iránti viszonyulást. (Uo.: 126–127.) A kedves olvasó 
nem fogja elhinni: a megkérdezettek többsége helyeselte a püspökség 
’rendcsinálási’ terveit. Egy nyugdíjas lelkész azt mondta: „ha ő 
püspök lett volna, és neki ilyen fiatal fia lett volna, mint Tőkés, 
rég kizárta volna a papságból”. – A szervek ezúttal is 
túlkomplikálták az ügyet, olyan közvélemény-kutatásra 
pocsékolva az időt, amire az adott helyzetben semmi szükség 
sem volt.  

 
November 28-án Kincses Előd meglátogatta Tőkést a 

temesvári parókián. A kötet a lehallgatási jegyzőkönyvből idézi 
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Kincses szavait: a püspökség eljárási hibákat követett el, s így a 
legfelsőbb ügyésztől a per újratárgyalását lehet kérni. Továbbá: a 
kilakoltatás csak Lászlóra vonatkozik, amíg a család többi tagjára 
is kiterjesztik, még két hónap is eltelhet. „Kincses vitatkozik 
Tőkés Istvánnal a Statútum értelmezése felől, szerinte ha a 
Statútumban benne van, hogy a presbitérium lemondhat a 
választójogáról és átruházhatja azt a püspökre, márpedig benne 
van, akkor, ami történt, jogszerű volt. Az megint más kérdés, hogy 
a püspök nem tartotta be az ígéretét. [Vesd össze az Egy fontos 
feltétel c. alfejezettel.] Kincses kifejti, hogy nem ismeri a korábbi 
részleteket, elkéri a Tőkés Lászlónál lévő összes iratot.” – Ha csak 
november végén ismerkedik az aktákkal, akkor egy kicsit 
elkésett… (Ua.: 130.) 

December 7-én érkezett meg a határozat a kilakoltatásról, 
melyet 8 napon belül végre kell hajtani – közli egy telefonáló dec. 
10-én a magyar követséggel, amit a szervek gondosan 
lehallgatnak és lejegyeznek. (Uo.: 131.) T. L. 14-én kijelenti: lejárt a 
kiköltöztetési határidő, de ő nem hajlandó távozni. (Uo.: 133.) – A 
többi már történelem.  

 
A Vasile-dosszié utolsó dokumentuma 1989. dec. 16-án kelt, s a 

külföldi médiák híreit rögzíti.  
A ki tudja hány kötetnyi anyagból kiderül: sok éven át a VÁ 

központi és helyi munkatársainak, valamint több megye 
szekusainak és informátorainak adott munkát a renitens Tőkés 
család majdnem valamennyi tagja, de különösen id. István és 
László.   

„Az ügyről fennmaradt dokumentumokból világosan 
kiolvasható a Szekuritáté működése, az abban különféle 
funkciókat betöltők feladata, szerepe. Noha a belső viták, a hibák 
elemzése csak igen szemérmesen tükröződik a margószéli 
jegyzetekben, az elég egyértelműen érzékelhető, hogy az az 
erőszakszervezet, amely nem támaszkodhat a közvetlen beavatkozás 
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radikális megoldásaira, kudarcra van ítélve. A Vasile-ügy bizonyítéka 
annak is, hogy elég egy kicsiny elszánt csoport, mint pl. a Tőkés 
család, vagy a temesvári gyülekezet, hogy a félelmetesnek hitt 
intézmény mindenhatóságának mítosza szertefoszoljon. (…)” 
(Uo: 135.)   

Molnár János így zárja a Vasile-ügy ismertetését. Nincs mit 
hozzáfűznöm.  

 
* 
Azzal, hogy ezt a fejezetet a végére illesztettem, egy kicsit 

megkavartam a kötet (amúgy sem tökéletes) szerkezetét, de 
bízom benne, hogy az olvasó számára az utólagos pótlás nem 
okozott nehézséget az összkép kialakításában. 

 
 
 



 

 431 
 

MORFONDÍR 
 
Ebbe a fejezetbe néhány korábbi szövegemet válogattam be, 

amelyek az idők folyamán az erdélyi hírlapokban jelentek meg. 
E pamfletek nagyobb része az RMSz-ben jelent meg, a Morfondír 
rovatban.121  

Közös jellemzőjük, hogy a szerzőjük elsősorban a Tőkés 
László Barátai Társaskör (RT, EMNT, SzNT, MPP), viselt 
dolgaival foglalkozik, pontosabban a terveiket és a 
tevékenységüket kritizálja. A megvalósítások kritikájáról nem 
lehet szó, mert a TLBT csak tervekben dúskál, a ’kivitelezésig’ 
egyedül Szász Jenő pártocskája jutott el: lebénította 
Székelyudvarhely municípiumi tanácsának tevékenységét, 
lapzártakor ott állunk, hogy a megyei tanács zárolná a városi 
tanács költségvetését a cselekvésképtelenség miatt. Úgy hiszem, 
őseink nem ezért küzdöttek a Don-kanyarban.  

A válogatás első darabja 1994-ben, az utolsó 2010-ben 
íródott.  

 
Nagyharang és közlegény 
A könyvbarát jó napja, ha valami régi könyvet kaphat 

kézhez, azokból az időkből, amikor még igazi mesterségnek 
számított a nyomdászat és könyvkötés. Zsebbe való, ügyes 
munka: Adoma-emlék. Válogatott adomák gyüjteménye. 
Öszszeszedte Bölöni Mikó Dezső. 1871. A r. kath. lyceum nyomdája 
Kolozsvárt. Benne kétszázvalahány rövid írás. A 
száznegyvenedik így szól: 

’Székely egyszerüség’  

                                                 
121 Lásd még a Mörfi sorozat három kötetét; K. P.: Mörfi a köbön. Pro-
Print Kiadó, Csíkszereda, 1999; Viselt(es) dolgaink. Uo, 2000; Viszem a 
balhét. Uo, 2001. 
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’Sz… ostrománál Bém tábornok egyik székely zászlóaljat 
rohamra vezényelvén, maga az arczvonal előtt ment; egy 
közszékely csak kiáll a sorból, s így szól hozzá: »Generális 
uram! azt mondom én magának, hogy ne menjen ott előől, 
magának még kardja siincsen, aztán ha közüllünk ezeret ees 
lelőnek, jön helyettünk két ezer es, mert van otthon elég; de 
maga csak egy van, s ha lelővik, nem tom, ki a fene ád nékünk 
mást.« A nagy vezér elmosolyodott ezen az eredeti székely 
egyszerüségen, megveregetvén a figyelmeztető vállát, s azzal az 
arczvonal mögé vonult.’ 

Jól tudta a székely: a közlegénynek az a dolga, hogy életét 
adja a hazáért, császárért, szabadságért. Mikor miért. 

A tisztekkel más a helyzet: ha a főtiszt túléli a háborút, de a 
vesztes oldalon végez, bitóra küldik, vagy falhoz állítják. Sírja a 
várárokban lesz. (Mind a tizenháromnak.) 

A győztes generálisnak érdemrend dukál. Ha 
generalisszimusz rangja van, akkor fazéknyi kitüntetést, 
érdemkeresztet, pitykét tűzködnek a mellére. S halálakor 
megáll az élet, az emberek szemében gyászkönny és félelem: 
ugyanbiza, galambocskám, mit csinálunk mi a nagy Joszif 
Visszárionovics nélkül? Két nap múlva aztán Malenkov elvtárs 
megmondta, hogy a békeharc megy tovább. Bizony-bizony, 
galambocskám… A fehérmájú Malvin anyó mondása szerint: 
„por seggibe, más helyibe”. (Bocsánattal legyen mondva a 
kisasszonyok előtt.) 

Minekünk, kicsiny kis kisebbségnek, itt a Kárpát-karéjon 
belül, nem tellett generalisszimuszra, de nekünk is megvoltak a 
nagy embereink, akik a békeharc, a kollektivizálás és az 
államosítás csatáját vezették a Gonosz ellenében. Bizony-
bizony, még olyan nagy is volt, hogy a nevét is nagy N-nel írta. 
De neki is lejárt egyszer, s amikor eljött a végső búcsú ideje, 
1977 nyarán, a Korunkban ilyen címmel jelent meg a nekrológja: 
Hogyan tovább Nagy István nélkül? Könnye apadtával valahogy 
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magához tért kicsiny kis kisebbségünk… s folytattuk a harcot, 
hogy az ötéves tervet és a Duna-csatornát határidő előtt satöbbi. 

1989 decemberében megúsztuk bőgés nélkül, szerencsére. 
Reméltem, hogy a béke(és a többi)harc fegyvereit meg a 

hadilobogót naftalinba rakhatjuk végre, de nem, azt mondják: 
megint folyik a harc, a küzdelem: kicsiny kis kisebbségünk 
élethalálharcát vívja. Pompázatos beszédek szólítanak csatába, 
ecsetelik a küzdelem nagyságát; a Maros, a Körös és a Küküllő 
mentén kacagányos vitézek és katonák rázzák a véres kardot, 
emlegetik, hogy az egy a tízhez arány az ideális, mert ’annyi kell 
is’. Ahelyett, hogy dolgoznánk.  

Meg aztán, ki a mi Zászlóvivőnk, avagy ki a Nagyharang, 
kinek hívó szavára seregünk hadrendbe áll? 

Nagyapám mondá: zászlóvivőnek azért nem jó lenni, mert ő 
megy legelöl, őt érheti legelébb az ellenség kardja, de elé-elé-
fordul, hogy hátulról jó nagyokat rúgnak az ülepébe. 

S méghogy Nagyharang? 
Milyen legyen a hangja? Nem szégyen bevallani: nem tudjuk 

eltalálni a megfelelő hangot! Leülünk, tanulunk, s ha már tudjuk, 
mit akarunk, jelentkezünk.  

Nagy veszélyt látok abban, hogy nem sikerül tökéletesre az 
öntés. Pedig csak hiba nélküli harangot szabad kongatni, mert a 
legkisebb hiba is megmutatkozik az érc szaván. 

Milyen minta szerint készüljön: a Kreml öregharangját 
formázzuk, avagy a genfi templomét kövessük inkább? S ki 
Róma harangszavát kedveli inkább, az mit tegyen? 

Hová állíttassék? A Királyhágóra, netán a Hargitára, avagy 
kössék a Hold sarlójára? Ha kitelik az ideje, a sarló 
kigömbölyödik… 

Miből készüljön? Hozza el mindenki otthonról a karácsonyi 
csengőt, akasszuk le a kos nyakáról a kolompot, a temetőből a 
lélekharangot, a kápolnából a kisharangot, s azokat olvasszuk 
érces szavú, öblös öregharanggá? Nem lesz az jó! 
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Én azt mondanám: egy Nagyharanggal könnyű elbánni – ha 
a nyelvére lakatot tesznek, már megnémul. Jobb, ha mindenütt a 
helyén marad a csengő, kolomp, kisharang, s mindegyik a szerepe 
szerint szól: a kisharang vecsernyére hívja a falu népét, a kos 
kolompja a nyájat irányítja, az iskolacsengő tanulásra buzdít, a 
lélekharang az eltávozókat búcsúztatja. 

Félreverni a harangot fölösleges, a tűz nem a harang szavától 
alszik el, hanem a tűzoltó munkájától. 

Bem tábornok pedig csak aludjék nyugodtan: harc, 
küzdelem nincs, forradalom nem is volt, semmi ok arra, hogy 
egyetlen közlegény is elhulljon. 

Annál is inkább, mert egy közlegény helyett nem terem 
kettő. 

(Média, 1994. 28. sz.)  
 
Diéta, duma vagy díván?  
Az RMSz-ben (1998. aug. 15.) láttam először a Meghívót. 

Tőkés László püspök, az RMDSz tb. elnöke tanácskozásra hívta 
„mindazokat, akiket romániai magyarságunk közös gondjai 
foglalkoztatják és nemzeti közösségünk jövendőjét a szívükön 
viselik”. Szeptember 12-ére tervezik a találkozót, helyszín: az 
alsócsernátoni Múzeum-kert. Neve: Székelyföldi Fórum az 
RMDSz Megújulásáért.  

Tehát: Fórum. Patríciusok és plebejusok piaci gyülekezete 
lesz? Esetleg diéta? Netán díván? Vagy csak sima duma?  

Mi az indíték? „Az RMDSz és jelenlegi politikája kritikus 
helyzetbe került, és nemzeti közösségünk helyzetének gyökeres 
megváltoztatása, jogos követeléseink teljesülése is késlekedik.” 
– így a Meghívó.  

Mitől lenne „kritikus a helyzet”? – kérdem én. Semmivel 
sem kritikusabb most, mint három évvel ezelőtt. Mondhatnám 
stagnál. Az RMDSz a kormánykoalícióban sem tud többet elérni, 
mint ellenzékben. (Esetleg néhány apróbb malacságot meg tud 
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akadályozni!) Ez nyílt titok, s ezért nem az RMDSz (jogi személy) 
a hibás. Katona Ádám sem tudna többet elérni a maga 
radikalizmusával (és gyatra román nyelvtudásával), mint 
Frunda György a maga „neptunos labancságával” (és 
strasbourgi relációival). Emlékezzünk csak: az oroszhegyi 
elitélteket nem akkor engedték szabadon, amikor Katona Ádám 
kérte, vagy Frunda, hanem amikor az ország elnöke aláírta a 
kegyelmi kérvényüket. Miért írta alá? Jól megfontolt érdekből. 
Malvin anyó megmondta: „A politikát a pénz és az érdekek 
mozgatják. Ezeken kívül még valami: az államférfiak 
rendezetlen nemi élete, meg az a frászos kisebbségi 
komplexusuk.” (Látó, 1996. jan.) – A fenti kérdésre van másik 
válasz is: attól kritikus a helyzet, hogy túl sokan állítják azt. 
Tömegpszichózis.  

A „gyökeres megváltoztatástól” nagyon félek. Én azt 
szeretném, ha még ezer évig lenne Romániában magyar-kérdés. 
„Jogos követeléseink teljesülése” pedig továbbra is késlekedik. 
Idestova nyolcvan éve. Mindig kerül valami fontosabb, 
semhogy követeléseinket a megmelegedni sem képes kormány 
teljesítse. De néhány apróságot magunk is megtehetünk: annyit, 
amennyit a körülmények, s a törvények megengednek.  

A csernátoni tanácskozás a „hogyan tovább” kérdésére 
összpontosítja a figyelmet. „Ezúton kérjük, hogy valamennyi, a 
fórum tárgyával kapcsolatos, az RMDSz jövőjére vonatkozó 
javaslatot és indítványt a Tiszteletbeli Elnöki Hivatalba 
juttassanak el.” Máris postázom, azzal a feltétellel, ha tényleg 
csak a jövőről esik szó és nem a múltról. Saját célkitűzéseiket 
hágják át a szervezők, ha megint a „neptunosokkal”, meg a 
„transzparenciával” kezdik, s végzik.  

A Meghívóból még megtudjuk: „a gyűlés végül közös 
dokumentumban igyekszik megfogalmazni székelyföldi és 
egész romániai magyarságunknak az RMDSz megújítására 
vonatkozó programtételeit”. Ez nem stimmel. Pro primo: a 
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székelyföldi magyarság nem egyenlő a romániai magyarsággal. 
Pro secundo: a gyűlés részvevői nem bírják kb. kétmillió ember 
szavazati képviseletét. Pro tertio: ha a tanácskozásra a helyi és 
környékbeli falvak lakói is eljönnek, akkor ez remek alkalom 
lesz közfelkiáltással elfogadtatni egy – a szervezők szája íze 
szerinti –, de közjogilag semmisnek tekinthető programot. Jó 
lenne, ha „a jelenlevők levegőbe hajigálják a kalapjukat”-jellegű 
megnyilvánulások előtt kihirdetnék a lelkes híveknek: a 
program csak akkor emelkedik jogerőre, ha az SzKT, a 
Kongresszus is elfogadja. Mindezt azért, hogy a romboló hatású 
hiú ábrándok féktelen elszaporodását megelőzzék.  

A sajtóban még megjelent néhány érdekes dolog. Eléggé 
ellentmondanak a Meghívó nyájas szellemének. 

„Jakab Mihályra, az RMDSz Beszterce-Naszód megyei 
szervezetének elnökére hivatkozva, az Universul hírügynökség 
azt állítja, hogy Tőkés László a székelyföldi fórummal Markó 
Béla eltávolítását célozza.” (RMSz, 1998. aug. 22.) – Ez vagy 
igaz, vagy sem. Mivel a Meghívó ezt expressis verbis nem 
tartalmazza, fenntartással fogadom…  

Ám, ha figyelembe vesszük a következőket, akkor máris el 
lehet gondolkodni az előbbi bekezdés valós hírértékén. „A 
megmozdulás fő szervezője Borsos Géza; a fórum 
dokumentumait előkészítő szerkesztőbizottság tagjai dr. Csapó 
József szenátor, Kónya-Hamar Sándor és Szilágyi Zsolt 
képviselők.” (Népújság, 1998. aug. 18.) Borsos Géza az Erdélyi 
Magyar Kezdeményezés tagja, a másik három úriember pedig 
Egyéni Kezdeményező. Ha a szervezőbizottság összetételét – 
kizárólag a Kedves Olvasó befolyásolása érdekében – 
összefüggésbe hozzuk Borsos frakcióbeli főnökének minapi 
nyilatkozatával („a személyi alkalmatlanság kérdését is jogosan 
fel lehet vetni Tokay György, Verestóy Attila, Dézsi Zoltán, 
Markó Béla esetében”. [Gyergyói Kisújság, 1998. júl. 22/28.: A 
labanc politizálás eredménye. Interjú Katona Ádámmal.]), 
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akkor nyilvánvaló, hogy milyen jellegű szeretne lenni az 
RMDSz csernátoni megújulása. Ismétlem: mindez alulírott 
ördögi machinációja, kekeckedő manipulációja. Lehet, hogy a 
fórum – az ökumenikus istentisztelet és az alkalmi műsor 
között – kürtőskalács és köményes pálinka mérsékelt 
fogyasztására korlátozódik majd, s mentes lesz minden 
indulattól és nyakazástól.  

(RMSz, 1998. aug. 27.)122  
 
Olvasói levél  
Fekete Domokos bögözi olvasó (Postafiók, RMSz, 2001. febr. 

1.) Tőkés Lászlót védi („a püspök urat, bármerre jár, a nép 
bálványozó tisztelettel veszi körül”) és dorgálja azokat, akik 
„ocsmányabbnál ocsmányabb kirohanásokat” intéznek a 
püspök úr címére. „Kezdem Kuszálik Péterrel, aki cikkeiben a 
legtöbbet mocskolódik. Öntelt, hencegő stílusával gyakran 
támadja a püspök urat (…).”  

Ezzel kapcsolatban néhány apróság. Először: örülök neki, 
hogy a vélemény-szabadságot az új kormány nem vonta meg a 
dolgozóktól. Másodszor: ha én „mocskolódom” a magyarság 
bálványaival, akkor amit Dinescu csinál az övéivel, azt minek 
nevezzük? Harmadszor: Tőkés Lászlónak és a magyarság többi 
vezérbikájának nem én vagyok az első számú ellensége, hanem 
önnön gyarlóságuk, valamint közvetlen alattvalóik és 
munkatársaik, akik testközelből fúrják őket. Ugyan mit számít 
az én bolha-köhögésem egy SzKT-hoz vagy püspök-
választáshoz viszonyítva? Egy példa: december elején 
Kolozsváron személyesen is megismerkedhettem Patrubány 
Miklóssal. Ismervén odamondogató írásaimat, nem nagyon 
örült csekélységemnek, de – diplomatikus ember lévén – nem 

                                                 
122 Lásd még a Fórumok egyre-másra c. alfejezetet. 
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mutatta. Nem vont felelősségre írásaimért, csupán néhány 
semleges mondatot váltottunk. Néhány nappal később pedig 
akkora pofont kapott, hogy beleszédült. Nem tőlem, hanem a 
magyar kormánytól: tetszik rá emlékezni ugye? Egy 
tollvonással megvonták az MVSz-től a kormánytámogatást. 
Pedig ha rám hallgat… Múlt év szeptember hetedikén üzentem 
neki a Morfondír rovatban, hogy ne erőltesse a rendcsinálást az 
MVSz-nél. Nem hallgatott rám, s mi lett belőle: elvették a 
játékát. Nos, kedves Fekete úr, döntse el, ki tett nagyobb rosszat 
Patrubánynak: a magyar kormány vagy én? Amit pedig 
továbbra is fönntartok bárkivel szemben: ha élő embert 
bálványként tisztelnek, csúfos vége lesz annak! Példa a 
történelemben nem egy akad. (…)  

(RMSz, 2001. febr. 24.)  
 
 
Bocsánatkérés  
Három szűkszavú tudósítást olvastam a minap: Tőkés 

László március első szombatján, Csíkszeredában, lakossági 
fórumon vett részt. Mondott, amit mondott, pontosan nem is 
lehet tudni, hogy mit, mert a három tudósító kis eltérésekkel 
idézi az elhangzottakat. 

„Az RMDSz-szel kapcsolatban megjegyezte: hiába áltatjuk 
magunkat az elért bukaresti eredményekkel, ameddig nem 
kérnek bocsánatot a romániai magyarságtól az elszenvedett 
igazságtalanságokért.” (RMSz, 2000. márc. 8.) Ezt olvastam az 
első oldalon, a harmadikon a Távirati stílusban című rovatban 
pedig már ott áll a Curentulból átvett mondat: „Az RMDSz 
elhatárolja magát Tőkés László Csíkszeredában tett 
nyilatkozataitól.” Ez már rutinszerűen megy: Tőkés nyilatkozik 
egy jóízűt, másnap az RMDSz elhatárolódik. Úgy hiszem, a 
szövetségi irodában már hónapok óta készen áll egy rizsma 
sokszorosított űrlap, csak a keltezést és a helységet, valamint a 
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jeles püspök és politikus közönség-kápráztató gondolatait kell 
beírni, amelyekkel a Szövetség nem ért egyet, s máris lehet 
postázni a hírügynökségeknek.  

Na, de olvassunk tovább.  
„Nemzetiségpolitikai kérdéseket taglalva a református 

püspök hangoztatta: a román hatalomnak nyilvánosan 
bocsánatot kellene kérnie a romániai magyar nemzeti 
közösségtől a Trianon óta elszenvedett igazságtalanságokért, 
elnyomásért. Amíg ez nem történik meg, gyökeres változást 
nem érhetünk el – mondotta.” (EN, 2000. márc. 7.)  

„A rendezvényen a történelmi igazságtétel fontosságáról 
szólt, arról, hogy a román kormányzat bocsánatot kellene kérjen 
a romániai magyar nemzeti közösségtől a Trianon óta 
elszenvedett sérelmekért, elnyomásért. Ugyanakkor bírálta az 
RMDSz jelenlegi vezetésének kisebbség-politikáját, 
hangsúlyozva a megújulás szükségességét.” (Hargita Népe, 2000. 
márc. 6.)  

Ismétlem, nagyon tanácstalan vagyok. Ott üldögél három 
újságíró a szépszámú hallgatóság között, jegyzetelnek ugyan, 
de nem gyorsírással, így mindegyiküknek pontatlan a 
tudósítása. Pedig nagyon érdekelne, hogy mit mondott szó 
szerint az RMDSz és az MVSz tb. elnöke. S még az is, hogy ezt 
hányan hallották? S tapsoltak-e az eszmének avagy fejvesztett 
menekülésbe kezdtek? Fontos lenne tudnom, hogy milyen volt 
a dolgozó tömegek reakciója. Bár a dolgozó tömegek véleménye 
tulajdonképpen nem mérvadó. Ha száz (amúgy értelmes és 
színjózan!) ember tömegbe verődik, egészen furcsa dolgokra 
képes. Például a környezet hatására olyasmit is lelkesen 
megtapsol, amire otthoni magányában csak bosszúsan 
legyintene.  

Egy másik dolog: ugyanannak a szövegnek más a hatása 
Csíkszeredában és más Nagyenyeden. Mondom én, akinek a 
’tömeg, közönség, szónoklat’ témával kapcsolatosan 
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tapasztalataim alig, fenntartásaim annál inkább. Mert még az is 
előfordulhat – miért ne, annyi csodáról hall manapság az ember 
–, hogy nem a szónok bűvölte el a hallgatóságot, hanem a 
közönség hipnotizálta meg a szószólót, s a neves püspök és 
politikus tíz perccel az előadás után idegesen dörzsölgette a 
halántékát: „Istenem, vajon mit is mondtam?”  

Sőt, még az is megtörténhet – annyi csodáról hall manapság 
az ember –, hogy ez a püspök egy másik püspök reinkarnációja, 
aki szintén valami revideálást emlegetett, de az valahogy 
másképp szólt. (Makkai Sándor: Magunk revíziója. Kolozsvár, 
1931; Csíkszereda, 1998.)  

Nos, itt állok, tanácstalanul és véleménytelenül, várom, 
hogy egy pontos szem- és fültanú eligazítson: hogyan is 
mondotta, amit mondott, milyen gesztusokkal kísérte szavait, 
milyen volt a közönség válasza? Amíg a pontos adatok 
megérkeznek, addig én is utánanézek, mikor is akarták a 
román–magyar megbékélés emlékparkjának alapkövét letenni 
Aradon. Kő lett volna hozzá, csak a park és a szándék 
hiányzott. Talán a múlt év októberében lehetett, de nem vagyok 
biztos benne.  

(RMSz, 2000. márc. 24.) 
 
 
Kedves Barátom! 
A Kolozsvárott pénteken (2003. márc. 14.) megtartott 

Márciusi Fórum ügyében írok neked.  
Amikor e sorokat írom még kevés információ áll 

rendelkezésemre, ezért a véleményem még csak alakulóban 
van, bár nem hiszem, hogy a hétfői újságok hírei lényeges 
változást okoznának… Hogyan? Természetesen igazad van: ha 
valaki már eldöntötte, hogy mi a véleménye, az ne keressen 
kibúvókat és ürügyeket. 
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Különben örülök neki, hogy szóba hoztad, mert az ’előre 
eldöntött’ ügyek oldaláról is megközelíthetem a kérdést. Annak 
idején Tőkés László úgy döntött, hogy márpedig ő 
megharagszik. Emlékszel még? Az ún. Neptun-ügyről van szó. 
Amióta az RMDSz-vezetőség néhány képviselője eszmecserére 
ült le az amerikai PER alapítvány képviselőivel, azóta a püspök 
úr ’haragszom rád’-ot játszik, az illető urakkal nem ül le egy 
asztalhoz, nem hajlandó békülni. Ezzel csupán azt 
nyomatékosítja, hogy nem politikus alkat, nem hajlik a 
kompromisszumra. Márpedig a fontos kérdéseket asztal mellett 
döntik el, hosszas tárgyalások után, majd írásban rögzítik az 
elveket, tennivalókat stb.  

Ismétlem: a püspök úr hajthatatlan. Erről már írtam 
valamikor, s egy régi bölcs mondást is idéztem: „a jó ügyekhez 
való ragaszkodást kitartásnak nevezik, a rossz ügyek melletti 
kiállást pedig makacsságnak”. Hogy mondod? Honnan veszem, 
hogy a püspök úr rossz célt követ, rossz ügyet propagál? Ezt nem 
mondtam, mert kételkedő fajta vagyok, ebben (is) különbözünk 
a püspök úrtól (ő mindig holt biztos abban, hogy igaza van, én 
nem). Fölteszem: a cél jó, csak az út rossz, amelyen halad (s mi 
több: másokat vezet!). No, de ne ragadjunk le egy ilyen 
apróságnál, mert akkor sosem érünk a végére.  

Maradjunk a Fórumnál. Három forrásból gyűjtöttem 
információt az ott elhangzottakról. Az egyik a Krónika szombati 
száma, amely… hm, szóval: nem volt elég konkrét és tömör… 
Két fontos információt nem találtam meg e helyszíni 
tudósításban, az egyiket a BBC esti adásában hallottam, a másik 
tőled származik. A BBC profi hírszerkesztőkkel dolgozik, ők 
negyedannyi szövegben kétannyi információt közölnek. Az ő 
hírük alapján már be lehet határolni a tervezett erdélyi magyar 
önkormányzat hatáskörét. A tudósító szerint ugyanis az 
önkormányzat: ’vallási, oktatási és kulturális ügyekben’ kívánja 
igazgatni a vakon tapogatózó erdélyi magyarságot. Ez a három 
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szó hihetetlenül fontos, drága barátom, mert ennek alapján már 
el lehet indítani a tervezgetést. Tudjuk, hogy földdel, 
honvédelemmel, kábszerrel stb. nem kell törődnünk, azt majd a 
románok intézik (mint eddig).  

Az újságcikkből megtudtam, hogy választás is volt, de: „A 
30 tagú [kezdeményező] testületnek egyelőre csak 19 tagját 
választották meg, a lista a fórum képviselőinek írásos javaslatai 
alapján teljesedik majd ki.” A 19 tag között egy új nevet sem 
fedeztem fel, mind régi ellenfelei Markónak és az RMDSz 
’balszárnyának’. Eddig semmi új. Magam is leírtam (RMSz, 
2003. márc. 10.): aki kitalálja a gittegyletet, az lesz a góré. A 
grémiumba pedig fölveszik azokat a demokrata hadfiakat, akik 
eddigi tevékenységükkel már bebizonyították, hogy hű 
képviselői az Eszmének. Majd egy pici résen beengednek még 
annyit, ahányat összeomlás nélkül megbír a szónoki emelvény.  

Most következik a Tőled (telefonon) kapott információ: 
„közfelkiáltással elfogadtuk az előterjesztett anyagot”. Ez 
nagyon forradalmi cselekedet volt, a márciusi ifjak is így 
csinálták: felolvasták a 12 pontot, aztán futás Heckenasthoz, 
kinyomtatni a Nemzeti dallal együtt.  

A különbség csak annyi, hogy itt most nem forradalom van, 
hanem – úgymond – romániai magyar kormányválság, amit a 
püspök hívei reformok útján kívánnak megoldani. (Bár lehet, 
hogy bitófát is állítanak…) A reformok természetrajzáról viszont 
tudni illik, hogy azokat nem közfelkiáltással hagyatják jóvá egy 
hirtelen fölindulásból elkövetett fórumon, ezer valahány 
ártatlan résztvevővel, más annak a módja, drága barátom.  

Hasonló lelki erőtlenség jellemezte az erdélyi magyar 
közéletet 1937-ben is, nagyapáink-apáink szintén 
önkormányzatra vágytak, de nem egy délután verték szájba az 
egészet, hanem megadták a módját. Minden alakulathoz 
(társulathoz, egylethez) meghívót küldtek, akik a legjelesebb 
férfiakat delegálták a megbeszélésre. (Nota bene: nemcsak az 
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RMDSz-politika ellenzői vonultak föl, mint most.) A Vásárhelyi 
Találkozó – 187 résztvevővel – három napig tanácskozott. 
Szekcióüléseken referátumokat olvastak fel, amelyet (szakértői!) 
vita és szavazás követett. Majd az egészről zárónyilatkozatot 
hagytak jóvá.  

Az akkori találkozó dokumentumait – politikusaink és a 
köznép okulása érdekében – 1996-ban feldolgoztam, 
közzétettem a Mörfi című könyvemben, de mivel láttam, hogy 
nemzetünk bölcseihez nem jutott el az okos szó, hát 1999-ben az 
egész anyagot az RMSz szerkesztőségére bíztam, akik 
augusztus-szeptember folyamán, hat folytatásban közzé is 
tették. No, csak annyit kellett volna csinálni: elolvasni, s 
alkalmazni az arra érdemes ötleteket.  

Amint látom, a Fórum szervezőinek sietős volt a dolog, s 
nem adtak semmit a látszatra. Legalább valami csekély vitát 
mímelniük kellett volna, hogy ne tűnjön túl diktatórikusnak az 
egész. Arról most ne essék szó, hogy ezer (vagy akár ötezer) 
föllendülő kar még nem jelent semmit, mert ezek ’névtelen 
karok’ voltak. Érzelmes bábok, ha úgy tetszik. Viszont a 
Vásárhelyi Találkozónak minden résztvevőjét név szerint 
ismerjük. Megnyugtatásul közlöm veled: az erdélyi 
önkormányzatból 1937-ben se lett semmi.  

Kedves Barátom! Ez a Fórum-mese nagyon emlékeztet 
engem egy régi viccre. Akkoriban történt – emlékszel még? –, 
amikor minden üzlet előtt sorok álltak. Pistike kérdezi, hogy 
mit ’osztanak’? Mindenki kap egy-egy doboz mumut és susut – 
szólt a válasz. Pistike hamarosan sorra kerül, de mondják, hogy 
már csak mumu van. Jó, adjanak egy doboz mumut. Kifizeti, 
hazaviszi, kibontja… És mi volt benne? – kérdezi türelmetlenül 
az, aki a viccet hallgatja. Képzeld: susu!  

Attól félek, hogy Te is így jártál: odacsődültél valahova, 
aztán csak susut kaptál. Vagy azt se.  

(RMSz, 2003. márc. 20.)  
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Ott voltam én is  
Kíváncsi voltam, hogy miként is történik az ilyesmi. Hallottam én 

már valamit a rendtartó székely faluról, meg erről-arról, gondoltam, 
elmegyek megnézem, miként választanak tanácsot a székely nemzet 
tagjai. Vasárnap este, Marosvásárhely, Bocskai-terem. Három, elegáns 
ruhába öltözött úr köszöntötte az egybegyűlteket, aztán elmondták, 
hogy mi a lényege a helyi, a széki és a nemzeti tanácsnak, s miért kell 
most kérni a székely autonómiát. Hallgattam, mert okos dolgokat 
mondtak, s olyankor bizony figyelni kell. Fodor Imre például azt 
mondta: „Az idő nekünk dolgozik!” Tekintve a teremben ülő 
nemzettársak 56,5-ös évátlagát, igazat kell adnom neki, mert ilyen 
körülmények között valóban nincs távol az örök boldogság kora.  

Szó esett még az Európa Tanácsról, az Európában honos 12 
nemzeti autonómiai modellről, sőt azt a füzetet is felmutatták, 
amelyben a Csapó I. József dr. által összeállított statútum-tervezet 
vagyon szavakba szedve, s amely ’munkaanyagként’ szolgál a 
következőkben.  

Felolvastak egy határozatot, amely szerint a székely nemzet 
képviselői kijelentik az autonómiára szóló igényüket! Kézfelemeléssel 
megszavazták (aki akarta), én nem szavaztam, több okból. Most csak 
az egyiket mondom. Ha visszalapoznak összes műveimben, 
megtalálhatják azt az írást, amelyet még a Katona Ádám-féle 
autonómia-korszakban szövegeztem, s leírtam benne, hogy nekem 
már nyakig ér az autonómia, többre nem vágyom. De az ellen semmi 
kifogásom nem lehet, ha valaki autonómiát kér, ki- vagy bejelenti ilyen 
irányú igényét. Én nem jelentettem se ki, se be, hanem 
megvalósítottam. Természetesen a törvény szabta jogok és lehetőségek 
között. (…) 

Néhány további vezérszó: közképviseleti testület, alkotmányos 
jogok, állampolgári kezdeményezés, Andreas Gross, polgárok 
védelme, nem alternatívája vagyunk az RMDSz-nek, hanem 
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potenciális partnerei. Meg aztán: Terra Siculorum, többlet hatáskörök, 
az államnak ez csak jó, mert egy gazdag régiótól több adót lehet 
begyűjteni. Arról van szó: „saját sorsunkról önmagunk döntünk” (ezt 
mondtam én is nyolc évvel ezelőtt, de mivel nem védettem le az 
ötletet, most nevem említése nélkül idézik akkori kijelentéseimet).  

Fodor Imre aztán még azt mondta – ennek külön örültem –: 
„Nem amatőrködés, amit mi csinálunk, ennek a statútum-
tervezetnek komoly szakemberek a megalkotói…” Igaz ugyan, 
hogy Csapó I. József doktori disszertációja (Összefüggés a búza 
és a kukorica biokémiai jelzői és az ásványi táplálkozás között, 
1970) a nemzeti kisebbségek jogrendjével párhuzamos [értsd: a 
végtelenben sem találkoznak], de ez nem lehet akadály. Ha a 
román parlament ezt a statútumot jóváhagyja, akkor nem 
lényeges a szerző kiléte és iskoláinak milyensége. Csupán a 
székely lélek a fontos, abban pedig nincs hiány.  

Aztán volt küldöttválasztás és eskütétel, székely himnusz és 
nemzeti ima.  

Egy valami nem volt, pontosabban valaki: kinevezett 
jegyzőkönyvvezető. Emiatt az egész gyűlés – jogilag! – nem ér többet 
egy kocsmai szóváltásnál. Ugyanis a jegyzőkönyvek vezetése nem 
kommunista találmány, amit üldözni kell, hanem ősi szabály. Vesd 
össze: hiteles hely, hétpecsétes okmány, birtoklevél stb.  

Ennyit az amatőrökről.123  
(RMSz, 2003. okt. 16.) 
 
 

                                                 
123 Utólagos megjegyzés: Marosvásárhely szabad királyi városban a 
21. század elején kb. 60 ezer magyar él. E mennyiségnek csupán 0,1%-
a (plusz 15 újságíró és 10 kémelhárító tiszt) vett részt ezen a baráti 
találkozón. A város lakossága így kívánta jelezni, hogy számára csak 
ennyire fontos a székely autonómia kérdése. 
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A régi-új csodaszer  
Élt a huszadik században egy talpig becsületes kommunista 

író, aki megírta, hogy egyszer megkörnyékezte őt egy elvtársnő, 
s négyszemközt bár, de nyíltan felkérte, hogy látná el azt a 
feladatot, amit a férje oly lanyhán teljesít. Nagy István 
(nyugtassa őt a sarló és a kalapács), materialista lévén, nem 
tudta, hogy minden elszalasztott alkalmat számon kérnek majd 
a túlvilágon, ezért a szoc.-komm. erkölcs nevében 
visszautasította a közeledést. Bezzeg Dugó Dani! Ha valahol 
lankadó energiákról hall, rögtön ott terem és teszi azt, amit egy 
férfinak tennie kell. Népszerűsége nőttön nő, a szovátai vörös 
pincér halála után ő a friss Casanova-inkarnáció.  

No, ez csak azért jutott eszembe, mert főtiszteletű D. Tőkés 
László királyhágómelléki püspök kijelentette, hogy „mi [értsd: 
az Egyesült Ellenzék] az RMDSz programját akarjuk 
megvalósítani” – mármint annak az autonómiára vonatkozó 
részét (de lehet, hogy többet is, ha az UDMR nem ellenkezik 
túlságosan). Gondolom azért, mert lankadó lelkesedést 
tapasztal…  

Nem tudom, hallottak-e már róla, itt Erdélyben divatja lett 
az autonómiának. Ismét a püspök urat idézem: „Az autonómiát 
viszont elindítottuk már Szatmárnémetiből, és megy a maga 
útján.” (Idézi az Erdélyi Riport, 2003. nov. 6.) Hat-nyolc évvel 
ezelőtt is volt már egy kampány, aztán elcsitult, mert újabb 
gyógyszerek jelentek meg a patikában. Kezdetben a nemzeti 
identitás ápolását hirdették csodaszerként, majd a 
státustörvényről mondták ugyanezt, utóbb a kettős 
állampolgárság következett, most megint az autonómia a divat. 
Az egyetemes gyógyírban való hit faji sajátosság, a Homo sapiens 
mindenkor nagy pénzeket dobott ki bűvös panáceákra. 

Különben az autonómiáról válogatott meghatározások 
keringenek, a pálmát Kónya-Hamar Sándor viszi el: 
„Autonómia-igényünk 13 év óta éhező magzat.” (Népújság, 
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2003. júl. 1.) De ez sem rossz: „Amikor az autonómiát 
szülőföldünkön való megmaradásunk zálogának nevezem… – 
mert úgymond –: Az utóbbi tíz esztendőben bekövetkezett 
kétszázezres számbeli fogyásunk annak is betudható, hogy az 
életünket nem szervezhetjük meg, az aktív korú lakosság nem 
érezheti azt, hogy sorsának formálója…” (Kincses Előd, 
Népújság, 2003. nov. 5.) Egy másik klasszikus mondta: „Nem 
lehet tovább várni, a székelység létkérdése forog kockán. (…) 
Ahhoz, hogy az őshonos közösség a szülőföldjén 
megmaradhasson, az autonómiastatútum parlament általi 
jóváhagyása szükséges.” (Csapó József, Krónika, 2003. nov. 3.)  

Depresszív mellékhatások: „Szomorú vagyok. Szomorú, 
mert végleg bizonyossá vált: magunkban vagyunk. Mi, akik a 
85 éve tartó folyamatot – nemzetünk pusztulása folyamatát – 
szeretnők megállítani, kicsikarni azokat a garanciákat, 
megteremteni azokat az új intézményeket, melyek ezt a pusztító-
pusztuló folyamatot megfékezik (…).” (Gazda József, EN, 2003. okt. 
28.)  

Nézzük meg, melyek azok az új intézmények és „plusz 
hatáskörök” (Szász Jenő), amelyek majd napi nyolc órában 
beszélik rá az erdélyi magyar polgárt, székely lófőt, az itthon- 
és életben maradásra (ugyanis a ’kétszázezres fogyás’ fő oka az 
emberi élet végessége).  

Csapó József Statútuma 131 szakaszt tartalmaz. A 76. 
szakasz 32 pontban meséli el a „települési önkormányzat 
sajátos jogállását megjelenítő hatásköröket”. Helyszűke miatt 
nem tudom mindegyiket felsorolni, de higgyék el, az 
intézmények és hatáskörök mindenre kiterjednek: 
mezőgazdaság, ipar, szociális kérdések, legelő-, víz- és 
erdőgazdálkodás, természeti kincsek, vadvédelem, 
„közérdekből, törvény szerinti kisajátításokra”; a „közrend és a 
közbiztonság önkormányzati alárendeltségű rendőrséggel 
szavatolására”; a „kommunális intézmények kiépítésére és 
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működtetésére” stb. Mervejőz! Hoppá, egy igen fontos dolog: 
„a települések nemzetiségi-etnikai összetételének erőszakos 
megváltoztatására irányuló törekvések megakadályozására”. 
Namármost-például-ugyebár, ha a száz lakosú Székelyfalván 
Ábel bácsi önszántából eladja a házát Popa Ionnak, Bálint gazda 
Puczi Gábornak, Csaba sógor pedig Rosenfeld Izsáknak, akkor 
a község nemzetiségi-etnikai összetétele érezhetően 
megváltozik (három százalék az idegen elem), de mivel a 
változtatás nem erőszakos, az autonóm helyi tanács („települési 
önkormányzat”) nem tud fellépni… S akkor még az Európai 
Unió alapvető elvéről: a szabad költözés jogáról még nem is 
szóltam.  

No, a 76. szakasz 32 pontjának megvalósítása olyan 
mennyiségű infrastruktúrát (!), adminisztratív személyzetet (!!), 
valamint pénzt (!!!) követel, amelybe a helyi közösség 
belerokkanna. Ehhez tessék hozzászámítani a jelenlegi silány 
állapotokat, miszerint a települések döntő többségén azért nem 
tudtak gyűléseket tartani, mert nem volt, aki szakszerűen 
levezesse az összejövetelt! Marosvásárhely sz. királyi város 
alpolgármestere – Fodor Imre, okleveles mérnök –, összeszedve 
minden ez irányú tapasztalatát, érvénytelen gyűlést vezetett, mit 
várnak az alsóbb szintektől, drága uraim?! Ez hát a gyógyulás? 
Úgy vélem a régi-új csodaszerre is érvényes a reklám 
lábjegyzete: „Használat előtt olvassa el a betegtájékoztatót vagy 
kérdezze meg a pszichiáterét!”  

De hát nem állok én a nemzetmentés útjába, csinálják csak, 
ha szeretik!  

Még egy dolog: az autonómiára nem én mondtam átkot:124 
„Adja Isten, hogy még ha ’ránk dőlne is a szittya magasság’ – az 

                                                 
124 Egyik ismerősöm megkérdezte: ez miért lenne átok? Hm. Jó, akkor 
nem átok, hanem az autonómia építményének terhelési próbája. Én 
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se vethessen gátat a székely autonómiának.” (Tőkés László 
levele a Székely Nemzeti Tanácsnak. EN, 2003. okt. 28.)  

(RMSz, 2003. nov. 14.)  
 
Postarét 
(…) A Marosvásárhelyi Magyar Polgári Szövetség 

elnöksége „felszólítja Marosvásárhely magyar polgárait, hogy 
minél nagyobb számban vegyenek részt azon az 
ünnepségsorozaton, amelyet a Vártemplomi Református 
Gyülekezet ez év március 10-én déli 12 órai kezdettel szervez a 
székely vértanúk kivégzésének 150. évfordulója alkalmából.” 
(Népújság, 2004. márc. 4.) Ünnepelni egy kivégzést? Esetleg 
emlékezni rá! Jó, jó: déli 12-kor, de hol?  

(…) A megemlékezés a Vártemplomban kezdődött, ahol 
„Tőkés László Királyhágó-melléki református püspök hirdetett 
igét, a Postaréten koszorúzásra került sor”. A püspök úr 
vártemplomi beszédéből két idézetet ragadnék ki. Az egyik: 
„Szomorú, ha a gyávák koszorúzzák a hősöket, az elnyomók a 
szabadság szobrát és a vértanúkét, ha a megalkuvók 
magasztalják a rendíthetetleneket.” A másik: „amikor 
meghaltak vértanúink, akkor nyerték el a halhatatlanságot, 
méltók kell legyünk hozzájuk”. (Népújság, 2004. márc. 11.)  

Nem értem. Akik koszorúznak, azok gyávák? Akkor miért 
tipródtak a polgári körök képviselői, hogy koszorúzzanak? 
Szomorú. Netán ők azok, akik halhatatlanságra vágynak? De 
hát akkor nem lehetnek gyávák! Kérem, ne siettessék a 
halhatatlanságot, nincs annyi emberünk, hogy föláldozzunk 
három-négy vagy akárhány hőst. Szerintem nem hősökre és 
rendíthetetlen vértanúkra van szükségünk, hanem higgadt, 

                                                                                                         
azért még gondolatban is óvnám szegény autonómiát attól, hogy 
ráomoljon a szittya magasság.  
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dolgos emberekre, akik hibátlanul teszik a dolgukat. Úgy vélem: 
sorainkból a pontos munkát végző emberek hiányoznak, nem a 
hősök. Példával igazolom. A Krónika postaréti tudósításának 
utolsó – magyarázatra szoruló – mondata így hangzik: „A tiltás 
ellenére a kommunizmus idejében is minden évben virágok 
jelentek meg az emlékoszlop lábánál a kivégzés után húsz 
évvel, amelyet a vásárhelyiek közadakozásból állítottak.” 
Kiegészíthetjük a püspök úr beszédét: szomorú, ha az 
idézetthez hasonló pontatlan felhívást tesz közzé a Polgári 
Szövetség és ilyen értelmetlen mondatok jelennek meg Erdély 
közéleti napilapjában.  

(RMSz, 2004. márc. 15.)  
 
A szikra természetrajza  
(…) Tőkés Lászlót mindenki ismeri, nem kell bemutatnom. 

Azt is mindenki tudja, hogy ő volt a forradalom szikrája. A 
csiholt szikrának általában tűzgyújtás a szerepe, utána 
elhamvad. Társadalmi viszonyok között természetesen 
másképp működnek a dolgok. Szabó Iván (az Antall-kormány 
egyik pénzügyminisztere volt) példabeszéde így szól: „… 
nagyon sok becsületes, börtönviselt [értsd: az ’56-os forradalom 
miatt elítélt] emberrel találkozhattunk, akiről aztán kiderült, 
hogy politikusként, képviselőként a parlamentben bizony nem 
találja a helyét. Ez ugyanis egy másik minőség: más dolog a 
Corvin közben hősiesen harcolni és megint más dolog 1990-ben 
vagy ’95-ben a parlamentben politizálni. A múltbeli hősiesség 
sajnos kevés a mai dicsőséghez…” (Beszélő, 1999. szept.) – 
Természetesen ezt kézből lehet cáfolni! Nemdebár Orbán Viktor 
szerint „Tőkés László tiszteletbeli elnöke az egész Kárpát-
medencei magyarságnak” (EN, 2003. dec. 23.). Akinek ekkora 
babérkoszorút tesznek a fejére, azt nem szabad bántani. Nem 
ám!  
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Gabriel Andreescu sem bántja, csak diagnózist állít föl: 
„Különös figyelemmel kísértem Tőkés Lászlót Atlantában. 
Felszólalásait mindig pátosz fűtötte. A prédikátor hangja volt 
ez, aki a sokasághoz intézi szavait, és nem a politikusé, aki 
valamilyen részletkérdésben eredményt akar elérni. (…) 

Tőkés László mindig az abszolút értékek nevében beszél. A 
’kompromisszum’ szónak az ő szemében nincs értelme. (…) 
Hallatlan erő van a hangjában. Mint annak az embernek, aki 
különös élvezettel törekszik a mártíromságra. (…) Tőkés László 
felszólalásai semmivel sem vitték előre a Carter-központban 
megtartott tárgyalásokat. Ő nem tárgyal, hanem prédikál. 
Hitszónok, nem pedig politikus. Atlanta jelképes 
személyiségéhez, Martin Luther Kinghez hasonlítható, aki egy 
tömegnek volt a szellemi vezetője, de ez a tömeg nem tárgyalt 
pártvezérekkel, hogy jogait elismertesse, hanem elárasztotta az 
utcákat.” (Háromszék, 1995. márc. 23.)  

Menjünk tovább, idézzünk föl egy másik szikrát. Tetszik 
még emlékezni Lech Walesára? Gyutacsnak kiváló volt, de nem 
látta be, mikor jött el a visszavonulás pillanata.  

„A Szolidaritás táborában hamar kitörtek a személyi 
konfliktusok. A legnyilvánvalóbb ellentét Walesa és 
Mazowiecki között alakult ki. Walesa Gdanskban maradt, de a 
legendás város már nem vonzotta mágnesként a külföldi 
politikusokat és újságírókat. A nem kommunista 
miniszterelnök [Mazowiecki] legalább annyira érdekesnek 
bizonyult, mint a Szolidaritás vezére. Walesa nagyon rosszul 
viselte az érdeklődés hirtelen megcsappanását. Ráadásul a 
miniszterelnök nem hívta fel őt politikai tanácsokért, és nem 
hagyta magát irányítani. Walesa tisztában volt azzal, hogy ha 
ez így megy tovább, élő emlékművé válik. Ezért úgy döntött, 
harcba száll az elnöki székért. Jaruzelski [az államelnök] 
hajlandónak mutatkozott idő előtt távozni, különösen, hogy 
kiegyensúlyozó szerepét lassan beteljesítettnek vélte. Az 1990 
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őszén megtartott köztársasági elnöki választás második 
fordulójában Walesa győzedelmeskedett, s hamarosan kezdetét 
vette az egykori Szolidaritást szétverő ’harc a csúcson’ (Walesa 
megfogalmazásában: ’mindenki mindenki ellen’). Ebben a 
harcban fő ellenségnek nem a volt kommunistákat vagy a volt 
csatlóspártból alakult Lengyel Néppártot jelölték meg, a 
küzdelem a Szolidaritás táborán belül zajlott. Walesa ugyanis 
mindenképpen szét akarta törni azt a politikai felállást, amely 
marginalizálta őt. Mindez felemésztette a Szolidaritást, amit a 
mögöttük álló tömegek értetlenül néztek. Walesa úgy vélte, 
hogy a szakszervezet szétverése automatikusan erősíti 
helyzetét. Rövid távon igaza volt, a hosszú távú 
következmények azonban meglehetősen károsnak 
bizonyultak.” (Tischler János: Lengyelország – 1989. Beszélő, 
1999. okt.) – Nota bene: a szétverés nemes munkája odáig jutott, 
hogy az ellenzéki lap, a Gazeta Wyborcza fejlécéről 1991-ben 
levették a Szolidaritás emblémáját.  

Példát mondtam, ha nem elég egyértelmű, kérem szóljanak!  
(RMSz, 2004. márc. 24.)  
 
Nagycsütörtök  
Úgy hiszem, nem kell bemutatnom néhai Ágoston Albertet, 

mégis elmondanék pár szót róla. A marosvásárhelyi 
Református Gimnázium udvarán lakott. Jogot végzett, évekig a 
gimnázium főtitkári teendőit látta el, tanárkodott is, majd 
jogtanácsos volt, ugyanakkor egyházi vonalon is 
tevékenykedett, presbiter, majd jegyző, utóbb pedig 
egyházmegyei főgondnok is volt. Hangzatos címei ellenére 
alázatos emberként élt.  

No, itt egy kis magyarázattal kell szolgálnom, mert a 
magyar nyelvben az ’alázatos’ szónak van egy kis 
mellékzöngéje, az alázatos ember természete pl. a 
meghunyászkodás. A közhasznú meghatározás szerint „alázat = 
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az a magatartás, amelyben valaki függőségének és 
jelentéktelenségének tudata fejeződik ki”– gondoljunk csak a 
kucsmáját gyűrögető jobbágyra, aki a földesúr előtt hajlong. A 
korai századokban az egyház másképp határozta meg az alázat 
fogalmát. Szent Ágoston idejében azt még így értelmezték: 
„erény, mely az embert hajlandóvá teszi, hogy a maga csekély 
értékét az igazsághoz híven ismerje föl”. Berci bácsi az egyházi 
szóhasználat szerint volt ’alázatos’, amit akár a ’gőgös, 
megvető, lenéző’ ellentéteként is felfoghatunk. Erkölcsi 
intelmeit, új rendszerünk értelmezéséről fogalmazott tanácsait 
főleg a Népújságban tette közzé, de az RMSz-ben is közölt. 
Szájából hitelesen hangzott a szó, mert írásai mögött egyenes 
gerincű, igazságos ember állt. Presbiterként joga volt az egyház 
papjait is megdorgálni, s ezt megtette, nem is egyszer, de 
sohasem az emberi tekintélyre hivatkozva, hanem a Szentírásra. 
Jól tudta, hogy a papféle is esendő, akinek nem árt olykor-
olykor eszébe juttatni a Biblia igéit, Jézus tanításait.  

Szegény Berci bácsi! Februárban búcsúztatták a helyi 
református temető ravatalozójából, s bizony mondom, már 
hiányzik az ő bölcs szava, amellyel helyre tette a dolgokat és a 
hetyke embereket. De talán jobb is, hogy idejében letette a 
szolgálatot, semhogy tanúja legyen annak, miként tiporta lábbal 
a krisztusi tanokat Isten egyik főrangú szolgája.  

Tőkés László ugyanis feledve egyháza tanításait – miszerint: 
aki első akar lenni, a többit kell szolgálnia – mérhetetlen gőgről 
és megvetésről tett tanúbizonyságot, amikor Marosvásárhelyen 
így nyilatkozott: „Egyébként is mit képzel Markó Béla? Ő csak 
egy miniszter, én pedig magas rangú egyházi méltóság vagyok. 
Ezért várom legközelebb, hogy nálam, Nagyváradon 
találkozzunk.” (Népújság, 2005. márc. 21.) A Főtiszteletű Püspök 
Úr azok után mondotta a fentieket, hogy Markó Bélával nem 
tudtak megegyezni abban, hol üljenek le megtárgyalni az 
erdélyi magyarságot foglalkoztató fontosabb kérdéseket. Úgy 
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vélem, ha ketten meg akarnak valamiben egyezni, azt nem a 
helyszíntől teszik függővé. A célt kell követni! Miként az Ige is 
mondja: „Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közűletek egy 
akaraton lesznek a földön minden dolog felöl, a mit csak kérnek 
megadja nékik az én mennyei Atyám.” (Mt 18,19)  

Tisztelve Berci bácsi emlékét, rövid időre átveszem a 
szerepét. Nem reformátusként emlékeztetem Krisztus 
megtévedt szolgáját az ember pondró voltára, hanem egyszerű 
földönfutóként. A nagyheti Passióban nem szokták idézni, de 
az Írásban olvasható, mit mondott Krisztus Pilátusnak: „Semmi 
hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna 
néked.” (Jn 19,11)  

Nem célom, hogy újabb és újabb idézeteket citáljak a 
Szentírásból László testvérem gőgtől terhes megnyilatkozása 
okán, csupán a nagycsütörtöki liturgia egyik felemelő 
momentumát idézném, amelyet Krisztus cselekedetei alapján a 
katolikus főpapok is elvégeznek. A lábmosás bibliai példázatára 
utalok. 

„Azután vizet tölte a medenczébe, és kezdé mosni a 
taníványok lábait, és megtörleni a kendővel, a melylyel körűl 
vala kötve. Méne azért Simon Péterhez; és az monda néki: 
Uram, te mosod-é meg az én lábaimat? Felele Jézus és monda 
néki: A mit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután 
majd megérted. Monda néki Péter: Az én lábaimat nem mosod 
meg soha! Felele néki Jézus: Ha meg nem moslak téged, semmi 
közöd sincs én hozzám. (…) Értitek-é, hogy mit cselekedtem 
veletek? Ti engem úgy hívtok Mester, és Uram. És jól 
mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester 
megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok 
egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy a miképen én 
cselekedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek. Bizony, bizony 
mondom néktek: A szolga nem nagyobb az ő Uránál; sem a 
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követ nem nagyobb annál, a ki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, 
boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.” (Jn 13,5-17) 

(RMSz, 2005. márc. 23.)  
 
 
Együttes ülés  
Minden alkalmat megragadok, hogy meghallgassam a 

Nemzet Bölcseit, ezért szombaton (2005. ápr. 23.) is elballagtam 
a Vártemplomba, ahol az ErMaNeT és a SzéNeT tartott közös 
ülést.  

Mivel a rovásírásos időmérő gépelyt még nem találták föl és 
a lármafák sem működnek a 21. századhoz illő pontossággal, 
Erdély magyar és székely tanácsosai csak lassan szotyogtak a 
helyszínre. 11 óra a szokásos időben – 10 óra 59 perc 60 
másodperckor – állt be, de ekkor még csak 25 ember lézengett a 
helyszínen. A legkorábban Szilágyi Zsolt érkezett (10,55), őt 
követte Csapó I. József (11,07), Tőkés András (11,24) majd 
Kincses Előd (11,27). Tőkés László érkezése (11,40) után 
felgyorsultak az események. A magyar himnuszt a szokásos 
hibával (hozz re-á víg esztendőt – ho-ozz rá víg esztendőt helyett) 
énekelte elő a pap bácsi, de azért csak-csak összejött az ünnepi 
hangulat.  

Megvallom, én a Nemzet Minden Bölcse közül Tőkés László 
beszédére voltam a leginkább kíváncsi; amióta püspök lett, még 
csak a tévében láttam beszélni. Kolozsvári sulis korában még 
nem mutatkoztak meg kiemelkedő szónoki (és egyéb) 
képességei, ki hitte volna, hogy az a kócos kis csemete, a 
plezúros térdével és fityegő karszámával egykor a Forradalom 
Szikrája, majd a KREK püspöke és a Tiszteletbeli Elnökök 
Társaságának Tiszteletbeli Elnöke leend. Jó, hogy ezt is 
megértük! Mint szarvas a hűs patak vizét, úgy ittam minden 
szavát. Íme, a magas retorika egyik gyöngyszeme: 
„Szégyenteljes a magyar nemzetiségű román hatalom 
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demonstrációja… ezt a komprádor politikát el kell ítélnünk.” A 
ft. püspök úr haragját az váltotta ki, hogy az RMDSz – 
úgymond – rászervezett egy másik eseményt a vártemplomi 
ülés idejére. No, én nem hinném, hogy valaki emiatt maradt 
volna távol az ErMaNeT gyűléséről (ha mégis, akkor 
megérdemli a sorsát: örökké bánhatja, hogy nem volt ott)! 
Mélyen megérintett, amikor arról beszélt, hogy az RMDSz nem 
veszi a fáradságot, hogy az igazságtétel végére járjon – utalás az 
1990. március 19–20-i események tisztázására és a bűnösök 
régóta esedékes megbüntetésére. Kőhöz legyen mérve, annak 
idején a Helsinki Watchtól kezdve Ioan Mânzatuig legalább 
három bizottság is jelentést írt az eseményekről, Kincses Előd 
pedig könyvet, de nem hinném, hogy az RMDSz-en múlik az 
igazi bűnösök felelősségre vonása. Tudtommal két lépésnyivel 
meghaladja a szövetség hatáskörét. Ráadásul az is előfordulhat, 
hogy az elmúlt 15 év alatt már elévültek az akkori bűnök, ezért 
az RMDSz elnöke is csak bocsánatkérést hiányolt – legutóbb idén 
márciusban.  

Hm, volt aztán egy kevésbé üdvös pillanat, amikor Tőkés 
László így jellemezte valamely prefektust: „a hatalom 
képviselőinek rossz hangzású neve…” Mircea Duşa nem hibás 
a nevéért, ő azt készen kapta. A találkozó ötödik órájában erre 
is figyelmeztette Juhász Tamás az ErMaNeT elnökét, hogy az 
írott szövegekből hagyja ki az olyan, az RMDSz tisztségviselőit 
minősítő, személyeskedő jelzőket, mint cinkos vagy opportunista. 
Abban a pillanatban tudatosult bennem az íróság lényege, 
melyet eddig csak ösztönösen sejtettem: azért jobb írni, mint 
előadni, mert az embernek több ideje van megrágni a 
mondanivalóját.  

Még néhány érdekesség. A Székelyföld nem számíthat az 
EU-s pályázatok által nyújtott anyagi támogatásra, ha nem 
kapja meg a (mindenható) autonómiát – mondta Csapó József. 
Nosza, mondtam magamnak, ez nem így van! Már 2000-ben 13 
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kistérségi társulást jegyeztek be Hargita megyében (Hargita 
Népe, 2000. okt. 11.), amelyek közül az élelmesebbje igen jól 
hasznosította a pályázati lehetőségeket. Így sikerült például 
felújítani a Kászonokba vezető utat: európai pénzekből, 
kistérségi régióknak kiírt pályázat révén.  

Szünetben kb. negyvenen hazamentek ebédelni (maradtunk 
százan), pedig a cifrája még csak ezután következett! Az 
együttes ülés egyik csúcsa Czigány Imre elméleti fejtegetése 
volt, aki Brüsszelből küldött levelet,125 ő ugyanis onnan követi 
nyomon kicsiny, de halálmegvető bátorsággal küzdő 
nemzetrészünk tusáját. Visszatér a régi vitára (haszontalan 
dolog nemzeti kisebbségként meghatároznunk magunkat, mert a 
nemzetközi normák ezt a fogalmat nem ismerik stb.), politikai 
zsákutcának minősítette az RMDSz ügyködését és arra 
buzdította Erdély magyarjait, hogy alapítsanak új pártot (!). 
Majd 12 rövid pontban összefoglalta Erdély üdvtanát: mi kell 
ahhoz, hogy a lajtorjánk Szent Péter sarujáig érjen? 1. Az 
alkotmány módosítása: Románia két államalkotó nemzet 
társállama; 2. törölni minden törvényt, ami ezzel ellentétes; 3. 
Románia legyen föderális állam; 4. Erdélyben hivatalossá kell 
tenni a magyar nyelvet; 5. Erdélynek legyen önálló parlamentje. 
– Idáig jutott a felsorolásban, amikor Toró T. Tibor arcán is 
megjelent a mosoly (addig csak én röhögtem, magamban). Még 
a 9. pontot sikerült lejegyeznem: az EU segélyeit részarányosan 
kell elosztani Erdély román és magyar lakosai között. A szöveg 
végén megtudtuk azt is: nincs más alternatíva! Ette fene, eddig 
még bíztunk a kettős állampolgárságban, a Pater Bankban, a 
Duna Tévében és Hétszünyű Kapanyányi Monyók 

                                                 
125 Lásd: Ötéves az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács c. kiadvány 108–115. 
oldalán; http://tokeslaszlo. 
ro/hu/index.php?option=com_content&view=article&id=30:oet-
eves-az-erdelyi-magyar-nemzeti-tanacs-jubileumi-koetet. 
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természetfölötti képességeiben, most csak ez az egy szál 
reményünk maradt. Ne tessék feledni, a gyűlésen a Nemzet 
Legbölcsebbjei vettek részt! – Egy másik bácsi szerint az EU 
nem old meg semmit, ez a mondat egybeesett Tőkés András 
elalvása pillanatával. Ágoston András is üzent Temerinből, 
Szász Jenő fölolvasta Kövér László levelét, úgy emlékszem, 
hogy megható volt mind a kettő. Jók voltak még: Toró T. Tibor, 
Szilágyi Zsolt. Apropó! Imádtam azt, hogy mindenkit a korábbi 
rangján tiszteltek e rövid hat óra alatt: Szilágyi ismét képviselő 
volt, Csapó szenátor, Fodor Imrét pedig újfent polgármesteri 
glória övezte. Szemmel láthatólag szép emlékeket ébresztett az 
Urakban az együttes ülés! Egy hölgy is vette a bátorságot, hogy 
felszólaljon a Mord Férfiak között, Bardóc–Miklósvárszék 
küldötte frappánsan figyelmeztetett: ki kell vennünk a harci 
zászlót a nemzetáruló RMDSz kezéből, eljött a cselekvés órája! 
Itt talán véget is vethetnék az idézéseknek, még annyit, hogy 
Tőkés László még azt is elmondta: az RMDSz fölélte a magyarság 
pénzét, így pedig képtelenség méltó módon képviselni a nemzet ügyét. 
Az egyetlen nyíltszíni tapsot Kincses Előd aratta azzal, hogy 
Markó Bélát Hajdu Győző tanítványának nevezte. Ez 
beilleszkedik a régi dramaturgiai szabályok közé: a poénnak 
nem muszáj igaznak lennie, elegendő, ha jól hangzik. Ez 15 óra 
55 perckor történt, az én órám szerint. – Eldöntöttem: ezentúl 
minden ilyen gyűlésre elmegyek. Olyan jó volt okosnak 
éreznem magam.  

(RMSz, 2005. ápr. 29.)  
 
Az üzenet hangja  
Az ErMaNeT és a SzéNeT együttes ülésének 

(Marosvásárhely, Vártemplom, 2005. ápr. 23.) előkészített 
anyagában szerepel egy Nyilatkozat, amely – tudtommal – 
valamilyen szintű módosítást szenvedett, de úgy hiszem, az 
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általam idézendő rész nem változott. A nyers szöveget Tőkés 
László szövegezte. Kb. egyhatod részét idézem:  

„A kisebbségi sorba taszított romániai magyarságot etnikai 
humánkatasztrófa veszélye fenyegeti. A trianoni békediktátumot 
követően, a királyi, majd a kommunista rezsimek idején a 
nacionalista román állampolitika legfőbb stratégiai célkitűzése 
az etnikai homogenizáció volt. Ez a politika demokratikus külszín 
alatt az 1989-es fordulat után is szinte töretlenül tovább 
folytatódott. Romániában ma is tart az etnikai – a társadalmi, a 
gazdasági, az anyanyelvi, a vallási / egyházi – diszkrimináció. A 
mesterséges asszimiláció, a betelepítési politika, a kisebbségek 
elleni hátrányos megkülönböztetés, etnikai gyűlöletkeltés, 
valamint a magyarság – ezeknek is tulajdonítható – 
’természetes’ apadása és tömeges elvándorlása vezetett oda, 
hogy az utóbbi tizenöt esztendőben nemzeti közösségünk 
nagyobb mértékű lélekszám-veszteséget szenvedett, mint 1920 
és 1990 között – hetven év alatt – együttvéve.  

Mesterségesen előidézet, vértelen pusztulásunk 
megállítására, erdélyi nemzeti közösségünk megmentésére és 
felemelkedésére egyetlen hatékony eszköznek, célravezető 
útnak és működő alternatívának a közösségi önkormányzat, az 
Európában honos autonómiaformák rendszerének a bevezetése 
kínálkozik.”  

Van-e valaki, aki a fenti motívumokat még nem ismeri? 
Nem mondom, idővel szelídültek a fogalmak, a korábbi etnikai 
tisztogatás helyét elfoglalta az etnikai gyűlöletkeltés, de a 
nemzetféltés többi kelléke már évek óta ott található a püspök 
úr retorikai eszköztárában. Két kósza példa. Részlet egy 
interjúból: „Szomorú tapasztalat, hogy ifjúságunk a ’89-es 
változások óta nem talált magára. Azt hittük, hogy hajtóereje 
lesz a társadalmi átalakulásoknak, hogy az egyházi élet 
kovászaként hat majd.” Súlyos gond az egyházi rend, a 
törvényesség betartása; elhatalmasodnak az anyagi gondok. 
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„Nem hogy többet nyújtanánk a misszióban, pasztorációban, 
szeretetszolgálatban, a könyvkiadás, a sajtó, az oktatás terén, 
intézményeink puszta létfenntartása is problematikus.” A 
külföldi segélyforrások is apadóban vannak, a „Nyugat is 
lassan belefárad a támogatásunkba.” (BN, 1998. jan. 10.)  

Ugyanő, 2000 májusában, a KREK közgyűlésén, a püspöki 
jelentés befejező részében azt hangsúlyozta: egyházunk, 
népünk helyzete olyan súlyos, hogy a következő tíz évben 
megpecsételődhet Erdély sorsa. (BN, 2000. máj. 27.)  

Hogy miért kell mindig a halálról, a negatívumokról 
beszélni? – Nem értem. Lehet, hogy csak erre jön be a taps, a 
holland támogatás, a dolgozó tömegek hálás pillantása, a Fidesz 
elismerése (nem kívánt törlendő).  

Más a helyzet az Üveghegy, akarom mondani a Királyhágó 
innenső oldalán. A túlsó oldalon állandóan temetnek, itt pedig 
folytonosan építkeznek. A fenti idézet után két nappal a 
következő hír jelent meg: Marosvásárhelyen felszentelték az új 
gyülekezeti központot, amelynek építését néhai Juhász András 
kezdte el 1996-ban. A háromszintes épületben 75 férőhelyes 
ifjúsági terem, 125 személyes gyülekezeti terem, 25 ágyas 
bentlakás és 6 szoba van. Csiha Kálmán avató beszédében 
elmondta: az új központ egyike annak a 217 új épületnek (ebből 
33 templom), melyet az utóbbi tíz évben az EREK területén 
emeltek. (RMSz, 2000. máj. 29.)  

Tessék számolni egy picit: 1990 januárjától 2000 májusáig 
eltelt tíz év és 5 hónap; 540 hét osztva 217-tel: 2,5. Ez azt jelenti, 
hogy átlagban minden két és fél hétben az Erdélyi Református 
Egyházkerület területén fölavattak egy-egy új épületet! Az 
életképesség ennél szebb megnyilvánulásaként csak azt tudnám 
elképzelni, ha az erdélyi megyékben egy-egy új óvodát 
építenének minden magyar faluban.  
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Tőkésnél jajonganak és temetnek,126 Csihánál dolgoznak és 
építkeznek. Miért e kétféle üzenet? 

Az építő, szervezkedő egyház korábbi példáját idézem. 
Nagy Sándor református lelkész 1925–1941 között Bukarestben 
hat iskolát és három templomot építtetett; közművelődési kört és 
dalkört, cserkész- és nőszövetséget, szakiskolát szervezett, 
egyházi szórványújságot szerkesztett (RMSz, 2000. jún. 8.). 
Mond ez önöknek valamit? Nekem egy korábbi írásomat idézi 
föl, amelyet a Média című egykori nagyváradi hetilapban 
közöltem, tizenegy évvel ezelőtt. (Lásd fennebb a Nagyharang 
és közlegény c. szöveget!) 

(…) A Nagyharangban több ismerősöm Tőkés Lászlót vélte 
fölfedezni. Valóban róla volt szó. Vele szemben a mindenkori 
helyi „csengettyűket” pártolom: az imént idézett Nagy Sándort, 
néhai Juhász Andrást, az óradnai nyugdíjas magyar óvónőt, a 
máramarosszigeti művelődési egyesület vezetőit, a zsombolyai 
polgármestert, egy-egy kisközösség lelkes vezetőjét, aki 
kezdeményező és hangadó tud lenni, ugyanakkor irányító és 
végrehajtó. Az építő szándékot semmi sem fékezi jobban, mint 
egy ErMaNeT-nyilatkozat, amelyben a Ft. Püspök Úr 
vészmadár-huhogása dominál.  

(RMSz, 2005. máj. 20.)  
 
 
Elvtelen rágalmak tárháza 
Aljas hamisítvány kering az interneten, ráadásul már 

klónozzák is. Hozzám a román és a magyar változat is eljutott, 
ezek alapján könnyedén kijelenthetem: gusztustalan vicc 

                                                 
126 Utólag begyűjtött információ. A KREK beruházásai 1990–2002 c. 
írás adatai szerint a KREK területén épült: 23 templom, 77 gyülekezeti 
ház, központ, 15 szociális diakóniai létesítmény; felújítottak 106 
templomot. (Partiumi Közlöny, 2003. jan. 29.) 
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áldozatai vagyunk. Az oldalnyi terjedelmű írás Caragiale 
szignót visel, már ebből is látszik, hogy ügyetlen provokatőrrel 
(-tőrökkel?) van dolgunk. A vak is látja, hogy szó sem lehet egy 
most előkerült, száz évvel ezelőtt íródott pamfletről, netán egy 
apokrif szövegről – az írás nyilvánvaló hamisítvány. Gyors 
nyomozásba kezdtem és sikerült kiderítenem, hogy a román 
változat a magyar eredeti középgyenge fordítása. Ráadásul 
azért sem lehet Caragiale-apokriffal dolgunk, mert a magyar 
változatban egy Kerek István által fogalmazott orvosi kórkép 
található, amely 1993-ban jelent meg.  

(…) Az apokrifnak álcázott szöveg a napjainkban dúló „ki a 
román?” című népi felelgetős pamfletje kíván lenni,127 de 
érvelése messze elmarad a püspök úr ön-pamfletje mögött. A 
szöveg – Tőkés románságát igazolandó – arra hivatkozik, hogy 
Tőkés nem a magyar, hanem a román forradalom szikrája volt 
(a fordításban: scînteia revoluţiei), de ezt az érvet gyermeki 
logikával is el lehet pukkantani: miként is lehetett volna 
forradalmi szikra 1956-ban az akkor még csak negyedik 
esztendejét taposó Lacika? A Forradalom Szikrája románságát 
H. Z. (Tőkés egykori osztálytársa) is cáfolja, aki eskü alatt 
vallotta: az RMDSz és az MVSz volt tb. elnöke egy alkalommal, 
még kis nebulóként, Bíró bácsi asztalosműhelyében (az akkori 
11-es sz. középiskola, a jelenlegi Báthory gimnázium udvarán 
rögtön jobbra) a párkánygyaluval hegyezte meg a ceruzáját, 
megcsúszott az ujja, s a sebből piros-fehér-zöld vér „patakzott 
[szerintem csak csordogált – K. P.], hasonlatosan az Aquafresh 
fogkrémhez” (H. Z. szóképe). Azt hiszem ennyi bizonyíték is 
elegendő ahhoz, hogy elutasítsuk az apokrif szöveg és Parászka 
Boróka azonos szemléletű állításait, kitartunk amellett, hogy 
Tőkés nem lehet román. Sőt, saját hatáskörömön belül, 

                                                 
127 Vesd össze: Parászka Boróka: Tőkés, a román (A Hét, 2005. aug. 
11.); Tőkés László: Parászka Boróka: „a román”. (A Hét, 2005. szept. 1.) 
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felelősségem teljes tudatában, ki merem jelenteni, hogy nála 
magyarabb ember e pillanatban nem él a Föld hátán, talán 
(névsorban, nem nagyság szerint!) Deák Ferenc, Kossuth, 
Széchenyi vagy Wesselényi lenne mérhető hozzá, de ők már 
csak példájukon keresztül hatnak, nem élő szoborként.  

Az álapokrif szöveg leggonoszabb inszinuációja következik. 
Anélkül, hogy megjelölnék a forrást, a förmedvény kitalálója dr. Kerek 
Istvántól idézi a következő mondatokat: „A paranoid pszichopata 
azért alkalmatlan a vezetésre, mert feszültségkeltő, konfliktusteremtő (s 
nem azt feloldó) góc, mert a demokratikus, a humanista, a keresztény 
erkölcsiséget csak szónoklatban hirdeti, s csak másoktól követeli meg. 
Lelkületében, tetteiben és magatartásában végtelenül távol áll a 
közösségi szolgálat krisztusi elvárásától: ’Arról ismerje meg mindenki, 
hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.’ 
(Jn 13,35) A paranoid vezető csak önmagát tudja szeretni. […] Nem 
képes és nem akar alkalmazkodni. Az áldozatvállalás is csak szerep 
vagy eszköz, és gyakran narcisztikus, önmutogató jellegű. […] A 
pszichopaták e csoportja nem szellemileg, hanem erkölcsileg fogyatékos. […] 
A társadalom érdeke különbséget tenni a betegek és az ártalmatlan 
különcök között csakúgy, mint betegek és gonoszok között. Az 
elmebetegek a társadalom védelmére szorulnak, de az ártó 
pszichopatákkal szemben a társadalomnak kell megvédenie 
önmagát.” (RMSz, 1993. nov. 13.) 

Nem értjük, milyen elvek alapján válogatták be ezt a 
diagnózist a szövegbe. Minden jóérzésű – magyar vagy román – 
ember nevében tiltakozunk az ellen, hogy a fenti sorokat bárki 
is összefüggésbe hozza Tőkés Lászlóval!  

(A Hét, 2005. szept. 8.)  
 
Felsereglés  
Egy régebbi idézettel indítok, de olyan, mintha friss lenne. 

Tőkés László, akkoriban még az RMDSz tb. elnöke mondta: „tíz 
év után nemhogy megerősödött volna a romániai magyar 
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nemzeti közösség”, hanem az egység is odalett; „elsikkadtak 
eredeti szép terveink, köztük az RMDSz programjának 
legfontosabb kérdései, mint amilyen az autonómia, vagy a 
nemzeti önkormányzati elven alapuló önszerveződés és 
önrendelkezés”. Az RMDSz vezetésének figyelembe kell vennie 
a bírálatokat és „akár egy újabb RMDSz-kongresszuson, akár 
egy vásárhelyi típusú felsereglés keretében” szembe kell nézni a 
múlttal és meg kell határozni egy új politikai irányvonalat. (EN, 
2001. jan. 30.)  

Most nem arról van szó, hogy a Tőkés László Barátai 
Társaskör egyebet sem tud, csak az RMDSz politikája miatt 
elégedetlenkedni, hanem másról. Az iménti szövegben szereplő 
„felsereglés” az 1937-es Vásárhelyi Találkozót (VT) jelenti; 
amely akár példa értékű is lehet(ne), de csak azért, mert sikerült 
összeterelni és egy asztal mellé ültetni az Erdélyben fungáló 
majd’ mindegyik tömörülés képviselőit. Közel kétszáz okos 
férfiú három napig osztotta és szorozta a tennivalókat, még 
közös nyilatkozatot is tető alá hoztak, de a VT-nek nem volt 
kézzelfogható eredménye, ha csak azt nem számítjuk annak, 
hogy utána még sokáig szerepelt az újságok hasábjain.  

Trakta címmel már írtam a VT-ről, s (…) rendszerelméleti 
elvek mentén elmondtam, hogy egy-egy ilyen találkozónak csak 
akkor van értelme, ha végrehajtható határozati javaslatokkal zárul. 
(…)  

Ezzel csak azt szeretném közölni, hogy semmi értelmét nem 
látom az ilyen-olyan konferenciáknak, ahol okos bácsik 
mesélnek bölcs dolgokról, konkrét eredmények nélkül. 
„Pusztul a magyar” – erre már tanácskozást lehet összehívni; 
„85 éve volt Trianon” – jó alkalom egy kis önsiratásra. De hol 
vannak, tisztelt uraim, a megvalósítható célok listái, a 
valósághű, használható felmérések, hol van a Szász Jenő által 
két éve megígért Székelyföld fehér könyve? – Persze, persze, 
autonómia-statútum kötetnyi van már, csak épp 
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használhatatlanok. Reggeltől estig lehet gyászbeszédeket 
tartani és „következetesen harcolni”, ha Csaba királyfi-féle 
álmokat kergetnek nemzetünk bölcsei. A Magyar Polgári 
Szövetség háromszéki elnöke „a magyar közösség 
kicsúfolásának nevezte a kisebbségi törvénytervezetet. 
Követelte, hogy Romániában vegyék figyelembe a Székely 
Nemzeti Tanács következetes harcát a Székelyföld területi 
autonómiájáért. ’Székelyföldet a román kormányok évtizedeken 
keresztül kifosztották, útjai járhatatlanok, menekülő gyermekei 
külföldön próbálnak szerencsét’ – mondta Gazda Zoltán, aki 
szerint a ’Székelyföld utolsó órái konganak’.” (Erdélyi Riport, 
2005. jún. 9.) A menekülő gyermekek költői képéhez: már 
azelőtt is tudták, de Venczel Józsefék tették papírra: a 
Székelyföldet azért hagyják el a gyermekei, mert nincs elegendő 
művelhető terület a Hargita alján. A huszadik század elején a 
Regátba mentek dolgozni és a Zsil völgyébe, bányásznak, meg 
Amerikába, most a Balaton mellé és a Svábhegyre, fedélszéket 
ácsolni és csempét rakni. Kongani pedig az üres fej szokott, nem 
az óra.  

A kisebbségi törvénytervezetről nem tudok semmit, mert 
nem olvastam. (…) Erről a kisebbségi izéről Sanyi bácsitól 
hallottam valamit, aki elmagyarázta, hogy ez az egész arra 
megy ki, hogy az RMDSz további ötven évre bebetonozza 
magát a hatalomba. Mert a tervezet azt mondja, hogy minden 
kisebbségnek csak egyetlen képviseleti szervét fogadják el 
tárgyaló partnernek, azt, amelyik már ott van a parlamentben, 
vagy a legtöbb szavazatot gyűjtötte. S hogy ez a politikai 
pluralitás lábbal tiprása lenne, mer’hogy mi történik akkor az 
MPSz véleményével és Kiss Kálmán kicsiny csapatával? (Az 
ErMaNeT és a SzéNeT csak asztaltársasági szinten működik, 
mert egyik sincs bejegyezve, a Ref. Töm. pedig feloszlott.)  

Ha én parlament és kormány lennék (nem leszek), akkor 
piszkosul örülnék egy ilyen tervezetnek, és első olvasatban 
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jóváhagynám, mert végre rendet csinálna a tizennyolc 
kisebbségi nemzetközösség között. Tessék szépen nemzetiségi 
fórumokon összeülni, megtárgyalni a kényes kérdéseket, 
kívánságokat, s egy szál, egyeztetett dokumentumot, javaslatot 
letenni az asztalra, amiről aztán eltárgyalgatunk azokkal, akik 
meg is tudják indokolni, hogy mit és miért kértek. 
Pillanatnyilag ugyanis ott állunk, hogy az RMDSz is ír egy 
autonómia-törvénytervezetet meg Józsi bácsi is. Az egyik 
beadná, de attól nem veszik el, a másik beadja, de akkor 
fölhorkan valamelyik Bölcs Magyar Testület, hogy hát azt 
mégsem, mert „mink asztat nem írtuk alája”. A politikai 
pluralizmus, a kisebbségi „többpártrendszer” pedig megvan a 
szükséges szinten: az SzKT-n minden frakció elmondhatja a 
panaszát, utána következik a szavazás; a döntés, határozat 
pedig kötelezővé válik mindenkire, függetlenül attól, hogy 
NEMmel vagy IGENnel szavazott. Ha jól tudom, ez a demokrácia 
alapja: a kisebbség elfogadja a többség akaratát, döntését.  

No, a kisebbségi törvényről csak annyit: szóljanak, ha 
elfogadták, megszavazták, közzétették, megvan a végrehajtási 
utasítás, plusz az obligát javítások stb. – akkor majd 
áttanulmányozom. De nem hiszem, hogy változtatna valamit a 
sorsomon.  

(RMSz, 2005. jún. 14.) 
 
 
A tanácstalan Tanács 
2009. április 18-ra találkozót hívott össze Marosvásárhelyre 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, Tőkés 
László EU-parlamenti képviselő. (…) 

 
Volt egyszer egy Vásárhelyi Találkozó (VT) –  
1937 októberében, 187 résztvevővel. Három napig tartott, a 

kor neves alakjai szekcióüléseken vettek részt, határozati 
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javaslatok fölött vitáztak, majd közös megegyezéssel 
véglegesítették azokat. A vezérelveket és a megoldandó 
kérdéseket hivatalos jelentésben összesítették, majd 
szétszéledtek. A VT-ről magam is írtam egy hosszabb elemzést, 
1996-ban, ahol azt magyaráztam, miért nem volt semmilyen 
pozitív folyománya ennek a találkozónak – annak ellenére, 
hogy seregnyi jó gondolatot vetettek föl, ott és akkor.  

A sikertelenség egyik oka: nem terelték a kérdéseket 
megoldhatósági keretek közé. Mert igen szép és nemes dolog 
deklarálni egy-egy vezéreszmét (pl. „az erdélyi magyarság 
minden egyes tagjára a sorskérdéseink és küzdelmeink iránti 
érdeklődés, tevőleges szolgálat és munka hárul”), de egy 
eszmét nem lehet tölcsérrel a fejekbe tölteni. Ha nincs meg az 
ehhez szükséges halló fül, a befogadó értelem és az elszánt akarat, 
akkor e nemes eszme falvédő-szöveggé silányul.  

Vegyünk egy másik példát. A határozati javaslatból idézek: 
„Népkisebbségi életünket s annak minden intézményét és 
tagjait a nemzeti egység gondolata és célja hassa át. Politikai, 
gazdasági, közművelődési és egyházi intézményeink és azok 
vezetői között, amennyiben hiányzik, becsületes 
együttműködés jöjjön létre. Osztály, felekezeti és nemzetiségi 
ellentétek életünkből tűnjenek el. A vezetők pedig a magyar 
iskolák, egyházak és közintézmények erkölcsi és anyagi 
támogatásával járjanak elöl a jó példával.  

Ennek a célnak az érdekében, szükségesnek látja a 
találkozó, hogy addig is, míg a népszervezeti eszmény, a 
Magyar Szövetség megvalósulhat, jöjjön létre egy, az erdélyi 
magyarságot egységesen irányító szervezet, amely politikai, 
egyházi, közművelődési és gazdasági intézkedéseken keresztül 
a magyar szövetség gondolatát, mint erkölcsi princípiumot 
megvalósíthatja.” 

Sajnos ez is csak ábránd. A fentiekben körvonalazott 
szervezet két emberöltő után sem alakult meg (közben volt 
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négy év ’magyar világ’ és 45 év kommunizmus). Ezt a 
közmondásos széthúzással is magyarázhatnám, de most ne 
bonyolódjunk bele ebbe, mert három napig sem érnénk a vita 
végére. Egyezzünk meg abban, hogy a 20. századi Erdélyben 
roppant kevés alkalommal sikerült – valamely fontos ügyben – 
összefogni a magyarság apraját-nagyját.  

Vegyük példának az egyik legfontosabbat: Erdély 
hovatartozásának kérdését a második világháború után. A 
kommunisták által vezetett MNSz százas bizottsága Erdélynek 
Romániához való csatolását kérte (1945. nov.), de ez ellen egy 
öttagú bizottság (Márton Áron, Vásárhelyi János, Szász Pál, 
Korparich Ede, Lakatos István) Memorandumban tiltakozott 
(1945. dec. és 1946. ápr. 29.). Ha az Ötök (és a mögöttük álló 
tömegek) valamilyen módon meggyőzték volna az MNSz 
vezetőségét, hogy vonják vissza a százas bizottság döntését, a 
béketárgyaláson akkor sem lehetett volna eredményt elérni, 
tekintve, hogy: 1. Erdély kérdésében már 1943-ban megszületett 
a döntés, 2. a nagyhatalmak képviselői csak azt vették 
figyelembe, ami megfelelt az érdekeiknek. 

 
Az egységes fellépés gondolata  
A múlt században – a jelek szerint – csak 1937-ben szorított 

annyira a kisebbségi sors, hogy az egység gondolatát 
megfogalmazzák. Tovább lépni nem sikerült, mert a királyi 
diktatúra eltörölt mindenféle szervezkedést. Az ’egység 
gondolata’ a későbbiekben is föltűnt, de nem valósulhatott meg. 
Az okok: a politikai helyzet, az érdekek 
összeegyeztethetetlensége és a megegyezésre való hajlandóság 
hiánya. (A dolgozó tömegek egysége a Munkáspárt körül nem 
képezi vizsgálódásunk tárgyát.) A fordulat után, 1989 
decemberében megalakult az RMDSz és meghirdette az 
’egységben a jövő’ jelszavát. A pluralizmus jegyében aztán 
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pártocskák, platformok és frakciók alakultak, de a parlamentig 
és a kormányzásig csak az RMDSz jutott el.  

A ’belső ellenzék’ tagjai – vagy nevezzük inkább így: Tőkés 
László barátai – különböző tömörülésekbe rendeződtek, s mivel 
nemzeti beállítottságúnak vallják magukat, jelentős támogatást 
kaptak magyarországi elvbarátaiktól. Nincs is ebben semmi 
kivetnivaló, a politikában ez így működik. A politikai etikett 
paragrafusai még azt is megengedik, hogy az RMDSz belső 
ellenzékének két régi tagja – Toró T. Tibor és Szilágyi Zsolt – az 
RMDSz színeiben képviselőségig jusson, majd a szakadás után 
(2003. febr.) a megalakuló EMNT csapatához csatlakozzék.  

Az RMDSz sikereiről a szóban forgó találkozón Tőkés 
László a sajtónak azt találta mondani, hogy azok efemer 
jellegűek. Kérdem én illő tisztelettel: ha az RMDSz egy lúzer 
csapat, akkor miért velük kell szövetkezni? Miért nem Szász 
Jenővel vagy Kiss Kálmánnal?  

Szerintem: az elmúlt közel húsz év mérlegét megvonva azt 
láthatjuk, hogy a mai helyzet kialakításában – a nemzetközi 
konjunktúrát, meg az ölünkbe hullott ajándékokat leszámítva – 
a hazai magyar tömörülések közül az RMDSz-nek volt 
oroszlánrésze. S azért kell az EMNT vezetőségének az 
együttműködést keresnie és kompromisszumos megoldásokat 
elfogadnia, mert az EU-parlamentbe az RMDSz listáján 
keresztül vezet az út. Íme: az együttes fellépés igénye! (A közös 
listán aztán Tőkés László EU-parlamenti képviselő lett, de 
néhány hónap után visszaesett korábbi státusába: simfeli az 
RMDSz-t úton-útfélen.) 

 
Az EMNT tevékenységéről  
Az RMDSz szatmári kongresszusával egy időben, 2003 

februárjában „tartott Láncos-templombeli fórumon 
fogalmazódik meg először egy olyan átfogó integratív testület 
létrehozásának gondolata, amely hatékonyan képviselheti az 
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RMDSz csúcsvezetése által fel nem vállalt erdélyi magyar 
önrendelkezés és a nemzeti autonómiák ügyét”. 
(www.hhrf.org/emnt kronológia; bővebben lásd ugyanott) 

Három fontos mondatot idézek az EMNT honlapjáról: „Az 
autonómia tehát a közösségi intézmények létesítésének és 
fenntartásának, a közösség által lakott terület igazgatásának, 
illetve a közösségi nyelv és kultúra fenntartásának jogát jelenti. 
Ezeket kollektív jogoknak nevezzük. (…)  

Az erdélyi magyarság célja Székelyföld területi autonómiájának, 
valamint a Romániában élő magyar közösség személyi elvű 
autonómiájának kivívása.”  

Szeretem a frappáns meghatározásokat, de én azért félnék 
egy mondatba sűríteni az „erdélyi magyarság célját”. Miképpen 
azoktól is félek, akik szigorú kategóriákban fogalmaznak és 
kizárják azokat, akiknek más a véleményük a dolgokról. Nem 
lehet egyedül üdvözítő megoldásokra programot építeni, 
különösen akkor, ha a kitűzött cél csúcsai felhőben vannak. Ha 
az autonómiát nem célnak tekintik, hanem eszköznek, akkor 
még tárgyalhatunk a dologról, de így semmiképp. Az általam 
alapított Mörfi Barátai Frakció egyik programpontja az 
’össznemzeti okosodás’, de ez is csak eszköz, nem cél. (Az 
EMNT-fórumát levélben üdvözlő Markó Béla így fogalmazott: 
„céljaink azonosak: mindenki háborítatatlanul éljen a 
szülőföldjén”. Az okosodás feltétlen szükségességéről Dávid 
László professzor eképpen szólt a fórumon: „művelt fők nélkül 
elveszett ez a föld”.)  

A Székelyföld autonómiája nem mai vesszőparipa. Az 
MNSz második kongresszusán (1946 júniusában) Mikó Gábor is 
fölvetette a székelyföldi autonómia tervét és bírálta a 
vezetőséget, hogy nem képviselik a tömbmagyarság érdekeit. 
Nagy Géza (akit, jól tudjuk, nem érhet a kommunistaság vádja) 
ellene szólt, mert szerinte ebből csak ’magyar gettó’ lenne. (A 
Sztálin ajándékaként megvalósult Magyar Autonóm 
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Tartományról lásd Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél c. 
könyvét, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2008.) 

Az ötéves évfordulón Borbély Zsolt Attila az EMNT 
jegyzője nyilatkozott. „Kérdésünkre, hogy mit sikerült 
megvalósítania a tanácsnak a kitűzött célokból, a következőket 
felelte: ’Egyrészt az erdélyi magyarság autonómia-
statútumainak a megfogalmazását, amit az EMNT képviselői 
benyújtottak a román parlamentnek. Másrészt olyan 
konferenciák szervezését, amelyen nemzetközi tekintélyű 
szakemberek beszéltek az autonómiáról, és adtak útmutatást az 
erdélyi magyarság számára, hogy miként küzdhet az 
önrendelkezéséért.’  

Az EMNT nem jogi szervezet, nincs bejegyezve, így eszközei, 
amelyekkel az autonómiáért harcolhat, szűkösek. (…) A 
parlamentszerűen szerveződő, de mozgalomjellegű EMNT-nek 
partnerekre is szüksége van céljai elérésében.” (Nyugati Jelen, 
2008. nov. 13.)  

E rövid összefoglalóból megtudhatjuk, hogy mik voltak a 
deklarált célok és hogy miért nincs még kikiáltva az autonómia 
Csíkszeredában. De mostantól másképp lesz. Erről döntött az 
idén áprilisában megtartott ’Vásárhelyi Találkozó’.  

A találkozó – miként ezt az EMNT Sajtószolgálata 
közleménye is jellemzi – csupán fórum volt. Hasonló az EMNT–
SzNT közös üléséhez, amit négy év előtt volt alkalmam 
végigkibicelni (Vártemplom, 2005. ápr. 23.).  

Szerintem eddig egyetlen ilyen fórum sem érdemelte ki a 
megtisztelő VT nevet, mert egyik sem: 1. volt zártkörű 
rendezvény, ahol az egyes témák szakértői és különböző 
irányzatok képviselői tartsanak előadásokat, 2. végezte 
szekciókban a szakértői munkát, 3. jutott el egy 
záródokumentum megfogalmazásáig.  

Akárcsak a négy évvel korábbi, ez a fórum is jeleskedett az 
improvizálásokban és az üresjáratokban. E fórumok egyik 
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jellegzetessége, hogy számtalan lézengő ritter is betéved, akik 
szót kérnek, s ha magukhoz ragadják, akkor nem engedik azt el. 
A fórumot vezető Tőkés Lászlónak nem egyszer kellett 
figyelmeztetnie a felszólalókat, hogy fogják rövidebbre a 
mondanivalójukat.  

Tőkés László egyik remek kiszólása (az én órám szerint 
16,49-kor) így hangzott: „a Székelyföld egymaga képes kivívni a 
magyar szabadságot”– ezek szerint az autonómiát egy 
maroknyi székely is képes lenne kivívni, a délelőtti műszakban.  

Elérkeztünk az egyik sarkponthoz. Mint tudjuk, a szent cél 
az autonómia kivívása, ez tölti ki az EMNT napjait. Tőkés elnök 
úr kitért arra is, hogy léteznek olyan, az erdélyi magyarság 
soraiban végzett közvélemény-kutatások, amelyek szerint a nép 
egyszerű fiai az autonómiát sokadrangú kérdésnek tartják, fontosságát 
lekicsinylik. (Ezt a következtetést ingyen is le lehet szűrni, 
elegendő az eddigi fórumok iránti érdeklődést lemérni!)  

Ennek folyományaként az EMNT feladatának tekinti a 
köztudatba bevinni az autonómia előnyeit, s meggyőzni a népet annak 
hasznáról. Szerintem: 1990-ben ezzel kellett volna indulni. De ha 
e feladatot a hat éve fungáló EMNT csak most fogalmazta meg, 
akkor egy tanácstalan Tanáccsal van dolgunk.  

Az elnök szerint „szükséges az EMNT újjáalakítása, föl kell 
erősíteni a mozgalmi jelleget, konkrét lépéseket kell tenni az 
autonómia megvalósulásáért”. Szerintem egy tanácsot nem 
lehet tömegbázisra helyezni. A tanácsoknak épp az a 
jellegzetességük, hogy csak néhány szakértőt tömörítenek (pl. a 
budapesti Monetáris Tanács kilenc tagot számlál). A 2003-as 
Kezdeményező Testületben 31 tag volt. Ezek a jó lelkek égtek a 
vágytól, hogy megfogalmazzák az EMNT célkitűzéseit, 
kitűzzék a hatáskör határait, megalkossák a grémium 
munkaköri leírását, papírra vessék a feladatokat és határidőket 
rögzítsenek. Megtörtént-e mindez? S mi lett a 
dokumentációval? Mert az EMNT honlapján 2005 
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decemberéből való az utolsó bejegyzés. Mi lett a tagokkal? Aki 
visszavonult, miért tette? S mi lett a kilenc állandó 
szakbizottsággal?  

Mi a teendő? Húzzuk le a rólót és tegyük ki a cédulát: „Az 
autonómia a dolgozó tömegek érdektelensége és a Tanács 
tanácstalansága miatt elmarad”? – Úgy vélem, nem marad más 
hátra, mint elővenni Makkai Sándor Magunk revíziója című 
alapvető könyvét.  

[2009. ápr. 24.]  
 
Nemes gesztus 
Következetes dzsungelharcot folytat az EMNT az 

autonómia kivívásáért, ennek legfrissebb megnyilatkozására 
épp városunkban került sor. Tizenkét személy vehette át a 
Báthory István-díjat, amelyet azok kapnak, akik a legtöbbet 
teszik / tették ’a romániai, állami finanszírozású magyar 
felsőoktatás megteremtése érdekében’. „Az elismerést a Bolyai 
Kezdeményező Bizottság (BKB) javaslatára az EMNT oktatási 
szakbizottsága adományozza” – tudjuk meg a tudósításból 
(Népújság, 2010. jan. 11.).  

A BKB és az EMNT autonóm hatásköre, hogy kinek adnak 
oklevelet, emlékplakettet vagy díjat, ezért nem kívánom 
hosszasan kommentálni az esetet, csak megemlíteném, hogy 
aránytalanságot vélek fölfedezni a tettek nagyságát illetően. Két 
példa: Kiss Olivér a Szabadság című napilap volt főszerkesztője 
azért kapta meg a díjat, mert a lap hasábjain közölte azoknak az 
egyetemi oktatóknak a listáját, akik a magyar karok ellen 
foglaltak állást. Ugyanakkora plakettet kapott Béres András 
professzor is, akinek évekig tartó szívós munkájának köszönhetően 
jutott a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem a mai szintre. Hm.  

Ennek példáján javasolni fogom a Mörfi Barátai Frakciónak, 
hogy alapítsanak Pató Pál-díjat, de mindig csak egy személynek 
adják ki, hogy ne legyen sértődés az érdemeket illetően. Úgy 
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vélem, hogy első alkalommal Tőkés Lászlónak kellene 
adományozni e díjat, mert ő az, aki mindenek fölött áll. – (1.) A 
plecsnit akár a fenti ünnepségen elmondott nyitóbeszéde 
alapján is oda lehetne ítélni az EP-képviselőnek, ui. szerinte „le 
kell szokni a provinciális kisebbségi gondolkodás szűk 
korlátairól és egyetemes összefüggésbe kell helyezni a romániai 
magyar felsőoktatás ügyét, amelynek jogosságát ily módon meg 
sem lehet kérdőjelezni.  

Az EMNT bővített elnökségének tanácskozásán napirendi 
pontként szerepel a stratégia kidolgozása, amelynek 
megvalósítására teljes körű összefogásra van szükség – tette 
hozzá.”  

Ilyen tömör programbeszédet még senkitől sem olvastam. 
Különösen a „teljes körű összefogás” tetszik nekem – azok után, 
hogy az EMNT sem az RMDSz-szel, sem az SzNT-vel, sem az 
MPP-vel nem áll ’összefogási viszonyban’.  

További bokros érdemei, amiért a Pató Pál-díjra 
érdemesítem:  

2.) Püspök korában nem harcolta ki a KREK Bukaresttől 
való teljes függetlenségét (beleértve a pénzügyi autonómiát is).  

3.) Nem küldött bizottságot Koszovóba, hogy az EMNT 
szakemberei a helyszínen győződjenek meg az autonómia 
áldásos hatásairól. Mondjuk, ez olcsón is megoldható lenne, ha 
kikérdeznének egy bákói ejtőernyős tisztet, aki hosszabb időt 
töltött el a rendfenntartó erők tagjaként a balkáni 
országocskában. – Mellesleg: én nem kérek az olyan 
autonómiából, amelyet nemzetközi fegyveres csapatok 
őrizgetnek a széteséstől.  

4.) A legszebb példa nem olyan friss. Tőkés László még 
fényességes korszakában tett tanúságot a ’provinciális 
kisebbségi gondolkodás szűk korlátairól’, amikor a KREK 
püspökeként kézzel írt, sokszorosított ’körlevelet’ intézett a 
Gyulafehérvári Róm. Kat. Főegyházmegye (GyRKF) 
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főespereseihez és néhány papjához, engedetlenségre buzdítva 
őket érsekük döntése ellen.128  

Ne feledjük: 2005-ben beindult a bolognai folyamat (kb. az 
EU közös felsőoktatási normatívája), amely bizonyos 
módszertani kötöttségeket vezetett be. E reform követelményei 
szükségessé tették a továbblépést. A GyRKF illetékes vezetői 
úgy döntöttek „hogy a papi szeminárium teljes önállóságát 
megtartva, a hittudományi főiskola, mint pasztorál-teológiai 
szak a kolozsvári egyetem keretébe integrálódjék”. (Az egész 
kérdéskört lásd: Dr. Marton József: A római katolikus teológiai 
képzés múltja és jelene Erdélyben. Studia Theologica 
Transsylvaniensia, 2007)  

Ez ellen lépett föl Tőkés László, feledve azt, hogy nem ő az illetékes 
ennek a kérdésnek az eldöntésében, s azt, hogy ’provinciális 
gondolkodás’ a saját érdekeinket egy másik közösségre rátukmálni. 
Tőkés László nem tévedhetetlen, de gyakorta annak képzeli magát. 
Például, amikor kijelenti, hogy a rendszerváltoztatásnak még nincs 
vége. Vajon: akkor lesz vége, amikor ő vágja el a kék szalagot a 
Liberális Jobboldali Románia szülinapján és elnökké üti Vadim 
Tudort?  

Azt is kétségbe vonnám, ami az EP-képviselő 2009. dec. 23-i 
budapesti sajtótájékoztatóján hangzott el: „Tőkés László szerint az 
RMDSz kiszolgáltatja az erdélyi magyarokat a román nacionalista 
párt- illetve nagypolitikának, mert 180 fokos fordulatot téve az új 
román kormány ’húsosfazekai körül tolong’.” (Krónika, 2009. dec. 24.) 
Nagyon sok derék magyar embernek más erről a véleménye. Közülük 
kerülnek majd ki azok, a Pató Pál-plaketthez szükséges bronzot 
grammonként összeadják.  

(Népújság, 2010. jan. 13.)  

                                                 
128 Hasonló eset még előfordult 1987-ben is, amikor Ernest Neuman 
temesvári rabbinak írt Moses Rosen főrabbit kritizáló levelet. (Molnár 
2009: 66.)   
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Adalékok a Pató Pál-díj laudációjához 
Január 13-án jelent meg az az írásom, amelyben Tőkés 

Lászlót Pató Pál-díjra érdemesítettem. Volt néhány olvasóm, aki 
méltatlankodva tette félre az újságot: „ez a Mörfi sem tud 
egyebet, mint Tőkést kritizálni”. Elvileg igaza van az ilyen és 
ehhez hasonló véleményeknek, de kénytelen vagyok újra és 
újra ezt cselekedni, amíg nem látom azt, hogy a képviselő úr 
fölhagyott volna kedvenc szokásával: az RMDSz állandó 
szidalmazásával. Tévedés ne essék: az RMDSz-nek (mint 
érdekképviseleti ernyőszervezetnek) számtalan hibája és 
botfülű muzsikusa van, de ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne 
róla tárgyilagosan és elfogulatlanul beszélni. (Friss példát 
mondanék: Szász Alpár Zoltán politológus értő elemzése a 
Krónika 2010. jan. 22-i számában.)  

Abban, ahogy László barátunk az RMDSz-hez közelít, van 
valami abból a genfi nyakasságból, amit Gyárfás Elemér így 
fogalmazott meg – bő hetven évvel ezelőtt – kora egyik neves 
közéleti alakjáról: „valóságos inkarnációja az erdélyi kálvinista 
magyarnak, aki minden ízében át van hatva saját 
meggyőződése helyességéről, s ennek rovására semmiféle 
engedményre nem kapható. Az az egyéniség, amely csak 
megtöretik, de soha meg nem hajlik.” (Magyar Kisebbség, 
1937/2. sz.) – Szerintem ez a jellemzés igazítás nélkül ráillik 
Tőkés László délceg alakjára, esetleg a fazont kellene egy picit 
svájfolni, de a mellény csodálatosan feszül. 

Mondanék egy friss példát. December 23-án Budapesten 
nyilatkozott egy jóízűt az ErMaNeT elnöke. (A nyilatkozat 
szövege a tokeslaszlo.ro internetes honlap sajtószoba rovatában 
érhető el. Azért ott, és nem az ErMaNeT honlapján, mert az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács beolvadt a saját elnökébe. Van 
ilyen…)  

Ezt olvashatjuk ott: „A novemberi, főképpen pedig a 
decemberi szavazások rendjén Markó Béla és Kelemen Hunor 
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pártszövetsége csúfos vereséget szenvedett. Előző politikai 
kudarcaikat tetézve, az RMDSZ alól szinte egész 
szavazóbázisuk kicsúszott.” Bármely ellentmondást elutasító 
kinyilatkoztatás – legalábbis én annak látom. Kicsúszott a 
szavazóbázis az RMDSz alól? Nem is hinné a gyanútlan erdélyi 
magyar, azok után, hogy az UDMR ismét kormányon van… 
Hm, s akkor az ErMaNeT népszerűsége vajon milyen 
nagyítóval mérhető? Két példát hoznék föl, mindkét gyűlésen 
ott voltam: Vártemplom, 2005. április 23.; Deus Providebit ház, 
Szent Mihály terem, 2009. április 19. Az előző gyűlésre kb. 120 
ember gyűlt össze, de két szünet után harmadára apadt a 
résztvevők száma. A második gyűlést a nagy reményekre 
jogosító Vásárhelyi Találkozó címmel hirdették meg, de kb. 70 
ember volt kíváncsi arra, mi jót és szépet mond majd nekünk a 
Nagytiszteletű úr. Akkor és ott megtudtuk azt, hogy a SzéNeT 
kivonult az ErMaNeT-ből, ezzel kvázi határozatképtelenné vált, 
s arról is szép mesét hallottunk, hogy miért kell ott és akkor 
összefognunk. Ne feledjük, ez a 2009-es áprilisi találkozó már 
arról szólt, hogy Tőkés az RMDSz-szel közös listán fog indulni 
az EU-képviselői hely megszerzéséért. Itt egy icipicit ’lefeküdt’ 
a(z akkori) püspök úr az UDMR-nek, mert ő is ismeri a régi jó 
ortodox mondást: akár az ördöggel is szövetkezz, amíg átmész 
a hídon. No, amikor visszaülhetett a brüsszeli székbe, akkor 
mehetett tovább az RMDSz elleni kampány. Ez volt László 
barátunk egyik igen szép hasznot hajtó kompromisszuma, ui. a 
püspöki széket közel 20 év után át kellett adni (még egy 
szabálymódosító zsinatot már nem bírt volna ki az erdélyi 
kálvinista közösség), s ha Brüsszel is elúszik, akkor bizony mi 
marad? Honnan lesz mazsola a kalácsba?  

Ugyanezen az ún. Vásárhelyi Találkozón hangzott el az 
ígéret, hogy az ErMaNeT kiad egy brosúrát, amelyben az 
autonómia eszméjét próbálják népszerűsíteni: azaz 
közérthetően elmesélik, miért is kell az erdélyi magyarnak az 
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autonómia, s miben is áll a lényege. Ez azóta is Pató Pál-i szép 
ígéretként lebeg az autonómiát szomjazó magyar emberek 
szeme előtt, tekintve, hogy az ErMaNeT kicsiny, de Tőkés 
imádatában kitartó csapata nem tette keresztbe azt a két 
szalmaszálat, ami egy ilyen propaganda-kiadvány megírásának 
első lépése lenne.  

(Népújság, 2010. febr. 3.)  
 
ZÁRSZÓ  
 
Ne tessék végkövetkeztetést vagy ítéletet várni a szerzőtől, 

ez a kötet csupán rövid vázlata annak a tizenkét kötetes 
munkának, amelyet majd évtizedek múlva fog összeállítani egy 
történészekből, szocio-antropológusokból, az etika 
professzoraiból álló munkacsoport. Ugyanis a téma roppant 
gazdag. Csupán a temesvári Securitate irattárában tizennégy 
iratgyűjtőnyi jelentés és jegyzőkönyv gyűlt össze a forradalom 
szikrájáról (vagy tollából). A másik dolog, amiért nem mernék 
tanulságokat levonni: az életpályája még nem zárult le, s 
megvan az esély (ha aprócska is, de csak remény annak a neve), 
hogy Tőkés László önvizsgálatot tartson és belássa hibáit, 
eklézsiakövetés után pedig Isten igaz útjára lépjen. Akinek 
szerencséje és hosszú élete van, még ezt is megérheti. 

A harmadik dolog, amiért nem vetemedem ítélkezésre, az a 
lelki vezetőm által fölállított sorompó. – Az Úr 
„Főparancsolatával, amely a többi parancsolatokat mind 
magába foglalja, az embert szeretetre kötelezte. 
Megparancsolta, hogy szeressük az embert, mint Isten 
képmását és testvérünket önmagáért; és szeressük 
ellenségeinket is, Őérette. A szeretet gyakorlását nem szavakkal 
s nem is bizonytalan érzelmek kimutatásával érti, hanem 
tettekkel. Ne törjünk felebarátunk jogos érdeke, anyagi és 
erkölcsi java ellen, ne gáncsoljuk el tisztességes törekvéseiben, 
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ne tegyünk rosszat neki, ne örvendjünk, s ne használjuk ki 
szorult helyzetét, hanem siessünk segítségére.” (Márton Áron 
beszéde, 1943. dec. 31.)  

Ennek alapján próbáltam én is a segítségére sietni, bár 
tudom, hogy egy korábbi esetben a segítő szándék csütörtököt 
mondott. Balogh Béla tiszteletes úr is segíteni próbált, amikor 
böjtöt hirdetett annak érdekében, hogy a KREK püspöke 
folytasson önvizsgálatot. Az önvizsgálat nem esett meg, Balogh 
Bélától viszont megvonták a palástjogot…  

 
Miért született meg ez a ’könyv’?  
1. Eredetileg nem én akartam megírni, bizonyítja ezt egy 

korábbi írásom, amikor is a mai huszon-éveseket biztattam arra, 
hogy fogjanak hozzá anyagot gyűjteni korunk mitikus 
alakjairól: „Javasolt kutatási téma, mítoszrombolási 
tárgykörben (nem is biztos, hogy 2030-ban már megengedett 
téma lesz): Tőkés László szerepei és szereptévesztései.” (A Hét, 2005. 
ápr. 7.) 

Hogy mégis én térdeltem neki a munkának, azt a sors 
rendezte így. Egy hosszas gyógyszeres kezelés miatt tizenegy 
hónapi ’szobafogságra’ ítéltettem, s minthogy napestig tévét 
nézzek, inkább az írás mellett döntöttem.   

2. Anyagom volt bőven, ’sze magam is tizenhat éve írok 
pamfleteket az erdélyi közélet furcsaságairól. Nyomós 
előzmény volt még a Purgatórium c. kötetem is, mely Sütő 
András szobra alól bontogatta a talapzatot. – Az utolsó lökést e 
kötet összehordására T. L. válópere és a róla szerzett internetes 
írások adták meg.  

3. Hogy maradjon meg bár papíron ez a sok remek szöveg, 
ha összeomlik Bill Gates virtuális birodalma vagy egy 
napkitörést követő mágneses vihar törli a számítógépek 
memóriáit.   
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4. Úgy gondoltam, hogy kár hevertetni az anyagot, jobb, ha 
frissiben eljut az olvasóhoz, jó lesz majd elmélázni rajta a 
hosszú őszi estéken.  

5. Miért? Hiába! Tőkés László tovább menetel a saját útján. 
Sajnos az ő útja nem alázattal kövezett, s az útjelzőn a diktatúra 

szó szerepel.  
 
Ha kihunyt a szikra, a nyomában hamu és pernye száll.   
 
 

 
 
 
 
Rövidítések, szómagyarázatok  
AEÁ = Amerikai Egyesült Államok  
ÁH = Államvédelmi Hivatal 
AI = Amnesty International  
BBC = British Broadcasting Corporation (angol rádióadó)   
BBTE = Babeş–Bolyai Tudományegyetem  
BKB = Bolyai Kezdeményező Bizottság  
BN = Bihari Napló  
BTE = Bolyai Tudományegyetem  
Btk. = büntető törvénykönyv  
CC = Comitetul Central = Központi Bizottság  
CE = Christian Endeavour (Krisztusért és Egyházáért Szövetség)  
celeb = a celebritás (híresség) szóból: közismert személyiség, sztár  
CIA = az AEÁ hírszerző szolgálata  
CNSAS = Consiliul Naţional pt. Studierea Arhivelor fostei 

Securităţi = A volt Securitate Irattárát Vizsgáló Országos 
Bizottság 

CPUN = Consiliul Provizoriu al Unităţii Naţionale = Nemzeti 
Egység Ideiglenes Tanácsa (NEIT) 

EMK = Erdélyi Magyar Kezdeményezés (Katona Ádám vezette 
platform) 
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EMNT (ErMaNeT) = Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács  
EN = Erdélyi Napló  
ENSz = Egyesült Nemzetek Szervezete  
EP = Európai Parlament  
EREK = Erdélyi Református Egyházkerület  
ErMaNeT lásd RMNT  
GDS = Grupul pt. Dialog Social (Társadalmi Párbeszédért 

Csoport)  
GyRKF = Gyulafehérvári Róm. Kat. Főegyházmegye 
HHRF = Hungarian Human Rights Foundation (New York), 

Magyar Emberjogi Alapítvány 
HTMH = Határon Túli Magyarok Hivatala  
IKA = Illyés Közalapítvány  
IMSz = Ifjúmunkás Szövetség  
IMF = International Monetary Found (nemzetközi valutaalap)  
KGB = a szovjet államvédelmi hatóság  
KISz = Kommunista Ifjak Szövetsége  
KREK = Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
KT = Kezdeményező Testület  
KÜM = Külügyminisztérium  
m. = magyar  
MAN = Marea Adunare Naţională = Nagy Nemzetgyűlés  
MDF = Magyar Demokrata Fórum    
MOL = Magyar Országos Levéltár  
MPP = Magyar Polgári Párt  
MPSz = Magyar Polgári Szövetség  
MRVSz = Magyar Reformátusok Világszövetsége  
MSzP = Magyar Szocialista Párt  
MTI = Magyar Távirati Iroda  
MTV = Magyar Televízió  
MVSz = Magyarok Világszövetsége  
N. C. = Nicolae Ceauşescu  
NDK = Német Demokratikus Köztársaság  
NRP = lásd PRM 
ny. = nyelvű  
OpT = Operatív Tanács  
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OT = Országos Tanács  
p. = pagina, oldal  
PKE = Partiumi Keresztyén Egyetem (előbb SIRF)  
PRM = Partidul România Mare (Nagy-Románia Párt; NRP)  
PSD = Partidul Social-Democrat (szocdem párt)  
PTI = (Egyetemi Fokú Egységes) Protestáns Teológiai Intézet  
RHSz = Román Hírszerző Szolgálat (SRI) 
RKP = Román Kommunista Párt  
RMDSz = Romániai Magyar Demokrata Szövetség  
RMKdM = Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom  
RMKdP = Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt  
RMP = Román Munkáspárt  
RMNT (ErMaNeT) = Romániai Magyar Nemzeti Tanács   
RMSz = Romániai Magyar Szó  
RMVSz = Református Magyar Világszövetség  
RT = Reform Tömörülés  
RVSz = Református Világszövetség  
Securitate = a Departamentul Securităţii Statului (állambiztonsági 

hivatal / ügyosztály / minisztérium) egyszerűsített 
megnevezése; (egyes szerzők Szekuritáté alakban írják, e kötet 
összeállítója nem követi ezt a gyakorlatot; elfogadja viszont a 
szeku, szekus formát)  

SIRF = Sulyok István Ref. Főiskola (utóbb PKE)  
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UDMR = az RMDSz román nyelvű rövidítése 
UH = Udvarhelyi Híradó  
ÚMSz = Új Magyar Szó 
UPE = Udvarhelyért Polgári Egyesület  
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