
A csán gók ra vo nat ko zó anyag „na ci o -
na lis ta-ir re den ta”, il let ve kül föld ön „el -
len sé ges” cé lok ra va ló fel hasz ná lá sá nak
meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben a fi gyel mük
el sõ sor ban Kósa-Szánthó Vil má ra irá -
nyult, mi vel õ sze mé lyes kap cso lat ban
állt Do mo kos Pál Pé ter rel.

1981. jú ni us 4-én do ku men tá ci ós ter -
vet ké szí tet tek a „Vid ra” né ven már 1978
au gusz tu sá tól meg fi gye lés alatt ál ló sze -
mély rõl (în D.U.I. Dosar de urmãrire
informativã nr.506 privind pe „VIDRA”–
Kósa-Szánthó Vil ma – din Miercurea
Ciuc).21 Eb ben le szö ge zik: „be bi zo nyo so -
dott, hogy el len sé ges ma gyar na ci o na lis ta
esz mék és fel fo gás fog lya”, eze ket ken dõ -
zöt ten ugyan, de be csem pész te a me gye
olyan kul tu rá lis ren dez vé nye i be, ame -
lyek be be von ták, il let ve sa ját el ha tá ro zá -
sá ból ké szí tett szo ci o ló gi ai, et nog rá fi ai 
és de mog rá fi ai ta nul má nya i ba. Idéz nek
„Coman Zsó fia” és „Bucur” ne ve ze tû
informátoraik22 je len té se i bõl, me lyek bõl
mai szem mel az ol vas ha tó ki, hogy a cél -
sze mély ha tá ro zot tan el kö te le z te ma gát 
a ro má ni ai ma gyar ság iránt: „…a ro má ni ai
ma gya rok éle te, azok az em be ri és sza bad -
ság jog ok, ame lyek meg kel le ne il les sék
õket, mind nyá jun kat kel le ne fog lal koz tas -
sa nak. Én mint et nog rá fus és szo ci o ló gus
azon va gyok, hogy be szél je nek ró lunk,
ma gya rok ról, tud ják, hogy lé te zünk, én
eh hez pró bá lok hoz zá já rul ni.” Pél dá nak
azt hoz zák fel, hogy 1980 feb ru ár hó nap -
já ban Székelyudvarhelyen Maszelka Já -
nos fes tõ, Kányádi Sán dor fe le sé ge és
Vár he gyi Ist ván ma ros vá sár he lyi il le tõ sé -
gû sze mély tár sa sá gá ban be szél tek „...a
ro má ni ai ma gya rok úgy ne ve zett jog fosz -
tott sá gá ról és sza bad sá guk korlátozásá-
ról… és hi á nyol ták, hogy nincs egy or szá -
gos szerv, amely irá nyí ta ná és össze han -
gol ná kul tu rá lis éle tü ket és szel le mi sé gük
meg élé sét”. Ki de rül, hogy fel tér ké pez ték
szé les kö rû kap cso lat rend sze rét. A me -

gyé bõl nyolc sze mély ne vét so rol ják fel,
akik vagy ha son ló gon dol ko dá sú ak, vagy
bi zo nyí té ko kat le het sze rez ni tõ lük a két
el sõd le ges gya nú sí tott kons pi ra tív együtt -
mû kö dé sé rõl (ez utób bi ak kö zé so rol ták
Offner Ma ri an nát és Vákár La jost, a „Ku ta -
tó” munkatársát).23 Más vi dé kek rõl ki eme -
lik Gáll Er nõt, a Ko runk fõ szer kesz tõ jét,
aki le he tõ vé tet te Kósa szo ci o ló gi ai ta nul -
má nya i nak meg je len te té sét, va la mint
Tóth Sán dor ko lozs vá ri egye te mi ta nárt,
aki a „Doina” (vél he tõ en Doina Cornea)-
ügyben is el len sé ges ma ga tar tást ta nú sí -
tott, és aki csík szer dai ki szál lá sai al kal má -
val Vil mát is lá to gat ja. Ma gya ror szág ról
Do mo kos Pál Pé tert em lí tik, aki „mély sé -
ge sen el len sé ges ál la munk kal szem ben”,
és Ha lász Pé ter szo ci o ló gust, ag rár mér nö -
köt, aki „Do mo kos Pál Pé ter kö ze li kap -
cso la ta”. Úgy szin tén sze re pel kap cso la tai
kö zött Takeori Kambe ja pán ku ta tó, aki
Ma gya ror szá gon te vé keny ke dik, és aki
„...megyénkbe is el lá to ga tott, hogy ada to -
kat gyûjt sön a csán gók ere de té re és éle té -
re vo nat ko zó an”. Ezen kí vül még fel so rol -
nak öt csík sze re dai és egy ko lozs vá ri sze -
mélyt, akik kel szo ros kap cso la tot tart
fenn: Lász ló Zsu zsa mu ze o ló gust, Koz ma
Má ria könyv tá rost, Bilibok Má ria tit kár -
nõt az Al ko tá sok Há zá tól, An tal Mik lós
néptáncoktatót, az Al ko tá sok Há za mód -
szer ta ni irá nyí tó ját, Bor bély Er nõ ta nárt
és Kár oly Sán dor ko lozs vá ri szobrászt.24

Kap cso la ta ink kö zül 16 sze mélyt ne ve sí -
te nek Csík szer dá ból és egyet (Ka to na
Ádá mot) Székelyudvarhelyrõl, aki ket ki
akar nak hallgatni.25 Mi vel úgy lát ják,
hogy Vil ma nép raj zi és szo ci o ló gi ai ku ta -
tá sa i nak és ta nul má nya i nak tár gya fõ leg 
a csán gó nép cso port, fel té te le zik, hogy
több fon tos do ku men tum le het a bir to ká -
ban, ame lye ket te rep mun ká ja so rán gyûj -
tött, és fenn áll a ve szé lye, hogy eze ket 
el ide ge ní ti. Min dent egy be vet ve szük sé -
ges nek lát ják – fi gye lem be vé ve a nagy - história
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szá mú bel sõ és kül sõ ak tív kap cso la tát 
is –, hogy el len sé ges te vé keny sé gét tel jes
egé szé ben fel tér ké pez zék. En nek ér de ké -
ben még ala po sabb do ku men tá ló dás ra
van szük ség, ezért kü lön cé lo kat és ezek -
hez kap csol tan újabb fel ada to kat szab nak
meg a kö vet ke zõ üte me zés ben: 

I. a do ku men tá ló dást meg elõ zõ idõ -
szak ra

II. a do ku men tá ló dás idõ szak ára.
El sõ lé pés ben olyan sze mé lyek ki -

hall ga tá sa (öt sze mélyt ne vez nek meg),
akik rõl tud ják, hogy tõ lük komp ro mit tá ló
ada to kat sze rez het nek mun ka he lyi és tár -
sa dal mi éle té re néz ve. Má so dik lé pés ben,
a do ku men tá ló dás tény le ges sza ka szá -
ban, min dent ap ró lé ko san fel akar nak
tár ni, ami csak le het sé ges, pél dá ul: mi -
lyen kö rül mé nyek kö zött és mi kor ke rült
bir to kunk ba a csán gók ra vo nat ko zó do -
ku men tá ció? Kik azok, akik ol vas ták az
anya got? Kik sok szo ro sí tot ták? Hol és
hány pél dány ban? Mi lyen te vé keny ség -
ben vett részt Kósa-Szánthó Vil ma en nek
az el len sé ges ak ci ó nak a so rán? Kap cso la -
tai kö zül kik és mi lyen szin ten tud tak Ki -
rály Ist ván a SZER ál tal nem rég köz zé tett
le ve lé rõl? Ki nek ad ták át ol va sás ra, ho -
gyan vi szo nyult eh hez Kósa és az õ is me -
rõ sei? Hely tõl és kör nye zet tõl füg get le -
nül, mi lyen in for má ci ós le he tõ sé gek kel
ren del ke zik Ki rály Ist ván? Kósa-Szánthó
Vil ma „na ci o na lis ta-so vén és ir re den ta
meg nyil vá nu lá sa i nak” ala po sabb do ku -
men tá lá sa; Kósa-Szánthó Vil ma ope ra tív
szem pont ból (értsd: a fel de rí té si mun ka
szem pont já ból) fi gye lem be ve he tõ kap -
cso la tai, kü lö nö sen a ma gyar or szá gi kap -
cso la tai és azok jel le ge. Csak emi att 11
sze mély ki hall ga tá sát üte mez ték be. Hét
sze mélyt „ve szé lyes elem nek” mi nõ sí tet -
tek: Ki rály Ist vánt, Kósa-Szánthó Vil mát,
Ka to na Ádám ud var he lyi ta nárt, Mik lós
Vá ri Vil mos és Demény Ist ván Pál csík -
sze re dai mu ze o ló gu so kat, Pá vai Ist ván
ze ne ta nárt és Szõcs Kár oly or vost.

Mi vel a ké sõb bi ek ben ne ve sí tés re ke -
rül min den sze mély, aki nek ki hall ga tá sa
do ku men tált a meg fi gye lé si dosszi é ban
(szó sze rin ti vagy nyi lat ko zat for má já ban
rög zí tett, eset leg hi te les uta lás ar ra, hogy
„el be szél get tek” ve le), csak azok ne vét
em lí tem meg, akik nek ki hall ga tá sa az én
dosszi ém ban lé võ ira tok ból nem do ku -
men tál ha tó: Pá vai Ist ván, Ka to na Ádám,
Szõcs Kár oly, Kiss Dé nes (mun ka tár sam a
mun ka erõ-hi va tal nál), Várdai György és
Szép Zol tán  ka masz ko ri ba rá ta im, volt

kö zép is ko lai osz tály tár sa im. Szép Zol tánt
meg pró bál ták be szer vez ni, amit õ azon -
nal a tu do má som ra ho zott, és így le -
mond tak errõl.26

II. A do ku men tá lás má so dik sza ka -
szá ban a „Ku ta tó” ki hall ga tá sát és „Vid ra”
új bó li kihallgatását27 vet ték terv be. Ha a
hely zet úgy kí ván ta, nem zár ták ki egyes
sze mé lyek új bó li ki hall ga tá sát, és ha szük -
sé ges nek mu tat ko zott, szem be sí té se ket is
elõ irá nyoz tak. Az ered mé nye ket ope ra tí -
van je len te ni ük kel lett a párt szer vek nek
és fe let tes szer ve ik nek. Te hát na gyon ala -
po san és jól meg ter vez ve kezd tek az ügy
fel gön gyö lí té sé hez.

A kö vet ke zõ he tek ben rend re min -
den kit, aki így vagy úgy be le ke ve re dett 
a „csán gó ügy be”, be hív tak, ki hall gat tak,
és nyi lat ko za tot írat tak ve lük.

Jú ni us 5-én hall gat ták ki Offner Ma-
riannát28 és Demény Ist ván Pált.29 Az így
nyert in for má ci ók jó ala pot biz to sí tot tak
szá muk ra, hogy a to váb bi ki hall ga tá sok
so rán azt su gall ják a so ron lé võ gya nú sí -
tott nak, hogy min dent tud nak az ügy rõl,
és kár va lót lan sá go kat ál lí ta nia. Az én el -
sõ ki hall ga tá som ra, ahogy már említettem,
má jus 30-án ke rült sor.

Más nap Kósa-Szánthó Gé za (jú ni us
6-án), két nap ra rá pe dig fe le sé ge, Vil ma
ke rült sor ra (jú ni us 8.). Ezen az el sõ ki -
hall ga tá sán tett nyi lat ko za tá ban Vilma30

csak annyit is mert be, hogy kap cso lat ban
áll Do mo kos Pál Pé ter rel („volt ta nár, 
je len leg nyug dí jas, ku ta tó, Bu da pes ten 
la kik”) és Ha lász Pé ter rel („negy ven év
kö rü li, ag rár mér nök, ku ta tó, bu da pes ti
lakos”).31

A né hány nap pal ké sõbb, jú ni us 11-én
fo ga na to sí tott újabb ki hall ga tá sa során32

Vil ma azt is el is mer te, hogy a csán gók ra
vo nat ko zó anya got a ve le ko ma ság ban 
lé võ Ha lász Péteren33 ke resz tül jut tat ta ki
Ma gya ror szág ra (Do mo kos Pál Pé ter hez),
aki áp ri lis ban, hús vét tá jé kán meg lá to gat -
ta ott ho ná ban. Ezt Ki rály Ist ván biz ta tá -
sá ra tet te, aki el sõ tit kos ta lál ko zá su kon
Offner Ma ri an na lakásában34 kér te meg,
hogy az anya got jut tas sa ki Do mo kos Pál
Pé ter hez, a csán gó kér dés leg na gyobb élõ
szak te kin tély éhez, „mi vel én is me rem õt,
és ne ki nin cse nek meg fe le lõ ma gyar or -
szá gi kap cso la tai”. Ar ról is be szá molt,
hogy Ha lász Pé ter ha za ér kez ve ké pes la -
pon ér te sí tet te, hogy sze ren csé sen meg ér -
ke zett, ami bõl õ ar ra kö vet kez te tett, hogy
a kül dött anya gai el ju tot tak Do mo kos Pál
Pé ter hez. Eb ben a pil la nat ban a szer vek76
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még nem vol tak tel je sen tisz tá ban, hogy
ki nek a köz ve tí té sé vel ke rült ki az anyag
Do mo kos Pál Pé ter hez. Ugyan is egy má -
sik in for má to ruk, akit Do mo kos Pál Pé -
ter hez ki küld tek, azt ál lí tot ta, hogy a cél -
sze mély bi zal ma san be val lot ta ne ki, hogy
bir to ká ban van Ki rály Ist ván a SZER-hez
el ju ta tott le ve lé nek és az ink ri mi nált
csán gó anyag nak. „A for rás azt ál lít ja,
hogy az utób bi anya got már ci us vé gén
egy bu da pes ti köz gaz dász, Ta kács Ist ván
vit te ki az or szág ból. Ezt az as pek tust 
a Kósa-Szánthó Vil má val, a ve le ter ve zett
újabb be szél ge tés fo lya mán fog juk tisz-
tázni.”35 Vil ma még má sik nyolc ma gyar -
or szá gi sze mélyt is megne ve zett, akik kel
kap cso la tot tar tott, ezen kí vül egy volt
osz tály tár sát ne vez te meg, Lász ló Eni kõt,
aki Pá rizs ban él, és tu do má sa sze rint ba -
le ri na, va la mint Kambe Takeori ja pán
nyel vészt, aki nek szán dé ka van el jön ni 
és ku ta tá so kat vé gez ni a csán gó né pes -
ség kö ré ben, amennyi ben si ke res lesz a
pá lyá za ta.

Vil ma val lo má sát már ki hall ga tá sa
más nap ján (jú ni us 12-én) az ügy re vo nat -
ko zó má sik há rom anyag gal együtt fel ter -
jesz tik a BM ál lam biz ton sá gi szer ve ze te
köz pont já hoz (Departamentul Securitãþii
Statului).36 A töb bi fel ter jesz tés a kö vet -
ke zõk re vo nat ko zott:

a) Je len tés a „Ku ta tó” el len in dí tott 
el já rás je len le gi ál lá sá ról. Eb ben ar ról tá -
jé koz tat ják a cím zet tet, hogy Vil mán
(„Vid ra”) kí vül ki hall gat ták még Offner
Ma ri an nát, Miklóssy Vá ri Miklóst,37 il let ve
Demény Ist ván Pált,38 és hogy mi lyen in -
for má ci ó kat si ke rült be lõ lük kicsikarni.39

b) A „Ku ta tó” 1981. 05. 30-án le zaj lott
ki hall ga tá sa hang anya gá nak írás ban rög -
zí tett vál to za ta.

c) 1981. 04. 16-án a Har gi ta Me gyei
BM ve ze tõ sé ge (Er dé lyi Elem ér tá bor nok,
a me gyei fel ügye lõ ség ve ze tõ je; Rapilat
Alexandru ez re des, a me gyei Securitate
pa rancs no ka és Suciu Mihãilã al ez re des,
az I. ügyosztály ve ze tõ je; va la mint a mi -
nisz té ri um kép vi se le té ben Bordea Aron
tá bor nok, az I. igaz ga tó ság (bel föl di hír -
szer zés) ve ze tõ je és Popescu Stelian,
ugyan ezen igaz ga tó ság II. ügy osz tá lyá nak
ve ze tõ je je len lét ében kö zö sen ki ér té kel -
ték a „Ku ta tó” meg fi gye lé sé nek ered mé -
nye it, és egy 14 pont ból ál ló in téz ke dé si
ter vet fo gad tak el.40 Az elem zõ rész ben
töb bek kö zött an nak a meg gyõ zõ dé sük -
nek ad nak han got, mi sze rint: „Az újab -
ban szer zett in for má ci ónk ból egy ér tel -

mû en ki tû nik, hogy a „Ku ta tó” azon szán -
dé ka, hogy le vél tá ri do ku men tu mok hoz
hozzáférjen,41 ab ból a cél ki tû zé sé bõl fa -
kad, hogy egy ten den ci ó zus ta nul mányt
ál lít son össze az együtt élõ nem ze ti sé gek
– kü lö nö sen a ma gya rok és csán gók –
hely ze té rõl. Vé le mé nye sze rint je len leg
szá mos rossz in du la tú anyag ke ring eb ben
a kér dés kör ben, ame lye ket az 1930–1940-
es évek ben pub li kált na ci o na lis ta-so vén
írá sok hoz ha son lít. Fel fo gá sa sze rint az
össze ál lí tan dó ta nul má nya be mu tat ja
majd ha zánk ma gyar nem ze ti sé gû la kos -
sá gá nak »valódi« hely ze tét. Az össze ál lí -
tott anya got olyan köz is mert sze mé lyek -
nek akar ja meg kül de ni, akik kü lön bö zõ 
– a tu do mány, iro da lom, po li ti kai és tár sa -
dal mi élet – te rü le te in al kot nak, olya nok -
nak, akik ben meg bí zik, és »különösen«
azok nak, akik  ten ni is akar nak va la mit
ezen a té ren.  A ma guk so rán ezek a sze -
mé lyek kezd je nek egy jól át gon dolt saj tó -
kam pány ba az ál ta la össze ál lí tott anyag
alap ján vagy eb bõl ih le tõd ve, vagy csak
egy sze rû en sok szo ro sít sák és ter jesszék
lán co lat ban úgy, hogy lát szó lag egyé ni
ak ci ó nak tûnjön.”42

Az is ki de rült, hogy a csán gó anya gon
kí vül kér tem Vil mát, gé pel je le Do mo kos
Pál Pé ter Édes ha zám nak akar tam szol -
gál ni cí mû köny vé re a ha zai saj tó ban
mint egy rep li ka ként meg je lent írást, és 
a csán gó anyag gal együtt küld je el Ma gyar-
or szág ra a könyv szer zõ jé hez. Fel fi gyel tek
ar ra is, hogy „Ku ta tó” fokozattabban igye -
ke zett kap cso la tot te rem te ni a csík sze re -
dai ér tel mi sé gi ek kel, akik kö zül elõ zõ leg
már töb ben a lá tó kör ük be ke rül tek, vagy
je len leg is in for má ci ó kat gyûj te nek ró luk
na ci o na lis ta-ir re den ta meg nyil vá nu lá sa -
ik mi att. To váb bá tu do mást sze rez tek ar -
ról is, hogy köz is mert ma gyar nem ze ti sé -
gû sze mé lyi sé gek, mint pél dá ul Bitay
Ödön, a bu ka res ti Po li ti kai Könyv ki adó
szer kesz tõ je, Kányádi Sán dor ko lozs vá ri
köl tõ és Demény La jos bu ka res ti tör té -
nész ér dek lõd tek a „Ku ta tó” je len le gi
hely ze té rõl és ar ról, hogy van nak-e kel le -
met len sé gei a párt tag sá gi könyv át vé tel -
ének meg ta ga dá sa mi att.

A ter ve zett in téz ke dé se ket te kint ve
na gyobb súlyt fek tet tek a kö vet ke zõk re: 

– Mé lyeb ben fel tár ni „Vid ra” és „Ku -
ta tó” kap cso la ta it.

– Fel de rí te ni, mi kép pen és hon nan
ke rült ki a csán gók ra vo nat ko zó anyag a
Securitatéról; töb bek kö zött in téz ked tek,
hogy az ügy két fõ sze rep lõ jé re rá ál lí tott história
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„for rá sok”, „Fe ke te” és „Ka to na”, va la mint
„Coman Zsó fia” in for má tor mun ká ja ha -
té ko nyab bá vál jon, ügyel ve ar ra is, ne -
hogy va la mi kép pen leplezõdjenek.43

– To váb bi in for má ci ók gyûj té se ar ra vo -
nat ko zó lag, hogy a két gya nú sí tott nem sze -
gett-e meg jo gi vagy er köl csi nor má kat,
ezek do ku men tá lá sa ab ból a cél ból, hogy
adott pil la nat ban fel tud ják hasz nál ni eze -
ket ak ci ó ik mér sék lé sé re, „be fo lyá sol va
õket, hogy hagy ja nak fel pár tunk és ál la -
munk po li ti ká ja el le ni tevékenységükkel”.44

– Komp ro mit tá lá suk és el szi ge te lé sük
azok tól a sze mé lyek tõl, akik re ha tás sal
van nak, il let ve azok tól, aki ket be akar nak
von ni el len sé ges te vé keny sé gük be.

– Bel sõ vizs gá lat in dí tá sa an nak fel -
de rí té sé re, hogy eset leg nem a Har gi ta
me gyei Securitate ál lo má nyá ból ját szot ta
va la ki a „Ku ta tó” ke zé re a mold vai csán -
gók ra vo nat ko zó do ku men tá ci ót, és
együtt mû köd ni a Ma ros me gye i ek kel ha -
son ló cé lo kat kö vet ve az ot ta ni ál lo mány -
ra vo nat ko zó an is.

Ugyan azon a na pon, ami kor elõ ször
ki hall gat tak (má jus 30.), Rapilat Alexan-
dru ez re des, a me gyei Securitate pa rancs -
no ka je len tést kül dött Bordea Aron or szá -
gos pa rancs nok nak, és tá jé koz tat ta a
„Kutatató”-ügy ál lá sá ról. Eb ben töb bek
közt olyan in téz ke dés rõl is szó esett, hogy
ten ger par ti nya ra lá sunk ide jén ház ku ta -
tást fog nak tar ta ni ott ho nunk ban. Úgy 
tû nik, a ház ku ta tás tól el áll tak, vagy nem
si ke rült meg va ló sí ta ni uk, mi vel az adott
in téz ke dés mel lé va la ki ké sõbb tol lal rá -
ve zet te az irat ra a „Nu” (Nem) szót, míg
má sok elõtt az „R” (rezolvat = meg old va)
jel ta lál ha tó.

So kat tud tak meg Demény Ist ván Pál -
tól, akit jú ni us 6-án hall gat tak ki.45

Deményt sze rény, csen des, jól fel ké szült
fi a tal em ber nek is mer tem. Vél he tõ en rá is
na gyon rá ijeszt het tek. El mond ta, hogy
még az elõ zõ év de cem be ré ben Vil ma
meg kér te, nap köz ben en ged je át szá má ra
a gar zon ját. Ott gé pel te le a Kriterion
Könyv ki adó szá má ra ké szü lõ, Perefernum-
levelek cí mû, még ma is be fe je zet len
köny vét. Ab ban az év ben ja nu ár-már ci -
us ban is gyak ran dol go zott mun ka idõ ben
Demény la ká sá ban. Ne ki a mold vai csán -
gók ról szó ló 10-15 ol da las ta nul mányt,
amely azok ro mán ere de tét hir det te, 
a mú ze um nál dol go zó Miklóssy Vá ri Vil -
mos ad ta át ol va sás ra. Ol va sás után rög -
tön vissza ad ta Vi li nek. Kér dez te tõ le,
hon nan van az anyag, de nem ka pott vá -

laszt. Az õ vé le mé nye, hogy in ga tag lá ba -
kon ál ló anyag ról van szó.

Ve le egy idõ ben hall gat ták meg Vil ma
fér jét, Kósa-Szánthó Gé zát is.46 Tõ le si ke -
rült meg tud ni uk, hogy Ha lász Pé ter, aki -
vel ke reszt szü lõi ko ma ság ban áll nak, áp -
ri lis vé gén járt náluk.47 Ha lász a Gyimes-
középlokhoz tar to zó Görbepatakán la kó
Magyari Ka ti nál volt el szál lá sol va. Mi vel
Kósa-Szánthó Sep si szent györ gyön dol go -
zott, ve le vá sá rol tat ták meg a vissza út ra
szó ló „kusettás” (há ló fül kés) va gon ra a
vo nat je gye ket. Azt is be is mer te, hogy sok
is me rõ sé vel be szél ge tett a ro má ni ai ma -
gyar ság hely ze té rõl, ar ról, hogy a nem ze -
ti sé gi kér dés ben a gya kor lat szö ges el len -
tét ben áll a „pár tunk és ál la munk do ku -
men tu ma i ban elõ irány zott elvekkel”.48

En gem még két szer hall gat tak ki, jú -
ni us 13-án és jú li us 3-án. Az utób bi ki -
hall ga tá son nem csak a csán gó anyag
meg szer zé sé rõl és an nak fel hasz ná lá sá -
ról, to váb bi ter ve im rõl, ha nem a le ve lem
kül föld re va ló jut ta tá sá ról is be is me rõ
val lo mást sze ret tek vol na ki csi kar ni tõ -
lem. Ezért tar tott olyan so ká ig, a fel vett
hang anyag le gé pelt vál to za ta össze sen 49
ol dalt tesz ki. A le vél ki jut ta tás kap csán
pénz bün te tést is ki lá tás ba he lyez tek. Vé -
gül sem mi ér dem le ge set nem tud tak ki -
szed ni be lõ lem egyik kér dés ben sem. Így
a to váb bi ak ban ki hall ga tá sok ra már nem
hív tak, csak ter ve ket gyár tot tak, mi kép -
pen fi gyel jék min den lé pé se met, mi lyen
mó don és mód sze rek kel já ras sa nak le,
komp ro mit tál ja nak, és ez ál tal „el len sé -
ges” te vé keny sé gem be szün te té sé re kény -
sze rít se nek.

Kósa-Szánthó Vil má ra fordították a fi -
gyel met, ne ki ugyan is ki ter jedt kül föl di
kap cso la tai vol tak, sze mé lye sen is mer te
Do mo kos Pál Pé tert, ezért úgy vél ték, raj ta
ke resz tül fi gyel ni tud ják a tu dós min den
lé pé sét, fel fe dik szán dé ka it, és meg gá tol -
ják, hogy még egy szer olyan fel ké szü let le -
nül ne ér je õket egy újabb ha za lá to ga tá sa,
mint aho gyan az 1979-ben tör tént, to váb -
bá, hogy in for má ci ó kat gyûjt se nek te vé -
keny sé gé rõl, to váb bi ter ve i rõl. 

Vil má nak ne ve volt a szak má ban,
nem csak nép rajz zal fog lal ko zott és pub li -
kált, ha nem szo ci o ló gi á val is. Tu do má -
som sze rint 1974 és 1987 kö zött mint egy
tíz ta nul mányt je len te tett meg. Õt ko moly
re tor zi ók ér ték, és to vább ra is nem csak
meg fi gyel ték, ha nem még né hány szor 
ki hall gat ták, akár csak fér jét, Gé zát. Mun -
ka hely ét el vesz tet te, és Sep si szent györgy -78
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re volt kény te len köl töz ni, oda, ahol fér je
dol go zott. Ott csak fél nor más ál lást si ke -
rült ta lál nia a Nép mû vé sze ti Is ko lá ban,
és el ha nya golt kör nye ze tû, le rob bant
tömb la kás ban kel lett él ni ük. „Coman
Zsó fi át” tel je sen rá ál lí tot ták, lá to gat ta õt
Sep si szent györ gyön, mi kor pe dig egy ka -
ram bol mi att ko csi ja ja ví tás ban volt, Vil -
ma lá to gat ta meg õt Csík sze re dá ban.

1981. ok tó ber 15-én új ra ki hall gat ják
a Kósa há zas párt, Csík sze re dá ba ren del ve
õket.49 Vil ma a nyi lat ko za tá ban fenn tart ja
ko ráb bi há rom nyi lat ko za tát, de ki egé szí -
ti eze ket né hány új in for má ci ó val. Így
pél dá ul az zal, hogy nem csak a csán gók ra
vo nat ko zó Mãrtinaº-írást küld te ki Do -
mo kos Pál Pé ter nek, ha nem a bo rí ték ba
be tett egy ki vo na tot is az 1980-ban meg -
je lent ro mán et nog rá fi ai at lasz ból, amit
Ha lász Pé ter nek szánt. Gé za vi szont ér de -
ke sebb dol go kat árul el: Do mo kos Pál Pé -
ter 1979-ben, ami kor Csík szer dá ba jött,
meg lá to gat ta õket la ká su kon, és aján dé -
ko zott ne kik egy pél dányt az Édes ha -
zám nak akar tam szol gál ni cí mû kö te té -
bõl. Er rõl a könyv rõl (és a Ki rály tól szár -
ma zó anyag ról, csak Demény Ist ván nal és
a bákói Demsével [Mártonnal]50 be szélt,
aki meg lá to gat ta õket Csík szer dá ban.
Demsének az volt a vé le mé nye, hogy kö -
vet kez mé nyei nem le het nek a csán gó
anyag ter jesz té sé nek, mi vel a negy ve nes
évek ben szá mos ha son ló írás je lent meg
Romániában.51 Gé za ar ról is be szá molt,
hogy õ vit te ki gép ko csi já val Gyimes-
bükkre Da ni ne ve ze tû pap hoz Do mo kost,
aki vel mint egy fél órát be szél ge tett, nem
em lék szik, hogy Vil ma je len volt-e vagy
sem ezen a ta lál ko zón. On nan Csobot-
falvára men tek Do mo kos Pál nõ vé ré hez,
aki nél la kott. Lé nye gé ben itt ad ta át ne ki
az em lí tett köny vet. 

Vél he tõ en Do mo kos Pál Pé ter má so -
kat is meg lá to ga tott, és aján dé ko zott ne -
kik köny vé bõl. 1982. feb ru ár 2-ikán meg -
lá to gat ja õt Bu da pes ten „Coman Zsó fia”,
akit a Securitate kül dött ki hoz zá. Mi vel 
a túl buz gó or vos nõ Vil ma aján lá sá val ér -
ke zik hoz zá, az öreg úr tel je sen meg nyílt
elõt te, és sok min den rõl be szélt a be sú gó -
nak ab ban a két órá ban, amit az ná la töl -
tött. Töb bek kö zött be szá mol azok ról,
aki ket is mer és aki ket ér té kel ilyen vagy
olyan szem pont ból, il let ve azok ról, aki -
ket el ítél gyá va, meg al ku vó ma ga tar tá suk
mi att. Já nos Pál ról, a Csík sze re dai Mú ze -
um volt igaz ga tó já ról azt ál lí tot ta, hogy
na gyon ér de kes do ku men tu mok kal ren -

del ke zik Csík tör té ne té re vo nat ko zó an,
de nem árul ta el, hogy õ lát ta és ta nul má -
nyoz ta-e eze ket. Úgy szin tén elis me rõ leg
be szélt Ka to na Ádám ról, is mer te A Hét-
ben meg je lent cik két, amely ben Ka to na 
a Mãrtinaº Flacãrában kö zölt el mé le tét
cá fol ta, azt is mond ván, hogy több köny -
vet és más írást adott ne ki aján dék ba. Be -
szélt a csík szer dai jó ne vû szü lész-nõ -
gyógy ász Bajkó Ba ra bás fõ or vos ról. Tud ta
ró la, hogy lá nya elõ ször Fa ze kas Já nos
(akit „ci gány nak” ne ve zett) fi á hoz ment
férj hez, majd vá lá sa után egy tá bor nok
(Er dé lyi Elem ér) fi á nak lett a fe le sé ge.
Nagy el is me rés sel be szélt a csíksomlyói
fe ren ces pap ról, és kér te Comant, hogy
ad ja át ne ki üd vöz le tét. Ha lász Pé ter rõl
csak ál ta lá nos ság ban be szélt, saj nál va,
hogy ve le nem si ke rült ta lál koz nia Co-
mannak. Ha lász nak van egy nya ra ló ja Le -
ány fa lu ban, és ál ta lá ban ott szo kott dol -
goz ni. Azt nem si ke rült meg tud nia, hogy
va ló ban Ha lász jut tat ta el hoz zá a
Securitate bel sõ anya gát. 

Az öreg úr be szélt ma gyar or szá gi éle -
té rõl és mun ká sá gá ról, ed di gi és ké szü lõ
mun ká i ról. 1944 után so ká ig nem ér tet -
ték meg, ve szé lyes elem nek te kin tet ték,
egye te mi mun ká sá gát sem foly tat hat ta,
egy sze rû mun kás sá lett. Las san azon ban
a hely ze te meg vál to zott, nyug díj ba már
új rend be li egye te mi ok ta tó ként ment. 
A Bu da pes ten élõ er dé lyi ek rend sze re sen
ta lál koz tak a Gel lért Szál ló ven dég lõ jé -
ben és a Kárpátia ét te rem ben. Egy idõ
után a ma gyar ha tó sá gok nem néz ték ezt
jó szem mel, köz be lép tek, és fi gyel mez tet -
ték õket, hogy a ma gyar ál lam nak nincs
szük sé ge Ro má ni á val va ló komp li ká ci ók -
ra, és be til tot ták eze ket a ta lál ko zá so kat.
Je len leg a do log úgy áll, hogy a ma gyar 
ál lam el tû ri né ze te it, nem aka dá lyoz zák,
de hi va ta lo san nem fog lal nak ál lást a mun -
kás sá ga tár gyát ké pe zõ kér dé sek ben. A je -
len le gi kül po li ti kai kér dé sek ben úgy ér té -
kel te a ma gyar ál lás pon tot, hogy „a mi e -
ink mon da nak kü lön bö zõ ál lás pon to kat
és vé le ményt, de csak olyan mér ték ben,
ami meg fe lel az oro szok nak, és ha azok
ösz tön zik őket er re”. Ez va ló szí nû leg az õ
pub li ká ci ó i ban is érez te ti ha tá sát, ezért
kri ti ku san ér té kel te sa ját te vé keny sé gét is.

Mun kás sá gá ról be szá mol va a csán gók
tör té ne té re vo nat ko zó ál lás pont ja mel lett
ér velt. Szá mos do ku men tu mot so rolt fel,
ame lye ket a bé csi, ró mai, va ti ká ni és bu -
da pes ti könyv tá rak ban és le vél tá rak ban
ta nul má nyo zott, és le for dí tot ta eze ket história
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ma gyar nyelv re. Be szélt ar ról is, hogy az
Édes ha zám nak akar tam szol gál ni cí mû
köny vét sze mé lye sen küld te el a pá pá -
nak. Em lí tést tett egy má sik, még kéz irat -
ban lé võ, de a ki adó nak már le adott
köny vé rõl is, ame lyik, re mé li, meg fog je -
len ni. Ar ra is utalt, hogy a Kósa-Szánthó
Vil má tól ka pott anya gok se gít sé gé re vol -
tak. Be szél a gö rög ka to li kus csán gók ról
is, mond ván, hogy ezen fe le ke zet be til tá -
sá val or to dox val lá sú vá vál tak, és ez volt
el ro má no sí tá suk és be ol vasz tá suk egyik
esz kö ze. Az õ és má sok kül de tése az,
hogy jól do ku men tált írá sa ik kal be mu tas -
sák en nek a nép cso port nak  a va lós tör té -
ne tét. Meg mu ta tott ven dé gé nek né hány
1940 elõtt ro mán nyel ven meg je lent
köny vet, ame lye t ro má nok ír tak, de a va -
lós hely ze tet mu tat ják be.  

„Coman Zsó fia” kül de té se a ma gyar
fõ vá ros ban na gyon fon tos in for má ci ók -
hoz jut tat ta a ro mán tit kos szol gá la tot, de
a fõ célt, hogy meg tud ják, ki jut tat ta el
Do mo kos hoz a bel ügyi anya got, hogy ezt
a sze mélyt ki tud ják ik tat ni, nem si ke rült
el ér nie. Az öreg úr sok kér dés elõl ki tért,
vagy egye se ket nem re a gált le. Kósáék
hely ze té vel na pi ren den volt, és úgy ér té -
kel te, hogy ha kel le met len sé ge ik van nak,
azt õ saj nál ja, de csak er köl csi tá mo ga tást
tud nyúj ta ni ne kik. Kü lön ben aki ilyen
dol go kat vál lal, an nak szá mol nia kell a
kö vet kez mé nyek kel is. Vég sõ so ron min -
den ki nek úgy kell har col nia, ahogy tud,
és ami lyen le he tõ sé gei adód nak. Ki je len -
tet te: „Én egész éle tem ben har col tam 
és har col ni fo gok, amíg élek, a csán gók és
szé ke lyek ügyé ért, ír tam és még ír ni fo -
gok, hogy is mert té te gyem tör té ne tü ket 
és éle tü ket, ezek az én har ci esz kö ze im és
mó do za ta im.” Ez egy gyö nyö rû hit val lás,
amit azon ban a túl buz gó in for má tor nem
tu dott ér té kel ni, és azt sem tud ta meg áll -
ni, hogy ne jel le mez ze a tu dóst. Azt a kö -
vet kez te tést von ta le, hogy „egész hoz zá -
ál lá sát és azt, aho gyan meg kö ze lí tet te a
szó ban for gó té má kat, úgy le het ér té kel ni,
hogy fa na ti kus na ci o na lis ta, rab ja a csán -
gó kér dés nek és a csán gók tör té nel mé nek,
ma is in ten zí ven dol go zik, és an nak el le -
né re, hogy elég gé elõ re ha la dott ko rú, jó 
a mun ka bí rá sa”.

Az in for má tor zár szó ként be szá molt
ar ról is, hogy pró bál ta meg gyõz ni há zi -
gaz dá ját, hogy az ál lam pol gá ri jo gok te -
kin te té ben Ro má ni á ban sem mi vel sem
rosszabb a hely zet, mint Ma gya ror szá -
gon. Ro má ni á ban is ki fejt he tik vé le mé -

nyü ket az em be rek, pél dá nak Ka to na
Ádám ró la írt cik két hoz ta fel, de a „for -
rás nak” az volt a vé le mé nye, hogy egy ál -
ta lán nem tud ta be fo lyá sol ni eb ben a te -
kin tet ben. Sze rin te azért nem, mert be -
zár kó zott a ma ga fa na tiz mu sá ba és kon -
zer va ti viz mu sá ba.

Fon tos és újabb ada to kat rejt Do mo -
kos Pál Pé ter rõl a me gyei Securitate 1982.
jú ni us 22-én ké szí tett feljegyzése,52

amely ben a ró la szer zett  újabb in for má -
ci ó kat rög zí tik. Do mo kos Pál Pé ter élénk
ér dek lõ dést ta nú sít a ro má ni ai gö rög 
ka to li kus egy ház hely ze te iránt. Azt sze -
ret né meg tud ni, nincs-e vál to zás, nem
ké szül nek-e az új ra laa pí tás ra. Ki je len tet -
te, hogy nem rég egy pá pai kül dött járt Ro -
má ni á ban, és tár gyalt er rõl a do log ról az
ál lam fõ vel. Tu laj do ná ban van egy 1954-
ben Mad rid ban meg je len te tett könyv,
ame lyet ro má ni ai szár ma zá sú gö rög ka to -
li kus pa pok ír tak. A szer zõk egy ré sze je -
len leg Ró má ban él, és õk szor gal maz zák 
e fe le ke zet új ra ala pí tá sát. A könyv lé nye -
gé ben azt mu tat ja be, hogy mily mó don
til tot ták be a gö rög ka to li kus egy há zat 
Ro má ni á ban.

A cél sze mély, mi u tán ta valy be fe jez te
Ferencz Já nos pap cikk gyûj te mé nyé nek
ma gyar ra for dí tá sát (a könyv 1931-ben 
je lent meg Balázsfalván), elõ szót írt A ku -
nok és püs pök sé gük cí mû könyv höz. 
A könyv ben az sze re pel, hogy Mold vá ban
el sõ nek a ku nok te le ped tek meg (és nem
a ma gya rok), õk Szent Ist ván ki rály ide -
jén ke resz tel ked tek meg. A ku nok le te le -
pe dé se ide jén nem lé te zett ott más fé le
né pes ség.

Úgy hír lik, hogy Do mo kos sze mé lye -
sen ad ta át Édes ha zám nak akar tam szol -
gál ni cí mû köny vét a pá pá nak kér vén,
hogy ügyel jen az er dé lyi ma gya rok ra és a
mold vai csán gók ra.

Foly tat ja a volt Csík vár me gye mo nog -
rá fi á já nak írá sát, és új ra a Va ti kán ba
megy do ku men tá lód ni. Az is foglalkoztat-
ja, hogy meg ír ja A ro má nok iga zi tör té ne -
tét, ami hez már sok anya got gyûj tött.

Az iránt is ér dek lõ dött, hogy mi lyen
kö rül mé nyek kö zött hunyt el Ecsy Já nos
csíksomlyói pap, és azt is kér dez te, mi
van Ki rály Ist ván nal, ki dob ták-e ál lá sá -
ból, min dol go zik ma. Mi a hely zet Kósa-
Szánthó Vil má val. Ar ról is be szélt, hogy
há za ál lan dó an nyit va áll az er dé lyi ek és
el sõd le ge sen a csí ki ak elõtt, nem rég járt
ná la Deér Ka ta lin, a Har gi ta Me gyei Párt -
ka bi net könyvtárosa.5380
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Egy fi a tal bu da pes ti mér nök, aki részt
vett az idei csíksomlyói bú csún, el hoz ta
ne ki a Cuvînt despre Transilvania cí mû
könyvet.54 Ar ról szó ló be szá mo ló jából,
hogy mi kép pen zaj lott le az uta zás, ki tû -
nik, hogy köny ve ket igye kez nek be hoz ni 
Ro má ni á ba a Szent Ist ván Tár sa ság köz -
re mû kö dé sé vel. Ami a Cuvînt despre Tran-
silvania cí mû köny vet il le ti, Do mo kos Pál
Pé ter úgy íté li meg, hogy nem ko moly al -
ko tás, mi vel (Lãcrãnjan) nem tud ja alá tá -
masz ta ni ál lí tá sa it konk rét do ku men tu -
mok kal, úgy, ahogy ele in te hit te.

Szo kat lan mó don a fel jegy zés nem
em lí ti a for rást, ahon nan ezek hez az in -
for má ci ók hoz ju tot tak. Nem ki zárt, hogy
te le fon le hall ga tás ré vén sze rez ték be, er -
re utal az a tény is, hogy a fel jegy zést nem
szig nóz ta sen ki.

1983. ja nu ár ele jén egy újabb sze -
mélyt bíz nak meg, hogy só go ra te me té sé -
re ki utaz va Bu da pes ten ke res se fel Do mo -
kos Pál Pé tert, egy szer smind fel ké szí tet -
ték a fel adat ra, hogy mi kép pen jár jon el,
és mi lyen ada to kat igye kez zen meg tud ni.
Fe dõ ne ve „Kopacz Já nos”, és a mun ka tár -
sam volt a me gyei mun ka ügyi igaz ga tó -
ság nál. A ma gyar nyelv rõl ro mán ra for dí -
tott tá jé koz ta tó fel jegy zés ik ta tó szá má nak
dá tu ma 1982. 12. 01., de a szö veg ben
meg le põ mó don az sze re pel, hogy a meg -
bí zott sze mély 1983. ja nu ár 3–9. kö zött
tar tóz ko dott Bu da pes ten, a je len té sét pe -
dig 1983. ja nu ár 22-én ír ta. 

„Kopacz” je len ti, az öreg úr be szá molt
ar ról, hogy fi zi ka i lag gyen ge, de aka ra ta,
hogy al kos son, még meg van. Fel ké rik
mind egy re, hogy elõ adá so kat tart son Bu -
da pes ten és más vá ro sok ban, a csán gó
ma gya rok éle té rõl be szél és a csíksomlyói
bú csú ról.

A kö vet ke zõk ben köny vet sze ret ne 
ír ni, amely ben be bi zo nyít ja, hogy az
Osztrák–Magyar Mo nar chia ide jén az er -
dé lyi ro má nok nem vol tak úgy el nyom va,
ahogy õk ál lít ják. Meg mu ta tott ne ki egy
vas kos kö te tet, amit ma gyar nyel ven je -
lent meg, szer zõ je pe dig bi zo nyos Mol-
dován ne vû er dé lyi ro mán. Do mo kos sze -
rint a szer zõ dor gál ja a ro má no kat, mi vel
jo ga ik hi á nyá ról be szél nek, és uszí ta nak
a ma gya rok el len, ho lott a va ló ság ban
min den jo guk biz to sí tott. Idé ze tek kel bi -
zo nyí tot ta, hogy sok is ko lát hoz tak lét re
szá muk ra, en ge dé lye zett volt az anya -
nyelv, a nép vi se let hasz ná la ta és sok más
min den. En nek el le né re a ro má nok en ge -
det len ség re uszí tot tak. Do mo kos Pál Pé -

ter sze ret né össze ha son lí ta ni az er dé lyi
ro mán ság hely ze tét a Mo nar chia ide jén
és a ma gya ro két a mai Ro má ni á ban. Ar ról
is be szélt, hogy nem ért egyet C. Dai-
coviciu dákromán el mé le té vel sem.

A in for má tor szó ba hoz ta a Ki rály
test vé re ket. Do mo kos el mond ta, hogy 
a Sza bad Eu ró pa jó vol tá ból is me ri mind -
ket tõ jük kül föld re ki jut ta tott le ve le it.
Nem mon dott sem mit ar ról, hogy va la me -
lyi kü ket is is mer né sze mé lye sen. „Ko-
pacz” meg em lí tet te, hogy egy in téz mény -
ben dol go zik a fi a ta lab bik Ki rállyal, er re
Do mo kos ér dek lõ dött, mi lyen em ber, és
zak lat ják-e a ha tó sá gok. Õ azt vá la szol ta,
nem hi szi, hogy zak lat nák, mert jó han gu -
la tú nak lát ja, és ér té ke lik a mun ká ját.

Az öreg úr ér dek lõ dött még a borzso-
vai Erõs ne ve ze tû nyug dí jas ta ní tó ról,
akit is mer. Mi kor a meg bí zott sze mély rá -
kér de zett, hogy üzen-e va la mit ne ki, azt
vá la szol ta, kü lön sen ki nek sem üzen, de
üd vöz li az összes jó em bert.

Ar ról is be szélt, hogy a ma gyar hi va -
ta los sá gok nem ked ve lik õt, de je len leg
el né zik te vé keny sé gét. Mi kor meg kér dez -
te, mi ért nem jön lá to ga tó ba ha za Er dély -
be, azt mond ta, gyen gé nek ér zi ma gát, és
ugyan ak kor nem sze ret ne sen ki nek kel le -
met len sé get okoz ni. Ha va la ki vel szó ba
áll, azt a sze mélyt rög tön meg fi gye lik,
vagy be hí vat ják a Securitatéra.

Ar ról is ér dek lõ dött, hogy Ro má ni á -
ban az em be rek nek van-e mit en ni ük. 
A fe le let az volt, hogy a hely zet nem
annyi ra rossz, no ha a vi lág gaz da sá gi vál -
ság min de nütt érez te ti ha tá sát. Ná lunk az
el lá tás fo lya ma tos, és az em be rek min -
den fé le éle lem hez hoz zá jut nak. 

Ne héz meg ítél ni, hogy az ilyen vo na -
las ál lí tá sok tény le ge sen el hang zot tak-e
vagy sem. Le het sé ges, hogy ez is csak egy
ki ta lá ció, ami vel az in for má tor az el vá-
 rá sok nak akart meg fe lel ni, hogy más kor
is hoz zá jus son a két éven kén ti áhí tott út -
le vél hez.

A ké sõb bi ek ben a meg fi gye lé si dosz-
szi ém már nem tar tal maz ada to kat Do mo -
kos Pál Pé ter re vo nat ko zó an. Vél he tõ en
meg gyõ zõd tek ar ról, hogy nincs sze mé -
lyes kap cso la tom ve le. A ró la gyûj tött 
ké sõb bi in for má ci ó kat már nem he lyez -
ték el az én dosszi ém ban is. Do mo kos Pál
Pé ter nek ugyan is kü lön meg fi gye lé si
dosszi é ja is volt. Min den olyan je len tés
vé gén a tar tó tiszt nek kö te le zõ mó don fel -
jegy zé se ket kel lett ké szí te nie, rö vi den 
le ír va, hogy kik és mit tud nak a do ku - história
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men tum ban sze rep lõ sze mé lyek rõl. Do -
mo kos Pál Pé ter ese té ben is min dig sze re -
pel az a tény, hogy „lucrat în DUI”,
„urmãrit DUI”. Más kor rá ve zet ték azt is,
hogy az anya got fel hasz nál ják a „DO-
MINIC” ügy ben is. Te hát le het sé ges, hogy
ezen a né ven a CNSAS ope ra tív le vél tá rá -
ban meg ta lál ha tó az õ sze mé lyes meg fi -
gye lé si dosszi é ja is. Ha tá ro zot tan nem
me rem ál lí ta ni, mi vel köz tu dott, hogy
amennyi ben 1989 után to vább ra is meg fi -
gye lés alatt állt, dosszi é ja nem ke rült át 
a Securitate le vél tá rát ke ze lõ or szá gos ta -
nács hoz (CNSAS). 

E so rok író ját a ké sõb bi ek ben nem
zak lat ták a „csán gó ügy” kap csán. A Kósa
csa lá dot azon ban igen. 

1984. áp ri lis 25-én a Kovászna me -
gyei Securitate is ki hall gat ta az ügy ben
Vilmát.55 Itt már ta gad ja, hogy át ad ta vol -
na Ha lász Pé ter nek a csán gók ra vo nat ko -
zó anyag egyik pél dá nyát. Azt ál lít ja, lá -
to ga tá sa kor nem volt bir to ká ban egyet len
pél dány nak sem, mi vel az utol sót oda ad -
ta Pá vai Ist ván ze ne ta nár nak, az ugyan
vissza ad ta ne ki, de ira tai kö zött el kal ló -
dott. Mi vel nem tu dott a csík sze re da i ak
elõtt el szá mol ni egy pél dánnyal, azok pe -
dig lel ki ter rort gya ko rol tak rá, meg fe nye -
get ték, hogy be zár ják a „fe ke te cel lá ba”,
há rom éves gye re ke a böl csõ dé ben volt,
fér je Sep si szent györ gyön dol go zott, vé gül
fé lel mé ben azt ír ta nyi lat ko za tá ban, amit
õk óhaj tot tak. (Az én ki hall ga tá sa i mon is
dik tál ni akar ták, mit ír jak, de én ilyen kor
a nyi lat ko zat ba rög tön be ír tam ezt a
tényt, és hogy er re va ló te kin tet tel nem
va gyok haj lan dó a to váb bi ak ban nyi lat ko -
za tot ír ni.) 

Ugyan ez év jú ni u sá ban „Coman Zsó -
fia” meg bí za tást tel je sít ve meg lá to gat ja
Kósáékat sep si szent györ gyi la ká su kon.
Ar ra vol tak kí ván csi ak töb bek kö zött,
hogy mi az ál lás pont juk a nem ré gi ben
Sep si szent györ gyön rob ban tás sal meg -
ron gált Mi hály Vi téz-szo bor ügyé ben.
Vil ma sze rint ez pro vo ká ció volt a ro mán
ha tó sá gok ré szé rõl. Mind ezt azért tet ték,
hogy ürü gyük le gyen újabb in téz ke dé se -
ket élet be lép tet ni az er dé lyi ma gya rok kal
szem ben. Gé za pe dig azt mond ta, „bár ki
tet te ezt, a ma gya rok nak szol gá la tot tett
ve le, mert leg alább meg tud ják, hogy va -
gyunk, és ez is már valami…”

Vil ma pa nasz ko dott, hogy el ve szí tet te
ál lá sát, na gyon ne héz anya gi kö rül mé -
nyek kö zött él nek, és ezt nem res tel li
min den ki nek [kül föl di ek nek – K. I.] el -

mon da ni, hadd tud ják, mi kép pen él nek
az em be rek Ro má ni á ban. Elé ge det len
azért is, mert rég óta kér út le ve let, hogy
ki utaz zon ka li for ni ai ro ko na i hoz. A hú ga
meg kap ta a ví zu mot, de nél kü le nem uta -
zik, õt pe dig már hosszú ide je ál tat ják. Ha
még is si ke rül ne ki men nie, és ott be tud
il lesz ked ni, biz to san nem jön vissza. Ka -
li for ni ai nagy báty ja is me ri Bush el nök tit -
ká rát, és ha so ká ig húz zák az ügyét, ak kor
biz to san köz be fog lép ni.

Vil ma ar ról is be szélt, hogy né hány
dol go za tát an gol ra for dí tot ták, és még sok
szo ci o ló gi ai, et nog rá fi ai anya ga van, ami -
ket fel akar dol goz ni, de egyet len könyv -
ki adó sem vál lal ja ki adá su kat.

Meg em lí tet te azt is, hogy nem rég 
ta lál ko zott a ma gyar or szá gi Fel le gi Má ri á -
val, ne ki is be szélt hely ze té rõl, meg kér te,
ír ja meg azt nagy báty já nak, és az lép jen
az ér de ké ben.

Vil ma el me sél te, hogy be hí vat ták a
he lyi Securitatéhoz, és itt is ki hall gat ták
a csík sze re dai ügy rõl. Vil ma is me ri Do -
mo kos Pál Pé ter hely ze tét, aki nem rég
kül dött ne ki va la mi ze nei anya got Vi val -
di val kap cso la to san. Egy bo nyo lult kap -
cso lat rend szer rõl is be szélt, aho gyan 
el ju tott hoz zá ez az anyag, de ezt az in for -
má tor nem tud ta fel fog ni. Ar ról is tu dott,
hogy Do mo kos Pál Pé ter be teg, de dol go -
zik, és olyan mû ve ket ír, ame lyek az
összmagyarság ér de ke it szol gál ják, de 
fõ ként az it te ni e két. Szó ba ke rült még
Demény Ist ván is, akit az utób bi idõ ben
Vil ma el ke rül, va la mint Lász ló Zsu zsa
Ma ros vá sár hely rõl meg egy bi zo nyos 
Ke resz tes.

Gé za ar ról be szélt, hogy megy Te mes -
vár ra, ahol ta lál koz ni akar egy ja pán nal,
aki ka ra té zik és jó gá zik. A je len tés al já ra
rá ve zet ték, hogy az in for má tor je len té sé -
nek egy pél dá nyát el kell kül de ni a
Kovászna me gye i ek nek is, az az az õket ér -
dek lõ ré sze ket a kém el há rí tás nak. Kü lön
van fel tün tet ve ezen az anya gon is, hogy
egy pél dányt el kell he lyez ni a „DO-
MINIC”-ügy ak tá i ba is.

Ez után a dosszi ém ba nem ke rült
anyag sem Do mo kos Pál Pé ter rõl, sem 
a Kósa há zas pár ról. 

A Kósa csa lád ról a ki lenc ve nes évek
kö ze pén hal lot tam új ra bá tyám tól, Ká-
r oly tól, hogy 1988-ban si ke rült ki te le ped -
ni ük az Egye sült Ál la mok ba, ahol 1993.
évi kör út ja al kal má val ta lál ko zott velük.56

1990 után hú ga, Harrington Kósa-Szán-
thó Ani kó ha za te le pe dett, fér je is kö vet te,82
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és uni tá ri us lel ké szek ként te vé keny ked -
nek Homoródjánosfalván.

Õk kez de mé nyez ték és szer vez ték
meg Kár oly egy hó na pos kör út ját az Egye -
sült Ál la mok ban. Vil ma és fér je nem tér -
tek vissza szü lõ föld jük re, az óta is az Egye -
sült Ál la mok ban él nek. 2013. no vem ber
hó nap ban si ke rült ve lük kap cso lat ba lép -
nem. Gyer me ke ik Ma gya ror szá gon él nek,
és ne ki is van egy nya ra ló juk Eger mel -
lett. Har minc há rom év után most már
van esély új ra a sze mé lyes ta lál ko zás ra és
meg em lé ke zés re Do mo kos Pál Pé ter rõl

(is). Mert mi sem tet tünk egye bet, csak
szü lõ föl dünk nek, né pük nek és édes ha -
zánk ban akar tunk szol gál ni, ahogy tud -
tunk, és ahogy le he tõ sé ge ink en ged ték.
Csak mos tan ra tu da to sult ben nem, hogy
mek ko ra meg tisz tel te tés szá munk ra,
hogy sze rény esz kö ze ink kel mi is az õ tö -
rek vé se i nek, cél ja i nak irá nyá ba lép ked -
tünk egy adott tör té nel mi hely zet ben.

Le gyen ál dott az õ ne ve! Mun kás sá ga,
élet mû ve ta lál jon min dig kö ve tõk re!

Ki rály Ist ván

história
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21. III. 235–234.
22. Uo.
23. Ve szé lyes elem nek ta lál ták Ki rály Ist vánt, Ka to na Ádám ud var he lyi ta nárt, Mik lós Vá ri Vil mos 
és Demény Ist ván Pál mu ze o ló gu so kat, Pá vai Ist ván ze ne ta nárt és Szõcs Kár oly or vost.
24. A kö vet ke zõ két ol da lon (a 236. lap nem szá mo zott hát ol da lán és 237. lap szá mo zott ol da lán) is
több sort és né hány szót ki ta kar tak a CNSAS-nál.
25. A dosszi é ban nincs nyo ma, hogy ezek kö zül ki hall gat ták vol na Lász ló Zsu zsát és édes any ját, Ba -
bit, Bilibok Má ri át, An tal Mik lóst, Bor bély Er nõt, Pá vai Ist ván ze ne ta nárt, Ka to na Ádá mot
Székelyudvarhelyrõl és Szõcs Kár oly or vost. Az én ba rá ta im, szom széd ja im és mun ka tár sa im kö zül
nem hall gat ták ki Szép Zol tánt, Várdai Györ gyöt, Pál Lász lót és Kis Dé nest.
26. IV. 119–124. 
27. Kósa-Szánthó Vil ma „új bó li ki hall ga tá sa” pa ra dox nak tû nik, mi vel ez a terv jú ni us 4-én ké szült,
és a cél sze mély el sõ ki hall ga tá sa csak két nap ra rá tör tént.
28. III. 241–247. Offner Ma ri an na dol go zott a Csík szer dai Mú ze um nál is, in nen szár ma zik is me ret sé -
günk. Szin tén ott is mer te meg Kósa-Szánthó Vil mát is. Ugyan is min den kul tu rá lis és mû ve lõ dé si in -
téz mény a Mikó-várban volt, a Me gyei Mû ve lõ dé si és Mû vé sze ti Bi zott ság, a Né pi Al ko tá sok Há za, a
Me gyei Do ku men tá ci ós Könyv tár és a Csík szer dai Mú ze um. Offner Ma ri an na ké sõbb át ke rült és tech -
ni kus ként dol go zott a Me gyei Nép ta nács mû sza ki be ru há zá si osz tá lyán. Õt kér tem meg, hogy hív ja
sa ját la ká sá ra tit kos ta lál ko zás ra a Kósa-Szántó Vil mát. Vél he tõ en na gyon rá ijeszt het tek, mi vel min -
den rõl, amit tu dott, ap ró lé ko san és hi te le sen be szá molt. Kü lön nyi lat koz tat ták Vil ma olyan sze mé -
lyes dol ga i ról, ame lyek, úgy gon dol ták, rossz fényt vet nek rá. (Uo. 248.) Még ar ra is rá vet ték, hogy
együtt mû kö dé si fo ga dal mat ír jon alá. (Uo. 249.)
29. Uo. 250. Demény Ist ván Pál ma gyar sza kon vég zett Ko lozs vá ron, Csík szer dá ban muzeográfusként
dol go zott. Õ azt ál lí tot ta, hogy a csán gók ról szó ló anya got le gé pelt pél dány ban Miklóssy Vá ri Vil mos -
tól kap ta ol va sás ra. Nincs tu do más ar ról, hogy más nak is oda ad ta vol na. Vil má ról el mond ta, hogy el -
kér te gar zon la ká sát, és úgy tud ta, hogy az õ ma gyar be tûs író gé pé vel a Perefernum le ve lek cí mû ta -
nul má nyát gé pel te. Õt ki egé szí tés ként ar ról is nyi lat koz tat ták, hogy sen ki nek sem fog be szél ni az ott
el hang zot tak ról. 
30. I. 68. (Meg jegy zés: a ki hall ga tá so kat ál ta lá ban a gya nú sí tott nyi lat ko za tá val do ku men tál ták, még
ak kor is, ha köz ben a „be szél ge tést” ti tok ban hang sza lag ra rög zí tet ték.)
31. Raj tuk kí vül még hét bu da pes ti egy deb re ce ni sze mélyt ne vez meg, va la mint Lász ló Eni kõ volt
osz tály tár sát Pá rizs ból és Kambe Takenori ja pán ant ro po ló gust, aki – amennyi ben si ke rül ösz tön dí jat
sze rez ni – ter ve zi, hogy Ro má ni á ba jön. Kö zü lük csak ezen utób bi sze mélyt si ke rült az internet se -
gít sé gé vel azo no sí ta nom: a Nem zet kö zi Ma gyar ság tu do mány ren des tag ja, va la mint a Nem zet kö zi
Ma gyar Fi lo ló gi ai Tár sa ság tisz te let be li tag ja. Pénz be li tá mo ga tást nyúj tott ja pán és ma gyar szer zõk -
nek a Hidasi Ju dit szer kesz tet te, 1988-ban az Aka dé mi ai Ki adó nál meg je lent Magyar–japán nyel vé -
sze ti össze ha son lí tó ta nul má nyok cí mû kö tet ben pub li kált anya gok köz lé sé hez. Lász ló Eni kõ rõl in -
kább fér je, Kál mán Gyu la volt új ság író kap csán ke rül majd szó, aki Pá rizs ból szin te min den nyá ron
ha za lá to ga ta tott Csík szer dá ba, és az zal a gya nú val él tek, hogy ada to kat gyûjt az er dé lyi ma gya rok
hely ze té rõl.
32. Uo. 69.
33. Offner Ma ri an na köz ve tí té sé vel igye kez tünk tit kos mód sze rek kel tar ta ni a kap cso la tot egy más sal.
Vákár La jos mun ka tár sam ról csak fel té te lez ték, hogy ha son ló sze re pet ját szik kap cso la ta ink ban.
34. Offner Má ria la ká sát kons pi ra tív cél ból hasz nál tuk Kósa-Szánthó Vil má val találkozásaink le bo -
nyo lí tá sá ra.
35. I. 90. Ezt a „for rást” nem ne ve zik meg, és a to váb bi ak ban már nem is be szél nek ró la, mi vel bi zo -
nyí tott nak lát ták, hogy Ha lász Pé ter köz ve tí té sé vel ke rült ki az anyag.
36. Uo. 66.
37. Név vál to za ta még Miklósy V. Vil mos. A Csík szer dai Mú ze um mun ka tár sa, etnobotanikus, szám -
ta lan ilyen jel le gû ta nul mány ké szí tõ je. Fel dol goz ta pél dá ul Kájoni Já nos Her bá ri u mát is. Köz is mert
mû ve lõ dés szer ve zõ, a Har gi ta me gyei mú ze u mok év könyv ének, az Acta Hargitensiának a kez de mé -
nye zõ je, szer kesz tõ je, va la mint a csík sze re dai ré gi ze ne-fesz ti vál el in dí tó ja és szer ve zõ je, if jú ze nész -



ba rá tai Pá vai Zsolt és Si mon And rás köz re mû kö dé sé vel, akik a Barozda együt test lét re hoz ták, és a
tánc házmoz gal mat Csík szer dá ban el in dí tot ták. 1989-ben át te le pe dett Ma gya ror szág ra, a Ma gyar Aka -
dé mia Vácrátóti Ku ta tó in té zet ében te vé keny ke dett. 2007 ja nu ár já ban el hunyt.
38. A Har gi ta Me gyei Né pi Al ko tá sok Há zá nál Vil ma mun ka tár sa volt.
39. A do ku men tum nak csak az el sõ ol da la áll ren del ke zé sem re, több mint va ló szí nû, hogy a fény má -
so lat ok ké szí té sé nél át ug rot ták a lap hát só ol da lát.
40. I. 71–74.
41. A Csík sze re dai Ál la mi le vél tár tól va ló el tá vo lí tá som után sor ra men tem pa nasz ra kü lön bö zõ párt-
és bel ügyi szervek hez, mi vel meg ta gad ták szá mom ra ku ta tói en ge dély ki adá sát az Ál la mi Le vél tár -
nál, és ez zel kor lá toz tak ál lam pol gá ri jo ga im gya kor lá sá ban, el le he tet le nít ve ez zel tör té ne ti és hely -
tör té ne ti mun ká im foly ta tá sát. Elõ ször Oprea Ionhoz a me gyei Securitate al pa rancs no ká hoz, majd
Walter Jó zsef me gyei pro pa gan da tit kár hoz és vé gül Szász Jó zsef me gyei elsõtitkárhoz for dul tam pa -
nasszal. Mon da nom sem kell, ered mény te le nül. Ér de kes mó don a Tár sa dal mi har cok Csík szék ben a
ha tár õr ez re dek szer ve zé sé nek éve i ben (1761–1764) cí mû ta nul má nyom meg je len te té sét az Acta
Hargitensia má so dik kö te té ben nem a Securitate, ha nem a párt tor pe dóz ta meg. A me gyei Securitate
ugyan is azt kö zöl te a párt bi zott ság gal, hogy ré szük rõl nincs aka dá lya a ta nul mány köz lés nek. Ezt a
mun ká mat a Szá za dok 1993 3–4. szá má ban si ke rült köz zéten ni.
42. Uo.41–72.
43. „Fe ke te” a már jel zett sze mély, a Har gi ta na pi lap szer kesz tõ je, „Bo tos” és ,,Sandu” név vel is sze -
re pel a dosszié bi zo nyos je len té se i ben. „Ka to na”, „Coman Zsó fia” né hány eset ben csak „Coman”,
gyer mek or vos, a Jég pá lya ne gyed be li or vo si ren de lõ ben do go zott. Is me ret sé günk, mint a szom szé dos
tömb ház ban la kó két, kis gyer me kes, szü lõ nek, in nen szár ma zik. Nõ gyógy ász fér jé tõl el vált, és úgy
tû nik, az in for má to ri mun ká ban ta lál ta meg éle te ér tel mét. Mi vel már el hunyt, nem tar tom szük sé -
ges nek nyil vá nos ság ra hoz ni ne vét.
44. Idé zek az in téz ke dé sek kö zül egy passzust, amely jól mu tat ja, hogy sem mi lyen al jas ság tól nem
ri ad tak vissza cél ja ik el éré se te rén. Íme: „A fe le sé gét is új ra be hí vat juk, tud ván, hogy ér zel mi ala pon
meg nem ér tés van kö zöt tük, ahol tu do má sá ra hoz zuk fér je  bi zo nyos gya nús kap cso la ta it kü lön bö zõ
nõk kel, ame lyek ve szé lyez te tik tár sa dal mi és szak mai hely ze tét. Kér jük, hogy po zi tív irány ba gya ko rol -
jon rá ha tást, és int se mér sék le tes ség re, az egész csa lád ér de ké ben.” I. 65. Ér de kes mó don nem ta lál -
ha tó a több mint 2500 ol dal nyi irat ban egyet len egy je len tés sem a bi zo nyos nõk kel va ló ún. gya nús
kapcsolataimról.
45. III. 253–254. 
46. Uo.
47. A lá to ga tás ra hús vét ide jén ke rült sort. Ezt az idõ pon tot vél he tõ en fe le sé ge vé del mé ben tu da to -
san fer dí tet te el.
48. III. 253–254.
49. III. 33–34.
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ért a csán gók és az em be ri jo gok vé del mé ben.
51. Pa ra dox mó don a mol do vai csán gók ro mán ere de tét egy csán gó pap kezd te hir det ni az 1930-as
évek vé gén, mi dõn úgy érez te, a zsi dó ül dö zé sek elõre ve tí tik a csán gó né pes ség ül döz te tését. Jó szán -
dé ka, hogy meg ment se né pét, ka pó ra jött a ro mán na ci o na lis ta tör té net írás nak a ké sõb bi ek ben is.
52. III. 133.
53. Lány ko ri ne ve Ferencz Ka ta lin. Em lé ke ze tem sze rint tit kár nõ ként és nem könyv tá ros ként dol go -
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54. III. 133.
55. III. 196.
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