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Az erdélyi koncepciós perekben védőügyvéd, 
Tunyogi Csapó Gyula

Tunyogi Csapó Gyula (1915–1996) nem egyszerűen egy erdélyi jogász, ügyvéd volt, ha-
nem nagyon sok erdélyi politikai üldözöttnek, koncepciós politikai perekben meghurcolt 
és elítélt magyarnak, köztük sok lelkésznek, papnak, egyházi embernek – katolikusok-
nak, reformátusoknak, evangélikusoknak – volt a védőügyvédje a román kommunista 
diktatúra gyilkos tombolásai közepette. 1940–44 között a kolozsvári főispán titkára, 
1945–46-ban Kolozs megye alispánja volt. 1947-től kezdve presbiter volt, s folyamato-
san valamilyen funkciót töltött be – tiszteletbeli jogtanácsos, igazgatótanácsi tag, fegyel-
mi bizottsági tag – a református egyháznál. A hetvenes és nyolcvanas években az Erdélyi 
Református Egyházkerület főgondnoka volt, felesége, Endes Judit a hatvanas évek eleje 
óta a református püspöki titkárságon dolgozott.

Vincze Gábor történész a kilencvenes években életútinterjút készített Tunyogi 
Csapó Gyulával. Tanulmányomban ennek az írott anyagát használtam.1

* * *
Tunyogi Csapó Gyula dédapja, Tunyogi Csapó Elek a csomafájai2 parókián volt re-
formátus lelkész, nagyapja, Tunyogi Csapó Béla Bádokon3 volt református lelkész, 
édesapja, Tunyogi Csapó Gyula, birtokos gazdálkodó volt – Bádokon. A többségében 
román lakosú faluban románok és magyarok békében éltek egymás mellett; a romá-
nok túlnyomó többsége tudott magyarul.4 A bádoki elemi iskolai évek után 1925-ben 
került kisgimnazistaként Kolozsvárra, ahol a Református Kollégiumban olyan tanárai 
voltak, mint a Kollégium magyar–latin szakos, íróként is ismert és elismert igazgatója, 
Kovács Dezső; a híres földrajztudós, barlangkutató, későbbi egyetemi tanár, Tulogdy 
János; a magyar–német szakos tanári és teológusi oklevéllel is rendelkező nyelvmű-
velő, a Református Kollégium Nagykönyvtárának könyvtárosa, Brüll Emánuel; a köl-
tő-műfordító Finta Gerő; az irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő (Erdélyi irodalmi 
Szemle, Erdélyi Múzeum, Korunk stb.), a háború után a Bolyai, később Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem magyar irodalmi tanszékének vezető professzora, az akkor fia-
tal, kezdő tanár, Jancsó Elemér; a híres fizikus, később a Szegedi Tudományegyetem 
Elméleti Fizikai Tanszékének vezető professzora, Széll Kálmán; romántanáruk a költő-
műfordító Iustin Ilieșiu volt, aki többek között Gyóni Gézát fordított románra. Tunyogi 
Gyula a gimnáziumban kitűnően megtanult románul, s az egyetemet is – magyar nyelvű 
oktatás híján – így végezte.5 A kolozsvári egyetemisták kb. 25%-a volt emlékei szerint 
a harmincas évek elején magyar. Kolozsvár nagy múltú egyetemi város volt: jogtudo-
mányi, bölcsészettudományi, műszaki, orvosi-gyógyszerészeti, agrártudományi stb. 
képzések mellett a református, az unitárius, az evangélikus teológia, valamint a híres 
Református Kollégium székhelye. Nagyon aktív egyházközi, igazi ökumenikus összejö-
veteleket tartottak a katolikus és az unitárius diákokkal.6 Egyetemistaként aktívan részt 
vett az ifjúsági szövetkezeti mozgalomban; a harmincas években létrehozott kolozsvári 
„Méhkas” Diákszövetkezet alapítói és vezető tisztségviselői közé tartozott. Ez a szer-
vezet független volt mind az államtól, mind az egyházaktól, teljes önállósággal, a szö-
vetkezeti törvény alapján működött. A Kolozsvár környéki magyar termelőknek akartak 
segítséget nyújtani a mezőgazdasági termékeik, főleg a tejtermékeik értékesítésében. 
Tejivót, majd diákmenzát is működtettek a diákok olcsó és jó étkeztetése érdekében, 
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jó kapcsolatokat építve ki a környékbeli földbirtokosokkal és termelőkkel. A szövet-
kezet forgóalapját nagy diákbálok adományaiból teremtették elő. 1938-tól diákklubot 
is működtettek, amely a főiskolások és egyetemisták, valamint a kor magyar jeles ér-
telmiségének találkozóhelye lett. 1940-től a „Méhkasé” volt Kolozsvár egyik legjelen-
tősebb könyv- és papírkereskedése is.7 „A Cioflea-féle könyvkereskedést vette meg a 
»Méhkas«, s oda szakembert kellett tenni, de a diákétkezdének én voltam az igazgatója 
1938. novemberig, amikor behívtak katonának. Akkor átadtam a munkát másnak.”8 – 
olvasható az interjúban.

A román hadseregben (a kolozsvári harminckettes tüzérezredben) töltött kétéves kato-
náskodás után – ahol az élelmezéshez osztották be, s az ütegek kenyér- és húsellátásáról 
kellett gondoskodnia9 –, 1940–44 között a Kolozs megyei főispán, Inczédy Joksman 
Ödön10 titkára volt. Ezt a megbízatást úgy kapta, hogy a második bécsi döntés értelmé-
ben, Észak-Erdély visszacsatolásakor (1940) a magyar rendszer szerinti ügyvédi-bírói 
vizsgát kellett volna tennie ahhoz, hogy egyéni ügyvédként dolgozhasson. A vizsga 
letétele reménytelennek tűnt, hiszen a román és a magyar jogi szaknyelvi különböző-
ségek, a román törvénykönyv és jog szerinti tanulmányok komoly akadályt jelentettek. 
Egyéni ügyvéd nem lehetett, a magyar hadseregbe való behívót pedig szerette volna 
elkerülni, ezért adminisztrációs munkára jelentkezett; az ugyanis felmentést adott a 
katonáskodás alól. A városházán, édesapja régi jó barátja, korábban a szomszédos falu, 
Kide plébánosa, Nyirő József11 segítségével kapott kezdetben napidíjas állást. A későb-
biekben kétszer kapott SAS-behívót, de a főispán, aki közellátási kormánybiztos is volt, 
ezt sikeresen megakadályozta.12 Inczédy Joksman Ödön 1944 elejéig mindkét törvény-
hatóságnak, Kolozsvár szabad királyi városnak és Kolozs vármegyének is a főispánja 
volt.13 Tunyogira, aki kiváló szakember, remek szervező és kiváló „diplomata” volt, 
nagy szüksége volt.

Inczédy és Tunyogi – ugyanakkor, amikor Vita Sándor közgazdász14, Márton Áron 
püspök, Csőgör Lajos fogorvos és mások – aktívan részt vettek a zsidók mentésében. 
„A gettósítást nagy részben a magyarországiak hajtották végre, mint Hollósy-Kuthy 
Lajos rendőrfőnök-helyettes és Papp Géza rendőrtiszt.”15 A zsidók gettóba zárása során 
többek között Brüll Emánuelt, Steiner Pál orvosprofesszort és számos zsidó embert és 
kommunistát is sikeresen megmentettek a deportálástól. „Aztán volt egy Mayer ne-
vezetű orvos-házaspár. Emlékszem, Mayerné az egyéves fia fejével takarta el a sárga 
csillagot, és így vezettem be a főispánhoz.”16 „Amikor Baky László és Endre László17 
lejöttek Kolozsvárra, be se léptek Inczédy főispáni hivatalába! Bár napokat töltöttek 
Kolozsváron, de Inczédynél még tisztelgő látogatást sem tettek. Be se avatták Inczédyt, 
mert tudták, hogy ezt nem helyeselte. […] Az egész zsidókérdés drasztikus, emberte-
len végrehajtását ez a két államtitkár a város akkori főispánjával, Varga Lajossal és a 
csendőrséggel intézte el. […] Inczédy maga a deportálás végrehajtásáról úgy értesült, 
hogy a megyeháza ablakából látta, amikor Bánffyhunyadról érkeztek az első teherau-
tók, zsidókkal. Felháborodással mondotta nekem, a titkárának: Hát ezt a disznóságot 
mégis végrehajtják! Reméltem, hogy elmarad…”18 – emlékezett Tunyogi Csapó Gyula. 
Inczédyt később, 1946 tavaszán – a kommunista diktatúrákban szándékosan terjesztett 
és szinte mindmáig fenntartott hazug és hamis nézet szerint, hogy ti. mindenki, aki 
keresztény magyar értelmiségiként korábban részt vett az állam- és közigazgatásban, 
az csakis antiszemita és náci lehetett, és mint ilyen, felelős a zsidók deportálásáért és 
megöléséért – háborús bűnösként lefogták. Azt a zsidó fiatalembert, aki a tárgyaláson 
Inczédy mellett tanúskodott, a kint várakozók majdnem meglincselték, amikor kiment a 
teremből, amiért „árulóként” a volt főispánt védte. (Neki köszönhette az életét.) Tunyogi 



Valóság • 2017. július

KÖVENDY KATALIN: AZ ERDÉLYI KONCEPCIÓS PEREKBEN VÉDŐÜGYVÉD... 23

is tanúskodott az általa – a bírói kérdésre – „nyugati demokratának” mondott Inczédy 
mellett: „Tudtommal mindent elkövetett a lakosság tisztességes védelme, ellátása érde-
kében. A zsidókat, ahol lehetett, segítette. Nem tett különbséget a románok és a magya-
rok között.”19 – emlékezett vissza. Amikor Tunyogi kiment a tárgyalóteremből, az ott 
gyülekező zsidó várakozók közül őt senki nem hurrogta le: ismerték, és a legtöbbjük 
pontosan tudta, hogy a mentésükért hálával tartozik Tunyogi(ék)nak.20 Inczédyt elen-
gedték, nemsokára bekövetkezett haláláig szerény körülmények között élt. Eredetileg 
egyesek háborús bűnöst akartak volna kreálni belőle (is), s ez Tunyogira nézvést is sú-
lyos következményekkel járt volna, de a politikai erőviszonyok, a körülmények végül is 
a felmentését eredményeztek.

Tunyogi Csapó Gyula az 1940 végén – Vita Sándor közgazdász szervezésében – meg-
alakult Erdélyi Kör tagja, illetve utolsó igazgatója volt. E szervezet keretén belül hetente 
egyszer összegyűltek az erdélyi értelmiség jeles képviselői, azok, akik valamilyen dön-
tési, befolyásolási lehetőséggel rendelkeztek. Az 1944 szeptemberében széleskörű ösz-
szefogással megalakult Erdélyi Magyar Tanács üléseire már nem tudott elmenni, mert a 
román kiugrás következményei miatt megsokszorozódtak a teendői.21 Az Erdélyi Tanács 
1944. szeptember elején memorandumot nyújtott be Horthy Miklóshoz a háborúból 
való kiválás sürgetése érdekében. Jogos, Erdély lakosainak sorsára vonatkozó – utóbb 
beigazolódó – aggodalmukat fejezték ki, amennyiben az ország továbbra is a németek 
oldalán bent marad a háborúban, miközben Románia sikeresen kivált a németek oldalá-
ról és a szövetségesek mellé állt.22 Az Erdélyi Magyar Tanács állította fel a népfrontos 
összefogást tükröző polgárőrséget és szervezte meg a lakosságnak és az anyagi javaknak 
(múzeumok, intézmények, kastélyok stb.) a fosztogatások és rablások elleni védelmét. A 
harcok a visszavonuló (német és magyar), valamint az előrenyomuló (szovjet és román) 
csapatok között rövid ideig még folytatódtak. Inczédy is felajánlotta Tunyoginak, hogy 
rendelkezésére bocsátja a hivatali Mercedes gépkocsit, a Wilhelm Scherg cég tulajdono-
sa is telefonált neki, hogy a Münchenbe induló tehergépkocsiban szívesen látja őt és a 
családját, meneküljenek ők is – de mint ahogyan Inczédy, Tunyogi is maradt… Az erdé-
lyi magyarok az I. világháború után már egy vesztes háborút túléltek Erdélyben, ennek a 
második vesztes háborúnak a következményei a magyarokra nézvést ismét csak tragiku-
sak lehettek. Október 11-én, a szovjet csapatok bemenetelekor százával adta ki Inczédy 
főispán és Tunyogi Csapó Gyula a helybenmaradási jogosultságot igazoló papírokat.23

Szeptember utolsó napjaiban Tunyogi Gyula bevitte a feleségét Mátyás Mátyás24 kli-
nikájára, mert a második kislánya született. Mátyás megkérte, hogy ha megszólalnak 
a szirénák, azonnal siessen a megyeházától motorkerékpárral egy percnyi távolságra 
lévő szanatóriumba, és segítsen neki a betegeket a pincébe levinni, mert addigra már 
alig volt kórházi személyzet. „A sziréna még be se fejezte a jelzést, amikor én már 
ott voltam és végeztem a munkát” – emlékezett Tunyogi. Október elején az oroszok, 
ahogyan minden „felszabadított” országban is, részben a helyiek, ebben az esetben a 
románok előre elkészített listái alapján fogdosták össze a lakosokat, ártatlan embereket, 
és vitték kényszermunkára őket a Szovjetunióba. Október 12–15. között Kolozsvárról 
közel ötezer embert hurcoltak el, köztük Tunyogi Csapó Gyula az unitárius Mikó Imrét 
(antifasiszta, baloldali jogász, jogvédő, író, az Erdélyi Párt országgyűlési képviselője és 
vezetőségi tagja, 1956 után majd rakodómunkás), Bartha Ignácot (jogász, jogi szakíró), 
a zsidómentő Járosi Andort (evangélikus esperes, teológiai tanár, a „Világ Igaza” posz-
tumusz kitüntetettje, mivel nem élte túl a szovjet Gulagot) említi.25 Ugyanekkor vitték el 
Decsy István ügyvédet, Árvay József nyelvészt, Jancsó Béla, közírót, kritikust, Faragó 
József és Haáz Ferenc etnográfusokat, Mikecs László történészt, utóbbi kettő szintén 
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nem élte túl az elhurcoltaknak jutó megpróbáltatásokat.26 Elhurcolás várt azokra is, 
akik a hangszórókból szóló utasításokat követve szolgálatra jelentkeztek a különböző 
hivatalokban és intézményekben, és nem egyszer a polgárőrség tagjaira is. Az orosz 
csapatoknak, ma már ezt is tudjuk, előírt kontingens szerint kellett „szállítaniuk” haza a 
foglyokat. Kolozsváron, mint minden meghódított országban, köztük Magyarországon 
is, a helyismerettel rendelkező helyi lakosok, ez esetben a kolozsvári román lakosok és 
kommunisták adtak készséges és megbízható útmutatásokat arról, hogy hol, mely há-
zakban laknak a húsz és ötven év közötti – erőszakkal összefogdosható és elhurcolható 
– magyar férfiak. Ezért Mátyás Mátyás nem engedte, hogy Tunyogi távozzon a szanató-
riumból. „Innen nem mozdul ki – mondta. – Ha netalántán név szerint keresnék, akkor 
rohanjon a műtőbe, és én felvágom, de innen nem engedem ki. Tudom, magát nem fogják 
keresni.” – idézte Mátyás Mátyást Tunyogi. Néhány nap múlva jelentkezett szolgálatra. 
Haza nem mehetett, mert a lakását időközben egy orosz egység foglalta el; mely elme-
netelükkor – a mozdíthatatlan bútorokat meghagyva – a lakást totálisan ki is fosztotta.27 
Kolozsvárra az orosz csapatok után mentek be a románok, volt, ahol ez fordítva történt. 
A világháború legvégén és azt követően, egészen a béketárgyalásokig nem volt egyértel-
műen eldöntött, hogy milyen területeket veszít el és kap meg Románia. A „legjobbakra” 
készülve a bukaresti román vezetés már elkészítette a debreceni és a szegedi főispánok 
kinevezésének a tervezetét is…28

Az oroszok bejövetele után a valós román–magyar lakossági arányokat nem vették 
tekintetbe a város vezetésének kialakításakor, a közigazgatás megszervezésekor. A köz-
igazgatás újjászervezésében a kommunista pártnak és a megszálló szovjet katonai ható-
ságoknak volt döntési joga. A kinevezések természetesen nem szakmai, hanem politikai 
alapon történtek; a vezetésben „mindnyájan inkább politikusok voltak, a közigazgatás-
sal kapcsolatos konkrét ügyeket jobbára ráhagyták azokra – például Csőgör a titkárára, 
Tunyogi Csapó Gyulára –, akik értettek ezekhez a kérdésekhez.”29 Tunyogit először 
másodfőjegyzővé léptették elő, majd miután Csőgör Lajos alispán – baloldali gondol-
kodású fogorvos – elment Marosvásárhelyre az egyetemre30, Tunyogit nevezték ki az ő 
helyére.31 A „főispáni titkári ténykedésem alatt, majd később, az alispáni ténykedésem 
alatt a szigorú törvényesség jegyében intézkedtem. Nem tűrtem el a magyar részéről 
sem a piszkálkodást, ha egyszer törvénytelenül járt el. Nem egy jegyzőt lekaptam, és 
az intézkedését hatálytalanítottam, ha éreztem hogy ez nemzeti elfogultság eredménye. 
Ez köztudomású volt, s ez tartott meg később engem, hogy úgy mondjam, a szabad-
ságomban és becsületemben, dacára annak, hogy főispáni titkár voltam.”32 – jegyezte 
meg Tunyogi az életútinterjúban. Például a háború alatt a kolozsi görögkatolikus papot 
„nacionalista nézeteiért” – Kolozs vármegye kettéosztottságakor – a magyar csendőrség 
lefogta. Tunyogi, aki ismerte az illetőt, a román pap feleségének segítségkérésére utána-
járt az ügyének, személyesen vállalt erkölcsi és anyagi felelősséget érte és visszahelyez-
tette.33 Amikor a kommunista éra kezdetén az oroszok által tévedésből az ugyanolyan 
nevű fia helyett megtett román főispán (Vescan Teofil) rossz néven vette és nem egyszer 
szemrehányást tett Tunyoginak, hogy folytonosan a magyar „reakcióval” foglalkozik, 
mert állandóan bárók és grófok járkálnak hozzá, Tunyogi egy idő után a többedik kis 
összezördüléskor hatékonyan válaszolt vissza, hogy kétségtelen, hozzá mennek az ún. 
„reakciósok”, a főispánhoz pedig a volt vasgárdisták,34 mert azok is bajban vannak. 
„Hát azok voltak nyomorúságban akkor! Akinek jól ment a dolga, nem jött az alispáni 
hivatalba, csak a bajba jutott emberek jöttek.” – emlékezett vissza. 1946 augusztusában 
kapta meg a táviratot, amelyben értesítették arról, hogy elfogadták a lemondását. Utána 
„egyébként már szóba se jöhetett magyar alispán.”35 1947. január 1-jéig még a közigaz-
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gatásban dolgozott, mint megyei szolgabíró, mígnem a belügyminiszter végérvényesen 
elfogadta a lemondását.36

Ügyvédként eleinte (1947–1949 között), akárcsak 1940 előtt, polgári perekkel foglal-
kozott (birtokrendezés, telekkönyvi rendezés stb.), amelyben nagy jártasságot szerzett; 
büntetőügyeket csak románok vállalhattak. 1947–48-ban sok magyart letartóztattak, 
ítélet nélkül vitték el a magyar értelmiség számos jeles képviselőjét, s tartották őket 
hónapokig fogva Szamosújváron – tanárokat, ügyvédeket, tudósokat –, megfélemlíten-
dő az erdélyi magyarságot. (1950-től a közel százezer letartóztatott közül több tízezer 
embert tartottak fogva jogerős bírósági ítélet nélkül.37) Ugyanekkor az ügyvédi kama-
rát feloszlatták, s helyette ügyvédi kollégiumokat állítottak fel, ahol kemény román 
szűrésen rostálták ki a régi magyar ügyvédeket. Tunyogi kizárását a Népi Szövetség 
megfellebbezte, és az elenyésző számú sikeres fellebbezéseként könyvelhette el. Ekkor 
kezdett kulákperekkel foglalkozni, a kisajátítások és államosítások után ugyanis a régi 
ügyfelei, akiknek korábban polgári perekben a földügyeit intézte, most ismét ügyfelekké 
lettek… Sok kulákpert vállalt. Az ilyen büntetőügyek a katonai bírósághoz tartoztak. A 
vádak hasonlítottak a magyar perekben megismertekre; egy séma szerint működtek az 
egész paranoiás, koholmányokkal tisztogató és megfélemlítő kommunista zónában: a 
birtokosokat alaptalanul, minden bagatell dologért szándékos rongálással, szabotázzsal 
megvádolták, s kulákként szinte mindet, kötelező jelleggel – megbüntették.38

Több, a negyvenes évek végétől zajló koncepciós, koholt, hazaárulási, izgatási per-
ben, a romániai kommunista diktatúra, valamint a hozzá társuló nacionalista-soviniszta 
indíttatású, valójában kifejezetten magyarellenes terrorral39 szembeni védelmet kép-
viselte Tunyogi vagy egyedül, vagy más, választott ügyvédekkel együtt. Sokszor egy 
nagy, több embert érintő csoportos peren belül nem tudta csak maximum két embernek 
a védelmét hatékonyan képviselni, olykor pedig taktikai meggondolásból eredményre 
vezetőbb volt máshonnan való, román társügyvédet is felkérni a tárgyalásokra. A pe-
rekről előre soha nem tudhatták, melyik városban fog lezajlani. A tárgyalásokat előre 
nem tudható helyeken és időpontokban tartották; egy-egy Bukarestbe történő oda-vissza 
utazás és ott tartózkodás fárasztó és időrabló volt az ügyvéd(ek)nek. Mobiltelefonálás, 
fax, mailezés, fénymásolás, nyomtatóval történő sokszorosítás stb. akkor nem léteztek: 
a periratok egyetlen, közösen „tanulmányozható” példányának az elolvasására minimá-
lis idő (néha egy-két óra) jutott minden védőügyvédnek. A kihallgatási jegyzőkönyvek 
áttanulmányozása nem volt megengedett, csak fellebbezés esetében. Egy rendelkezés 
értelmében a politikai perekben a per végén az ügyvédnek a személyes dossziéit is 
be kellett adni a kollégiumhoz, nem őrizhette meg a saját feljegyzéseit, vázlatait. Az 
ügyvéd csakis a saját védencére vonatkozó anyagot nézhette át és jegyzetelhette ki az 
iratcsomókból. Intézményes tolmács nem működött a bíróságokon, az ügyvédek, bírók 
végezték és ellenőrizték a tárgyalásokon a fordítást, ha például a vádlott nem tudott jól 
románul, azonban a bírósági tárgyalás román nyelven folyt. 1945-től, de főleg 1948 után 
gyakorlatilag eltűntek a bírói karból a magyar bírók.40

Akárcsak nálunk, az ötvenes évekre kiképezték gyorstalpalós tanfolyamokon a kom-
munista értékrendnek megfelelő, előképzettség és iskolai végzettség nélküli bírókat. 
Kizárólag érettségi nélküli (!) kádereknek indítottak hathónapos ügyészi-bírói iskolát. 
„Az egyiket, aki a legjobb volt az évfolyamon, egy […] nőt, kinevezték a zilahi törvény-
széki elnöknek. Pár évi bíráskodás után rájöttek, hogy becsapta a pártot, mert érettsé-
givel iratkozott be ebbe az iskolába, ezért kivágták az állásából.” – emlékezett Tunyogi 
Csapó Gyula.41 Ugyanebbe a hirtelen bíróvá felkapaszkodott pártkáder kategóriába 
tartozott a korszak sokakat elítélő, gátlástalan és kegyetlen vérbírája, Macskási Pál.42 A 
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kommunista diktatúra koholt vádas koncepciós pereiben, az 1956-os erdélyi megtorlás-
ban számos embert ítélt halálra vagy sokévi kényszermunkára-börtönre a szabósegédből 
lett bíró: többek között halálra ítélte az ártatlanul kivégzett Sass Kálmán érmihályfalvi 
lelkipásztort és társait. Macskási, a szabóinas (ismerjük a magyar történelemből is a 
volt szabóinas, vaskovács, kalauz, szövőnő, hentessegéd, mészáros, fodrászsegéd, bá-
dogos stb. „nagyjainkat”) a román államvédelem szolgálatába került, hat hónap alatt 
bíróvá képezték, először népbírói funkcióban tevékenykedett, majd „érdemeiért” (mint: 
származás, a kommunizmus iránti teljes elkötelezettség, szolgalelkűség, jellemtelenség, 
szakmaiatlanság, embertelenség, bosszúszomj, kegyetlenség és hasonlók) kiemelték és 
kinevezték Temesvárra katonai törvényszéki bírónak őrnagyi rangban. Ott kezdte gyil-
kos működését. „Amikor később más perekben tárgyaltam vele, már alezredes volt. […] 
Macskási volt elég sokáig a katonai törvényszék elnöke. Nagyon sok perben ítélkezett 
’56 után.” – emlékezett Tunyogi.43 Macskási Pál ezredes gyermeke is, ahogyan sok er-
délyi magyar, Magyarországon talált boldog, befogadó hazát magának a kétezres évek-
ben.44 A hírhedt, kegyetlen ítéleteivel a román kommunista diktatúra „igényeit” maximá-
lisan kiszolgáló Macskási Pál vérbírót sokan említik visszaemlékezéseikben a hajdani 
elítéltek; Csiha Kálmán, akkori fiatal református lelkész, későbbi református püspök a 
következőket írja róla: „Az ítélőbíró Macskássy. Még nem tudja, hogy kijövetelünk előtt 
nagy kínok között, súlyos betegségben fog elpusztulni. Azt mondják, önkívületi percei-
ben az elítéltekkel hadakozott.”45

Tunyogi tehát nem kirendelt ügyvédként működött közre ezekben a háború utá-
ni és 1956 utáni csoportos és „kisebb” perekben: sokakkal ellentétben, ő elvállalta 
ezeket az ügyeket. 1952-ben tizennyolc nagysármási ember ellen indított perben, a 
„háborús bűnösök”46 védésében vállalt szerepet; védencei között volt báró Kemény 
Béla, pusztakamarási birtokos, Teleki Dezső, sármási római katolikus lelkipásztor. A 
nagysármási zsidók brutális legyilkolásáért kivégezték Magyarországon 1947-ben a 
felelősnek ítélt csendőrszázadost – ez volt Tunyogi érvelése is –, ám a románok pár év 
késéssel, egy fodrászból lett zsidó származású román ügyész erősen szubjektív váloga-
tásával – hogy ki bűnös, ki nem – elővették az ügyet és koncepciós pert rendeztek belő-
le.47 A per másfél évig tartott, Tunyogi tizenkétszer ment tárgyalásra Bukarestbe. Súlyos 
büntetéseket szabtak ki a vádlottakra, de végül az összes háborús bűnös üldözését hatá-
lyon kívül helyezte a kormány és az ügy felmentéssel, amnesztiával végződött.48 (Talán 
a több százezernyi romániai zsidó legyilkolásáért, a pogromokért valóban felelős román 
vasgárdistákat és a zsidóüldözésben aktívan részt vevő román politikusokat és törvény-
hozókat nem akarták volna ekkora nagy erőkkel felkutatni, s jobbnak látták hagyni 
az ügyet.)49 Tunyogit a pártatlan igazságérzet és a szakmaiság vezérelte. Református 
hívő emberként, morális indíttatás folytán igyekezett képviselni a jogot és az igazsá-
got egy romlott, gyilkos diktatúra keretei között, az üldözöttek oldalán bátran kiállva. 
Marosvásárhelyen50 több kollégája vállalt politikai ügyeket, Kolozsváron azonban ő volt 
az egyetlen ügyvéd, aki ilyen „rizikós” pereket mert vállalni. A református értékrendet 
és morált sok generáción át továbbadó, régi keletű erdélyi értelmiségi (nemes) család 
leszármazottjaként csak így cselekedhetett. Természetesen nem az anyagi javak remé-
nyében, hiszen ezeknek az ügyeknek a vállalása anyagilag kifejezetten ráfizetéses volt. 
Az állam ugyanis limitálta a politikai perekben való részvételt és az értük kapott össze-
get, mellettük viszont nem engedte az ügyvédnek más, esetleg jövedelmezőbb, vagy a 
megélhetéshez hozzájáruló, kisebb, más természetű ügyek vitelét.51

Kirendelt ügyvédként védett egyébként román vádlottakat is, és nem tett különbséget 
védenc és védenc között, mert a részrehajlás, a jog „képlékeny”, személyes vagy pártos 
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indíttatás alapján történő „rugalmas értelmezése” nem a szilárd erkölcsű családokból 
származó, erős igazságérzetű, szakmailag magasan képzett jogászok sajátja – semmi-
lyen korban. Egy alkalommal például három román altisztet védett, akik két-három év 
börtönnel és rangvesztéssel „megúszták” azt a Románia ellen elkövetett „bűnt”, hogy az 
amerikai hadsereg felszerelését „dicsőítették”.52 „A román kollegáknak az tetszett, hogy 
pontosan úgy védtem a románokat, mint ahogy a magyarokat. (Egyszer még egy vasgár-
distát is védtem.) Azt hitték, hogy én csak a magyarokért állok ki. A kötelesség, az köte-
lesség! Meg kell tenni mindent a védelem érdekében, amit a törvény és a körülmények 
megengednek.”53 – összegezte ügyvédi hitvallását Tunyogi. Felkért ügyvédként védte 
– a több tucat lelkész és pap között – 1948-ban Lukács Manszvét gyergyószárhegyi ba-
rát-plébánost, aki egy évi vizsgálati fogság után került katonai törvényszék elé. A vád 
szerint a szárhegyi búcsún azt mondta hangosan, hogy őrizkedjenek az emberek a kom-
munistáktól, mert azok olyanok, mint a farkasok; „megesznek benneteket” – két ember 
eskü alatt tanúsította, hogy elhangzott ez az állítás a szájából. Hétezer, a búcsún jelen 
lévő ember nem mehetett tanúskodni az ellenkezőjéről. Ám a védelem és a derék vádlott 
sikeresen és megcáfolhatatlanul bebizonyították, hogy az, amivel vádolták, nem hang-
zott, nem hangozhatott el, mert a vádlott nem emlékezett rá, hogy olyat mondott volna. 
Ellenkezőleg: határozottan emlékezett arra, hogy nem mondott semmi olyasmit, amivel 
vádolták. Tunyogival megbeszélték, hogy a vádlott vállalja, hogy az igaza és az emlé-
kezőtehetsége bizonyítására tegyenek próbát vele, s a tizenhét füzetet megtöltő, min-
den addigi prédikációjának a szövegeiből olvassanak fel akárcsak egyetlen tetszőleges 
mondatot, s ő folytatja a teljes prédikációt, mert mindenre fejből emlékszik. Az ügyész 
belement a próbatételbe. Mivel a román bíróságról az nem derülhetett ki, hogy tévedett, 
hogy hamis tanúkkal próbálta alátámasztani a vádat, eme bizonyítás után pontosan annyi 
időre ítélték el a plébánost, amennyit vizsgálati fogságban töltött, s a tárgyalásról szaba-
don távozhatott.54 Természetesen a vádak, a perek, a bírók és a büntetések nem ilyenek 
voltak azokban az időkben…

Ez egy olyan országban és olyan korszakban történt55, amikor egy községi bíró abla-
kának a betöréséért öt év börtönbüntetést kapott az elkövető.56 Amikor egy bánffyhunya-
di munkást, aki hajnalban hallgatta a magyar rádió adásában, hogy kitört a forradalom, 
s ezt elmondta a munkahelyén, ezért a cselekedetéért négy év börtönbüntetésre ítéltek!57 
Amikor egy védőbeszédért, ahogyan pl. Reich Miklóssal, a Páskándi Géza ellen indított 
per védőügyvédjével történt, jó esetben az ügyvédségtől való eltiltás volt a retorzió,58 ám 
előtte kilenc hónapig fogva tartották, azután hazaküldték – ítélet nélkül.59 Amikor egy 
román ügyvédet, aki érdeklődni merészelt lefogott védence felől a kolozsvári főügyész-
ségen, ezért a tettéért hónapokig tartottak fogva.60 Amikor egy nagybecsű, felsőházi tag 
ügyvédet, az Erdélyi Római Katolikus Státusának – a XVII. század óta az erdélyi római 
katolikus egyház hívőkből és egyházi személyekből álló önkormányzatának – és iskola-
ügyi bizottságának a tagját, Bernád Ágostont a bizottsági ülésen (!) az egyházi iskolák 
államosítása ellen tett megjegyzéséért másnap elhurcoltak, és soha nem tért többé vissza 
Kolozsvárra – az olténiai Ocnele Mari börtönében halt meg.61 Amikor a 10–25 éves és 
életfogytiglani, valamint a halálos ítéleteket úgy osztogatták a román bíróságokon a kor-
társak szerint, mint Mikulás a cukorkát. 1945 márciusa után, a romániai kommunisták 
hatalomra jutásakor az első intézkedéseik között szerepelt a szovjet mintájú fogva tartási 
rendszer kialakítása. Rögtön elkezdődtek a letartóztatások és retorziók mindazok – ek-
kor valamivel több mint 90 000 ember – ellen, akik az előző rendszer fenntartásában, 
közigazgatásában valamilyen szerepet töltöttek be, vagy magyarságuk miatt üldözen-
dőnek és megbüntetendőnek minősültek. Internálótáborokba, kényszermunkatáborokba 
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deportálták vagy börtönökbe zárták őket, vagy pl. bírósági ítélet nélkül kényszerlak-
helyet jelöltek ki számukra62 és kitelepítették őket. Később már „jogi alap” is született 
Romániában a népbíróságok, majd 1948-tól a katonai bíróságok által termelt ítéletekkel 
a vagyonelkobzásokra, főleg a székelyföldi és az erdélyi magyar birtokosok nyílt és to-
tális kifosztására.63 Már korábban, a „vélelmezett ellenségek” javainak eltulajdonítására 
megalakult Ellenséges Javakat Kezelő és Felügyelő Pénztár ténykedése, majd a földre-
form és az államosítások, az egyházi iskolák és tanintézmények államosítása is jórészt 
mind a magyar kisebbség ellen irányultak.64 A román gulágra vonatkozó számadatoknak 
és tényeknek a valóságnak megfelelő feltárását jelentősen megnehezíti az, hogy sokakat 
csupán adminisztratív döntések alapján zártak táborokba, börtönökbe – hivatalos doku-
mentumok nem maradtak sem a letartóztatásukról, sem a deportálásukról.65 Erről így be-
szélt Tunyogi Gyula: „A földtulajdon forgalmának drasztikus korlátozása, a kisajátítási 
törvény végrehajtása ellen nem lehetett ügyvédi ténykedést kifejteni, mert a kisajátítási 
rendelkezések ellen nem lehetett bíróság elé fordulni a román törvények szerint, csak 
adminisztratív fórumok felé. (Még Ceaușescu idején sem!) Az államosítás után perrel 
nem lehetett semmit sem elérni, mert a törvény eleve kizárta a bírósághoz való fordu-
lást”.66 1949-től kezdődően 60 00067–80 00068 ember számára jelöltek ki, rendszerint 
javaik elkobzása utáni kényszerlakhelyet. Tunyogi Csapó Gyula szüleivel is ez történt: 
„1949 március elsején éjszaka két órakor »emelték ki« őket, mert édesapám középbirto-
kos volt, s kényszerlakhelyre vitték őket; előbb Tordára, azután Sepsiszentgyörgyre” – 
olvasható az interjúban.69 Ráadásul nagybirtokos kategóriába tették őket, és ez rosszabb 
volt, mint a kulák megbélyegzés, mert utóbbiakat egy idő után „felszabadították”.70 
Ellenszegülés esetén akár 15 éves börtönbüntetést szabhatott ki a törvény.71 A hatóságok 
sem a lakhatást, sem a megélhetést nem biztosították az otthonukból máshová elüldö-
zötteknek; sokan közülük az 1949-ben eltervezett Duna–Fekete-tenger-csatorna, vagy 
a hatvanas évekre elkészülő Békási-víztározó hatalmas építkezésein találtak rabszolga-
munkára és pária létre. Kitették az elhurcoltakat a pusztaságban, s ők maguk építettek 
a semmi közepén falvakat, településeket. Egy ilyen faluról így ír a hajdani elítélt, akit 
arra a vidékre vittek – különböző börtönökben eltöltött évek után kényszermunkára: „A 
vicinális állomásáról gyalog hajtanak ismeretlen irányba. A távolból lerombolt település 
látszik. Olyan, mint Nagaszaki – mondjuk. Beszakadt háztetők, égre meredő csonka 
gerendák. Egyetlen élő ember legeltet egy kecskét. Később tudjuk meg: ide hozták a ku-
lákokat, lerakták őket a csupasz földre. Ők építették ezt a falut.”72 A Duna-delta mellett 
születtek meg azok a zárt munkatáborok is, ahová rendszerint a börtönbüntetések után 
vagy akár a kényszerlakhely után kényszermunkára ítéltek (is) kerültek.73 Összességében 
sok millió ártatlan embert hurcoltak meg, gyilkoltak meg, tették tönkre az életüket.

Egy ember tönkretétele sokféleképpen történhet. Annak a tizenegy éves kislánynak, 
akit szüleivel együtt elhurcoltak Dobrudzsába, és abszolút röghöz kötötten, igásállat-
ként dolgoztatták egész családjával együtt tizenhárom (!) éven át,74 nemcsak elvették 
a gyerekkorát, a fiatalságát, nemcsak elvették a tanulás75 és a képességei kibontakozta-
tásának a lehetőségét, nemcsak tönkretették az egészségét, de az egész hátralévő életét 
testileg és lelkileg megnyomorították. Láttunk már ilyet vagy hasonlót máshol is, hiszen 
a kommunista diktatúrák nagy, példaadó Szovjetuniójában is minden valamire való nagy 
építkezést, vasút- és útépítést, bányászatot, kőfejtést, erdőirtást stb. a Gulag kényszer-
munkára ítéltjei hoztak létre évtizedek alatt: a belső „ellenségek”, a politikai és hatalmi 
ellenfelek, a régi nemesség és értelmiség, a legkisebb vétségért (két szem krumpli ello-
pásáért az éhínségben) elítélt nők és férfiak, egyházi személyek, a vallásukat gyakorlók, 
a hadifoglyok, nem kívánt etnikumhoz tartozók, a II. világháború után a „felszabadítók” 
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és a helyi kommunisták által málenkij robotra összefogdosott és elhurcolt kelet-európai 
lakosok, stb. Miután 1944 augusztusának harmadik hetében a szovjet csapatok elérték 
Romániát, annak ellenére, hogy német megszállás híján az akadálytalanul és sikeresen 
végrehajtott román kiugrás után szövetségesek voltak immár, megszállták az országot; 
közel 150 000 katonát azon nyomban szovjet lágerekbe hurcoltak.76 Már 1945. február 
elején egy kiadott rendelet értelmében szovjet kényszermunkára vittek 70 000 erdélyi 
szász és sváb származású munkaképes korú embert – nőket és férfiakat.77 Ezeknek egy 
része, azok, akik életben maradtak és hazatértek, szintén a hazai gulágon végezték, 
hiszen a szovjet munka- és megsemmisítő táborokból hazatérteket mindenütt, nálunk 
Magyarországon is, a kommunizmus ellenségeinek tekintették, és különböző módokon 
büntették. „Logikus” volt: miért is büntették volna meg őket a baráti Szovjetunióban, ha 
nem „a nép és a kommunizmus ellenségei”, „fasiszta csőcselék”? A rabszolgamunkán 
alapuló, azaz aljas indokból; rasszista, születési-származási vagy politikai alapon meg-
különböztetett embertársaikat erőszakkal munkára fogó, őket csak értéktelen, megölhető 
és pótolható munkavégző barmoknak tekintő rabszolgatartó szemlélet és gyakorlat sok, 
ma már hangosan és büszkén demokratikus elveket valló országra volt jellemző nem is 
oly régen: Afrika mindenkori, de különösen a XX. századi európai gyarmatosítóitól78 az 
Amerikai Egyesült Államokon át a náci Németországig és a különböző vörös csillagos 
diktatúrákig. A koncentrációs tábor sem szovjet vagy német találmány: a közhiedelem-
mel szemben a gyarmatosító britek találták fel…79

1945 és 1989 között a hivatalos közlemények szerint több mint 600 000 embert zár-
tak börtönbe politikai okok miatt.80 1948 és 1964 között a romániai gulágokon hozzá-
vetőlegesen egymillió ember raboskodott; több százezer politikai elítélt, valamint több 
százezer német, vagy szovjet hadifogságból hazakerült ember. A deportálták jó része a 
hírhedt Bukarest és a Duna között húzódó kietlen alföldre, Baraganba került. Ugyancsak 
sok százezer embert deportáltak és hurcoltak meg és el nemzetiségi hovatartozásuk mi-
att, közülük sokat a Bánátból. Több százezren pusztultak el a lágerekben és a börtönök-
ben;81 a meghaltak számát a különböző becslések, a hivatalos román és külföldi kutatók, 
valamint a visszaemlékezők és a szemtanúk 180 000, illetőleg 500 000 főre teszik.82

A legtöbb esetben a folyamatos fizikai és lelki kegyetlenkedés és kínzás volt jellemző 
a román börtönökre,83 ám a gonosznak a néhány ember sátáni lelkületét szabadon ga-
rázdálkodni hagyó egyik fellegvára Piteşti84 börtöne volt. Itt a rabokat – a felső politikai 
vezetés és a börtönvezetés tudtával – „átnevelés” ürügyén módszeresen és szisztemati-
kusan kínozta egy aberrált, szadista söpredékből, jobbára vasgárdista értelmiségi fiatal 
rabokból álló csoport – valójában a kínzások öncélú élvezetéért. A rabokat nemcsak fi-
zikailag, de lelkileg is meg akarták törni, és a saját állati szintjükre lehúzni. A kisebbségi 
komplexussal átitatott, irigy és gonosz ember vágya mindig az, hogy a másikról, akiről 
ő maga tudja és érzi a leginkább azt, hogy nála különb, bebizonyítsa az ellenkezőjét, s 
ezáltal a hőn óhajtott saját egyenlőségét, sőt, felsőbbrendűségét, s ennek eszközeként a 
primer erejét. Piteştiben a fizikai és pszichikai tortúrák elképesztő és alantas tárházát 
alkalmazták. Féktelen dühvel viszonyultak a vallásos és az egyházi emberekhez és diá-
kokhoz, akiknek a hitét akarták megtörni, és a személyiségükkel együtt azt is szétzúzni. 
„Ezeket minden reggel »újrakeresztelték«: a fejüket vizelettel és ürülékkel színültig teli 
küblibe mártották, ezalatt a többiek keresztelési imákat kántáltak mindaddig, amíg a lé 
buborékot nem vetett. Mikor az ellenkező fogoly már csaknem megfulladt, engedték, 
hogy levegőhöz jusson, aztán ismét visszanyomták a fejét. […] A teológusokat arra 
kötelezték, hogy […] fekete-miséket celebráljanak. Ezek a misék főként Nagyhét alatt 
vagy Feltámadás éjszakáján voltak gyakoriak. […] A Szentséges Szűzből »nagy kurva 
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lett«, Jézusból »keresztre feszített idióta«. A diáknak, aki a papot játszotta, egyetlen öl-
tözéke egy ürülékkel bemaszatolt lepedő volt, nyakába szappanból, kenyérbélből gyúrt 
falloszt akasztottak. 1950 húsvétjának hajnalán a rabok ilyen »pap« elé járultak, s meg-
csókolva a falloszt ekképpen köszöntötték: »Krisztus feltámadott«”.85 Ennek a szadista 
bandának eltökélt célja volt a kínzásokat olyan szintig fokozni, hogy a lelkileg totálisan 
megtört rabból később hozzájuk csatlakozó kínzó váljon. Piteştiben, Szamosújváron 
élvezettel vertek agyon homokzsákkal egy hetvenéves embert, élvezettel tépdesték le 
egy meggyötört férfi lábujjáról a körmöket, élvezettel nyomták le a szenvedők torkán 
a saját hányadékukat, ha kihányták a velük megetetett ürüléket, élvezettel égettek ciga-
rettát testrészeiken…86 Nagyenyeden volt olyan rab, akivel megetették tüdőbajos társa 
köpetét.87 „A tüdőbeteg mellkasán való ugrálás amolyan bevezető gyakorlatnak számí-
tott. Táplálékul az áldozat számára a kínzások ideje alatt a kövezetről felnyalható vér 
és bélsár maradt, ha mégis néha egy-egy darabka száraz kenyérhéjjal is megkínálták, 
azt torkán seprűnyéllel dugták le. A leírhatatlan kínzásokba rengetegen belepusztultak, 
reggelente pokrócba csavart holttesteket görgettek a halottas kamrák felé.”88 Az 1958-
as szamosújvári börtönlázadásban többen meghaltak; a börtönőrök sorozatokat lőttek 
a rabokkal telt terembe, utána rettenetesen megvertek mindenkit, majd ismét „békés 
időszak” következett, amelyről az egykori rab így beszélt: „Ma sem tudom pontosan, 
hogy hányan haltak meg a verések következtében, de mindenesetre szörnyű nap volt. 
És még szörnyűbbek következtek. Többé már nem büntettek zárkával; akit a legkisebb 
szabálytalanságon rajtakaptak, veréssel büntették. Az ütések száma fokról fokra emelke-
dett – az elején kevesebbet, aztán többet mértek –, egy idő után a huszonöt bot teljesen 
mindennapos volt. Aki semmit sem csinált, az is huszonötöt kapott. Nem mindig csak 
seprűnyéllel, hanem bikacsökkel és néha vasrúddal is.”89 Nem Boldog Scheffler János – 
bírósági ítélet nélkül börtönbe vetett – vagy Boldog Bogdánffy Szilárd katolikus vértanú 
püspökök voltak egyedül azok, akik belehaltak a hírhedt jilavai földalatti börtönben, 
vagy Máramarosszigeten, vagy Nagyenyeden és a többi román börtönben elszenvedett 
válogatott kínzásokba és a szándékosan kegyetlenné alakított körülményekbe… Néhány 
év múlva ennek a Piteştiben, majd áthelyezésük után Szamosújváron kegyetlenkedő 
különítményes csoportnak a tagjait kivégezték. A legfelső és egyéb vezetők – maradtak 
érintetlenül…

A börtönök iszonyatos túlzsúfoltsága és a megszigorított szabályok a fogvatartot-
tak számára mindenütt elviselhetetlen kínokat okoztak. Románia nem volt olyan óri-
ási tömegű rab fogva tartására berendezkedve, mint amennyit a kommunista diktatúra 
eszeveszetten ontott magából. „Az 1800-ban épült szamosújvári börtön első percben 
olyannak tűnt, mint egy nagy halotthamvasztó. Emeletenként körbefutó folyosók, s az 
ajtók mögött a szenvedés és a halál. A nagyüzemi embertiprás vad sodrásaiba kerültünk” 
– írja Csiha Kálmán emlékező.90 A 3–4 emeletes priccseken-ágyakon ketten egy ágyban 
feküdtek a rabok; sok börtönben óriási termekben – fekáliákkal teli küblik bűzölgése 
közepette – zsúfoltak össze sok tucat embert. Higiéniai célú papír nem volt, semmilyen 
papírt nem használhattak, mert írni, üzenetet küldeni szigorúan tilos volt. (A romániai 
börtönökben egészen 1989 decemberéig akár agyonveréssel is büntethették azt, akinél 
egyetlen darabka újságpapírt, valamilyen nyomtatott szöveget találtak.91) Egy ötször 
négy méteres szobába bezsúfoltak negyven embert. A rabok felosztották egymás között, 
hogy ki melyik éjszaka alszik a betonpadlón úgy, hogy ketten, egymással szemben, ha-
nyatt fekve, gúlaszerűen, felemelt lábakkal és összetett talpakkal alszanak – helytakaré-
kosság miatt. Akiknek nem jutott hely, azok álltak. Következő éjszaka rájuk került a sor, 
hogy aludhassanak. Több mint egy hónapig álltak, ültek felhúzott lábakkal, s aludtak a 
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leírt módon a rabok: betonpadlón, télen, fűtés nélkül. Ezek az emberek, ha túlélték az 
ilyen börtönkörülményeket, maradandó betegségeket szereztek. Más helyiségben nyolc-
vanan voltak, a benne található egyetlen, középen elhelyezett vécére sorszámot kapott 
mindenki, hogy hányadikként használhatja. A híg levest is kettes turnusokra osztva, 
ugyanabból a mosatlan csajkából ehették egymás után meg. Amíg az első csoport evett, 
a második nézte és sürgette az evőket. Az első csoport habzsolt, hogy minél hamarabb 
kerüljön sor a másodikban lévő rabtársaikra.92 Piteştiben a fogvatartottak négykézláb, 
evőeszköz nélkül, mint az állatok voltak kötelesek kilefetyelni-kihörbölni az „ételt” a 
csajkából. Nem egy hajdani rab visszaemlékezésében olvashatunk a börtönviszonyok 
között átvészelt májgyulladásról, sárgaságról,93 a kényszermunkatáborban túlélt súlyos 
vérhasról és hastífuszról.94 Sokan belehaltak az említett betegségekbe. Volt olyan rab, 
akinek az embertelen kényszermunka, a szörnyűségek és az éhezés után megváltás lett 
volna az, ha bekerülhet a rabkórházba vagy a betegszobára, s ezért a könyörgésére, az őt 
megszánó, neki segíteni akaró – maga is rab – börtönorvos egy egyszerű tányércserével 
szándékosan megbetegítette tífusszal.95 1949-től a letartóztatottakat és elítélteket teljes 
elszigeteltségben kellett tartani; ezenkívül az éheztetés és az orvosi ellátás megtagadá-
sa – a mindennapos fizikai kínzások, verések, megalázások, kegyetlenkedések mellett 
– megengedettek voltak.96 A kényszermunkán sem adtak rendes ételt a raboknak, hogy a 
fizikai erejüket – mint az állatok esetében – jól kihasználhassák. Lényegtelen szempont 
volt ugyanis az „elhullás”, és bőven volt utánpótlás… A magyar rabok gyakorta többszö-
rösen ellenséges közegben voltak: a magyar elítéltek számára a román börtönhatóságok 
embertelensége mellett a román rabtársak gyűlöletét is el kellett viselniük a cellákban, 
ahol olykor hazafias érzülettől fűtött román férfiak vállalták a verőlegény szerepét a 
közellenségnek tekintett magyar rabokkal szemben; „a román fegyintézetekben tilos 
volt magyarul beszélni, azért, hogy minden magyar mindig megbüntethető legyen”.97 
A lélek nyugalmát felkavaró belegondolni abba, hogy mi mindent tehettek egy felnőtt, 
tanult férfiemberrel, aki belebolondult és ténylegesen elmeháborodottá lett a kínzások 
következményeként.98 Azt is szívszorító elképzelni, amikor egy ártatlanul bebörtönzött 
magyar ügyvédet a börtönben megvakítanak, majd vakon még öt évig fogva tartanak 
– ítélet nélkül! Végül szabadon engedik, s a kifosztottak és meghurcoltak életét élheti 
haláláig, még húsz évig – nyomorban, vakon.99 Az említett borzalmas tragédiák Márton 
Áron gyulafehérvári római katolikus püspök perében,100 a vele együtt elítélt néhány tár-
sával történtek meg. Az ilyen és ehhez hasonló, sok esetben ítéletek nélküli névtelen 
meghurcoltak, ahogyan láttuk, nem növelik a hivatalosan „elismert levéltári” és a sta-
tisztikai számadatokat… Nem maradt ugyanis nyomuk, sokszor csak az emlékezetben.

Márton Áront és társait – Szász Pált, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület volt 
elnökét; Kurkó Gyárfást, a Magyar Népi Szövetség volt elnökét; Venczel Józsefet101, 
volt egyetemi tanárt; Lakatos Istvánt, volt szociáldemokrata politikust, volt parlamen-
ti képviselőt; gróf Teleki Ádámot, az Erdélyi Gazda volt főszerkesztőjét; Korparich 
Edét, a Kaláka Szövetkezeti Központ volt elnökét; Bodor Bertalant, a Kolozsvári 
Takarékpénztár és Hitelbank volt igazgatóját – hazaárulás és összeesküvésben való 
részvétel vádjával ítélték az 1951. július 30-án kezdődött, a bukaresti katonai bíróságon 
lefolytatott koncepciós perben súlyos büntetésekre. Márton Áront magát, tíz év szigorí-
tott börtönre és életfogytiglani kényszermunkára.102 Ugyanekkor, 1951 szeptemberében 
fogták perbe és ítélték el Pacha Ágoston, Boros Béla és Joseph Schubert római katoli-
kus püspököket is egy másik konstruált, előre eltervezett koncepciós perben. „Az ítélet 
kihirdetése után Márton Áront azonnal láncra verték. Egy vastag lánccal összekötötték 
a jobb kezét a bal lábával. Nyolc nap múlva az elítélteket a nagyenyedi börtönbe szállí-
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tották. Indulás előtt levették a püspökről a láncot és csavaros bilincset tettek a két csuk-
lójára, és a csavarral úgy összeszorították a két kezét, hogy azonnal összedagadt. Nem 
tudott sem enni, sem vizet inni. Az utazás három nap és három éjjel tartott, mert a vagont 
több állomáson lecsatolták. Ez idő alatt a szociológus, társadalomkutató Venczel József 
itatta és vitte vécére.”103 Amikor megtudták, hogy Márton Áron gyomorfekélyben szen-
ved, direkt olyan ételeket adtak neki, amitől vért hányt.104 Az ártás apró, kis „örömteli” 
pillanatai az „egyetlen uralkodó politikai nézet” (és az „egyetlen uralkodó nemzet”)105 – 
erőszakos megteremtésén munkálkodó pribékek, az aljas és gyáva, haszonleső szolgák 
számára. Közöttük természetesen magyarok is voltak. Ugyanilyen „örömteli” pillanat 
lehetett a börtönőrnek az, amikor a rab – a jól teljesített kényszermunkáért – több év 
után csomagot kaphatott a családjától, s a csomag tetején, amit az őr bonthatott fel, egy 
lefordított kis fénykép volt. A rab kérte, hadd vethessen egy pillantást rá, hadd fordíthas-
sa fel, hogy lássa, hogy megtudja végre, hogy fia van-e vagy lánya, mert az elítélésekor 
három hónaposan állapotos feleségéről hosszú börtönévek múltán sem tudta, milyen 
nemű gyermeknek adott életet – ám az őr a fényképet szó nélkül összetépte és eldobta.106

Az emlékezetet Romániában is szerették és szeretik – az opportunista „ne bolygassuk 
a múltat, előre nézzünk” szlogenek égisze alatt – inkább nem háborgatni, mi több: elfe-
lejteni. A bűnökkel való szembenézés: a gyilkosoknak és a felelősöknek, az olajozottan 
működő gépezet legapróbb kis láncszemeinek is a megnevezése107 és erkölcsi elítélése 
ugyanis csak bátorsággal, egyenes gerinccel, szilárd jellemmel és nem utolsósorban ma-
kulátlan múlttal lenne kivitelezhető… Ennek akár csak részleges hiányában is sokszor 
kifizetődőbb hallgatni és felejteni. Romániában is jobbára elmaradt az a lelki elégtétel, 
bocsánatkérés, amit a számtalan üldözött – élő és mártírhalált halt áldozat – megérde-
melt volna. Dobai István, hajdani elítélt megnevezett egy volt „janicsárt”: „Voltak ma-
gyar szekusügynökök besúgók, spiclik provokátorok… […] Csak egy ártalmas magyar 
szekusmegbízott nevét említem. Nemcsak, mert ez tényleg galádul viselkedett a bör-
tönben is, utána is, hanem azért, mert ő maga is elismerte a szekuritátéhoz fűződő kap-
csolatát, amikor erdélyi üldözött, magyar mártírként Magyarországra kiszökött: Varró 
János. Isten bocsásson meg neki!”108 Bodor Ádám író, hajdani, fiatalon elítélt rab szavai 
is ennek a morális elégtételnek és erkölcsi igénynek a hiányát érzékeltetik: „Ma is össze-
szorul a gyomrom, amikor hallom őket nyilatkozni, kommunista elnyomásról beszélni, 
mintha soha semmi közük nem lett volna hozzá. A fordulat után illett volna őszintén el-
makogni néhány keresetlen szót e fiatalkori eltévelyedésről, amely azért túl a férfikoron 
is eltartott. Azért térek ki erre, mert igenis létezett az elnyomás minden szakaszában mód 
arra, hogy egy morális lény a hatalom valamennyi csábításának ellent álljon. Anélkül, 
hogy ezzel halálos fenyegetésnek tette volna ki magát. Furcsa mód a tisztességesebb 
magatartásnak néha megvolt a jutalma.”109 Az utóbbi mondatról Tunyogi Csapó Gyula 
is eszembe jut, aki a románok és a magyarok, a szakmabeliek és a védencek, a különféle 
hitű, de olykor még a román kommunisták tiszteletét, elismerését és szeretetét is kivívta 
egyenes, hajlíthatatlan, a kapzsiságot és a hatalomvágyat nem ismerő lényével, csakis az 
erkölcs, a szakmaiság, a mély, belső hit által diktált cselekedeteivel. Nem anyagi jólét-
ben mérte az elkönyvelendő „sikereit” vagy a lelki megelégedettségét. Családjával – a 
kitelepítésből megjött, nincstelenné tett idős szülőkkel, felesége szüleivel, feleségével, 
valamint három lányával együtt – sokkal inkább nélkülözve, mintsem anyagi jólétben 
éltek, zömében Tunyogi Gyula keresetéből. A meg nem alkuvásra és az előnyökről való 
önként lemondásra Tunyogi Csapó Gyula Kozma Zsoltot110 – későbbi református teoló-
giai professzort – hozta fel példaként. Tunyogi védte korábban, a református kollégista 
gimnazistaként kommunistaellenes szervezkedésért börtönbüntetésre ítélt Kozmát. A 
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Duna-delta-csatornai kényszermunka rabságából hazatért, később a teológiát elvégző 
fiatal, tehetséges református lelkészt – Tunyogi elmesélése szerint – a püspök nem egy-
szer ki akarta küldeni külföldi értekezletekre, tanácskozásokra, de Kozma Zsolt soha 
nem akart menni. Végül Nagy Gyula püspök Tunyogit kérte meg arra, hogy győzze meg, 
vagy tudakolja meg elutasító magatartásának az okát. Tunyogi így emlékezett az interjú-
ban róla: „Én nem akarok! Nem mondta ki azt, hogy: ha elmentem, akkor nekem jelen-
tést is kell tenni… Ezért nem vállalt semmit! Ő ilyen szempontból a legtisztább ember 
a teológián… Ez tény. Pedig az apja, ugyancsak departamenti ajánlásra, és kinevezésre, 
olyan funkciót kapott, ami az egyházi törvények szerint ismeretlen: egyházkerületi fő-
felügyelő. Ilyen nincs is a statútumban! Mint ilyen, ellenőrizte a lelkészek prédikálását, 
ténykedését stb. Dicséretére váljék, sohasem hallottam, hogy az ő ténykedése folytán 
valaki „lebukott” volna utána… S aztán így lett teológiai professzor. A fia pedig, úgy 
látszik, ezt az előzményt sem vállalta… Úgy hogy ő megkezdte a legkisebb rangfoko-
zattal a teológiai ténykedését, és aztán professzor lett.”111

Romániában is, akárcsak Magyarországon, a rendszerváltás után mindenütt éltek 
még maguk a bűnösök, a bűnrészesek, vagy a leszármazottaik, és azok, akik simuléko-
nyan idomultak a kommunista diktatúrához, és annak fenntartásában tevékenyen részt 
vettek. Az erdélyi magyarok is végignézhették a volt kommunista vezérek, smasszerek, 
például a hóhér lelkületű volt bádogos, a szadista börtönparancsnok, a szamosújvári 
Petre Goiciu ezredes jólétben történő megöregedését, majd – mellén kitüntetésekkel – 
az életből való békés (?) elmenetelét; mint ahogyan Macskási Pál vérbíró is a „drága jó 
férj, édesapa, szomszéd, jó barát” minősítésekkel távozott az élők sorából. Sírja Erdély 
panteonjában, a Házsongárdi temetőben van – a nagy magyarok között…112 A kolozsvári 
magyar írók közül egyébként jó páran tanúságtételt tettek a román kommunista diktatúra 
mellett 1956. november 5-én (!), és elítélték „a reakció bűnös kísérletét”, melynek célja 
az volt, hogy „kiszakítsa Magyarországot a szocialista népek testvéri, nagy családjából, 
s ezzel megzavarja Európa békéjét”. Mély meggyőződéssel nyilvánították ki az aláírók 
azt, hogy: „Magyarország népének érdekében is cselekszünk, amikor a számunkra jár-
ható egyetlen utat követjük: felzárkózunk a Román Munkáspárt oldalán, mely orszá-
gunkban a szocializmus építésének és a lenini nemzetiségi politika megvalósításának 
élén jár.”113 A hatalomhoz való megalkuvó dörgölődzés gyakorlata – Dobai István keserű 
véleménye szerint – a református egyházat sem kerülte el. A „Református Egyházkerület 
is az ateista despotizmus kezébe került, oda helyezett embereik valósággal versenyt 
stréberkedtek az egyház ellenségeinek szolgálatában”114 – olvashatjuk. Ezt a fajta „ru-
galmasságot” Tunyogi is több helyen említi, konkrétumokkal, megtörtént esetekkel alá-
támasztva. A román állam részéről az a kísérlet, hogy a katolikus egyház a kommunista 
állam fennhatósága alá kerüljön, Márton Áron püspök és a számos bebörtönzött pap, 
püspök115 érdemeként sikertelen maradt. A katolikus egyház mögött ott állt Róma, és a 
romániai római katolikus egyház ott állt, megingathatatlanul Róma mögött. A protestáns 
egyházaknak (református, unitárius, evangélikus) is sokszor nehéz harcok, és – háttér 
megerősítés hiányában – gyakorta súlyos vagy enyhébb kompromisszumok árán sike-
rült önállóan megmaradni. Vásárhelyi János püspöknek az volt a meggyőződése, hogy 
a román görögkeleti egyház árnyékában, azzal nagyon jó viszonyt ápolva őrizhetik meg 
integritásukat. „A római katolikus és a görögkatolikus püspököket készítették ki, ez tény, 
míg a protestáns püspökökhöz nem nyúltak”116 – mondta Tunyogi. A kommunista dikta-
túra egyházellenes támadása valamilyen módon az összes egyházat sújtotta. 1956 előtt 
inkább a felső papságot vették célba, utána inkább az alsó papságon volt a sor. Csiha 
Kálmán így foglalta össze: „Nagyon sokat koholt, hazug vádak alapján ítéltek el. Aki 



34 KÖVENDY KATALIN: AZ ERDÉLYI KONCEPCIÓS PEREKBEN VÉDŐÜGYVÉD...

Valóság • 2017. július

veszélyesnek látszott hitéért, egyházi munkálkodásáért, társadalmi tekintélyéért, vagy 
egyszerűen beleesett a hálóba, azt elfogták. Az akták alapján nehéz lesz száz év múlva 
a valóságot kimutatni.”117

A korszak vallásos megújhodási mozgalma volt a reformátusoknál a bethánia. 
Magyarországról indult a mozgalom az 1900-as évek elején; Erdélyben is hamar köve-
tőkre talált. Szemléletük szerint az Isten Igéje a fő mértékadó, s a kor liberalizálódó élet- 
és vallásfelfogásával szemben a hitvalló, puritán református élet volt a céljuk, s ebben 
különös hangsúlyt kapott a szegények és elesettek megsegítése is. „A bethánisták nem 
isznak, nem dohányoznak, nem paráználkodnak” – összegezte a fő jellemzőiket Tunyogi, 
akit több ízben felelősségre vontak szakmai és politikai feljebbvalói a bethánisták ellen 
irányuló perekben vállalt védelme miatt. Ő minden beadványában, valamint a perekben 
elmondott védőbeszédek során az ártatlanságukat, azaz sem az államhatalomra, sem az 
egyházra nem veszélyes voltukat próbálta bizonyítani. Véleménye szerint igazi hitéletet 
élő csoport volt. Nagy szigorral lépett fel ellenük a hatalom 1956 után, s a református 
egyház a passzivitásával ebben hallgatólagos vagy olykor aktív partnere volt. Tunyogi 
több bethánistát védett, s ezek során nem sikerült meggyőznie Vásárhelyi püspököt, aki 
évek óta rossz szemmel nézte az általuk kifejtett egyházon belüli „szakadár munkát”, 
hogy az elítélésük ellen, vagy a büntetéseik enyhítése érdekében fellépjen.118 „Az egész 
egy Piroska-napi összejövetelből indult ki. A Piroska-nap ünneplése ürügyén összegyűl-
tek az erdélyi bethánisták egy szatmár megyei kollektív elnök lakásán, aki országos 
szinten ismételten kitüntetett kollektív elnök volt. […] Meglátogatta őket Búthi váradi 
püspök. Pár nap múlva az egész társaságot letartóztatták!”119 – mesélte Tunyogi. Búthi 
Sándor nagyváradi püspök 1947-től kezdődően, akkor még lelkészként, majd főjegyző-
ként együttműködött már a Securitate elődszervezetével is, s ilyen minőségben figyelte 
meg többek között a saját püspökét, Arday Aladárt; később, a hatvanas években a nem-
zetközi román propaganda egyik fő szószólója volt, a vallásügyi államtitkárság nagy 
megelégedettségére: mert aktívan és buzgón járult hozzá a rendszer megerősödéséhez. 
Mint ilyen, nem egy lelkész – többek között Sass Kálmán érmihályfalvi lelkész és a 
bethánisták – letartóztatásáért is felelős volt.120

Fekete János nyárádkarácsonyfalvi református lelkész, akit először három évre 
ítéltek a kolozsvári katonai bíróság Marosvásárhelyre kihelyezett tárgyalásán, majd 
az ügyész súlyosbítási kérelme után – Tunyogit „lehengerelve” – tizenöt évet kapott; 
Lőrincz János érmihályfalvi, majd a börtönbüntetés után magyarókeréki református 
lelkész; Szilágyi Sándor, Antal Sándor zoványi református lelkész voltak többek kö-
zött Tunyogi védencei.121 Utóbbi nem volt bethánista; az volt a bűne, hogy a nagyhéten 
tartandó táncmulatságról annyit mondott a gyülekezetnek, hogy: „Nagyhéten nem me-
gyünk táncmulatságba.” Ezért hét évet kapott. A bethánisták védelmét megnehezítette 
az, hogy – Tunyogi szerint – noha a református egyház alkotmányával (statútummal) 
teljes összhangban cselekedtek és éltek, a magyarországi vallástörténeti lexikon elítélő-
en szólt róluk, s ez kiváló indok volt a román államvédelmi hatóságok számára.122 Nem 
ez volt a magyarországi kommunisták egyetlen „segítségnyújtása” a román elvtársak 
magyarellenes tevékenységéhez. Tunyogi védte Köblös Endre református lelkészt is. 
„Szintén kiugró tehetségű lelkipásztor volt. Ha jól emlékszem, őt ítélet nélkül elvitték 
a csatornához is, és azután került bíróság elé. […] Hogy úgy mondjam, az átlagot jóval 
felülmúló, és magatartású ember volt.”123 – emlékezett Tunyogi Gyula az ’56 előtti, első 
büntetőügyei egyikének szereplőjére. Az ő védence volt Bisztrai Sándor sövényfalvai 
református lelkész; Tunyogi szerint „szintén egy nagyon tehetséges, sokoldalú, az egy-
házát építő, híveit gondozó lelkipásztor” volt, aki anyák napján tartott prédikációja so-
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rán elsírta magát a szószéken, mert nem sokkal ezt megelőzően halt meg az édesanyja. 
Ugyanerre a napra volt meghirdetve a kollektivizálási gyűlés a faluban. Az istentiszte-
letről kimenő embereket az aktivisták egyenesen a kolhozosítási gyűlésre akarták volna 
vinni, ők viszont inkább hazamentek. Másnap a lelkészt letartóztatták a mezőgazdasági 
kollektivizálás megakadályozásának államellenes tette miatt. Tunyogi a tárgyaláson, 
melyet szándékosan rossz időzítéssel, reggel nyolc óra helyett este hat órakor kezdtek 
meg, hogy az éjszakába nyúljon, elmondta, hogy az anyák napja olyan ünnepség nálunk, 
amelyen az ember elérzékenyülhet, főleg akkor, ha nemrég vesztette el az édesanyját. A 
lelkész tehát egyáltalán nem vádolható mindazzal, amit felhoztak ellene. A tanúk mind 
megerősítették a védelem érvelését, ám a Samson124 nevű olténiai százados vezette ka-
tonai törvényszék – ahogyan rendszerint, most sem vette figyelembe a védelem által 
felhozottakat –, három és fél évre ítélte a lelkészt. A falu, ugyanúgy, mint például Gudor 
Lajos aranyosgerendi lelkipásztor esetében, nem volt hajlandó betölteni a lelkészi állást, 
üresen hagyták a parókiát – megvárták a lelkészüket.125

Térjünk vissza pár évvel korábbra: a hazaárulással vádolt dr. Csőgör Lajosék el-
len akkor indítottak pert, amikor Magyarországon Rajk László ellen indult koncepci-
ós per. Ez egyfajta plusz löketet adott a román pereknek is. 1949-ben letartóztatták, 
majd, majd 1952-ben perbe fogták Csőgör Lajost, a marosvásárhelyi Orvostudományi 
és Gyógyszerészeti Intézet volt rektorát, volt alispánt, Jordáky Lajost, egyetemi ta-
nárt, Demeter Jánost, jogi professzor egyetemi tanárt, és Balogh Edgárt, a Bolyai 
Tudományegyetem volt rektorát, valamint még egy orvostanhallgatót, akit államellenes 
kijelentéseiért kezdetben az említettekhez társítottak. Marosvásárhelyen nem volt ügy-
véd, aki elvállalta volna Csőgör Lajos védelmét, ezért a felesége elment Kolozsvárra és 
Tunyogi Csapó Gyulát kérte fel a férje védelmére. Tunyogi pedig elvállalta az ügyet. 
„Amikor hozzám jött Csőgörné, és kért, hogy vállaljam el a férje védelmét, azt mond-
tam: hát Vásárhelyen nagyon jó ügyvédek vannak, miért nem választ onnan védőt? 
Lehet, hogy ott lesz a tárgyalás! Megmondom őszintén – mondja Csőgörné –, hogy senki 
sem vállalta el a férjem védelmét. Ezek után én nem tagadhattam meg Csőgör védelmét, 
akivel együtt dolgoztam, és akit már akkor is nagyra értékeltem, mint derék, megbíz-
ható, igaz barátot.”126 – olvasható az interjúban. Ebben a perben, ugyancsak a vádlott 
feleségének felkérésére, Tunyogi védte Demeter Jánost is.

A katonai törvényszéki pert a nagyváradi kezdés után áttették Bukarestbe, ahol a tár-
gyalás légköre már jóval durvább és ellenségesebb volt; ahol a védőügyvéd Tunyogit 
az őr félrelökte és majdhogynem megütötte, mert a vádlottakat, a teremből történő ki-
vitelükkor fejbólintással üdvözölte. A perben tanúskodott Venczel József is, aki Márton 
Áron püspök régi jó barátja, bizalmasa, és hat éven át cellatársa volt.127 Tunyogi elbe-
szélése szerint Venczel „csont és bőr volt. Civil ruhában volt, de teljesen szakadtan, ron-
gyosan. Már ez lesz az igazi tanú – gondolta az elnök, egy tábornok.” A tanú azonban 
rögtön a szembesítésnél lekommunistázta a vádlottakat, s Tunyogi szerint ez minden 
bizonnyal közrejátszott abban, hogy a legszigorúbban, a családjával való levelezését 
és találkozását teljesen meggátolva kellett teljesen végig letöltenie a kiszabott tizenegy 
éves büntetést.128 A megalázni vágyás, az ártás igénye és a gyűlölet mindig erőteljesebb 
volt a hatalom és a kínzók részéről azok irányában, akiket nem sikerült betörniük, akiken 
a méltóságot, a hitet, az erőt, a reményt, a szilárdságot, a meg nem alkuvást és meg nem 
hunyászkodást láthatták. Venczel is ilyen lehetett. A koncepciós perekben a bíróság úgy 
hamisította meg hamis tanúkkal a valóságot, olyan eszközökkel befolyásolta a per me-
netét, úgy kényszerítette ki a vallomásokat, ahogyan akarta, és olyan ítéleteket hozott, 
amilyeneket akart és előre eltervezett, s amelyekkel példát statuálhatott. A bíróság nem 
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vette tekintetbe Tunyogi Csapó Gyula védőügyvédnek azt a nemzetközi joggyakorlat-
ra hivatkozó érvelését, miszerint az 1945-ben elkövetett inkriminált cselekményeket 
nem tekinthették volna hazaárulásnak, mert a vádlottak akkor ugyanis még nem voltak 
román állampolgárok, hiszen csak az 1947. február 7-i párizsi békeszerződéssel lett 
Észak-Erdély román felségterület. „Egy vadember volt az elnök, belefojtotta az ember-
be a szót.”129 – emlékezett vissza Tunyogi Gyula a perre. Tunyogi azonban nem hagyta 
annyiban az elutasítást; egy beadványban leírta a védelem álláspontját, amely eljutott 
Groza egy magyar ismerőse révén Petru Groza államelnökhöz is, aki átnézte az anya-
got, igazat adott a védőügyvéd által leírtaknak, és intézkedett a vádlottak szabadlábra 
helyezéséről,130 ami 1955. május 27-én megtörtént. Utóbb, felülvizsgálati kérelem alap-
ján az illetékes katonai bíróság megsemmisítette az 1954. áprilisi ítéletet és 1956. június 
16-án kimondta a vádlottak büntetlenségét.”131 Ebben a perben végül tehát felmentés 
született, ami nem csak Tunyoginak köszönhető. Hasonló vádakkal, hasonló érveléssel, 
nem baloldali, Petru Grozával vagy más kommunista hatalmasságokkal nem régi keletű 
ismeretségben levő emberek súlyos, letöltendő börtönéveket kaptak.132 Csőgör Lajos 
így „csak” 1949–1955 között volt börtönben… A vád hazaárulás volt, „amely abból 
állt, hogy adatokat gyűjtöttek az itteni állapotok negatív voltáról, melyeket a magyar 
kormány révén, a párizsi béketárgyalásokon kívántak hasznosítani az erdélyi magyar-
ság javára” – emlékezett Tunyogi. – „Demeternél előhozták azt, hogy tárgyalt két angol 
újságíróval, és részletes információkat adott nekik a helyi állapotokról, negatív viszony-
latban. Jordákynál megint azt hozták fel vádként, hogy valakivel tárgyalt. Mindezek 
’45-ben történtek, és lám, mikor kerülnek bíróság elé…”133 Ugyanakkor fogták le az 
író, költő Méliusz Józsefet, aki évekig volt vizsgálati fogságban – ítélet nélkül. Tunyogi 
szerint szerb származása miatt próbáltak a jugoszláv vonalon elindulva összeesküvést 
koholni ellene.134

Nagyjából ezzel egy időben fogták le a Palocsay Zsigmond-féle fiatalokból álló 
társaság tagjait, amelyben a harmadéves egyetemista, a későbbi irodalomtörténész, 
műfordító, Ady-kutató Bustya Endrét védte Tunyogi. A fiatalember megőrizte buda-
pesti látogatásának emlékeit, villamosjegyeket, és hasonló súlyú „dokumentumokat és 
bizonyítékokat” – a hatóság szerint természetesen azért, mert el kellet velük számolnia 
a megbízója felé. A diákságot – gimnazistákat és egyetemistákat – érintő több nagy pert 
konstruált a román kommunista diktatúra. A fiatal értelmiségiek összejöttek, olvastak, 
tájékozódtak, gondolkodtak, beszélgettek, a Házsongárdi temetőben magyar sírokat 
látogattak és gondoztak, a Református Kollégiumban meg akarták ünnepelni március 
15-ét, tizenhat-tizenhét éves gimnazista kamaszfiúk olvasmányélményeik alapján titkos 
baráti társaság(ok)ban konspirálva kommunistaellenes terveket szövögettek, elhintettek 
néhány röpcédulát stb. Súlyos börtönéveket kaptak ezekért az „államellenes” cseleke-
deteikért. Minden kommunista elnyomó hatalom igyekezett az elnyomásra ítélt nép 
értelmiségét (eszét és lelkét, lelkiismeretét) megsemmisíteni. A fiatalokkal szembeni 
kérlelhetetlen bánásmóddal a hatalom a jövő magyar értelmiségét akarta már csírájában 
megfojtani.

A hírhedt román állambiztonsági szerv, a Securitate az 1957–1959 között eltelt két év 
alatt 430 „ellenforradalmi szervezetet” leplezett le és számolt fel.135 A hatalom számára 
a magyarok ellen irányuló letartóztatásokra való újabb jó alapot 1956 romániai, erdélyi 
visszhangja szolgáltatott; a kíméletlen megtorló intézkedések 1957 után következtek el. 
Az erdélyi magyarságot számarányához viszonyítva többszörös mértékben sújtotta ez 
a büntetőhadjárat. A magyar forradalom hatására Erdély-szerte spontán szimpátiatün-
tetések, kommunista diktatúra ellenes akciók és szervezkedések folytak, diák- és egyéb 
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szervezetek alakultak és aktivizálódtak.136 A hatalom ezeket előre megtervezett állam-
ellenes szervezkedéseknek minősítette és teljes szigorral büntette. A rádió (csoportos) 
hallgatásáért, az onnan hallott események kommentálásáért, nyilvánosan tett nyilatko-
zatokért, bárminemű szimpátiamegnyilvánulásért, például november negyedikén gyász-
szalag viseléséért, a hírek továbbadásáért igen súlyos büntetéseket kaptak – rengetegen. 
Az evangélikus teológus hallgatók közül többen együtt hallgatták a rádió híradását a 
magyar forradalmi eseményekről, találkoztak magyarországi magyar egyetemistákkal, 
akikkel a kolozsvári egyetemi életükről és a magyar forradalomról beszélgettek. Pár hét 
múlva mindenkit letartóztattak, bíróság elé állítottak és elítéltek. Közöttük volt Kiss 
Béla későbbi püspök-helyettes, Mózes Árpád későbbi evangélikus püspök, Veres Károly 
evangélikus lelkész.137 Ebben a csoportban Tunyogi Csapó Gyula Bibó Béla teológus 
hallgatót védte, aki a letöltött börtönévek után nem is folytatta tanulmányait. Majd’ 
mindannyian sok éves börtönbüntetéseket kaptak, s a Duna-delta kényszermunkatábo-
raiban töltöttek hat évet az 1964-es amnesztiával történő szabadulásig.

Ekkor sok olyan rab is szabadult, akik tíz évnél több időt voltak rabságban az ötvenes 
évek elejétől; például Jakab Antal gyulafehérvári teológiai tanár, későbbi gyulafehér-
vári püspök, aki negyvenkét éves felnőtt férfi korától ötvenöt éves koráig volt román 
megsemmisítő börtönökben. Csiha Kálmán későbbi aradi református püspök is ezzel 
az amnesztiával szabadult. Tunyogi így beszélt róla: „klasszikus példája annak, hogy 
akartak félretenni tehetséges embereket. Ő aradi segédlelkész volt. Egy Elekes nevű, 
valami titkos szervezetben résztvevő ember kért nála bebocsájtást. Csak annyi bűne 
volt Csihának, hogy szállást adott neki, és kikísérte az állomásra. Ezért kapott tizenöt 
évet…”138 Csiha Kálmánnak a szülei is kitelepítettek voltak, így korábban a fiatal fiú 
nincstelenül, szülők nélkül élt; fizikai munkaereje révén szerzett kevéske pénzzel fejez-
te be a gimnáziumot és végezte el a teológiát, míg a szülők – javaiktól megfosztottan, 
gyermeküktől és a szülőföldjüktől távol – az internáltak nehéz életét élték. Találkozniuk, 
érintkezniük tilos volt.139 Bodor Ádám író édesanyjának sem lehetett könnyű az a lelki 
teher és szenvedés, melyet először a férjének, a Márton Áron-per elítéltjének, majd nem 
sokkal később a harmadikos gimnazistaként ugyancsak elítélt fiának a bebörtönzése rótt 
rá. Venczel Józsefnek a feleségét – négy gyerek édesanyját – is letartóztatták, hogy vallo-
mást csikarjanak ki férjétől ugyanebben a perben. Sass Kálmán, érmihályfalvi kivégzett 
lelkész feleségétől és gyermekeitől teljes vagyonelkobzással mindenüket elvették, majd 
1959-ben az egész családot Románia délkeleti részére, a Baraganba deportálták, a már 
ismertetett körülmények közé. Az 1964-es amnesztiával szabadultak meg ők is a román 
pokolból.140 Az áldozatokat és a terror mértékét soha nem csak a halálozások számával 
és a bebörtönzések statisztikai adataival kell mérni és alátámasztani: minden meghurcolt 
és minden hozzátartozó – feleség, férj, szülők, nagyszülők –, minden apa vagy apa-anya 
nélkül felnövő, az iskolában a tanárok és a társai által megalázott és kigúnyolt gyerek 
lelki szenvedése; mindannyiuk bánata, félelme, aggodalma, rettegése, egyedülléte, oly-
kor reménytelensége, valamint a látott és az átélt vagy akár csak a hallott borzalmakból 
származó lelki sebek fájdalma is hozzáadandók az égbekiáltó bűnök lajstromához, ame-
lyet a kommunista diktatúra hívei követtek el ártatlan emberek milliói ellen.

Tunyogi Gyula párszor kellemetlen helyzetbe került védőügyvédi munkája miatt. 
Valójában minden egyes politikai perben történő védése igazi veszélyeket jelentett, mert 
egy erkölcstelen és kiszámíthatatlan hatalom esetében igaz az, hogy bárkivel, bármikor, 
bármi megeshet, és Tunyogi Csapó Gyula nemhogy kivétel nem volt, de a hatalom látó-
terének kellős közepén, mintegy reflektorfényben tevékenykedett. Ő maga „kínosnak” 
nevezte azt az esetet, amikor Bencze József zaláni református lelkészt védte, akit 1959-
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ben tiltott fegyvertartásért fogtak le – immár másodjára. Védőként a kolozsvári katonai 
törvényszék Marosvásárhelyre kihelyezett tárgyalásán Tunyogi a ne bis in idem, azaz 
arra a klasszikus jogban szereplő doktrínára hivatkozott, mely szerint nem lehet valakit 
ugyanazért a tettéért kétszer elítélni. Bencze lelkészt ugyanis két évvel korábban egy-
szer már elítélték tiltott fegyvertartásért. Ez alkalommal azonban hozzátettek még egyéb 
vádakat is; rendszerellenes kijelentést, s a fegyvert katonai fegyvernek minősítették. Az 
ügyész azon nyomban felfüggesztette a tárgyalást, amint Tunyogi ezzel az érveléssel élt, 
majd kilátásba helyezte, hogy Tunyogit az ügyvédi székből azonnal átültetik a vádlottak 
közé. Így emlékezett az esetre: „A bíróság egyórás szünetet rendelt el. Biztosra vettem, 
hogy ezalatt jön a rendőr, és elvisz. Kitántorgok a tárgyalóteremből, és egyszer csak ket-
ten két oldalról karon fognak. Kollega úr ne féljen, amit tett, az jogi érv volt. Itt voltunk 
a hallgatóság között. Ne aggódjon. Hát, látom, hogy Vulcan, az igazságügy-miniszter 
káderese, és Zeimann, bukaresti ügyvéd, aki abban az időben az ügyvédek inspektora 
volt. Ők eltűntek. Egy óra múlva folytattuk a tárgyalást, és mintha mi sem történt volna, 
a pap tizenöt év börtönt kapott…”141 Ezután Tunyogit fegyelmi bíróság elé állították, 
Bukarestben tárgyalták az ügyét a Legfelsőbb Fegyelmi Bizottság előtt, majd büntetés-
ként négy hónapra Sármásra helyezték. Az ügyvédek ténykedését egy ellenőrző bizott-
ság is figyelte a Szekuritátén kívül; tényeket gyűjtöttek az esetleges „rendszerellenes” 
megnyilvánulásaikról. Tunyogit a Bencze-ügy, a bethánisták és más egyházi emberek, 
valamint egy román pap gyilkossággal vádolt fiának a védelme során kifejtett ügyvédi 
tevékenysége miatt akarták kizárni. Felmentését, illetve a bizottság által kiszabott eny-
he büntetését megfellebbezte az ügyvédi kollégium – volt vasgárdista – elnöke, akinek 
vezetésével addigra már a zsidó származású ügyvédeket – cionizmus vádjával – mind 
kizárták.142 Végül Tunyogit nem zárták ki. A gyomorfekély súlyosbodásához az ilyen 
esetek bizonyára hozzájárultak.143

Emlékezetes volt a Dávid Gyula elleni perben való védése is. Itt is a család felkérésé-
re vállalta a védelmet. Dávid Gyula édesapja évekig rektor volt a Protestáns Teológián, 
Vásárhelyi püspök halála után püspökhelyettesként a püspökjelöltek között volt, de 
Bukarest – a rendszer ellenségeként hét évre elítélt, éppen börtönben lévő fiára való hi-
vatkozással – ezt nem engedte. A püspököt – amely az élet végéig tartó tisztség – csakis 
az egyházkerületi közgyűlés és a presbitériumok választhatták (választhatják) meg a re-
formátus statútum szerint. 1949-től a bukaresti vallásügyi államtitkárság azonban már a 
jelölések előtt megmondta az egyházkerület vezetőségének, hogy ki az, akit a párt majd 
jóváhagy. Ifjabb Dávid Gyula irodalomtörténészt 1957 tavaszán tartóztatták le. 1956 
novemberében, ahogyan már azt megelőzően is, kivitte az egyetemista diákjait, ezúttal 
halottak napján a Házsongárdi temetőbe, hogy a magyar irodalom nagyjainak sírjához 
kegyelettel ellátogassanak. Nem szított tüntetést, de természetesen ő is, mint az egyete-
mi diákság és a jóérzésű emberek többsége, rokonszenvezett a magyar forradalommal. 
A mécsesektől világos temetőben egy másik temetői csoportból Bartis Ferenc – magyar 
szakos egyetemi hallgató, a későbbi író, költő, halálra, majd életfogytiglanra ítélt rab, 
aki szintén az 1964-es amnesztiával szabadult – elszavalta Reményik Sándor sírjánál a 
költő egyik versét, ezután többen elénekelték a Székely himnuszt. A román (kommu-
nista) állambiztonság és a politikai vezetés, annak ellenére, hogy Kádárék nem egyszer 
határozottan kinyilatkoztatták azt, hogy a magyarok egyáltalán nem tartanak igényt 
Erdélyre, és a népek barátsága, a szocialista testvériség és az internacionalizmus jegyé-
ben a román elvtársakkal együtt kívánnak menetelni a szocializmus útján és harcolni az 
imperializmus ellen, beteges paranoiával rettegett attól, hogy a magyarok vissza akarják 
venni Erdélyt Romániától.
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Dávid Gyula letartóztatásakor a kihallgató szekuritátés tiszt, mivel nem sokkal koráb-
ban az akkoriban egyetemi tanársegéd Dávid Magyarországon járt, megkérdezte tőle, 
hogy milyen utasításokat kapott Nagy Imrétől (!) a Romániába való visszatérése előtt. 
A kihallgatáson Dávid Gyula mindenféle – a gazdasági, politikai, kulturális, irodalmi 
és tudományos életre, az egyetem helyzetére vonatkozó – kérdésre őszintén válaszolt. 
Arra nagyon vigyázott, hogy senki másnak ne ártson; neveket nem mondott.144 „Tunyogi 
Gyula elolvasta a nyilatkozataimat, a nyolcvan oldalt kitevő jegyzőkönyvet, akkor a 
fejéhez kapott, és azt mondta, képtelenség… mi mindent összevissza nem beszélt ez az 
ember!” – emlékezett Dávid Gyula egy vele készített interjúban.145 „Dávid Gyula eseté-
ben tizenhét vádpontot írtak a terhére, mind a tizenhét vádpont alóli felmentését kértem, 
azon a címen, hogy a perrendtartás szerint, nem számítható bizonyítottnak a vádlott bű-
nössége, ha csak a vádlott beismerésén alapul, és nem párosul egyéb bizonyítékkal is.” 
– emlékezett vissza Tunyogi.146 Ugyanígy emlékezik a perre Dávid Gyula is: „Tunyogi 
Gyula […] a június 13-i ítélethirdetéssel végződött tárgyaláson védőbeszédében azzal 
próbált menteni, hogy a perrendtartásra hivatkozott, amely szerint a vádlott önmaga 
ellen tett vallomása csak akkor érvényes, ha azt a vád tanúkkal tudja igazolni. Ilyen ta-
núk és tanúvallomások pedig az én dossziémban sehol sem voltak.”147 Tunyogi mind a 
tizenhét vádpontot megdöntötte; bebizonyította, hogy a temetőgondozás, amelyet Dávid 
Gyula az egyetem vezetésének a megbízásából hajtott végre a diákjaival, nem számít 
bűncselekménynek, mint ahogyan a vádlottnak az a kijelentése sem, amellyel a magyar 
forradalommal kapcsolatban a szovjet csapatok kivonásának lehetőségéről szólt, hiszen 
október 31-én a TASZSZ (szovjet hírügynökség) megjelentetett egy kommünikét, hogy 
a szovjet államvezetés elrendelte a szovjet csapatok Magyarországról való azonnali ki-
vonását. Ha tehát valaki azt mondta, hogy „a szovjet vissza fog vonulni”, nem követett 
el bűncselekményt, mert íme, a hivatalos közlemény. A tárgyalás után félt Tunyogi, 
hogy baja esik e kitűnő védelem miatt, de szerencsére nem lett következménye. Jobban 
mondva nem akkor. Dávid Gyulát – akinek a perét más tanársegéd társak és Páskándi 
Géza író pereivel148 tettek egy közös, csoportos perbe –, hét évre ítélték el, amit le is 
ült. Szabadulása után később őt nem rehabilitálták, hanem újratárgyalták az ügyét, s a 
Tunyogi által korábban felhozott érvek ekkor már működtek: megkésve felmentették a 
vádak alól…149

Az 1956 utáni magyarellenes és elsősorban értelmiségellenes román kommunista 
megtorlások a nagy, csoportos hazaárulási perekkel érték el (egyik) csúcspontjukat. 
Trianon, majd a II. világháborút követő békék után a döntéshozók úgy gondolták, hogy 
helyénvaló és jó megoldás közel három és fél millió magyart idegen államok és nemze-
tek fennhatósága alá helyezni, és a magyar etnikumot, immáron kisebbséget a saját volt 
földjén – annak minden maradandó nyomával –, a saját kultúrájában, a saját nyelvében 
nem háborítatlanul és nem békében (meg)hagyni. Erdély-kérdés létezett, bármennyire 
is gondolta úgy a román hatalom Trianon óta, hogy a legjobb megoldás a „nem létező” 
kérdés rendezésére az, ha lehetőleg minden emléket és azoknak a hordozóit (embereket, 
épületeket, emlékműveket, neveket, városokat, falvakat stb.) drasztikusan elpusztít, 
félreállít, eltöröl. Több tervezet született magyar gondolkodók tollából Erdély jövőbeli 
sorsára vonatkozóan, pl. a lakosságcserével történő magyarok és románok közötti igaz-
ságos megosztásra, vagy a Sass Kálmán által elgondolt, kantonális alapon létrehozott ál-
lam megteremtésére; vagy egy eljövendő többpártrendszerű országról álmodoztak; vagy 
a magyar történelemben nem újdonságnak számító konföderációs elképzelésekkel álltak 
elő, mint Szoboszlay Aladár a „Confederatio” című dolgozatában.150 Ezek – valójában a 
gondolkodás! – mind súlyos bűnnek, hazaárulásnak számítottak. És a gondolatbűnökért 
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is, nemcsak a tettekért, azaz a gondolatok terjesztéséért – iszonyatos büntetéseket szab-
tak ki. A monstre kirakatperekkel – a Szoboszlay-perben közel 200 embert tartóztattak 
le – egyértelműen a magyarok megfélemlítése és a magyar etnikumú kisebbségben foly-
tatott tudatos és kegyetlen rombolás volt a cél. Az 1956-os magyar forradalmat megelő-
zően létrejött szervezetek és csoportok vezetői, tagjai és az ő ismerőseik estek áldozatul: 
többek között a Szoboszlay Aladár katolikus pap és a báró Huszár József földbirtokos 
vezette „Keresztény Dolgozók Pártja”, a Sass Kálmán érmihályfalvi református lelkész 
vezette „érmihályfalvi csoport”, valamint Dobai István kolozsvári jogász „magyar ellen-
zéki hálózata”. A Szoboszlay-ügyben 57, a Sass Kálmán-ügyben 31, a Dobai-ügyben 9 
embert ítéltek el. A Szoboszlay-perben 10, míg a Sass Kálmán-pert követően 2 halálos 
ítéletet hajtottak végre 1958 szeptemberében és decemberében.151

Dobai István, birtokos családból származó nemzetközi jogász a sógorával, Varga 
László, marosvásárhelyi református lelkész közreműködésével 1956 tavaszán egy közel 
harmincoldalas tervezetet készített, amelyben Erdély rendezésére egy lakosságcserével 
kivitelezett igazságos megosztást javasolt. Az erdélyi magyarok jogfosztottságának 
orvoslását törvényes keretek között képzelte el. Hasonló elgondolással élt már a re-
formkorban Wesselényi Miklós is, aki olyan népességcserére tett javaslatot, amelyben a 
románok között élő magyarok helyet cserélnének a magyarok között lakó románokkal.152 
Dobaiék a román hatóságokhoz, majd később az ENSZ-hez akarták eljuttatni ezt a me-
morandumot, hogy a magyar forradalom után a napirendre kerülő „magyar kérdés”153 
tárgyalásakor a döntéshozók ismerjék az erdélyi helyzetet is. Dobaiék tervezetét, az 
„ENSZ-memorandumot” – szűk körben – elolvasták a barátai, rokonai, akik vélemé-
nyezték, és ezzel a segítségére voltak. Dobai többször beszélt Márton Áron püspökkel; 
letartóztatása is a kolozsvári pályaudvaron történt az utolsó gyulafehérvári látogatása 
után. Nyilvánvaló, hogy Márton Áront, Dobait és társait is figyelték az államvédelmi-
sek; a rengeteg beépített spicli segítségével, ahogyan nálunk is, hatékonyan működött az 
államvédelem. 1957 márciusában nemcsak a szerzőket és a véleményezőket tartóztatták 
le hazaárulás vádjával, hanem azokat is, akiknek tudomásuk volt az írásról, de nem tet-
tek feljelentést; Dobai István másik sógorát, Nagy József földbirtokost, aki a börtönben 
rövid időn belül meghalt, ahogyan belehalt a román börtönkörülményekbe a per egy má-
sik vádlottja, a zilahi ügyvéd, Kertész Gábor is. Nagyról így emlékezett Tunyogi: „Nagy 
Józsefnek nagyon kis köze volt a cselekményhez. Azt hiszem, hogy ő inkább azért ke-
rült bele, mert földbirtokos volt. […] Nem emlékszem arra, hogy nála különösen súlyos 
tényálladéki elem lett volna.”154 A vádlottak mind magyarok voltak, értelmiségiek, lelké-
szek, birtokos családból származók: Gazda Ferenc, tanár, Komáromi József, tanár; Nagy 
József, földbirtokos, a Horthy-korban polgármester; Dobri János, kolozsvári református 
teológiai tanár; László Dezső, kolozsvári református esperes, korábban az Erdélyi Párt 
prominens alakja, 1941–1944 között magyarországi parlamenti képviselő.155 A „legjobb” 
összetevők a halálos ítéletet ezúttal nem alkalmazó, ám életfogytiglannal és hosszú 
évekkel büntető Macskási vérbíró számára. Az ügyész első fokon „csak Dobaira, és 
Vargára kért halálos ítéletet, de a bíróság nem szabott ki halálos ítéletet”.156 Dobai Istvánt 
és Varga Lászlót életfogytiglani kényszermunkára és 10 év börtönre; Komáromi Józsefet 
25 évi kényszermunkára és 8 év börtönre; Kertész Gábort 25 évi kényszermunkára és 10 
év börtönre; Bereczki Andrást 15 év kényszermunkára; Gazda Ferencet 10 év nehézbör-
tönre és 12 év börtönre; Nagy Józsefet 5 év nehézbörtönre; Dobri Jánost 6 év börtönre; 
László Dezsőt 5 év börtönre ítélték; László kivételével mindenkit vagyonelkobzásra 
is.157 A per során kiszabott büntetések indoklásában a vádak között ilyen cselekedetek 
szerepelnek: társadalmi rend elleni felbujtás, a Román Népköztársaság belső és külső 
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biztonsága elleni tevékenység, hazaárulás, veszélyt hozhatott volna az állam biztonsá-
gára, izgató és propagandatevékenység, nyíltan szolidarizált a magyarországi ellenforra-
dalmárokkal, fel nem jelentés, tiltott kiadványok tartása, társadalom elleni áskálódás.158

Tunyogi Csapó Gyula a Dobai-per két vádlottjának védelmét látta el: Varga László és 
Dobri János református lelkészek voltak a védencei; utóbbit már harmadik alkalommal 
védte. „Dobri esetében nem volt igazolt az, hogy ő is olvasta volna a memorandumot! 
Nála csak ebből kifolyólag valami kompromittáló iratokat találtak. Már akkor ismert 
volt az Egy mondat a zsarnokságról.159 Talán ezt találták meg nála…”160 – mondta el 
Tunyogi Gyula. A perben Dobri védelmére hozta fel azt, hogy beismerő vallomást tett, 
hogy nem volt jelen azon az ominózus István-napi összejövetelen, ahol Dobaiék a me-
morandumot baráti körben ismertették és megtárgyalták, s hogy a „memorandumot a 
román kormányhoz intézték volna! Ez nem meríti ki a hazaárulás tényét, mert nem men-
tek külföldre vele!”161 Varga László a magyar forradalom napjaiban éppen Budapesten 
tartózkodott, így 1956. október 23-tól november 3-ig szemtanúja volt a történéseknek. 
Hazajőve forradalmi lapokat, kiáltványokat, röpcédulákat csempészett át a határon. 
Ezeken a hazaáruló tetteken kívül felhozták ellene azt, hogy magyarországi tartózkodása 
alatt beszélt Németh Lászlóval, Tamási Áronnal, Ravasz Lászlóval, Bibó Istvánnal.162 A 
védelem során „legfeljebb csak azzal jöhettem, hogy őszinte volt, és mindent feltárt a 
nyomozó szervek előtt, tiszta lappal áll a bíróság előtt, mert semmit sem hallgatott el. 
Aztán Varga Dobai sógora volt, tehát családtag, ezért volt tudomása a memorandum-
ról.”163 – folytatta Tunyogi.

A nagy perben – magyar és román ügyvédek – többen látták el a védelmet, tudato-
san megtervezve és kivitelezve az ügyvédek közötti hatékony együttműködést, hogy 
ismerjék a per anyagait, az ún. iratcsomókat, periratokat, a jegyzőkönyveket, vagy hogy 
megtudják, hogy hol lesz a tárgyalás, ki lesz a bíró, az ügyész. Dobai Istvánt egy bu-
karesti román ügyvédnő, Zenobia Pavelescu védte. Tunyogi igen jó véleménnyel volt 
róla: „Egy meleg lelkű, jóérzésű asszony volt, aki ’40 előtt a hadbíróságon nem egy 
magyar védelmét látta el! Ezt az ügyvédnőt azért választottuk, mert bukaresti lévén – 
mivel számítottunk a bukaresti tárgyalásra –, nem volt közömbös, hogy megtudjuk a 
tárgyalás időpontját, mert idézést az ügyvédeknek sohasem küldtek! […] Tudva, hogy 
ő Bukarestben gyakorló ügyvéd, lehet, hogy talán éppen én ajánlottam, annak tudatá-
ban, hogy úgy is Bukarestbe kerül másodfokon az ügy, ezért már eleve onnan is kér-
jünk fel ügyvédet. Így az ott kialakult légkörről is inkább tudunk tájékoztatást kapni, 
mintha mindnyájan csak Kolozsvárról valók vagyunk. Én őt többször fel is kerestem 
Bukarestben.” – emlékezett Tunyogi Csapó Gyula.164 Bereczki Andrást Camil Jiteanu, 
volt törvényszéki bíróból lett ügyvéd védte, később Tunyogi Csapó Gyula szerkesztette 
a kegyelmi kérvényét és a felülvizsgálati kérvényét, hogy alaptalan a hazaárulás bűn-
cselekményt a terhére írni. Tunyoginak segítségére volt egy Maistorovici nevű regáti 
ügyvédjelöltnő is, aki az iratcsomókból a Tunyogi által megjelölt részeket kimásolta.165 
Tunyogi, mint ahogyan a többi védőügyvéd is, rálátással volt a teljes perre, a saját 
védencén kívül a többi vádlottat érintő részletekre is. Hiszen egymásról is kérdezték 
őket a vallatások során. Komáromi József tanárt Kapcza Imre és Sandu Agneta védték. 
Kapczát „rendkívül tehetséges szónoknak” tartotta Tunyogi, aki szerint „olyan szinten 
románul, mint ő, még a románok sem beszélnek”.166 László Dezső védelmét – akit va-
lamivel később tartóztattak le, s Tunyogi nem tudta vállalni a felesége felkérésére az ő 
ügyét is – Demény Pál polgári jogász látta el. „László Dezsőnél nem emlékszem, hogy 
találtak volna kompromittáló anyagot, inkább az lehetett, hogy ő megkapta állítólag 
az anyagot. Nem olvasta el, de tovább adta. És ez elég volt…”167 – mondta Tunyogi. 
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Demény Pált Tunyogi ajánlotta maga helyett; az említetteken kívül Pop Sabin és – a 
Komáromit védő – ifj. Vásárhelyi János jeleskedtek még a védelemben.168 A súlyos ha-
zaárulásnak számító kirakatper tárgyalásán zömében kivezényelt hallgatóság vett részt, 
a családtagokat kiszűrték, csak a közeli hozzátartozók lehettek jelen. Amikor Tunyogi 
egyedül várakozott a folyosón, hogy felhozzák a vádlottakat, odalépett hozzá a belügyi 
nyomozó osztály vezetője, bizonyos Gruia százados, majd szép csendesen közölte vele, 
hogy: „Tudom, hogy van három gyermeke.169 Tudjuk, hogy szereti a családját. A főnököm 
utasítását tolmácsolom: ne tegyen ebben a perben is nevetség tárgyává bennünket, úgy 
ahogy csinálta Dávid Gyula esetében! […] Tudniillik a Dávid Gyula esetében mind a 
tizenhét vádpont alóli felmentését kértem, jól megindokolva, és ezt írásban is beadtam. 
Úgy látszik erről tudomást szereztek, jóllehet jó pár hónap volt a két per között, mégis 
nyilvántartotta ezt Gruia százados.”170 A Dobai-per volt az utolsó nagy, hazaárulási ki-
rakatper.

Az interjúban feltett utolsó kérdésre, hogy hogyan sikerült megőriznie erkölcsi tisz-
taságát a különböző diktatúrák alatt, így válaszolt Tunyogi Csapó Gyula: „Az Úristen 
segítségével meg tudtam maradni embernek, mindenféle körülmények között… Én min-
dig az emberiességre voksoltam, és az emberiesség érdekében kívántam élni. Sohasem 
követtem el senki terhére sem olyat, ami miatt valaki is joggal megharagudhatott volna 
reám.”171

JEGYZETEK

1 Vincze Gábor: Interjú. Dr. Tunyogi Csapó 
Gyulával. Készült: Kolozsvár, 1993. január–
június. Országos Széchényi Könyvtár 1956-os 
Intézet és Oral History Archívum. 500. A to-
vábbiakban: Tunyogi-interjú. Köszönöm Kőrösi 
Zsuzsanna (1956-os Intézet) segítőkészségét 
és segítségét, amellyel a munkámat jelentősen 
megkönnyebbítette.

2 Csomafája – falu Kolozs megyében, Kolozsvártól 
31 km-re, a Borsa-patak mentén. Tunyogi 
Csapó Elek síremlékét lásd [web:] http://
www.diaszporaalapitvany.ro/fototar/erdelyi-
szorvanytelepulesek/kolozs-megye/csomafaja 
(letöltés: 2016. október 18.)

3 Bádok – Kolozs megyei falu Kolozsvártól kb. 
harminc km-re. A Wikipédia lexikon szerint 
„nagyobb birtokuk a 19. században a Békéssy, 
Nagy, Török és Tunyogi-Csapó családoknak volt 
benne.” Tunyogi Csapó Gyula apám déduno-
katestvére volt; az ő nagyanyja, tompai Bothos 
Ilona és az apám nagyanyja, az én dédanyám, 
tompai Bothos Ágnes, testvérek voltak. Az itt 
említett Derzsi Nagy család dédanyám másik 
lánytestvérének, Derzsi Nagy Lajosné Bothos 
Katalinnak a családja; a Török család törökfalvi 
Török Károlyné Bothos Ilonának a családja, az ő 
lánya, törökfalvi Török Jolán lett Tunyogi Csapó 
Gyuláné. Dédanyám, kövendi Kövendy Gyuláné 
tompai Bothos Ágnesnek a két kisebbik fia, 
a későbbi I. világháborús huszártiszt Kövendy 

Gyula és a világháborús hősi halott Kövendy 
Ferenc a két fenti nagynéninél laktak kisiskolás 
elemista korukban, mielőtt a Marosvásárhelyi 
Református Kollégiumba kerültek. Dédszüleim, 
Kövendyék birtoka ugyanis Székelykövesden és 
Mezőkapuson volt, s ott nagyon messze volt az 
iskola. Hogy a gyerekeknek ne kelljen gyalogol-
niuk az iskolába, a nagynéniknél, keresztszülők-
nél, Bádokon jártak elemibe.

4 Tunyogi-interjú. 1.
5 A következőt fűzte hozzá Tunyogi Csapó Gyula 

a gimnáziumi évekről beszélve: „huszonkilencen 
érettségiztünk, és mind a huszonkilenc elvégezte 
a román egyetemet, és senki se ment el nyugatra 
a végzettek közül!”

6 Tunyogi-interjú. 4.
7 Kerekes Jenő: Az iskolaszövetkezetek múltjából 

Erdélyben. In: Somai József szerk.: Szövetkezetek 
Erdélyben és Európában. Tanulmánykötet. 
Romániai Magyar Közgazdász Társaság, 
Kolozsvár, 2007. 258–264. Digitális változat. 
Adatbank Erdélyi Magyar Elektronikus Könyvtár. 
[web:] http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_
pdf2621.pdf (letöltés: 2016. október 15.)

8 Tunyogi-interjú. 5.
9 Uo. 6–7.
10 A közigazgatási szakember Inczédy Joksman 

Ödön jogot végzett Kolozsváron, 1917–1918-ban 
alispán, felsőházi tag, Erdély elcsatolása után 
az Országos Magyar Párt intéző bizottságának 
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tagja, majd alelnöke. A Magyar Dalosszövetség, 
a kolozsvári Magyar Zenekonzervatórium elnöke. 
A visszacsatolás után, 1940–1944 szeptemberéig 
Kolozs vármegye főispánja. Az erdélyi szegény 
sorsú magyar egyetemista és főiskolai hallgatók 
segélyezésének vezetője; zeneszerető emberként 
önálló hangversenyeket rendezett, melyen hege-
dűsként ő maga is fellépett.

11 Nyirő József erdélyi magyar író, újságíró, ország-
gyűlési képviselő. Írásaiban az erdélyi élettel fog-
lalkozott; a kommunista diktatúrák idején betil-
tották műveinek kiadását. Még ma is a hivatalos 
román kultúrpolitika háborús bűnösnek tekinti. 
Nyirő József Tunyogi Gyula nagymamájának a 
házában, törökfalvi Törökné Bothos Ilonáéknál 
ismerte meg a későbbi feleségét, Bedő Ilonát, aki 
a bádoki tanítónő húga volt – a tanítónő pedig 
Bothos Ilonáéknál lakott. A tanítónőhöz látoga-
tóba jövő húg, valamint Tunyogi Gyula édesapjá-
hoz, id. Tunyogi Csapó Gyulához Kidéről gyak-
ran átjáró szoros jó barát, Nyirő József között így 
lobbant lángra – az aggódó nagymama szemei 
előtt – a szerelem. Tunyogi-interjú. 7.

12 Tunyogi-interjú. 10.
13 Uo. 9.
14 Vita Sándor. A Nagyenyedi Bethlen Kollégiumban 

érettségizett, majd Budapesten és Bécsben folyta-
tott kereskedelmi-közgazdasági tanulmányokat. 
1932-től a Hangya-szövetkezetek nagyenye-
di központjában dolgozott, majd Kolozsváron 
a Hitel- és Tejszövetkezetek tisztviselője volt. 
Behatóan foglalkozott a szövetkezeti mozgalom-
mal. 1938–44 között az erdélyi Hitel folyóirat 
szerkesztőbizottságának tagja, gazdasági szakér-
tője. 1939-től, az ő javaslatára, az Erdélyi Magyar 
Gazdasági Egyesület égisze alatt megvalósított 
statisztikai központ vezetője, a zsidó deportálá-
sok ellen felszólalt, és tevékenyen részt vett az 
üldözött zsidók mentésében. 1944 után egy évig 
szovjet fogságban volt, majd Budapesten a refor-
mátus egyház sajtójának munkatársa volt. Innen 
eltávolították, majd a kisipari szövetkezettől, ahol 
munkát kapott, szintén eltávolították. 1959-től 
nyugdíjasként élt.

15 Tunyogi-interjú. 12.
16 Uo. 10.
17 Baky László és Endre László. Baky László a 

Sztójay-kormány idején a belügyminisztérium 
politikai államtitkára, a deportálások egyik irá-
nyítója. A népbíróság halálra ítélte; kivégezték. 
Endre László a Sztójay-kormány belügyi ál-
lamtitkáraként a vidéki zsidóság deportálásának 
egyik fő irányítója. A háború után halálra ítélték 
és kivégezték.

18 Tunyogi-interjú. 9.
19 Uo. 10–11.
20 Uo. 11.
21 Uo. 18–19.

22 Az Erdélyi Magyar Tanács memoranduma Horthy 
Miklós kormányzóhoz a háborúból történő ki-
válás ügyében (Kolozsvár, 1944. szeptember 
9.). In: Nagy Mihály – Vincze Gábor szerk.: 
Autonómisták és centralisták. Észak-Erdély a 
két bevonulás között (1944. szeptember – 1945. 
március). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Pro-Print 
Könyvkiadó, Kolozsvár–Csíkszereda, 2003. 117–
118. Digitális változat. Adatbank Erdélyi Magyar 
Elektronikus Könyvtár. [web:] http://adatbank.
transindex.ro/html/alcim_pdf203.pdf (letöltés: 
2016. október 22.)

 Az aláírók: Tavaszy Sándor református 
püspökhelyettes, Sándor Imre római katolikus 
püspöki helytartó, Vásárhelyi János református 
püspök, Józan Miklós unitárius püspök, Maksay 
Albert református teológiai igazgató, Boga Alajos 
római katolikus prelátus, kanonok, Járosi Andor 
evangélikus esperes, gr. Teleki Béla, az Erdélyi 
Magyar Gazdasági Egyesület és az Erdélyi Párt 
elnöke, Mikó Imre, Vita Sándor országgyűlési 
képviselők, Haynal Imre orvosprofesszor, Csifó 
Nagy László unitárius püspöki titkár, Nagy Géza, 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület titkára, Szabédi 
László író, Kiss Jenő író, Tamási Áron író, 
Venczel József az Erdélyi Tudományos Intézet 
ügyvezető igazgatója, a szociáldemokrata párt 
részéről Jordáky Lajos, Nagy István író.

23 Tunyogi-interjú. 21–22.
24 Mátyás Mátyás sebész orvos, szakíró. A húszas 

évektől nem taníthatott a kolozsvári egyetemen, 
magánszanatóriumot alapított. 1948-tól 1956-ban 
bekövetkezett haláláig a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem sebészprofesszora 
volt.

25 Tunyogi-interjú. 25.
26 Nagy Mihály Zoltán – Vincze Gábor: Kolozsvár 

a román „kiugrástól” Észak-Erdély „másodszori 
felszabadulásáig” (1944. szeptember – novem-
ber). I. Korunk, 2010/11. szám. Digitális válto-
zat. Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 
Periodika Archívum. [web:] http://epa.oszk.
hu/00400/00458/00035/oldal2eea.html (letöltés: 
2016. október 30.)

27 Tunyogi-interjú. 22.
28 Uo. 24. Így emlékezik Tunyogi: „A román ba-

rátaim, akikkel együtt voltam a román had-
seregben, vagy az egyetemen, vagy ügyvédi 
kollégiumban, egy része elmenekült. Bukarestből 
augusztus 23. után páran visszajöttek, csak ma-
gánemberként, körülnézni. Az egyik elmondotta, 
hogy Bukarestben, a belügyminisztériumban 
Debrecenbe is, Szegedre is kinevezték a román 
főispánt, név szerint! Az egyik Stoica volt, aki 
később Kolozsváron volt főjegyző. Szegedre 
nevezték ki főispánnak a ’44 augusztus 23.-át 
követő napokban. Valószínűleg ezt nem közölték 
a lapok…”
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29 Nagy–Vincze: Kolozsvár… 
30 Dr. Csőgör Lajos fogorvos – A Bolyai 

Tudományegyetem, majd a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet alapító rekto-
ra, tanszékvezető tanár. Részt vett az antifasisz-
ta ellenállásban. A háború után Kolozs megye 
alispánja, a Magyar Népi Szövetség egyik 
vezetője volt. Közéleti érdeklődése már egye-
temistaként, több lap munkatársaként megmu-
tatkozott. A Szocialista Munka Hőse (1971), 
érdemes orvos (1972). Számos tudományos 
munkája jelent meg.

31 Tunyogi-interjú. 38.
32 Uo. 18.
33 Uo. 17.
34 A román Vasgárda (Mihály Arkangyal Légió 

vagy legionárius mozgalom) 1927-től a II. vi-
lágháború végéig fennálló nacionalista, a romá-
niai román szupremáciát hirdető, antiszemita és 
antikommunista katonai szervezet és mozgalom 
volt. 1941–1943 között kb. 250 000 zsidó meg-
ölése, pogromok, kegyetlenkedések köthetők 
egyebek között a szervezethez.

35 Tunyogi-interjú. 39.
36 Uo. 43.
37 Tófalvi Zoltán: Főhajtás 1956 erdélyi már-

tírjai előtt (2.). Háromszék – független na-
pilap. Digitális változat. 2012. október 23. 
[web:] http://www.3szek.ro/load/cikk/54053/
fohajtas_1956_erdelyi_martirjai_elott_2 (letöl-
tés: 2016. október 17.)

38 Tunyogi-interjú. 45–48.
39 A romániai magyar kisebbség helyzete a kom-

munista rendszer hatalomra kerülésének idő-
szakában. Băsescu államfő felkérésére ösz-
szeállított Tismăneanu-jelentés, 2006. 34–35. 
Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 
Periodika Archívum. [web:] http://epa.oszk.
hu/02100/02169/00034/pdf/2008_1-2_003_020-
051_vitaindito_Tismaneanu.pdf (letöltés: 2016. 
október 7.)

 Vladimir Tismăneanu jelentésében olvasható: 
„Bár a kommunista rendszer működésének ál-
datlan következményei egyenlő módon, nem-
zetiségre való tekintet nélkül Románia minden 
állampolgárát sújtották, bizonyos területeken a 
kommunista hatóságok által érvényesített poli-
tika a magyar kisebbség tagjaira különösképpen 
kihatott, veszélybe sodorva a közösségi lét 
alapjait, a hagyományok, a nyelvi és kulturális 
identitás megőrzését.”

40 Tunyogi-interjú. 52–57.
41 Uo. 44–45.
42 Macskási, de Macskássi, Macskássy névváltoza-

tokban is szerepel.
43 Tunyogi-interjú. 70–71., 74.
44 A gyermek bizonyára jó nevelést kapott, s nem 

a gyűlöletet és a bosszút, a gyilkolás vágyát és 

a gonoszságot hintették el a lelkében; a náci és 
a kommunista gyilkosokra is jellemző volt, hogy 
otthon melegszívű, szerető apák voltak.

45 Csiha Kálmán: Fény a rácsokon. (Börtönévek 
vallomása). Erdélyi Református Egyházkerület, 
Kolozsvár, 1993. Az elektronikus kiadást gon-
dozta: Szundy László. Digitális verzió. Magyar 
Elektronikus Könyvtár, Országos Széchényi 
Könyvtár. [web:] http://www.mek.oszk.
hu/02300/02369/02369.htm (letöltés: 2016. októ-
ber 6.)

46 Nagysármáson 1944. szeptember 17-én 126 zsi-
dót kivégeztek a már nem létező kolozsvári 
gettóba való elszállításuk előtt vagy az őket 
összeszedő magyar csendőrök, vagy a német 
páncélosok, akiknek állítólag átadták őket. A 
későbbi kommunista diktatúrában, máig fennma-
radó módon – a történelemhamisítás részeként 
–, kissé kiszínezték a valóban tragikus történetet 
azzal, hogy a helyi lakosok milyen intenzíven 
vettek részt a zsidó emberek összegyűjtésében, 
elvitelében, legyilkolásában és kirablásában.

47 Tunyogi-interjú. 20–22.
48 Uo. 54.
49 A romániai zsidóüldözés törvényi hátteréről 

lásd Demény Lajos: Zsidóellenes törvényho-
zás Romániában 1941 és 1944 között. Regio. 
Kisebbség, politika, társadalom, 1994/ 2. szám. 
71–90. Digitális változat. Országos Széchényi 
Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum. 
[web:] http://epa.oszk.hu/00000/00036/00018/
pdf/05.pdf.

50 Három nevet említ Tunyogi: Teleki Bandi, Hintz 
Miklós, Kóréh Béla.

51 Tunyogi-interjú. 78.
52 Uo. 72.
53 Uo. 52.
54 Uo. 66–67.
55 Az 1945/46–1958/59 közötti időszakot, a kom-

munista hatalomátvételt és a sztálinista kommu-
nista diktatúra időszakát értem.

56 Tunyogi-interjú. 48.
57 Uo. 63. Vince János nevű illetőtől van szó, akit 

Tunyogi védett; 1956 után ő volt az első védence.
58 Dávid Gyula: Egy egyetemi hallgató (had-

bírósági ítélettel hat évre taksált) ’56-os fel-
jegyzései. Kortárs, 2012/2. szám. Digitális 
változat. Országos Széchényi Könyvtár 
Elektronikus Periodika Archívum. [web:] http://
epa.oszk.hu/00300/00381/00167/EPA00381_
kortars_2012_02_7715.htm (letöltés: 2016. októ-
ber 5.)

59 Tunyogi-interjú. 57.
60 Tunyogi-interjú. 58.
61 Uo. 37.
62 Bandi István: A romániai kommunizmus – kény-

szerintézkedések, börtönök és munkatáborok 
világa. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
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Levéltára Munkatáborok honlap. [web:] http://
www.munkataborok.hu/kulfold/romania (letöltés: 
2016. október 6.)

 Ebben olvasható: „A börtönrendszer részét ké-
pezték a zárt rendszerű munkatelepek és koló-
niák. Említésre méltó zárt munkatelepek voltak 
– ezek egyben irányító központnak is számítottak 
– nagy szocialista beruházásokhoz kapcsolódó-
an: Constanta, Midia, Capu Midia, Peninsula, 
Castelu, »9 Culme«, Cernavoda, Bakul, Poarta 
Alba, ez utóbbi a Duna – Fekete-tenger csatorna 
irányító központja is volt. Ugyancsak a megsem-
misítő munkatáborok sorát gyarapították azok a 
börtönök, amelyek vagy bányákat vagy építőte-
lepeket szolgáltak ki, mint például: Felsőbánya, 
Kapnikbánya, Onyest-Borzesti, ill. a Békási 
vizierőmű.”

63 Hilda von Klausenburg: Magyarellenes atroci-
tások Erdélyben és Romániában: 1784–1956. 
Budapest, 2006. 75–78. Digitális változat. 
DocPlayer. [web:] http://docplayer.hu/16557817-
Hi lda -von-k lausenburg-magyare l l enes -
atrocitasok-erdelyben-es-romaniaban-1784-1956.
html; A háromszéki földbirtokosok kitelepíté-
se. Beczásy István visszaemlékezése. (Részlet.) 
Dálnok – Sepsiszentgyörgy, 1949. március 2. 
– 1950. szeptember 23. In: Vincze Gábor szerk.: 
Történeti kényszerpályák – kisebbségi reálpoli-
tikák II. Dokumentumok a romániai magyar ki-
sebbségtörténetének tanulmányozásához 1944 – 
1989. Jakabffy Elemér Alapítvány, Teleki László 
Intézet, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 
2003. 141. Digitális változat. Adatbank Erdélyi 
Magyar Elektronikus Könyvtár. [web:] http://
adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf1730.pdf 
(letöltések: 2016. október 11.)

64 Tismanenau-jelentés. 36. Ebben olvasható: „Nem 
áll rendelkezésünkre elégséges adat a magyar 
kisebbség kárára és hasznára végrehajtott elkob-
zásokról és földosztásokról. A Mezőgazdasági 
Minisztérium egy 1946. évi jelentésében például 
az szerepel, hogy Kolozs megyében a kisajátított 
földterület 87%-a magyar nemzetiségűek tulajdo-
nát képezte, míg a földosztásban részesült magyar 
nemzetiségűek számaránya mindössze 35% volt. 
Hasonló volt a helyzet Maros megyében is (72%, 
illetve 36%).”

65 Joel Kotek: Táborok a sztálini Romániában. In: 
A táborok évszázada. Magyar Szemle 2013/9–
10. szám. Digitális változat. [web:] http://www.
magyarszemle.hu/cikk/20050901_a_taborok_
evszazada (letöltés: 2016. október 5.)

66 Tunyogi-interjú. 47.
67 Tófalvi: Főhajtás 1956…(2.).
68 Lukáts János: A kommunista terror Romániában. 

Kisebbségkutatás 2000/3. szám, 503–504. 
Digitális változat. Országos Széchényi Könyvtár 
Elektronikus Periodika Archívum. [web:] http://

epa.oszk.hu/00400/00462/00007/index.htm (le-
töltés: 2016. október 17.)

69 Tunyogi-interjú. 1.
70 Uo.
71 Klausenburg: Magyarellenes atrocitások… 76.
72 Csiha: i. m. XXVI.
73 Sorsod sötétlő árnyak közt. Utak a Duna-

deltába. Dokumentumfilm I–II. Rendező: 
Erdélyi János. Operatőr: Pap Ferenc. Deko 
film, 1996. [web:] https://www.youtube.com/
watch?v=lE-OFbNKfKQ; https://www.youtube.
com/watch?v=oFhTlQa7Dxk (letöltések: 2016. 
november 7.)

74 Farkas Réka: Háromszéki deportáltak. 
Történelemportál, 2010. szeptember 25. [web:] 
http://tortenelemportal.hu/2010/09/haromszeki-
deportaltak/ (letöltés: 2016. október 13.)

75 Sok gyereknek megtiltották az iskolába járást. 
A lakhelyet nem hagyhatták el, orvoshoz is en-
gedéllyel mehettek, ha mehettek. Gyakorlatilag 
földöz kötött, szabad mozgással, szabad akarattal 
nem rendelkező munkavégző állatokként kezel-
ték őket.

76 Lukáts: A kommunista terror…
77 Tófalvi Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. Kortárs, 

2001/12. szám. 78–86. Digitális változat. 
Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 
Periodika Archívum. [web:] http://epa.oszk.
hu/00300/00381/00053/tofalvi.htm (letöltés: 
2016. október 17.)

78 Afrika gyarmatosítói és felosztói a XIX. szá-
zadban: Belgium, Németország, Spanyolország, 
Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, 
Portugália.

79 A koncentrációs tábor sem a szovjet kommu-
nisták vagy a náci németek találmánya. A búr 
háborúk a mai Dél-Afrikai Köztársaság területén 
folytak a brit gyarmatosító nagyhatalom és a 
holland telepesek között a XIX–XX. század 
fordulóján illetve elején. A II. búr háborúban a 
majdnem félmilliós brit (ausztrál, új-zélandi, ka-
nadai, indiai, egyiptomi katonák is voltak benne) 
sereggel szemben harcolt a hollandok 80 ezres 
serege. Eme vérontások közepette születtek meg 
a britek által felállított első koncentrációs tábo-
rok. A holland telepesek feleségeit, nő rokonait 
és gyermekeit – miután a búrok farmjait lerom-
bolták és az emberek egy részét leöldösték – és 
az elfogott búr gerillákat és helyi segítőiket zár-
ták ezekbe. A koncentrációs táborokban 45 000 
nőt és gyereket éheztettek halálra és öltek meg. 
Ugyancsak Afrikában, a mai Namíbiában, a haj-
dani Német-Délnyugat-Afrika német gyarmaton 
60–80 000 bennszülöttet koncentrációs táborokba 
zárva semmisítettek meg a XX. század elején. 
A koncentrációs táborok elődeinek tekinthetők 
az amerikaiak által az indián őslakosok számára 
felállított rezervátumok is. Természetesen mind 
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ezekben, mind pl. a Holodomor alatt, vagyis az 
1932–33-as nagy ukrán éhínség, a Sztálin által 
– az USA és Európa csendes félrenézése mellett 
– véghezvitt genocídium alatt a napi 28 000 (!), 
összességében közel 10 millió csontvázzá éhez-
tetett és elpusztított ember tetemét nagyüzemi 
módszerekkel hányták a hatalmas gödrökbe – 
nem kizárólagosan a holokausztra jellemző, ám 
zömében csak onnan ismert módokon.

80 600 000 romániai került börtönbe a kom-
munizmus idején. MúltKor, 2013. július 15. 
[web:] http://mult-kor.hu/20130715_600_ezer_
romaniai_kerult_bortonbe_a_kommunizmus_
idejen

81 Lukáts: A kommunista terror…
82 Kotek: Táborok…
83 Bandi: i. m. Itt olvasható: „Az ötvenes években 

kétféle intézmény létezett a kommunista bör-
tönvilágban: megsemmisítési központok (Piteşti, 
Nagyenyed, Szamosújvár, Jilava stb.) és meg-
semmisítő börtönök (Máramarossziget, Ramnicu 
Sarat, Déva, Targu-Ocna, Jászvásár, Galati, 
Ploiesti, Szeben, Kolozsvár, Nagyvárad, Arad, 
Temesvár, Karánsebes, Lugos, Szatmárnémeti, 
Vaslui stb.)”.

84 Virgil Ierunca: A Piteşti-szigetcsoport. (Ford.: 
Heltai Péter) Héttorony Könyvkiadó, é. n.

85 Uo. 36.
86 Uo. 34–58.
87 Csiha: i. m. XXIX.
88 Bodor Ádám: A börtön szaga. II. (Balla Zsófia 

interjúja). Jelenkor, 2001/3. szám. 238. Digitális 
változat. http://www.jelenkor.net/userfiles/
archivum/2001-3.pdf (letöltés: 2016.november 
6.)

89 P. Sebők Anna: Az erdélyi 1956-os per. 
Beszélgetés az egykori rab Dávid Gyula iro-
dalomtörténésszel. Kortárs, 2001/10. szám. 
Digitális változat. Országos Széchényi Könyvtár 
Elektronikus Periodika Archívum. [web:] http://
epa.oszk.hu/00300/00381/00051/sebok.htm (le-
töltés: 2016. október 16.)

90 Csiha: i. m. XXII. 
91 Balaskó Vilmos: Élet a föld alatt. Tófalvi 

Zoltán szerk. Bevezető tanulmányával. 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Kiadói és Sajtóosztálya, dr. Hermán M. János 
felelős kiadó, 2001. 8. Digitális változat. DocFoc 
– Discover, Share, Present. [web:] http://www.
docfoc.com/balasko-vilmos-elet-a-foeld-alatt (le-
töltés: 2016. november 11.)

92 Csiha: i. m. XVII–XXII.
93 „Olyan cellában, ahol éjjel-nappal villany 

égett…” Csőgör Lajos emlékezik börtönévei-
re. Benkő Samu Bevezetőjével. Korunk 2010/7. 
szám. 55–61. Digitális változat. [web:] http://
korunk.org/letoltlapok/z_LKorunk2010julius.pdf 
(letöltés: 2016. október 21.)

94 Csiha: i. m. XXIV.
95 Tófalvi: Bevezető. In: Balaskó: Élet a föld alatt. 

55.
96 Bandi: i. m.
97 Dobai István: Vallomás ötvenhatról (2. rész.). Kapu, 

1992/11. szám. 26. Digitális változat. http://kapu.
biz/php/main.php?tart=aloldal&tabla=fooldal (le-
töltés: 2016. október 13.)

98 Lakatos István kolozsvári szociáldemokrata po-
litikus visszaemlékezése a Márton Áron-per le-
folyására. In: Vincze Gábor szerk.: Történeti 
kényszerpályák – kisebbségi reálpolitikák II. … 
[web:] http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_
pdf1736.pdf (letöltés: 2016. október 17.)

 Ebben olvasható: „A vallatási metódusok változa-
tosak voltak. Kurkó Gyárfás nem tudott semmit a 
memorandumról és valami összeesküvés félében 
sem vállalta a szerepet, hiszen régi kommunista 
volt és alaposan kiszolgálta a pártot. […] Addig 
kínozták, amíg megbolondult. Azért csak elítélték 
25 évre, amiből 15 évet letöltött, mint jámbor 
bolond, aki reggeltől estig Sztálinnal és Rákosi 
Mátyással beszélgetett.”

99 Uo. Ugyancsak Lakatos visszaemlékezésében 
olvasható a következő: „Dr. Pásztai Géza szoci-
alista ügyvédet, aki a munkáskörökben ingyen 
védte a szocialistákat és kommunistákat, mindkét 
szemére megvakították. Teljesen vakon tartották 
a börtönben még 5 évig ítélet nélkül, azután sza-
badlábra helyezték. Vakon tengette az életét még 
húsz esztendeig.”

100 Lásd Vincze Gábor: “Non recuso laborem.” 
Márton Áron gyulafehérvári római katolikus 
püspök. Kézirat. A „Nagy képes millenniumi 
arcképcsarnok. (100 portré a magyar történelem-
ből)” c. kötet számára. Digitális változat. Hunsor, 
Magyar–Svéd Online Források. [web:] http://
www.hunsor.se/dosszie/martonaron_puspok.pdf 
(letöltés: 2016. október 13.)

101 Venczel József szociológusról lásd Székely András 
Bertalan: A venczeli örökség időszerűsége. Korunk, 
1997. november. Elhangzott 1997. szeptember 22-
én Budapesten az MTA Politikai Tudományok 
Intézetében rendezett „A vidék társadalma és 
gazdasága a Kárpát-medencében” c. nemzetközi 
tanácskozáson, amelyet Venczel József halálának 
negyedszázados évfordulója alkalmával rendez-
tek. Digitális változat. [web:] http://www.korunk.
org/?q=node/8&ev=1997&honap=11 (letöltés: 
2016. október 16.).

 Venczel József a két világháború közötti erdélyi 
magyar szociológia, társadalom- és művelődés-
politika egyik legkiemelkedőbb alakja. 1933 és 
1940 között a katolikus egyház által kiadott, 
az erdélyi oktatásügyi és népnevelő folyóirat, 
az Erdélyi Iskola szerkesztője és rovatvezetője, 
1935-ben a Hitel folyóirat elindítója, majd kis 
szünet után újraindítója és szerkesztője volt. 
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Ezenkívül számos más erdélyi lapban és folyó-
iratban publikált. 1938-tól az Erdélyi Magyar 
Gazdasági Egyesület statisztikai osztályának a 
vezetője Szász Pál mellett, majd az 1940-ben 
megalakult Erdélyi Tudományos Intézet tanára, 
később igazgatója volt 1945-ig. 1947-ig a Bolyai 
Tudományegyetemen a statisztika és a szocio-
lógia professzora volt, majd letartóztatása után 
két évet Piteştiben töltött; 1948-ban az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület Levéltárában volt főlevéltá-
ros-kutató. 1950. febr. 17-én ismét letartóztatták 
a Márton Áron-perben; 12 évre ítélték, amelyet 
Văcăreşti, Nagyenyed, Szamosújvár, Piteşti, Dés 
börtöneiben töltött le. 1961-ben, szabadulása után 
egy kolozsvári ipari szövetkezet kerámiafestője-
ként, majd bábfigurafestőként, később, 1969-ig 
az Állami Filharmónia kottamásolójaként ten-
gette életét. 1973-ban bekövetkezett halála előtt 
pár évet még a Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Filozófia és Szociológia Karán tölthetett.

102 Denisa Bodeanu: Márton Áron püspök letartóztatá-
sa, pere és börtönbüntetése a Szekuritáté Irattárát 
Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) dokumentu-
mai tükrében. (ford. Bartha György). Székelyföld, 
2012/ 8. szám. Digitális változat. [web:] http://
www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MTcwMw== 
(letöltés: 2016. november 11.)

103 Lakatos visszaemlékezés… In: Vincze szerk.: 
Történeti kényszerpályák – kisebbségi reálpoliti-
kák II. … 145.

104 Uo. 141.
105 Lásd Kosztin Árpád: Magyar térvesztés – ro-

mán térnyerés Erdélyben. Budapest, Bíró family 
Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft., 2003. 
Digitális változat. Corvinus Library Magyar 
Történelmi Könyvtár, Virtuális Könyvtár. [web:] 
http://www.corvinuslibrary.com/roman/kosz-
tin.pdf (letöltés: 2016. október 18.); Demény 
Lajos: Románia a diktatúra éveiben. 1949–1990. 
História, 1994/9.; Uő: A diktátor és a nemzeti 
történelem. História, 1995/1. Digitális változa-
tok. Digitális Tankönyvtár. [web:] http://www.
tankonyvtar.hu/hu (letöltés: 2016. október 22.)

106 Csiha: i. m. XXVI.
107 Könczei Csilla kolozsvári néprajzkutató több ne-

ves erdélyi emberről bizonyította levéltári kutatá-
saival azt, hogy azok a Securitáténak jelentettek. 
Szőcs István, Veress Zoltán stb. mellett Varró 
János irodalomtörténész (1927–2004) is jelentett a 
román államvédelemnek. Lásd Könczei Csilla: Na 
jó, felveszem. Könczei Csilla SzekusBlogja, 2012. 
november 26. [web:] http://konczeicsilla.egologo.
transindex.ro/?p=146; Több erdélyi magyar író is 
jelentett a Securitaténak. MúltKor, 2012. novem-
ber 28. [web:] http://mult-kor.hu/20121128_tobb_
erdelyi_magyar_iro_is_jelentett_a_securitatenak 
(letöltések: 2016. október 30.)

108 Dobai: Vallomás … 26–27.

109 Bodor Ádám: A börtön szaga. I. (Balla Zsófia 
interjúja). Jelenkor, 2001/2. szám. 126. Digitális 
változat. [web:] http://www.jelenkor.net/userfiles/
archivum/2001-2.pdf (letöltés: 2016.november 6.)

110 Kozma Zsolt – 1958-ban szerzett lelkészi okleve-
let a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, 
majd itt doktorált. Segédlelkészként kezdte mun-
káját, utána Magyarszováton volt lelkész. 1974-
től tanított a Teológián, előbb óraadóként, majd 
professzorként. Publikációi erdélyi, magyaror-
szági és külföldi református és egyházi folyó-
iratokban jelentek meg; maga is szerkesztője 
volt több református folyóiratnak. A Budapesti 
Református Teológiai Akadémia a tiszteletbeli 
doktor (doctor honoris causa) címet adományozta 
1990-ben Kozma Zsoltnak.

111 Tunyogi-interjú. 51, 83.
112 Tófalvi Zoltán: Főhajtás 1956 erdélyi mártírjai 

előtt (3.). Erdély ma – egy szebb holnapért. Erdély 
Ma Egyesület. 2012.11.03. [web:] http://erdely.ma/
multidezo.php?id=129879&cim=fohajtas_1956_
erdelyi_martirjai_elott_3 (letöltés: 2016. október 17.)

113 A kolozsvári magyar írók hűségnyilatkozata az 
RMP vezetése mellett. Kolozsvár, 1956. nov-
ember 5. In: Vincze Gábor szerk.: Történeti 
kényszerpályák – kisebbségi reálpolitikák II. … 
[web:] http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_
pdf1750.pdf (letöltés: 2016. november 22.); Az 
aláírók nevei: Asztalos István, Balogh Edgár, 
Bartalis János, Csehi Gyula, Földes László, 
Horváth Imre, Horváth István, Kacsó Sándor, 
Kiss Jenő, Létay Lajos, Marosi Péter, Salamon 
László, Szabédi László, Szabó Gyula, Szabó 
István, Szentimrei Jenő, Tamás Gáspár. Utóbbi a 
liberális, baloldali, hajdani SZDSZ-es filozófus, 
közíró Tamás Gáspár Miklós apja.

114 Dobai István: Vallomás ötvenhatról (3. rész.). Kapu, 
1992/12. szám. 34. Digitális változat. http://kapu.
biz/php/main.php?tart=aloldal&tabla=fooldal (le-
töltés: 2016. október 20.)

115 Pacha Ágoston temesvári püspököt 81 éves korá-
ban az 1951-es egyházellenes koncepciós perben 
18 évi börtönre ítélték. A börtönben szinte telje-
sen megvakult, 1954-ben engedték szabadon, pár 
hónapig élt még.

116 Tunyogi-interjú. 59.
117 Csiha: i. m. XXVI.
118 Tunyogi-interjú. 59–60.
119 Uo. 60.
120 Péter Miklós: Hitükért vezekeltek. Meghurcolt te-

ológusok és lelkipásztorok. Napút, 2001/8. szám. 
1956 Romániában. Digitális változat. [web:] 
http://www.napkut.hu/naput_2001/2001_08/027.
htm; Molnár János: Az 1962-es kolozsvári re-
formátus püspökválasztás és a Szekuritáté. 
Egyháztörténeti Szemle, 2012/2. szám. 52–74. 
Digitális változat. Miskolci Egyetem honlapja. 
[web:] http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cik-
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kek/molnarjanos-kolozsvar.htm (letöltések: 2016. 
október 15.); Jánosi Csongor: Püspökválasztások 
a kolozsvári és a nagyváradi református egy-
házkerületekben az 1960-as években. Pro 
Minoritate, 2014/Tél szám. 103–126. Digitális 
változat. [web:] http://www.prominoritate.hu/ 
(letöltés: 2016. november 21.)

121 Ezekben a bethánisták elleni csoportos perek-
ben is súlyos ítéletek születtek. Három cso-
portban tartóztatták le őket: a székelyföldiek 
ügyében 1958. április–május között lezajló 
perben Bakó Pált 15, Fekete Jánost 15, Lőrincz 
Jánost 7, Nagy Jenőt 13, Szőke Lászlót 15 évre 
ítélték. A zilahi csoport perében 1958 októbe-
rében Balázs Magdolnát 8, Balogh Bélát 9, 
Boda Samut 7, Holocsuk Idát 8, ifj. Porcsalmi 
Józsefet 6, id. Püsök Miklóst 5, ifj. Püsök 
Miklóst 7 évre ítélték. Ehhez a csoporthoz 
csatolták Antal Sándor szilágyzoványi lelkész 
perét. A nagyváradi csoport (1958 májusa–
augusztus) elsőrendű vádlottja Visky Ferenc 
volt, akit 22 évre ítéltek. A csoport tagjai: 
Dézsi Zoltán (20 év), Jakab Sándor (18 év), 
Karczagi Sándor (20 év), Kiss Sándor (18 év), 
Papp Antal (20 év), Patócs Erzsébet (18 év) és 
Szilágyi Sándor (20 év).

122 Tunyogi-interjú. 61.; Dávid Gyula szerk.: 1956 
Erdélyben…

123 Tunyogi-interjú. 66.; Az interjú készítésekor 
Tunyogi Csapó Gyula idős és beteg ember volt, 
aki az eseményekben és nevekben igen gazdag 
életére a saját, jó memóriájára hagyatkozva be-
szélt. Jegyzetekkel, régi peranyagokkal a már 
leírt okok és a többszöri költözködések miatt 
nem rendelkez(het)ett.

124 Tunyogi elmesélte, hogy Samson bíró, aki 
sok perben hozott kemény ítéletet, egy meleg 
nyári éjjelen, szülőfalujába hazalátogatva, 
kint aludt feleségével a kertben, ahol másnap 
feldarabolva találták meg őket. Tunyogi-
interjú. 66.

125 Uo. 65–66.
126 Uo. 71.
127 Márton Áron nem töltötte le teljesen a bün-

tetését, politikai megfontolásból hamarabb 
kiengedték, szabadsága korlátozásával, csak 
a püspöki palotában élhetett bezártan, ám ez 
nem gátolta meg a püspöki, a katolikus egy-
házat irányító és összefogó tevékenységének 
gyakorlásában. Nem sikerült megtörniük.

128 Tunyogi-interjú. 69.
129 Uo. 52.
130 Uo. 53.
131 Dr. Feszt György: Könyvismertető. Csőgör 

Lajos börtönévei (1949–1955). Összeállította 
Csőgör István. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 
2010. Orvostudományi Értesítő, 2010/3. 
[web:] http://www.orvtudert.ro/images/

PDF/2010_3/2010_3_12.pdf (letöltés: 2016. 
szeptember 27.)

132 Tunyogi-interjú. 53–54. Itt olvasható a kö-
vetkező: „Vincze Gábor: Az az érdekes, hogy 
a Márton Áron-féle per résztvevőit ugyan-
ezen vádak alapján ítélik életfogytiglanra. Ha 
Csőgöréknek nincs kommunista múltjuk, és 
Grozával az ismeretségük, ők sem szabadul-
nak ki? Tunyogi Csapó Gyula: Természetes. 
Márton Áronék perében hivatalból kirendelt 
védő volt, egy Savin nevezetű bukaresti zsidó 
ügyvéd. Ő mondta el nekem évekkel később, 
hogy egy hét lakat alatti titkos per volt ez, 
nem lehet beszélni róla. (Hogy legalább azt 
megmondta, hogy ő volt a védő, az is pár pohár 
bor után történt…)”

133 Uo. 51.
134 Uo.
135 Tófalvi: Főhajtás 1956…(2.)
136 Stefano Bottoni: 1956 Romániában – ese-

ménytörténet és értelmezési keretek. In: uő 
(főszerk.): Az 1956-os forradalom és a románi-
ai magyarság (1956–1959). Források a romá-
niai magyarság történetéhez. 19–48. Pro-Print 
Könyvkiadó. Csíkszereda, 2006. Digitális vál-
tozat. Adatbank Erdélyi Magyar Elektronikus 
Könyvtár. [web:] http://adatbank.transindex.
ro/html/cim_pdf564.pdf (letöltés: 2016. nov-
ember 12.)

137 Tunyogi-interjú. 58.
138 Uo. 65.
139 Csiha: i. m. I–XII.
140 Lásd Sass Huba – Kovács Zoltán: Sass Kálmán 

érmihályfalvai lelkipásztor élete, mártíriu-
ma és családjának sorsa. Confessio 2016/3. 
szám. A Nyugat-Európai Magyar Református 
Lelkigondozói Szolgálat konferenciáján 
(Oberwart, Ausztria) 2016. július 15-én el-
hangzott előadások szerkesztett ill. rövidített 
változata. Digitális változat. [web:] http://
confessio.reformatus.hu/v/188/#page1 (letöl-
tés: 2016. december 1.). Sass Kálmán ártatla-
nul kivégzett érmihályfalvi református lelkész 
utódai a rendszerváltás, 1989 óta huszonkét 
alkalommal próbálták édesapjukat jogi úton 
rehabilitálni – sikertelenül.

141 Tunyogi-interjú. 57.
142 Uo. 58.
143 Akkoriban még nem tudták azt, hogy bakté-

riumok elleni antibiotikumos kezeléssel lehet 
orvosolni ezt a betegséget. A betegség fő okát 
a stresszben, idegeskedésben látták.

144 P. Sebők: Beszélgetés…
145 Az említett interjút P. Sebők Anna készítette, 

akinek férje, Páskándi Géza író szintén börtön-
büntetésre ítélt 56-os rab volt, s együtt raboskod-
tak Dávid Gyulával.

146 Tunyogi-interjú. 63.
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147 Dávid Gyula: Hét esztendőm első két hónap-
ja. Korunk, 2010/július. 85–95. Digitális válto-
zat. [web:] http://korunk.org/letoltlapok/z_
LKorunk2010julius.pdf (letöltés: 2016. nov-
ember 16.)

148 Tófalvi Zoltán: Az 1956-os forrada-
lom visszhangja Romániában, Erdélyben. 
Századok, 1998/10. szám. Digitális válto-
zat: Szegedi Tudományegyetem Egyetemi 
Könyvtár Társadalomelméleti Gyűjtemény 
Dokumentumtár. [web:] http://primus.arts.u-
szeged.hu/doktar/texts/tofalvi_56.html (le-
töltés: 2016. október 17.). Három tanársegéd: 
Dávid Gyula, Lakó Elemér és Varró János, 
valamint Páskándi Géza, akkor fiatal, ám már 
jó hírű író-költő voltak egy perben.

149 Tunyogi-interjú. 63–64. Tunyogi nem vett 
részt ebben az újratárgyalt perben.

150 Tófalvi Zoltán: Ötven éve végezték ki az 
erdélyi „hazaárulási perek” tizenkét halál-
raítéltjét 1. rész. Magyar Szemle, 2009/5–6. 
szám. Digitális változat. [web:] http://www.
magyarszemle.hu/szerzo/tofalvi_zoltan (le-
töltés: 2016. december 1.); Uő: Szoboszlay 
Aladár pere. Valóság, 2008/2. szám. Digitális 
változat. [web:] http://www.valosagonline.hu/
index.php?oldal=cikk&cazon=1011&lap=0 
(letöltés: 2016. november 19.)

151 Stefano Bottoni: 1956 Romániában… 33.; 
Uő: A hontalan forradalmár. Reflexiók 
Szoboszlay Aladár ügyére. Magyar 
Kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle. 2004/3. 
szám. Digitális változat. Jakabffy Elemér 
Alapítvány honlap. [web:] http://www.
jakabffy.ro (letöltés: 2016. november 24.)

152 Köpeczi Béla főszerk.: Erdély történet. 1–3. 
Szász Zoltán szerk.: Erdély története. 3. 
köt. 1830-tól napjainkig. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1986. 1376–1377.

153 Általában véve elmondható, hogy azok a 
hatalmak és politikusaik, akik döntéshozó 
helyzetben voltak az I. és a II. világháborúk 
után, vagy nem tudták, vagy egyáltalán nem 
érdekelte őket az a tény, hogy Trianonnal 
több millió magyar lakos, köztük színtiszta 
magyar területek kerülnek/kerültek idegen 
államok fennhatósága alá. Történelmi tapasz-
talataink birtokában elmondhatjuk: naivitás 

volt azt hinni, hogy érdekelte vagy érdekli 
pár millió magyar ember sorsa, több évszáza-
dos történelme eme (mindenkori) döntéshozókat.

154 Tunyogi-interjú. 67.
155 Tófalvi Zoltán: Megbűnhődött magyar-

ság. „Hazaárulási” kirakatperek Erdélyben. 
Napút, 2001/8. szám. 1956 Romániában. 
Digitális változat. [web:] http://napkut.hu/
naput_2001/2001_08/003.htm (letöltés: 2016. 
október 15.)

156 Tunyogi-interjú. 71.
157 Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség 

történeti kronológiája 1944–1989. Digitális vál-
tozat. Adatbank. Erdélyi Magyar Elektronikus 
Könyvtár. [web:] http://vincze.adatbank.
transindex.ro/ (letöltés: 2016. október 6.)

158 Uo.
159 Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról (1950) 

című versét lásd [web:] http://www.nemzetisme-
ret.hu/?id=4.55 (letöltés 2016. december 1.)

160 Tunyogi-interjú. 68.
161 Uo.
162 Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 

1956-os erdélyi mártírok. Digitális változat. 
Magyarságtudományi Intézet honlapja. [web:] 
http://www.magtudin.org/Tofalvi_Zoltan_
Az_1956-os_erdelyi_martirokrokrol.pdf (letöltés 
2016. november 27.)

163 Tunyogi-interjú. 69.
164 Uo.
165 Uo. 70–71. Maistrovicit illeti Tunyogi az in-

terjú során „kollaboráns” szóval, amelyet ter-
mészetesen nem a mai, politikai értelemben 
használ, hanem a latin szó eredeti jelentésében. 
Együttműködőt, besegítőt jelent ebben az esetben 
(is). Ugyanilyen segéderő volt Sandu Agneta is. 
Mivel nem létezett a mai értelemben iratmásolás, 
a fiatalabb, segédkező ügyvédek többek között az 
iratok másolásával, kijegyzetelésével segítették 
az ügyvédek munkáját.

166 Uo. 69–70.
167 Uo. 67.
168 Uo. 70.
169 Tunyogi Csapó Gyula lányai és az ő leszármazot-

taik többsége már nem élnek Erdélyben.
170 Tunyogi-interjú. 72–73. Gruia (eredetileg Grün) 

százados nemsokára Izraelbe távozott.
171 Uo. 91.


