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Tófalvi ZolTán

A romániai magyar írók  
és a Szekuritáté

Amikor a Noran Könyvkiadó gondozásában 2012-
ben megjelent Szőnyei Tamás imponáló, összesen 
2248 oldal terjedelmű, kétkötetes Titkos írás – Állam
biztonsági szolgálat és irodalmi élet, 1956–1990 cí  mű 
nagyszerű opusza. Úgy tűnt, hogy ezt nemhogy túl-
szárnyalni, de még mögötte – ökörnyálként – lebegni 
sem lehet. E sorok írója – aki huszonöt éve tanul má
 nyozza az erdélyi, romániai ötvenhat történéseit, a ma
 gyar forradalom leverése ürügyén elindított kegyet-
len romániai retorzió koncepciós pereit, a ki  végzések 
jegyzőkönyveit, a politikai okokból bebörtönzött több 
tízezer személynek a szovjet gulágokon messze túl-
mutató golgotajárását –, a 2001től – a lusztrációs tör-
vény megjelenésétől – az államelnöki kegy nyomán  
a Szekuritáté Irattárát Tanulmányozó Országos Ta 
nács  nak átadott, jobban mondva, „szotyogtatott”, csö-
pögtetett dossziék, illetve kutatásra váró dossziék  
ismeretében kijelenti: hasonló terjedelmű, megkoc-
káztatom: talán még drámaibb két, akár három köte-
tet lehet és kell összeállítani a romániai állambiz
tonsági szolgálatok és a romániai magyar irodalmi 
élet közötti meglehetősen bizarr viszonyról. Mindezt 
an  nak ellenére hangsúlyozom, hogy a Tokaji Író  
tábor 2013-as tanácskozásán Szilágyi Domokos és 
a Sze kuritáté címen elhangzott előadásom nyomán 
– amelyben a XX. század egyik legjelentősebb ma-
gyar köl  tő  jének ügynökmúltjával kapcsolatos állítá-
sokat pró  bál  tam árnyalni, tisztázni – egyelőre még 
nem sikerült áttörést elérni. Annak ellenére sem, hogy 
a Sze    ku  ri  tá  té Irattárát tanulmányozó országos ta 
nács, a CNSAS az eltelt egy év során a többször meg-
ismételt kérésem ellenére Szilágyi Domokost nem 
dekonspirálta a hírhedt titkosszolgálat ügynökeként, 
mert hiányoznak a perdöntő bizonyítékok: a saját kéz
   zel írt beszervezési kötelezvény, annak legépelt, alá-
írt változata, illetve az ügynöki tevékenység idősza-
kos elemzései. 

A Szekuritáté és a romániai magyar irodalmi élet 
közötti viszony teljességre törekvő múltjának feltárá-
sa azért is elengedhetetlenül szükséges, mert a ma-

gyarországi írókkal, költőkkel, egyáltalán az anya
országi szellemi, művészeti, színházi élettel, illetve  
a szomszédos országok irodalmi életével kapcsola to
san is eddig ismeretlen és kivételes jelentőségű infor-
mációkra, adatokra derül fény. Egyetlen kérdéskörrel 
szeretném megvilágítani a kutatás felgyorsításának 
fontosságát: eddig még senki nem kutatta, hogy akad-
tak írók, képzőművészek, mérnökök, közgazdászok, 
de kétkezi munkások is – nem is kevesen! –, akik  
a Szekuritátéval gondosan egyeztetve – pontosan 
körvonalozott, „lepapírozott” és később szigorúan  
ellenőrzött megbízatásokkal feltarisznyálva – tele-
pedtek át Magyarországra, vagy a nyugati magyar 
emigráció jelentősebb diaszpóráiba. Mindez sejtésként 
egyesekben talán megfogalmazódott, amikor 2010. 
november 25én Gáll Tibor, a Berlinben élő, kolozs-
vári származású képzőművész kirobbantotta a „Hegel
ügy”et, és a CNSAS dekonspirálása alapján közölte: 
Heltai Péter, a Magyar Televízió korábbi főszerkesz-
tője, az Inforádió alapítója, közismert televíziós sze-
mélyiség – mennyire nem kedvelem ezt a megne 
vezést! – „Hegel” fedőnéven a Szekuritáté ügynöke 
volt, és többek között azért küldték Magyarországra, 
hogy adatokat gyűjtsön a román állambiztonsági szer-
veknek sok „bosszúságot” okozó Erdélyi Magyar 
Hírügynökségről, a szamizdat Ellenpontok Magyar
országra vagy még távolabbra áttelepedett egykori 
munkatársairól, Szőcs Gézáról, AraKovács Attiláról, 
Keszthelyi Andrásról, illetve Tamás Gáspár Mik lós 
ról, TGMről. Sajnos a „leleplezés” úgy történt, aho-
gyan a szenzációhajhászás forgatókönyvében elő re
lát ha tóan meg vagyon írva. Éppen a CNSASnál  
a húsz éven át kérvényezett és végre megtalált több 
mint hétszáz oldalas szekusdossziémat tanulmányoz
tam, jegyzeteltem, amikor megjelent a trans index.ro 
hírportál nagyon fiatal, csupa jóindulatú munkatársa. 
Próbáltam segíteni, hogy eligazodjon a csoportfő-
nökségek, ügyosztályok, az állambiztonsági szolgála-
tok szakzsargonjának, bükkfanyelvének, az ügynök 
megnevezésére használt definíciók dzsungelében.  
A transindex.ro, az index.hu hírportálnak volt pénze, 
hogy a néhány nap alatt lecsengő szenzációhoz soron 
kívül levéltári dokumentumokat kapjon, a tudomá-
nyos igényű, a korszak, a romániai magyar irodalom 
egészét átfogó, így ominózus „Hegelügy”kutatásra 
viszont sem akkor, sem később jóformán nem jutott 
támogatás.

Annak ellenére – ahogy a címben is jeleztem – új 
irodalmi műfaj van születőben a romániai magyar 

Szemhatár

 Elhangzott a Tokaji Írótábor Nagy jövő mögöttünk – Elhallgatva 
és elfelejtve című tanácskozásán, 2014. augusztus 14én



Szemhatár

2015. február  |  www.magyarnaplo.hu|44 Magyar
Napló

írók körében: az ügynökirodalom. A csíkszeredai 
ProPrint Könyvkiadó gondozásában 2008ban jelent 
meg Lőrincz György Besúgó voltál, szívem című re-
génye, amelyet az utószót jegyző Pomogáts Béla jog-
gal nevezett a félelem regényének. A regény Somogyi 
Tóth Sándor Próféta voltál szívem című, 1968ban 
megjelent regényét és az annak alapján 1969ben ké-
szült, azonos című feketefehér magyar filmet juttatja 
eszünkbe – Darvas Iván játszotta a prófétának induló 
és végül az elmegyógyintézetben „landoló” Szabados 
Gábor szerepét. Lőrincz György az első romániai 
magyar író, aki megkísérli – tegyük hozzá: mármár 
szociográfiai valóságábrázolással – a Nicolae Ceau
şescu nevével fémjelzett, hosszú éveken át az egész 
pragmatikus Nyugatot megvezető szörnydiktatúrá
jának az erőszakon, a megfélemlítésen, az egymás 
irán  ti teljes bizalmatlanságon alapuló társadalmi rend-
szerének nagy ívű ábrázolását. Az általam kutatott, 
lefénymásoltatott, birtokomban lévő hálózati dosszi-
ék, beszervezések, megfigyelési és követési dossziék 
ismeretében tételesen is megfogalmazom: a való-
ság, az állambiztonsági szolgálatok működésének,  
a beszervezések, az ügynöki jelentések megírásának, 
összeállításának belső mechanizmusa sokkal dur-
vább, kegyetlenebb, embertelenebb és tragikusabb volt, 
or  welli magasságokban járt, mint ahogyan azt a leg-
csodálatosabb képzelőerővel megáldott író is meg-
komponálhatná. Az ügynöki, informátori „karrier” 
nem úgy kezdődött, hogy a potenciális „jelölt” elein-
te apró jelentéseket, feljegyzéseket írt a tyúklopáshoz 
hasonlítható vétségekről, hanem in medias res durr 
bele a közepébe. Hadd említsek példát: az 1950es 
évek közepén az erdélyi unitárius egyház kolozsvári 
püspökségén az egyházi vezetők sejtik, hogy a be-
szélgetéseiket lehallgatják. Mivel szinte kivétel nél-
kül Oxfordban, Cambridgeben vagy az Amerikai 
Egyesült Államokban folytattak posztgraduális teo-
lógiai tanulmányokat, munkaidőben egymás között 
is angol nyelven beszéltek. A lehallgatásukkal meg-
bízott szekus tiszt – aki maga is valamikor unitárius 
volt – tépte a haját, hogy semmit nem ért az elmon-
dottakból. A Szekuritáté Kolozsvár tartományi igaz-
gatóságánál gyorsan kidolgozták a stratégiát: keresse-
nek egy olyan teológiai professzort, aki zsarolható, és 
akit megfélemlítéssel, veréssel rá lehet venni a „szol-
gálatokkal” való együttműködésre. Így esett a válasz
 tás a falumbéli, azaz korondi származású püspök
hellyettesre, Simén Dánielre. A kolozsvári Unitárius 
Teológiai Akadémia elvégzése után az Amerikai 

Egyesült Államokban tanult, 1928tól a kaliforniai 
Berkeleyben, 1931 és 1933 között a chicagói Mead
ville Lombard Teológiai Intézetben, anyanyelvi szin-
ten beszél angolul, kiváló szónok. A zsaroláshoz  
a „muníciót” a püspökség egyik alkalmazottja szol-
gáltatta, aki közölte: 1940 és 1944 között dr. Simén 
Dániel (Korond, 1903 – Kolozsvár, 1969) Imrédy 
Béla Magyar Megújulás Pártja Kolozs megyei szer-
vezetének alelnöke volt, az elnöke pedig az időköz-
ben Magyarországra áttelepedett dr. Abrudbányai 
Fikker János (1907–1968), akinek egyik őse, Fikker 
János bíró és műfordító volt Abrudbányán, ő pedig 
1929 és 1931 között a Manchester New College  
ösztöndíjasa Oxfordban. A feljelentéshez mellékelte 
Simén Dániel 1940 és 1944 között különböző lapok-
ban publikált, elsősorban a párt kulturális és egyházi 
rendezvényeivel kapcsolatos beszámolóit. A Szeku ri
táté egy fiktív bírósági idézőt küldött Simén Dániel 
címére: 1955. október 31én reggel nyolc órakor je-
lenjen meg tanúskodásra a letartóztatott és a román 
hatóságoknak átadott Abrudbányai Fikker János ügyé
 ben. A hiteles pecséttel ellátott – ez már csak „szerve-
zés” kérdése volt a Szekuritáténak! – „idézőt” sen  ki 
nem kérdőjelezte volna meg. A Szeku eredeti terve 
az volt, hogy az éjszakai, Nagyváradra tartó vonatról 
egy különítmény leszállítja, és a hírhedt „fekete autó-
val” visszaszállítja Kolozsvárra. Elszámí tot ták magu
 kat: halottak napja következett, és a vonat zsúfolásig 
tele volt. Így a sátortetős „fekete autó” végigkísérte a 
vonatot egészen Nagyváradig. Amikor Simén Dániel 
leszállt, a különítmény azonnal lekapcsolta, és 1955. 
október 31én hajnalban visszahozták Kolozsvárra. 
Két napon át étlenszomjan tartották, állandóan val-
latták. 1955. november 2án késő délután beadta a  
derekát, megírta a beszervezési kötelezvényt, hogy 
„Jós  ka” fedőnéven jelenti mindazt, ami a püspök
ségen történik, beleértve az angol nyelvű beszélgeté-
seket. Semmit nem tudott arról, hogy időközben őt 
már több  szörösen ellenőriztették az uni  tárius püs-
pökség és az erdélyi magyarság egyik gra  fomán, 
egyenesen gonosz ügynökével, fedőnevén „Incze 
Walter”rel, a későbbi teo  lógiai főtitkárral. Si  mén 
Dániel rend szeresen eljárt a konspiratív találkozókra, 
pontosan megjelent a tartótiszt hívásaira, de nem je-
lentett semmit. Azzal mente  getőzött: nem történik 
semmi olyan, amiről jelenthet  ne. Időközben rájött, 
hogy 1940 és 1944 közötti múltjával, az Imrédy Párt
 ban betöltött tisztségével, publikációval továbbra is 
zsarolhatják. Mivel nem jelentett, kizárták a há 
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lózatból, de úgy, hogy minden lépését követték.  
A magyar forradalom leverése után kiváló ürügyet 
jelentett a letartózta tására, elítélésére, hogy a pest 
szent lőrinci unitárius lelkész Kolozsvárra látogatott, 
és elkérte Simén Dá  niel től a nagysikerű prédikációs 
füzetet. További kutatást igényel: meggondolatlan-
ságból vagy a magyar állambiztonsági szolgálatok-
kal való pontos egyeztetés alapján, az ominózus sok-
szorosított prédikációs füzetek kölcsönkért példányát 
a bőröndje legtetejére rakta, Biharpüspökinél a ro 
mán vámosok – belügyesek – azonnal lecsaptak, 
Simén Dánielt a helyszínen történt kihallgatás után 
még azon éjjel 1959ben 
letartóztatták, a kolozsvári 
Katonai Törvényszék 1960. 
április 6án a Protestáns 
Teológiai Intézet unitárius 
tanárainak perében – első-
rendű vádlottként – egy
házi kiadványok engedély 
nélküli sokszorosításának, 
terjesztésének vádjával hét 
év börtönbüntetésre ítél-
ték. 1964ben szabadult.  
A CNSASnál megtaláltam 
az ő, valamint az ugyanab-
ban a perben négy év bör-
tönbüntetésre ítélt, 1994 és 
1996 között az Unitárius 
Egy  ház püspökeként – ko-
rábban a Teológiai Intézet 
rektoraként – szolgáló Er  dő 
János hálózati dossziéját is. 

A Szekuritáté mármár 
korlátlan – állam az állam-
ban – hatalmáról nemcsak 
a nagyközönségnek, ha 
nem a történész szakmá-
nak is kevés fogalma van. Azon túlmenően, hogy  
a birgerli csizmában pózoló, legtöbbször szadista haj-
lamokkal „megáldott” verőlegények rendelkezésére 
titkárnők, kiszolgáló személyzet hada állt, a hatalom 
kéjes mámorát jelentette számukra, amikor diktál-
hatták a letartóztatási, házkutatási vagy ítélet végre
hajtási parancsot: „Én, B. K., a marosvásárhelyi Sze 
kuritáté őrnagya, elrendelem… megparancsolom…”. 
Az 1970es évek elejétől akkora hatalmuk volt, hogy 
magát a párt főtitkárát, a Kárpátok Géniuszát is el-
lenőrizték. Mind erre akkor derült fény, amikor 1973

ban öngyilkos lett Nicolae Ceauşescu személyi orvo-
sa, a német származású dr. Stef (Ceauşescu hangsú-
lyos magyarellenessége dacára szívesen vette körül 
magát magyarokkal – mert megbízott bennük! –,  
a gyerekei dajkája, a házvezetőnő egy esztelneki szé-
kely asszony volt, a felszolgált ételekért, a mérgezés 
megakadályozásáért dr. Márialaki Károly felelt, akit 
később a négy osztályos „akadémikusnő” két lábbal 
rúgott ki, kárpótlásként a feleségét kinevezte a Maros 
megyei Kö  jál vezetőjévé – a Márialakival e sorok író
 ja által készített nagyinterjú döbbenetes bizonyítéka 
a dik tárorházaspár paranoiájának). Hátrahagyott fel-

jegyzéseiben megindokol-
ta, mi késztette az öngyil-
kosságra: a Szekuritáté rá 
akarta venni, hogy a főnö-
ke, kezeltje betegségeiről 
pontosan számoljon be. Ezt 
a személyi orvos megta-
gadta, és amikor nem tu-
dott szabadulni a ránehe-
zedő nyomástól, öngyilkos 
lett. A diktátor őrjöngött, 
leváltotta a Szekuritáté ve-
zetőségét, majd kiadta az 
ukázt: 1973tól kezdődően 
párttag csak akkor lehet 
ügynök, ha azt a megyei 
pártbizottság jóváhagyja! 
Az már magától értetődik, 
hogy a megyei pártbizott-
ság minden esetben áldását 
adta a párttagok beszerve-
zésére, viszont a Sze  ku 
ritáté ettől kezdődően há-
lóját a párton kívüliekre 
irányította, illetve vetette 
ki. Így állt elő az a fura 

helyzet, hogy egyre több lelkészt, plébánost – akik az 
1940es évek végétől elvben nem lehettek párttagok –, 
színészt, írót, szabadúszó művészlelket, képzőmű-
vészt szerveztek be ügynöknek. Most ezek a csontvá-
zak hullnak ki a szekrényekből, illetve a CNSAS 
levél  tári dokumentumaiból. Van közöttük egyetem-
alapító rektor, a magyar állam által többszörösen ki-
tüntetett, nagy pompával eltemetett kutató – aki azért 
menekült az alkoholizmusba, mert tudta: ügynök-
múltjára egyszer fény derül –, országhatárokon in 
nen és túl népszerű író, kritikus, irodalomtörténész, 

Szarufésű, Kiskun Múzeum. Molnár István rajza.
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egyetemi tanár, orvos, képzőművész. Csak két elret-
tentő példát említek. A tizenhat év börtönbüntetésre 
ítélt, majd a Dacia Könyvkiadó aligazgatójaként is-
mert V. J.nál aljasabb ügynök talán nem is létezik. 
Át  telepedett Magyarországra, Kecskeméten volt ta  nár, 
és ő a Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnökének és 
Kerényi Györgynek a támogatásával megjelent Erdé
 lyi sorsvallató. Egy er  délyi 56-os utolsó vallomása 
című visszaemlékezéskötet szerzője. Dalolva vállal-
ta az ügynökszerepet, „Vin  cze János”, majd „Vasi
lescu”, később „Dézsi Já  nos” fe dőnéven jelentett, 
vádiratnak is beillő feljelentése alapján állították le 
a gyergyószárhegyi Kri  teriontalál kozókat, magyar 
iro  dalmi kollokviumokat. A Sze  ku ritátéval való egyez
 tetés alapján a Svéd or szágban, NyugatEurópában 
élő magyar írókról egy vaskos kötetnyi rágalmazó je-
lentést állított össze, és a Sze  ku  ritáté pontos megbíza-
tással küldte Magyar országra. V. J., azaz „Vasilescu” 
– magyarországi feljelentéseinek kutatását a közeljö-
vőben kezdem el – az 1980. júniusi gyergyószárhegyi 
Kriteriontalálkozót az 1926. évi marosvécsi Helikon
találkozóhoz hasonlította, és Marosvécs szülötteként 
(!) rendkívül súlyos állításokat fogalmazott meg a két 
világháború közötti erdélyi magyar irodalom, szín-
házi élet mecéná sá  ról, az író Kemény Jánosról és  
a „reakciós arisztokrata” gróf Bánffy Miklósról, az 
erdélyi magyar arisztokráciáról mindmáig a leghite-
lesebb „portrét” ké  szítő, világsikert aratott trilógia 
szerzőjéről. V. odáig merészkedett, hogy teljes körű 
ki  vizsgálást kért a Sze  kuritátétól. Ugyanis Gyergyó
szár hegyen hangzott el Ágoston Vilmos sokszor idé-
zett, egyértelműen a Ceauşescudiktatúrára utaló ta-
nulmányában: „A hatalomnak szempontjai vannak. És 
attól függően, hogy mennyire totalitárius, annyira ér
 vényesíti ezeket a szempontokat a művészet értékelé-
sében. A kultúra tör  ténetében a hatalom kisajátíthat-
ta, megvásárolhatta a mű  vészetet, megkérdőjelezhette 
a létét, de nem ismerhette fel önálló értékét. Ezért vált 
szükségessé a manipulatív kritikus, aki mindent meg-
magyarázott, felértékelt, sőt, ha a pillanatnyi érv úgy 
diktálta, meg is kérdőjelezte a műalkotás létét és ér-
telmét. Ezáltal a hatalom megőrizte a semlegesség 
látszatát, tökéletesen manipulálta a művészetet.” 

Rábukkantam az Utunk egyébként kitűnő, szerve-
zőkészséggel megáldott rovatvezetőjének, M. P.nek 
– alias „Szentpéteri Károly”, „Szabó Tibor”, „Szabó 
Tiberiu” – három vaskos kötetben őrzött hálózati 
dossziéjára, amelynél mellbeverőbb abszurd drámát 
nem olvas sem a filosz, sem az irodalom tudós, szín-

házi kritikus. Mindenről és mindenkiről gátlástala-
nul jelentett, oly módon, hogy mindenkit eláztatott, 
tönkretett. Az ő jelentései alapján érti meg igazán az 
utókor: Cs. Gyimesi Éva kiváló irodalomtudós, egye-
temi tanár, kritikus öngyilkossága sorsszerűen elő 
volt készítve. M. P. nem fukarkodott a „nacionalista, 
irredenta” minősítésekkel.

Cs. Gyimesi Éva 2009ben a kolozsvári Komp
Press Kiadónál megjelent Szem a láncban. Bevezetés 
a szekusdossziék hermeneutikájába címen megjelent 
döbbenetes kötete a szerző tragikus halála nyomán 
így kap történelmi hátszelet. Nagy kár, hogy nem 
személyesen fordította magyar nyelvre, hiányoznak  
a csak általa ismert lábjegyzetek, információk. El  zár
 kózott attól, hogy a róla jelentő ügynököket de  kons 
pirálják. Ha hozzájárul a dekonspiráláshoz, ak  kor 
azonnal kiderül, hogy M. P. mellett V. J. is – „Dezsi 
Ioan”ként – olyan információkat közvetített a tartó-
tisztjének, amelyeket a román nemzeti önérzet elleni 
sérelemként, támadásként inter pretáltak. Mindennek 
fényében talán nem véletlen, hogy diákjainak az elő-
adásokon a román–magyar kapcsolatok történetében 
kivételes realitásérzékről tanúskodó Ady Endre és 
Octavian Goga barátságáról beszélt, nem hallgatva el 
az utóbbi fasiszta pálfordulását, magyarellenességét, 
színeváltozását – annak ellenére, hogy ő fordította ma
 gyar nyelvre Madách Imre Az ember tragédiáját, 
Ady Endre emlékét ápolta, a csucsai kastélyában a lá-
togatónak az az érzése: ő látta vendégül Ady Endrét.

Gálfalvi György, a marosvásárhelyi Látó irodalmi 
folyóirat nyugdíjas főszerkesztője több folyóiratban, 
legutóbb a Korunk 2014. januári számában Kaca gá -
saink címmel szekusdossziéjának több részletét is kö-
zölte. Érdekes összevetni, hogy ugyanarról az esetről 
– az 1984. évi incidensről, amikor egy állófogadáson 
a mindenki által megvetett, spiclinek, a hatalom kiszol
 gálójának tartott Rácz Győzőnek, a Korunk akkori fő
 szerkesztőjének arcába vágta a borospoharat – egészen 
másként jelentett „Katona Pál”, azaz: Bartis Fe  renc.

Gálfalvi dossziéjából az is kiderül, hogy a másik 
Ma  rosi, Barna is alaposan együttműködött a Sze  ku  ri
 tátéval, Domokos Gézáról, Király Károlyról, többek 
között e sorok írójáról is jelentett. A Svéd or  szág  ban, 
Göteborgban élő Tóth Károly Antal, az Ellen  pontok 
meghatározó jelentőségű szerkesztője, feleségével együtt 
munkatársa, a CNSAStól kapott hivatalos értesítés 
alapján több folytatásban is megírta: az Ellenpontokat 
a „Bârdac Ioan” fedőnéven jelentő dr. Király Ernő, 
közismert és nagy tekintélyű nagyváradi jogász, jog-
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történész, szakíró kölcsön kérés ürügyével juttatta  
el a Szekuritátéhoz, illetve buktatta le a szamizdat 
folyóirat teljes szerkesztőségét, és e sorok íróját is 
„bemázolta”. A Szekuritáté 1989 szeptemberében 
azzal vádolt, hogy Nagy vá  ra  don kijelentettem: az 
ország albanizálódik, fegyverrel a kézben ki kell vo-
nulni az utcára. A feljelentések nyomán házkutatást 
tartottak az 1976 óta deréktól lebénult, ágyhoz kö-
tött, a felesége által magára hagyott, az idős és be 
teges anyja által gondozott Varga Árpád kiváló me 
ző  telegdi történész  nél.

Ágoston Vilmos, Molnár Gusztáv, Tóth Károly 
An  tal is most dolgozza fel a saját szekus-dossziáját. 
Ágoston Vilmos Kegyelemkenyéren című, a kolozs-
vári Gaál Gábor irodalmi körben 1969ben felolva-
sott, az állambiztonsági szolgálatok „érdeklődését” 
felkeltő novellája az első kísérlet az állandó követés, 
megfigyelés írói „megkomponálására”. E sorok írója 
Páll Lajos festőköltő megfigyelési és követési dosz-
sziéjának fordítását befejezte, befejezés előtt áll dr. 
Csiha Kálmán, 1990–2000 között Erdély református 
püspöke megfigyelési és hálózati dossziéjának for
dítása, illetve a bevezető tanulmányának megírása, 
valamint a saját, hétszáz oldalas dossziém magyar,  
illetve román nyelvű változatának egyidejű kiadásra 
való előkészítése.

Kántor Lajos a Korunk 2014. januári számában 
közölt Barátok és/vagy ellenségek (Aki és akiről – 
amit és ahogyan) című tanulmányában írt arról, ho-
gyan próbálja önmaga számára is feldolgozni azt a 
furcsa „felfedezést”, hogy három legjobb barátja,  
a Forrásnemzedék három meghatározó egyénisége, 
a Kossuthdíjas Lászlóffy Aladár „Tamas”, Veress 
Zoltán „Ovidiu”, egyelőre a végleges dekonspirálásra 
váró Szilágyi Domokos „Balogh Ferenc” néven je-
lentett róla. A Szekuritáté nemcsak bunkók sisere
hada volt, pontosan ráéreztek az emberi gyengeségek
 re. Például arra, hogy Csiha Kálmán, az 1990 utáni 
erdélyi református püspök imádott utazni. Ki  hasz 
nálták a kultusztörvénynek azt az előírását, hogy min-
den lelkésznek kötelessége volt a felsőbb egyházi ha-
tóságoknak jelenteni, ha külföldi látogató tűnt fel az 
egyházközségben vagy a parókián. Csiha Kálmán nem 
is írt alá beszervezési kötelezvényt, hanem egyszerű-
en nyilatkozott arról, hogy az érvényben lévő törvé-
nyek értelmében jelenti a püspökségnek, ha külföldi 
állampolgárok keresik fel. Mivel beszélt német nyel-
ven, őt és Bustya Dezső lelkész kollégáját – aki anya-
nyelvi szinten beszél angolul – bízták meg, hogy a  

reformátusok brassó-pojánai világkongresszusáról 
részletes tájékoztatást nyújtson a püspökségnek, ők 
pedig továbbították a Kultusz Departmentnek, azaz  
a Szekuritáténak. Csiha Kálmánnak nincs is hálózati, 
csak követési fedőneve. A Szekuritáté Bustya Endrét, 
a legjobb Adykutatók egyikét szintén a múltjával, 
meghasonlásaival zsarolta, „Lăzărescu” a kolozsvári 
magyar írók teljes bel és külföldi kapcsolatának há-
lózatát az állambiztonság rendelkezésére bocsátotta. 
A Szekuritáté Szőcs Istvánt – alias „Rusz Pétert”, 
„Carol Albertot” – kérte fel, hogy írja meg Szilágyi 
Domokos Magyarok, illetve Apokrif Vörösmartyvers 
című műveiről az elmarasztaló kritikát. De jelentett 
– „Ion” fedőnéven – a többször is börtönbe zárt,  
az önálló Erdély gondolatát zászlajára tűző, a bolyais  
diákok bálványaként emlegetett, Canossajárásra kény
 szerített Jordáky Lajos is, akinek a naplója egyedül-
álló dokumentuma a korszak iszonyatos megtorlásai-
nak, szellemi terrorjának. E sorok írója elsősorban  
az operatív és tartótisztekre, a verőlegényekre össz-
pontosítja a kutatást, ugyanis ők irányítják az egész 
elnyomó gépezetet. Sok esetben a hivatalosan ismert 
név nem azonos a valódi névvel. Az operatív és tartó-
tisztek dekonspirálása legalább olyan nehéz feladat, 
mint az ügynököké. A közel ötven évig tartó terror-
nak olyan hozadékai is vannak, mint Böjte Csa  ba 
ferencrendi szerzetessé válása, több ezer er  délyi 
magyar gyerek gondozása, felnevelése. Az édesapja, 
Böjte Sándor börtönbeli tragédiája és súlyos hepatiti-
sze nélkül nem biztos, hogy szerzetes lesz, és talán 
nem hozza létre a ma  ga nemében egyedülálló intéz-
ményhálózatot, amely biztos menedéke az árváknak, 
az elhagyott gyerekeknek. Az édesapja a Gaál Gábor 
irodalmi kör tagjaként verseket írt, ezért tartóztatták le, 
majd hét év börtönbüntetéssel sújtották. A börtönben 
hasnyálmirigygyulladást kapott, nem adtak gyógy 
szert. Olyan iszonyatos és elviselhetetlen fájdalmai vol
 tak, hogy a hüvelykujjával benyomta a hasfalát. A bör-
tönből való szabadulása után ebbe a szenvedésbe halt 
bele. Megtaláltam a teljes periratot, rövidesen önálló 
kötetben juttatom el az Olvasó és a történész szakma 
asztalára. Az a kutatómunka, amelyet végzek, csöp-
pet sem veszélytelen. Ma is ugyanúgy követnek, mint 
1989 előtt. Talán éppen ettől válik mármár küldetéssé 
a tervbe vett nagy tanulmányok, az 1956os, tíz kö-
tetre tervezett sorozat hátralévő öt kötetének megírá-
sa. Nem akarok sem tetemrehívást, sem pellengérre 
állítást, a korszakot szeretném bemutatni hiteles le-
véltári dokumentumok alapján – hitelesen. 


