
Lehet-e tényfeltáró riportot írni ma a dik-
tatúra idején elkövetett bûnökrõl? Erre a kér-
désre kerestem a választ a Babeº-Bolyai Tu-
dományegyetem újságíró szakára 2009-ben
készült államvizsga-dolgozatomban. Vezetõ-
tanárom Tibori Szabó Zoltán volt. A dolgo-
zatban azt vizsgáltam, hogy a tényfeltáró ri-
port alkalmas-e a diktatúra okozta traumák
feltárására és kezelésére. Egyszerre kutatjuk 
a múltat és a jelent, elõbbinél segít a történe-
lemtudomány, utóbbinál az újságírói eszköz-
tár. Így egy olyan sajátos keveréket kapunk,
ami az elbeszélt elemeket (oral history) is tar-
talmazó történetírásból és a jelent szemlélõ
zsurnalizmusból áll össze. Feltételezésem
szerint a tényfeltáró riport mûfaji sajátossá-
gai miatt jól használható a kommunista rend-
szer ideje alatt keletkezett, de a rendszervál-
toztatás után húsz évvel is ható feszültséggó-
cok megtalálására és enyhítésére. Az így lét-
rejövõ riportok, amennyiben a média segítsé-
gével sok emberhez eljutnak, segíthetnek ab-
ban, hogy ne csak egy szûk értelmiségi elit,
hanem a hétköznapi médiafogyasztók is újra-
gondolják a 20. század második felének törté-
néseit. A mûfaj szabadon értelmezhetõsége
lehetõséget ad a szerzõnek arra, hogy a té-
nyeket részben szubjektív szempontok alap-
ján rendszerezze, és tárja a történetet az olva-
sók elé. Ha a szerzõ nem él vissza a lehetõ-
séggel, és a szubjektivitás nem válik öncélú-
vá, az a történetírás és az újságírás érvényes
és izgalmas kombinációját eredményezheti.

A módszer alkalmazására tudtommal
2013-ig nem volt példa Romániában. Biro
Attila, a Gândul újságírója hasonló megkö-
zelítést választott A ma is élõ kommunista
hóhérok listája (http://tortionari.gandul.info)
címû, videóinterjúkkal tûzdelt riportsoroza-
ta összeállításakor, amelyben a diktatúra
brutalitását vizsgálta oknyomozói igényes-
séggel. Multimédia kategóriában elsõ díjat
nyert a legjobb újságírói teljesítményeket el-
ismerõ Superscrieri 2013 gálán.

Dolgozatomban – az alapfeltételelzés
alátámasztásaként – egy riport is szerepel,
ami a ’70-71-ben zajlott, általam „Kegyelem-
kenyér-ügynek” nevezett eseménysorozat
feldolgozásának elindítását célozza. A tény-
feltárás a legtöbb esetben hosszú folyamat, a
friss eredményeket általában újabb és újabb
riportokba sûrítve tálalják. 

Ágoston Vilmos novellája
Most induló tényfeltáró riportsorozatunk-

ban utánajárunk, milyen módszerekkel
épült be a Szeku a kolozsvári magyar diákok
közé, hogyan férkõzött a baráti körökbe, és
fért hozzá a legszemélyesebb információk-
hoz. Ágoston Vilmos másfél éves meghurcol-
tatást szenvedett el a hetvenes évek elején
Kegyelemkenyér címû novellájának felolva-
sása miatt. Hogy látja a történteket a novel-
la szerzõje, hogy emlékeznek vissza közeli
barátai, ismerõsei, akik döntõen befolyásol-
ták tanúvallomásaikkal Ágoston sorsát? Mit
mondanak az azonosított informátorok és az
ügyrõl a nyomozást irányító szekus tiszt?

A Szekuritáté Irattárát Átvilágító Bizott-
ság (CNSAS) 2006-ban adott ki a Kegyelem-
kenyér-ügy vizsgálatához alapvetõ fontossá-
gú dokumentumokat Molnár Gusztáv diák-
kori megfigyelési dossziéjából (164739). Az
iratok között Molnár Gusztáv barátainak, is-
merõseinek tanúvallomásai, valamint a ró-
luk jelentõ informátorok jelentései is megta-
lálhatók. A dokumentumokból kirajzolódik
a hetvenes évek elejének megfigyelési gya-
korlata. Kiderül, hogyan gyártott a Szeku
terhelõ bizonyítékokat azokról, akik a rend-
szer megreformálásának lehetõségein gon-
dolkodtak. A dossziérészletet Molnár Gusz-
táv Ágoston Vilmoshoz is eljuttatta, akit 
jelenlegi munkahelyén, a budapesti az Eu-
rópai Összehasonlító Kisebbségkutatások
Közalapítványnál kérdeztünk az akkori
megpróbáltatásokról.

– 1970. június 9-én este tartottak nálam
házkutatást elõször, majd elvittek. Azelõtt
figyelmeztettek az egyetemi évfolyamtársak,
hogy figyel a Securitate. Kérdeztem tõlük,
hogy akkor mit kell csinálni, mindenkit fi-
gyelnek, nem? Igen, de azért vigyázz magad-
ra, mondták. Na de hogy? Erre nem volt
semmilyen recept – meséli Ágoston Vilmos
takaros budapesti irodájában. Majd’ negy-
ven évvel a történtek után már nyugodtan
eleveníti fel az emlékeket. – Az 1964 után
amnesztiával szabaduló, ’56-os magyaror-
szági események miatt elítélt erdélyi fog-
lyoktól, köztük Fülöp G. Dénes református
lelkésztõl és másoktól pontosan tudtam,
hogy hány óra van Romániában. Az õ törté-
neteik meggyõzõek voltak. Világosan tud-120
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tam, hogyan mûködik a román belügy, és
mire figyelnek. Tudtam, hogy bármilyen ap-
ró cselekedetért is bármikor elvihetnek. És
hogy bármirõl be lehet bizonyítani, hogy ál-
lamellenes cselekedet – mondja Ágoston.
Tudta, hogy a tûzzel játszik, amikor 1969
decemberében a fiatal kolozsvári értelmisé-
giek egyik fontos találkozóhelyén, a Gaál
Gábor irodalmi körön felolvasta Kegyelem-
kenyér címû novelláját. Tisztában volt vele,
hogy besúgók is hallják a szöveget. – Arra
építettem fel az írást, hogy a Földön többsé-
gében már csak sárgák és feketék lesznek, s
majd a fehérek kezdik énekelni ezeket a jo-
gokról szóló spirituálékat. S persze hogy
beemeltem néhány realisztikus elemet is
fáklyás tüntetésekrõl, ami akkoriban napon-
ta volt Kolozsváron a szobor körül, ezek
hangulatát beépítettem. Így nem mondhat-
tad azt, hogy ez nacionalista, imperialista,
mit tudom én, milyen horthysta-fasiszta,
mert ezekkel a jelzõkkel illettek akkoriban.
Csak tanúvallomásokkal tudták rám bizo-
nyítani, hogy ez igenis nacionalista tartal-
mú. A bevitt ismerõsök azt kellett mondják,
hogy én nekik elmagyaráztam. Ezek a tanúk
rendszerint hazudtak. Vagy megijedtek, vagy
féltek. Vagy ott se voltak – meséli.

Ágoston Vilmost a tanúvallomások és a
besúgók anyagai alapján fél évvel a novella
felolvasása után, 1970. június 9-én bevitték
a Securitate kolozsvári központjába. Nem
verték meg, testi fenyítést egyszer sem alkal-
maztak, de másfél évre a „kivizsgálás sza-
badlábon” kategóriába került. Ez napi egy-
órás eltávozással enyhített folyamatos
fogvatartást jelentett. Egész napra csak letar-
tóztatással zárhatták volna börtönbe, amire
végül nem került sor.

A Szeku a felolvasott novellában talált
kapaszkodót. A rendszerellenes tartalmat
Ágoston Vilmos kortársainak, közeli baráta-
inak tanúvallomásaival és besúgók jelenté-
seivel próbálták alátámasztani. Ágoston
dossziéja a CNSAS hivatalos tájékoztatása
szerint nem létezik. – Pedig láttam a dosszi-
émat, ott volt elõttem. – Idézi fel a Secu-
ritate kolozsvári székhelyén töltött napokat
Ágoston. – Volt, akibõl nem sikerült ellened
felhasználható részleteket kiszedni, de
olyan is volt, aki tollba mondta a Szekunak,
amit hallani akartak. Milyen érzés kezedben
fogni a rád terhelõ adatokat is tartalmazó ta-
núvallomásokat? – kérdezem, miközben az
asztalra kiterített vallomásokat nézzük: Bíró
Béláét, Bereczki Károlyét, Molnár Gusztá-
vét, Turanicz Józsefét, Demeter Zoltánét és
Rostás Zoltánét. – Rostás egyszer azt írta ró-
lam, hogy gyerekkorom óta államellenes
összeesküvésben vettem részt. Ez olyan ke-
mény vád volt, hogy bent a Szekunál idead-

ták, és elolvashattam. Onnan tudok róla. 
A vallomások nagy részét láttam. Például vé-
gig abban a meggyõzõdésben voltam, hogy
õk nem tudnak arról, hogy kint voltam Ma-
gyarországon, ahol találkoztam Németh
Lászlóval és Illyés Gyulával. Ebbõl kiderül,
hogy Bereczki megmondta. (Nevet.) Kérdez-
ték, voltam-e, mondtam, hogy voltam, kivel
találkoztam, senkivel. S hagyták, úgy látszik,
a magyarországi vonalat nem akarták pisz-
kálni. De azt, hogy én államellenes összees-
küvést szervezek diákkorom óta, ezt kivizs-
gálták. Elmentek az iskolaigazgatómhoz, aki
szembenevette õket, mert én nagyon rendes
tanuló voltam, végig román és magyar nép-
táncokat tanítottam, tehát jó véleményt
mondott, így ezt a nyomot elejtették. – Nem
róttad fel ezt Rostásnak sosem? – Miután ki-
jöttem aznap a Szekuról, megkérdeztem Ros-
tást, hogy miért mondta. Azt válaszolta,
azért, mert haragudott rám, mert diákko-
runkban volt egy irodalmi kör Marosvásár-
helyt, és valami megjegyzést tettem rá lá-
nyok elõtt. Kéne mérlegelni a szavak súlyát.

Ágoston elbeszélésébõl és a dossziéban
talált, aláírt dokumentumokból egyaránt ki-
derül, hogy az ügyet Liviu Cãlian szekus õr-
nagy tartotta a kezében, aki Ágoston szerint
precíz munkavégzésû, erélyes fellépésû ka-
tonaember volt. A kihallgatásokon a szelle-
mi kifárasztás minden eszközét bevetette,
órákon, napokon keresztül igyekezett terhe-
lõbb információk kiadására bírni Ágoston
Vilmos barátait, õt magát pedig az ellene fel-
hozott vádak bevallására késztette. Fizikai
erõszakhoz egyszer sem folyamodott. Cãlian
Liviu ma Kolozsváron élõ nyugdíjas. Csa-
ládja megkeresésemkor nem járult hozzá a
személyes találkozóhoz a hetvenes éveiben
járó exkatonával. Több telefonos egyeztetés
után sem sikerült idõpontot egyeztetni. Ké-
sõbb azt is letagadták, hogy Cãlian Liviu va-
laha a Szekuritáténak dolgozott.

Következtetés 
(2013. novemberi kiegészítésekkel)

A fenti riport természetesen csak az ügy
feltárásának és közreadásának folytatásával
tölthetné be küldetését. Hiányzik belõle
Cãlian Liviu nyilatkozata, további megkere-
sésekkel talán szóra lehetne bírni. Az elsõ
részbõl kimaradt annak bemutatása, hogy
Ágoston kihallgatott barátai közül ki vallott
terhelõen rá, és ki állt ellen a fenyegetésnek.
Az azóta azonosított besúgók emlékei is fon-
tos részletekkel szolgálnának arról, hogyan
követték a hetvenes évek elején Kolozsvá-
ron a fiatal magyar értelmiségieket. (Például
a 2. számú mellékletben szereplõ „Kulcsár”
László Bélával, a Korunk akkori szerkesztõ-
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ségi titkárával azonos, mint az a CNSAS
2012. december 7-én Molnár Gusztávhoz
intézett hivatalos levelébõl kiderül.) Ágos-
ton beszámolója is hiányzik arról, hogy mit
élt át a fogvatartás és a folyamatos zaklatás
alatt, ezt is a folytatásban lehetne pótolni.

A dolgozat 2009-es leadása óta a Kegye-
lemkenyér-ügy számos részlete tisztázódott.
A CNSAS elfogadta Ágoston Vilmos egykori
diáktársa, Molnár Gusztáv Ellenzéki tevé-
kenység a ’70-es, ’80-as években az értelmi-
ség körében címû kutatási témáját. Ennek
keretében Molnár megkapta a CNSAS-tól
Ágoston megfigyelési és peres dossziéját is,
több száz oldalnyi anyagot. Többek között a
felolvasott novella magyar nyelvû, eredeti
szövege is elõkerült, tehát ma már árnyal-
tabb, teljesebb leírás készülhetne az ügyrõl.
Molnár és Ágoston az anyag feldolgozása
után vélhetõen publikálják is a kutatási
eredményeket.

A riport folytatásai nem készültek el, de
már az elsõ, sorozatindító darab is bizonyít-
ja, hogy a tényfeltáró újságírás alkalmas a
diktatúra idején keletkezett, máig ható
ügyek feldolgozására. Persze feltevõdik a
kérdés, hogy mi aktuális ma ebbõl? Egyrészt
az ügyek átbeszélése segíthet az érintettek-
nek a tapasztalatok feldolgozásában, de kö-
vetkeztetéseket vagy akár tanulságokat is
megpróbálhatnak levonni az olvasók a tör-

téntekbõl. Az ehhez hasonló témákat vizs-
gáló riportok készítésekor az is kiderül, hol
tartunk a kommunista diktatúra kutatható-
ságában. A CNSAS megalapítása nagy lépés
volt, de már ez az ügy is mutatja, hogy aki a
rendszerváltás elõtti idõkrõl konkrét infor-
mációkhoz szeretne jutni, korlátokba ütkö-
zik. A CNSAS elõtt megnyitott archívum
mérete és a hivatal korlátozott kapacitása
miatt egy-egy kutatás évekig, akár évtizede-
kig elhúzódik. Kérdés viszont, hogy Ágos-
ton Vilmos dossziéját az elsõ kérés leadása
után visszatartották, vagy csak egyszerûen
nem találták. Vélhetõen a múlttal való
szembenézés másik korlátja maga a titkos-
szolgálat, amely mai napig védi azokat az
egykori besúgókat, akikre valamilyen okból
még szüksége van. A jelenlegi rendszer Ja-
nus-arcúsága ott is megmutatkozik, amikor
mégis hozzájárulnak az idõvel használha-
tatlanná vált titkosszolgák azonosításához,
amivel azt a látszatot erõsítik, hogy az állam
többé-kevésbé õszintén, a legmagasabb
szinteken is támogatja a kommunista idõ-
szak bûneivel való szembenézést. Eközben
pedig békés nyugdíjas éveiket töltik azok,
akik több száz politikai fogoly kínzását és
kivégzését rendelték vagy követték el; és a
mai napig nem tudjuk, hogy a forradalom-
kor ki adott parancsot a temesvári, a kolozs-
vári és a bukaresti sortüzekre.

A CNSAS levele, melyben közli, hogy „nem találták meg” Ágoston Vilmos dossziéját. 
(Az útlevélosz-tályon találtak egy valószínûleg lényegtelen dossziét.)




