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Temesvár szellemében
A TV Libertés interjúja Tőkés Lászlóval a romániai forradalom 
harmincadik évfordulóján

Temesváron vagyunk, hogy találkozzunk Tőkés Lászlóval, a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület korábbi püspökével, aki az 1989-es romániai forra-
dalom meghatározó alakja. Románia az egyik legkeményebb diktatúraként volt 
ismert a kommunista blokkban, Nicolae Ceaușescu vaskezű vezetésével. Bátor-
ságával, elszántságával, a kommunista rezsim elleni prédikációival Tőkés László 
nemcsak az akkori rezsim haragját vívta ki, hanem gyülekezete és a magyar 
kisebbség együttérzését is. A román tüntetők csatlakoztak hozzá, hogy támo-
gassák Őt, ami szikrája volt az 1989-es romániai forradalomnak. A forradalom 
elsőrangú fontosságú szereplője és tanúja, Tőkés László a TV Libertés kérdé-
seire válaszolt. (Lapunk köszönetet mond Almássy Ferencnek, a TV Libertés 
közép-európai tudósítójának és a Visegrád Post főszerkesztőjének, az interjú 
készítőjének, hogy engedélyezte, hogy annak szerkesztett változatát az alábbi-
akban közöljük.)

Milyen volt a nyolcvanas évek végi 
Romániában élni? Milyen atmoszféra 
uralkodott?

Olyan állapotban voltunk, hogy már 
nem volt hova hátrálnunk, mert falakba 
ütköztünk� A teljes kilátástalanság, 
szegénység jellemezte az országot, amit 
nagyon jól szimbolizál az állandó áram-
szünet� Nemcsak átvitt értelemben, 
hanem a szó szoros értelemben a sötétség 
Romániájában éltünk� Mindig megder-
medtünk, amikor elvették az áramot� 
Több esetben az istentiszteleten is volt 
ebben részünk� Mindenki meg volt 
rémülve, hogy ránk tör a Securitate� Ezzel 
rá is tértem a titkosszolgálat kérdésére� 
Egy olyan román titkosszolgálatról 
van szó, amely rekordszámú besúgót 
működtetett� Megfigyelésének külön-
leges célcsoportja volt az értelmiség, a 
papság és a kisebbség, külön tagozata 
foglalkozott az „irredenta” magyarokkal 
és a „fasiszta” németekkel� Herta Müller 
Nobel-díjas német író1 tudna arról sokat 

1	 Herta	 Müller	 (1953)	 a	 bánáti	 Niczkyfalván	 született	
romániai	német	esszéista,	1987-ben	emigrált	Nyugat-
Németországba,	2009-ben	kapott	irodalmi	Nobel-díjat.	

beszélni, hogy miken ment keresztül� 
Én arról tudok, hogy bennünket mindig 
irredentának tartottak, akiket hivatalból 
üldözött a román nacionálkommunista 
rezsim� Érdekes, hogy itt nem a proletár 
internacionalizmus volt jellemző, hanem 
a kettős, vallási és etnikai elnyomás 
együttese�

Hangsúlyosan beszélt a Securitatéról. 
Ön milyen tapasztalatot gyűjtött velük 
kapcsolatban? Milyen szerepet játszott 
a szervezet a rendszerváltásban?

A Ceauşescu-rezsim az utolsó sztálinista 
típusú brutális kommunista diktatúra volt� 
Nagyon erős volt a titkosszolgálat hatalma� 
A ’89-es harc tulajdonképpen életre-
halálra menő küzdelem volt részemről, 
a gyülekezet részéről a Securitatéval, a 
Román Kommunista Párttal, a Ceauşescu-
rezsimmel, sőt a klerikális diktatúrával 
szemben is� Mondanom sem kell, hogy 
akkorra már a mi püspökeink többé 
vagy kevésbé Ceauşescu-barát, romá-
nofil és kommunizmus által korrumpált 
egyházi vezetők voltak, akik kiszolgálták 
a rendszert� Jellemző, hogy amikor 1989 
novemberében, az utolsó kommunista 
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kongresszuson újraválasztották Ceau-
şescut az RKP élére, az egyházfők – a 
román pátriárkától, Teoctisttól Papp 
László református püspökig, az én főnö-
kömig2 – dísztáviratban üdvözölték� A 
román titkosszolgálat talán csak a kelet-
némethez, a szovjethez, a kínaihoz vagy az 
észak-koreaihoz volt mérhető� Rettegésben 
tartotta az országot� Én a fal metaforáját 
használtam annak idején: a hallgatás 
falát kellett áttörni ahhoz, hogy a világ 
megtudja, mi van itt, mert Ceauşescut a 
béke bajnokaként ünnepelték� II� Erzsébet 
és az Amerikai Egyesült Államok elnöke is 
fogadta, sőt különböző egyetemeken dísz-
doktorrá avatták őt és a feleségét�3 Ennek 
a rendszernek a tartópillére a félelem és 
a cinkos hallgatás volt� Ezekkel kellett 
szembeszállnunk, amikor már nem volt 
hova hátrálnunk� Ebben telt el az 1989 
decembere előtti kilenc hónap� Korábban 
Brassóból Désre helyeztek, Désről pedig 
Temesvárra� Két évig munkanélküli is 
voltam� Mindenütt igyekeztem az egyház 
és a népem érdekét szolgálni, hű lenni 
Krisztus Urunkhoz, aki azt mondta, hogy 
ha mi nem szólalunk meg, akkor a kövek 
fognak beszélni� Ezt az elvet követtem, 
és igy jutottunk el a falurombolás kérdé-
séig� A Ceauşescu-rendszer utolsó mega-
lomán terve volt mintegy hétezer falunak 
a lerombolása, és az emberek összegyűj-
tése az állam által építtetett lakótelepekre 
és településekre� Ezt már nem lehetett 
tűrni, a templomainkat akarták lebon-
tani, a falvainkat akarták megsemmi-
síteni� Tulajdonképpen az volt a casus 
belli, amikor 1988 szeptemberében az 
én egyházmegyém, a temesvári refor-
mátus egyházmegye papsága memoran-
dumot fogalmazott, amelyet jómagam és 
Molnár János kollégám kezdeményez-
tünk�4 Ebben azt indítványoztuk, hogy ne 

2	 Teoctist	(Toader	Arăpașu,	1915–2007)	1986	és	2007	
között	 román	ortodox	pátriárka.	Papp	László	1967	
és	1989	között	volt	nagyváradi	református	püspök.

3	 Richard	 Nixon	 amerikai	 elnök	 1969-ben	 járt	
Romániában,	Ceauşșescu	pedig	a	következő	évben	
járt	az	Egyesült	Államokban.	II.	Erzsébet	brit	királynő	
1978-ban	fogadta	a	diktátor	házaspárt.

4	 Az	 ún.	 Aradi állásfoglalást	 Molnár	 János	 a	 refor-
mátus	 egyház	 adminisztratív	 egyházmegyei	 gyű-
lésén	 olvasta	 fel,	 1988.	 szeptember	 6-án.	 Az	 1988	
júniusában	 elkészült	 dokumentumot	 Molnár	 János	

bontsák le templomainkat, ne szüntessék 
meg gyülekezeteinket� Ezután követke-
zett a megtorlás és leszámolás, amely az 
1989-es eseményekhez vezetett�

Sokan megvádolták azzal, hogy maga is 
egy román vagy éppen magyar ügynök 
volt. Ennek mi az oka? Az, hogy az Ön 
fellépése miatt tört ki a forradalom? 

Tovább él a Ceauşescu-rendszer, és 
tovább él a Securitate, amelyet csak átke-
reszteltek és modernizáltak� Lényegében 
azonban a Ceauşescu-doktrínát követik, 
amely szerint a magyarok biztonsági 
kockázatot jelentenek Romániára nézve� 
El akarják szakitani Erdélyt – mondják� 
Ceauşescu is ezzel próbálkozott utolsó 
elkeseredett pillanatában, amikor azt 
állitotta, hogy a magyarok betörtek 
Romániába 1989 decemberében� Ide 
hozott vonatokon craiovai, Zsil-völgyi 
román munkásokat, bányászokat, hogy 
vegyék fel a harcot a  „betörő magyarokkal”� 
1990 márciusában ugyanezt a módszert 
vetette be a román hatalom, amikor 
Marosvásárhelyen az iskoláikért tüntető 
magyarokra uszította a görgényvölgyi 
parasztokat, azt állítva, hogy a magyarok 
el akarják szakítani Erdélyt Romániától� 
Ez egy állandósult vád� Engem is vádoltak 
azzal, hogy az amerikai, a magyar, vala-
mint a szovjet titkosszolgálattal együtt-
működve próbáltam Románia szuvereni-
tását megsérteni és elszakítani Erdélyt� 
A „magyar kártya” annyira beidegződött, 
hogy akármit csinál a magyar ember, 
ha védi az emberi jogait, akkor is azt 
mondják: el akarja venni Erdélyt� Ez a 
trianoni pszichózis� Most is perben állok 
két szekus tiszttel, Filip Teodorescuval és 
Ioan Talpeşsel, a titkosszolgálat korábbi 
főnökeivel,5 akik hazaárulónak neveztek, 

készítette,	Tőkés	László	egészítette	ki	és	gépelte	le.	Az	
állásfoglalásról	és	annak	titkosszolgálati	dokumentá-
ciójáról	bővebben:	Molnár	 János:	Az aradi állásfog-
lalás a magyar-román diplomáciai kapcsolatok és a 
„Vasile-dosszié” tükrében.	Nagyvárad,	Partium,	2008.	

5	 Filip	 Teodorescu	 (1939)	 a	 Securitate	 kémelhárítá-
sának	 helyettes	 parancsnoka,	 Ioan	 Talpeș	 (1944)	
pedig	 a	 Külföldi	 Hírszerző	 Szolgálat	 (SIE)	 1992	 és	
1997	közötti	vezetője	volt.	Tőkés	Lászlót	2014-ben	
nevezték	 a	magyar	 titkosszolgálat	 „fizetett	 ügynö-
ké”-nek.	Elsőfokon	Tőkés	László	erkölcsi	kártérítési	
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valamint magyar és orosz kémnek titu-
láltak� A posztkommunista román hatalom 
kezdeményezésére elvették a Románia 
csillaga kitüntetésemet is, amelyet a 
forradalomban szerzett érdemeimért 
adott nekem Traian Băsescu államelnök� 
Ráadásul Klaus Johannis, a német 
kisebbségi eredetű román államelnök 
vette el� Băsescu mandátuma lejártáig 
nem akarta elvenni, a renegát Johannis 
viszont, aki mindenben kompenzál, 
németként is románabb akar lenni a 
románnál, megtette� Ebben az ügyben is 
perben állok, 2020 folyamán lesz a követ-
kező tárgyalás� Már öt éve húzzák ezt a 
dolgot is�6 Én viszont most már a becsüle-
temért harcolok, mert én a román népért 
és a romániai magyarságért harcoltam� A 
magyarok mellett mellém álltak románok 
is, baptisták és ortodoxok, munkások 
és egyetemisták egyaránt� Abban a szel-
lemben folytatom a küzdelmet, amelyben 
annak idején 1989-ben a forradalom, a 
népfelkelés idején tettem� 

Ön volt a szikra, amely felgyújtotta 
a forradalom lángját Romániában. 
Hogyan történhetett ez?

Egész papságom idején harcoltam a 
hívekért, az ifjúságért, a szabadságért, 
a vallási jogokért, a vallásszabadságért, 
a magyarság jogaiért, a demokráci-
áért� A falurombolás elleni tiltakozást 
már említettem, az főben járó bűn volt� 
Megjelent egy szamizdat folyóirat, az 
Ellenpontok, amelyben a romániai refor-
mátus egyház helyzetét mutattam be egy 
tanulmányban� Ezt a titkos folyóiratot is 
leleplezte a Securitate�7 Gyűltek a „fekete 

keresetét	elutasította	a	román	bíróság,	másodfokon	
azonban	–	2019.	december	6-án	–	megítélték	szá-
mára	 a	 kért	 „egy	 lejes	 erkölcsi	 kártérítést”,	 a	 per-
költséget	az	alperesekre	terhelve.

6	 Traian	 Băsescu	 (1951)	 2004	 és	 2014	 között	 volt	
Románia	 államelnöke.	 Klaus	 Johannis	 (1959)	 2014	
óta	viseli	a	tisztséget,	2019-ben	kezdte	meg	máso-
dik	mandátumát.	 A	 „Románia	 csillaga”	 kitüntetést	
Johannis	 azzal	 az	 indoklással	 vonta	 vissza,	 hogy	
Tőkés	László	2013-ban	osztrák	mintára	azt	javasolta	
Magyarországnak,	hogy	vállaljon	„védhatalmi	szere-
pet”	Erdély	érdekében.

7	 Az	 Ellenpontok	 1982-ben	 megjelent,	 Ara-Kovács	
Attila,	Tóth	Károly	Antal,	Szőcs	Géza,	Tóth	Ilona	és	

pontjaim”, mivel mindenütt szerveztem 
a gyülekezetet, ahol voltam� 1989 elején 
a Securitate meggyőzte a püspököt, hogy 
helyezzen el innen� Egy távoli, kicsi zsák-
faluba akart helyezni, ahol nem jelentek 
veszélyt az eszméimmel, harcaimmal� 
Én viszont, mivel törvénytelenül csele-
kedett a püspök, mindezt nem fogadtam 
el, és tiltakoztam ellene� A gyülekezet 
pedig mellém állt, a presbitérium biztosí-
tott arról, hogy nem fogadják el a diktá-
tumot� 1989 áprilisában állandó jellegű 
zaklatás, behívatás kezdődött� Újvárossy 
Ernőt, az egyház építészét 1989 szeptem-
berében megölték�8 Közben renováltuk 
a romos állapotban lévő templomot, 
megújítottuk a parókiát, nagy munkába 
fogtunk� Dolgoztunk és harcoltunk� Tele 
volt a templom emberekkel, sokan csak 
a folyosón fértek el� Összegyűjtöttük az 
ifjúságot� Mindig a törvényes keretek 
között, amit Románia alkotmánya megen-
gedett� Az alkotmány persze csak papír 
volt, valójában büntették azokat, akik a 
vallási életet komolyan vették, és éltek a 
jogaikkal� Én nem mentem, a gyülekezet 
megvédett� Rettenetes időket éltünk: a 
Securitate már őrizte a kaput, nem engedte 
megtartani a vallásórákat� A presbitéri-
umot feloszlatták, az egyház bankszám-
láját lezárták, fizetésemet megvonták� 
Fiamat hazaküldtük a nagyszülőkhöz� 
Tulajdonképpen ostromállapot volt: én a 
Temesvár ostroma metaforát használtam� 
S ebben az ostromállapotban jutottunk 
el decemberig, amikor is a Ceauşescu 
oldalán álló Papp László püspök elérte, 
hogy a román törvényszék eltávolítson 
Temesvárról� Megkaptam a felszólítást, 
hogy december 15-én ki fognak lakoltatni 
a parókiáról� Ezt 10-én kihirdettem a 

Keszthelyi	András	szerkesztésében	megjelent	romá-
niai	magyar	szamizdat	folyóirat.	Az	év	novemberé-
ben	 tartóztatták	 le	 a	 szerkesztőket,	 akiket	 ezután	
emigrációra	 kényszerítettek.	 Tőkés	 László	 tanul-
mánya:	 A	 református	 egyház	 helyzete	 Erdélyben.	
Ellenpontok,	1982/4.	

8 Újvárossy	 Ernő	 építőmérnök	 Tőkés	 László	 egyik	
legközelebbi	 munkatársa	 volt.	 Holttestét	 három	
nappal	 eltűnése	 után,	 1989	 szeptemberében	
találtak	 meg	 Temesvár	 közelében.	 A	 rendőrség	 a	
halottat	csak	zárt	koporsóban	adta	át	a	családnak.	
Újvárossy	 halála	 előtt	 többször	 panaszkodott	 a	
Securitate	zaklatására. 
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Tőkés László Marosvásárhelyen, 1990-ben. Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán adományozó, képszám: 138462.

Tüntető tömeg Temesváron az 1989. decemberi romániai forradalom idején. Fotó: Azopan / Csaba Zoltán adományozó, képszám: 10459.
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szószékről, és arra kértem az embereket, 
hogy jöjjenek el, hogy szemtanúi legyenek 
az önkényes kilakoltatásnak� Nagy megle-
petésemre el is jöttek� Néhány tucatnyian 
ott voltak a parókiánál, az ablakom előtt� 
Ekkor már nem engedtek bennünket 
vásárolni, nem engedték, hogy behozzuk 
a tűzifát – a pincéből gyűjtöttük össze a 
fahulladékokat� Megjelent egy amerikai 
attasé is�9 Helyzetem valamennyire ismert 
volt: időről időre beszámolt helyzetünkről 
a Panoráma című magyar televíziós műsor, 
amelyben egy interjút közöltek velem az 
év folyamán�10 A nyilvánosság nagyon 
fontos volt: minden vasárnap hirdettem, 
hogy milyen események történtek, hogyan 
zaklat a Securitate, a püspökség, mivel 
fenyegetnek� Feleségem akkor már álla-
potos volt� Gyermeket vártunk, de nem 
engedték hozzánk az orvost, betörték 
az ablakainkat a téli hidegben, tűzifánk 
és fizetésünk már nem volt� Az emberek 
15-én hoztak tejet, kenyeret, elláttak 
fával minket, ezeket beadták az ablakon� 
Elkergették a rendőröket és a szekusokat, 
így már be tudtak jönni hozzánk a lakásba� 
Itt álltak, hogy megvédjenek� Én erre nem 
biztattam őket, maguktól tették, egyre 
többen jöttek, és románok is csatlakoztak 
hozzájuk� Szolidaritási akció alakult ki, 
átjöttek a román baptisták, egyetemisták 
a bentlakásokból, és megtelt az utca – a 
szolidaritási tüntetés pedig rendszerel-
lenes tüntetéssé alakult, amely 16-án, 
szombaton is folytatódott� Közben a helyi 
vezetéstől is jöttek, a tüntetők pedig bizott-
ságot választottak� Ígéretet kaptak arra, 
hogy beengedik a tüzifát, feleségemhez 
az orvost, a betört ablakokat helyreál-
lítják, megengedik, hogy itt maradjak a 
városban, és többet nem fognak zaklatni� 
Ceauşescuék azonban másnap más 
utasítást adtak, és el akartak helyezni� 
Egész nap tartott a tüntetés� A tüntetők 

9	 Dennis	 Curry,	 a	 bukaresti	 amerikai	 nagykövetség	
másodtitkára.

10	 A	 Magyar	 Televízió	 Panoráma	 című	 műsorában	
levetített	 interjú	 keletkezési	 körülményeiről,	 vala-
mint	a	kanadai	és	amerikai	magyar	emigránsok	abban	
játszott	 szerepéről	 lásd:	 Szőczi	 Árpád:	 Temesvár. A 
romániai forradalom kitörésének valódi története.	
Nagyvárad,	Partium,	2013.	Tőkés	László	interjújának	
szövege	a	korabeli	Hitelben	 is	megjelent:	„Itt	Tőkés	
László	beszél”.	Hitel,	1989.08.23,.	4–7.

a belváros felé indultak, és a régi – és 
mai – román himnuszt, az Ébredj románt 
énekelték, ami kicsit a Talpra magyarra 
hasonlít�11 A belvárosban megostromolták 
a pártszékházat�

A kilakoltatást végül 17-én hajnalban 
hajtották végre� 4-5 óra körül betörték 
az épület kapuit� Mindegyik ajtót kulcsra 
zártuk, közben – feleségemmel és két bará-
tommal – felmenekültünk a sekrestyén 
az ablakon át a templomba� A Bibliában 
létezik egy gyakorlat és isteni szokásjog, 
miszerint a templomba menekülő híveket 
nem bántalmazzák� Ez a középkorban 
élő felfogás volt – üldözőink persze nem 
ismertek könyörületet, felérkeztek ide, 
betörték az ajtókat� Ima közben tartóz-
tattak le� Palástban voltam, ütlegeltek, 
majd levittek� Jelen volt a román vallásügyi 
államtitkár, aki azt mondta a szeku-
soknak, hogy ne üssenek� Feleségemmel 
két autóba ültettek bennünket, és egy 
konvojjal elindultak velünk� Azt hittük, 
hogy kivégezni visznek� Valójában a 
Szilágy megyei Menyőbe vittek, ahová 
Papp László püspök büntetésből kineve-
zett� Egy hétig voltunk ott� Éjjel-nappal 
kihallgatásnak vetettek alá, elszigeteltek 
minket� Közben barátainkat a temesvári 
börtönben hallgatták ki� Megteremtették 
a telefonkapcsolatot a börtön és Menyő 
között� Egy egész regényre valót írhattak, 
rekonstruálhatták az egész évet, a harca-
inkat, a látogatóinkat, a Panoráma-
interjút, a hívekkel való kapcsolattartást, 
az ellenállást� Azt akarták, hogy valljam be, 
hogy magyar ügynök és a CIA megbízottja 
vagyok� Máskor a KGB-t emlegették� Azt 
akarták, hogy jelenjek meg a televízióban 
és tegyek vallomást, hogy én Románia 
ellensége vagyok�

Időközben azonban megbukott 
Ceauşescu� Mi akkor azt éreztük, hogy 
ha nem Ceauşescut végzik ki, akkor való-
színűleg minket fognak� Kétesélyes harc 
volt� Mi Istennek csodálatos kegyelméből 
11	 A	Deșteaptă-te, române! (Ébredj fel, ó, román)	kez-

detű	 dal	 1989-ben	 lett	 Románia	 himnusza.	 Először	
az	 1848-as	 forradalom	 idején	 publikálták,	 amikor	 a	
román	nemzeti	mozgalom	egyik	legfontosabb	dalává	
vált.	 Az	 1977	 és	 1989	 között	 himnuszként	 funkcio-
náló	Trei culori (Három szín)	kezdetű	dalt	váltotta	fel.
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megszabadultunk� Mindig az vezérelt itt a 
templomban, hogy tartsuk magunkat Isten 
igéjéhez, amely azt mondja, hogy Istennek 
kell inkább engedni, nem az embereknek� 
S ha Krisztus Urunk vállalta a keresztet, 
akkor nekünk is vállalnunk kell, hogy 
legalább az igazságot kimondjuk, mert ha 
nem, akkor a kövek fognak megszólalni� 
Hogyan merjük Krisztus kereszthalálát 
hirdetni, mi, lelkészek, hogyha még a 
kisujjunkat sem mozditjuk a népünkért és 
gyáván elbújunk? Tehát ez itt élő hit volt� 
Ezek az emberek nem féltek� Máskor és 
máshol, amikor jött a Securitate, elpáro-
logtak az emberek� Innen nem párologtak 
el, mind többen jöttek� Amikor eltemettük 
szeptember 18-án Újvárossy Ernőt, az egy 
néma tüntetés volt a temetőben� Nemhogy 
megijedtek volna az emberek, hanem 
még inkább megerősödtek a hitükben� 
Így jött el a szabadulásunk: állítom, 
hogy ez még spontán népfelkelés volt� 
Később következett a puccs, amelyet már 
a volt kommunisták vezényeltek, Iliescu 
elnökkel az élen� 

Mi a véleménye a Ceauşescu házaspár 
kivégzésének gyorsaságáról? Hogyan 
ítéli meg a velük való bánásmódot?

Viaskodik bennem az ember és a politikus� 
Önmagában az a bánásmód, amelyben 
részesült a Ceauşescu házaspár, vissza-
taszító� Azonban abban az időben a 
tömeglélektan azt sugallta, hogy amíg 
él Ceauşescu, addig veszélyben van az 
ország� Azt gondoltuk, hogy nagyon erős 
tartalékai vannak Ceauşescunak, hiszen 
a rendszer nemcsak belőle állt, hanem 
azokból, akik fenntartották, és a mai 
napig is érvényesítik a nacionálkommu-
nista szellemiséget� A titkosszolgálat is 
ezt a hagyományt viszi tovább� Úgy tűnt 
nekem akkor, hogy meg kell szabadulni 
Ceauşescutól, mert addig nem érezheti 
magát biztonságban az ország, amig ő a 
föld színén van, bármikor visszajöhet� 
Persze ezt az érzést táplálta az Iliescu-
csoport, ráadásul az is kétségtelen, hogy 
Ceauşescu megérdemelte a sorsát, fele-
ségével együtt rászolgált a büntetésre� 
Ha igazságosak akarunk lenni, akkor 
harminc év után is csak azt mondhatom, 
hogy ő megérdemelte a sorsát, de a 

törvényesség szellemében is lehetett volna 
intézni� De abban a lélektani helyzetben, 
káoszban, ami akkor kialakult, ez nem 
volt eléggé világos� Ráadásul a manipu-
láció olyan fokot ért el, hogy amint most 
már tudjuk, vád alá is helyezték Iliescu 
elnököt, mert katonai diverziót hajtottak 
végre� Ők maguk lőttek a románokra, hogy 
ezáltal megtévesszék a népet, hogy valódi 
forradalom látszatát keltsék, miközben az 
igazi forradalmat a puccs irányába térí-
tették el�12

Ezért mondja azt, hogy harminc évvel 
a hivatalos rendszerváltás után a 
Ceauşescu-rezsim még mindig él?

Közismert, hogy egész Kelet-Közép-
Európában több hullámban következett 
be a kommunista restauráció� Gondoljunk 
csak Magyarországra� 1994-ben vissza-
jött Horn Gyula, aki 1956-ban pufajkás 
volt, majd négy év szünet után 2002-ben 
szintén a kommunista utódpárt, az MSZP 
jött vissza� Ez többé-kevésbé minden volt 
szocialista országban bekövetkezett, nem 
is beszélve a Szovjetunió volt tagállamairól, 
ahol még ma is erőteljes a szovjet örökség� 
Románia sajnos rekordot dönt ebben is: 
harminc év után az utódkommunisták 
vannak hatalmon� Most épp bizalmatlan-
sági inditványt nyújtottak be a szocialista 
kormány ellen, de sajnos az egész társa-
dalmat átszövi a posztkommunizmus� 
Romániában minden pártot a kommunisták 
szatellitpártjának neveznek, nem csak a 
PSD-t�13 Ez a különbség Magyarországhoz 
képest, ahol nem lehet mondani, hogy az 
MSZP-n kívüli pártok kommunista típu-
súak lennének� Itt minden párt többé vagy 
kevésbé, „legjobb esetben” a Securitate 
által, be van fűzve a volt kommunista 
rendszerbe� A titkosszolgálat ma is olyan 
erős, mint Ceauşescu idején volt, és azt 
mondhatjuk, hogy a háttérben meghúzódó 
titkosszolgálatok küzdelme zajlik a politikai 
válságok hátterében� Ez különösképpen 
tragikus a magyarokra nézve, akik ellen 
pont a Ceauşescu-doktrína értelmében 
12	 Ion	 Iliescu	 volt	 államelnök,	 Petre	 Roman	 volt	

miniszterelnök	 és	 Gelu	 Voican-Voiculescu	 volt	
miniszterelnök-helyettes	ellen	a	katonai	ügyészség	
emelt	vádat	2016-ban.

13	 Partidul	Social	Democrat	(Szociáldemokrata	Párt).
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folyik az elnyomás� Azt mondják, hogy 
mi szeparatisták, irredenták vagyunk, 
nemzetbiztonsági veszélyt jelentünk 
Romániára nézve� Most például egy hibrid 
háborús hadgyakorlat folyik Hargita és 
Kovászna megyében, párhuzamba állítva 
a grúziai, oszétiai és a donbaszi helyzettel� 
Ez nyílt provokáció a magyarság ellen�14 A 
Székelyföld semmilyen veszélyt nem jelent 
Romániára nézve, ráadásul az ország 
közepén található� A provokáció azonban 
állandó, vagyis a román asszimilációs, 
homogenizációs politika ceauşescui minta 
szerinti folytatásáról van szó�

Azért ma ezeket nyugodtan 
elmondhatja…

Ennyi a különbség: megvan a szólás- és 
vallásszabadság illúziója� Viszont ennek 
van egy olyan oldala, ahogy a közmondás 
mondja: „Beszélj bolond, beszélj”� Amikor 
százezren tüntettek, Iliescu azt mondta, 
hogy az még mindig csak fél százaléka 
Románia lakosságának� Lebecsülik a 
népet, azokat, akik kimondják az igaz-
ságot� Most mindent lehet mondani és 
csinálni, amit azelőtt nem lehetett, de ez 
egy következmények nélküli ország� Ezt 
nemcsak a magyarság látja így, hanem 
a románság is� Négymillió román állam-
polgárnak az elmenetele vajon mit jelent? 
Szíria után ebből az országból mentek el a 
legtöbben az utóbbi időszakban�

Sosem vesztett ez az ország ennyi embert 
ilyen kevés idő alatt. Ezek az emberek 
élnek, de többségük nem fog vissza-
jönni, nem itt fog gyerekeket szülni. 
Hogyan ítéli meg nemcsak Romániában, 
hanem az egész szocialista tömbben a 
rendszerváltás lefolyását?

14	 A	Concordia	19	hadgyakorlaton	a	hadsereg,	a	bel-
ügy,	a	Román	Hírszerző	Szolgálat,	a	Kormányőrség	
és	 a	 Különleges	 Távközlési	 Szolgálat	 egyenruhá-
sai	 vettek	 részt	 2019	 októberében.	 Marian	 Botea	
dandártábornok,	 a	 hadsereg	 vezérkari	 főnöksé-
gének	 hadműveleti	 vezetője	 Oroszország	 részéről	
érkező	fenyegetésről	beszélve	idézte	fel	a	grúziai	és	
ukrajnai	 eseményeket.	 Erdélyi	 magyar	 politikusok	
a	 hadgyakorlat	 helyszínének	 kiválasztása	 kapcsán	
egyértelműen	úgy	vélekedtek:	mindez	azt	jelzi,	hogy	
Románia	 nemzetbiztonsági	 kockázatként	 tekint	 a	
Székelyföldre.

Találó az a megállapítás, hogy mivel nem 
forradalmi úton ment végbe a rendszervál-
tozás, a lassú átmenetnek az árát meg kell 
fizetni� Romániában azt mondják, hogy 
forradalom volt, és erre büszkék is� Még 
az alkotmány is dicsőíti a román forra-
dalmat, de a valóságban a forradalmat 
ellopták� Nem volt mélyreható rendszer-
változás� Ugyanazok privatizálták az 
országot, akik azelőtt hatalomban voltak, 
megkaparintották az anyagi javakat, a 
pozíciókat, az információs bázist, és új 
formában rekonstruálták a régi rend-
szert� A mai napig ők vannak hatalmon� 
Én azt mondom, amit a román Temesvár 
Társaság: valóságos rendszerváltozásnak 
kell végbemennie� A társaság a mai napig 
harcol a kommunizmus ellen� Az általuk 
közzétett 1990-es Temesvári Kiáltvány 8� 
pontjában kimondta, hogy el kell távolí-
tani a hatalomból a volt kommunistákat, 
a korábbi titkosszolgálatot�15 Tudtommal 
ez csak Csehországban történt meg követ-
kezetesen, Romániában egyáltalán nem� 
Itt is egy olyanfajta társadalmi átalaku-
lásra, alkotmányozásra, rendszerválto-
zásra volna szükség, amely után tiszta 
lappal indulhatna az ország� Ez vonat-
kozik a magyarságra is� Addig nem tudjuk 
leküzdeni a válságot, megőrizni a lakos-
ságunkat, ameddig ez a változás be nem 
következik� Sajnos csalódnunk kellett 
Klaus Johannisban is, sorozatosan csalód-
nunk kell a román törvényhozásban, igaz-
ságszolgáltatásban, szembeütközünk a 
korrupcióval, amely a posztkommunizmus 
15	 A	 Temesvár	 Társaság	 1990-ben	 alakult	 civil	 szer-

vezet,	 amelynek	 legfontosabb	 célja	 a	 kommunista	
visszarendeződés	 megakadályozása.	 A	 Temesvári 
Kiáltvány	 1990	 márciusában	 fogalmazott	 13	 pon-
tos	nyilatkozat,	 amely	a	 forradalom	eszményeinek	
kivívását	 sürgette.	 A	 8.	 pont	 a	 következőképpen	
szól,	 hitet	 téve	 a	 lusztráció	 mellett:	 „A	 választási	
törvény	tiltsa	el	a	jelöltetés	jogától	három	egymást	
követő	 törvényhozási	 ciklusra	 a	 volt	 kommunista	
aktivistákat	 és	 a	 volt	 állambiztonsági	 tiszteket.	
Jelenlétük	 ugyanis	 az	 ország	 politikai	 életében	
a	 fő	 forrása	 a	 jelenlegi	 román	 társadalmat	
őrlő	 feszültségeknek	 és	 gyanakvásoknak.	
Elengedhetetlen,	 hogy	 a	 helyzet	 letisztulásáig	
és	 a	 nemzeti	 megbékélésig	 távol	 maradjanak	 a	
közélettől.	Úgyszintén	követeljük,	hogy	a	választási	
törvény	 foglalja	külön	paragrafusba,	miszerint	volt	
kommunista	aktivisták	nem	pályázhatnak	Románia	
elnöki	tisztségére.”
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egyik legriasztóbb jelensége� Ha nem 
tudjuk leküzdeni ezeket, akkor káoszba 
fog süllyedni Románia, jelen pillanatban 
is kaotikus viszonyok uralkodnak� 

Jól ismeri a magyar helyzetet, közel 
áll a Fideszhez. Magyarországon sokan 
úgy gondolják, hogy a valódi rendszer-
váltás 2010-ben valósult meg. Kellett 
húsz év, amíg az Orbán Viktor által illi-
berálisnak nevezett rend kiépült. Mi 
kell ahhoz, hogy a magyar 2010-hez 
hasonló folyamatok valósuljanak meg 
Romániában?

Romániában nagyon gyengék a demok-
ratikus hagyományok� Mindenkor egy 
hierarchikus, ortodox, ókonzervatív 
típusú társadalmi berendezkedés ural-
kodott az országban� Ezért aztán nagyon 
gyengék a demokratikus erők, amelyek 
az ország átalakulásán fáradoznak� A 
Ceauşescu-korszakból örökölt posztkom-
munista erők viszont annyira erősek és 
magabiztosak, hogy mindig újjászületnek, 
talpra esnek és megragadják a hatalmat� 
Ilyen szempontból eléggé kilátástalan a 
helyzet� A kötelező optimizmus nevében 
nem akarok szólni� Én csak a jó Istenben 
bízom, és abban, hogy az európai és 
nemzetközi hatások elő fogják idézni a 
romániai társadalom tudati, felfogásbeli 
változását� Erre viszont nagyon sokáig 
kell várni� Nem kedvez ennek a folya-
matnak a Kelet és Nyugat között kialakult 
európai ellentét sem� Nem számíthatunk 
az Európai Uniónak arra az integrációs 
erejére és emberi jogi demokratikus támo-
gatására, amelyben a kezdetben bíztunk� 
Senki sem tudja saját magát a hajánál 
fogva kihúzni a vízből� Nem tudunk ebből 

a helyzetből kiemelkedni, ha nem segít 
rajtunk valaki� De az EU, mint ahogy 
látjuk, inkább büntetésre hajlik, mintsem, 
hogy segítséget nyújtana a kelet-közép-eu-
rópai országoknak� Értetlenül figyelik a 
volt kommunista országok vergődését, 
holott egy egész csődtömeget örököltünk 
a kommunizmusból, amelytől szabadul-
nunk kell� Még azt sem tudja felfogni az 
unió, hogy mit jelentett a kommunista 
diktatúra� 2009-ben én is kezdeményezője 
voltam annak az európai parlamenti hatá-
rozatnak, amely a kettős mércén túllépve 
megállapította, hogy a kommunizmus 
és a nácizmus két totalitárius rendszer, 
amelyet egyformán el kell ítélni, és mind-
kettőtől szabadulni kell�16 Ezzel szemben 
Európa nem képes tisztán látni és határo-
zottan fellépni a volt kommunista országok 
ügyében� Tele van előítéletekkel, félreér-
tésekkel és – a kereskedelmet és szupre-
máciát illetően – gyarmati szándékokkal� 
Így aztán nagyon bizonytalan a mostani 
helyzetünk� Magyarország azonban jó 
példát mutat arra, hogy ha összefogna 
a közép-európai tömb, Romániával és 
a nyugat-balkáni országokkal, esetleg 
Ausztriával bővülve, akkor esélyünk 
nyílna arra, hogy egy közös politikai plat-
formon, együttes erővel Romániában és a 
Balkánon is változásokat tudjunk elérni�

Almássy Ferenc

16	 Az	 Európai	 Parlament	 állásfoglalása	 az	 euró-
pai	 lelkiismeretről	 és	 totalitarizmusról,	
2009.03.26.	 (B6-0170/2009).	 http://www.
europarl .europa.eu/s ides/getDoc.do?pub-
Ref=-//EP//NONSGML+MOTION+B6-2009-
0170+0+DOC+PDF+V0//HU	 (Utolsó	 letöltés:	
2019.12.04.)

Tőkés László (Kolozsvár, 1952) református lelkész, politikus� 1975-ben végzett a ko-
lozsvári Protestáns Teológiai Intézetben� Brassóban, majd Désen volt református segédlelkész� 

Utóbbi helyről egyházi és kisebbségi ellenállása miatt távolították el, 25 hónapig munkanélküli volt� 
1986-tól Temesváron lett segédlelkész, majd rendes lelkész� 1989-ben – többek között a falurombo-
lási tervek, valamint az egyéb egyházi és állami intézkedések elleni tiltakozása miatt – folyamatosan 
zaklatták, püspöke pedig elrendelte Temesvárról való elhelyezését� December 15-én, az erőszakos 
kilakoltatása ellen zajló tüntetés terjedt tovább, és vezetett el a forradalomig� Ceauşescu bukása 
után megválasztották a Nemzeti Megmentési Front Tanácsa tagjának, ám e tisztségéről néhány hó-
nap után lemondott� 1990 és 2010 között a Királyhágómelléki református egyházkerület püspöke 
volt� 1990 és 2004 között a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), 1996 és 2000 között 
a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) tiszteletbeli elnöke volt� 2003-tól az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács elnöke� 2007 és 2019 között európai parlamenti képviselő, 2010 és 2012 között az Európai 

Parlament alelnöke volt�


