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Kincses Előd Tőkés László 
védőügyvédje volt az 1989-es 
romániai forradalmat megelőző 
események előtt. A kilencve-
nes évek elején öt és fél évig 
száműzetésbe kényszerült 
marosvásárhelyi jogász sze-
rint leginkább a szekuritátés 
elhurcolástól féltette az egykori 
temesvári református lelkészt.

 » MAKKAY JÓZSEF

– Tőkés László ügyvédjeként miként 
emlékszik vissza a 29 évvel ezelőtti de-
cemberi eseményekre? A kilakoltatás 
előtt álló lelkipásztor hogyan tudott 
kapcsolatot tartani védőjével?
– Tőkés László Marosvásárhelyen 
élő testvérbátyja, a neves fi zikatanár, 
Tőkés András révén kaptam meg a 
fellebbezési eljárásra vonatkozó ügy-
védi megbízást. A temesvári tárgya-
láson való személyes megjelenése-
met a Maros Megyei Ügyvédi Kamara 
elnöke óvatosságból engedélyeztette 
Maria Bobu igazságügy-miniszterrel, 
Nicolae Ceauşescu bizalmi emberé-
nek, Emil Bobunak a feleségével. Mi-
vel az akkori ügyvédi törvény tiltotta 
azt, hogy a védőügyvéd elmenjen az 
ügyfél lakására, csak a második te-
mesvári tárgyalás után találkoztunk, 
méghozzá a lelkészi lakásban. Akkor 
már Tőkés László olyan fenyegetett-
ségben élt, hogy a tárgyalásra sem 
jöhetett el.

– Hogyan jutott el a lakására, és miről 
beszélgettek?
– Egy irat becsatolását rendelte el 
a bírónő, és ezután mehettem el a 
református templom épületében 
levő lakásra. Beszélgetésünk során 
– amelyet teljes terjedelmében rög-
zített a Szekuritáté – óva intettem 
Tőkés Lászlót attól, hogy ellenállást 
tanúsítson, ha elrendelik a kilakol-
tatását, mert ha elhurcolják, bármi 
megtörténhet vele a kommunista 
titkosszolgálatnál. Jól sejtettem, 
hogy a kilakoltatást nem bízzák vég-
rehajtóra, hiszen Tőkéséket a Szeku 
hurcolta el Szilágymenyőre. Azóta 

is foglalkoztat, hogyha Tőkés László 
megfogadja a tanácsomat és nem áll 
ellen, hogyan alakultak volna a te-
mesvári történések.

– Mekkora mozgástere volt a nyolc-
vanas években egy jogásznak, aki a 
rendszer szemében kényelmetlen pe-
rek vádlottjainak védelmét vállalta el?  
– Ha az ember legyőzte a félelmét és 
elvállalta a peres képviseletet, nyílt 
atrocitások nem érték. Egyetlen al-
kalommal futott végig a hátamon a 
hideg. Az államellenes propaganda 
miatt előzetes letartóztatásba helye-
zett Pál Béla ditrói matematikatanárt 
képviseltem a Bukarestben (!) tárgya-
ló kolozsvári katonai törvényszéken. 
A rendszerre jellemző módon a sú-
lyos beteg tanárt elhurcolták, és fog-
va tartásáról családja több mint egy 
hónapig semmilyen értesítést nem 
kapott. A tárgyalás szigorúan titkos 
volt, csak a láncra vert vádlott, a sze-
kusok és a hadbíróság tartózkodha-
tott a tárgyalóteremben. Az ügyiratot 
csak szigorú felügyelet mellett tanul-
mányozhattam, és a tárgyaláson el-
kobozták a jegyzeteimet. A kolozsvá-
ri katonai főügyész a tárgyalás után 
kedvesen megkérdezte tőlem, hogy 
van-e családom. Igenlő válaszomra 
annyit mondott: „Gîndiţi-vă la ea”! 
(„Gondoljon rá!”)

– Hogyan ítéli meg a 29 évvel ezelőtt 
kirobbant rendszerváltó események 
során elkövetett atrocitások kivizsgá-
lásának ügyét?
– Nincs igazi politikai és jogászi 
akarat a romániai forradalom ide-
jén történtek feltárására. Az Emberi 
Jogok Európai Bírósága arra kötelez-
te Romániát, hogy Ion Iliescuékat 
helyezzék vád alá, elsősorban a bá-
nyászjárások miatt. Ez meg is történt, 
de mint tudjuk, a mindenkori román 
vezetés igen találékony, ha ki akar 
játszani egy olyan kötelezettséget, 
amelyik nem tetszik neki. Most azt 
találták ki, hogy több mint három-
ezer tanút fognak kihallgatni, holott 
harminc is bőven elég lenne a bű-
nösség megállapításához. Ion Iliescu 
egykori államfő biztosan nem fogja 
éltében megérni a jogerős ítéletet. A 
jóval fi atalabb Petre Romannak és 

Gelu Voican Voiculescunak származ-
hat pechje az ítélethirdetésből.  
– Az 1990-es marosvásárhelyi etnikai 
pogrom, a fekete március után ön volt 
az első romániai politikai menekült, 
aki Magyarországra távozott. Nem 
tartott attól, hogy az Iliescu-rendszer 
emberei utolérik?
 – Arról nem tudok, hogy a kiada-
tásomat kérték volna, de a maros-
vásárhelyi lakásomra rendszeresen 
érkeztek idézések. Annyi bizonyos, 
hogy tartottam a szekus bagázstól, 
és amikor 1990 decemberében egy 
bécsi összejövetelen a román nagy-
követség alkalmazottja meghívott a 
diplomáciai kirendeltségre, jobbnak 
láttam elkerülni a látogatást, még-
sem hinném, hogy úgy jártam volna, 
mint a Szaúd-Arábia törökországi 

 » KRÓNIKA

Tőkés László szerint a Ceaușes-
cu-diktatúrát megdöntő 1989-es 

temesvári népfelkelés a hit felkelé-
se is volt. Az egykori temesvári lel-
kész a romániai népfelkelés kirob-
banásának 29. évfordulóján beszélt 
erről szombaton a temesvári Új Ez-
redév református központban szer-
vezett román–magyar kerekasz-
tal-beszélgetésen. Az MTI szerint 
felidézte: 29 évvel ezelőtt a refor-
mátus templomba hetente 600–700 
ember zsúfolódott be a vasárnapi 
istentiszteletekre, és a reformátu-
sokhoz elsőként a közeli román 
baptista gyülekezet hívei csatlakoz-

tak. A diktatúra bukása utáni tünte-
téseken pedig gyakran skandálták 
azt, hogy „van Isten”. Hozzátette: a 
Temesváron kialakult ökumenikus 
szellem a diktatúra után is tovább 
élt. A temesvári vallási felekezetek 
vezetői legalább tíz éven át együtt 
emlékeztek vissza 1989 decemberé-
re. Tőkés László fontosnak nevezte 
az egykor Temesváron megnyilvá-
nult keresztény, ökumenikus szel-
lemiség fenntartását, mert „ma 
Európa keresztény gyökereit vonják 
kétségbe”.

Az ökumenizmus igényét hangoz-
tatta Ramona Băluțescu temesvári 
író is, aki úgy vélte: a keresztény 
egyházak közül az ortodox egyház 

a legkevésbé fogékony erre a gondo-
latra. Florian Mihalcea, a temesvári 
forradalmi szellemet megjelenítő 
Temesvár Társaság elnöke felidéz-
te: a temesváriak 1989-ben nem a 
magyar Tőkés László, hanem egy te-
mesvári polgártársuk mellett álltak 
ki. Olyan polgártársat láttak benne 
ugyanis, aki azt mondta ki, amit ők 
is éreztek, de nem mertek kimon-
dani. Azt is hozzátette: 1989-ben a 
közös ellenség kovácsolta össze a 
románokat és a magyarokat. „Anél-
kül is összefoghatnánk, hogy közös 
ellenségünk legyen” – jelentette ki.

Bodó Barna politológus arra fi -
gyelmeztetett, hogy a románoknak 
és magyaroknak érdekükben állna 
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Tőkés nem hallgatott ügyvédjére, forradalom lett belőle

Kincses Előd 1989-ben óva intette Tőkés Lászlót attól, 
hogy ellenállást tanúsítson
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konzulátusán meggyilkolt Dzsamál 
Hasogdzsi újságíró. Az egyéves év-
forduló alkalmából rendezett Resta-
uration elnevezésű bécsi konferen-
cián Victor Rebengiuc nagy román 
színész arról beszélt, hogy a román 
demokraták legjobb fegyvertársa a 
román televízió magyar adása.

– A zavaros kilencvenes évek de-
rekán térhetett haza Marosvásár-
helyre. Mekkora szerepe volt ebben 
Teodor Meleşcanu jelenlegi külügy-
miniszternek, aki önnel együtt végez-
te a jogi egyetemet?
– Amikor öt és fél év után az euró-
pai emberjogi bírósághoz fordultam 
azzal, hogy Románia megsérti a 
méltányos eljárás és a szülőföldön 
való tartózkodás jogát, azt közölte 
velem a Maros megyei táblabíróság 
ügyészsége, hogy „a meg nem kez-
dett eljárást befejezték”. Mivel lejárt 
az útlevelem, az akkor is külügymi-
niszterként dolgozó Teodor Meleş-
canuhoz fordultam, aki arra utasí-
totta a budapesti nagykövetséget, 
hogy állítsanak ki részemre konzuli 
útlevelet. Ennek segítségével jöhet-
tem vissza és fogadhattam idehaza 
a szívműtéten átesett édesanyámat. 
Most is fájdalmat okoz, ha arra gon-
dolok, hogy imádott édesapánk te-
metésén nem vehettem részt.

– Lát-e esélyt arra, hogy az 1990. 
márciusi marosvásárhelyi esemé-
nyeket kivizsgálják?
– Már az utolsó lépéseknél tartunk. 
Menyhárt Gabriella nagyváradi ügy-
véd – miután minden itthoni fóru-
mot kimerítettünk – két hónapja az 
Emberi Jogok Európai Bíróságához 
fordult. Az eljárásban tanúként sze-
repelnék. Vitathatatlan, hogy a feke-
te márciusi parasztjárás a két hónap-
pal később elkövetett bányászjárás 
főpróbája volt. Sajnos sokan elfe-
lejtették azt, hogy a Zsil-völgyi bá-
nyászokat a Marosvásárhely közeli 
Székelykocsárdról fordították vissza, 
mivel sikerült lebeszélnünk a szé-
kelyudvarhelyi, székelykeresztúri, 
csíkszeredai székelyeket arról, hogy 
a március 19-ei magyarellenes atro-
citások megismétlését meggátolan-
dó beutazzanak Marosvásárhelyre.

összefogni és együtt keresni a vá-
laszokat a globalizmus kihívása-
ira. Érdemes lenne ugyanakkor 
összehangolniuk az EU átalakítá-
sával kapcsolatos álláspontjukat, 
és közösen léphetnének fel akár 
az ukrajnai román és magyar 
nemzeti közösségek védelmében 
is. Az évfordulós rendezvényen 
Temesváron is aláírásra bocsátot-
ták azt az októberben Kolozsvá-
ron aláírt nyilatkozatot, amelyben 
román és magyar közéleti sze-
mélyiségek közösen kérik, hogy 
Nagy-Románia megalakulásá-
nak centenáriuma nyújtson teret 
mindkét közösség reményeinek 
beteljesítésére.

 » Vitatha-
tatlan, hogy a 
fekete márciusi 
parasztjárás a 
két hónappal 
később elköve-
tett bányászjárás 
főpróbája volt.

 » „Anélkül is 
összefoghat-
nánk, hogy kö-
zös ellenségünk 
legyen” – jelen-
tette ki Florian 
Mihalcea.

A népfelkelés ökumenikus szellemét méltatták Temesváron




