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A FORRADALOM SZIKRÁJÁNAK SZÁMÍTÓ TŐKÉS LÁSZLÓ A RENDSZERVÁLTÁS KUDARCAIRÓL, FÉLSIKEREIRŐL, HARMINC ÉV TANULSÁGAIRÓL

„Nincs alternatívája a Temesváron elkezdett útnak”
„Azt gondolom, Temesvártól kell 
kiindulnunk most is. Annál feleme-
lőbb és igazabb nem volt, mint amikor 
egymásra találtak a magyarok és a 
románok. Ezt az utat torlaszolták el, 
dúlták fel a nacionalista-kommunista 
visszarendeződés hívei. Meggyőződé-
sem, hogy más út nincs” – nyilatkozta 
lapunknak a temesvári népfelkelés 
és a romániai forradalom szikrájának 
számító Tőkés László. Az egykori 
temesvári református lelkésszel az 
1989-es forradalom napjait, a vissza-
rendeződés főbb állomásait, valamint 
a kerek évforduló tanulságait vettük 
számba.

 »  MAKKAY JÓZSEF

– Pert nyert a bukaresti táblabíróságon az 
önt lehazaárulózó és magyar ügynököző 
volt szekuritátés tisztek ellen. Öt év pe-
reskedés után mekkora elégtételt jelent ez 
Önnek?
– Számomra abszurd és megalázó, hogy 
harminc évvel a kommunista diktatúra 
bukása után még mindig azokkal kell 
pereskednem, akik az átkos rendszer leg-
főbb tartóoszlopai voltak. Ez a körülmény 
mindent elárul a romániai forradalom ki-
meneteléről és arról, hogy három évtized 
után hova jutott az ország. Egyértelmű ta-
nulsága az, hogy a román politikai és tár-
sadalmi élet hátterében még mindig meg-
húzódik a Szekuritáté. Úgy tűnik, mégis 
érdemes volt pert indítani a volt szekusok 
ellen. Abban reménykedem, hogy a mos-
tani ítélet nem egy ördögi színjáték ré-
sze, hogy a forradalom 30. évfordulójára 
való tekintettel a bukaresti táblabíróság 
viszonylag kedvező döntést hozott. Meg-
történhet az is, hogy a várható fellebbe-
zés nyomán az ügy ismét más fordulatot 
vesz majd. Mostani két perem – közben 
hadakozom a Románia Csillaga kitünte-
tés önkényes visszavétele miatt is – jól 
tükrözi azt a posztkommunista visszaren-
deződést, amelyben Románia abszolút re-
kordot döntött a volt kommunista szovjet 
táborban.

– Az Önt megvádoló egykori kommunista 
állambiztonsági tisztek nincsenek egye-
dül álláspontjukkal, hiszen román körök-
ben elég sokan állítják, hogy a romániai 
forradalomban több külföldi, elsősorban 
a szovjet titkosszolgálat is aktív szerepet 
vállalt. Ezt mennyire tekinti reális forgató-
könyvnek?
– Nyugat-ellenes fóbiájuk miatt a volt 
kommunista országok minden belső elé-
gedetlenség mögött valamilyen külső ha-
talmi beavatkozást gyanítottak. Románia 
esetében a szovjeteket illetik azokkal a vá-
dakkal, amivel korábban a kapitalistákat 
volt szokás megbélyegezni. Ez az oroszel-
lenesség-képre vezethető vissza, de a ma-
gyar beavatkozás is ilyen vád. Ugyanakkor 
az sem kizárt, hogy voltak titkosszolgálati 
beavatkozások, de ilyen esetben sem lehet 
felmenteni a Ceaușescu-rezsimet politiká-
jának felelőssége alól. Nicolae Ceaușescu 
magának kereste a bajt. Kommunista rend-
szere lehetne az utolsó, amelyik követ vet-
het az ilyen módszerekre, miután a román 

hírszerzés toronymagasan élen járt a más 
országokban folytatott titkosszolgálati te-
vékenységével.

– A magyar titkosszolgálat is jelen lehetett 
Erdélyben?
– Erről személyes tudomásom nincs, de a 
magyarországi szolgálatok érdeklődését 
is legitimnek tartanám. Elvileg lehetett 
ilyen jelenlét, mint ahogy volt keletnémet 
jelenlét Nyugat-Németországban, vagy 
a kivándorlók tízezrei között a román tit-
kosszolgálat beépítette ügynökeit Magyar-
országon is. Véleményem szerint van legi-
tim, illetve kárhozatos beavatkozás. Példa 
rá az Egyesült Államok, hogy annak idején 
az amerikai kongresszus és Lantos Tamás 
a rendelkezésükre álló eszközökkel be-
avatkoztak a volt kommunista tábor orszá-
gainak életébe a legnagyobb kereskedelmi 
kedvezmény okán.

– Harminc évvel a rendszerváltás után nagy 
vonalakban már tudjuk, hogy a népfelkelés 

oldalvizein hogyan történt meg az Ilies-
cu-féle posztkommunista rendszer hatalmi 
restaurációja. Lehetett-e erről 1989 decem-
berében valamit sejteni?
– A forradalom napjaiban információim 
erről nem voltak. Az eseményeknek ezzel 
a dimenziójával december 27-én találkoz-

tam először, amikor egy zilahi katonatiszt 
megkeresett Szilágymenyőben és nagy ne-
hezen meggyőzött arról, hogy vegyek részt 
a Nemzeti Megmentési Front (FSN) buka-
resti tárgyalásain. Varga Jenő szomszédom 
és presbiter testvérem kísért el, mert óva-
kodtam egyedül elindulni az ismeretlen-
be az úgymond terroristáktól hemzsegő 
országban. Vonattal jöttünk visszafele Ko-
lozsvárig és valakik rálőttek a vagonokra. 
Akkoriban mindenféle rémtörténetet el-
hittünk. Azt gondoltam, hogy Ion Iliescu 
áll a jó oldalon – élet-halál harc folyik a 
forradalomért és a szabadságért –, a másik 
oldalon pedig a terroristák és a szekusok 
nem engedik ki a hatalmat a kezükből.

– Volt-e valamilyen szerepe az átmeneti ha-
talomban?
– Doinea Corneával együtt csak futólagos 
szerepet kaptunk. Nem volt rálátásom 
arra, hogy Brucanék, Iliescuék és Ma-
ziluék mit csináltak, hogyan ragadták meg 
a hatalmat. Mindössze egy-két ünnepélyes 
ülésen vettem részt. Arra emlékszem, hogy 
első találkozásunkon Ion Iliescu Románia 
hőseként üdvözölt.

– Mikor mutatkoztak meg a posztkommu-
nista visszarendeződés első jelei?
– Bukarestben 1990 januárjában volt az 
első tüntetés az „Iliescu-rendszer” ellen, 
majd lemondott FSN-tagságáról Doinea 

Tőkés László abszurdnak tartja, hogy a kommunista diktatúra bukása után 30 évvel is küzdenie kell az átkos rendszer kiszolgálóival

Titkosszolgálati lesifotó. Tőkés Lászlót éjjel-nappal megfi gyelték a Szekuritáté emberei Temesváron 

 » Akkoriban mindenféle rémtör-
ténetet elhittünk. Azt gondoltam, 
hogy Ion Iliescu áll a jó oldalon 
– élet-halál harc folyik a forra-
dalomért és a szabadságért –, a 
másik oldalon pedig a terroristák 
és a szekusok nem engedik ki a 
hatalmat a kezükből.
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