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Az utób bi évek ben a kö zel múlt tematizálása egy aránt fon tos sze re pet tölt be
a szak mai ber kek ben és a kü lön bö ző köz éle ti fó ru mo kon is. A szak sze rű és
ke vés bé szak sze rű tör té ne ti elem zé sek, vis  sza em lé ke zé sek, „vád- és védira-
tok”, szak mai és po li ti kai „je len té sek” tu cat nyi mo za ik da rab já ból na gyon
las san és ne he zen bon ta ko zik ki az el múlt fél év szá zad igen csak ezer ar cú vi -
lá ga. A kö zel múlt re konst ru á lá sá ban fon tos sze re pet ját szik a le tűnt rend szer
egyik alap pil lé re, a Securitate te vé keny sé gé nek elem zé se. Az ál lam biz ton sá -
gi szer v egyi ke volt a kom mu nis ta rend szer leg fon to sabb el nyo mó gé pe ze té -
nek. A tár sa da lom meg fi gye lé se, fé ken tar tá sa, be fo lyá so lá sa és bün te té se tar -
to zott a fel adat kö ré be. A bel ügyi szer vek a kom mu niz mus épí té sé nek va lós
és fel té te le zett aka dá lya it, el len sé ge it tér ké pez ték fel, azo no sí tot ták, majd – a
leg kü lön bö zőbb esz kö zök kel – ál lí tot ták fél re, fé lem lí tet ték meg. 

Az el múlt idő szak ban sor ra je len tek meg a Securitate irat tá rá ból szár ma -
zó anya gok ra épü lő vis  sza em lé ke zé sek, em lék irat ok, ame lyek re gyak ran
nagy fo kú szub jek ti vi tás jel lem ző. Szer zőnk nem esett ab ba a té ve dés be,
amely be oly so kan azok kö zül, akik ar ra vál lal koz tak, hogy nyil vá nos ság ra
hoz zák a sa ját kö ve té si dos  szi é juk anya ga it, vagy ar ra ala poz va ír ják meg
vis  sza em lé ke zé sü ket. Mér ték tar tó el be szé lésé hez igény be vet te a szak em be -
rek se gít sé gét is. Tör té ne tét két fel kért tör té nész, a Securitate irat anya gá nak
vizs gál tá ban já ra tos Lász ló Már ton és Stefano Bottoni he lye zik mód szer ta ni
kon tex tus ba. A jó mi nő ség ben for dí tott és idé zett ro mán nyel vű do ku men tu -
mok ban, a törzs szö veg ben és a ma gya rá zó láb jegy ze tek ben egy aránt ér ző dik
Kuszálik Pé ter ala pos szer kesz tői mun ká ja. 

A könyv szer ke ze te vi lá gos és egy sze rű. A tör té net li ne á ris sor rend ben
kö ve ti a sze rep lő éle tét a le tar tóz ta tás előt ti hó na pok tól az őri zet be vé te lig,
majd a tár gya lás tól a bör tön bün te tés le töl té sé ig és a sza ba du lás utá ni rö vid
idő sza kig. Fon tos ré sze az el be szé lés nek A szak em ber sze mé vel cí mű kez dő
fe je zet, amely ben a két fel kért tör té nész mód szer ta ni ke ret be he lye zi Kis -
adorjáni Szi lágyi Do mo kos tör té ne tét. A le tar tóz ta tás, val la tás, bün te tés kü -
lön bö ző mó do za ta it, vál fa ja it, tech ni ká it ma gya ráz zák, ér tel me zik, ha son -
lít ják ös  sze más ese tek kel. Itt je gyez zük meg, hogy ta lán nem ár tott vol na
né hány mon dat ere jé ig ki tér ni az ak ko ri ro má ni ai po li ti kai kon tex tus ra, a
Gheorghiu Dej-rend szer jel lem ző i re, hogy a pusz ta tör té ne ten tú li je len sé -
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gek után is ér dek lő dő ol va só el tud ja he lyez ni egy tá gabb ös  sze füg gés be
Kis adorjáni Szil ágyi ese tét. De a tör té net min den képp adott, vi lá gos, akár
azt is mond hat nánk, in nen a szak em ber dol ga to vább gon dol ni, ele mez ni,
tör té nel mi kon tex tus ba he lyez ni. 

A kö vet ke ző 13 fe je zet ben a szer ző me sé li el le tar tóz ta tá sá nak kö rül mé -
nye it, a bí ró sá gi per rész le te it, a bör tön ben el töl tött hó na po kat, majd a sza ba -
du lás kö rül mé nye it és az azt kö ve tő idő sza kot, a meg hur col ta tá sa hos  szú tá -
vú ki ha tá sa it. A Nyo mom ban a ko pók fe je zet a le tar tóz ta tás elő ké szí té sét me sé -
li el, a vád pont ok hoz szük sé ges ter he lő bi zo nyí té kok ös  sze gyűj té sét, an nak
mód sze re it. Eb ben a fe je zet ben bon ta ko zik ki a tör té net ele je, az, hogy ho -
gyan ke rült Kis adorjáni Szil ágyi Do mo kos a Securitate fi gyel mé be, kik és mi -
lyen mód sze rek kel és in dít ta tás ból szál lí tot ták a szük sé ges komp ro mit tá ló
in for má ci ó kat a bel ügyi szer vek szá má ra. Vi lá go san ki raj zo lód nak a Secu -
ritate in for má ció szer zé si mód sze rei, az ál ta la mű köd te tett be sú gói há ló zat
te vé keny sé ge. A szer ző vis  sza em lé ke zé sét és a CNSAS le vél tá rá ból szár ma -
zó „hi va ta los do ku men tu mo kat” ol vas va ki raj zo ló dik az a ket tő ség – tu laj -
don kép pen vé gig kí sé ri a köny vet és an nak egyik erős sé ge, ér de kes sé ge –,
ami az ira tok va ló ság tar tal mát il le ti. A szer ző sa ját em lé ke ze té re ha gyat koz -
va lep le zi le azo kat a fer dí té se ket, csúsz ta tá so kat vagy ép pen ség gel ha mis ál -
lí tá so kat, ame lyek se gít sé gé vel meg szü let tek az el le ne szó ló vád pont ok.
A Val la tó szék ben cí mű fe je zet ben a ki hall ga tás tör té ne te bon ta ko zik ki, meg is -
mer ked he tünk az ott al kal ma zott mód sze rek kel, el já rá sok kal. Kikény -
szerített ta nú val lo más ok, meg fé lem lí tett em be rek, meg ha mi sí tott jegy ző -
köny vek, csúsz ta tá sok jel lem zik a tör té net nek ezt a ré szét is. A dol go zó nép íté -
lő szé ke és a Had bí ró ság előtt cí mű fe je ze tek ben a bí ró sá gi per le zaj lá sát, kö rül -
mé nye it rög zí ti a szer ző. Az el íté lés után kö vet ke zik a Bör tön ben el töl tött idő -
szak, ame lyet né ha-né ha sza kít meg egy-egy ki hall ga tás a „Szekun”. A bör -
tön ben el töl tött idő szak a sza bad sá gá tól meg fosz tott, tes ti ek ben és lel ki ek -
ben meg alá zott em ber szen ve dé se it, ví vó dá sa it me sé li el. Kü lön bö ző sze rep -
lők, kis tör té ne tek je len nek meg, il let ve bon ta koz nak ki, ár nyal va a ro má ni -
ai, ma ros vá sár he lyi bör tön vi lá g ról ki ala kult ké pet. A be sú gó vá vált cel la társ,
a bör tön élet szi go rú bel ső sza bály za ta, a ra bok tes ti és lel ki ere jé nek meg tö -
ré sét cél zó in téz ke dé sek, túl buz gó, rossz in du la tú, em be ri mi vol tuk ból ki vet -
kő zött vagy ép pen ség gel hu má nu mot ta nú sí tó őrök, fel vi gyá zók tar ka vi lá -
gá ból áll ös  sze a tör té net e fe je ze te. Eb ben a fe je zet ben ki raj zo ló dik a tes ti leg
(rossz mi nő sé gű el lá tás, do hány zá si szen ve dély, fi zi kai le gyen gü lés) és lel ki -
leg (a csa lád já ból ki ra ga dott em ber ma gá nya, egye dül lét, a „kény szer mun ka
örö mé től” tör té nő meg fosz tás, a csa lád iránt ér zett ag go da lom) ki szol gál ta -
tott rab éle te a min den na pos szen ve dés sel, túl élé si tech ni kák kal. Az ál ta lá nos
am nesz ti á val ér ke ző sza bad láb ra he lye zés sel akár le is zá rul hat na a tör té net,
de a kö vet ke ző há rom rö vid fe je zet ből (Csa lá dom sor sa a le tar tóz ta tá som után,
A szeku to vább zak lat, Gábos nem hagy él ni) ki raj zo ló dik, hogy a be bör tön zött
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sze mé lyek egész éle tük re ma guk kal ci pe lik meg hur col ta tá suk ter hét, és hogy
az el nyo mó szer vek, sza ba du lá suk után is nyo mon kö vet ték e cél sze mé lye -
ket, sok eset ben be fo lyá sol ták azok bör tön utá ni éle tét. 

E li ne á ris tör té net ben a szer ző egyes szám el ső sze mély ben me sé li el az
ese mé nye ket. Nyel ve ze te egy sze rű, vi lá gos és őszin te. A né ha erős, a jók és
ros  szak vi lá gá nak el kü lö ní té sét szol gá ló jel zős szer ke ze tek ér zé kel te tik vi -
szont a tör té net emotiv ol da lát. A le vél tár ból szár ma zó do ku men tu mok, tör -
té nel mi for rá sok eb be a tör té net be épül nek be, iga zo lan dó, szem lél te ten dő a
szer ző ál tal sze mé lye sen át él te ket és le ír ta kat. A könyv ál tal el me sél te ket a
do ku men tu mok mel lett egy igen gaz dag kép anyag te szi még szem lé le te seb -
bé. Az öt ve nes–hat va nas évek han gu la tát, vi lá gát idé ző fo tó kon fel so ra ko zik
a tör té net szá mos sze rep lő je, az el ítélt től, a volt be sú gó kon ke resz tül el egé -
szen a ko ro na ta nú kig. A tör té net ab szur di tá sát jel zi ez a kép anyag is. Né hány
kül ső (a Securitate al kal ma zot tai) sze mélyt le szá mít va a tör té net fő sze rep lői
egy kis mun ka kö zös ség tag jai, akik szin te tel jes lét szám ban sze re pel nek az
el ítélt sze mély, Kis adorjáni Szil ágyi Do mo kos kép gyűj te mé nyé ben. A to tá lis
dik ta tú ra vi lá gát szem lél te ti az a tény, aho gyan a ha ta lom és az azt mű köd -
te tő el nyo mó gé pe zet be ha tol egy ilyen mun ka kö zös ség éle té be és a rend szer
to vább élé sét szol gá lan dó, sze lek tál, bű nö sö ket lep lez le vagy ta lál ki, ta nú kat
to bo roz, kény sze rít val lo más ra, csa lá do kat, ba rá ti (vagy an nak vélt) kap cso -
la to kat bom laszt szét. 

Anél kül, hogy a szer ző nek ez kü lö nö sebben cél ja lett vol na, egy igen ér -
de kes és a nap ja ink köz éle ti vi tá i ban gyak ran elő for du ló kér dés is meg je le nik
a könyv ben, az egy ko ri Ma ros Ma gyar Au to nóm Tar to mány (a Ma gyar Au -
to nóm Tar to mány utód ja), az ot ta ni he lyi ma gyar tár sa da lom és a kom mu -
nis ta rend szer vi lá ga. A he lyi tár sa da lom és a ha ta lom vi szo nya eb ben az idő -
szak ban még nem volt an  nyi ra egy ér tel mű, mint aho gyan az a nyolc va nas
évek vé gé re ki ala kult. A szo ci a liz mus he lyi épí té se so rán az el nyo mó gé pe -
zet a he lyi tár sa da lom ból is szá mos ta got to bor zott. A ba ri kád mind két ol da -
lán ta lá lunk ma gyar, il let ve ro mán em be re ket. A szer ző nagy lé lek je len lét tel
tesz gyak ran em lí tést ar ról, hogy az em ber sze re tet, a hu má num vagy ép pen -
ség gel egy más gyű lö le te nem et ni kai kér dés. 

A tör té net ből a Gheorghiu Dej-korszak utol só évei raj zo lód nak ki, az öt -
ve nes évek má so dik fe lé től a tár sa da lom meg tö ré sét és a kom mu nis ta ha ta -
lom meg szi lár dí tá sát cél zó le tar tóz ta tá sok, majd a hat va nas évek kö ze pé től a
tár sa da lom mal tör té nő rész le ges ki egye zést erő sí tő ál ta lá nos am nesz tia és re -
ha bi li tá ci ós hul lám. A könyv egy má sik fon tos ér de me, hogy a pusz ta tör té -
ne ten túl, a szak em ber szá má ra is hasz nos in for má ci ó kat kö zöl a Securitate
gé pe ze té nek mű kö dé sé ről, a be sú gók, val la tók, ra bok, ki hall ga tá sok vi lá gá -
ról. A szer ző fo lya ma to san igyek szik tá vol ság tar tó an ke zel ni a sa ját tör té ne -
tét, de ért he tő okok ból, a sze rep lők így is meg osz la nak az ab szo lút jók és ab -
szo lút ros  szak tá bo rai kö zött. 
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A mű ol va sá sa köz ben fel te het jük a kér dést. Ha Kis adorjáni Szil ágyi,
ahogy ő ál lít ja – és mi ért ké tel ked nénk en nek va ló ság tar tal má ban –, nem kö -
ve tett el sem mit, mi ért pont őt sze mel te ki a „Szeku”? Mi ért vált ő a rend szer
el len sé gé vé? Az volt-e egy ál ta lán? Kisadorjáni Szil ágyi Do mo kos el len sé ge
volt a rend szer nek. No nem azért, mert kü lö nö seb ben lá zadt vol na, vagy
„agi tált” a párt po li ti ká ja el len, vagy mert nem tel je sí tet te a szo ci a lis ta gaz da -
ság szol gá la tá ba ál lí tott tröszt, vál la lat ál tal ki je lölt fel ada to kat, ha nem azért,
mert a rend szer nek szük sé ge volt el len ség re és azért, mert a rend szer úgy
mű kö dött, hogy szin te bár ki ből el len sé get le he tett kre ál ni. A ma gát kom mu -
nis tá nak ne ve ző re zsim nek lé te zé se min den fá zi sá ban szük sé ge volt el len -
ség re, el len ség kép re. A kez de tek ben a „ré gi vi lág” el len hir de tett har cot, a
ma gán tu laj don, az egy ház, a volt po li ti kai pár tok egy ko ri ve ze tői, majd tag -
jai el len. Az tán a párt „iga zi irány vo na lá tól el haj ló bel ső el len ség gel” kel lett
meg küz de ni. Egy kö vet ke ző fá zis ban, az öt ve nes évek ben, a desztalinizáció
idő sza ká ban, a po li ti kai elit, ha tal ma meg tar tá sa ér de ké ben, erő sí tett a tár sa -
dal mi kont ro llon és haj szát in dí tott min den va lós vagy vélt el len ség el len.
A kü lön bö ző po li ti kai, gaz da sá gi ku dar cok ra a párt ve ze tés ál ta lá ban nem re -
for mok kal, ha nem meg szo rí tá sok kal, nagy és lát vá nyos, a fi gye lem el te re lé -
sét szol gá ló le lep le zé sek kel re a gált. A rend szer ál tal mű köd te tett el nyo mó
gé pe ze tek nek a vi szony la gos po li ti kai szél csend ben is iga zol ni uk kel lett lét -
jo go sult sá gu kat. A gé pe zet al kat ré sze it al ko tó sze mé lyek nek pe dig iga zol ni -
uk kel lett nél kü löz he tet len sé gü ket. Ilyen mér té kű el nyo mó gé pe zet re ad dig
volt szük ség, amíg lé te zett el len ség. 

Eb be a „bű nös kör be”, amint az eb ből a tör té net ből is ki raj zo ló dik, be le -
he tett ke rül ni szin te tel je sen ár tat la nul is, hisz a szer vek nek szük sé ge volt az
ál lan dó el len ség kép re, és ha a kö rül mé nyek úgy hoz ták – a tör té net ki e gé -
szült em be ri gyar ló ság gal, mu lasz tá sok kal, fél té keny ke dés sel, ri va li zá lás sal
–, rög vest ma gá ba szip pan tot ta ál do za tát, iga zo lan dó sa ját lé tét. Kisadorjáni
Szil ágyi Do mo kos tör té ne te mél tán pél dáz za, ho gyan vál ha tott va la ki ön nön
po li ti kai hi bá ján kí vül is a rend szer „el len sé gé vé.”

A tör té net ide jén Ro má ni á ban (de nem csak az ott) reg ná ló kom mu nis ta
rend szer ket tős mér cé vel mért. Új vi lá got ígért és pró bált meg ki épí te ni,
ugyan ak kor mér ték te le nül rom bol ta, pusz tí tot ta a ré git. Sze mé lye ket, cso -
por to kat, tár sa dal mi ré te ge ket ho zott ked ve ző hely zet be, se gí tett, emelt fel
vagy ru há zott fel ha ta lom mal, ugyan ak kor sze mé lye ket, cso por to kat, tár sa -
dal mi ré te ge ket le he tet le ní tett el, fosz tott meg min den alap ve tő jo guk tól, ül -
dö zött. In gye nes ok ta tá si rend szert te rem tett, la kó te le pe ket épí tett, mo der ni -
zált a ma ga mód ján, ugyan ak kor ha zu dott, ha zug ság ra kényszerítette a tár -
sa dal mat, és láb bal ti por ta a leg alap ve tőbb em be ri jo go kat. E ket tő ség ből fa -
ka dó meg ha so nu lást so sem si ke rült fel ol da ni. Arthur Koestler Sö tét ség dél ben
cí mű re gé nyé nek egyik sze rep lő je egy ki hall ga tás so rán azt mond ja, a kom -
mu nis ta rend szer épí té sét úgy kell el kép zel ni, mint egy min dent át tö rő, meg -
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ál lást nem is me rő höm pöly gő fo lyót, amely a ka nya rok ban le rak ja, ki zár ja
ma gá ból a hor da lé kot, a sze me tet. Az öt ve nes évek ele jén szá mos, a kom mu -
nis ta ide o ló gi á ban szo ci a li zá ló dott párt ak ti vis ta hit te azt, hogy az új tár sa -
dal mat csak az elő ző tel jes le rom bo lá sá val épít he ti fel, és ha eh hez szük ség
van em ber ál do zat ra, ak kor azt meg kell hoz ni. Eb ben a vi lág kép ben egy em -
be ri sors nem nyo mott so kat a lat ban. Ha egy kis kö zös ség ben, vál la lat nál
pél dát, erőt kel lett sta tu ál ni vagy el te rel ni a fi gyel met a rend szer mű kö dé sé -
nek za va ra i ról, ak kor gyak ran ke rült sor meg szo rí tó in téz ke dé sek re, le tar tóz -
ta tá sok ra, meg hur col ta tá sok ra, meg fé lem lí té sek re. Ilyen ese tek ben (ezt lát -
hat juk Kis adorjáni Szi lágyi tör té ne té ben is) az egyé ni am bí ci ók, ön zé sek, ri -
va li zá lá sok ko moly sze re pet kap hat tak. Kisadorjáni Szil ágyi Do mo kos aka -
ra ta el le né re a vesz tes ol dal ra sod ró dott. Nem azért, mert en nek ér de ké ben
bár mi kü lön le ge set tett vol na, és nem is azért, mert oda szü le tett, ha nem,
mert egy tör té nel mi hely zet ben kü lön bö ző té nye zők (szük ség volt el ret ten tő
pél da sta tu á lás ra, per re, em be ri el len fe lei egyé ni am bí ci ói, rossz aka rá sa stb.)
össz ha tá sa oda so dor ta. Eb ből ki fo lyó lag a tör té net nem egy ha tal mas po li ti -
kai bot rány, or szág-vi lág ál tal is mert, nagy pub li ci tást nyert meg hur col ta tás,
ha nem, mond hat ni, az egy sze rű em ber, egy vi dé ki ér tel mi sé gi meg rá zó tör -
té ne te. És épp ezért fon tos, mert az ol va sót, az egy sze rű ér dek lő dőt és a sza-
k em bert egy aránt, ed dig ke vés bé is mert tá jak ra ka la u zol ja, a ke vés bé vagy
egy ál ta lán nem mediatizált ese tek, meg hur col tak, po li ti kai el ítél tek vi lá gá ba.
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