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Visky Árpád utolsó napjai egy nyilvánosságra 
került dokumentum tükrében 

 
 Visky Árpád, a január elején, tisztázatlan körülmények között elhunyt 
színművész egyik barátja hírügynökségünk rendelkezésére bocsátotta annak az 1986. 
január 4-i telefonbeszélgetésnek a pontos szövegét, amelyet a művésszel 
folytatott. 
 
 Mint jelentettük (lásd:  HPT 2/1986, január 13), Visky Árpádot 
január 5-én (egyes vélemények szerint 12-én), a Sepsiszentgyörgyöt (Sfintul 
Gheorghe) övező erdőségben felakasztva találták.  Több körülmény arra utal, hogy 
Visky nem önszántából vetett véget életének.  Egybehangzó vélemények szerint a 
színművészt a román állambiztonság emberei ölték meg és erdélyi magyar körök már 
csak ezért is határozottan helyeselték és helyeslik a nemzetközi PEN New York-i 
kongresszusán elfogadott azon felhívást, hogy Visky Árpád halálát nemzetközi 
bizottság vizsgálja ki. 
 
 Reméljük, hogy az itt közreadott dokumentum újabb adalékokkal szolgálhat e 
tragédia valódi okainak és előidézőinek leleplezéséhez és egyben segítségére lehet 
mind azoknak akik a tragédia nemzetközi kivizsgálását szorgalmazzák. 
 
 "- Drága barátom, nagyon boldog vagyok, hogy hallak. 
 
 Visky: Tudom, akkor sem s most sem maradtál hűtlen hozzám.  Nagyon  

drukkolok érted.  Várlak hozzám, bármikor jöhetsz! 
 

(Erre beindultak a felvevő készülékek:  
a hangerő felére csökkent;  süvítő 
hang.) 
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 Visky: Na hallod, ezek a tehetetlenek, mindig a nyomomban vannak,  

még cigarettát sem tudok vásárolni nélkülük.  Amikor berúgok, 
hazafelé menet kikezdenek velem.  Akiknek köszönök, már azokat is 
figyelik.  Tróger gazemberek, nagyon utálnak, pedig hidd el, 
ártatlan vagyok. 

 
 - Legfontosabb az egyensúly és a távlati terved! 

(Mondtam nyugtatólag s egyben célozva 
arra, hogy talán rövidesen engedélyezik 
neki, hogy Magyarországra 
emigrálhasson.) 

 - S ezért érdemes mosolyogni "bukón is huncut szemekkel." 
 
 Visky: Tudod, újabban gúnyolódnak velem.  Holmi megfizetett  

pribékek, pedig tudod, hogy ártatlan vagyok.  Mindent át szeretnék 
adni, amit tudok a szakmámban.  A színház mindenem s elvették 
tőlem.  Ezen a téren nagyon erős vagyok, szeretném tanítani azt, 
amit tudok. 

 
(Most zenét sugárzott a 
telefonkészülék.) 

 
 Visky: Na ugye, már az aláfestés is megvan. 
 
 - Nem szabad komolyan venni!  Ez telefonhiba! 
 
 Visky: Ezek már azt is mondták, meg vannak számlálva a napjaim.   

Hát ide jutottunk?  Ezek a trógerek vigyáznak az emberekre?  Még 
olvasni sem tudnak, de megfizetik őket.  Provokálnak minket.  
Mindent úgy tüntetnek fel, mintha mi csinálnánk, közben ők a 
provokátorok, aki pedig ezt lereagálja, azt rögtön 
"felszámolják"... 

 
(Újabb visító hang a telefonban.) 

 
 - Szervusz, drága barátom, fel a fejjel, megkereslek!  Remélem még  

sok mindenre megtanítasz... 
 
 Visky: Érted holnap is odamennék.  Te most honnan beszélsz?  Ne  

igyál és üdvözlöm az ismerősöket!  Boldog új esztendőt! 
 
 - Postáról hívtalak, az egyik postáról, "ideiglenes hangulatban"... 
 

(Ekkor teljesen elnémult a telefon.  
Egyébként mindig álnéven beszéltem  

   vele, de F tudta, hogy én vagyok.)" 
                                                                           




