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Bandi István
Az 1989-es romániai forradalom árnyai
Kérdések és válaszok egy még lezáratlan jelenségről

Az 1989 decemberében történtek felelőseit 
az igazságszolgáltatásnak kell megtalálnia, 
de a történészek felelőssége rekonstruálni 
az eseményeket� A feladat súlya abból ki-
folyólag is óriási, hogy a főszereplők még 
velünk élnek, és az elmúlt évtizedekben a 
maguk logikája szerint építették a részvé-
telükkel lezajlott események narratíváját� 
A kutató további nehézséggel is szembesül 
akkor, amikor levéltári forrásokat keres az 
ügy tisztázáshoz�1 Az említett időszakot e 

1 Mădălin Hodor: 9 zile lipsă! Ce a făcut Securitatea 
intre 22 şi 30 decembrie 1989? (A hiányzó kilenc 
nap! Mit csinált a Securitate 1989. december 22. és 
30. között ?), Revista22, 2017.10.10. htt ps://revis-
ta22.ro/70266356/9-zile-lips-ce-a-fcut-securitatea-
ntre-22-i-30-decembrie-1989.html/. (Utolsó letöl-

források alapján kutatni szinte lehetetlen, 
ezért a gyorsan gyarapodó visszaemléke-
zések és az 1989-es eseményeket vizsgá-
ló illetékes parlamenti bizottságok eddig 
megjelent jegyzőkönyvei nagy segítséget 
jelentenek a téma iránt érdeklődőknek�

A múltfeltárás mellett ösztönzően hat az a 
felismerés, hogy a hosszúra nyúlt átmene-
ti korszak meghatározó politikai szereppel 
bíró reformkommunista személyiségei mel-
lett2 a Securitate állományának jelentős 

tés: 2018.06.06.). A címben említett  időszak alatt  
összesen 953 román állampolgár hunyt el erőszakos 
cselekmények következtében (Monitorul Ofi cial – 
Hivatalos Közlöny 645/20.07.2004). Jelen sorok le-
írásáig Romániában a hatályos jogszabályok szerint 
a kommunista diktatúra erőszakszervei iratainak 
őrzésével megbízott  CNSAS (Securitate Iratt árait 
Vizsgáló Országos Tanács) csak december 22-vel 
bezárólag vehetett  át iratokat az illetékes szakszol-
gálati  szervektől. Köztudott  azonban, hogy a Secu-
ritate tovább működött  december 30-ig, ugyanis a 
CFSN (Nemzeti  Megmentési Front Tanácsa) 33. szá-
mú rendelete csak 30-án számolta fel hivatalosan az 
erőszakszervet.  

2 Robert D. Kaplan Európa árnyékában. Két hideg-
háború és három évti zednyi utazás Romániában és 
azon túl című művében Ion Iliescut mint reform-
kommunistát mutatja be, aki ugyan stabilitást ho-
zott  Románia számára a kilencvenes évek első felé-
ben, de gazdasági intézkedéseivel a volt szocialista 
államok között  utolsó helyre sorolta az országot. 
Decemberi politi kai tevékenysége erőszakos hatalo-
mátmentésnek tűnik, amely biztosított a a konzerva-
tí v kommunista szereplők lecserélését egy liberáli-
sabb csoportra, állítja a szerző. Robert D. Kaplan: In 
umbra Europei. Două războaie reci şi trei decenii de 

A szerző történész, az Állambizton-
sági Szolgálatok Történeti Levéltárá-
nak (ÁBTL) tudományos munkatársa

Lassan három évtizede, hogy lezajlottak a romániai véres események. A hatalmas 
társadalmi megrázkódtatás következményei még ma is befolyásoló tényezőként 
vannak jelen szomszédunknál. A Tőkés László mellett kiálló közösség néma tün-
tetésétől a temesvári kegyetlen vérengzéseken keresztül a december 22-én a 
Ceauşescu házaspár menekülésével lezáruló diktatúra bukásáig számos, ma már 
mindenki számára közismert és elfogadott történeti eseményre emlékezhetünk. 
A Központi Pártbizottság épületének tetejéről végrehajtott helikopteres menekü-
lés azonban nem lezárta, hanem éppenséggel kirobbantotta az erőszakhullámot.
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része is tovább szolgált az új társadalmi 
berendezkedés megújult szakszolgálati in-
tézményeiben, sőt a volt hivatásosok a gaz-
dasági és civil szférában is mély gyökeret 
eresztettek�3  

Az 1989 decemberében Romániában be-
következett tömeges erőszak okaira sokan 
keresték, és keresik ma is a választ� Az el-
telt évtizedek során a hivatalos álláspont 
és a társadalom egy része forradalomnak 
nevezte a ’89-ben történeteket� Tényleges 
változást az események megismerésében 
és értékelésében a romániai Legfelsőbb 
Ügyészség katonai részlegének 2017� de-
cember 17-i nyilatkozata jelentett, amely 
kimondta, hogy 1989 decemberében 
Ceauşescu elmenekülését követően „nem 
keletkezett hatalmi vákuum”, illetve az or-
szág irányítását átvett katonai és politikai 
csoport cselekedeteire jellemző volt a meg-
tévesztés, vagyis „létezett a diverzió […] és 
ez számos haláleset, sérülés és rongálás 
legfőbb oka volt”�

Írásom rövid, vázlatos áttekintést kíván 
nyújtani a Ceauşescu-korszak utolsó nap-
jairól és a kivégzés utáni időszakról, kö-
rüljárva a terrorista-, valamint az idegen 
hatalmak beavatkozásával kapcsolatos 
jelenségeket, illetve a román erőszakszer-
vek szerepét az említett eseményekben�  

A román társadalom 1980-tól a Ceauşescu 
által meghirdetett „aranykorszak” intézke-
déseinek következtében tűrőképessége ha-
tárára ért� A mindennapokat meghatározó 
éhség, hideg, elsötétítés, az állandó sorban 
állás, a háborús időkre jellemző jegyrend-
szer és az ezeket kísérő szellemi fásultság 
az „új ember” sztereotípiái voltak� Az első 
számú vezető megalomániája és erőltetett 
szisztematizálási elképzelései a társada-
lom és az ipar leépüléséhez vezettek� Az 
1968-as prágai bevonulásból való kimara-
dás Ceauşescu számára a nyugati pénz-
csapokhoz való hozzáférést jelentette� A 
hetvenes évek elején az IMF-től és a KGST 

călătorie prin Romania şi dincolo de ea. Bucuresti , 
Humanitas, 2016, 164–169.      

3 Részletekről lásd: Marius Oprea: Moştenitorii Secu-
rităţii (Securitate örökösei). Bucureşti , Humanitas, 
2004.

hitelalapjától felvett kölcsönök a hetvenes 
évek végére az olajválság következtében 6 
milliárd dollárról 11 milliárdra növeked-
tek�4 Az „aranykorszak” első döntése volt 
a hitelek határidő előtt való visszafi zetése� 
Románia 1989 márciusára a 21 milliárd 
dollár hitel visszafi zetése után pénzügyileg 
függetlenné vált, de ennek a kényszerített 
intézkedésnek visszafordíthatatlan társa-
dalmi következménye lett�

A Securitatétól mindig is a társadalmi 
rend megdöntésére irányuló kísérletek 
felderítését, megelőzését, illetve felszá-
molását várta Ceauşescu és a hatalmi 
elit� A nyolcvanas évek második felében 
megkövesedett államapparátus leghaté-
konyabb része ez a szervezet volt, noha 
vezetője, Tudor Postelnicu5 pártvonalon, 
Ceauşescu bizalmasaként került előbb 
az Állambiztonsági Igazgatóság (DSS),6 

4 Ilarion Țiu: Cum a ascuns Ceaușescu de FMI situa-
ti a reala a economiei romanesti  (Hogyan rejtett e 
el Ceaușescu az IMF elől a román gazdaság valós 
helyzetét). www.historia.ro/secti une/general/
articol/cum-a-ascuns-ceausescu-de-fmi-situa-
ti a-reala-a-economiei-romanesti  (Utolsó letöltés: 
2018.06.06.) Eredeti  forrást közölt Țiu arról a ren-
deletről is, amelyben a diktátor elrendelte, hogy a 
külföldi hitelek visszafi zetése után ti los bárkinek is 
hitelt felvenni külföldről. Ilarion Țiu: Achitarea dato-
riei externe. Ulti mul proiect grandios al lui Ceaușes-
cu (Külföldi tartozás visszafi zetése. Ceaușescu 
utolsó grandiózus terve) www.sferapoliti cii.ro/sfe-
ra/179/art11-Tiu.php (Utolsó letöltés: 2018.06.06.).

5 Tudor Postelnicu (1931–2017): Esztergályos. Az öt-
venes években az UTM (Ifj ú Munkások Szövetsége) 
Szervezési Részlegének vezetője és a Központi  Bi-
zott ság tagja, 1976–1978 között  Buzău megye első 
ti tkára volt. 1978 márciusában nevezték ki a DSS 
vezetőjének államminiszteri rangban. A DSS vezetői 
beosztásából 1987 októberében léptett ék elő bel-
ügyminiszterré, amely ti sztséget 1989. december 
22-ig töltött e be. 

6 A DSS valójában a ti tkosszolgálati  területeket lefedő 
minisztériumi szervezeti  egység. Jogelődje az MSS 
(Ministerul Securității Statului) Állambiztonsági Mi-
nisztérium, amely 1951-től 1955-ig önálló miniszté-
riumként működött . 1956-tól kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal a MAI (Ministerul Afacerilor Interne) a 
Belügyminisztérium egyik államti tkárságaként (Fő-
igazgatóság megnevezéssel) működött . Irányítását 
egy állambiztonsági tanács élén álló miniszter-he-
lyett es töltött e be. A DSS 1972-től 1989-ig hét fő-
igazgatósággal működött : hírszerzés, belső hírszer-
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majd 1988-tól a belügyminiszteri szék-
be� A korabeli titkosszolgálat feladatának 
megfelelően tájékoztatta az ország veze-
tőjét a nemzetközi fejleményekről�7 Így 
a Málta szigetén, december 2–3-án be-
következő Gorbacsov-Bush találkozóról, 
majd az ott született „megállapodásról”8 
is elemzés formájában került jelentés a 
legfőbb vezető asztalára� Ahogy a koráb-
bi, a nyolcvanas évek második felében a 
varsói államokban beindult változásokra 
adott stratégiai válaszai anakroniszti-
kusnak értékelhetők,9 úgy az utolsó, de-
cember 4-i moszkvai látogatásán10 való 
megnyilvánulása szintén merev és refor-
moktól elzárkózó volt� A valóságtól való 
elszakadást már az amerikai szakszolgá-
latok is régen felderítették: ezzel együtt 
felmérték egy potenciálisan bekövetkező 
változás esetére a lehetséges és irányítani 

zés, gazdasági kémelhárítás, kémelhárítás, katonai 
kémelhárítás, személy- és objektumvédelem, vizs-
gálati  főigazgatóság. 

7 A 0075/989 számú, 1989. december 1-én kelt ti tkos 
jelentésben tájékoztatt a a DSS Ceaușescut arról, 
hogy a két nagyhatalom találkozóján a hatalmi szfé-
rák megtárgyalása lesz napirenden. Cristi an Tron-
cotă: Duplicitarii. O istorie a Serviciilor de Informații 
și Securitate ale Regimului comunist din România. 
(A kétszínűek. A romániai kommunista rendszer és 
biztonsági-, ti tkosszolgálatainak története). Bucu-
reşti , Editura Elion, 2003, 207–208.

8 Pontos jegyzőkönyvi áti rata olvasható itt : usaarchi-
ve.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document10.pdf 
(Utolsó letöltés: 2018.06.06.)

9 Részletesen tárgyalja a bukás okait: Adam Bura-
kowski: Dictatura lui Nicolae Ceaușescu 1965-1989. 
Geniul Carpaților. (Nicolae Ceaușescu diktatúrája 
1965-1989, a Kárpátok géniusza). București , Pol-
irom, 2016, 385–400.

10 Az említett  találkozón is a külön utas álláspont mel-
lett  kardoskodott  és túldimenzionálta saját nemzet-
közi szerepét azzal, hogy javaslatokat fogalmazott  
meg más varsói tagállamoknak, mit tegyenek a 
szovjet csapatkivonás ügyében. Érvrendszerének és 
gondolkodásának merevségéről többek között : Va-
sile Buga: Sub lupa Moscovei politi ca externe a Ro-
maniei 1965–1989 (Moszkva nagyítója alatt . Romá-
nia külpoliti kája 1965–1989). București , INST, 2015. 

képes vezetőt Ion Iliescu11 személyében�12

Közismert tény, hogy a Temesváron fellob-
bant forradalmi események központjában 
Tőkés László személye állt� December 17-
től, Szilágymenyőre szállításától azonban 
már nem játszott szerepet a további törté-
nésekben� Az 1987-es brassói események 
konzekvenciái alapján a belügyi és katonai 
vezetés úgy döntött, erőszakos intézkedé-
sekhez folyamodik Temesváron, ám ezút-
tal a fegyverhasználat sem vezetett ered-
ményre� Temesvár gyakorlatilag december 
20-án kivívta függetlenségét� A helyszínre 
küldött katonai és belügyi tábornoki kar a 
helyi és központi politikai vezetők utasítá-
sára a megmozdulások letörése irányába 
tett intézkedéseket� Az új hatalom kegye-
iért versengve egymást nem kímélve pró-
bálták bizonyítani, hogy saját fegyverne-
mük alakulatai nem felelősek az elkövetett 
gyilkosságokért�13 

Sem a politikai vezetés, azaz a Központi 
Bizottság,14 sem pedig a Securitate testü-

11 Ion Iliescu (1930): 1944-ben lépett  be az UTM-
be (Ifj ú Munkások Szövetsége), majd 1953-ban a 
PMR-be (Román Munkáspárt). A bukaresti  Műsza-
ki Egyetemen és a moszkvai Energeti kai Intézetben 
folytatt a tanulmányait. 1956-tól az UTM KB ti tkára 
és a párt KB tagja. A hatvanas években a RKP KB 
propaganda osztályának vezetője. 1971-től előbb 
Temes megye első ti tkára, majd 1974-től 1979-ig 
Iași megyében töltött  be hasonló szerepet. 1984-től 
a Műszaki Kiadó vezetője. 1989-ben a FSN (Nemze-
ti  Megmentési Front) alapító tagja, majd az ebből 
kialakuló baloldali pártok – FDSN, PDSR és végül a 
PSD – meghatározó és irányító személyisége volt. 
1990-től 1996-ig, majd 2000-től 2004-ig Románia 
államelnöke. Vádlott ként szerepel az 1989-es forra-
dalom és az 1990-es bányászjárás pereiben.

12 A CIA már a nyolcvanas évek elején potenciális rivá-
lisként tartott a számon Ion Iliescut, amelyben konk-
rétan a következőt állított ák róla: „would be an im-
portant fi gure in a post-Ceaușescu leadership”. 16. 
www.cia.gov./library/readingroom/docs/CIA-RD-
P83B00228R0001000700004-7.pdf (Utolsó letöltés: 
2018.06.06.)

13 Például: Filip Teodorescu: Un risc asumat. Editur 
Viitorul. București , Romanesc, 1992. A Temesvárra 
küldött  kémelhárítási vezető határozott an állított a, 
hogy a Securitate egységei nem használtak fegyvert 
a tüntetők ellen.

14 Burakowski i. m. 2016, 411. Amikor Ceaușescu a Politi -
kai Bizott ság Végrehajtó Bizott sága előtt  formálisan le-
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letileg, szervezett formában nem fordult 
szembe nyíltan Ceauşescuval 1989� de-
cember 22-i meneküléséig�15 A Securita-
te vezetője/vezetése, személyesen Iulian 
Vlad,16 az önmagát hatalomba helyező 
honvédelmi miniszter parancsnoksága alá 
helyezte magát� Ugyanez történt a legütő-
képesebb magasabb titkosszolgálati egysé-
gekkel, a Terrorelhárító Különleges Alaku-
lattal (USLA – Unitatea Specială de Luptă 

mondott , egyben támogatást kért a jelenlévő tagoktól, 
mindenki támogatásáról biztosított a a diktátort.

15 Virgil Măgureanu–Alex Mihai Stoenescu: De la re-
gimul comunist la regimul Iliescu (A kommunista 
rendszertől az Iliescu rendszerig). București , Editura 
RAO, 2008, 118. 

16 Iulian Vlad (1931–2017): 1946-ban lépett  be az 
RKP-ba, majd ifj úsági akti vistaként tevékenykedett  
1947-től 1951-ig. A ti szti iskola elvégzése után került 
a Belügyminisztérium Politi kai Főigazgatóságára. 
Karrierjét a Belügyminisztérium személyzeti  igaz-
gatóságán kezdte, és 1967-ben az említett  igazga-
tóságnak a helyett es vezetője lett . 1967-től 1974-ig 
az Oktatási Igazgatóság vezetője volt. Ezt követően 
kinevezték a băneasai aktí v ti szti  főiskola parancs-
nokának (1974–1977). 1977-től tí z évig államti t-
kárként dolgozott  a Belügyminisztériumban, „a 
kémstruktúrák koordinálásával kapcsolatos sajátos 
feladatokat” látott  el. 1987. október 5-én nevezték 
ki a DSS vezetőjének, államminiszteri rangban, mely 
ti sztséget letartóztatásáig, 1989. december 31-ig 
töltött e be.

Antiteroristă) és a Securitate Csapatok Pa-
rancsnokságának (CTS – Comandamentul 
Trupelor de Securitate) alakulataival is, 
amelyek ugyancsak december 22-éről 23-
ára virradó éjszaka a hadsereg közvetlen 
irányítása alá helyezték magukat és sokan 
arra gondoltak (tévesen), hogy a Securitate 
egységes szervezetkent aláveti magát az új 
hatalomnak� 17 Perdöntő az a nyilatkozat, 
amelyet a Nemzeti Megmentési Front Ta-
nácsa (Consiliul Frontului Salvării Naţio-
nale – CFSN) nevében 1989� december 23-
án hajnal 5 órakor olvastak be élő televíziós 
közvetítésben� E szerint „a Hadsereg és a 
Securitate teljességgel együttműködnek az 
ország stabilitásának és a polgárok nyugal-
mának biztosításában�”18 A titkosszolgála-
tok természetéből adódott, hogy próbálták 
védeni önmagukat, mint intézményt� Ezt 
cselekedte az Állambiztonsági Főosztály 
(DSS) vezetése is, amikor 1989 novembe-
rében olyan központi tájékoztatást adott 
ki területi szerveinek, miszerint a közel-
jövő magában hordozza a diktátor buká-
sát vagy akár halálát, és olyan események 

17 Peter Siani-Davies: Revoluția Română din decemb-
rie 1989 (Az 1989 decemberi román forradalom). 
Bucureşti , Humanitas, 2006, 208–212. Továbbá 
lásd: Iulian Vlad 1993. október 19-én, az 1989-es 
eseményeket vizsgáló szenátori bizott ság előtt  tett  
vallomását.

18 Alexandru Duţu: Revoluţia din Decembrie 1989. 
Cronologie (Az 1989. decemberi forradalom. Krono-
lógia). Craiova, Editura Sitech, 2010, 209.

Katonák igazoltatnak Temesváron a Bulevardul Republicii-n a 
romániai forradalom idején.
Fotó: FORTEPAN / Urbán Tamás adományozó (Képszám: 47044)
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várhatók, amelyek során összeütközésekre 
kerül majd sor a hadsereg és a tüntetők 
között�19 Erre a helyzetre felkészítve az ál-
lományt a DSS szakmai elöljárói parancs-
ba adták, hogy Ceauşescu-ellenes meg-
mozdulások esetén a Securitate állománya 
ne avatkozzon be erőszakos eszközökkel az 
eseményekbe�20 A nyomok szisztematikus 
eltüntetése ellenére megfelelő mennyiség-
ben maradt fenn irat a fegyverhasználat-
ról21 és a holtestek eltüntetéséről�22

Valójában azonban látszólagos inakti-
vitás jellemezte a Ceauşescu-rendszer 
titkosszolgálatát, ugyanis nyíltan nem 
lépett fel a diktátor ellen (egyes visz-
szaemlékezők szerint mindez a pártvo-
nalról érkező bábok szolgalelkűsége és 
hozzá nem értése miatt történt)�23 Ez a 
magatartás mentette át az állomány egy 
jelentős részét� 

Egy, a Stasi levéltárából származó jelentés 
szerint egy 1988� szeptemberi NATO véle-
ményezés alapján tudjuk, hogy a Securi-
tate állományát három csoportba sorolták� 
Az első csoportba azok a magas vezetői be-
osztásban lévők tartoztak, akik kizárólago-

19 Șerban Săndulescu: Decembrie’89. Lovitura de stat 
a confi scat Revoluția Română (A puccs elrabolta a 
román forradalmat). București , Editura Omega Ziua 
Press, 1996, 246–282. Dumitru Rășină ezredes szá-
mol be arról, hogy a brassói területi  szervezet kere-
tében elhangzott  eligazításon konkrétan elhangzott , 
hogy Ceaușescu három hónapon belül meghal. 

20 Troncotă i. m. 2003, 165.
21 Mădălin Hodor: Securiști i care au tras la Timișoara. 

Listele lui Ambrozie (Szekusok, akik lőtt ek Temesvá-
ron. Ambrus listája). Revista22, 2017.11.07. htt ps://
revista22.ro/70267167/securitii-care-au-tras-la-ti-
mioara-listele-lui-ambrozie.html (Utolsó letöltés: 
2018.06.06.) Egy jegyzék azokról a hivatásos bel-
ügyes ti sztekről, akik már december 17-én fegyvert 
és lőszert vett ek át az illetékes raktárostól. 1990 janu-
árjában egy belső vizsgálat során ugyanaz a raktáros 
újabb listát állított  össze a visszavételezésről, a hiány 
egyértelmű bizonyítéka a fegyverhasználatnak.

22 A holtestek elégetése a „Trandafi rul” (Rózsa) fedő-
nevet kapta, és a felelősséget a belügyesek Elena 
Ceaușescura hárították, mondván, ő rendelte el a 
műveletet.

23 Ionel Gal: Rațiune și represiune în Ministerul de 
Interne, 1965–1989 (Ésszerűség és megtorlás a 
Belügyminisztériumban, 1965-1989) I. kötet. Iași, 
Editura Domino Kiadó, 2001, 150.  

san a diktátornak köszönhették karrierjü-
ket, így lojalitásuk megkérdőjelezhetetlen 
volt� A másodikba azokat sorolták, akik a 
legtöbben voltak és szakmai alapon fogták 
fel kötelességüket, ami gyakorlatilag azt is 
jelentette, hogy kevésbé volt meghatározó 
számukra a politikai nézet, éppen ezért más 
berendezkedés alatt is teljesítették volna 
szakmai feladataikat� Az utolsó csoportba 
kerültek azok az általában a fi atalabb 
korosztályhoz tartozó hivatásosok, akik 
csak karrierjük felépítésére törekedtek, 
és ebből kifolyólag egyáltalán nem fogal-
maztak meg kritikát a korabeli vezetéssel 
szemben�24 

Iulian Vlad, a Securitate 1989-es vezetője 
és más korabeli vezető tisztek visszaemlé-
kezései – melyek irányultsága nem lehet 
véletlen – egy versenyképes szervezet képét 
rajzolják meg� Egy olyan vezetését, amely 
felismerte a szervezet megvédésének le-
hetőségét – pontosan az inaktivitás révén: 
a törvény mögé bújva, csak tájékoztatási 
feladatát ellátva� Általuk propagált állás-
pont, hogy ezzel az inaktivitással közvetet-
ten elősegítették a forradalom győzelmét�25 
Más képet fest az 1989 utáni kémelhárítás 
első vezetőjének, Virgil Măgureanunak26 a 
visszaemlékezése, aki szerint szervezeti-
leg vagy egységesen, parancsra cseleked-
ve semmit sem tett a testület, de számos 
olyan egyedi esetet ismert, amelyek még 
a bukás előtt történtek, és a menekülés-
ről, illetve elrejtőzésről szóltak�27 Mindezek 
jelzik, hogy 1989-ben a forradalmi esemé-
nyek során az akkori szakszolgálatok nem 

24 Stejărel Olaru–Georg Herbstritt : STASI și Securitatea 
(STASI és a Securitate). București , Editura Humani-
tas, 2005, 400.

25 Troncotă i. m. 2003, 230.
26 Virgil Măgureanu (született  Asztalos Imre, 1941): 

1969-ben fi lozófi a szakon szerzett  oklevelet a Buka-
resti  Egyetemen. 1978-ban doktorált, és 1989 elejé-
ig tanított  a Ștefan Gheorghiu Politi kai Akadémián. 
Ceaușescu politi kájának bírálata miatt  1989 májusá-
ban távolított ák el Bukarestből, és került Focșaniba, 
a Vrancea megyei Múzeumba. Az 1990 márciusában 
felállított  SRI (kémelhárítás) vezetőjévé nevezték ki. 
1997-es lemondása után tanári pályáját folytatt a a 
Bukaresti  Egyetemen, ahol politi kai szociológiát ok-
tatott . Vádlott ként szerepel az 1990-es „bányászjá-
rás” perben. 

27 Măgureanu–Stoenescu i. m. 2008, 56.
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rendelkeztek egységes tervvel a helyzet ke-
zelésére, és nem voltak szervezetileg össz-
hangban az alakuló politikai centrummal 
sem� 

A forradalom csak a főváros bukásával le-
hetett győztes� Az események oksági lánco-
lata ebbe az irányba mozdult el: a diktátor 
21-én nagygyűlést rendelt el a KB épülete 
előtti térre, ahol a dolgozó népnek bizo-
nyítani kellett volna hűségét, és elítélni az 
„idegen titkosszolgálatok által feltüzelt” te-
mesvári elemeket�28

A megfelelő pillanatot kihasználó, decem-
ber 22-én délelőtt a KB épületében megtar-
tott vezetői ülés29 után és Milea, a fegyveres 
erők (MApN) miniszterének (gyanús) halála 
következtében a belügyi és a honvédelmi 
állomány egy része visszavonult Stăncu-
lescu (MApN miniszter), illetve Iulian Vlad 
titkosszolgálati vezető utasítására�  

A bukás előtti 271 halott, a december 22� 
és 25� közötti 715 áldozat, majd a diktá-
tor házaspár halála utáni további 113 sze-
mély eleste jelöli a decemberi események 
korszakait� A forradalom diktátorral való 
küzdelme után a terroristákkal folytatott 
harc időszaka következett� A tény az, hogy 
terroristát nem állítottak bíróság elé� Sőt 
arra a kérdésre, hogy kik voltak a terroris-
ták, ügyészségi vallomásában Iulian Vlad 
volt titkosszolgálati vezető azt válaszolta: 
„elemezve a Fővárosban lezajlott terrorista 
műveleteket, a rendelkezésre álló adatok 
és információk alapján, […] ezeket a műve-
leteket az V� Igazgatóság (a párt felső veze-
tésének védelmét ellátó szervezeti egység), 
az USLA (Terrorelhárító Különleges Alaku-
lat), a CTS (Securitate Csapatok Parancs-
noksága) és a Securitate más különleges 
egységei hajthatták végre�”30     

28 Ez a retorika rendszeresen visszatér az 1989-es ese-
mények során, 22-e előtt  és után egyaránt. A foga-
lomhasználat még az 1990. júniusi bányászjárás ide-
jén is felbukkan a frissen megválasztott  Ion Iliescu 
államelnök nyilvános megszólalásaiban is. A magya-
rázat abban rejlik, hogy az 1989 előtti   szolgálatok 
szakemberei hasonló ellenségképet sugalltak mind 
Ceaușescunak, mind pedig Iliescunak. 

29 Ceaușescu parancsára a KB épületében állított ák fel 
az egységes katonai parancsnokságot.

30 Mădălin Hodor: Cine au fost „teroriști i”? Iulian Vlad 

A diktátor menekülése után a titkosszol-
gálat vezetőinek jelenléte a HM-ben, az 
új katonai vezetés társaságában sem volt 
elegendő ahhoz, hogy a katonai egységek 
és a Securitate (Comandamentul Trupel-
or de Securitate – Securitate Csapatok 
Parancsnoksága – CTS) egységei között 
megszűnjön a félreértés és a konfl iktusos 
helyzet�31 Számos esetben az átlátható-
ság és a dezinformálás szedte áldozatait 
mindkét oldalon� Egy ilyen eset volt az 
USLA (Terrorelhárító Különleges Alakulat 
– Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă) 
egy alakulatának legyilkolása a december 
23-áról 24-ére forduló éjszaka, amikor 
a Honvédelmi Minisztérium épületét 
védő tankezred szétlőtte az odarendelt 
terrorelhárító egység csapatszállítóit� Az 
eset jól mutatja, hogy a forradalmi helyze-
tet a hatalmi csoportok sajátították ki az 
újrarendeződéshez, és hogy helyezkedé-
sük folyamatában a hadsereggel szemben 
a titkosszolgálatok alulmaradtak�

Az új hatalom első politikai szerve, a Ion 
Iliescu vezette CFSN (Consiliul Frontului 
Salvării Naţionale), a Nemzeti Megmenté-
si Front Tanácsa december 26-án kelt 4� 
számú rendelete határozott arról, hogy a 
Securitate intézményileg a Nemzetvédel-
mi Minisztérium alárendelésébe kerül�32 A 
szerveződő új államhatalmi berendezkedés 
ezzel a döntéssel lezárta a Securitate tör-
ténetét, és elindította az új titkosszolgálati 
struktúra kialakítását� A végleges szerve-
zeti felszámolást mégis a december 30-án 
kelt 33� számú törvényrendelet jelentette� 
A döntés a szervezet felszámolása pilla-

spune ca erau de la Securitate (Kik voltak a „terro-
risták”? Iulian Vlad azt állítja, hogy a Securitatétól 
voltak). Revista22, 2017.12.21. htt p://revista22.
ro/70268377/cine-au-fost-teroristi i-iulian-vlad-spu-
ne-c-erau-de-la-securitate-declarati e-olografa.html 
(Utolsó letöltés: 2018.06.06.) 

31 Florica Dobre–Florian Banu–Camelia Duica–Silviu 
B. Moldovan–Liviu Țăranu: Trupele de Securitate, 
1949–1989 (Securitate Csapatok, 1949–1989). CN-
SAS, Bucureşti , Editura Nemira, 2004, 621. 1990. 
áprilisi összefoglaló jelentés a 4. román hadsereg 
fenyegető hadműveleti  tevékenységéről a CTS lak-
tanyái ellen.

32 A Monitorul Ofi cial al României (Hivatalos Közlöny) 
1989. december 27-én (I. évfolyam, 5. szám) publi-
kálták az említett  rendeletet. 
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natában 15 322 személyt érintett, ebből 
10 114 tiszt, 3 179 altiszt és 1 288 pol-
gári alkalmazott volt� Ez az állomány fedte 
le a megyei, illetve központi szerveket, és 
természetesen a fedett intézmények létszá-
migényét is� A felszámolás pillanatában 
Iulian Vlad vezérőrnagy belügyi államtit-
kári beosztásban vezette a szolgálatokat�33 
December 31-én letartóztatták Iulian Vla-
dot, a korábbi titkosszolgálatok vezetőjét, 
az ideiglenes vezetéssel pedig Gelu Voi-
can-Voiculescu34 miniszterelnök-helyet-
test bízták meg�

Összességében úgy tűnik, hogy a volt 
titkosszolgálatok vezetői inadekvát módon 
mérték fel a forradalmat mint jelenséget, és 
az annak összetettségéből származó lehe-
tőségek közül azt a taktikait választották, 
amely rövidtávon kecsegtetőnek tűnhetett� 
Látni fogjuk azonban, hogy az elitváltás 
kétes volta magában hordozta az erőszak-
szervek strukturális konzerválását is�

Az 1989-es események hatása a fonto-
sabb szereplőkre

Az ideiglenes vezető, Gelu Voican-Voicu-
lescu garantálta a volt szolgálatok szemé-
lyi állományának védelmét�35 Az új irányí-
tó testület a Nemzetbiztonsági Bizottság 
(Consiliul Siguranţei Naţionale) lett volna� 
A volt szervezet lebontásában rejlő lehető-
ség több szakmai csoport és szervezet ér-
deklődését felkeltette� A DIA (Direcţia de In-
formaţii ale Armatei – a Hadsereg Hírszerző 

33 Olaru–Herbstritt  i. m. 2015, 436–437.
34 Gelu Voican-Voiculescu (1941): A Bukaresti  Egyete-

men szerzett  geológus-mérnök diplomát. 1970-ben 
tartóztatt ák le gazdasági kémkedés és szolgálati  ti t-
kok kiadása vádjával. Az ügy hátt erében egy 1968-
as rendszerellenes tüntetés állt. Vizsgálati  fogságon 
túl azonban más jogi következménye nem lett  az 
ügynek. 1985-ben 1 év hat hónapra ítélték a társa-
dalmi rend ellen folytatott  ellenséges propaganda 
vádpont alapján. Az 1989-es események alatt  és az 
új társadalmi berendezkedés kialakításában fontos 
szerepet vállalt, mint miniszterelnök-helyett es, töb-
bek között  a Ceaușescu házaspár kivégzésében és az 
új ti tkosszolgálatok felállításában is részt vett . 1994-
től 1996-ig tunéziai nagykövet, 2000-től 2005-ig a 
marokkói diplomáciai képviselet első embere. Vád-
lott ként szerepel az 1990-es „bányászjárás” perben. 

35 Oprea i. m. 2004, 98.

Igazgatósága), a katonai hírszerző szervek 
úgy tervezték, hogy a Securitate hírszerzési 
struktúráját, illetve a katonai kémelhárítást 
átveszik, míg Măgureanu egy mamut tit-
kosszolgálatban gondolkodott, összevonva 
a volt hírszerzői és kémelhárítói szerveket 
egy egységes polgári titkosszolgálat keretei 
között� A nevető harmadik egy régi és elis-
mert hírszerző, Mihai Caraman36 lett, aki 
1990� január elején tett látogatást a CFSN 
elnökénél, és 18-án a Nemzetvédelmi Mi-
nisztérium (Ministerul Apărării Naţionale 
– MApN) miniszter-helyetteseként, állam-
titkári beosztásban kezdhette el az új hír-
szerzés megszervezését�37 A hatvanas évek 
nagy hírszerzőjének felbukkanása, és főleg 
az, hogy a régi vezetés által elküldött régi 
kádereket reaktivált, nem tűnt előremutató 
intézkedésnek� A megújuló szervezet 
logisztikai és adminisztrációs állománya 
túlméretezettre sikeredett, ami lehetőséget 
teremtett a vezetés klientúrája számára�38 
1990� február 8-án a CFSN 111� számú ren-
delete alapján a még mindig MApN aláren-
delésében működő CIE (hírszerzés) újabb 
átszervezés elé nézett� A hadsereg felügye-
lete csak az év végén szűnt meg, amikor 
december 13-án a törvényhozás elfogadta 
a 39� számú törvényt egy önálló SIE (Ser-
viciul de Informaţii Externe – Román Hír-
szerző Szolgálat) létrehozásáról� Az új sza-
bályozás szerint a szervezet felügyeletét a 
CSAT (Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
– Legfelső Országvédelmi Tanács) látta el� 
Mihai Caramant megerősítették hivatalá-
ban, és egészen 1992 áprilisáig ebben a 
beosztásában maradt� A hírszerzés szerve-
zeti reformja nem következett be, ugyanis 

36 Mihai Caraman (1928): A negyvenes évek végén vé-
gezte el a BM politi kai ti szti  képzést, majd 1950-től 
1955-ig operatí v beosztásban teljesített  szolgálatot 
a határőrségnél. Egyetemi fokozat megszerzése 
után 1958-ban a párizsi külkereskedelmi kirendelt-
ségre vezényelték. Párizsi szolgálata alatt  a NATO 
ellen folytatott  hírszerző tevékenységét a szovjet 
szolgálatok is elismerték. 1969-es bukása után, a 
bukaresti  központban szolgált 1979-es nyugdíja-
zásáig. 1990-ben újból szolgálatba állt és az új hír-
szerző szolgálat (SIE) alapítója volt. 1992-ben vonult 
nyugállományba vezérezredesi rendfokozatt al.   

37 Gheorghe Dragomir: Recviem pentru spioni (Rek-
viem a kémekért). Bucureşti , Editura România în 
lume, 2006, 355.

38 Uo. 356.
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túlságosan központosított és kézi vezérlésű 
szervezetként működött�39 Caraman buká-
sa újabb régi kádernek nyújtott lehetősé-
get a felemelkedésre: Ioan Talpeşnek,40 aki 
katonai vonalról érkezett, és Iliescu elnök 
nemzetbiztonsági, rendészeti tanácsadója 
volt, miniszter-helyettesi beosztásban� Az 
amerikai partner bizalmának megnyerése 
érdekében az új igazgató eleget tett a part-
neri szakszolgálatok kérésének, és felfedte 
a rejtett tisztek hálózatát�41 

Az 1990-es év elején, amikor a katonai ve-
zetés mind nagyobb teret nyert a volt tit-
kosszolgálatok felszámolása során (a CIE 
– a volt hírszerzés is katonai felügyelet alá 
került), a tízezres szintű titkosszolgálati 
tisztállomány átvilágításával és az irattá-
razott műveleti anyagok lefoglalásával hi-
hetetlen mértékű információk birtokosa 
lett� A politikai kormányzat ugyanakkor 
úgy érezte, hogy szükség van egy új, saját 
szakszolgálati szervre� A CFSN 100� számú 
rendelete alapján felállították az UM 0215 
„Serviciul pentru Paza Obiectivelor de In-
teres Public”42 (Közérdekű Objektumok 
Védelmét Biztosító Szolgálat) szervezetét, 
amely közvetlenül a Belügyminisztérium 
alárendelésében működött� Állományába 
az SMB (Securitatea Municipiului Bucu-
reşti – Bukarest Főváros Securitate szerve) 
tisztjei és a Securitate IV� Igazgatóság (Ka-
tonai Elhárítás) tisztjei kerültek� A meg-
39 Măgureanu–Stoenescu i. m. 2008, 253.
40 Ioan Talpeș (1944): 1970-ben diplomázott  törté-

nelemből, majd 1980-ban lett  a történelemtudo-
mányok doktora. 1968-ban lépett  be az RKP-ba. 
1980-ban fejezte be Szebenben a ti sztképző iskolát. 
1970-től hivatásos ti sztként, mint hadtörténész te-
vékenykedett  a Nemzetvédelmi Minisztérium ke-
retében. 1985-től a Katonai Kiadó főszerkesztője, 
majd igazgatója volt. 1989-ben ezredesként került 
Ion Iliescu mellé, majd 1990 és 1992 között  katonai 
és közrendvédelmi elnöki tanácsadóként tevékeny-
kedett . 1992 és 1997 között  a hírszerzés (SIE) veze-
tője volt. Háromcsillagos nyugállományú tábornok-
ként Bulgáriában volt nagykövet. Rövid diplomáciai 
kitérő után 1999-ben ismételten elnöki tanácsadó 
és a Nemzetbiztonsági Kabinet vezetője volt 2000 
és 2004 között . 2004-ben a PSD (Szociáldemokrata 
Párt) színeiben jutott  parlamenti  mandátumhoz. A 
honvédelmi, közrendvédelmi és nemzetbiztonsági 
bizott ság elnöke is volt.

41 Măgureanu–Stoenescu i. m. 2008, 10.
42 Később a korrupciós ügyekről híressé vált DIPI.

szüntetve újraalakult Miliţia szervezetből 
létrejött Poliţie (Rendőrség) szakfeladatai-
ra (fi gyelő, követő, nyomozati-vizsgálati) is 
igényt tartó UM 0215 szervezet rendkívül 
rendezetlen képet mutatott a vizsgált idő-
szakban�43 A 0215-ös katonai egységszá-
mú szakszolgálat szervezeti kialakításánál 
a korábbi Securitate olyan nagy nevei is 
közreműködtek, mint Nicolae Doicaru, a 
hírszerzés ’60-as, ’70-es évekbeli vezetője� 
Így a korábbi politikai rendőrségi sémák 
és tevékenységi területek folytonosságot 
nyertek, mint például „huliganizmus ás 
parazitizmus elhárítása” vagy a politikai 
pártok megfi gyelésével foglalkozó terület, 
amelyet a június 13-15-i első bányászjárás 
után számolnak fel� Az említett területeken 
ebben az időben működő tisztek tevékeny-
sége nyitott kérdés marad�44 A két hatal-
mi (államelnöki, illetve miniszterelnöki) 
központ körül gravitáló új titkosszolgálati 
szervezetek azon dolgoztak, hogy gyengít-
sék és lejárassák a másik tábor szerveze-
tét�45 

Az SRI felállítása az 1990� márciusi belpo-
litikai események nyomán vált sürgőssé�46 
A CPUN (Consiliul Provizoriu de Uniune 
Naţională – Nemzeti Egység Ideiglenes Bi-
zottsága) még azon hónap 28-án kelt, 181� 
számú rendeletével létrehozta Románia 
új kémelhárító szervét, az SRI-t (Serviciul 
Român de Informaţii – Román Informáci-
ós Szolgálat)� A Virgil Măgureanu vezette 
új kémelhárító szervezet személyi állomá-
nyának első megmérettetése a júniusi bá-
nyászjárás idején következett be� Az SRI 
részleges beavatkozása a hatalom olda-
lán47 komoly kérdéseket vet fel a korabeli 
kémelhárítás szakmaiságát, illetve a jogál-

43 Alex Mihai Stoenescu: Din culisele luptei pentru pu-
tere (1989–1990). Prima guvernare Petre Roman (A 
hatalomért folytatott  harc kulisszati tkaiból [1989-
1990]. Az első Petre Roman kormány.) Bucureşti , 
Editura RAO, 2006, 469.

44 Oprea i. m. 2004, 109–110.
45 Dragomir i. m. 2006, 359.
46 Măgureanu–Stoenescu i. m. 2008, 167. és Monografi a 

SRI 1990–2015. Bucureşti , Editura RAO, 2015, 68.
47 IRRD, Caietele Revoluţiei, 2010, 4–5, 35–85., Mircea 

Chelaru tábornok volt vezérkari főnök 1990-ben a 
SRI kémelhárítási vezetője volt. Visszaemlékezései 
alapján kétségtelen, hogy az SRI beavatkozott  Ilies-
cu államelnök oldalán.
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lamiság kialakításában betöltött szerepét 
illetően� Az 1997-ig tartó Măgureanu-kor-
szakra jellemző, hogy a Securitatétól át-
vett állományt folyamatosan forgatták a 
szervezetben, megelőzve a rendszerszintű 
újrarendeződést, valamint elkerülve azt, 
hogy a szervezet vezetőjét irányítsák�48 Az 
állomány lecserélése ugyanakkor csak fo-
kozatosan történhetett, nem állt ugyanis 
rendelkezésre megfelelő mennyiségben és 
minőségben fi atal, illetve az SRI ekkor még 
rendkívül rugalmasan kezelte az állomány 
mobilitásának kérdését� Így a MApN-ból 
(Nemzetvédelmi Minisztérium) ejtőernyő-
zött állománynak megkönnyítették a szer-
vezet elhagyását�49 A korszak szervezeté-
nek működésére komoly hatással volt a 
ballasztként hurcolt 1989 előtti káderek 
tömege, akik képesek voltak akadályozni 
parancsok végrehajtását, vagy akár komp-
romittálni bizonyos műveleteket is�50 Az 
1989 utáni romániai szakszolgálati kö-
zösség tovább bővült, újabb területekért 
felelős intézményekkel: SPP – Serviciul de 
Protecţie şi Pază (Őr- és Védelmi Szolgálat), 
STS – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 
(Különleges Telekommunikációs Szolgá-
lat), az Igazságügy-minisztérium keretében 
a SIPA – Serviciul Independent de Protecţie 
şi Anticorupţie (Védelmi és Korrupcióelle-
nes Független Szolgálat)�

Az 1989� decemberi állapotok arra kész-
tették a MApN vezetését, hogy december 
26-án hozzanak létre egy személyi védel-
mi csoportot hivatásos katonákból� A négy 
tisztből álló csoportnak kellett biztosítani 
az FSN (Frontul Salvării Naţionale – Nem-
zeti Megmentési Front) vezetőinek testi 
épségét� Ez volt az embrionális formá-
ja a későbbi SPP-nek, amelyet jogszerű-
vé a Nemzeti Egység Ideiglenes Tanácsa 
(Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională) 
a 204/1990�05�07� sz� rendelettel tett� Az 
új struktúrában az egység elsődleges fela-
data volt az elnök, a kormányfő, a román 
tisztségviselők és a magas rangú külföldi 

48 Mihai Pelin: Trecutul nu se prescrie (A múlt nincs 
előírva/előre megírva) – SIE&SRI. Bucureşti , Editura 
Kullusys, 2004, 11.

49 Uo.
50 Ştefan Dinu: Condamnat la discreţie (Diszkrécióra 

ítélve). Bucureşti , Editura Neverland, 2009, 291.

hivatalosságok védelme� A nemzetbizton-
ságról szóló, 1991� július 21-én ratifi kált, 
51� számú törvény kihirdetése után az SPP 
független szakszolgálati szerv lett� A Leg-
felsőbb Védelmi Tanács (Consiliul Suprem 
de Apărare a Ţării) 1990� november 15-én 
fogadta el az Őr- és Védelmi Szolgálat (Ser-
viciul de Protecţie şi Pază) megnevezést�

Ezt a szakszolgálati szervezetet számos al-
kalommal szembesítették azzal,51 hogy ál-
lományában sokan voltak olyanok, akik a 
korábbi Securitate V� Biztonsági Igazgató-
ságán is szolgálatot teljesítettek� 

A Nemzetvédelmi Minisztérium (MApN) hír-
szerző szervének (DIA – Direcţia Informaţii 
ale Armatei) szerepe megkerülhetetlen volt 
a decemberi eseményekben, szerkezete 
mégis egészen 1991� februárig változatlan 
maradt, amikor megnevezését a Direcţie de 
Cercetare a Armatei-ra (Hadsereg Felderí-
tő Igazgatóságra) cserélték, mely megneve-
zés rövid ideig maradt használatban� 1993 
szeptemberétől már új, Direcţia Informaţii 
Militare – Katonai Információs (Hírszer-
ző) Igazgatóság (DIM) néven folytatta te-
vékenységét� Ezzel párhuzamosan 1990� 
május 14-ével kezdődően, az M41 számú 
miniszteri parancs alapján felállították a 
minisztérium alárendeltségében a Kémel-
hárító Igazgatóságot is� Vezetője az a Vic-
tor Negulescu tábornok lett, aki 1989-ben 
római attasé volt� 

A Ion Iliescu államelnök fémjelezte átme-
neti korszakban (1990–1996) a román tár-
sadalmat és a szakszolgálatokat is a ko-
rábbi korszak munkamorálja jellemezte� 
Pontosan ebből fakadóan átláthatóságról 
beszélni fölösleges, és csak a nemzetközi 
nyilvánosság gyakorolhatott hatást az ál-
lam vezetőire� Az új szervezetekben jelentős 
mennyiségben voltak jelen a Securitate ko-
rábbi hivatásosai�52 Az 1991-es alkotmány 

51 Sorin Ghica: Cele mai mari dosare de corupţie din 
anii ’90 (A 90-es évek legnagyobb korrupciós ügyei). 
Adevărul, 2015.08.06. www.adevarul.ro/news/
eveniment/cele-mai-maridosare-coruptie-an-
ni-90-1_55c35a24f5eaafab2c4f6/index.html (Utol-
só letöltés: 2018.06.06.). A forrás szerint az SPP-s 
főtisztek repülőgéppel csempészték a cigarettát a 
’90-es évek második felében.

52 Vlad Stoicescu és Liviana Rotaru Doi şi-un sfert din 
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és az 1992-ben kelt 14� számú, az SRI 
működéséről szóló törvény is kimondta, 
hogy a szakszerveknek politikamentesen 
kell működniük� A kémelhárítást 1990-től 
1997-ig irányító Virgil Măgureanu mandá-
tuma alatt ez nem valósult meg�53 

2000-ben a választók újra Ion Iliescut jut-
tatták az elnöki székbe� A kulcspozíciókba 
újra az 1989 előtti Securitate tagjai kerül-
tek�54 Az SRI akkori vezetője, Radu Timof-
te55 szerint az általa felügyelt intézmény-
ben az 1990-ben átvett 6800 személyből 
már nyugállományba vonult 5500� Így 

adevăr: Toţi oamenii preşedintelui (Kett ő és negyed 
az igazságból: Mind az elnök emberei) című cik-
kükben tesznek említést arról, hogy az UM 0215, 
későbbi DIPI, központi  szervezetének 275 fős ál-
lományából – 1990 júniusában – 178-an a DSS IV. 
igazgatóságának voltak tagjai. htt p://www.evz.ro/
detalii/sti ri/doi-si-un-sfert-din-adevar-toti i-oame-
nii-presedintelui-898231.html, 2010.06.16. (Utolsó 
letöltés: 2018.06.06.). Azokról az 1989 előtti   ruti -
nokról (megszokott  eljárásokról), amelyek a ’90-es 
években is jellemezték az UM 0215 szolgálatot lásd: 
Oprea i. m. 2004.

53 Măgureanu SRI vezetőként, a kilencvenes évek bá-
nyászjárásaiban betöltött  szerepének megállapítása 
egy éppen folyamatban lévő (2018-as) bírósági ügy 
tárgyát képezi.  

54 Victor Veliscu, az SRI igazgatójának tanácsadója, 
Dan Gheorghe, az SRI Otopeni Nemzetközi Repülő-
tér Biztonsági Egységének igazgatója, Aurel Rogoja-
nu, az SRI igazgatójának tanácsadója lett , Marian 
Ureche, a SIPA (az igazságügy-minisztérium aláren-
delésében 2006-ig működött  elhárító szakszolgálat) 
élére, Tudor Tănase az STS-hez került, Mihai Cara-
mant pedig a miniszterelnök tanácsadójává nevez-
ték ki. A ti tkosszolgálatokat felügyelő parlamenti  
bizott ság vezetője Ristea Priboi lett . A felsoroltak je-
lentős része a Securitate hírszerzési igazgatóságánál 
teljesített  szolgálatot 1989 előtt . Grupul de Inves-
ti gati i Politi ce, 2004.10.23. www.grupul.ro/reacti vi-
area-fosti lor.securisti / (Utolsó letöltés: 2018.06.06.)

55 Radu Timoft e (1949–2009): 1969-ben avatt ák a ha-
tárőr ti sztképző iskola végzőseként. A Katonai Aka-
démia vezérkari képzését 1974–1976 között  végez-
te el, és 1988-ig a Nemzetvédelmi Minisztériumban 
teljesített  szolgálatot. 1994–2004 között  a baloldali 
FSN, FDSN és PSDR színeiben volt Neamţ megyei 
szenátor. 1992-től 2001-ig tagja volt a Parlament 
védelmi, közbiztonsági és nemzetbiztonsági bizott -
ságának, illetve alelnöke a SIE-t felügyelő bizott ság-
nak. 2001-ben kapott  kinevezést az SRI vezetésére. 
Távozása a kémelhárítás éléről három román újság-
író elrablásának ügyéhez kapcsolódott .

2002-re az aktív állománynak csak 15%-a 
szolgált az 1989 előtti Securitatéban� Ezek 
a tisztek főleg a terrorelhárítási, kémelhá-
rítási és oktatási területen tevékenykedtek 
korábban�

Látható, hogy az a struktúra, amely tevé-
keny szereplője volt az 1989-es események-
nek, a 2000-es évek közepéig átmentette 
magát� Ugyan a temesvári perben – az úgy-
nevezett 25-ök perében – csak belügyeseket 
ítéltek el, nagy részüket végül vagy felmen-
tette a bíróság, vagy a Nemzeti Megmentési 
Front Tanácsa 1990� január 4-i amneszti-
arendelete mentesítette őket� Azok, akiket 
elítéltek (legfeljebb 15 évre), egészségügyi 
okokra hivatkozva nem töltötték le bünte-
tésüket, sőt a politika a nemzeti kiengesz-
telődésre hivatkozva kérte a menetesítést� 
1996-ban, az első Iliescu-korszak lezárul-
tával56 a ’89-es események katonai felelő-
seit is a vádlottak padjára ültették� Így a 
volt honvédelmi minisztert, Stănculescut, 
a volt vezérkari főnököt, Guse-t és más 
tábornokokat, valamint további tiszteket, 
altiszteket ítéltek el� A komolyabb (15-20) 
büntetési tételeket kapott tábornokok sem 
maradtak azonban öt évnél hosszabb ide-
ig börtönben� A politikai vezetők közül a 
megyei első titkárok, az RKP KB titkára, 
illetve a miniszterelnök-helyettes kerültek 
a vádlottak padjára a kilencvenes években�

Az igazságügyi eljárások nagyobb részt 
csak a december 22-e előtti cselekmények-
re irányultak� Fordulat az említett esemé-
nyek újabb, és most már a „terrorista” kor-
szakának feltárásában 2016-tól kezdődött� 
Ekkor döntött ugyanis úgy – civil kezde-
ményezésre – a strasbourgi Emberi Jogok 
Európai Bírósága, hogy elmarasztalja Ro-
mániát az 1989-es események felelőseinek 
bíróság elé állításának ügyében� 2016-tól 
a katonai ügyészek megnevezték azokat 
a személyeket, akik felelősök lehetnek az 
események során tragikusan elhunytak 
haláláért: Ion Iliescu volt államelnök, Pet-
re Roman volt miniszterelnök, Gelu Voi-
can-Voiculescu miniszterelnök-helyettes� 
A gyanúsítottak száma még bővülni fog�

56 Emil Constanti nescu egyetemi tanár, a kommunis-
taellenes erők (CDR – Romániai Demokrati kus Kon-
venció) jelöltje nyerte az 1996-os választásokat.




