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Sok ember számára nincs izgalma-
sabb téma, mint a titkosszolgálatok rej-
tett világa, amelynek könyvtárnyi irodal-
ma és gazdag filmarchívuma van. Mind-
ez valójában addig szórakoztató és érde-
kes, amíg az ember nem a saját bőrén ér-
zi a titkos ügynökök érdeklődését. Geor-
ge Orwell 1984 című regénye némi ízelí-
tőt nyújt abból a valóságból, amit a kom-
munista rendszerek lakói átéltek, de úgy 
tűnik, ennek öröksége ma is nyomasztja 
több kelet-európai ország, mindenekelőtt 
Románia hétköznapjait. A Román Hírszer-
ző Szolgálat visszaélései körül felröppenő 
hírek ezt igazolják, mintegy bizonyosság-
ként arra, hogy a legnagyobb hazai titkos-
szolgálat nem tudott szakítani kommu-

nista múltjával. Ha emberállománya az el-
múlt három évtizedben ki is cserélődött, 
a módszerek, a beidegződések, az egysé-
ges román nemzetállam elleni „magyar 
veszély” rémképe továbbra is élénken él a 
szervezet életében.

Persze nem kell naivan azt hinnünk, 
hogy a román titkosszolgálatok valamifé-
le világraszóló reformja előtt állunk, és a 
kormánypártok által beterjesztésre kerü-
lő törvénytervezetek nyomán angyalok-
ká válnak az emberek életében sokszor 
értelmetlenül turkáló, jól fizetett ügynö-
kök. Magyar szempontból erre már csak 
azért sem számíthatunk, mert a Románi-
ában egymással háborús viszonyban ál-
ló mindkét politikai erőcentrumnak az er-

délyi magyarság a közös belső ellensége. 
Függetlenül a hátsó politikai szándékok-
tól, amelyek lehetővé tették, hogy a le-
hallgatási botrányok a nagy nyilvános-
ság elé kerüljenek, a mostani helyzet jó-
tékony hatással van a közvélemény felrá-
zására is. Lehet ugyan minimalizálni a tit-
kosszolgálatok és az igazságszolgálta-
tás szoros összefonódását, de el kell gon-
dolkozni azon, hogy a bűnözők gyorsabb 
hűvösre kerülésén túl ez milyen más kö-
vetkezményekkel járhat a tisztes polgá-
rok életére nézve. Mennyire lehet megbíz-
ni egy olyan ország államapparátusában, 
ahol nem lehet tudni, hogy egy adott dön-
tést a szakemberként alkalmazott tisztvi-
selő vagy az éppen mögötte álló, láthatat-

lan titkos ügynök és az őt fenntartó háló-
zata hoz meg?

Az unió tagországainak titkosszolgá-
latai között az egyik legnagyobb ember-
állománnyal rendelkező Román Hírszer-
ző Szolgálat átvilágítása és tisztába tétele 
immár egyre több politikai szereplő szá-
mára létérdek. Nem az a kérdés, hogy egy 
országnak szüksége van-e jól működő 
és hatékony titkosszolgálatra, hanem az, 
hogy lehet-e hatékonyan ellenőrizni mű-
ködésének törvényes keretét, amely kor-
dában tarthatná az utóbbi évtizedben el-
szabadult és önjáróvá vált mamutszerve-
zetet. A megfelelő ellenőrzés hiányában 
ugyanis a romániai társadalom egy újabb 
Szekuritátét támogat közpénzekből.
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Belpolitikai vihart kavart egy parlamenti szakbizott-

sági jelentés, amely a Román Hírszerző Szolgálat 

(SRI) által elkövetett törvénytelenségeket vizsgál-

ja. Habár a lehallgatottak száma vita tárgyát képe-

zi, nem kétséges, hogy az erdélyi magyarok az át-

lagosnál nagyobb megfigyelésnek „örvendenek”. 

Csoma Botond, Toró T. Tibor és Izsák Balázs nyilat-

kozott a témával kapcsolatban lapunknak.
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A parlamenti szakbizottság szerint a bíróság tíz év alatt 311 ezer lehallgatási kérést hagyott jóvá, amivel mintegy hatmillió embert figyeltek meg

Erdélyi magyar politikusok a magyarság zaklatásával vádolják a hírszerző szolgálatot

Dérynétől a kőszínházig
– két évszázados
az aradi színjátszás

Dáné Tibor Kálmán:
Művelődés, a hetvenéves 
múlt hasznosítása

Kolozsvári konferencia 
a kisebbségi nyelvek 
védelmében
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Ki fedheti fel a SRI titkait?
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