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Erdélyi magyar politikusok a magyarság folyamatos zaklatásával vádolják a Román Hírszerző Szolgálatot

Ki fedheti fel a titkosszolgálatok titkait?

Bombahírként robbant júni-
us elején a SRI tevékeny-
ségét ellenőrző parlamen-

ti bizottság elnökének, Claudiu 
Mandának a bejelentése, mi-
szerint a román titkosszolgálat 
2005–2016 között mintegy hat-
millió személyt hallgatott le és 
figyelt meg. A kormánypárti be-
jelentést követően megszólalt 
Ovidiu Marincea, a SRI szóvivő-
je is, aki szerint az adatok nem 
a titkosszolgálattól származnak: 
2004. december 11-e és 2016. feb-
ruár 16-a között a szolgálat ösz-
szesen 28 784 lehallgatási enge-
délyt kért. A kérdés az, ki nem 
mond igazat.

A SRI végezte a megfigyeléseket

A Román Hírszerző Szolgálat 
tevékenységét ellenőrző parla-
menti bizottság RMDSZ-es tag-
jával, Csoma Botond képviselő-
vel próbáljuk kideríteni, mennyi-
re valós a Ceauşescu-rendszer 
szekuritátés lehallgatási mód-
szereit idéző hatalmas szám. A 
Kolozs megyei politikus az idén 
januárban elhunyt Verestóy At-
tila szenátor nyomdokába lépve 
lett a bizottság tagja. Újoncként 
elismeri, még sok mindent nem 
lát át. Számára a legnagyobb ki-
hívás az, hogy kihámozza az 
igazságot: ki mond igazat, ki kö-
dösít, és ki hazudik?  

Csoma szerint Claudiu Manda 
nem légből kapott információk 
alapján mondta ki a bűvös hat-
milliós számot, hanem a SRI ál-
tal eljuttatott jegyzőkönyvek ösz-
szesítése nyomán, amelyekben 
a bíróság által jóváhagyott 311 
ezer lehallgatási és megfigyelé-
si engedély szerepel. Ez magá-
ban foglalja a SRI szóvivője által 
is említett mintegy harmincezer, 
nemzetbiztonsági alapon törté-
nő lehallgatást, illetve az ennél 
számbelileg tízszer nagyobb, 
nem nemzetbiztonsági alapon, 
az ügyészség által szorgalma-
zott megfigyelési eljárásokat, 
amelyekben benne van a 48 órá-
ra elrendelt lehallgatás és meg-
figyelés is.

„A SRI hiába szeretné azt a 
látszatot kelteni, hogy ők csak a 
nemzetbiztonsági megfigyelése-
kért felelnek, hiszen mindenféle 
lehallgatást ők végeztek. Erről a 
történetről csak úgy lehet érdem-
ben beszélni, ha minden ténye-
zőt egybevetve vizsgáljuk a ro-
mán titkosszolgálat összes meg-
figyelési akcióját” – magyarázza 
a titkosszolgálat vezetőivel fenn-
álló vita lényegét.

A hatmilliós becsült szám úgy 
jött ki, hogy a lehallgatási jegyző-
könyvek tömkelegének áttanul-
mányozása után kiderült: ese-
tenként mintegy száz embert is 
megfigyeltek egyetlen ügy kap-
csán, más esetben 28 személy el-
len rendelt el teljes körű megfi-
gyelést a bíró, így a parlamenti 
szakbizottság szakértői által ösz-
szesített jegyzőkönyvek alapján 
jött ki a 20 személyes átlag, amit 
beszoroztak a 311 ezer lehallga-
tási engedéllyel.

„Ez a szám nem pontos, hiszen 
becsült adat: lehet akár félmilli-
óval több vagy kevesebb, de a hi-
bahatárokat beleszámítva is ré-
misztő a végeredmény: Romá-
nia kilencmillióra tehető aktív 
lakosságának a kétharmadát fi-
gyelték meg tíz év alatt” – som-
mázza a bizottsági jelentés lé-
nyegét a magyar képviselő, aki 
– George Orwell 1984 című regé-
nyére utalva – orwelli történet-
nek minősíti a román titkosszol-
gálat ténykedését.

Hány magyart hallgatnak le?

Magyar újságíró számára az 
egyik fontos kérdés, hogy ebből a 
hatalmas tömegből vajon milyen 
arányban vesznek részt a megfi-
gyelt magyarok. Félelmeink nem 
alaptalanok, hiszen a SRI 2015-
ös jelentésében hangzott el elő-
ször, hogy a romániai magyar au-
tonómiatörekvés nemzetbizton-
sági kockázat. De ez csak a jég-
hegy csúcsa, hiszen már a 90-es 
évek elején kiszivárgott informá-
ciók szerint a SRI-nek igen fej-
lett „magyar részlege” lehet. Ezt 
Csoma Botond sem cáfolni, sem 
megerősíteni nem tudja, azt vi-
szont elmondta: a bizottság tag-
jaival ellátogattak a SRI külön-
böző épületeibe, ahol konkrétan 
rákérdezett az erdélyi magyar-

ságot érintő számos tisztázatlan 
ügyre. Például arra, hogy az er-
délyi magyarság azon törekvé-
sei, amelyek túlmutatnak a jelen-
legi alkotmányos berendezkedé-
sen, nemzetbiztonsági kockáza-
tot jelentenek-e. A SRI vezetői azt 
válaszolták: amennyiben ez csak 
óhajként nyilvánul meg, akkor il-
leszkedik a szabad vélemény-
nyilvánítás jogkeretébe, és ilyen 
értelemben nem képez nemzet-
biztonsági kockázatot. Hason-
ló választ kapott a Kulcsár-Terza 
József háromszéki képviselő ál-
tal benyújtott székelyföldi auto-
nómiatervezet kapcsán is.

A megfigyelt önkormányza-
ti képviselők ügyére reagálva a 
hírszerzés vezetői előbb úgy fo-
galmaztak, hogy elsősorban a 
határ menti megyék tisztségvi-
selőit figyelik nemzetbiztonsági 
alapon, nehogy a migrációs vál-
ság kapcsán embercsempészek-
kel kerüljenek kapcsolatba. Ami-
kor a képviselő rákérdezett, hogy 
az ország belsejében mit figyel-
nek a polgármesteri hivatalok-
ban, a SRI-tisztek azt válaszol-
ták: elsősorban az idegen orszá-
gok hírszerzéseinek ténykedé-

sét. „E magyarázkodásokra vá-
laszolva mondtam azt, hogy sok 
esetben a megfigyelés indokolat-
lanul történt, és a titkosszolgá-
latnak egy célja volt: ürügyet ta-
lálni a választott tisztségviselők 
meghurcolására” – fogalmazott 
Csoma Botond.

Az RMDSZ-képviselő szerint 
azért is nehéz megbízható ké-
pet alkotni a román titkosszolgá-
lat működéséről, mert a bizott-
ság csak különböző véleménye-
ket hallgat meg, és – a titkosszol-
gálati tevékenység jellegéből adó-
dóan – írásos bizonyítékok híján 
nehéz megfejteni, ki mond igazat, 
és ki hazudik.

Egymásnak ellentmondó állítások

A SRI-t ellenőrző bizottság célja, 
hogy ellenőrizze a román hírszer-
zést, nem lépi-e túl a hatáskörét, 
illetve alkotmányos keretek kö-
zött fejti-e ki tevékenységét.  Mi-
vel e rémisztő lehallgatási hírek-
ről az utóbbi tíz évben semmifé-
le nyilvános állásfoglalás nem ju-
tott ki a szakbizottságból, most 
mindenki felkapta a fejét. Csoma 
szerint titkos jellegéből fakadóan 

egy titkosszolgálatot még azok-
ban az országokban is nehéz el-
lenőrizni, ahol a demokrácia na-
gyobb hagyományokkal rendel-
kezik. Amerikában sem könnyű 
dolog a CIA munkáját felügyelni. 
A román hírszerzésről napvilá-
got látott legfrissebb adatok azon-
ban azt mutatják: a SRI önjáróvá 
vált, ami alaptalanul és jogtalanul 
korlátozza sok állampolgár joga-
it. Az már eleve elgondolkoztató, 
hogy a lehallgatást jóváhagyó bí-
rók fenntartások nélkül elfogad-
ják a legtöbb megfigyelési kérést. 
A képviselő szerint ez több kér-
dést is felvet, és alapot adhat az 
olyan mendemondáknak, mi sze-
rint az ügyészségek és bírósá-
gok tele vannak titkos ügynökök-
kel, akik két helyről kapnak fize-
tést. De nemcsak az igazságszol-
gáltatásban dolgoznak titkos ügy-
nökök, hanem többek között a saj-
tóban is. Csoma Botond Daniel 
Dragomir egykori SRI-ezredes 
szakbizottsági meghallgatására 
hivatkozva mondta, hogy a volt tit-
kosszolgálati vezető szerint a ro-
mániai médiában vannak titkos-
szolgálati ügynök-újságírók, és 
olyanok is, akik nem ügynökök, 
de privilegizált kapcsolatot ápol-
nak a hírszerzéssel. Ennek fejé-
ben megtudnak bizonyos infor-
mációkat, amit megírnak, vagy a 
hírszerzés javasol nekik rendsze-
rint manipulációról szóló témá-
kat. A nyugati demokráciákban is 
vannak beépített ügynökök a saj-
tóban, de ettől még nem sérül az 
állampolgároknak a pártatlan tá-
jékoztatáshoz való joga. Csoma 
Botond ellenőrizné a volt SRI-
ezredes azon állítását, hogy ez az 
újságírói hálózat egy azóta felosz-
latott Facebook-csoporton keresz-
tül tartotta-e a kapcsolatot a ro-
mán hírszerzéssel.

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 átla-

gosnál nagyobb megfigyelésnek „örvendenek”.
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