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Erkölcsi sikernek nevezte Kincses 
Előd ügyvéd, hogy a bíróság öt év 
pereskedés után megállapította: 
a Securitate és a Külföldi Hírszer-
ző Szolgálat (SIE) vezetői rágal-
mazták Tőkés Lászlót.

 » KRÓNIKA

M ásodfokon megnyerte a rá-
galmazás miatt indított pert 
Tőkés László azok ellen a volt 

titkosszolgálati vezetők ellen, akik 
egy televíziós műsorban magyar kém-
nek nevezték, és azt állították, hogy 
Tőkés László az 1989-es temesvári 
ellenállása során pénzt kapott a ma-
gyar titkosszolgálattól.  A bukaresti 
táblabíróságon pénteken kimondott 
ítélet kivonatát a romániai bíróságok 
portálján tették közzé. A polgári per-
ben kimondott ítélet megváltoztatta 
a Tőkés László számára kedvezőtlen 
elsőfokú ítéletet, és megítélte a Tő-
kés László által kért egylejes erkölcsi 
kártérítést. Ezt Filip Teodorescunak, 
a kommunista politikai rendőrség, 
a Securitate kémelhárítása helyettes 

vezetőjének, Ioan Talpeșnek, a  Kül-
földi Hírszerző Szolgálat (SIE) volt 
igazgatójának, az Antena 3 hírteleví-
ziónak és Mihai Gâdea műsorvezető-
nek kell kifi zetnie. A bepanaszoltak-
nak kell fi zetniük Tőkés László 3300 
lejes perköltségét. A háromtagú bírói 
testület egyik tagja különvéleményt 
fogalmazott meg, melyben megalapo-
zatlannak tartotta a Tőkés László fel-
lebbezését, és vele fi zettette volna ki a 
televízió és a műsorvezető 5000 lejes 
perköltségét is. Az ítélet nem jogerős, 
a hivatalos kiközlés utáni 30 napban 
fellebbezés nyújtható be ellene.

Kincses Előd az MTI-nek nyilatkoz-
va erkölcsi sikernek tekintette, hogy 
a bíróság öt év pereskedés után meg-
állapította, hogy a Securitate és a SIE 
vezetői rágalmazták Tőkés Lászlót. 
Hozzátette: a bíróság a perköltség-
nek csak a töredékét ítélte meg Tőkés 
László számára.

Amint arról korábban írtunk, Filip 
Teodorescu, a Securitate kémelhárítá-
sának korábbi helyettes parancsnoka 
és Ioan Talpeș, a Külföldi Hírszerző 
Szolgálat volt igazgatója azt állítot-
ta 2014 szeptemberében az Antena 3 

hírtelevízió műsorában, hogy Tőkés 
László a magyar titkosszolgálat fi ze-
tett ügynöke volt. Ezt a volt temesvári 
lelkésznek egy 20 ezer lejnyi magyar-
országi egyházi adomány átvételéről 
1989 októberében írt elismervényével 
próbálták alátámasztani. Szerintük az 
adomány kézbesítőitől a román–ma-
gyar határon elkobzott elismervény 
azt bizonyítja, hogy Tőkés László a 
magyar titkosszolgálatnak dolgozott, 
és ezért pénzt is kapott.  A nagy nyil-
vánosság előtt történt rágalmazásért 
a volt temesvári lelkész beperelte az 
utolsó kommunista és az egyik első 
rendszerváltás utáni kémfőnököt, 
valamint az Antena 3 televíziót és an-
nak műsorvezetőjét. Első fokon, 2016 
márciusában a bukaresti törvény-
szék megalapozatlannak minősítette 
és elutasította Tőkés László erkölcsi 
kártérítési keresetét. A fellebbviteli 
tárgyaláson a bukaresti táblabíróság 
Kincses Előd ügyvéd indítványára el-
rendelte két olyan magyarországi tanú 
meghallgatását, akik igazolták, hogy 
a szóban forgó összeg az üldözött, 
nélkülöző lelkészcsalád megsegítésé-
re gyűjtött önzetlen adomány volt.

 » BÁLINT ESZTER

Megtiltaná a román Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) alkotta kormány, 

hogy nyugdíjat és fi zetést is kapjanak 
egy időben a közalkalmazottak. Az 
intézkedés tervét Violeta Alexandru 
munkaügyi miniszter jelentette be 
a hétvégén, jelezve egyúttal, hogy 
az általa vezetett tárca már dolgozik 
a vonatkozó jogszabályjavaslaton. 
„Kell léteznie egy igazságos intézke-
désnek azok esetében, akik ugyan 
még munkaképes korban vannak, de 
nyugdíjat kapnak, ezzel egy időben 
alkalmazottként dolgoznak a közszfé-
rában” – fogalmazott a munkaügyi 
miniszter. Hozzátette: hamarosan 
ismerteti a kormányban a vonatkozó 
szabályozás tervezetét, hogy közösen 
véglegesítsék a törvényjavaslatot.

Ludovic Orban kormányfő is meg-
szólalt a hétvégén a témában. Újság-

írói kérdésre válaszolva leszögezte: 
egyetért a fi zetés és nyugdíj halmo-
zásának megtiltásával, szerinte sem 
normális, hogy valaki egyszerre kap-
jon nyugdíjat és közalkalmazotti fi ze-
tést. „Arról van szó, hogy ne engedjük 
meg azoknak, akik nyugdíjba mentek 
– nagyon sokan vannak, akik 40 egy-
néhány évesen nyugdíjba mentek, és 
az átlagosnál nagyobb nyugdíjat kap-
nak –, hogy a nyugdíjat halmozzák a 
közalkalmazotti fi zetéssel” – fogal-
mazott a miniszterelnök.

Nem ez a liberálisok egyetlen kez-
deményezése a témában: két PNL-s 
parlamenti képviselő idén febru-
árban nyújtott be a parlamentben 
egy törvénytervezetet, ami tiltaná 
a nyugdíj és a fi zetés halmozását, a 
jogszabályt első megkeresett ház-
ként hallgatólagosan elfogadta a 
szenátus. A képviselőház lesz a dön-
téshozó kamara. A kezdeményezők 

megfogalmazása szerint a tervezet 
célja megakadályozni, hogy a dol-
gozó nyugdíjasok egyszerre kapják 
a két összeget, mivel így jóval többet 
keresnek, mint a fi atalok.

Mint ismeretes, a Boc-kormány a 
gazdasági világválság idején fogadott 
el egy sürgősségi rendeletet, ami arra 
kényszerítette a nyugdíjas közalkal-
mazottakat, hogy válasszanak: a fi -
zetést vagy a nyugdíjat akarják kapni 
a továbbiakban. Akkor a két összeg 
halmozását csak azoknak tették le-
hetővé, akiknek a nyugdíja nem érte 
el az 1500 lejt. 2014 szeptemberében 
szociáldemokrata párti (PSD) javas-
latra a törvényhozás hatályon kívül 
helyezte az intézkedést, amelyről 
amúgy 2009-ben az alkotmánybíró-
ság az ombudsman által emelt al-
kotmányossági kifogás nyomán úgy 
döntött, hogy sérti a munkához és a 
nyugdíjhoz való jogot.

ÖT ÉV UTÁN SZÜLETETT ÍTÉLET A RÁGALMAZÁSI ÜGYBEN

Pert nyert Tőkés László

Erdélyi tudósítások 2019. december 9.
hétfő

1989 decemberének
történelemhamisítása

A múlt eseményei iránt érdeklődő emberként az 
utóbbi időszakban több olyan román nyelvű köny-
vet olvastam el, amelyek a rendszerváltás óta eltelt 
három évtized terméseként az 1989-es események 
történéseit veszik górcső alá. A harmincéves évfor-
duló kapcsán kíváncsi voltam arra, hogy a szoká-
sos román televíziós kerekasztal-beszélgetéseken 
és a sajtóban megjelenő cikkeken túl a nagyobb 
lélegzetű újságírói és történészi okfejtések meny-
nyire mutatnak tisztább képet a rendszerváltás 
lehetséges történetéről. Huszonkét évesen éltem 
át 1989 időszakát, és a rendszerváltás után újság-
íróként dolgozva bennem is kialakult az a látlelet, 
amit hitelesnek tartottam 1989 decemberéről. Ez-
zel nemcsak én vagyok így, hanem egy egész nem-
zedék, amelyik testközelből tapasztalhatta meg az 
akkori eseményeket, a román–magyar kiegyezés 
ígéretét – amely pár hónapon belül utópiává vált 
–, az újrakezdés lehetőségét, majd a kommunista 
éra másodvonalának tartós berendezkedését a Ion 
Iliescu államfő nevével fémjelzett időszakban.  

Mindezt átéltük, ezzel szemben a román törté-
nelemszemlélet jó ideje szerecsenmosdatásba 
kezdett. Aminek tömören az a lényege, hogy a ro-
mániai forradalmat a két világnagyhatalom ve-
zetőinek – a szovjet és az amerikai elnöknek – a 
megegyezése nyomán a szovjet titkosszolgálatok 
vezényelték le, miközben a romániai Securitate 
tudott a dologról, és jó hazafi ként erről idejében 
fi gyelmeztette a Ceauşescu-házaspárt, ők azonban 
semmiféle kompromisszumra nem voltak hajlandó-
ak. Itt jön a képbe a magyar titkosszolgálat is, ami 
értelemszerűen Temesváron fejtett ki erőteljesebb 
feladatokat, ahol Tőkés László református lelkész 
szállt szembe a hatalommal.

A romániai rendszerváltással kapcsolatos össze-
esküvés-elméletek tárháza tehát végtelen. A téma 
megközelítésére egyre inkább rányomja bélyegét az 
utóbbi évtizedben nagyon felerősödött oroszfóbia, 
illetve a mindig is erős magyarellenesség.

A jelenség nem véletlenszerű, hiszen a Ceauşes-
cu család titkosszolgálatának számos magas rangú 
tisztje mérgezi harminc esztendeje a román közvéle-
ményt. Filip Teodorescu, az egykori kémelhárítás he-
lyettes vezetője például nemcsak televíziós műso-
rok vendégeként igyekezett éveken át tisztára mosni 
kenyéradó intézményét, hanem könyvet is írt sajátos 
szemszögből az 1989-es rendszerváltásról. Hason-
ló karrierrel dicsekedhet Iulian Vlad – a Ceauşes-
cu-rendszer legkeményebb éveiben, 1987-től a Se-
curitate parancsnoki tisztségét ellátó tábornok –, 
aki Teodorescuhoz hasonlóan rövid időre börtönbe 
került, de megdicsőülve szabadulhatott, miután 
az Iliescu-rendszer igazságszolgáltatása vétlennek 
találta az ellene felhozott vádakban. A 2017-ben el-
hunyt Iulian Vladnak tekintélyes román történelmi 
folyóirat közli visszaemlékezéseit, amelyben az egy-
kori bűnöző az általa vezetett Securitate nemzetfél-
tő, emberi arcát mutatja be. És ez csak két név a sok 
közül, hiszen a román „rendszerváltás” úgy zajlott, 
hogy a Tőkés László temesvári református lelkész ál-
tal elindított népfelkelés oldalvizein, pár napon be-
lül sikeresen megragadta a hatalmat a kommunista 
másodvonal, amely „emberarcú szocializmusban” 
gondolkodott.   

Az egykori Securitate emberállománya 1990-től 
úgy árasztotta el a román közéletet, hogy lehetetlen-
né vált a kommunista múlttal történő őszinte szem-
benézés. Mindez minden szempontból rányomta 
bélyegét az ország elmúlt harminc esztendejére, 
amiből az 1989-es események „tudományos” érté-
kelése sem lóg ki. Azaz az egykori kommunista el-
nyomógépezet szokásos ferdítéseivel találkozunk 
mindenhol.

A temesvári események 30. évfordulójának előesté-
jén mégis pozitív fejlemény, hogy a romániai forrada-
lom szikráját jelentő Tőkés Lászlót magyarügynököző 
szekustisztek pert veszítettek. A történelemhamisító 
állami gépezettel szemben ez aprócska eredmény, de 
mégis bizakodásra adhat okot, ha a bíróság nem áll 
be teljes mellszélességgel a Securitate és a kommu-
nista állam bűneit felmentők sorába.
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Nyugdíj vagy fi zetés? Megtiltaná a két összeg halmozását az Orban-kormány

Tiltanák a fi zetés és nyugdíj halmozását




