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Pacepa: kommunista kémfőnökből a kommunizmus ellensége

Az 1928-ban Bukarestben született Pacepa ipari kémiát tanult a bukaresti műszaki egye-
temen, de még a diplomaszerzés előtt behálózta a kommunista román állam titkosren-
dőrsége, a Szekuritáté. Eredetileg a szabotázsakciók elleni osztályon tevékenykedett, 
de 1955-ben áthelyezték a Külügyi Hírszerző Szolgálathoz. Fokozatosan haladt felfelé a 
ranglétrán, 1957-ben a román hírszerzés frankfurti kirendeltségét vezette, ezt követően 
pedig az újonnan létrehozott ipari kémkedéssel foglalkozó osztály élére nevezték ki.
Nicolae Ceaușescu nacionálkommunista diktátor rendszerének egyik kulcsfi gurájává 
vált. 1972-ben a külügyi hírszerzés helyettes vezetője és Ceaușescu tanácsadója lett.
Ennek ellenére 1978-ban, amikor a diktátor utasítására egy nyugat-németországi akci-
óban vett részt, az Egyesült Államok nagykövetsége felé vette az irányt, ahol politikai 
menedékjogot kért. Ezt követően az Egyesült Államokban leleplezte az amerikai hírszer-
ző szervek előtt, hogyan dolgoznak a hírszerzők a keleti blokkban. Ceaușescu számára 
hatalmas érvágást jelentett Pacepa dezertálása, ezért minden áron bosszút akart állni 
rajta. Kétmillió dolláros vérdíjat tűzött ki a fejére, ezért álnéven kellett élnie az Egyesült 
Államokban. Bérgyilkosokat is ráküldtek, többek között a Carlos, a Sakál néven elhíre-
sült Ilich Ramirez Sanchezt is, de nem tudtak végezni vele. A kommunista diktatúra bű-
neiről szóló jelentésben az szerepel Pacepa kapcsán, hogy kivételes szerepet játszott a 
rendszer és a Szekuritáté bűnös jellegének leleplezésében. Pacepa legismertebb műve 
a Vörös horizontok című könyv, amelyben személyes élményeit elmesélve leplezi le a 
Ceaușescu-diktatúrát. Az utóbbi években a The Wall Street Journalben, a The Washing-
ton Timesban és a The Observerben közölt nemzetbiztonsági témájú cikkeket.
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Gheorghiță: már érezhető
az oltások pozitív hatása
Máris érezhető az oltások hatása: 
a kórházi dolgozók körében 87, az 
idősotthonokban pedig több mint 60 
százalékkal csökkent a koronavírus-fer-
tőzések mértéke – jelentette be tegnap 
Valeriu Gheorghiță, az oltási kampány 
koordinátora. Elmondta, a cél az, hogy 
a pedagógusokat is minél nagyobb 
arányban beoltsák, ehhez mobil 
oltócsoportokat is be kívánnak vetni. 
Emellett azon megyékben gyorsítják 
fel az oltási kampányt, ahol magasabb 
a fertőzési arány. A koordinátor azt is 
leszögezte: mindhárom használatban 
levő oltás 100 százalékos védettséget 
biztosít a koronavírus-fertőzés súlyos 
formája ellen. Eközben még a 2700-at 
sem érte el a 24 óra alatt koronavírus-
sal diagnosztizáltak száma a tegnapi 
adatok szerint: 32 789 tesztből – ebből 
23 978 PCR-, 8811 pedig antigénteszt 
– 2676 lett pozitív, ami 8,16 százalé-
kos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma 7765 970. A gyógyultak száma 
2457 fővel 711 977-re nőtt. A kór szövőd-
ményeiben elhunyt újabb 81 fertőzött 
– közülük 80 krónikus beteg volt –, 
így az elhunytak száma már 19 526. A 
kórházakban 7045 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 943-at intenzív osztályon. A 
fertőzöttségi arány Temes és Márama-
ros megyében haladta meg a 3 ezrelé-
ket az előző 14 napban.

Nekiront a román ombudsmannak
a kormányoldal
A parlament elindította az eljárást az 
ombudsman leváltására – jelentette be 
tegnap Ludovic Orban képviselőházi 
elnök. „Az eljárást a liberális frakciók 
kezdeményezték a múlt törvényhozá-
si ciklusban. A benyújtott tervezetet 
azonban akkor nem küldték tovább 
elemzésre a jogi bizottságokhoz” – 
fejtette ki Orban a két ház állandó 
bizottságának ülése után. Orban szerint 
a PNL beadványán kívül van egy másik 
kezdeményezés is az állampolgári jogok 
biztosának tisztségéből való elmozdí-
tására, amelyet Florin Roman liberális 
képviselő nyújtott be, és amelyet a 
PNL és az URS–PLUS képviselőházi és 
sze nátusi frakciói szintén támogatnak. 
A jogi bizottságoknak két héten belül el 
kell készíteniük a véleményezést, és el 
kell küldeniük azt a plénumnak, szögez-
te még le az alsóház elnöke.

Megérkeztek a kínai vakcinák
Magyarországra
Megérkezett az első vakcinaszállítmány 
Kínából, ezzel már ötféle oltóanyag 
áll rendelkezésre Magyarországon 
–  közölte a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ (NNK) járványügyi osztály-
vezetője az operatív törzs nevében a 
koronavírus-járvány elleni védeke-
zésért felelős operatív törzs tegnapi, 
online sajtótájékoztatóján. Galgóczi 
Ágnes elmondta, a tegnap érkezett 550 
ezer adag oltóanyag 275 ezer ember 
oltására elég. Ezzel a készítménnyel 
akkor kezdődhetnek meg az oltások, 
ha a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
elvégzi a szükséges vizsgálatokat, és az 
oltóanyag felhasználására engedélyt 
ad. Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter reggel arról beszélt: 
a szerződésben vállaltnál korábban és 
több koronavírus elleni vakcina érkezik 
Magyarországra Kínából. A szerződés 
szerint február végéig félmillió kínai 
vakcina érkezett volna Magyarország-
ra, de most, február közepén 550 ezer 
vakcinát szállítanak.
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A COVID-19-FERTŐZÉS SZÖVŐDMÉNYEI VÉGEZTEK A 92 ÉVES ION MIHAI PACEPÁVAL

Elhunyt a szökevény kémfőnök

Leleplezte a kommunista rendszert. Ion Mihai Pacepa fejére Ceaușescu vérdíjat is kitűzött

Kilencvenkét éves korában, a koro-
navírus-fertőzés okozta szövődmé-
nyekben elhunyt Ion Mihai Pacepa, 
a Ceaușescu-rendszer külföldi 
hírszerzésének egykori helyettes 
vezetője.

 » BALOGH LEVENTE

K oronavírus-fertőzés szövődményé-
ben elhunyt Ion Mihai Pacepa tábor-
nok, a nacionálkommunista román 

állam külföldi hírszerzésének egykori he-
lyettes vezetője, a volt kommunista tömb 
legmagasabb rangú, Nyugatra szökött tit-
kosszolgálati vezetője. A 92 éves Pacepa 
még vasárnap hunyt el.

Halálhírét az egyik legjobb barátjának 
számító Ronald J. Rychlak, a Mississipi 
Egyetem jogászprofesszora hozta nyilvá-
nosságra. Úgy fogalmazott: a Covid–19-
nek sikerült az, ami a kétmillió dolláros 
vérdíjnak és két, Románia által fi zetett 
bérgyilkos osztagnak nem. Mint elmond-
ta, Pacepa felesége felhívta, hogy tudas-
sa: férje vasárnap elhunyt. A professzor 
elmondta, az utóbbi időben sokszor be-
szélt a volt tábornokkal, aki kórházban 
feküdt koronavírus-fertőzéssel. Pacepa 
felesége már hosszú ideje védett sze-
mélyként, rejtett identitással él. A pro-
fesszor elmondta, Pacepa már egy éve 
szívproblémákkal küszködött, ennek 
ellenére egy ideje a Dezinformáció című 
közös könyvük új kiadásán dolgoztak. 
Rychlak 2009-ben ismerkedett meg a 
Szekuritáté egykori tisztjével, amikor le-
velezni kezdtek, majd 2013-ban találkoz-
tak először.

Pacepa halálhíre kapcsán Vladimir Tis-
măneanu politológus – aki a kommuniz-
mus bűneiről szóló jelentést összeállító 
bizottság elnöke volt – azt írta: bárhogy is 
tekintjük vagy ítéljük el, az általa írt, Vö-
rös horizontok című könyv hozzájárult a 
„Nagy Hazugság” leleplezéséhez.

„Miután szakított a diktatúrával, ame-
lyet addig szolgált, a kommunizmus en-
gesztelhetetlen ellenségévé vált. A szeku-
sok halálosan gyűlölték, mivel árulónak 
tartották. Valójában viszont ők árulták el 

a népszuverenitást. Személyesen sohasem 
találkoztunk, de több tíz órán keresztül be-
széltünk telefonon. Csodálatra méltó béke 
honolt benne. Megbékélt önmagával. Tud-

ta, hogy vétkezett, és vezekelt érte. Őszin-
tén és önmagával szemben kíméletlenül. 
Így marad meg az emlékezetemben” – fo-
galmazott Tismăneanu.

 »  B. L.

Nem sokáig működhet már a Román For-
radalom Intézete: a szenátus hétfőn este 

döntéshozó kamaraként rábólintott arra a 
sürgősségi kormányrendeletre, amely még 
2019 decemberében az intézet felszámo-
lásáról döntött. Így a jogszabály már csak 
arra vár, hogy Klaus Iohannis államfő kihir-
desse. A rendeletet az akkor kisebbségben 
kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
politikusaiból álló kabinet szimbolikus idő-
pontban, az 1989-es forradalom 30. évfordu-
lója alkalmából fogadta el. Az intézet elnöke 
ugyanis maga Ion Iliescu volt elnök, aki el-
len azóta több akkori vezetővel együtt vádat 
is emeltek a forradalom idején elkövetett 
emberiesség elleni bűncselekmények miatt.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) azonban 
– amelynek Iliescu a tiszteletbeli elnöke 
volt – megpróbálta megakadályozni a ren-
delet jóváhagyását.  Az azonnal hatályba 
lépő sürgősségi kormányrendeletek utólag 
a parlament elé kerülnek, amely megerő-

sítheti, módosíthatja vagy elvetheti azokat. 
Az akkori szociáldemokrata szenátusi több-
ség tavaly júniusban még 76-44 arányban a 
kormányrendelet elutasításáról (a Román 
Forradalom Intézetének megmentéséről) 
döntött, de a parlament által megszavazott 
jogszabályt Iohannis nem volt hajlandó 
kihirdetni: előbb az alkotmánybírósághoz 
fordult, majd miután az elutasította óvását, 
visszaküldte a jogszabályt megfontolásra a 
parlamentbe.

A tavaly decemberi választások nyomán 
megváltozott összetételű szenátus a hétfői 
szavazáson már 80-54 arányban jóváhagy-
ta a sürgősségi kormányrendeletet. Az in-
doklás szerint az intézet tevékenységének 
eredménye irreleváns a rá költött összegek-
hez viszonyítva, és nem szolgált egyebet, 
minthogy személyes érdekek szolgálatában 
államilag fi zetett tisztséget biztosítson bi-
zonyos személyeknek. Ráadásul az általa 
szervezett események célja az volt, hogy a 
forradalom ügyében eljáró nyomozó szer-
vek eredményeivel ellentétes álláspontokat 

népszerűsítsen. A kormány szerint az in-
tézet tevékenysége ellentmondásos, mivel 
vezetőinek célja az volt, hogy olyan néző-
pontot képviseljen a forradalom kapcsán, 
amelyet a forradalmárszervezetek folyama-
tosan bíráltak.

Iliescu még 2019-ben a döntést „megen-
gedhetetlen disznóságnak” minősítette. 
Szerinte példátlan és érthetetlen, hogy a 
kormány „az elmúlt 30 évet meghatározó” 
forradalom tanulmányozásának felszámo-
lása mellett döntött. Az intézetet még egy 
2004-ben elfogadott törvény révén hozták 
létre országos jelentőségű közintézmény-
ként. Céljaként a forradalom lezajlásának, 
illetve politikai, gazdasági és szociális előz-
ményeinek és eredményeinek tudományos 
elemzését határozták meg. Az intézet elnö-
ke Ion Iliescu, vezérigazgatója Gelu Voican 
Voiculescu. Az intézet botrányt okozott, 
amikor román popzenészek részvételével 
szervezett koncertet a forradalom 30. évfor-
dulója alkalmából. A botrány miatt a kon-
certet végül lemondták. 

Beszántják Iliescu forradalomintézetét




