
Külföld-Belföld2021. február 22.
hétfő6

FODOR JÁNOS TÖRTÉNÉSZ SZERINT ÁTÉRTÉKELŐDÖTT AZ EXHÍRSZERZŐ ÁRULÓ SZEREPE A ROMÁNIAI RENDSZERVÁLTÁS UTÁN

Pacepa nyomot hagyott a történelemben
A napokban elhunyt Ion Mihai 
Pacepa munkássága akkor is 
nyomot hagyott a történelemben, 
ha könyve, a Vörös horizontok 
amerikai projektként akár propa-
gandatermékként is felfogható – 
állapította meg a Krónikának Fodor 
János marosvásárhelyi történész. 
Az egyetemi oktató emlékeztetett 
rá: az egykori kommunista hírszer-
ző az erdélyi magyarok elnyomását 
sem hallgatta el.

 » PATAKY ISTVÁN

E gy nemrég lezárult életpályáról, 
amelyről ráadásul viszonylag keveset 
tudunk, nagyon nehéz leegyszerűsítő 

megállapítást tenni – válaszolt Fodor Já-
nos azon kérdésünkre, hogy hős-e, avagy 
inkább áruló Ion Mihai Pacepa. A Román 
Külföldi Hírszerzés (SIE) egykori helyettes 
vezetője 1978-ban az Egyesült Államok né-
metországi nagykövetségén politikai me-
nedékjogot kért, majd amerikai letelepe-
dése után leleplezte a keleti kommunista 
országokban dolgozó hírszerzők munka-
módszereit.

Válságot okozott
a kommunista pártvezetésnek
Ion Mihai Pacepa 92 éves korában, feb-
ruár 14-én hunyt el koronavírus-fertőzés 
szövődményének következtében. A ma-
rosvásárhelyi történész emlékeztetett, 
hogy az előző rendszerben az állam 
szempontjából Pacepa disszidensnek, 
gyakorlatilag halálra ítélt árulónak szá-
mított. „Megalapozott volt a vád, hiszen 
titkosszolgálati vezetőként államtitko-
kat szolgáltatott ki az akkori ideológiai 
ellenségnek kikiáltott állam titkosszol-
gálatának, és súlyos válságot okozott 
a bukaresti pártvezetésnek is, amely 
a Szekuritáté egyik újjászervezéséhez 
vezetett” – tette hozzá a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem Magyar Történeti In-
tézetének tanársegédje. Mint a történész 

elmondta, a rendszerváltást követően 
Pacepa jogilag rehabilitálódott, az Egye-
sült Államok Románia fontos katonai 
szövetségesévé vált, így az áruló szerep 
is átértékelődött. 

Fodor János szerint 1987-ben meg-
jelent, Vörös horizontok című könyvével 
a volt kémfőnök egyértelműen hozzá-
járult a romániai rendszerváltást előse-
gítő hangulathoz, a Ceaușescu diktátor 
házaspár iránt érzett ellenszenv felkor-
bácsolásához, így munkássága nyomott 
hagyott a történelemben. Ehhez képest 
rendkívül keveset tudunk róla, az ő konk-
rét tevékenységéről. „Halálának hírét 
a legtöbb sajtóorgánum egy róla készült 
archív felvétellel illusztrálta, azt is alig 
tudjuk, hogy miként nézett ki. Ez nyil-
ván titkosszolgálati munkájának tudható 
be. Korai lenne még magvas kijelentése-
ket megfogalmazni Pacepával kapcsolat-
ban, az viszont biztosan állíthatjuk, hogy 
egy összetett, izgalmas életpálya elem-
zése áll azok előtt, akik az ő kutatásába, 
elemzésébe fognak” – állapította meg a 
történész.

Aki életével fi zetett
a Vörös horizontok ismertetéséért
Hitelesnek tekinthető-e mindaz, amit Pa-
cepa a Vörös horizontokban leírt? Lerán-
totta a leplet a román kommunista dik-
tátorról, avagy fantáziadúsan kielégítette 
az amerikai fi nanszírozókat? – kérdeztük 
Fodor Jánostól. Az egyetemi tanársegéd 
szerint könyvének a tartalom komolyan 
vehetőségétől függetlenül megvolt a je-
lentősége. „A kontextus is rendkívül fon-
tos: elég sok idő eltelt disszidálása óta, 
amikor a könyv megjelent. Ezen időszak 
alatt mindent megoszthatott az amerikai 
hírszerzéssel, így az sem érdektelen, hogy 
írásában mire nem tért ki. A könyv ugyan-
akkor felfogható olyan propagandater-
méknek is, mint a korabeli amerikai kül-
ügyi hírszerzés többi projektje: például a 
Szabad Európa Rádió és társai. Megjelené-
sét követően illegálisan terjedt. Egyes vé-
lemények szerint Vlad Georgescunak azért 
kellett meghalnia, mert a Szabad Európa 
Rádióban minden fi gyelmeztetés ellenére 
ismertette Pacepa könyvét” – jelentette 
ki lapunknak a történész. Fodor szerint a 

magyar olvasóközönség a vörös borítójú 
kiadást ismerhette, de sokan a sajtóban kö-
zölt folytatásos részleteket is olvasták 1990 
januárjában. „Műfaját tekintve a könyv egy 
jegyzetek és forrásmegjelölés nélküli em-
lékirat, amelynek egyik különös ismérve, 
hogy a szerző szubjektív nézőpontja kerül 
előtérbe. Egyik célja az önigazolás, ha úgy 
tetszik az utókor számára szánt pozitív be-
folyásolás. Mindezek fi gyelembevételével 
egy nagyon érdekes kordokumentum” – 
összegzett az egyetemi oktató.

Kitért a román–magyar
kapcsolatokra is
Larry Watts amerikai történész A szovjet 
blokk titkos háborúja Románia ellen című 
könyvében KGB-ügynökként állítja be a de-
zertőr Pacepát. Ezt egyfajta értelmezésnek 
tekinti Fodor János, megemlítve egy másik 
narratívát, amely vitában áll az említetté-
vel, ez pedig Vladimir Tismăneanué. Az 
Egyesült Államokban élő román történész, 
politológus bevallása szerint sosem talál-
kozott Pacepával, de több tíz órát beszélt 
telefonon az egykori hírszerzővel. „Tismă-
neanu jellemrajza alapján Pacepa a sötét 
sztálinizmus éveiben csatlakozott a belügyi 
szervek kötelékéhez, egy hideg, kimért vég-
rehajtó volt, akitől távol állt az idealizmus 
vagy a moralizáló álláspont. Szerinte bár-
hogy is ítéljük meg Pacepát, a Vörös hori-
zontok című munkája hozzájárult a nagy 
hazugságok leleplezéséhez, ő maga pedig 
az egykoron kiszolgált rendszer egyik legá-
dázabb ellenzőjévé vált” – idézte az ismert 
román történész álláspontját Fodor.

A BBTE oktatója fontosnak tartotta nyo-
matékosítani, hogy Ion Mihai Pacepa mun-
kája a romániai magyarok elnyomását sem 
hallgatta el, írt Király Károly leveleiről, 
kitért a román–magyar kapcsolatokra. Az 
utóbbi vonatkozással kapcsolatban Fodor 
János megjegyezte: a Vörös horizontok 
szerzője többet is írhatott volna a témáról, 
hiszen mint Stefano Bottoni kutatásaiból 
kiderül, Pacepa 1969 és 1972 között több-
ször járt Budapesten, s a román hírszerzés 
akkori egyik vezetőjeként állandóan kezde-
ményezően lépett fel a két titkosszolgálat 
kapcsolatainak bővítése érdekében.
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Ceaușescu egykori kémfőnöke sok borsot tört a kommunista diktátor orra alá

A szentatya köszönetet mondott Bruck Edithnek, hogy ébren tartja az emberek lelkiismeretét

 » KRÓNIKA

Ferenc pápa személyesen látogatta meg 
római otthonában Bruck Edith magyar 

származású írónőt, holokauszt-túlélőt – 
tájékoztatott közleményében szombaton a 
szentszéki szóvivői hivatal. Az egyórás ta-
lálkozójukon a 89 éves írónő a koncentráci-
ós táborokban eltöltött időről beszélt a nála 
öt évvel fi atalabb katolikus egyházfőnek. A 
jelenkor félelmeiről és reményeiről is szó 
esett, illetve arról is, hogy milyen fontos az 
emlékezés a múltra, és ebben milyen szere-
pe van az idősebb korosztálynak.

Az MTI beszámolója szerint Ferenc pá-
pát elkísérte a találkozóra Andrea Monda, 
a L’Osservatore Romano szentszéki napilap 
főszerkesztője. Monda szerint a pápát meg-
ragadta Bruck Edith cikke, amely január 
27-én, az emlékezés napján jelent meg az 
újságjában. Az egyházfő ezután személye-
sen is meg akarta ismerni az írónőt. „Ferenc 
pápa bocsánatot kért az Úrtól az emberiség 
nevében” – idézte az újságíró az egyházfő 
szavait. A pápa köszönetet mondott Bruck 

Edithnek, amiért tanúvallomásával nem 
hagyja, hogy feledésbe merüljenek a náciz-
mus mártírjává vált zsidó nép szenvedései. A 
Tiszakarádon 1932-ben született Bruck Edith 
családját deportálták. Több koncentrációs 
táborban tartották fogva, megjárta a többi 
között Auschwitzot, Dachaut és Bergen-Bel-
sent. Szülei nem élték túl Dachaut, és a fi vére 
is ott halt meg. Bruck Edith és lánytestvére 
túlélte a holokausztot. 1945 után Magyaror-
szágon, Csehszlovákiában és Izraelben élt. 
1954-ben Olaszországba költözött. Az olasz 
irodalmi élet legismertebb alakjaival került 
kapcsolatba, barátságot kötött a szintén 
holokauszt-túlélő író Primo Levivel. Újság-
íróként, rendezőként is dolgozott. Magyar 
szerzők, köztük József Attila, Radnóti Miklós 
és Illyés Gyula műveit fordította olaszra. 

Amikor Ferenc pápa a koronavírus-jár-
vány miatt szájmaszkot viselve elhagyta 
Bruck Edith otthonát, felfi gyeltek rá a ró-
mai utcákon szombat délután sétáló em-
berek. A pápa köszönt, de gyorsan elhaj-
tott, elkerülendő, hogy miatta nagyobb 
tömeg verődjön össze.

Ferenc pápa holokauszt-túlélő magyar írónőt látogatott meg otthonában




