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Marosvásárhely, 1957. február 9.

Belügyminisztérium
0421. sz. egység, Marosvásárhely
Securitate Bûnügyi Nyomozóhatóság
196/1956. sz. ügyirat

Vádemelési határozat

Mircea Onea fõhadnagy, a BM 0421. sz. marosvásárhelyi hadegységének
Securitate bûnügyi nyomozótisztje, miután áttanulmányoztam a Btk. 209. cikke-
lyének 3. bekezdése alapján büntetendõ bûncselekmény elkövetésének vádjával az
1956. november 3-án vád alá helyezett Ioan Falibogára vonatkozó 196/1956. sz.
ügyirat dokumentumait, megállapítottam, hogy az ezt az idõpontot követõen
végzett nyomozati tevékenységbõl elegendõ bizonyíték áll rendelkezésre arra
vonatkozóan, hogy:

– 1952-ben tervezett, majd 1954-tõl szervezett egy Nemzeti Felszabadítási
Bizottságnak nevezett ellenforradalmi szervezetet, amelynek célja az RNK-ban
levõ népi demokratikus rendszer erõszakos megdöntése volt. A szervezet vezetõ-
ségének központja, élén fent nevezettel, Marosvásárhely volt, de több ága volt a
Magyar Autonóm Tartomány különbözõ helységeiben, Kolozsváron, Sztálinváros-
ban, Bukarestben stb.

A felforgató tevékenység megszervezése és lebonyolítása érdekében Ioan
Faliboga vezetésével, valamint ªerban Petcu, Eugen Nuþiu, Jenica Vizitiu vádlottak
és mások aktív részvételével több titkos találkozóra került sor, amelyeken
elhatározták a szervezet több városra és községre való kiterjesztését új tagok
beszervezésével; illegális párt megalapítását, valamint azt, hogy amikor majd
akcióba lépnek az államhatalom megkaparintásáért, az elsõ elfoglalandó célpontok
a Néptanácsok, a Posta és más állami intézmények legyenek. Ugyanebbõl a célból
fent nevezett Petcuval és Grigore Sofronnal kijelölték és felkészítették Maria
Bogdan vádlottat, hogy vegye fel a kapcsolatot néhánnyal az imperialista államok
nagykövetségei közül annak érdekében, hogy anyagi segítséget kérjen a szervezet
számára az akció végrehajtásához.

A Magyar NK-beli fasiszta puccs kirobbanásának hatására Ioan Faliboga és a
szervezet vezetõségébõl a többi vádlott kezdeményezésére 1956. októberében és
novemberében az állami hatalom megkaparintása érdekében áttértek közvetlen
akciók elõkészítésére, az alábbi konkrét lépéseket téve:

1. egy ellenforradalmi kiáltvány kidolgozása, amelyet az akcióba lépés alkal-
mával kellett volna terjeszteni; intézkedések meghozatala a magyar lakosságon
belüli ellenforradalmár elemekkel való kapcsolatfelvételre a közös fellépés érde-
kében; „Katonai Bizottság” létrehozása a volt tisztekbõl; határozat, hogy a
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felforgató szervezet tagjait félkatonai egységbe szervezzék, annak a lehetõségnek
és módozatainak megtárgyalása, hogy az akció során az ellenforradalmi szervezet
tagjait fegyverezzék fel a hadsereg fegyver- és lõszerraktáraiból.

2. Értesítés a hadsereg hangulatáról és aktív tisztek, különösen nagy egységek
vezetõinek bevonása a szervezetbe; két úgynevezett „Politikai Bizottság” létreho-
zásának elhatározása; Liviu Lãnescu és ªerban Petcu megbízása azzal, hogy az
akció során szervezzék meg a felforgató szervezet tagjainak és az anyagoknak a
szállítását; dr. Eugen Nuþiu orvos megbízása az akció során szükséges elsõsegély-
pontok felállításával.

Figyelembe véve, hogy a fenti cselekmények beleillenek a 199. sz. dekrétum92
1. cikkelyének „c” bekezdésében foglalt rendelkezésekbe, 1956. november 2-án
büntetõeljárás indult, a vádlottat letartóztatták.

A fentiekkel kapcsolatban a 248/10. cikkely rendelkezéseinek megfelelõen
elrendeljük:
Ioan Faliboga, született 1905. május 28-án Vlãsineºti községben, Suceava

megyében Haralambie és Maria fiaként, korábbi foglalkozása tanár, jelenleg
hivatalnok, állandó lakhelye Marosvásárhely, Eminescu utca 21., ismételt vád alá
helyezését az 199/1950 sz. dekrétum 1. cikkelyének (c) bekezdésében foglalt és
büntetendõnek nyilvánított, az RNK  „belsõ  biztonsága elleni  összeesküvés”
bûntettének elkövetése miatt. Jelen rendelet egy példányát a bemutatástól
számított 24 órán belül továbbítani kell a katonai ügyésznek.

Bûnügyi nyomozó,
s.k. Mircea Onea fõhadnagy

Tudomásul vettem a rendelet tartalmát a mai napon, 1957 március 14-én.
S.k. Ioan Faliboga vádlott

ANDJM, fond Procuratura Militarã Târgu-Mureº, dosar 314/1957, f. 36–38. Géppel írt

román nyelvû dokumentum magyar fordítása.
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92 Az államellenesnek tekintett tevékenységeket felsoroló 199/1950. sz. dekrétum.


