
114.
Állambiztonsági kimutatás az 1956–1959 között elítélt személyekrõl

Bukarest, 1959. május 30.

Belügyminisztérium Szigorúan titkos

Kimutatás azokról a személyekrõl, akiket börtönbe zártak, elítéltek, illetve
azokról, akik ellen a Belügyminisztérium szervei és az ügyészség nyomozást
folytatnak:

Vasgárdisták: 3.986 letartóztatott elem, akik közül 2.237 elítélt a börtönben
tölti büntetését, 908 személyt munkatáborba szállítottak át különbözõ idõszakra,
842 személy ellen pedig jelenleg is nyomozást folytatnak a BM szervei. A börtönben
levõ és nyomozás alatt álló 3.078 vasgárdista társadalmi összetétele a következõ:
1.099 értelmiségi, 51 hajdani kizsákmányoló, 138 pap, 69 volt katonatiszt és
csendõr, 178 mérnök és orvos, 870 paraszt, 673 munkás. Ami azokat a vasgárdis-
tákat illeti, akiket munkatáborokban helyeztek el (összesen 908), a vasgárdista
szervezetekben a következõ tisztségeket töltötték be: 32 vezetõ tisztviselõ, 25
megyei vezetõ, 20 járási vezetõ, 115 kerületi vezetõ, 324 helyõrségi vezetõ,112 114
fészek-vezetõ, 225 tag. Ezen kívül 26 FDC-vezetõ113, 23 FDC-tag, 5 Keresztény
Nemzeti Párt-tag114.

Továbbá 11.721 olyan elemet tartóztattunk le, és 1 558 olyan elem ellen folyik
eljárás, akik régebben sovén, nacionalista, burzsoá szervezetek tagjai voltak, akik
terrorista, államellenes, szabotõr és kémbandákat szerveztek. Ezek közül 738
parasztpárti, 429 liberális, 239 más burzsoá politikai csoportosulás tagja, 8.195 a
mezõgazdaság szocialista átalakítása ellen agitáló és összeesküvõ személy, 572
hazaárulás és kémkedés, 732 a bûnösök feljelentésének  elmulasztása és a
bûnösökkel való szimpatizálás, 263 az iparban, a mezõgazdaságban és a szállítás-
ban elkövetett diverzió és szabotázs, 437 vallás- és felekezeti ügyben letartóztatott
személy, 226 röpcédula terjesztése, 589 a béke és az emberiség ellen elkövetett
bûntett, 859 a köztulajdon megkárosítása. Ezen ellenforradalmi elemek társadalmi
megoszlása a következõ: 4.081 értelmiségi, 175 hajdani kizsákmányoló, 388 pap,
992 volt csendõr és katonatiszt, 451 mérnök és orvos, 4.058 paraszt, 3.134 munkás.
A letartóztatott és nyomozás alatt álló ellenforradalmi elemeken kívül még 463
elemet helyeztünk kényszerlakhelyre: 44 parasztpárti, 17 liberális, 4 más burzsoá
politikai csoportosulás tagja, 37 kémkedés, 167 államellenes csoportosulás és
banda szervezése, 41 vallási ügyek, 81 hajdani csendõr, 53 államellenes agitáció,
röpcédula terjesztése, 21 hazaárulás.

1959. május 30-án az ellenforradalmi tevékenység miatt letartóztatottak száma
a következõképpen alakult: 13.957 elítélt, jelenleg a büntetését töltõ ellenforradal-
már, 908 munkatáborban levõ ellenforradalmár, 2.400 ellenforradalmár, aki ellen
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112 Románul ªef de garnizoanã.
113 A szervezetet nem sikerült azonosítanunk.
114 Románul Partidul Naþional Creºtin, az 1935�1938 között mûködõ, Octavian Goga vezette jobboldali párt.



eljárás folyik, 463 kényszerlakhelyre helyezett ellenforradalmár. Összesen 17.728
személy.

Az összes ellenforradalmi tevékenység miatt letartóztatott személy közül 11.873
személy államellenes szervezetekbe, terrorista bandákba tömörült, illetve az ország
iparát, mezõgazdaságát aláaknázó, szabotõr szervezeteket hozott létre és kémke-
dett. Annak  ellenére,  hogy e  szervezetek és  terrorista bandák tagságát a
legkülönbözõbb társadalmi rétegekbõl és a hajdani burzsoá, sovén szervezetek
tagjaiból próbálták összetoborozni, a vizsgálati anyagokból kiderült, hogy gyakor-
latilag a legtöbb ilyen szervezet legionárius kezdeményezéssel szervezõdött meg.
Példaként a következõket említhetjük: a Mãnunchiul de prieteni115 nevû szervezet
Temesvár tartományban, a Legendarii lui ªtefan cel Mare116 szervezet Iaºi
tartományban, a Salvatorii patriei regelui Mihai117 szervezet Bukarest tartomány-
ban, a Vraja munþilor118 szervezet ugyancsak Bukarest tartományban, az Organiza-
þia tinerilor partizani119 szervezet Nagyvárad tartományban, továbbá a Vulturii
munþilor,120 az Andrei Mureºanu,121 a Cercul albastru,122 a Straja pãmântului
strãmoºesc123 és a Suºman-féle terrorista szervezet Kolozs tartományban, a Miht
szervezet Temesvár tartományban, a Constanþa tartományi terrorista bandákat
stb. E szervezeteknek az volt az elsõdleges céljuk, hogy aláássák a népi-demokra-
tikus rendszert és a Román Népköztársaság nemzetgazdaságát. Mellékeljük a
statisztikákat.124

A „C” alosztály fõnöke
Mihail Nedelcu

ACNSAS, fond Documentar, dosar 53, vol. 3, 157–160. f. Géppel írt román nyelvû jelentés
magyar fordítása.
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115 Egy maroknyi barát.
116 ªtefan Cel Mare hívei.
117 Mihály király országának megmentõi.
118 Hegyek varázsa.
119 Ifjú partizánok szervezete.
120 Hegyi sólymok.
121 Andrei Mureºanu (1816-1863), költõ, újságíró és fordító, a jelenlegi román himnusz szövegének szerzõje

(Deºteaptã-te române � Ébredj román, 1848).
122 Kék kör.
123 Õsi föld õrhelye.
124 A mellékletet nem közöljük.


