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Az 1989-es romániai forradalom 

1989. december 11-én az MTV „Panoráma” című műsorában 
levetítenek egy interjút Tőkés László református 
lelkésszel. Az interjúban Tőkés elmondja, hogy ki akarják 
lakoltatni a temesvári parókiáról. A kilakoltatás 
megakadályozása érdekében december 15-ig, a temesvári 
református gyülekezet tagjai és a lelkészt támogató más 
lakosok virrasztanak a parókia előtt. A kormány 
parancsára Papp László püspök, eltávolítja Tőkést 

posztjáról. December 16-án Petre Moț Temesvár 
polgármestere, a parókia ablakából szól a tömegez arról, 
hogy a kilakoltatási parancsot eltörölték. Ekkor azonban 
már nem csak a lelkész védelme, hanem a kommunizmus 
megbuktatása volt a tüntetők fő célja. Ezután a tömeg a 
kommunista párt székházához vonul, ahol a Securitate 
emberei könnygázzal és vízágyukkal próbálta visszaverni 
őket. Ezen az estén számos tüntetőt letartóztattak.  

December 17-én Ceausescu parancsot ad, hogy verjék le a 
forradalmat, akár erőszakkal is. Ennek következtében még 
aznap este leadják az első lövéseket. A tűzparancsnak 43 
áldozata van, nagyrészüket a központi ortodox katedrális 
lépcsőjén lőttek le. Emellett több embert a téren 
megsebesültek közül a korházban végeztek ki. Az áldozatok 
holtesteit a bukaresti „Cenusa” krematóriumba 
szállították. Az atrocitások ellenére a tüntetéseket nem 
hagyják abba, Mi több, december 19-én 100.000 ember vonul 
ki az Opera-térre. Ezek után az események kicsúsznak az 
elnyomó szervek kezei közül, így egy-két napon belül 
kommunistaellenes tüntetésbe kezdenek az ország több nagy 
városában és más vidékein is.  

December 21-ére Bukarest polgármestere egy népgyűlést 
hirdet meg, ahol a diktátor szónoklata is várható. 
Ceausescu a román kommunizmus sikereiről és a nagy 
szocialista forradalomról beszél, illetve 100 lejes 
fizetésemelést ígér. A beszédet élőben közvetíti a román 
televízió. A beszéd alatt a diktátort a tömeg kifütyüli, 
arra kényszerítve a hatóságokat, hogy szakítsák meg a TV 
közvetítést. Ennek hatására még több ember özönlik ki 
Bukarest utcáira dacolva a sorozatos letartóztatásokkal 
is. Másnap, december 22-én több mint százezer ember gyűl 
össze a Központi Pártbizottság épülete előtt . Itt 
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Ceausescu tesz még egy utolsó próbálkozást, a tömeg 
megnyugtatására, de ez még rosszabbul sül el, mint az 
előző napi szereplése. 

A helyzet súlyosságát látva, a Ceausescu házaspár 
helikopteren menekül el Bukarestből , Targoviste közelében 
tartóztatják le őket a milícia emberei. December 25 -én 
rögtön ítélő bíróság elé állítják őket, amely többek 
között népirtás miatt halálra ítéli a házaspárt. Az 
ítéletet rögtön végre is hajtják. 

Eközben december 22.-e és 25.-e között a harcok 
folytatódnak. A helyzet Bukarestben a legsúlyosabb ahol 
beazonítatlan emberek kezdenek a tömegre lőni . Ezek 
egyesek szerint Ceausescu által alkalmazott terroristák. 
A forradalom győzelmének világossá válásának ellenére, 
22.-e és 25.-e között több száz ember veszíti életét. 

A kedvező konjunktúrát Ion Iliescu – volt megyei párt 
tikár –használja ki, a köré csoportosulókkal létre hozza 
a Nemzeti Megmentési Frontot (NMF), amely átveszi a 
hatalmat az első szabad választások megszervezéséig. 
Sajnos, az NMF számos személyt ment át az 1989 előtt i 
diktatúra nomenklatúrájából. Ebből kiindulva véli úgy 
számos személy, hogy a mai napig a volt kommunista elit 
kormányozza az országot.  
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A forradalom számokban 

Áldozatok száma: 1104 halott és 3321 sebesült 

 halottak sebesültek 

 December 

16-21 

December 22. 

után 

December 

16-21 

December 22. 

után 

Temesvár 73 20 296 77 

Bukarest 49 515 599 1162 

Szeben 61 100 

Konstanta 32 116 

Kolozsvár 29 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozgó múzeuma a kommunizmusról 

   


