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Jelentés a román határőri szervek által az 1983-as és 1984-es évben  
elkobzott magyar nyelvű könyvek és sajtótermékek valószínű  

mennyiségéről 
 
 
 Köztudomású, hogy Romániába igen körülményes eljuttatni -- behozni, 
beküldeni -- külföldi nyomdatermékeket, gépelt szövegeket, de még kézzel 
írott leveleket, feljegyzéseket is.  Nem-hivatalos csoportok és a nemzetközi 
sajtó több esetben is részletesen beszámolt már a Helsinki Deklaráció és  más 
nemzetközi konvenciók e téren történő folyamatos romániai megsértéséről. 
 
 Fontos azonban e tekintetben kiemelnünk a nyomdatermékek elkobzásával 
kapcsolatos erdélyi magyar szempontokat, már csak azért is, mert az erdélyi 
magyarság számára gyérül a lehetőség, hogy belföldön -- tehát Romániában -- 
anyanyelvén nyomtatott könyvhöz jusson, hisz a kormányzat egyre 
hangsúlyozottabb lépéseket tesz a romániai nemzetiségi könyvkiadás, sajtó 
korlátozására (1).  S ráadásul azok a romániai publikációk, amelyekre a 
rezsim cenzúrája ráüti a nihil obstat-ot, csak ritka és kivételes esetben 
képviselik az erdélyi magyarság szellemi értékeit és reális helyzetét, 
létérdekeit pedig úgyszólván sohasem. 
 
 A román kormányzat antidemokratikus törekvései következtében mindennek 
pótlására, szükségképpen a magyarországi könyvkiadásnak, sajtónak kell (és 
kellene) vállalkoznia;  a könyveket, folyóiratokat, újságokat azonban a 
magyar-román határon következetesen elkobozzák, a postán küldött könyv- és 
újságcsomagokat pedig megérkezésüket követően azonnal megsemmisítik. 
 
 A sajtó- és nyomdatermékekkel kapcsolatos romániai hivatalos 
magatartásnak megvan a maga sajátos története.  A hetvenes évek elején 
beköszöntő gazdasági válság és Románia és nemzetközi presztízsének hanyatlása 
következtében a romániai hotelek és a külföldiek által frekventált 
üdülőhelyek standjairól rendre eltűnt az a néhány nemzetközi kiadvány is , 
amit a rendszer taktikai okokból eltűrni kényszerült, s ezzel párhuzamosan a 
postán, magánküldeményként érkező nyomtatványokat is fokozottabb ellenőrzés 
alá vették.  Kezdetben ez Bukarestben történt s a nemkívánatosnak minősített 
nyomdatermékeket megsemmisítették.  Mivel az általános romániai helyzet 
kritikája egyre több helyet kapott valamennyi külföldi publikációban, s egyre 
fenyegetőbbnek ítélte Bukarest a kisebbségek anyaországaiban megjelenő 
nyomtatványokat is, elrendelték, hogy a szelekció a címzett helységek 
postaközpontjaiban történjék.  Ennek koordinálására, belső 
szabványrendelkezést bocsátottak ki s a végrehajtás ellenőrzésére, minden 
központi postára securitátés összekötőt neveztek ki, akinek ezt követően 
hatáskörébe tartozott a külföldi publikációkat tartalmazó küldemények 
ellenőrzése mellett, a külföldi és belföldi levelek cenzúrázása is. 
 
 Az 1980-as évek elején megélénkült Romániában a belső ellenzéki 
mozgalom;  ezt követően a belföldi küldemények cenzúrázása vált az 
állambiztonsági szervek számára elsődleges fontosságúvá, s úgy döntöttek, 
hogy az ellenőrzéssel megbízott állambiztonsági-postai kapacitást 
túlnyomórészt erre fogják fordítani.  Így 1981-1982 óta, a beérkező külföldi 
publikációkat ismét Bukarestbe irányítják, s többségüket minden ellenőrzés 
nélkül, helyben megsemmisítik.  A vidéki postaközpontok állambiztonsági 
részlegei pedig így már teljes figyelmüket a bel- és külföldi  
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levélküldeményekre tudják összpontosítani. 
 
 A személyes poggyászként Romániába hozott nyomdatermékek sorsa is a 
vázolt politikai fejlemények függvényében alakult.  A hetvenes évek végén 
(mindenekelőtt 1977-1980 között) fokozódó vámhatósági ellenőrzés 
veszélyeztette a behozott publikációkat, ez azonban -- akkor elsősorban -- a 
román állampolgároknál megtalált könyvekre, folyóiratokra vonatkozott.  1981-
et, de főképp 1982-t követően azonban már nem tesznek e téren különbséget 
külföldi és belföldi utas között, bárkinek számolnia kell azzal, hogy 
átkutatják s a nála talált nyomtatványokat elkobozzák.  S hogy még ezt is 
lehet fokozni, arról tanúskodik egy 1983 során kibocsátott új belső utasítás, 
melynek értelmében azok a magyar vagy nyugati állampolgárok, akiknél 
elkobzandó publikációkat találnak azonnal kiutasítandók, nevük feljegyzendő 
és az eset súlyosságától függően esetleg újabb rendelkezésig nem engedhetők 
be az országba.  Ehhez most már csak azt kell hozzátennünk, hogy 1984 végére, 
Romániában többnyire minden magyar nyelven írt nyomdatermék, kézirat 
elkobzandónak, ellenséges propagandaanyagnak minősült. 
 
 Az említett belső utasítás rendelkezik arról is, hogy kiket kell a 
határállomásokon fokozottabban figyelni és átkutatni;  a román vámhatóság e 
rendelkezés értelmében mindenekelőtt a magyar állampolgársággal rendelkező 
20-40 év közötti, értelmiségiként (egyetemista, pedagógus, művész) 
identifikálható férfiakat, illetve a 20-30 közötti értelmiségi nőket kell 
ellenőrizze.  Az utóbbi időben s a Nyugatról érkező turisták számának 
jelentős csökkenésével ez a rendelkezés annyiban szigorodott, hogy a romániai 
határátkelő helyeken most már kivétel nélkül minden nyugati turistát 
kötelességszerűen megmotoznak. 
 
 Erdélyi magyar megfigyelők szerint a menetrendi meghatározottság miatt 
a román határőrök a vonattal érkezők közül csak mintegy 10 %-ot tudnak 
alaposabban átkutatni.  Ezzel szemben a gépjárművekkel érkezők 70-80%-a 
számíthat arra, hogy poggyászát alaposan átvizsgálják.  E körülmény 
jelentőségét az is kiemeli, hogy szállítási könnyebbség miatt, az utasok 
közül elsősorban a személygépkocsival közlekedők vállalkoznak könyvek 
szállítására, ami így az elkobzásból fakadó veszteséget jelentős mértékben 
megnöveli. 
 
 Ugyancsak erdélyi körök becslése szerint a vasúton utazók átlagban 2 
könyvet (ill. más sajtóterméket) hoznak magukkal személyenként, míg az 
autóval közlekedők esetében átlagban mintegy 5 kötettel (ill. újsággal, 
folyóirattal) számolhatunk gépkocsinként. 
 
 Magyarországi hivatalos források közleménye szerint az 1983-as évben 
Romániába utazó magyarok száma megközelítette a 850.000-et (2), s ettől alig 
maradt el az 1984-ben Romániába látogatók száma (3).  Bár a rendelkezésre 
álló információk nem részletezik, hogy ebből hányan vették igénybe a vasutat 
s hányan utaztak gépjárművel, az előző esztendők statisztikai összegzéseiből 
azonban arra lehet következtetni, hogy átlagban az utasok mintegy 40-%-a vett 
igénybe gépjárművet, míg 60%-uk vasúton utazott (4). 
 
 A kalkulált 40% (340.000 személy), körülbelül 120.000 gépkocsinak 
felel meg, melyeken 1983-ban és 1984-ben évenként mintegy 600.000 
nyomdaterméket próbáltak Romániába eljuttatni.  A 60% vonattal utazó 510.000 
személynek felel meg, ami évenként mintegy 1.020.000 átvitelre szánt 
nyomdaterméket jelent, azaz összesítve: 
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ha a román állambiztonsági- és vámszervek nem kobozták volna el e publikáció-
mennyiség nem kis részét, akkor a hivatalosan 1.705.810 főben megállapított 
(5), nem-hivatalosan pedig 2.200.000-re becsült erdélyi magyarsághoz 1983-ban 
és 1984-ben évenként mintegy 1.620.000 publikáció (könyv, folyóirat, újság) 
juthatott volna el. 
 
 




