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1/1985                                 Nagyvárad (Oradea), 1985. január 3. 
 
 

Összegző jelentés a protestáns egyház helyzetéről 
 
 1984 nehéz esztendeje a református egyház papságának.  Az egyre 
erősödő nemzetiségi-társadalmi elnyomás elsődleges célpontjai a nép lelki-
szellemi vezetői:  a lelkészek.  Az ország minden részéből újabb és újabb 
hírek érkeznek a mindennapos zaklatásokról. 
 
 A sepsiszentgyörgyi (Sfintul Gheorghe) szoborrobbantás összefüggésében 
(lásd erre vonatkozóan:  HPT 29 és 30/1984) tucatnyi háromszéki lelkészt 
hallgattak ki, tartottak házkutatást náluk, bűnrészességük elvont tudatával 
igyekezve megfélemlíteni őket. 
 
 Április-május folyamán a nagyváradi püspökség lelkészein volt a sor.  
Gavallér Lajos Telki-i lelkésznél, készülő falumonográfiája kapcsán rendeztek 
házkutatást, azzal vádolva, hogy a "magyarok történeti elsőségét akarja 
kimutatni faluja vidékén."  Gyökössy Lehel, súlyos betegsége miatt 
nyugdíjazott lelkipásztor egyházi, hitépítő iratok terjesztésével hívta ki 
maga ellen a hatóságok haragját.  Csernák Bélát, az állami hatóságokkal 
karöltve, a gyülekezet heves tiltakozása és ellenállása dacára, Papp László 
nagyváradi püspök távolította el Árkosról, négy évre megfosztva Bt 
választhatósági jogától.  A zaklatást és házkutatást szenvedett lelkészek 
további -- nem teljes -- névsora:  Balogh Béla, Antal György, Berke Sándor, 
ifj. Molnár János.  Legutóbb, az 1956 utáni börtönéveiről Nyugaton könyvet 
publikáló Szilágyi Sándornál tartottak házkutatást. 
 
 Hasonló hírek érkeztek a dési egyházmegyéhez tartozó, Betlen-vidéki 
lelkészekről.  A nyár folyamán, hetekig tartó securitátés "szemlék" és 
vallatások során Gede Mátyás, Gáll Mihály, Damó Hümér, Nagy Ferenc, Péter 
Miklós, Rigmányi János, Becski Miklós református lelkészeket és 
családtagjaikat, valamint Pálfi János római katolikus papot erdélyi magyar 
illegális (szamizdat) publikációkkal kapcsolatban faggatták, és azzal 
vádolták őket, hogy a budapesti Száraz Györgynek Ion Lancranjan, román 
pártíró szélsőségesen sovén könyveivel kapcsolatos polémiáját kommentálták.  
Ugyanakkor kifogásolták, hogy védelmére keltek a lelkészi tevékenységből 
felfüggesztett dési Tőkés László paptársuknak (lásd: HPT 44/1984).  
Megjegyezzük, hogy Pálfy János unokaöccse annak a Pálfy Géza római katolikus 
lelkésznek, akit -- jelentés szerint -- a román államvédelem emberei 
meggyilkoltak (lásd: 10 és 43/1984). 
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                                              Marosvásárhely (Tirgu Mures) 
 
 A marosi egyházmegye 1984 novemberi lelkészértekezletének úgynevezett 
"közéleti témája" a nemzetiségi kérdés volt.  A több mint egy éve elkészült 
lelkészértekezleti program nem láthatta előre a nemzetiségi politika 1984. 
évi második felére bekövetkezett rohamos változását, illetve végletes 
rosszabbodását -- úgyhogy Marosvásárhelyen (Tirgu Mures) szemmel láthatóan 
kínosan "anakronisztikus" volt e téma régi szellemben való kényszerű 
megtárgyalása, lévén, hogy a Román Kommunista Párt pillanatnyi álláspontja 
szerint:  "Romániában nemzeti kérdés nem létezik." 
 
 A gyűlés Ceausescu és a párt mellett tett kötelező hűségnyilatkozatok 
és az "elégedettség" szellemében zajlott le. Összegző szavaiban Nagy Gyula 
püspök hálát adott Istennek, hogy a szocialista Romániában élhet.  
 
 Meglepetést keltett viszont Gheorghe David állami egyházügyi inspektor 
zárszava.  Szokásától eltérően, amikoris minden gyűlés végén intő, fenyegető 
és figyelmeztető szavakkal, hosszan fejtegette az "egyedül helyes," hivatalos 
romániai álláspontot, ebben az esetben szó nélkül hagyta a nemzetiségi 
kérdést, azzal bújva ki az állásfoglalás alól, hogy B egy, a püspöke 
jelenlétében ennyire "tiszteletlen" és "fegyelmezetlen" papság körében nem 
nyilatkozik.  S ezzel leült. 
 
 A jelenlevők véleménye szerint, az inspektor hallgatása valójában nem 
a -- ténylegesen és joggal fegyelmezetlen -- papságnak, hanem a témának 
szólt, tekintve, hogy a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos hivatalos román 
álláspont pillanatnyilag megváltozóban van, s ezért még nagyon zűrzavaros és 
homályos. 
 
 Az értekezlet végén Nagy Gyula püspök jellemzően azt "javasolta," hogy 
ezután a lelkészek a hozzászólásaikat is írják le és előzetesen adják be 
láttamozásra. 
 
                                                          Kolozsvár (Cluj) 
 
 Meglepő kezdeményezésre adott alkalmat az Erdélyi Református 
Egyházkerület december 5-én tartott igazgatósági ülése. 
 
 Az államhatalmi szervek kezdeményezésére és az ortodox egyház 
mintájára, az igazgatótanács elnöksége a lelkészeknek "kategóriákba való 
minősítésére" tett figyelemreméltó "javaslatot."  Ennek gyakorlati 
megvalósulása azt jelentené, hogy a lelkészek "besorolásuk" függvényében 
részesülhetnének más-más jogokban, előnyökben (pl. a szolgálati helyek 
betöltésénél, egyházi tisztségek elnyerésében stb.), illetve és inkább, ennek 
függvényében szenvednének különböző hátrányt.  De legfőképpen azzal a 
következménnyel járna, hogy ki volnának szolgáltatva a minősítő egyházi 
hatalomnak, illetve a püspöki, az egyházkormányzói, az állam-felügyelői 
önkénynek.  Ez a törekvés szöges ellentétben áll a református egyház 
demokratikus hagyományaival és az állami mintájú klerikalizmus irányába való 
eltolódást mutat. 
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Az igazgatótanács többsége helytelenítette az indítványt.  Ennek ellenére, a 
jelenlevő három inspektor támogatásával az elnökség, élén Nagy Gyula 
püspökkel és Tunyogi Gyula főgondnokkal, bizottságot küldött ki a minősítési 
kritériumok kidolgozása céljából. 
 
 A lelkészek minősítésének terve érdemileg megegyezik, különösen a 
nagyváradi és a hatóságok azon régebbi keletű törekvésével, hogy a 
lelkipásztorokat mind jobban kiszolgáltassák a püspöki fennhatóságnak.  A 
nagyváradi püspök hosszú idő óta szorgalmazza az úgynevezett diszlokációs 
törvény bevezetését, melynek értelmében a püspökök szinte korlátlan 
szabadságot nyernének a lelkészek áthelyezését illetően.  Mindezidáig nem 
sikerült ezt a javaslatot a zsinaton kierőszakolni.  A jelenlegi körülmények 
között azonban nem kétséges, hogy az illetékesek előbb-utóbb megvalósítják 
régi célkitűzésüket. 
 
                                                        Nagyvárad (Oradea) 
 
 Papp László nagyváradi püspök egyházfőhöz nem méltó személyi kultusza, 
főpapi nagyzási hóbortja és hatalmi önkénye már-már elviselhetetlenné teszi a 
Várad-környéki egyházi közállapotokat. 
 
 A diszlokációs törvény visszautasítása ellenére, lelkészi körében 
gátlástalanul alkalmazza azt.  Számtalan lelkipásztort "száműzött" szolgálati 
helyéről, sőt még püspöksége területéről is.  Fegyelmi és adminisztratív 
módszerekkel teszi lehetetlenné hivatástudó vagy neki ellentmondó beosztottai 
helyzetét, sőt nem ritkán az államvédelmi és rendőri hatóságokat is rájuk 
küldi, míg azok kénytelenek engedni az "áthelyezésnek."  Papp László 
gyülekezetek tucatjait mondatta le törvényes választójogukról, az ellenálló 
gyülekezeteket pedig "büntetésből" évekig pap nélkül hagyta. 
 
 Papp László püspök, a gyenge jellemű emberekre jellemző önkénnyel 
látja el zsinati elnöki tisztségét is.  Számtalan égetően sürgős egyházi 
probléma és a zsinati tagok egy csoportjának írásbeli követelése ellenére, 
hosszú idő óta szabotálja a zsinat összehívásának ügyét.  Az időhúzáshoz 
valószínűleg az is hozzájárul, hogy az új zsinati ciklusra történt januári 
választásokat mindkét egyházkerületben mintegy száz lelkész és világi 
képviselő megfellebbezte, jogos panaszaikra azonban mind a mai napig nem 
érkezett válasz. 
 
 Lelkészi körökből vett hírek szerint a Papp püspök elleni nyílt és 
szervezett fellépéstől a papságot az tartja vissza, hogy úgynevezett 
nemzetgyűlési képviselőként mentelmi joga van, s aki ellene lép fel, az 
egyben az államhatalom képviselőjét is sérti.  Az egyházvezetői ténykedésével 
elégedetlen lelkészek nemzetgyűlési mandátumának közeli lejártát várják hogy 
felléphessenek ellene. 
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                                                                  Bukarest 
 
 Hivatalos magyarázat szerint az egyházi nyomtatványok hiányának oka a 
papírhiány.  Ellentmondani látszik ennek az a tény, hogy a református egyház 
nagymennyiségű papírt kapott Hollandiából, énekeskönyvek nyomtatása céljából 
-- de ennek ellenére már hosszú ideje semmi sem történt a több évtizedes, 
súlyos énekeskönyv-hiány csökkentésére, illetve az óriási igény 
kielégítésére. 
                                                                           



2/1985              Kolozsvár (Cluj), Temesvár(Timisoara), 1985. január 5. 
 
 

Újabb intézkedésekkel korlátozzák Románia szerte a magyar szerzők  
dalműveinek műsorratűzését 

 
 1985 januárjától a Kolozsvári Magyar Opera repertoárjából töröltek 
két, klasszikusnak számító nemzeti operát, a Bánk bán-t és a Hunyadi László-
t, miközben országszerte végérvényesen letiltottak minden magyar daljátékot 
és operettet. 
 
 Történik pedig mindez akkor, amikor --a fűtetlen nézőterek és a 
növekvő helyárak ellenére-- a Kolozsvári Magyar Opera pénztára előtt hosszú 
sorokban állnak az emberek jegyért. 
 
 Viszont a rossz, érdektelen, mindenekelőtt sovén propagandával 
telített repertoár miatt, mindez nem mondható el a Kolozsvári Román Operáról.  
Információink szerint az operaház bérleteit szétosztják a helybeli üzemek 
különböző részlegei között, s a munkások kollektívan fel kell vásárolják a 
rájuk eső részt.  Ezt követően a bérleteket személyenként kisorsolják 
közöttük.  Szemtanúk szerint a Kolozsvári Román Opera nézőtere így is, 
estéről-estére üresen marad. 
 
 Temesvárott (Timisoara) a hatóságok hasonlóképpen találékonynak 
bizonyultak.  Hírek szerint 1984 utolsó hónapjaiban a városban csak az 
juthatott benzinhez, aki --mintegy árukapcsolásképpen-- az üzemanyag-jegyek 
mellett a helyi román operaelőadásokra is jegyet váltott.  A dolog idővel 
odáig fajult, hogy decemberben már fontosabb sporteseményekre, illetve 
népszerűbb amerikai filmekre is csak az juthatott be, aki a belépőjegyek 
mellett plusz operajegyeket is vásárolt. 
                                                                           



 
 
3/1985                        Marosvásárhely (Tirgu Mures) 1985. január 6. 
 
 
 Őrizetbevételek a "Székely Mártírok" emlékművének megkoszorúzását követően 
 
 Marosvásárhelyen (Tirgu Mures) minden évben, mindenszentek napján 
(november 1.) megkoszorúzzák a "Székely Mártírok" emlékművét.  A vértanúkat 
1854-ben e helyen végezték ki, egy Habsburg-ellenes összeesküvést követően. 
 
 Az utóbbi időben a megemlékezések egyre inkább magánjellegűvé váltak s 
a román hatóságok több jelét adták annak, hogy nem nézik jó szemmel az efféle 
aktusokat, amelyekben az erdélyi magyarság történelmi öntudatának 
továbbélését látják. 
 
 A múlt évi megemlékezéseket követően rövid időtartamú, de annál 
brutálisabb őrizetbevételek történtek.  Információnk szerint, legalább három 
embert kísértek be a helyi állambiztonsági központba.  Egy diákot súlyosan 
bántalmaztak, egy diáklányt pedig azzal fenyegettek, hogy a megemlékezés 
következményeképpen nem fejezheti be a középiskolát. 
 
 A "Székely Mártírok" emlékművénél tartott magánjellegű megemlékezést 
követően Török Lászlót, a Marosvásárhelyen (Tirgu Mures) megjelenő Új Élet c. 
hetilap főszerkesztő-helyettesét is több alkalommal berendelték 
vallomástételre és kényszeríteni próbálták, hogy terhelő adatokat 
szolgáltasson a szerkesztőség belső életéről, kollégáiról. 
 
 Megfigyelők tudni vélik, hogy az incidens valójában nem más mint része 
egy, Sütő András erdélyi író, az Új Élet főszerkesztője elleni támadásnak.  E 
rendkívül megbízható, részben román források szerint, maga Ceausescu felesége 
adott ki olyan utasítást, melynek értelmében Sütőt  úgymond "meg kell 
fosztani minden lehetőségtől, hogy közvetlen kapcsolatot tarthasson fenn az 
erdélyi magyar közvéleménnyel s egyre több olyan helyzetet kell feltárni (!), 
ami Sütő hazaáruló (!) voltát bizonyítja." 
                                                                          



 
 
4/1985                                        Arad (Arad), 1985. január 8. 
 
 

Az aradi határátkelőhelyen bevezették az általános testi motozást  
 
 
 Mint már jelentettük, a román-magyar határon a román vámőrség egyre 
brutálisabb módszerekkel próbálja elriasztani a külföldi --főleg magyar-- 
állampolgárokat attól, hogy romániai rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket 
felkeressék. 
 
 13/1983-as jelentésünkben hírt adtunk arról, hogy a nagyváradi 
(Oradea) és aradi (Arad) határátkelőhelyeket, tekintettel a magyarországi 
többnapos ünnepekre, legalább három alkalommal 9-9 órára lezárták.  A 
szokatlan hidegben többen visszafordultak lemondva a romániai látogatásról. 
 
 Mindezzel ellentétben az idén, a nagyváradi (Oradea) 
határátkelőhelyen, a karácsonyi- és újévi ünnepek között, szokatlanul könnyen 
lehetett átkelni a határon.  Nem, vagy csak ritkán volt úgynevezett 
"listázás"; köztudott, hogy a román belügyi szervek ezernél több külföldi 
állampolgárról állítottak össze listát, melynek alapján egyeseket már eleve 
nem engednek be az országba, másokat pedig alaposabb vizsgálatnak vetnek alá, 
ill. követik és ellenőrzik őket az országban tett utazásuk folyamán. 
 
 Más, Erdélybe visszajutó információk szerint, Aradnál (Arad) viszont, 
a vizsgált időszakban, az előző évekhez viszonyítva fokozottabbá vált a 
vizsgálat, hangneme és módszerei durvultak.  A vám- és határőrszervek majdnem 
mindenkit testileg is megmotoztak, 50-70 fős csoportokat szállítottak le a 
vonatról és toloncolták vissza őket Magyarországra, természetesen minden 
indok nélkül.  Ennél is rosszabbul jártak azok, akiknél valamilyen 
magyarországi nyomdaterméket, főképp a Kritika és História c. budapesti 
folyóiratok számait találták; nevüket feljegyezték és azzal fenyegették őket, 
hogy soha többé nem tehetik be a lábukat Romániába. 
 
 Megfigyelők szerint, a két átkelőhely vámvizsgálati módszereinek 
feltűnő eltérése kizárólag propagandisztikus célokat szolgált.  Az előző 
években ugyanis megalapozott hírek terjedtek el a román határőri szervek 
által, vámvizsgálat ürügyén provokált, egyre brutálisabb incidensekről.  E 
híreket próbálja most cáfolni a román vezetés azzal, hogy az érintettek 
figyelmét megosztva, mind "differenciáltabb" retorziókkal él. 
                                                                          



 
 
5/1985                      Bukarest--Nagyvárad (Oradea), 1985. január 30. 
 
 

Romániában egyedül a rendőrautók közlekedését nem korlátozzák  
 
 
 A hírügynökségek már több ízben részletesen is beszámoltak azokról a 
megszorító intézkedésekről, amelyeket Romániában léptettek életbe a januári 
nagy havazásokat követően.  Mivel a román államvezetés, e mostoha körülmények 
között, képtelen volt megoldani az üzemanyag- és áruszállítást, és a 
mindennapi nyomorba belefáradt embereket sem tudta a hó eltakarítására 
mozgósítani, 1985. március 1-ig, elnöki rendelettel megtiltotta a 
személygépkocsik használatát és a közszállítási járművek forgalmát is a 
minimálisra csökkentette. 
 
Jelen pillanatban, Romániában az utak teljesen kihaltak.  Bukarestet kivéve, 
a mentők sem közlekednek.  Több helyről érkezett jelentés szerint, különösen 
a kórházak számára, a halottak elszállítása is megoldhatatlan problémát okoz, 
hisz gépjármű még erre a célra sem vehető igénybe. 
 
 A nagyobb városok utcáin egyedül a rendőrautók cirkálnak szüntelenül.  
Információink szerint, egész Románia területén elrendelték, hogy minden 
külföldi jármű útvonalát figyelemmel kell követni, különösen a magyarok, a 
németek és (az egy idő óta megbízhatatlannak tekintett) szerbek által lakott 
vidékeken.  Beszámolók szerint, a külföldi személygépkocsikat lépten-nyomon 
megállítják, átkutatják, jegyzőkönyvet vesznek fel pontos útirányukról. 
                                                                         



 
 
6/1985                                  Kolozsvár (Cluj), 1985. február 2. 
 
 

Romániában megszűnt a rádióadás a kisebbségek nyelvein 
 
 
 Ebben a hónapban, megszűnt Romániában a kisebbségek nyelvén sugárzott 
rádióadás.  A magyar és német szerkesztőket azzal az ígérettel bocsátották 
el, hogy idővel új munkahelyet jelölnek ki számukra. 
 
 Román forrásokból vett értesülések szerint, a döntés végérvényesen 
felszámolta az "idegen nyelvű" romániai rádióadásokat és nem lehet számítani 
arra, hogy a gazdasági és politikai válság enyhültével újra megszervezzék a 
Román Rádió magyar és német nyelvű alosztályait. 
                                                                         



 
 
7/1985                                          Szatmár, 1985. február 10 
 
 

Félhivatalos támadás Beke György író ellen. 
A kisebbségekkel szembeni fellépés tömegmozgalmi méreteinek  

megteremtése Romániában 
 
 
 Január hónap folyamán értesítették Beke György neves erdélyi magyar 
írót, hogy felsőbb pártutasításra elbocsátották az A Hét c. Bukarestben 
megjelenő magyar nyelvű hetilap szerkesztői posztjából.  Igaz, a döntés 
érvényét (az azonnal jelentkező, nem-hivatalos bel- és külföldi tiltakozások 
miatt), egyelőre felfüggesztették, de Bekét a pártközpontba rendelték és 
híreink szerint sorsát illetően a bizonytalanságok nem szűntek meg; s ha 
figyelembe vesszük, hogy a Kriterion nevű nemzetiségi kiadóhoz leadott új 
kötetének jövő évi megjelenését betiltották, még fokozódtak is. 
 
 A Beke Györggyel szembeni hatósági intézkedéseknek természetesen 
megvannak az előzményei.  Az utóbbi időben minden könyvét --mind külföldön, 
mind pedig belföldön-- nem-hivatalos, de széleskörű társadalmi visszhang 
kísérte; s ugyanakkor a hatósági szervek egyre idegesebb neheztelése.  Hírek 
jártak arról, hogy Beke interjúalanyait egyre-másra megfélemlítik.  Tudunk 
arról, hogy Beke Györgynek nemegyszer hihetetlen akadályokat kellett 
leküzdenie ahhoz, hogy az ország bizonyos részeibe (különösen a 
Csángóvidékre) eljuthasson. 
 
 Ilyen előzmények után látott napvilágot, valamikor az elmúlt év 
folyamán, Szatmáron (Satu Mare), Gheorge Rotarescu "tartalékos alezredes" 
aláírással egy pamflet, ami Beke Györgynek a Kriterionnál 1983-ban megjelent 
"Boltívek teherbírása" c. kötetét elemzi és ajánlja az állami (pontosabban: 
az államvédelmi) hatóságok figyelmébe. 
 
 Az írás 36 oldalas gépiratos füzetként jutott el hírügynökségünkhöz, 
de egyesek látni véltek egy nyomtatott, merített papíron megjelentetett 
kiadást is, amit --ismerve a romániai nyomtatási viszonyokat-- természetesen 
a hatóságok művének tekintenek. 
 
 Egybehangzó vélemények szerint Rotarescu tartalékos alezredes nem is 
létezik, vagy ha mégis, akkor a szerepe a könyv körül kialakuló polémiában 
merőben formális.  Ez egyébként a nyilvánvalóan hatósági sugalmazásra, 
jóváhagyással és feltehetően hatósági közreműködéssel "megjelentetett" szöveg 
céljaira is utal:  a mai romániai hatóságok túl akarnak lépni az eddig 
alkalmazott nemzeti elnyomás úgymond intézményes keretein s a jogfosztás 
eddigi gyakorlatát ki akarják egészíteni egy, a kisebbségekkel szembeni 
ellenséges népmozgalommá.  Igaz, megítélésünk szerint a kiadvány Romániában 
nem terjedt el túlságosan, de ahova eljutott, ott megtette a maga hatását, s 
mivel e tekintetben mindenekelőtt román értelmiségi körök jöhetnek 
számításba, a széles körű szóbeli terjesztés lehetősége is eleve biztosítva 
van. 



 A kiadvány tartalma, nagy vonalakban a következő:  mindenekelőtt 
ismerteti Beke György könyvének alaptendenciáját, amit röviden sovinisztának 
és nacionalistának minősít, hisz --mondja-- egyébről sincs benne szó, mint az 
erdélyi magyarság etnikai és nemzeti öntudatáról, s olykor --súlyosbító 
tényezőként-- a magyar történelem egyes erdélyi epizódjairól.  Néhány interjú 
meg egyenesen a magyar tannyelvű egykori és mai helyzetének összevetésére is 
vállalkozik.  Rotarescu hangja itt (nem először és nem utoljára) fenyegetővé 
válik;  szó szerint a következőket mondja:  "Látják, Beke úr és társai, mi 
románok még legitim jogainkat sem követeljük (...)  Gondolja, hogy 
követelnünk kellene?  Nem tanácsolom, hogy próbára tegyék a türelmünket."  
(Lásd a kiadvány gépelt változatának 8. oldalát.) 
 
 Beke György szövegének "elemzése" nem mulasztja el, hogy kiemelten 
közölje a meginterjúvolt személyek teljes nevét, mintegy figyelmeztetve a 
román államvédelmi szerveket, hogy feladatuk végzését ezekkel az emberekkel 
kell kezdjék...  Közöttük tanítók, tanárok, népművelők, egyszerű emberek;  
volt idők és a jelen tanúi, akiknek vallomásában --a civilizált világok 
szokásrendjében-- kötelességként élő közösségi feladatok személyes 
vállalásokká, morális elhatározásokká, olykor fizikai kockázattá lényegülnek 
át, joggal marasztalva el a mai Romániát, mely nem csak a legnyomorultabb, 
hanem még a Habsburg Monarchia tökéletlen közállapotaitól is messze elmarad. 
 
 Gheorghe Rotarescu nem felejti el, hogy ezekkel a "káros, ellenséges 
elvekkel" szemben, az egyedül helyes tudományos materializmus elveit szögezze 
szembe, azaz már amit Ceausescu szellemében Rotarescu "tudományos 
materializmusnak" nevez:  Románia soha nem volt ennyire virágzó, mint épp 
napjainkban, ahol megoldották a nemzetiségi kérdést, s ahol rövidesen 
megoldják az ország ipari modernizálását is.  Ehhez azonban feltétlenül 
szükség van a "szocializmus nyelvének," a "technika közös nyelvének" az 
elsajátítására.  Az anyanyelvi óvodák és iskolák, az egykori anyanyelvi 
sajtó, netán "a jogok" visszakövetelése pedig, épp e közös nyelvvel szembeni 
ellenséges támadás. 
 
 Rotarescu következtetései sommásak:  követeli az állambiztonsági 
szervek beavatkozását Beke és interjúalanyai ellen sőt azokkal szemben is, 
akik jelen voltak az interjúk elkészítésénél és nem jelentették az ott 
elhangzottakat.  Főképp a Kriterion szerkesztőgárdájának, igazgatóságának 
megbüntetését tartja fontosnak, akik hozzájárultak egy efféle könyv 
megjelentetéséhez. 
 
 Erdélyi magyar körök lehetségesnek vélik, Rotárescu-röpirat átmenetet 
jelent és jelöl a Román Kommunista Párt eddigi nemzetiségi politikájában, s 
mivel az általános demokratikus jogokat is meglehetősen lekezelően említi, 
feltételezik, hogy minden demokratikus elvárással szemben is csak 
rosszabbodást jelenthet.  A támadások nyíltsága ezt követően nem csak a 
hatóságok diktatórikus megnyilvánulásaira támaszkodnak majd, hanem a tömegek 
többé-kevésbé spontán, de teljes egészében manipulált kezdeményezésére is.  S 
ne feledjük, az egykori fasiszta Vasgárda ma is élő politikai példái nyomán, 
ennek következményei nagyon messzire mehetnek, s ami megint nem először 
történne, egyben a világ közvéleményének ismételt hallgatólagos 
támogatásával. 
                                                                           



 
 
8/1985                                 Zilah (Zalau), 1985. február 11.   
 
 

A román állambiztonsági szervek agresszív fellépése azokkal szemben, 
akik a magyar televízió műsorát akarják nézni 

 
 
 Amióta a román hatóságok a sajtótermékek behozatalát minden eszközzel 
akadályozni igyekeznek, az erdélyi magyarság számára anyanyelvi információs 
lehetőségként úgyszólván már csak a magyar rádió és televízió adásai jöhetnek 
számításba. 
 
 Eddig, megfelelő antennák segítségével, a magyar televízió műsorát 
Erdély nyugati megyéiben kifogástalanul lehetett fogni, s ezt a román 
hatóságok nem vették jó néven.  Tudtunk arról, hogy Nagyváradon (Oradea) és 
Szatmárnémetiben (Satu Mare), a hetvenes évek folyamán, szúrópróba szerűen a 
középiskolás diákokkal egyéni beszámolót írattak a román televízió előző napi 
adásáról, s aki --mintegy bizonyítékképpen, hogy a magyar televíziót nézte-- 
nem tudott kielégítő válaszokat adni, annak különféle szankciókat helyeztek 
kilátásba. 
 
 Most érkezett hírek szerint, 1984. decemberének közepén, Zilahon 
(Zalau), a helyi hatóságok utasításban rendelték el, hogy mindenki szerelje 
le a tetőkre felállított televízió antennákat.  A következő hetekben a 
rendőrség és a securitate ügynökei ellenőrizték az utasítás végrehajtását.  
Információink szerint több incidens fordult elő, melyek során a román 
állambiztonság erőszakot alkalmazott. 
                                                                         



 
 
9/1985                                          Bukarest, 1985. március 3. 
 
 

Újabb baleset történt Románia legnagyobb olajfinomítójában 
 
 
 Február közepén a Ploiesti-i kőolaj-finomítóban robbanás történt, ami 
a létesítmény legalább két részlegét jelentős mértékben megrongálta.  
Áldozatokról egyelőre nem érkeztek hírek. 
 
 Emlékeztetünk arra, hogy 1980-tól napjainkig több jelentősebb 
üzemrobbanás történt Romániában, s közülük a legnagyobb, ami szintén 
Ploiesti-ben történt, közel 100 ember halálát okozta. 
 
 E robbanásokat követő találgatások kezdetben az egyre romló 
életszínvonal elleni tiltakozó szabotázsokra gyanakodtak, ezeket azonban 
semmi sem támasztotta alá.  Sokkal realisztikusabb a robbanások okát a 
megfeszített munkatempóban és a rendkívül primitív munkakörülményekben 
keresnünk, és a megfigyelők véleménye szerint most is ez következhetett be.  
Köztudott ugyanis, hogy Romániában január óta nem közlekedhetnek a magán 
gépkocsik.  Az így eleve megtakarított nyersanyagot, a román ipar, fokozott 
erőfeszítéssel olyan magas szintű energiahordozókká igyekszik finomítani, 
amelyek előnyös, emelt áron adhatók el a nyugati piacokon.  Híreink szerint, 
január utolsó napjaitól nagy aktivitás tapasztalható valamennyi romániai 
kőolaj-feldolgozó üzemben, s így alighanem ebben az erőfeszítésben kereshető 
a mostani robbanás igazi oka is. 
                                                                       



 
 
10/1985                     Csíkszereda (Miercurea Ciuc), 1985. március 4. 
 
 

Betiltották Beke György és Domokos Géza csíkszeredai előadását 
 
 
 Hírek szerint néhány román értelmiséginek és a nemzetközi 
felháborodásnak köszönhetően Beke György író megtarthatta állását az A Hét c. 
bukaresti folyóiratnál, de az Uzon (Ozun) vidékének magyarságáról írott 
riportkötetét már nem jelentetheti meg a romániai magyar könyvkiadás.  A 
kiadói letiltás és a kilátásba helyezett, de végül be nem váltott retorziók 
indoklásaként, a hatóságok a hatóságok egy Gheorghe Rotarescu tartalékos 
alezredes által írt feljelentő röpiratra, valamint egy Duleu nevű cenzor 
által összeállított "bűnlistára" hivatkoztak (lásd HPT 7/1985);  mint ahogy 
eme előzmények alapján rendelték el azt is, hogy a következőkben Beke György 
valamennyi közlését külön e célra kijelölt cenzúrabizottság hagyhatja csak 
jóvá. 
 
 Mindezekkel együtt, a hatóságok most lehetővé tették a szerzőnek, hogy 
Domokos Gézával, a Kriterion nemzetiségi könyvkiadó igazgatójával, az elmúlt 
hetekben előadói körúton vegyen részt Uzon (Ozun) és Kovászna (Covasna) 
környékén.  Csíkszeredában (Miercurea Ciuc) viszont, a helyi hatóságok 
előadásukat betiltották. 
 
 Erdélyi magyar körök ennek az előadásnak a letiltását azokkal a 
személyi változásokkal hozzák összefüggésbe, amelyek Csíkszereda (Miercurea 
Ciuc) és Hargita (Harghita) megye rendőri és államvédelmi vezetésének élén 
következtek be az elmúlt év utolsó hónapjaiban (lásd HPT 64/1984).  Gavril 
Olteanu által vezetett megyei securitate ugyanis egyetlen alkalmat sem 
mulaszt el, hogy provokálja a magyar lakosságot. 
                                                                           



 
 
11/1985    Kolozsvár (Cluj)-Marosvásárhely (Tirgu Mures), 1985. március 5. 
 
 

A román belügyminisztérium rendelettel tiltotta meg, hogy  
családtagok együtt utazhassanak külföldre 

 
 
 Egy március elsejei keltezésű, úgynevezett "belső" belügyminisztériumi 
rendelettel a román hatóságok megtiltották, hogy családtagok együtt, vagy 
egyszerre utazhassanak külföldre.  Az említett rendelet olyan utasítást is 
tartalmaz, melynek értelmében 18 éven aluli egyén részére nem bocsátható ki 
útlevél. 
 
 Köztudomású, hogy Romániában az utazás eddig sem tartozott az 
általános értelemben vett emberi jogok közé.  .tlevelet csak bizonyos 
feltételek mellett kaphattak a román állampolgárok, s utazásukat még így is 
bizonyos megszorító intézkedések korlátozzák;  például külföldre az utóbbi 
időben csak kétévenként lehetett menni, bár ez az intervallum néha változott. 
 
 Az utazással kapcsolatos valamennyi megszorítás elsősorban az erdélyi 
magyarságot érinti érzékenyen, hisz ez a népcsoport mindig is hangsúlyozottan 
igényelte az összmagyarsággal fenntartott kapcsolatok lehetőségét.  Így, a 
bukaresti kormány soviniszta politikájának mindenkoron pontos fokmérője volt, 
hogy évenként hány erdélyi magyarnak ad magyarországi látogatásra szóló 
útlevelet, illetve, hogy milyen mértékben tagadja meg tőlük azt. 
 
 Mindezzel együtt, a mostani belügyminisztériumi rendelkezés, emberjogi 
szempontból egész Romániát érintő újabb krízist jelez, és ismételt 
bizonyítékát adja annak a túszpolitikának, amellyel a román kormányzat nem 
csak a politikai vagy gazdasági természetű meneküléseknek igyekszik útját 
állni, de a megfélemlíthetőség, megzsarolhatóság légkörét akarja fokozni 
azokban is, akiknek --a végtelen számú akadály ellenére-- mégiscsak sikerül 
külföldre távozniuk. 
                                                                           



 
 
12/1985                                Brassó (Brasov), 1985. március 11. 
 
 

Újabb utazási korlátozások Romániában 
 
 
 Március 10-én, egyik napról a másikra 30 vonatjáratot törölt a Román 
Vasút (C.F.R.). Mivel a személyvonatok számát az előző két évben már igen 
lecsökkentették a román hatóságok, ezért a mostani intézkedés mindenekelőtt a 
gyorsvonatokat, illetve a gyorsított személyvonatokat érintette. 
 
 Híreink szerint, a járatok törlését előzetesen nem hozták 
nyilvánosságra.  Így előfordultak olyan esetek is, hogy nagyszámú, érvényes 
jeggyel vonatra váró utas gyűlt össze egyes állomásokon, s az állomás-
parancsnokságok csak másfél nap után voltak hajlandók felvilágosítást adni az 
utazási körülmények módosulásáról. 
 
 Mivel Romániában még most sem közlekedhetnek a magán gépkocsik, s 
mivel a városközi buszjáratok is nagymértékben megritkultak, egyes beszámolók 
szerint a román szervek ezen intézkedése rövidesen végképp meg fogja bénítani 
az ország életét. 
                                                                          



 
 
13/1985                       Szatmárnémeti (Satu Mare), 1985. március 12. 
 
 

A romániai vámhatóságok újabb visszaélései 
 
 
 Jelentések szerint, március első napjaiban a szatmárkörnyéki Darócnál 
(Dorolt) levő határátkelőhelyen, a román vám- és határőri szervek igen durva 
eszközöket alkalmaztak az országba be- és kiutazókkal szemben.  Az utasokat 
meztelenre vetkőztették s megbízható források tudni vélik, hogy szúrópróba-
szerűen a nőknél hüvelyvizsgálatot is végeztek.  Jelentések beszámolnak arról 
is, hogy az eseteknél nem volt jelen orvos, s a vizsgálatot egy vámtisztnő 
végezte, gumikesztyűs kézzel ellenőrizve, hogy az utasok --mindenekelőtt a 
magyar állampolgárok-- nem csempésznek-e valamit ki- vagy be az országba. 
 
 Szemtanúk szerint, a román szervek nem annyira értéktárgyakat, mint 
inkább információkat kerestek, amit az is valószínűsít, hogy még az eddiginél 
is idegesebben reagáltak minden kézzel vagy géppel írott szövegre. 
 
 Megfigyelők szerint, a román vám- és határőri szervek efféle fellépése 
nem egyedülálló és nem véletlenszerű, hisz az utazók, mindenekelőtt a 
Magyarországról érkező turisták megfélemlítését szolgálja.  Bizonyos, 
feltehetően felsőbb helyen jóváhagyott rotációs elv alapján eddig hol a 
nagyváradi, hol az aradi határátkelőhelyen igyekeztek a román szervek ilyen 
módszerekkel terrorizálni az utasokat.  Viszont ez az első eset, hogy e 
szatmárkörnyéki, kis átkelőhelyen is hasonló eszközökhöz folyamodtak. 
                                                                          



 
 
14/1985                                Kolozsvár (Cluj), 1985. március 12. 
 
 

Veszélyben a kolozsvári képzőművészeti főiskola és a konzervatórium 
 
 
 Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy a tanügy-minisztérium és 
a pártszervek igyekeznek lassan felszámolni a kolozsvári (Cluj-Napoca) Ion 
Andreescu képzőművészeti- és a Gheorghe Dima zeneművészeti főiskolát. 
 
 Az oktatás időtartama a két intézményben --szemben a mostani négy 
évvel-- a hetvenes évek elején még hat év volt, amibe beletartozott egyrészt 
az általános elméleti oktatás, másrészt pedig az ágazati gyakorlat.  A 
főiskolákon párhuzamosan több kar működött, amelyekre évente változó számú 
diák nyert felvételt (kb. 2-10 diák). 
 
 Amint már jelentettük, a múlt évben a securitate emberei meghurcolták 
a képzőművészeti főiskola tíz hallgatóját, a pártszervek pedig ezt az 
alkalmat használták fel arra, hogy eltávolítsák a főiskola éléről id. Feszt 
László rektort.  Az új rektor Ceausescu személyi kultuszának lelkes híve;  
indítványára -- amely, nem véletlenül, tökéletesen megfelelt az állami- és 
pártszervek szándékának is -- a szakok számát lecsökkentették (közülük 
jelenleg már csak három létezik), s ezek közül is évente mindössze egy 
működhet nappali tagozatként, a többi esti tagozatként funkcionál. 
 
 A főiskola tanszemélyzetét állandóan "leépítik", vagyis állandóak az 
elbocsátások.  Megalapozott panaszok hangzottak el arra vonatkozóan is, hogy 
az egyes fakultások abbéli sorsát, hogy évente melyik indulhat esti illetve 
nappali tagozaton, személyi versengés dönti el, s nem utolsósorban az egyes 
fakultásvezető egyetemi tanárok lojalitása a pártvezetéshez.  Jólinformált 
értelmiségiek úgy vélik, hogy az egyes fakultások vetélkedésében a legdöntőbb 
szempont, hogy évenként melyik mennyi, Ceausescuval, illetve a párt vezető 
szerepével foglalkozó alkotást tud felmutatni. 
                                                                          



 
 
15/1985                                Kolozsvár (Cluj), 1985. március 15. 
 
 

Újra bevezetik a kötelező román nyelvvizsgát 
 
 
 Hírek terjedtek el arról, hogy a tanügy-minisztérium belső rendelete, 
mely kötelezővé teszi a román nyelvvizsgát azok számára, akik a magyar nyelv- 
és irodalomtanári fakultásra, valamint a történelem-filozófia szakra 
jelentkeznek, már megérkezett a Kolozsvári Egyetem dékáni hivatalába. 
 
 Emlékeztetünk arra, hogy ez a rendelet egy olyan folyamatot indíthat 
el, amely a két világháború közötti román királyi, majd fasiszta kormányzatok 
által meghonosított s a második világháborút követően nemzetközileg is 
elítélt általános román nyelvvizsga gyakorlatát tenné újra kötelezővé.  S egy 
ilyen gyakorlat, mint újabb szelekciós tényező, nagymértékben csökkentené a 
magyar és más nemzetiségűek esélyeit az oktatás területén is. 
 
 Mintegy a román nyelvvizsga bevezetésének kiegészítéseképp, megbízható 
információk szivárogtak ki arról is, hogy ettől az évtől kezdve már 
felvételizni sem lehet a kisebbségek nyelvein, ami egyértelműen az anyanyelvi 
oktatás drasztikus korlátozását jelenti. 
                                                                           



 
 
16/1985                                Kolozsvár (Cluj), 1985. március 15. 
 
 

Erdélyszerte újabb ellátási zavarok tapasztalhatók 
 
 
 Január és február folyamán, több erdélyi nagyvárosban nem kerültek 
kiosztásra az élelmiszerjegyek.  Különösen a tejtermékek és a húsfélék akut 
hiánya jelentett mindenütt problémát. 
 
 Hírek szerint, Kolozsvárott (Cluj) márciusban a jegyre árusított 
élelmiszerek egy részének már csak a felét kaphatja meg a lakosság.  A 
zöldségfélék és a burgonya hiánycikknek számít. 
                                                                          



 
 
17/1985                                Kolozsvár (Cluj), 1985. március 16. 
 
 

A magyar és a német nyelvű rádióstúdiók felszámolása 
 
 
 6/1985-ös jelentésükben adtunk hírt arról, hogy Romániában 
megszüntették a körzeti rádiók magyar és nemet nyelvű műsorát. 
 
 Hírügynökségünk most jutott birtokába néhány, a rendelkezéssel 
összefüggő részletnek: 
 
 A rádióadások megszüntetése mintegy 600 embert érintett, akiket azzal 
bocsátottak el, hogy három hónapig még folyósítják fizetésüket, s addig új 
munkaalkalmat teremtenek számukra.  Az elbocsátott szerkesztők és a műszaki 
személyzet valóban meg is kapta januári, februári és márciusi bérét, de 
álláshoz eddig csak egy töredékük jutott.  A többségnek nem sok reménye van 
arra, hogy a közeljövőben elhelyezkedhessék. 
 
 A román hatóságok azon ígéretével ellentétbe, hogy a magyar és a német 
adások sugárzását csak ideiglenesen függesztik fel, most szemtanúk arról 
számolnak be, hogy a stúdiók technikai felszerelését leszerelik és Bukarestbe 
szállítják, az archívumok anyagát pedig megsemmisítik.  Különösen a 
kolozsvári (Cluj-Napoca) rádió hangarchívumának elpusztítása tragikus, hisz 
ezzel páratlan folklórfelvételek, hangképek, interjúk, az erdélyi magyarság 
jelentős történelmi emlékei semmisülnek meg. 
 
 A román hatóságok a kolozsvári rádió egykori területét és épületeit 
katonai objektumnak minősítették. 
                                                                          



 
 
18/1985                    Marosvásárhely (Tirgu Mures), 1985. március 17. 
 
 

Személyi változás a marosvásárhelyi Securitate élén 
 
 
 Azt követően, hogy nyilvánosságra került Király Károly 1984. október 
18-án kelt tiltakozó levele, melyben a román állambiztonság kegyetlenségeit 
sorolta fel, állásából felmentették és az ország más, hírforrásaink által nem 
említett részére helyezték Bataga ezredest, Marosvásárhely (Tirgu Mures) 
eddigi securitate-parancsnokát. 
 
 Helyét Ioana tábornok foglalta el, aki eddig kolozsvári (Cluj- Napoca) 
rezidenciával egymaga volt felelős az erdélyi, jelesül a magyarlakta 
területek állambiztonságáért. 
 
 Megfigyelők e személycserével nem látják biztosítva az erdélyi, 
illetve a marosvásárhelyi emberjogi közállapotok javulását.  Ioana tábornokot 
jó taktikusnak, de ugyanakkor igen kegyetlen embernek ismerik, akinek 
bizonyított felelőssége van az Erdélyszerte elkövetett legtöbb emberjogi 
visszaélésért.  Ioana tábornok volt -- többek között -- az, aki az 
Ellenpontok- ügy kapcsán Szőcs Gézát is vallatta, s maga is részt vett az 
ütlegelésekben és a költő megalázásában. 
 
 Megbízható hírforrások szerint, Ioana tábornok kinevezésével 
kapcsolatban már sor került az első tiltakozásokra is.  Annak a napnak az 
éjszakáján, amikor a tábornok beköltözött a marosvásárhelyi köteles Sámuel 
utca egyik villájába, ismeretlen egyének megrongálták az utcában tartózkodó 
valamennyi gépkocsit. 
                                                                          



 
19/1985                                Kolozsvár (Cluj), 1985. március 18. 
 
 

Rejtett áremelések Romániában 
 
 
 A romániai hatóságok nem jelentettek be áremelést az elmúlt 
hónapokban, de lakossági észrevételekből értesültünk arról, hogy a víz-, gáz- 
és villanyszolgáltatások díja, a téli hónapokban mintegy 25 %-kal emelkedett. 
 
 A lakossági reklamációkra az illetékes szervek nem voltak hajlandók 
válaszolni;  legfeljebb azzal érveltek, hogy aki a díjakat sokallja, az 
lemondhat a víz-, villany- és gázszolgáltatásokról. 
                                                                          



 
 
20/1985                                Kolozsvár (Cluj), 1985. március 19. 
 
 

  A gázkorlátozások miatt Erdélyben több lakóház felrobbant 
 
 
 Erdélyszerte nagy megrendülést keltett, hogy Enyeden (Aiud) egy, 
Kolozsvárott (Cluj-Napoca) pedig legalább három tömbházban robbanás történt. 
 
 E robbanások oka a gázadagolás rapszodikus ingadozása, illetve, hogy a 
gázt naponta többször is kikapcsolják.  A nyitva felejtett, illetve a 
nyomásingadozások miatt meghibásodó készülékek, gázcsapok miatt kisebb 
balesetek tömegesen fordulnak elő.  Az említett -- legalább négy -- tömbház 
felrobbanása azonban mintegy öt halálos áldozatot követelt. 
 
 Híreink szerint, a hatóságok igyekeznek az eseteket eltitkolni.  A 
helyi lapok utasítást kaptak, hogy a gyászjelentésekben nem szerepelhet 
utalás a robbanásokra és híreket kaptunk arról is, hogy a rendőrség az 
áldozatok hozzátartozóival nyilatkozatot íratott alá, miszerint a balesetért 
az áldozatot és nem a hatóságokat terheli a felelősség. 
                                                                          



 
 
21/1985                                        Bukarest, 1985. március 19. 
 
 

A Politikai Végrehajtó Bizottság végérvényesíteni akarja a jelenlegi 
energiakorlátozásokat 

 
 
 A Román Kommunista Párt Központi Bizottsága határozatot fogadott el 
arra vonatkozóan, hogy a jövőben a konvertibilis valutáért értékesíthető 
energiahordozók helyett, amilyen például a kőolaj, a földgáz, a villanyáram, 
vissza kell térni a szén és a fa fokozottabb felhasználásához. 
 
 A Központi Bizottság erre vonatkozóan a Politikai Végrehajtó Bizottság 
ez év március 9-i ülésén hozta meg döntéseit, amelyeket azonban teljes 
terjedelmükben egyelőre nem publikáltak.  Romániai körök tudni vélik, hogy a 
pártvezetés tervezi a jövőben kitermelendő, illetve az importált kőolajból 
előállítandó végtermékek fokozottabb exportját, s exportálni igyekszik majd 
az ország földgáz és villanyáram termelésének nem kis hányadát is.  Ehhez 
azonban arra van szükség, hogy a belföldi energiafogyasztást a jelenlegi 
szinten tartsák, amely -- mint köztudott -- feltételezi a magán-gépkocsik 
forgalmának teljes vagy legalább részleges tilalmát, s azokat az áram-, víz- 
és földgázkorlátozásokat, amelyeket a világsajtó az utóbbi időben kellő 
mértékben kommentált már. 
 
 A március 9-i ülésen elhangzott javaslatokat és döntéseket nem hozták 
nyilvánosságra.  Romániai források tudni vélik, hogy a Ceausescu-rezsim nem 
akarja a lakosság tudomására hozni, hogy a személygépkocsik használatának 
teljes vagy részleges tilalmát, illetve a gáz- és villanyszolgáltatás 
jelenlegi korlátozását végérvényesnek, illetve csak részben módosítandónak 
tekinti. 
                                                                          



 
 
22/1985                                        Bukarest, 1985. március 22. 
 
 

Újabb terv a nemzetiségi felsőoktatás korlátozására 
 
 
 Hírügynökségünk kötelességének tartotta rendszeresen beszámolni a 
romániai oktatás általános helyzetéről.  Több esetben utaltunk arra a 
folyamatra is, amellyel a romániai hatóságok a szakoktatás kizárólagosságát 
akarják bevezetni az általános humán, s ezen belüli anyanyelvi oktatás 
rovására. 
 
 Most érkezett hírek szerint e folyamat új szakaszához érkezett.  A 
Központi Bizottság utasítására, a tanügy-minisztérium tervet dolgozott ki az 
anyanyelvi oktatás újabb korlátozására.  Ezek szerint, a felsőoktatási 
tanintézetek közül a közeljövőben már csak a Kolozsvári Egyetem magyar nyelv 
és irodalom szakán, valamint a marosvásárhelyi (Tirgu Mures) Színművészeti 
Főiskola magyar tagozatán engedélyezik a magyar nyelvű előadásokat. 
                                                                          



 
 
23/1985                                Kolozsvár (Cluj), 1985. március 25. 
 
 

A hatóságok attól tartottak, hogy a képviselőválasztások időtartama 
alatt a lakosság "megbecsteleníti" a Ceausescu-portrékat 

 
 
 Március 17-e, a képviselőválasztások előtt néhány nappal, Kolozsvárott 
(Cluj-Napoca), a párt, az államvédelem (securitate) és a rendőrség helyi 
vezetői ülésen vitatták meg a választásokkal kapcsolatos biztonsági és egyéb 
kérdéseket. 
 
 Megbízható forrásokból vett hírek szerint, az ülés egyik határozata 
értelmében a Ceausescu-portrékat, illetve transzparenseket, csak a szavazást 
megelőző napon és fokozott államvédelmi felügyelet mellett volt szabad 
kifüggeszteni. 
 
 Az előző években ugyanis, Kolozsvárott, de hírek szerint Erdélyszerte 
is, incidensek fordultak elő, melyek során -- belső, hivatalos szóhasználat 
szerint -- a lakosság úgymond "megbecstelenítette" a pártfőtitkár képmását. 
 
 E hírt látszik alátámasztani az is, hogy még a választásokat követő 
éjszaka, a hatóságok a portrék többségét sietve eltávolították, különösen a 
munkások által lakott negyedekből. 
                                                                          



 
 
24/1985                              Nagyvárad (Oradea), 1985. március 26. 
 
 
 A román állambiztonsági szervek tíz órán keresztül vallattak egy amerikai 

állampolgárt 
 
 
 Február 8-án Cseh Tibor, az Egyesült államok állampolgára, 
rokonlátogatás céljából Erdélybe érkezett.  Útján elkísérte testvére, aki 
magyar állampolgár. 
 
 A visszaút alkalmával Borsnál (Bors), a határőrség kocsiját 
feltartóztatta és két alkalommal is teljesen átkutatta.  Amíg a vámszervek a 
személyes  tárgyak ellenőrzését végezték, az időközben Nagyváradról (Oradea) 
odaérkező állambiztonsági szervek Cseh Tibort kihallgatták.  A vallatást, ami 
10 órán át tartott, Ion Sálájan ezredes, a Bihar megyei securitate kihallgató 
részlegének főnöke vezette, aki "Ambrusovszki, csángó származású ezredes"-
ként mutatkozott be.  Az ezredes tudni akarta, hogy az amerikai állampolgár 
az utazás során mikor, kivel, mit beszélt.  Mikor Cseh Tibor a saját jogaira 
hivatkozott és értesíteni akarta a bukaresti amerikai nagykövetséget, Sálájan 
ezredes azzal fenyegette, hogy embereivel összevereti.  Aztán zsarolni 
próbálta, hogy magyar állampolgár öccsét ezt követően csak azzal a 
feltétellel engedik be Romániába, ha Cseh Tibor a román állambiztonsági 
szerveknek "ajándékozza" címtárát és jegyzetfüzetét. 
                                                                          



 
 
25/1985                                            Báko, 1985. március 30. 
 
 

A Csángóföld néhány falujában a román hatóságok teljes mozgástilalmat 
vezettek be 

 
 
 Lészpedről (Lespezi), a Csángóföld egyik falujából érkezett hírek 
szerint, a környék néhány helységében a rendőri szervek teljes utazási-
közlekedési tilalmat rendeltek el.  A személyazonossági igazolványokat 
bevonták, zárolták a takarékbetéteket, nem kézbesítik az egyébként 
törvényesen előírt különféle pénzbeli javadalmazásokat és a személyautók 
forgalmára vonatkozó, országszerte feloldott tilalom ezen a vidéken továbbra 
is érvényben maradt.  Más hírforrások tudni vélik, hogy a vidék bekötő-útjai 
állandó rendőri ellenőrzés alatt állanak. 
 
  Erdélyi megfigyelők, az alkalmazott módszerek feltűnő hasonlósága 
miatt, összefüggést látnak a Csángóvidéken foganatosított hatósági 
intézkedések és a bulgáriai török kisebbség sorsával kapcsolatban kialakult 
nemzetközi konfliktus között.  Felhívják a figyelmet arra, hogy a nemzetiségi 
és az emberjogi visszaélések tekintetében a romániai hatóságok gyakorta 
követnek idegen példákat és igyekeznek az országban történő jogsértéseket 
általában akkorra időzíteni, amikor a közvélemény figyelmét más nemzetközi 
fejlemények foglalják le. 
                                                                          



 
 
26/1985              Sepsiszentgyörgy (Sfintul Gheorghe), 1985. április 2. 
 
 

Ismételt kísérlet a Székelyföld nemzeti homogenitásának megbontására 
 
 
A Vrancea-hegységben lévő, földrengésektől veszélyeztetett körzet négy román 
faluját áttelepítik a Székelyföld magyarok által lakott dél-keleti vidékére. 
 
 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Románia ezzel újra megsérti azokat a 
nemzetközi-jogi megegyezéseket és előírásokat, amelyek tiltják az egy tömbben 
élő nemzetiségek homogenitásának megbontását. 
                                                                          



 
 
27/1985             Kolozsvár (Cluj)--Nagyvárad (Oradea), 1985. április 2. 
 
 

Romániában visszavonták a külföldi utazásokra vonatkozó múlt havi 
korlátozást 

 
 
 Mint 11/1985-ös hírünkben jelentettük, egy belügyi rendelet 
megtiltotta, hogy román állampolgárok családostól külföldre utazhassanak.  
Bár a rendelet a célországtól függetlenül minden külföldre utazóra 
vonatkozott, kolozsvári (Cluj-Napoca) és nagyváradi (Oradea) rendőri források 
az intézkedést azzal indokolták, hogy úgymond:  "Magyarország megnyitotta 
nyugati határait" és ilyen körülmények között Románia nem kockáztathatja, 
hogy állampolgárai nyugatra meneküljenek. 
 
 Egyes források tudni vélik, hogy a rendelet visszavonásában igen nagy 
szerepet játszott az Amerikai Egyesült Államok kormányának diszkrét, de igen 
határozott tiltakozó fellépése. 
                                                                          



 
 
28/1985                                        Dés (Dej), 1985. április 4. 
 
          Több mint egy hónapig tartó vallatássorozat Erdélyben. 

Hírügynökségünk munkatársai által készített beszámoló az év végén  
foganatosított romániai állambiztonsági visszaélésekről 

 
 
 Erdélyi román ellenzéki források szerint, az állambiztonsági közegek 
egy nem létező nemzetiségi összeesküvés leleplezésén fáradoztak, amit 
megtorlásnak szántak volna a magyar pártkongresszus nemzetiségekkel 
kapcsolatos esetleges állásfoglalásaira.  Ugyanis, mint köztudomású, az MSZMP 
vezetősége most jelezte először nemtetszését a több mint kétmilliónyi erdélyi 
magyar fokozódó elnyomása miatt. 
 
 Akárcsak a tráko-dáko-román elmélet esetében, a rendőrhatósági szervek 
számára is a tapasztalatokat megelőzte az eleve feltett bizonyosság, amihez 
aztán mindenáron bizonyítékokat akartak találni.  Ennek megfelelően, 
értesüléseink szerint átfogó és összehangolt securitatés akciók folytak az 
elmúlt év végén Besztercén (Bistrita), Csíkszeredában (Miercurea Ciuc), 
Nagyváradon (Oradea), Sepsiszentgyörgyön (Sfintu Gheorghe), Temesváron 
(Timisoara), Udvarhelyen (Odorheiu Secuiesc) és Zilahon (Zalau). 
 
 A novemberi-decemberi zaklatások során Désen (Dej) több tucatnyi 
magyar nemzetiségű lakost idéztek vagy vittek be a securitátéra, kiskorú 
diákokat, tanárokat, orvosokat, egyházi embereket, az önkéntes kulturális 
tevékenységek szervezőit és résztvevőit.  Berecki Ildikó, Kalapáti Jolán, 
Szabó Mihály, valamint Tarai Sándor tanároktól az iskolai tevékenység és a 
nem-hivatalosan rendezett kulturális-művelődési rendezvényekkel kapcsolatban, 
diákjaik és általában a magyar iskolai tagozat úgynevezett "szeparatizmusát" 
kérték számon.  Több diáktól Magyarországon megjelent könyveket és 
hanglemezeket koboztak el, vallási és nemzetiségi meggyőződésük vádolhatósága 
alapján börtönnel, vagy enyhébb esetben, az "ország valamennyi iskolájából 
való kizárással fenyegetve meg őket.  A többnyire éjszakába nyúló 
kihallgatásokon az előállítottaktól, egymás ellen a legváltozatosabb 
vallatási módszerekkel próbáltak terhelő vallomásokat kapni. 
 
 A dési kulturális-műkedvelő csoport valamennyi tagját beidézték;  
szövegkönyveket, emléktárgyakat, fényképeket tulajdonítva el tőlük, 
illegálisnak minősítve az egyébként hivatalosan engedélyezett kulturális 
tevékenységüket.  A kihallgatottak között szerepelt a Szabó és a Gallov 
család szinte valamennyi tagja, továbbá Lakatos László, Tóth Imre, Ujfalvi 
Irén és mások.  Hosszantartóan vallatták Oláh József református 
lelkipásztort, akit lelkes moldvai egyházi tevékenysége miatt, büntetésből 
helyeztek előzőleg Désre, segédlelkésznek. A beidézettek között volt továbbá: 
Lázár András mérnök, valamint Gallov Ferenc és Takács Tibor orvosok. 
                                                                          



 
 
29/1985                           Nagybánya (Baia Mare), 1985. április 5. 
 
 

Gyakori eset, hogy a magyar osztályokat román végzettségű, magyarul  
gyengén tudó tanerőkre bízzák 

 
 
 A szülők és néhány lelkes pedagógus tevékenységének köszönhetően, több 
évi kimaradást követően és kellő számú magyar gyermek jelentkezése után, a 
felsőbányai (Baie Sprie) elemi iskolában, ebben a tanévben újra indítottak 
egy magyar nyelvű osztályt.  A máramarosi tanfelügyelőség igyekezett az 
osztály indítását megakadályozni, de miután ez nem sikerült, egy olyan 
tanítónőt nevezett ki a gyerekek mellé, aki egyáltalán nem járt magyar 
iskolába s aki jóformán még írni sem tud magyarul.  Az érdekelt szülők minden 
közbenjárása és tiltakozása ellenére sem sikerült a tanítónő helyébe mást 
kineveztetni. 
 
 Az egyébként gyakori esettel kapcsolatban tudni kell, hogy a tanügyi 
szervek állandó gyakorlata szerint az egyes tanítóképző intézetek 
végzettjeiket a számukra meghatározott megyékbe küldik ki.  E rendelkezés 
nincs tekintettel arra, hogy a magyarok, németek vagy szerbek által gyérebben 
lakott megyéket is román tannyelvű tanítóképzők látják el, ahova így 
természetesen a kisebbségek nyelvén gyéren tudó, vagy a mindennapi szóbeliség 
szintjén álló tanügyi káderek kerülnek. 
                                                                          



 
 
30/1985                               Nagyvárad (Oradea), 1985, április 7. 
 
 

Gyűléseken szólítják fel a pedagógusokat az egyházakkal és 
a vallási neveléssel szembeni kíméletlenebb fellépésre 

 
 
 Romániában tanévi gyűléseken újra napirendre került az egyházakkal és 
a vallási neveléssel szembeni fellépés.  Híreink szerint, egy központilag 
összeállított értékelést köröznek, amely a romániai egyházakkal szemben 
kialakítandó általános magatartáshoz nyújt irányelveket. 
 
 Az állami értékrendben az ortodox egyház áll az élen, ami úgymond a 
"román vallást" propagálja -- tehát elfogadható, illetve megtűrendő. 
 
 A második helyen említett római katolikus egyházzal illetve vallással 
szemben -- mely mintegy az erdélyi magyarság felét képviseli -- egyre 
érzékelhetőbb az ideológiai-nacionalista türelmetlenség.  Ezt a felekezetet a 
hivatalos szóhasználat úgymond "fanatizmusa" és katekizációs tevékenysége 
miatt rendkívül veszélyesnek minősíti.  Ezzel kapcsolatos legfrissebb 
értesüléseink szerint, általános támadás indult a székelyföldi -- 
mindenekelőtt az egykori Csík vármegyei, -- színtiszta katolikus 
településeken élő hívek hitbuzgalmi gyakorlata, kiváltképpen pedig az ifjúság 
öntevékeny, egymás közötti missziós tevékenysége ellen. 
 
 Megjegyezzük, hogy a gyulafehérvári (Alba Iulia) római katolikus 
teológia hallgatóinak háromnegyed része ma is a csíki-gyergyói katolikusság 
köreiből kerül ki.  A teológia valamennyi hallgatója ellen legutóbb az 
államvédelmi hatóság hosszas vizsgálatot indított, azzal vádolva őket, hogy -
- a Ceausescuék által képviselt ideológia szerint -- egy olyan, többségében 
románok által lakott vidéken, mint Gyulafehérvár, "nacionalista gócpontot 
képeznek." 
 
 A harmadik helyen említett s ha lehet, a mai román szervek által még 
veszélyesebbnek ítélt felekezet a református egyház, melyet a fiatalság 
körében végzett hitbuzgalmi tevékenysége (vallásoktatás, konfirmáció stb.) 
miatt támadnak főképp. 
 
 Az értékelés végül leplezetlen gyűlölettel szól az úgynevezett 
újprotestáns felekezetekről (baptisták, adventisták stb.), az eddiginél is 
határozottabb ellenakcióra szólítva fel ellenük a tanügyi kádereket. 
                                                                          



 
 
31/1985                             Temesvár (Timisoara), 1985. április 3. 
 
 

Erdélyben több, magyar népi hagyományokat őrző táncházat bezártak 
 
 
 A téli áramkorlátozások miatt felfüggesztett, többségében magyar -- de 
nem csak magyar -- kulturális rendezvényeket, úgy tűnik most már 
végérvényesen felszámoltak, mert az áramkorlátozások és a fűtésproblémák 
elmúltával sem nyílhat meg Erdélyben néhány táncház, illetve művelődési 
otthon.  Ilyen sorsra jutott a temesvári magyar táncház, valamint az ifjúsági 
művészeti, úgynevezett M-stúdió, és a Thália színjátszó csoport működése is. 
 
 Kolozsvárott (Cluj-Napoca) a teremrenoválás miatt szünetelő táncházat 
most már teremhiány miatt nem tudják újra beindítani. 
 
 A szaporodó magyarázkodások igazi tartalmát -- úgy véljük -- az a 
kijelentés világítja meg a legjobban, ami -- a magyarsággal szembeni 
alaptalan izgatás ismert logikája alapján -- egy vidéki táncház bezárását 
egyszerűen azzal indokolta:  "Ma táncház kell nektek, holnap Erdély!". 
                                                                          



 
 
32/1985                                Kolozsvár (Cluj), 1985. április 10. 
 
 

Megszüntetik a kolozsvári lapidárium középkori és újkori gyűjteményét 
 
 
 Intézkedés történt arra, hogy a kolozsvári (Cluj-Napoca) múzeum 
faragott kőgyűjteményének (lapidárium) közép- és újkori anyagát felszámolják.  
Az elkövetkezőkben a gyűjteményből kiállításon csak azok a darabok 
szerepelhetnek, amelyek az ó-, illetve az azt megelőző korokban készültek, s 
amelyek beleillenek a jelenlegi román pártvezetés dákó-román 
történelemszemléletébe. 
 
 Az intézkedés célzata nyilvánvalóan Erdély közép- és újkori magyar 
történelmi emlékeinek megsemmisítése.  Kolozsvári források különös 
felháborodássál említik a gyűjtemény reneszánsz darabjainak eltüntetését, 
melyekkel az egyetemes magyar múlt és kultúra pótolhatatlan rekvizitumai 
mennek veszendőbe. 
                                                                          



 
 
33/1985                                        Bukarest, 1985. április 16. 
 
 

A moszkvai vezetés a magyarországi reformok követését ajánlja 
Ceausescunak 

 
 
 Romániai vezető körökből kiszivárgott hírek szerint, a Szovjet 
Kommunista Párt élén bekövetkezett változás már most jelentős módosulásokat 
hozott a román-szovjet viszonyban.  Moszkva ugyanis alapvető változtatásokat 
javasolt a román gazdasági életben, amit a román vezetés meglehetős 
nyugtalansággal fogadott.  Az álláspontok koordinálására Moszkvába siető 
Constantin Dáscálescu miniszterelnököt fagyos fogadtatásban részesítették és 
rajta keresztül Ceausescut arra figyelmeztették, hogy a jövőben Romániának 
egyedül kell megoldania gazdasági problémáit, amire -- így a moszkvai vezetők 
-- a magyar gazdasági mechanizmus néhány reformjának bevezetését látnák a 
legcélravezetőbbnek. 
 
 Értesüléseink szerint, a román fél elutasította ezt a lehetőséget, 
meglehetősen furcsa logikával arra hivatkozva, hogy a magyar gazdasági 
reform, úgymond nem fér össze Románia hagyományos függetlenségével és 
szuverenitásával, és -- tették hozzá --a szocializmusról alkotott román 
elképzelésekkel sem. 
 
 Ezt az információt támasztja alá a román miniszterelnök ez év április 
23-25 közötti budapesti megbeszéléseinek eredménytelensége is.  Tudnunk kell 
ugyanakkor, hogy ez a tárgyalás a szokásos évenkénti találkozók keretében 
jött létre, s azt nem az elért eredmények, hanem a magyar kormánynak az 
erdélyi magyarság elnyomásával kapcsolatos kritikai észrevételei emelték ki a 
szokványosságból. 
 
 Értesüléseink szerint, a tanácskozás során a magyar félnek ugyanakkor 
több humanitárius kérdésben mégis sikerült engedményeket elérnie. 
                                                                          



 
 
34/1985                                   Kolozsvár (Cluj), 1985. május 2. 
 
 

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.
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 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 
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. 
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 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: 
 
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. 
 
 


