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Bélyegblokk jelent meg a romániai terror áldozatainak emlékére 
 
 1986. március 15-én az Erdélyi Magyar Hírügynökség öt darabból álló emlék- 
és segélybélyeg-sorozatot jelentetett meg.  Az egyes címleteken olyan erdélyi 
magyar személyiségek portréi szerepelnek, akiket a román állambiztonság 
meggyilkoltatott, illetve akiket -- jogvédelmi magatartásukért -- a jelenlegi 
romániai rezsim börtönben tart.  Az alábbiakban ismertetjük az emlékblokk egyes 
címleteit: 
 
 Hadházi Iván evangélikus lelkészt ábrázolja a sorozat első darabja.  
Hadházi 1950-ben született.  Szóvá tette az erdélyi magyar történeti emlékek 
elpusztítását és missziós tevékenysége fő céljának azok gyámolítását tekintette, 
akiket a román rezsim politikai okok miatt üldözött.  A román Securitate ügynökei 
1982 őszén, Marosvásárhely (Tirgu Mures) közelében autóval halálra gázolták.  A 
bélyeg színezése fekete-fehér. 
 
 Pálfi Géza római katolikus lelkészt ábrázolja a blokk második darabja.  
Pálfi 1941-ben született, a gyulafehérvári (Alba Iulia) Teológiai Egyetemen 
végezte tanulmányait, majd rövid ideig ott tanított.  Márton Áron egykori erdélyi 
katolikus püspök szűkebb köréhez tartozott és egyes források szerint Márton 
szerette volna a fiatal papot egykoron saját utódjaként a püspöki székben látni.  
Pálfit a román Securitate emberei 1983 karácsonyát követően vették őrizetbe.  
Nagyon megkínozták, lépe leszakadt, mája is megsérült.  Ennek következtében 1984 
elején, a Marosvásárhelyi (Tirgu Mures) börtönkórházban meghalt.  
Székelyudvarhelyen (Odorheiu Secuiesc) temették el, híveinek több ezres tábora 
kísérte utolsó útjára.  Az emlékbélyeg zöld-fehér színösszetételben készült. 
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 Visky Árpád színművészt ábrázolja a harmadik bélyeg.  Visky 1940-ben 
született.  A sepsiszentgyörgyi (Sfintul Gheorghe) színház tagjaként 
tevékenykedett, míg 1982-ben le nem tartóztatták.  1983 február 24-én a bukaresti 
katonai törvényszék öt évre ítélte "Románia, a román nép és a szocialista rendszer 
rágalmazása," valamint "ellenséges propaganda" címen.  A nemzetközi tiltakozás 
miatt 1984-ben szabadlábra helyezték.  1986 januárjában, a Sepsziszentgyörgyöt 
övező erdőségben felakasztva találták, környezete szerint Viskyt a román 
állambiztonság gyilkoltatta meg.  A címlet színezése vörös-fehér. 
 
 A bélyegblokk két utolsó darabja két -- politikai okokból jelenleg is 
börtönben tartott -- erdélyi magyar értelmiségit ábrázol.  Borbély Ernő 1952-ben 
született és a Kolozsvári Egyetemen szerzett filozófiai diplomát.  1982 őszén 
tartoztatták le azzal hamis váddal, hogy részt vett volna az Ellenpontok című 
szamizdat lap terjesztésében.  Borbélyt a szamosújvári (Gherla) börtönben tartják 
fogva.  A bélyeg színösszetétele kék-fehér. 
 
 Páll Béla matematikatanárt ábrázolja a blokk ötödik bélyege.  Páll 1927-ben 
született.  Ditróban (Ditrau) tartóztatták le 1983-ban és hat évre ítélték, 
politikai okok miatt.  Jelenleg -- elborult elmével -- a Jilavai (Bukarest 
melletti) börtönben tartják fogva.  A bélyeg színezése barna-fehér. 
 
 Hírügynökségünk a bélyegblokk közreadásával emlékeztetni kívánja a 
közvéleményt azok mártíriumára, akik az emberi jogokért, a demokráciáért és a 
nemzeti szabadságért Erdélyben síkraszálltak.  Az emlékbélyegekért befolyó 
összegből a magára maradt családokat és az erdélyi jogvédelmi mozgalmat kívánjuk 
támogatni. 
                                                                           




