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          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. 
                                                                          




