
Magyarországon át Nyugatra

A 450 kilométeres határt, amelybõl csak 32 kilométer a folyó, mindkét
oldalon, a román és a magyar területen is határõrök védték. Habár
Magyaroszágon a törvény büntette a magánszemélyek illegális,
bûncselekménynek minõsülõ határátlépését, többnyire csak a Sopron és
Gyõr környéki határzónában, esetleg a csehoszlovákiai határon alkalmazták
ezt a jogszabályt. A Ceauºescu rezsim alatt Románia annyira nem volt vonzó,
hogy a legártatlanabb turizmus is kockázatos kalandnak számított, úgyhogy
a magyarok lemondtak róla, hogy akár törvényesen is átlépjék a román
határt, annak ellenére, hogy voltak erdélyi rokonaik. A gyõri határõrség
parancsnoksága 1974-es dokumentumából kiderül, hogy sok magyar katonát
tíz napos zárkával büntettek, azután átadták õket a katonai ügyészségnek,
ha átlépték a csehszlovák határt és különbözõ üzleti tevékenységet
bonyolítottak le a hídépítésen dolgozó munkásokkal. Cipõt, esernyõt,
légpuskát vásároltak építõanyagért. (A Gyõri Határõrség 1974. 03./02
rendelete, OSA Archívum) Az 1970-es években a Varsói Szerzõdés
tagállamainak határain jelentõs eseményre nem került sor.
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1979 szeptemberében új rendelkezések látnak napvilágot, a
Büntetõtörvénykönyv  tiltott határátlépés esetére vonatkozó rendeletében a
217-es paragrafus világosan megfogalmazza a kihallgatási és intézkedési
módszereket. Tíz sarkalatos pontban határozzák meg azokat az eseteket,
amelyek kimerítik az illegális külföldön tartózkodás bûncselekményét, ezek
között szerepel: az engedély nélküli külföldre távozás szárazföldön, levegõben
és vízen, vagy csak a szándéka, a külföldre szökés, az embercsempészés, a
bûncselekmény eltitkolása és a bûncselekményben való cinkosság. Új rendelet
szabályozza a szomszédos országok polgárainak tiltott határátlépésével
szembeni intézkedést: az 1964-es román–magyar egyezmény 46-os cikkelye
értelmében a román állampolgárokkal kapcsolatos adatokat az eset
súlyossággától függõen át kell nyújtani a Securitate megfelelõ szerveinek, az
elkövetõket pedig átadni a román hatóságnak. Ekkor azt is bevezetik, hogy a
csoportos kirándulásokat a titkosszolgálatok szervezzék, amibõl világosan
látszik, hogy azért a „gulyáskommunizmus” sem volt gyerekjáték.

A ’80-as években még több megszorítást és még nagyobb éberséget
követelnek a román–magyar határon. 1982. március 18-án Románia
Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság aláírja a közös román–

magyar határátlépésre
vonatkozó egységes
szolgálati útlevelekrõl szóló
egyezményt, egy évvel
késõbb, 1983 októberében a
Román–magyar határõrség
együttmûködési és
kölcsönös segítségnyújtási
egyezményét, ezeknek a
dokumentumoknak a
részleteiben feltárul a két –
Ceauºescu szavaival –
„szomszédos és baráti”
szocialista ország közötti
gyanakvással teli viszony. Az
események 1988–1989-ben
felgyorsulnak, és egyre
zûrzavarosabbá válnak.

1988. április 3.: Az RKP
dekrétuma megtiltja „idegen
elnevezésû” nyomdai
kiadványok és audio-

vizuális termékek használatát. A sajtót kötelezi, hogy az újságok és
folyóiratok címlapján a megye- és helységnevek csak román nyelven
jelenjenek meg.

1988. április 29-én Ceauºescu bejelenti, hogy 2000-re befejezõdik az ország
szisztematikus átalakítása, amely hét-nyolcezer település megszüntetését jelenti.

1988. június 27-én Budapesten 40-50 000 személy tüntet a romániai
falurombolás ellen. 1956 után ez az elsõ szabadon szervezett
tömegdemonstráció.



1988. június 28-án, válaszul
a „román ellenes, nacionalista
és soviniszta” tüntetésre,
Bukarest egyoldalúan
bezáratja a kolozsvári Magyar
Konzulátust. A
személyzetnek 48 órán belül
el kell hagynia az épületet és
Románia területét. A
következõ napokban a román
határõrök minden indoklás
nélkül megakadályozzák,
hogy magyar turisták átlépjék
a román–magyar határt.

1988. július 28-án Románia
k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m a
bejelenti, hogy Magyarország
bukaresti Kulturális Intézetét
negyvennyolc órán belül be
kell zárni, amelynek a
megnyitását a román fél tíz
évig halogatta. Budapest nem
tesz eleget a felszólításnak.

1988. augusztus 19-én a
magyarországi Nagyléta
helységnél egy hetvenkét fõs
román csoport illegálisan
átlépi a határt. A határõrség a
helyi moziterembe tereli õket,
másnap közülük harminckét
megbilincselt személyt
átadnak a román
társszervüknek. Miután a
román határõrök bestiális
kegyetlenséggel elverték õket, az ellenük hozott ítélet egy év kényszermunka,
amit a munkahelyükön kell letölteniük.

1989. április 3-án: a budapesti ellenzéki Unió címû lap elsõ számában
megjelenik Fényi Tibor újságíró  A menekültek problémája belügyi
kérdés? címû cikke. Statisztikai adatok és szorványos nyilatkozatok alapján
az újságíró megállapítja, hogy „minden negyedik romániai menekültet
megbilincselve átadtak a román hatóságoknak”. Ezek a belügyminisztérium
adatai. Ez is mutatja, hogy általános gyakorlatról van szó.

1989. június 15-én a budapesti Minisztertanács határozata alapján az ország
területén menekülttáborokat állítanak fel. Megnyílnak a békéscsabai, a
bicskei és a debreceni menekülttáborok. (Forrás: www.temesvár1989.ro)

A Szabad Európa elemzõi folyamatosan figyelemmel kísérték a román–
magyar viszonyt, a nyugati sajtó munkatársai videofelvételeket készítettek.
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Magyarország új védelmi dokrtínája: az ellenség nem a Nyugat, hanem
Románia címmel Kevin Devlin kimerítõ elemzést írt a Szabad Európa
Rádió Dokumentációs Irodájának, amelynek tárgya a katonai doktrína
Kárpáti Ferenc magyar honvédelmi miniszter által bejelentett módosítása.
A miniszter egyes katonai egységek esetleges keletre helyezését azzal
indokolta, hogy Románia fenyegetést jelent az országnak, ami túlzásnak
bizonyult, és az intézkedés a honvédelem alacsony költségvetésével, meg a
személyi állomány 8,8 százalékos csökkenésével magyarázható. (Kevin
Devlin, Hungary’s New Defense Doctrine: ’Enemy Not The West But
Romania’, RAD BR/101, Radio Free Europe/1989 June 16th)

1989. május 8-án a Der Spiegel idézi Ceauºescut, aki nagyképûen kijelenti:
Románia bármit képes gyártani, még atomhordozót is, és ezt a kijelentését
használja fel taktikai okokból a magyar honvédelmi miniszter és a
külügyminisztérium is. Duglas Clark mindkét fél játszmájáról lerántja a
leplet, mondván, hogy Ceauºescu kijelentése elárulja ellenségességét a
lagymatag magyar kommunizmussal szemben, míg a magyar vezetõk,
amikor hitelteleníteni akarják a diktátort, tulajdonképpen a katonai kiadási
költségek emelését próbálják megindokolni: „Egyetlen kormány vagy
titkosszolgálat sem igazolta ezt a feltételzést, a magyar sajtó is kétségét fejezte
ki a híresztelésekkel szemben. Bármilyen kegyetlennek tûnik is egy ilyen
perspektíva a magyar vezetés számára, semmi okuk nincs Romániától
tartani. Bár a Varsói Szerzõdés tagállamai közül Románia az egyetlen olyan
ország, amely nem jelentette be katonai létesítményeinek csökkentését
Mihail Gorbacsov 1988 novemberében az ENSZ-ben elhangzott felhívására,
valójában nincs számottevõ hadserege”. Egy nyugati szakértõ a következõ
okokkal magyarázza a román haderõ „jelentéktelenségét”: általában a
„hadsereg olcsó és tömeges munkaerõforrásként jellemezhetõ”. Sok újonc
csak a feltétlenül szükséges alapkiképzésben részesül. Ceauºescu védelmi
doktrínája a hadsereg szakmaiságának leromlásához vezetett. Az ország
területének védelme esetén az egész lakosságot harcba kellene szólítani,
mivel teljesen elhanyagolt a katonák szakmai felkészítése és szakszerû
katonai irányítása. (Douglas Clarke: The Romanian Military Threat to
Hungary, Background Report/130, Radio Free Europe Research/27 July
1989, in OSA Archives HU OSA 300-8-3:53-11-1)
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