fejlesztésérõl és kibõvítésérõl szóló Nyilatkozatában. Kifejtve megfontolásainkat
a tanácsadók intézményének felszámolására és az Önök országában dolgozó szovjet
szakértõk létszámcsökkentésének hasznosságára vonatkozólag, nem zárjuk ki
ugyanakkor a Szovjetunió azon hajlandóságát, hogy az igények függvényében
szakértõk révén testvéri segítséget nyújtson a jövõben is a Román Népköztársaságnak.
A Román Népköztársaság és a Szovjetunió szakértõi közötti együttmûködés
fejlesztése és folyamatos megerõsítése véleményünk szerint megvalósítható azáltal, hogy a gazdaságépítésbeli tapasztalatcsere érdekében kölcsönösen szakértõket
delegálunk, illetve azáltal, hogy minél szorosabb kapcsolatot teremtünk az
országaink tudományos és kulturális életében dolgozók között. Megkérnénk
Önöket, vizsgálják meg a levelünkben felvetett problémákat, és közöljék véleményüket.
Kommunista üdvözlettel,
Az SZKP Központi Bizottsága
Közli Ioan Scurtu (szerk.): România. Retragerea trupelor sovietice 1958, Editura Didacticã
ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1996, 241–242. p. (Az eredeti román nyelvû dokumentum levéltári
jelzete: ANIC, fond CC al PCR – Secþia Relaþii externe, dosar 6/1955. 373–374. f.)

58.
Ügynöki jelentés a Bolyai hallgatói ellen készülõ perrõl
Kolozsvár, 1957. február 1.
Forrás: „Gyurka”
A találkozáson részt vett Páll Ferenc fõhadnagy.
1957. február 1., 17 órakor, 3. sz. K-lakás.
[1957.] január 31-én a forrás azt mondta Varró Katalinnak, hogy a Bolyai
egyetem néhány diákjának exmatrikulálásáról89 hallott (a forrás mindezt Petru
Neiescutól90 tudta meg, aki [ªtefan] Paºca professzorral és a forrással beszélt).
Varró [Katalin] azt mondta, hogy igen, a napokban egytemi tanárokat és tanügyi
kádereket is fognak elbocsátani. A forrás kérdésére, hogy kiket, Varró azt
válaszolta, hogy a történelem, a politikai gazdaság, a magyar nyelv és irodalom
tanszékérõl. Varró azt is mondta, hogy holnap kezdõdik a diákok pere.91
„Gyurka”
ACNSAS, fond Informativ, dosar 3010, vol. 1, f. 74. Géppel írt román nyelvû jelentés
magyar fordítása.
89

Azaz kizárásáról.

90

Petru Neiescu nyelvész, dialettológus, a kolozsvári
volt igazgatója, a

91

Sextil Puºcariu

Noul atlas lingvistic român pe regiuni

Nyelvtudományi és Nyelvtörténeti Intézet

szerkesztõje (Cluj-Napoca, 1980).

Az úgynevezett elsõ Bolyai-per, amelynek során a 1957. február 27-én a kolozsvári Katonai Törvényszék
Macskási Pál vezette tanácsa nyilvános tárgyaláson Várhegyi Istvánt 7, Nagy Benedeket 5, Koczka Györgyöt
és Kelemen Kálmánt 33 év fogházbüntetésre ítélte.
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