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Kimutatás az 1958. január 1. – 1959. május 31.

között letartóztatott személyekrõl

Bukarest, 1959. június

1958. január 1. és 1959. május 31. között a Belügyminisztérium szervei 9.978
egyént tartóztattak le.

A legtöbb letartóztatást a következõ szervek hajtották végre: Központi appará-
tus 1.475 személy, Craiova tartomány 1.055, Constanþa tartomány 802, Ploieºti
tartomány 588.

A következõ tartományokban került sor a legkevesebb letartóztatásra: Nagy-
bánya tartomány 245 személy, Magyar Autonóm Tartomány 308, Bukarest 144,
Kolozs tartomány 32.

A letartóztatásokhoz vezetõ ügyiratok megvizsgálása után megállapítható, hogy
a nyomozati ügyiratok alapján került sor a legtöbb letartóztatásra, szám szerint
4.617-ra. Ahogy a jelentésekbõl kitûnik, a legtöbb, a nyomozási ügyiratok alapján
történõ letartóztatásra a következõ szerveknél került sor: Központi apparátus 835
személy, Craiova tartomány 419, Galaþi tartomány 604, Piteºti tartomány 344.

Hírszerzési tevékenység alapján 3.194 személyt tartóztattunk le a következõ
megoszlásban: Központi apparátus 590 személy, Craiova tartomány 340, Iaºi
tartomány 219, Conºtanþa tartomány 232. Hírszerzõi tevékenység alapján a
legkevesebb személyt a következõ tartományokban tartóztatták le: Piteºti tarto-
mány 99 személy, Bákó tartomány 93, Bukarest 84. Megjegyezzük, hogy a
hírszerzõi tevékenység alapján letartóztatottak száma nagyobb, mint a letartózta-
tással végzõdõ körözések esetében, mivel utóbbi esetben csak a legfontosabb
személyeket tartóztattuk le, kapcsolathálózatuk nélkül.

Az egyebek rovatban találhatóak a dolgozók jelentései a különbözõ ellenforra-
dalmi szervezetek tevékenységérõl és a tetten ért ellenséges elemek, összesen
2.167. Ez esetben a legtöbb letartóztatásra a következõ tartományokban került
sor:  Craiova  tartomány 296  személy,  Conºtanþa tartomány 268, Temesvár
tartomány 260, Kolozs tartomány 124, Ploieºti tartomány 174. A legkevesebb
letartóztatásra a következõ tartományokban került sor: Bukarest 6 személy,
Nagybánya tartomány 29, Galaþi tartomány 54.

Annak ellenére, hogy összességében a központi szervek tartóztatták le a legtöbb
embert, ez utóbbi esetben csupán 50 egyén szerepel a letartóztatottak listáján. Ez
azt jelenti, hogy a dolgozó emberek kevesebb esetet jelentettek. Mellékeljük
továbbá a különbözõ egységekrõl szóló kimutatásokat.125

A „C” alosztály fõnöke, Mihai Nedelcu

ACNSAS, fond Documentar, dosar 53, vol. 3, 127–128. f. Géppel írt román nyelvû jelentés
magyar fordítása.
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125 A mellékletet nem közöljük.


