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Dir. Reg. MAI Mureş-Aut.Maghiară

Agentul: „Bogati Sandor”
Primit: Lt. Col. Blaga Stefan                                                    STRICT SECRET
Data: 23 septembrie 1964                                                                      3 exp.
Casa: „Steaua”


NOTA INFORMATIVA

Sursa relatează că luni 21 septembrie 1964, a sosit la Tîrgu Mureş de la Bucureşti numitul Páskándi Géza cu soţia. Acest Paskandi este unul dintre redactorii revistei Secolului al XX-lea. Sursa a lucrat cu Paskandi în anul 1950 la ziarul „Rományai Magyar Szó” din Bucureşti. La începutul anului 1950, Paskandi a ajuns la Cluj, unde s-a inscris la universitate şi în toamna anului 1956 a fost unul dintre studenţii din Cluj, care au fost arestaţi de Securitate. In primăvara anului 1957 Paskandi a fost condamnat la 6 ani închisoare, scăpînd în iarna anului 1963, de cînd trăieşte în Bucureşti. La începutul stătea la un coleg poet cu numele de Szilagyi Domokos, după care la un fost ziarist CSIKI GABOR (mellette, kézzel írott: acest este ag. „Balog” să pot (? dirige (?) pe lîngă el). Acest Csiki pe timpul lui Robotos în perioadă anilor 1955-56, a fost secretar de redacţie şi a fost scos cu ceva înainte de scoaterea lui Robotos. De la scăparea lui din închisoare, scrie sub numele de Ovári Géza.
	Sursa a aflat că acest Páskándi va sta la Sütő Andras care îl cunoaşte încă din Bucureşti şi înainte de a fi arestat erau prieteni buni. Sütő a spus că soţia lui Eva ia dat telefon că a sosit Geza, spunînd: „Aceasta îmi lipseşte. Imediat se va porni să se discute că sînt reacţionar, poate pînă la urmă mă vor declara şi contrarevoluţionar, fiindcă aici repede se face aşa ceva, aici sînt imediat băniuţi cei despre care se presupune că indrăznesc său obişnuiesc să cugete de sine stătător. In afăra acest fapt, eu îl iubesc pe Geza şi o cunosc şi pe soţia lui pe Focsa Madeleine, care nu este o femeie tocmai tînără, însă îl ocrotea mereu pe Geza pînă cînd într-o bună zi s-au căsătorit. Acest fapt este în favoarea lui Geza, neavînd nici bani, nici locuinţă şi nici servici. 
	A două zi –marţi – după cîte cunoaşte sursa, Paskandi cu soţia s-au mutat la familia Elekes Ferencz, care este redactorul săptămînale „Ifju Munkas”. Sursa cunoaşte că acestia sînt prieteni buni şi un tîmp oarecare, atît şa Cluj cît şi la Bucureşti au stat împreună.
	Tot la ziua de 22, în urma unui telefon primit de la Paskandi, în prezenţa lui Benczel Bela, Szasz Bela şi sursa, Sütő a spus: „Bine că s-au mutat de la noi, fiindcă prezenţă lor a început să devină incomodă pentru mine. Acest Geza şi acuma este destul confuz, vorbeşte aiurea şi acest lucru nu-mi lipseşte”.
	In ziua de 23 septembrie a.c. – miercurea – Paskandi a fost la redacţia revistei „Uj Elet”. Un timp, stătea în birou lui Suto discutînd cu acesta, după care a întrat în camera lui Szasz Bela, unde lucrează şi sursa, iar Szasz era tocmai ieşit din birou. Sursa l-a recunoscut imediat pe Paskandi şi el la fel pe sursă. Au început să discute. Paskandi a relatat că a cutreerat în mare închisorile Romîniei, a muncit, nu s-a consumat. Multe lucruri le vede altcumva decît atunci, însă există lucruri pe care le priveşte la fel, dar bine inţeles, de atunci au trecut 7 ani, ceea ce contează mult. 
	Problema lui se află in faţa unei comisii şi speră că în scurt tîmp i se va permite să lucreze în mod independent.
	Paskandi: „Odată cînd voi mai veni la Tîrgu Mureş, am să-ţi povestesc multe lucruri interesante, care interesează cei care se ocupă cu scrisul. Mîine seară ne reîntorcem la Bucureşti, însă dacă vei avea posibilitatea, te voi mai căuta la redacţie. (...)                      „BOGATI SANDOR”

