
Vincze Gábor
TÖRTÉNETI KRONOLÓGIA – ROMÁNIAI MAGYARSÁG

1956–1959

1956

január 15-én megjelenik a Minisztertanács 12/1956. sz. törvényrendelete. A közigaz-
gatási határok módosításáról. 18-ról 16-ra csökkentik a tartományok számát,
Arad tartományt felosztják Temesvár és Nagyvárad tartományok között.

február 21. Népszámlálást tartanak Romániában. Az RNK Minisztertanácsa mellett
mûködõ Központi Statisztikai Igazgatóság november 24-i közleménye szerint
az országban 1,651.953 személy vallotta magát magyar anyanyelvûnek és
1.589.443 magyar nemzetiségûnek. A történelmi Erdély területén és a
Partiumban összesen 1.519.630 magyar anyanyelvû és 1.471.462  magyar
nemzetiségû, míg a Bánságban 98.616 magyar anyanyelvû és 92.104 magyar
nemzetiségû lakos élt. Tartományok szerint: Nagybánya tartományban 214.754;
Kolozsvár tartományban 259.482; Nagyvárad tartományban 254.003; a Magyar
Autonóm Tartományban 576.256; Temesvár tartományban 160.125; Hunyad
tartományban 38.188; Sztálin (Brassó) tartományban 112.041; Bákó tartomány-
ban (itt található a moldvai csángó települések nagy része) 16.970, míg Bukarest
városában 14.276 fõ vallotta magát magyar anyanyelvûnek.

február 29. A Rîmnicu sãrat-i börtönben meghal Sándor Imre gyulafehérvári titkos
ordinárius, akit még 1952 januárjában ítéltek el egy koncepciós perben.

március 12. Egy kolozsvári néptanácsi képviselõválasztói gyûlésen Szabédi László
egyetemi tanár Miron Constantinescu, a Román Munkáspárt Központi Vezetõ-
sége Politbürója tagjának jelenlétében felveti a magyar kisebbség egyenjogúsá-
gának, nyelvhasználatának kérdését. Constantinescu visszautasítja a felvetést.

március 18–19. Kolozsváron folyik az ún. „jurisdikciós” per. A Macskási Pál vezette
katonai törvényszék Simonfi Andor baróti káplánt, Pál József bonchidai
plébánost, Ferencz Benjámin volt gyulafehérvári püspöki irodaigazgatót és dr.
Gurzó Anaklét ferences teológiai tanárt 7–7; Fuchs Gábor petrozsényi plébá-
nost, Erõss Lajos kolozsvári káplánt, Csutak László kolozsvár–szentpéteri
káplánt, Ambrus György katonai plébánost, és Dénes Anna Szeréna kolozsvári
szociális nõvért 6–6; Márton József csíkszentsimoni káplánt és Hajdu Gyula
kolozsvár–belvárosi káplánt „izgatás” vádjával 5–5 év börtönbüntetéssel sújtják.

március 23–25. A Román Munkáspárt Központi Vezetõsége plénumán Gheorghe
Gheorghiu-Dej, Miron Constantinescu és Iosif Chiºinevschi beszámolnak az
SZKP XX. kongresszusáról. Dej minden korábbi hibát a Luka–Pauker–
Georgescu-frakció „nyakába varr”, kijelentve, hogy Romániában az elõbbiek
1952-es eltávolításával gyakorlatilag felszámolták a személyi kultuszt. A lapok
csak a plénum megtartásáról adnak hírt, az ott lefolyt eseményekrõl hallgatnak.
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április 9. A Bolyai Tudományegyetemen tárgyal Miron Constantinescu. Jordáky Lajos
naplófeljegyzése szerint a magyar tudományos élet háttérbe szorításáért a
román nacionalizmust teszi felelõssé.

április 22. Kolozsvárra érkezik a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Varga
Zoltán rektor vezette tanár- és diákküldöttsége. 24-én utaznak vissza.

május 9. A Babeº és Bolyai egyetemek – Constantin Daicoviciu-vezette – 162 tagú
tanár- és diákküldöttsége Debrecenbe utazik, a Kossuth Lajos Tudományegye-
tem küldöttségének áprilisi látogatását viszonozandó. A Bolyairól Nagy Lajos
prorektor, Tulogdy János, Jancsó Elemér, Kallós Miklós és Bodor András
professzorok kísérik el a hallgatókat.

június 16. Bukarestben a hadbíróság újratárgyalja dr. Csõgör Lajos, Balogh Edgár,
Demeter János és Jordáky Lajos perét, majd felmentik õket a korábbi vádak
alól. Ezt követõen a Román Munkáspárt Központi Vezetõsége javaslatára a
Nagy Nemzetgyûlés törli a büntetésüket és visszahelyezik õket minden jogaikba.
Ez az egyetlen eset, hogy 1968 elõtt koncepciós perben elítélt személyeket
hivatalosan rehabilitálnak.

június 23. Közlik a lapok a Román Munkáspárt Központi Vezetõsége Politbürójának
határozatát „a fõiskolai hallgatók körében folyó politikai nevelõmunka megja-
vításáról”. A határozat szerint karonként, vagy intézetenként diákegyesületek
létesítendõk, amelyek tevékenysége a pártszervek vezetése alatt fog bonyolódni,
irányításukat az IMSZ végzi. Az egyesületek a határozat szerint a hallgatók
szakmai szervezetei lesznek. Szeptember–október folyamán folyik a diákegye-
sületek szervezése, októberben a legtöbb helyen sor kerül az egyesületek
tanácsainak megválasztására.  Felsõbb rendelkezések értelmében a  Bolyai
Egyetemen 5 diákszövetség alakul.

június 28–30. Bukarestben tartják az Ifjúmunkás Szövetség II. kongresszusát. A
záróülésen a pártvezetés részérõl többek között részt vesz Gheorghe Gheorghiu-
Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraº, Petre Borila, Nicolae Ceauºescu, Miron
Constantinescu, Mogyorós Sándor. A Központi Bizottság most megválasztott
85 tagja közül 9 magyar (a KB-tagok között van Domokos Géza, Koppándi
Sándor és Hajdu Gyõzõ).

június végén a Bolyai Egyetem  filológia-történelem  karának tanévzáró ülésén
megjelenik Bányai László, aki beszédében kitér arra, hogy mennyire elhanya-
goltak a Házsongárdi temetõben pihenõ magyar írók, tudósok sírjai, és illene,
hogy a magyar irodalom tanszék gondozásába venné ezeket. Ezt a feladatot
Dávid Gyula és Varró János irodalomtörténész, valamint Lakó Elemér nyelvész
aspiránsokra bízzák.

július 14. Az Elõré-ben megjelenik a Román Munkáspárt Központi Vezetõsége és a
Minisztertanács határozata az „általános oktatás megjavításáról”. Ez – többek
között – bevezeti a koedukációs iskolákat, az 1956/57-es tanévtõl pedig a
pedagógiai iskolák átalakulnak tanítóképzõ pedagógiai iskolákká. Visszaáll az
1951-ben megszüntetett 11 éves oktatás, tehát a három éves gimnáziumi képzés
(V–VII. osztályok) után négy éves oktatás következik, de az utolsó két évben
(X–XI. oszt.) két irányba: humán és reál tagozatra válik szét az oktatás. Ezen
kívül azonban a rendelet elõírja, hogy bár „az együttélõ nemzetiségek iskoláiban
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az általános oktatás az illetõ nemzetiség anyanyelvén folyik”, de „a többnem-
zetiségû vidékeken és helységekben román és kisebbségi tagozatokkal, illetve
osztályokkal rendelkezõ iskolákat kell létesíteni”. A felháborodást csillapítandó
azonban a rendelet a nemzeti kisebbségek tanulóinak csak az elemi iskola 2.
tanévétõl teszi kötelezõvé a román nyelv tanulását. A határozat következtében
az 1956/57-es tanévvel kezdetét veszi a román és a nemzetiségi tannyelvû
iskolák összevonása, az ún. „vegyes iskolák” létrehozása.

július 22. Az Elõre beszámol arról, hogy Farczády Elek, a marosvásárhelyi Bolyai
Könyvtár (Teleki Téka) vezetõje egy ottani kódexben XV. századi magyar
nyelvû, 53 szóból álló töredéket fedezett fel. A nyelvemléket megvizsgálta Szabó
T. Attila nyelvész, valamint Jakó Zsigmond, Kelemen Lajos és Pataki József
levéltáros-történészek. A felfedezett szövegtöredék jelentõségére való tekintettel
(ez az idõrendben ötödik magyar nyelvemlék) úgy döntenek, hogy a Bolyai
Tudományegyetem fog gondoskodni annak feldolgozásáról és kiadásáról.

augusztus 6–22. Magyar és román szakemberek részvételével közös kutatás folyik
Petõfi Sándor halálának helyszínén, Fehéregyháza mellett. (Magyarországról
Nyilassy Vilmos, Dienes András és Bartha János irodalomtörténészek vesznek
részt a kutatásban.) Szeptember 1-jén megjelent sajtóközleménybõl kiderül,
hogy a kutatás megerõsítette azt az eddigi feltételezést, hogy Petõfi az Ispánkút
mellett lelte halálát.

augusztus 15. A Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között –
kölcsönösségi alapon – megszûnik a vízumkényszer. Ennek köszönhetõen
október 23-ig több ezren utazhatnak Magyarországra.

augusztus végén megjelenik Kolozsvárott a bukaresti pártvezetés által a magyar
értelmiségiek megfegyelmezése céljából Miron Constantinescu, a Politikai
Bizottság tagja, Fazekas János, a Központi Vezetõség titkára és Iosif Ardeleanu,
az országos cenzúrahivatal vezetõje. A „brigád” már ekkor is több megbeszélést
folytat a helyi értelmiségi elit tagjaival (Balogh Edgárral, Gáll Ernõvel, Jordáky
Lajossal, Demeter Jánossal, Tóth Sándorral, Szabédi Lászlóval és másokkal).

szeptember 9. Megjelenik a budapesti Szabad Nép-ben Pándi Pálnak a „Közös
dolgainkról” címû, az erdélyi magyarsággal foglalkozó cikke, amelyben a szerzõ
az egyhónapos erdélyi körútjának tapasztalatait összegzi. Pándi ismeri az
1955-ös bolyais „hangulatjelentés” anyagát is, és nem hallgatva el az eredmé-
nyeket, szóvá tesz néhány sérelmet, problémát: még a Magyar Autonóm
Tartományban is elõfordul, hogy a bíróságokon a tartomány lakosságának
többségét adó magyarság nyelvét nem értõ hivatalnokok vannak funkcióban;
nehezen lehet  hozzájutni  a  magyarországi folyóiratokhoz, könyvekhez. A
lapszámot Romániában kivonják a forgalomból. A bukaresti magyar nagykövet
a Budapestre küldött jelentésében azt ajánlja a külügyminisztériumnak illetve
a pártvezetésnek, hogy védjék meg a cikket a román kirohanásoktól.
— Az Elõré-ben megjelenik Méliusz József írása, amelyben a két világháború
közötti kommunista folyóirat, a Korunk „feltámasztását” sürgeti.

szeptember 14. A tanévnyitás elõtt egy nappal megjön az engedély, hogy kilencedik
osztály is indulhat Szilágysomlyón, ezzel megteremtõdik annak lehetõsége, hogy
ismét lehessen a városban (magyar és román tagozattal) középfokú iskola. (Ez
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az 1948-as tanügyi reform nyomán szûnt meg.) A középiskola újraindulásáról
beszámoló Elõre cikkébõl kiderül, hogy bár a sok huzavona ellenére mégis
megjelenik a tanév elsõ napján 19 magyar és 18 román kilencedikes diák,
„csakhogy a jóváhagyás szerint a kilencedik osztály csak azzal a feltétellel
mûködhet, ha van legalább 30–35 tanuló. Az iskola igazgatósága és tanári kara
most minden erõt latba vet újabb kilencedikesek toborzására, a más városokba
ment tanulók visszahódítására.”

szeptember 18. A történelem tanszékek közös ülésén (jegyzõkönyvben is megörökí-
tendõ) köszönetet mondanak Bányai László rektornak azért, hogy közbenjárá-
sával meghiúsította azt a bukaresti szándékot, miszerint a Bolyai Tudomány-
egyetemen megszüntessék a történelem szakot.

szeptember 21. Bukarestben az RNK Tudományos Akadémiáján megnyitják a
Hunyadi János halálának 500. évfordulója alkalmából rendezett két napos
tudományos ülésszakot. Magyarországról jelen vannak: Elekes Lajos, Székely
György, Mályusz Elemér történészek. A résztvevõk 23-án Vajdahunyadra,
másnap pedig Gyulafehérvárra utaznak, ahol a római katolikus székesegyház-
ban megkoszorúzzák Hunyadi sírját. A vendégeket itt üdvözli Márton Áron
püspök is.

szeptember 26. Ismét Kolozsvárra érkezik Miron Constantinescu, Fazekas János és
Iosif Ardeleanu. 27-én fogadják Balogh Edgárt, Demeter Jánost, Gáll Ernõt.
Constantinescu kijelenti, hogy „számos nemzetiségi sérelmet azonnal orvosol-
nak”. Másnap, 28-án Jordáky Lajossal is megbeszélést folytatnak a magyar
kisebbség sérelmeivel, problémáival kapcsolatban.

október 3. A bukaresti küldöttek találkoznak az írószövetség kolozsvári fiókjának
magyar nemzetiségû tagjaival. Jordáky Lajos egykorú naplójegyzete, valamint
más visszaemlékezõk szerint a tanácskozás igen viharos hangulatban folyik le
és a megbeszéléseken a magyar kisebbségi sérelmek tömkelege kerül felszínre.
Követelik egy magyar alminiszter kinevezését a közoktatásügyi minisztériumba,
a magyar nyelvû mezõgazdasági felsõoktatás és egyáltalán a szakoktatás
visszaállítását, a magyar többségû városokban a kétnyelvûség visszaállítását,
újabb folyóiratok (pl. az 1940-ben megszûnt Korunk) megindítását. A követelé-
sek egy részét a bukaresti vezetés hamarosan teljesíti.

október elsõ hetében Erdélybe érkezik Tamási Áron és Illyés Gyula. Elõbbinek október
11-én Marosvásárhelyen, az Igaz Szó szerkesztõségében szerzõi estje van.

október 6. Aradon többszáz aradi magyar dolgozó rója le kegyeletét az 1849-es
vértanúk vesztõhelyén lévõ obeliszknél. Magyarországról Hajdu-Bihar megye és
a debreceni helyõrség küldöttsége, egy makói diákküldöttség és Békéscsabáról
egy 183 fõs tanár-diák csoport is részt vesznek a koszorúzáson.

október 10. Az Elõre információi szerint a Román Munkáspárt Központi Vezetõsége
határozata értelmében „rövidesen magyar nyelvû színházi és mûvészeti folyó-
irat indul”. (A Mûvészet c. képes havi folyóirat – Sütõ András fõszerkesztõ
irányításával – csupán 1958. április 1-jén jelenik meg).

október 12. Megjelenik a Román Munkáspárt Központi Vezetõsége határozata,
amelynek értelmében az Oktatásügyi Minisztériumban létrehozzák a Nemzeti-
ségi Oktatás Vezérigazgatóságát. Az Elõre szerint a vezérigazgatóság „megte-
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remtése elé nagy várakozásokkal tekint az ország egész népe, románok,
magyarok, németek egyaránt.” (A vezérigazgatóság élére novemberben Bányai
Lászlót, a Bolyai egyetem akkor leváltott rektorát, frissen kinevezett közokta-
tásügyi miniszterhelyettest nevezik ki.)

október 15. Kolozsvárra érkezik Tamási Áron, ahol 16–17-én találkozik a kolozsvári
magyar írókkal, illetve 17-én elõadást tart a Bolyai egyetemen. 18-án hazautazik.

október 18. Tudósításában az Elõre vidéki levelezõje arról számol be, miszerint
bontják Aradon az Avram Iancu tér burkolatát, hogy eredeti helyére visszaál-
líthassák az 1925-ben eltávolított aradi vértanúk emlékszobrát.

október 19. Párt- és kormányküldöttség utazik Gheorghe Gheorghiu-Dej, a Román
Munkáspárt Központi Vezetõségének elsõ titkára vezetésével Jugoszláviába. A
tárgyalások 27-én fejezõdnek be.

október  20. Közlemény jelenik meg az Elõré-ben (másnap pedig a kolozsvári
Igazság-ban): „Az illetékes szakminisztériumok bürokratikus intézkedései miatt
tavaly és tavalyelõtt a kolozsvári Mezõgazdaságtudományi Intézet magyar
tagozatán megszüntették az elsõ- és másodévet. Pártunk Központi Vezetõsége
felülvizsgálta a szakminisztériumok intézkedéseit, és megállapította, hogy azok
nem felelnek meg a párt nemzeti [sic!] politikája szellemének... A Központi
Vezetõség elhatározta a bürokratikus intézkedés azonnali megszüntetését...” A
párthatározat következtében sebtében – a tanév megkezdése után több héttel
– felvételi vizsgákat tartanak az elsõ évre, míg a másodévre a Bolyai Egyetem
rokon szakjairól irányítanak át hallgatókat.

október 24. A kolozsvári Ion Andreescu Képzõmûvészeti Fõiskola központi épületé-
ben, Mátyás király szülõházában tartják meg – az elõzõ nap meghirdetett –
diákszövetségi közgyûlést. Ezen Balázs Imre (korábban a fõiskola IMSZ-titkára)
elnököl, és felolvas egy 5 pontból álló követelést: a megalakuló diákszövetségek
ne csak a kelet-európai, hanem a nyugati szervezetekkel is kapcsolatot létesít-
hessenek; a mûvészeti fõiskolákon az orosz és román nyelv mellett a nyugati
nyelvek oktatása is fakultatív legyen; állítsák vissza az egyetemi autonómiát.
A gyûlésen magyarul és románul hangzanak el a felszólalások, a hallgatóság
között nagy számban románok is vannak. Daniel Popescu, az intézet rektora
korábban értesítette a Securitatét, amely körbekerítette az épületet. A gyûlésen
részt vevõ diákok (akik egy része más fõiskolákról volt jelen) pánikszerûen
távoznak az épületbõl.
— A Román Munkáspárt Központi Vezetõsége Politikai Bizottsága ülést tart,
amelyen elhatározzák, hogy „az  állami- és pártmunka megerõsítésére” a
nemzetiségek-lakta tartományokba küldi a pártvezetés néhány tagját, ahol azok
gyakorlatilag „kormánybiztosi” jogkörrel rendelkeznek. Temesvár tartományba
Petre Lupu, Kolozsvár tartományba Miron Constantinescu, Nagybánya tarto-
mányba Muzsik Mihály, Nagyvárad tartományba Szenkovits Sándor, a Magyar
Autonóm Tartományba pedig Fazekas János megy. A határozat 13. pontjában
az áll, hogy „a Babeº és a Bolyai egyetemeken a pártszervezetek keretében
haladéktalanul dolgozzák fel a magyarországi eseményeket”.

október 25. Reggel letartóztatják Balázs Imrét, Tirnován Vid Arisztidet valamint
Walter Frigyest, a képzõmûvészeti fõiskola hallgatóit, az elõzõ napi diákgyûlés
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szervezõit.
— Az Agerpress elõször számol be arról, hogy Magyarországon „ellenforradalmi
felkelési kísérlet” történt. A hírügynökség szerint „október 24-én az esti órákban
az ellenséges kalandot felszámolták és Budapesten helyreállt a rend.”

október 26. Az Igazság-ban megjelenik a Diákszövetség Kolozsvár Városi Szervezõ
Bizottsága közleménye, amelyben elítélik a két nappal korábbi diákgyûlésen
történteket. „A Képzõmûvészeti Intézetben... néhány zavart keltõ és zavaros
fejû elem, társai jóhiszemûségével visszaélve, gyûlést kezdeményezett azzal az
ürüggyel, hogy itt a diákságot érintõ kérdéseket tárgyalják meg. [...] Egyeseknek
az a próbálkozása, hogy a diákság szervezetének megkerülésével demagogikus
szónoklatokkal és fegyelmezetlen magatartással oldják meg a tanulmányi
munka kérdéseit, csakis a nép ellenségeit, a nacionalista és soviniszta elemek
mesterkedéseit szolgálja.”
— A Román Munkáspárt Központi Vezetõsége pártszervezetek osztálya tájékoz-
tató jelentése szerint a Babeº és a Bolyai egyetemeken röpcédulákat találtak,
amelyek a két egyetem szolidarizálására szólítanak fel. (Az eddigi adatok szerint
röpcédulák írásáért vagy terjesztéséért senki nem került bíróság elé.)

október 27. Az Agerpress beszámol arról, hogy Nagy Imre vezetésével új kormány
alakult Budapesten. (Másnap felsorolja a kormány tagjait is.) Közli továbbá,
hogy: „A város egyes helyein még folynak a harcok az ellenforradalmi bandák
ellen.”
— A temesvári Politechnika mechanika karának néhány hallgatója (Aurel
Baghiu, Caius Muþiu, Teodor Stanca, Henrich Drobny, Nagy László és mások)
elhatározzák, hogy 30-ra közgyûlést hívnak össze az összes temesvári diák
részvételével, amire meghívják a Mûegyetem rektorát, valamint a közoktatás-
ügyi miniszterhelyettest is. A gyûlésen az egyetemi ifjúság problémáit akarják
megtárgyalni és a „magyarországi helyzetrõl” akarnak valós képet kapni.
— A Román Munkáspárt Központi Vezetõsége pártszervezetek osztálya tájékoz-
tató jelentése szerint a Babeº Tudományegyetemen Valer Incigaº joghallgató
néma felállást kezdeményezett a magyar forradalom áldozatainak tiszteletére;
ugyancsak a Babeº egyetemen a faliújságon felirat jelent meg: „szolidarizáljatok
a magyar egyetemistákkal!”.

október 28. A Román Munkáspárt Központi Vezetõsége pártszervezetek osztálya
tájékoztató jelentése szerint különleges bizottság vizsgálja a Képzõmûvészeti
Fõiskolán 23-án tartott gyûlés után letartóztatott diákok helyzetét: javasolják
Tirnovan Vid Arisztid és Walter Frigyes hallgatók szabadon bocsátását és
Balázs Imre további fogvatartását.

október 29. A Bolyai egyetem vezetõsége diákgyûlést hív össze, hogy az – a
magyarországi „ellenforradalmat elítélõ” – táviratot küldjön Budapestre. A
„hûségnyilatkozat” szövegét a kari diákszövetségi ülésen már elfogadták, de
ugyanezen a napon az összehívott diákság elõtt felolvasott szöveget a diákok
felháborodottan visszautasítják.
— A Román Munkáspárt Központi Vezetõsége Politikai Bizottsága számára „a
helyzetrõl és a pártszervek által foganatosított intézkedésekrõl” készült általá-
nos tájékoztató szerint: „Az egyetemeken egyes elemek megpróbálták felhasz-
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nálni a magyarországi eseményeket arra, hogy zavart keltsenek, és hogy a
diákságot különbözõ megmozdulásokra ösztönözzék, lázítottak az orosz nyelv
és a társadalomtudományok ellen (Kolozsvár, Bukarest, Marosvásárhely, Temes-
vár). Általában feszültebb helyzet tapasztalható a kolozsvári egyetemi hallgatók
körében, ahol volt egy konkrét kísérlet is egy diákgyûlés megszervezésére október
24-én. A három szervezõt letartóztatták.”

október 30. Temesváron mintegy 2.500 diák részvételével nagygyûlést tartanak a
Politechnika (Mûegyetem) amfiteátrumában (amikor más karokról, egyetemek-
rõl is nagy számú hallgatóság jelenik meg, és szûk lesz a hely, a résztvevõk
átvonulnak az 1. sz. diákmenza nagytermébe). A gyûlésre meghívják a Román
Munkáspárt Központi Vezetõsége Temesvár tartományba küldött tagját, Petre
Luput, a közoktatásügyi miniszter helyettesét, Coriolan  Drãgulescut, Ilie
Verdeþet, valamint az egyetem vezetõségét. Kezdetben a diákság problémáiról
van szó, majd a magyarországi eseményekkel kapcsolatos kérdések merülnek
fel. A diákok szolidaritásukat fejezik ki a magyarországi forradalommal és
elítélik a szovjet beavatkozást. Egyre inkább kommunistaellenes közbeszólások
hallhatók. A Teodor Stanca által összeállított 12 pontos memorandumukban
megfogalmazzák a követeléseiket is. (Többek között követelik a szovjet csapatok
kivonását Romániából, Sztálin személyi kultuszának fölszámolását, a paraszt-
ságot sújtó beszolgáltatások eltörlését, valamint öszöndíjat minden hallgató
számára és az egyetemi autonómia visszaállítását.) A gyûlés közben a Securitate
csapatai körbefogják az épületet, majd megjelenik a Securitate tartományi
vezetõje és letartóztatják a szervezõket és a résztvevõk nagy részét, éjszaka
pedig megszállják az egyetem épületeit és a kollégiumokat. (A megmozdulásról
másnap a Szabad Európa Rádió is beszámol.)
— A temesvári megmozdulások hírére a bukaresti pártvezetés Emil
Bodnãraºnak, a fegyveres erõk miniszterének vezetésével Központi Parancs-
nokságot hoz létre, amely a Román Munkáspárt Központi Vezetõsége és a
Minisztertanács közvetlen alárendeltségébe tartozik. A parancsnokságnak joga
van bármilyen, a rend fenntartása érdekében szükséges intézkedés megtételére,
beleértve a tûzparancs kiadását is.

október 31. Temesváron a letartóztatott diáktársaik kiszabadításának követelésével
több mint ezer egyetemi hallgató tüntetni kezd, majd a város központjába vonul.
A hadsereg és a Securitate csapatai az ortodox katedrális és az Opera tér közti
térségben bekerítik a tüntetõket, majd mindenkit összefognak és a kisbecskereki,
éppen üresen álló szovjet laktanyába internálnak.

november 1. Halottak napján a Házsongárdi temetõben a Bolyai Tudományegyetem
több diákcsoportja is kimegy a magyar történelmi sírokhoz világítani. Az egyik
csoport Dávid Gyula tanársegéd vezetésével megkoszorúzza néhány magyar
irodalmi személyiség sírját, majd Bartis Ferenc egyetemi hallgató elszavalja
Reményik Sándor „Ahogy lehet” c. versét. (A „temetõi tüntetésrõl” másnap
beszámol a Szabad Európa Rádió is.)
— A Bolyai Egyetemen egyetemi tanácsülést, majd tantestületi gyûlést tartanak.
Mivel a résztvevõk hosszas viták után sem hajlandók egyértelmûen elítélni a
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magyarországi „ellenforradalmi eseményeket”, a tervbevett táviratot nem
küldik el a bukaresti pártvezetésnek.

november 2. Az Agerpress kommentárja Nagy Imre semlegesség-nyilatkozatához:
„Egy határozat, amely ellentétben áll a magyar nép és a nemzetközi együttmû-
ködés érdekeivel.”
— A marosvásárhelyi Simó Géza Bútorgyárban nagygyûlésen vitatják meg a
magyarországi „eseményeket”. A gyûlés végeztével táviratot küldenek a Román
Munkáspárt Központi Vezetõsége elsõ titkárának, Gheorghiu-Dej-nek, amelyben
többek közt „együttérzésüket nyilvánítják a demokratikus vívmányainak meg-
védéséért harcoló magyar néppel”.
— A Magyar Autonóm Tartomány vezetõ magyar értelmiségei levelet küldenek
a bukaresti pártvezetõséghez: „Lelkiismeretünk parancsszava. A Magyar Auto-
nóm Tartományban élõ írók és a marosvásárhelyi irodalmi intézmények
dolgozóinak levele az RMP Központi Vezetõségéhez” címmel, amelyben elítélik
a magyarországi „ellenforradalmat” és „hûséget fogadnak” a pártnak, illetve a
vezetõségnek.

november 3. Az egyetemi pártszervezet rendkívüli gyûlésén Miron Constantinescu
tart tájékoztatást a magyarországi „eseményekrõl”. Beszédében többek között
„engedékenységgel”, a „kötelezõ éberség” hiányával, és általában „liberalizmus-
sal” vádolva Gáll Ernõ prorektort teszi felelõssé a Bolyai Tudományegyetemen
történtekért. Késõ este beszédét azzal fejezi be, hogy mindenki hazamehet, a
magyarországi ellenforradalom kérdése meg van oldva.
— A Nagy Nemzetgyûlés Elnökségének törvényrendelete december 1-jei határ-
idõvel megemeli a kisnyugdíjakat.

november 4. Vasárnapi különkiadásban jelenik meg az Igazság, amelyet teljes
terjedelmében a magyarországi „ellenforradalom” leverésének, valamint az
ezzel kapcsolatos helyi eseményeknek szentelnek. Többek között beszámol a lap
a délelõtti órákban a Bolyai egyetem aulájában tartott nagygyûlésrõl, amelyen
az egyetem „tanárai és dolgozói ragaszkodásukat fejezik ki a Román Népköz-
társaság demokratikus és szocialista vívmányai iránt. Ezek az eredmények
népünk közös harcának gyümölcsei, éppen ezért megvédésük és továbbfejlesz-
tésük legfõbb biztosítéka a román, magyar és más nemzetiségû dolgozók
egysége és testvérisége... a párt vezetésével.” A gyûlés után a résztvevõk
táviratot küldenek a pártvezetésnek.
— A marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Felsõoktatási Intézet
Tudományos Tanácsa a „magyarországi eseményekkel kapcsolatban” ülést tart
és nyilatkozatot ad ki, amelyben elítélik a magyarországi „ellenforradalmat”. A
nyilatkozatot aláírja az intézet vezetõsége és tanári karának nagy része, többek
között Andrásofszky Tibor, az intézet igazgatója (rektora), Csõgör Lajos, a
fogászati klinika vezetõje, Dóczy Pál, az 1. sz. belklinika vezetõje, Puskás György
tanulmányi igazgató, Miskolczy Dezsõ akadémikus, az ideg-elmegyógyászati
klinika vezetõje.

november 5. A két kolozsvári egyetem, a Babeº és a Bolyai, valamint „1500 tudós,
tanár és tanító részvételével” nagygyûlést tartanak az Egyetemiek Házában,
ahol ismét beszédet mond Miron Constantinescu, a Román Munkáspárt
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Politbürójának tagja. Elítéli, hogy „egyes imperialista rádióállomások és a volt
Nagy Imre kormány rádióállomásai propagandisztikus célokból azt a provokáló
hazugságot terjesztették, hogy a kolozsvári diákság tüntetést rendezett”. A
gyûlésen továbbá határozottan visszautasítják a résztvevõk, a „kalandor és
nacionalista elemek minden arra irányuló kísérletét, hogy megtévesszenek egyes
ifjakat.” (Másnap közli az Igazság és az Elõre a gyûlés után kiadott „A kolozsvári
Bolyai Tudományegyetem dolgozóinak határozatát”.)
— Nap közben a Bolyain évfolyamonként több gyûlésen dolgozzák fel a
magyarországi fejleményeket, és mindegyik gyûlés végén táviratokat küldenek
a párt vezetéséhez, amelyekben a „hûségükrõl” biztosítják Gheorghiu-Dejt és
Chivu Stoicát.

november 6. Az Elõre és az Igazság közli a kolozsvári magyar írók novemberi 5-i
gyûlésének nyilatkozatát („Felzárkózunk a Román Munkáspárt oldalán”). Ebben
többek között kijelentik: „A reakció bûnös kísérletet tett arra, hogy kiszakítsa
Magyarországot a szocialista népek testvéri, nagy családjából... Úgy érezzük,
hogy Magyarország népének érdekében is cselekszünk, amikor a számunkra
egyetlen járható utat követjük: felzárkózunk a Román Munkáspárt oldalán...”
A nyilatkozat aláírói: Asztalos István, Balogh Edgár, Csehi Gyula, Bartalis
János, Földes László, Horváth István, Horváth Imre, Kacsó Sándor, Kiss Jenõ,
Létay Lajos, Marosi Péter, Salamon László, Szabó Gyula, Szabó István, Szabédi
László, Szentimrei Jenõ, Tamás Gáspár. (Ezen a napon a kolozsvári román
írók is táviratot küldenek Bukarestbe, hûségükrõl biztosítván a pártvezetést).

november 11. Éjszaka átszökik a határon Kovács József és Józsa Csaba sepsiszent-
györgyi diák (két társuk a határról visszafordul), hogy segítsenek a magyaror-
szági szabadságharcosoknak. A magyar hatóságok visszaadják õket a román
szerveknek.

november 12. A Bolyai Egyetem Filológia-Történelem Kar diákszövetsége vezetõségi
ülésén Várhegyi István felolvassa a programtervezetét. Ebben többek között
követelik az általános diáksérelmek orvoslását, az orosz nyelvtanulás eltörlését,
az ösztöndíjrendszer megreformálását stb., az anyaországgal – és a többi
szocialista országban élõ magyar kisebbséggel – történõ kapcsolatok ápolását.

november 13. A Román Munkáspárt Központi Vezetõségének Politikai Bizottsága
ülésén elfogadnak egy „protokollumot”, amelynek II/b. pontja szerint „az aktív
módon megnyilvánuló ellenséges elemekkel szemben a megfelelõ állami szer-
veknek a leghatározottabb intézkedéseket kell foganatosítaniuk”. Ekkor mentik
fel a közoktatásügyi miniszteri székébõl Ilie Murgulescu akadémikust (1953–55
közt csak a felsõoktatási tárcát vezette), és nevezik ki helyébe Miron
Constantinescut; felmentik Coriolan Drãgulescut és Tudor Bugnariut a minisz-
terhelyettesi posztról, helyükbe Bányai Lászlót (a Bolyai egyetem addigi
rektorát) és a vasgárdista múltja miatt mindeddig háttérbe szorított Constantin
Daicoviciu-t nevezik ki.

november 14. Az Elõré-ben megjelent hivatalos közlemény szerint „Hazánk népe
testvéri segítséget nyújt a Magyar Népköztársaság dolgozóinak.” A közlemény
szerint mintegy 100 vagon árut, fõként deszkát és sót küldtek Magyarországra.
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A határmenti tartományok közvetlen „testvérei segítséget nyújtanak” a Debre-
cen és Szeged környéki, valamint a Szabolcs-Szatmár megyei dolgozóknak.

november 15–16. A temesvári katonai törvényszéken zárt tárgyaláson folyik az
egyetemisták pere. A vád eredetileg „gyilkossági kísérlet” és az „államrend
elleni terrorcselekmény” volt (ezért minimum 25 év fegyházbüntetés jár), de a
fõügyészség a tárgyalás elõtt két nappal „nyílt lázítás”-ra változtatja a jogi
besorolást. 16-án összesen 30 hallgatót és egy tanársegédet ítélnek el. Caius
Muþiu, Stanca Teodor, Aurel Baghiu 8–8 évet, Valentin Rusu 7, Heinrich
Drobny, Nicolae Petca, Cornel Cormoº és Valentin Radu 6–6, Nagy László 3
év börtönbüntetést kap. (Másodfokon néhány személynek csökkentik a bünte-
tését.)

november 16. Marosvásárhelyen háromnapos Bolyai-ünnepség kezdõdik Bolyai
Farkas halálának 100. évfordulója alkalmából. 17-én a volt református kollégi-
umban tartott díszünnepélyen Bugyi Pál, a Magyar Autonóm Tartomány
Néptanácsa Végrehajtó Bizottságának elnöke bejelenti, hogy: „a Miniszterta-
nács elfogadta a tartományi pártbizottság és a tartományi néptanács javaslatát,
hogy az intézmény (a jelenlegi Ranghetz József középiskola, ahol a nagy tudós
hosszú évtizedeken át tanított) ezentúl Bolyai Farkas nevét viselje”.

november 17. Kolozsváron letartóztatják Várhegyi Istvánt, a Bolyai Tudományegye-
tem hallgatóját, a nyelv- és történettudományi kar diákszövetségének egyik
vezetõjét, a diákszövetségi programtervezet fõ kidolgozóját.

november 18. Kolozsváron letartóztatják Kelemen Kálmánt, Koczka Györgyöt és
Nagy Benedeket a Bolyai Tudományegyetem hallgatóit, akik részt vettek a
nyelv- és történettudományi kar diákszövetsége programtervezetének kidolgo-
zásában.

november 19. Kolozsvárott az Egyetemiek Házában gyûlést tartanak az egyetemi és
fõiskolai hallgatók. Az elnökségben magyar részrõl Bányai László, a Bolyai
rektora, Salamon Béla, az IMSZ városi szervezõ bizottsága bürójának tagja,
Farkas Anna, a diákszövetségek városi szervezõbizottságának tagjai és Anghi
István, a Gheorghe Dima Zenemûvészeti Intézet hallgatója foglal helyet. A
gyûlés résztvevõi tiltakoznak az ellen, hogy a nyugati rádióadók és hírügynök-
ségek azt terjesztették, miszerint Brassó, Kolozsvár, Marosvásárhely és más
nagyvárosok fõiskolásai rendszerellenes tüntetéseket, zavargásokat rendeztek.
— A bukaresti fõvárosi pártaktíva ülésén Nicolae Ceauºescu mond kirohanások-
kal tarkított beszédet. Többek között kijelenti: „Szerte kell foszlatnunk azt a
légkört, amelyben az egyetemi hallgatók azt hiszik, hogy szívességet tesznek
nekünk azzal, ha tanulnak. A tanulás megtisztelõ kötelesség. Nekünk vannak
gyáraink, most építünk egy nádfeldolgozó gyárat, és oda fogjuk küldeni azokat,
akik nem tanulnak”. […] „A munkásosztály megadta a tudománynak azt a
nagyrabecsülést, amelyet megérdemel, de a tudósoknak teljesíteniük kell
kötelességüket és tudomásul kell venniük, hogy a munkásosztály hátán élnek”.

november 19–20. Marosvásárhelyen az Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intéze-
ten sorozatos diákgyûléseket tartanak, amelyeken a hallgatók méltatlankodá-
sukat fejezik ki „azokért a provokációs rágalmazásokért, amelyeket egyes
nyugati reakciós lapok és rádióállomások terjesztettek országunk diákságáról”.
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november 21. Este Budapestre utazik a Gheorghe Gheorghiu-Dej-vezette román párt-
és kormánydelegáció. (Tagjai: Chivu Stoica miniszterelnök, Emil Bodnãraº, a
fegyveres erõk minisztere, Aurel Mãlnãºan külügyminiszterhelyettes, Valter
Roman és Valentin Steriopol külkereskedelmi miniszter.) A 22-én és 23-án
folytatott tárgyalásokon többek között megállapodnak a Nagy Imre és társai
Romániába történõ szállításáról. A tárgyalások végén közzéteszik, hogy Romá-
nia az addig nyújtott segítségen kívül 60 millió rubeles támogatást nyújt a
Kádár-vezette Magyarországnak. Stoica és Steriopol november 23-án, a többiek
24-én térnek haza.

november 23. Romániába deportálják az elõzõ napon a budapesti jugoszláv nagykö-
vetség elõl elrabolt Nagy Imrét és társait. A Nagy Imre-csoportot az elkövetkezõ
másfél évben a Bukarest melletti Snagovon tartják fogva.

november 26 – december 3. Moszkvában szovjet–román kormánytárgyalások
folynak, (a román delegációt Chivu Stoica miniszterelnök vezeti), amelynek
végén megállapodnak arról, hogy „a nemzetközi eseményektõl függõen” a
Szovjetunió, Románia, vagy a Varsói Szerzõdés más tagjai fel fogják vetni a
Romániában állomásozó szovjet csapatok visszavonásának kérdését.

november végén felmentik Gáll Ernõt a prorektori tisztségébõl, mivel kinevezték az
év elején megjelenõ Korunk fõszerkesztõjévé. Az utóda Márton Gyula nyelvész
lesz.

december 5. Az Elõre értesülése szerint a temesvári színház épületének túlterheltsége
miatt  a magyar  társulat  Aradra fog költözni. „Az illetékes tényezõk az
áthelyezésrõl már végleg döntöttek, az akadály azonban az, hogy az aradi
színház átalakítási munkálatai még mindig folyamatban vannak.” (A költözésre
végül mégsem kerül sor, a magyar színház Temesváron marad.)
— Leonte Rãutu és Fazekas János, a Központi Vezetõség titkárai feljegyzést
terjesztenek a pártvezetés elé a kolozsvári helyzetrõl. Ebbõl kiderül, hogy bár
„a magyar értelmiségiek és az egyetemi hallgatók körében a hangulat javult”,
ennek ellenére „az értelmiség egy részének még mindig nincs szilárd álláspont-
ja, különösen a szovjet csapatoknak az ellenforradalmi összeesküvés szétzúzá-
sában nyújtott segítségét illetõen.”

december 12–13. A kolozsvári katonai törvényszék elõtt folyik Balázs Imre és
Tirnován Vid Arisztid perének tárgyalása. A két vádlottat, akik az október 24-i
diákgyûlés szervezõi voltak, „uszítás, nyílt lázítás” vádjával 7–7 év börtönbün-
tetésre ítélik.

december 15–16. A Magyar Autonóm Tartomány pártkonferenciáján felszólal
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a Román Munkáspárt elsõ titkára is. Beszéde végén
kijelenti, hogy „... a kommunistáknak, minden dolgozónak le kell vonnia a
tanulságokat az utóbbi idõben Magyarországon lezajlott eseményekbõl... Teljes
határozottsággal kell fellépni a pártfegyelem bárminemû megszegése ellen. E
tekintetben nem  lehet helye semmiféle  ingadozásnak.”  Mindezek mellett
beszédében a Román Népköztársasággal szembeni illojalitással marasztalja el
a romániai magyarság egészét. Ez utóbbi kijelentését a lapok nem közlik.

december 16. Az Elõre részleteket kezd közölni a magyarországi „Fehér könyvekbõl”
(Az Ellenforradalmi erõk a magyar októberi eseményekben c. négy kötetes
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gyûjteményt 1957-ben, míg a „Nagy Imre és bûntársai ellenforradalmi összees-
küvése” c. összeállítást a bukaresti Politikai Könyvkiadó 1957-ben románul,
1958-ban magyarul is kiadja).

december 27–29. A Román Munkáspárt Központi Vezetõsége plénumán határozatot
hoznak az iparosítás ütemének csökkentésérõl, ígéretet tesznek életszínvonal-
növelõ intézkedések meghozatalára.

decemberben árulás következtében letartóztatják a szilágysomlyói Mike András által
vezetett szervezkedés tagjait. A Nagyváradon folyó kihallgatásokon magyarországi
elhárítók is részt vesznek, a vádlottakat külön is kihallgatják. Az ítélethozatal
idõpontja nem ismert, Mike Andrást 15, Szabó Zakariást, Boros Istvánt, Szabó
Árpádot 7–7, Szabó Gyulát 3 év börtönbüntetésre ítélik.

1957

január 1. Megjelenik a Minisztertanács határozata a búza, olajos magvak, hüvelyesek,
burgonya és tej kötelezõ beszolgáltatásának eltörlésérõl. Az 1 hektárnál kisebb
gazdaságok és kollektívek mentesülnek a húsbeszolgáltatási kötelezettség alól.

február 3. Nemzetgyûlési választásokat tartanak az országban. 370 nemzetgyûlési
képviselõ közül 44 magyar nemzetiségû. A nemzetgyûlési választásokon több
tízezer polgár (csak a MAT-ban 9.370 fõ) távolmaradással tiltakozik a magyar
forradalom leverése miatt. A MAT-ban további 4 ezren szavazatukat érvényte-
lenítik. Ezzel a MAT az utolsó helyen szerepel a tartományok között a
kormánylista igenre szavazók versenyében.

február 19. (Más adatok szerint 17-én) letartóztatják Sass Kálmán érmihályfalvi
református lelkészt, majd  a következõ napok  során még  30 helybeli és
környékbeli személyt fognak le. Azzal vádolják õket, hogy magyarországi
mintára „ellenforradalmat” akartak kirobbantani Erdélyben is, majd „árnyék-
kormányt” hoztak volna létre.

február 21. Megjelenik az újságárusoknál a Korunk c. „világnézeti, társadalmi,
tudományos és mûvelõdési szemle” új folyamának elsõ száma. Fõszerkesztõje
Gáll Ernõ, a szerkesztõbizottság tagja többek közt: Balogh Edgár, Bányai László,
Csehi Gyula, Méliusz József, Nagy István és Tóth Sándor. A 3.000 példányon
fölül kinyomtatnak még néhány ezret, amelyeket Magyarországra szállítanak,
ahol éppen akkor tetõzik az írók sztrájkja.

1957. február 27. A kolozsvári katonai törvényszék Macskási Pál vezette tanácsa
nyilvános tárgyaláson ítéletet hirdet a Várhegyi István és társai perben.
Várhegyit 7, Nagy Benedeket 5, Koczka Györgyöt és Kelemen Kálmánt 5 – 5
év fogházbüntetésre ítélik.

február végén ténylegesen is megalakul Brassóban az Erdélyi Magyar Ifjúsági
Szövetség (EMISZ), tagjai leteszik az esküt. (A szervezet vezetõi között vannak:
Orbán László, Sándor Balázs, Lay Imre, Lay György.) Az alapítók célja: „egy
olyan, egész Erdélyre kiterjedõ magyar ifjúsági szervezetet létrehozni, amely
alkalmas a kisebbségi panaszok összegyûjtésére”.

március 9–11. Bukarestben tartják a Romániai Diákszövetségek I. országos konfe-
renciáját.
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március 11. Este letartóztatják Bartis Ferencet, a Bolyai Tudományegyetem hallga-
tóját, aki részt vett 1956. november 1-jén az ún. „Házsongárdi tüntetésen”.

március 12. Letartóztatják Dávid Gyulát, a Bolyai Tudományegyetem tanársegédét.
Azzal vádolják, hogy 1956. november 1-jén „ellenforradalmi tüntetést” szerve-
zett a Házsongárdi temetõben.

március 14. Sepsiszentgyörgyön a volt Mikó Kollégium (1. sz. magyar–román
tagozatos líceum) néhány diákja este titokban koszorút helyez el a központban
álló 48-as emlékmû talapzatán.
– A fehéregyházi Petõfi-emlékmûnél nem engedélyezett ünnepséget tart az
EMISZ mintegy 15-20 tagja.

március 19. Kolozsvárott letartóztatják Páskándi Géza egyetemi hallgatót. Azzal
vádolják, hogy a Várhegyi István-féle programtervezethez „jegyzéket” fûzött.
Ráadásul a házkutatás során megtalálják Egy egyetemi hallgató feljegyzéseibõl c.
kéziratát.

március 20. A gyulafehérvári vasútállomáson – a házi õrizetben lévõ Márton Áron
római katolikus püspöktõl jövet – letartóztatják Dobai István kolozsvári jogászt.
Megtalálják nála azt a memorandumot, amelyben kidolgozta az „erdélyi kérdés”
rendezésének módozatát.
— Megalakul az új román kormány. A Minisztertanács elnöke Chivu Stoica,
alelnökei: Emil Bodnãraº, Mogyorós Sándor, Petre Borilã, Miron
Constantinescu, Alexandru Bârlãdeanu és ªtefan Voitec. A fontosabb tárcák:
belügyminiszter Alexandru Drãghici, külügyminiszter Grigore Preoteasã, pénz-
ügyminiszter Aurel Vijoli, igazságügyminiszter Gheorghe Diaconescu.

március 21–22. Kolozsváron letartóztatják Gazda Ferenc és Bereczki András
kolozsvári akadémiai kutatót, valamint Komáromi József középiskolai tanárt,
akiket azzal vádolnak, hogy részt vettek a Dobai István-féle memorandum-moz-
galomban.

március 27. Letartóztatják Varga László, két nappal késõbb, 29-én pedig Molnár
Dezsõ református lelkészeket. Mindkettõjüket azzal vádolják, hogy részt vettek
a Dobai István-féle memorandum-mozgalomban.

március 31. Letartóztatják Nagy József volt szamosújvári földbirtokost, Kertész
Gábor zilahi ügyvédet, Dobri János kolozsvári theológiai professzort. Mind-
annyiukat a Dobai-féle memorandum-mozgalomban való részvétellel vádolják.

április 11. Lukács György és felesége hazatér Budapestre a romániai deportálásból.
április 19. A bukaresti magyar nagykövet jelentésében beszámol a Petru Grozával

történt beszélgetésérõl. Groza kijelentette, hogy: „A magyar népnek nagy
gazdasági sikerei voltak. Elégedetlenségének oka tehát nem gazdasági, hanem
az, hogy megsértették..., amely büszke nép, makacs nép, nem tûri, ha az érzéseit
megbántják.... Véleménye szerint... Kádár elvtársnak rugalmasnak kell lennie,
nem szabad egyöntetûen hangoztatnia az ellenforradalmat, mert Magyarorszá-
gon véleménye szerint Budapest népe kelt fel, munkások, az ifjúság széles
rétege. Más kérdés az, hogy a következõ napokban mindenféle csõcselék ragadta
magához a tüntetések vezetését.”

május-június. Márton Áron egyhónapos bérmáló körútja a Székelyföldön, Kézdi-
vásárhely járásában. A tartományi bizottság által összegyûjtott bizalmas adatai
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szerint a katolikus püspök összesen 26 községet keres fel. Mindenütt óriási
tömegek fogadják (a járás teljes lakosságának közel kétharmada vett részt a
rendezvényeken).

1957. május 22. A kolozsvári 3. sz. katonai törvényszéken megkezdõdik a „nyilvános
izgatással” vádolt Dávid Gyula egyetemi tanársegéd és Páskándi Géza egyetemi
hallgató, költõ pere. A június 13-i tárgyaláson „nyilvános bujtogatás” vádjával
7, illetve 6 év fogházbüntetésre ítélik õket (Dávidot valójában a Házsongárdi
temetõi megemlékezés, valamint a magyar forradalommal való
rokonszenvnyilvánítás miatt tartóztatták le, Páskándit pedig azért, mert a
Várhegyi-féle diákszövetségi programot támogatta és azt kiegészítette).
Páskándi Géza 1963. január 3-án, Dávid Gyula 1964. március 9-én szabadul.

májusban Aurel Mãlnãºan külügyminiszterhelyettes budapesti látogatásán magyar
részrõl szorgalmazzák a függõben lévõ kérdések (polgári jogsegély-egyezmény,
határsávegyezmény stb.) lezárását, de félreteszik a „kényesebb” kérdések (a
román vízumkorlátozások enyhítésének, konzuli egyezmény megkötésének, a
kolozsvári, vagy marosvásárhelyi konzulátus megnyitásának) megtárgyalását.
Mãlnãºan átnyújtja a román kormány meghívását Kádárnak.

május hónapban – az 1956 elõtti évekhez képest csökkentett példányszámban –
ismét megindul a magyarországi lapok romániai terjesztése.

június 1. A BM III. Csoportfõnökségnek (belsõ elhárítás) vezetõje, Nicolae Budiºteanu
azt javasolja Drãghici  belügyminiszternek,  hogy helyezzék Márton  Áront
házifogságba a rendkívül népszerû és veszélyesnek ítélt pasztorációs tevékeny-
sége miatt.

június 10. Márton Áron kénytelen megszakítani Székelyföldi körútját, és Gyulafehér-
vári rezidenciájába tér vissza, ahol az állambiztonsági szervek 1967-ig
házifogságba tartják.

június 15. A Buletinul Oficial-ban megjelenik a 260. sz. rendelet, mely szerint a
Romániába beutazni kívánó idegen állampolgárok a határállomásokon kötelesek
közölni, hogy mely helyiségbe szeretnének utazni. Ide kötelesek 3 napon belül
meg is érkezni, és az ottani rendõrségen 24 órán belül bejelentkezni.

június 20. Árulás következtében letartóztatják az ún. Kisküküllõ–menti csoport
tagjait: Veress Sándort, az erdõszentgyörgy–gyulakutai hõerõmû közgazdászát,
Németh Zoltánt, a hõerõmû jogtanácsosát, Ravasz Gyõzõ erdõszentgyörgyi
fõkönyvelõt, Elekes Balázs albisi lakost, Veress Zoltánt, Veress Sándor testvér-
ét, a hõerõmû technikusát, és Szilveszter Balázs hármasfalui lakost. A csoport
1956 novemberétõl 1957 januárjáig a Magyar Autonóm Tartomány területén
röpcédulákat terjesztett, amelyben a kommunista ideológiát és a rendszert
támadták, valamint megalakították a „Titkos Forradalmi Szervezet” nevû
illegális csoportot.

június 28–29, július 1–3. Bukarestben tartják a Román Munkáspárt Központi
Vezetõségének plenáris ülését. A lapok az ülés munkálatairól hallgatnak, nem
közölnek az ilyen esetekben szokásos terjedelmes pártdokumentumokat. Ráadá-
sul a tanácskozást egy napra (30-ra) felfüggesztik. Ezt minden bizonnyal a
moszkvai meghiúsított puccskísérlettel lehet összefüggésbe hozni. Dej arra
számít, hogy gyõznek Moszkvában Hruscsov sztálinista ellenfelei, és akkor õ is
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kemény kézzel elintézheti a saját ellenzékét. 29-én Hruscsov  legyõzte a
Malenkov–Molotov–Kaganovics-féle csoportot, ezért 30-án szünetet kell Buka-
restben tartani, hogy Dej is megváltoztassa (vagyis enyhítse) saját ellenzékével
szembeni politikáját. Az eredmény: a július 4-i Scînteia közli, hogy „pártellenes
tevékenységükért” kizárták a Politikai Bizottságból Iosif Chiºinevschit és Miron
Constantinescut (aki egyébként a magyar kisebbséggel szemben is békülékenyebb
politikát mutatott korábban).

július 15. Miron Constantinescut felmentik az oktatási- és mûvelõdésügyi miniszteri
tisztségébõl, helyébe Athanase Joját nevezik ki.

július 21. A 318. sz. határozattal kiegészítik a BTK-t, új „bûnöket” és büntetéseket
állapítanak meg, a halálbüntetést pedig a kihágás széles skálájára állapítják
meg. Így például halállal büntethetõ, ha valaki bármely külföldinek elárulja a
RNK levéltárainak vagy közgyûjteményeinek hollétét.

július 24. (25-én?) Letartóztatják László Dezsõ kolozsvári lelkészt. A Dobai-féle
szervezkedésben való részvétellel vádolják.

augusztusban megjelenik a Korunk-ban Tordai Zádor Jegyzetek Az ember tragédiájáról
c. esszéje, amely nagy botrányt okoz többek között azért, mert a szerzõ
szembeállítja a tárgyi tudást az eszményekbe vetett hittel, és ez utóbbiról
igencsak elítélõ véleményét hangoztatja. A lap októberi számában a szerkesz-
tõség kénytelen megjelentetni egy kétsoros önkritikát, amiért Tordai írását
leközölte.

1957 nyarán Budapesten és Bukarestben kölcsönösen engedélyezik a Magyarorszá-
gon, illetve Romániában élõ családtagok látogatását. Az 1956 október végén
visszaállított teljes körû vízumkényszer továbbra is érvényben marad.

szeptember 1. Az Elõre tudósítása szerint a Magyar Autonóm Tartományban az
1957/58-as tanév elején a 797 elemi és középiskolából 583 magyar és 210 román
tannyelvû.

szeptember 9. A kolozsvári katonai törvényszék Macskási Pál-vezette tanácsa
államellenes összeesküvés vádjával Veress Sándort és Németh Zoltánt 20–20
évi kényszermunkára, Ravasz Gyõzõt 15, Veress Zoltánt 7, Elekes Balázst és
Szilveszter Sándort 6–6 év börtönbüntetésre ítélik.

szeptember 15. Bukarestben az I.  C.  Parhon egyetemen magyar nyelv- és
irodalomtanszék kezdi meg mûködését. Az Elõre információi szerint hat éves,
magyar tannyelvû tanítóképzõ kezdi meg mûködését Székelyudvarhelyen és
Nagyenyeden.

szeptember 16. Kolozsváron megkezdõdik a Dobai-csoport pere. A vádlottak: 1) Dobai
István kolozsvári jogász; 2) Varga László abrudbányai ref. lelkész; 3) Komáromi
József kolozsvári középiskolai tanár; 4) Kertész Gábor zilahi ügyvéd; 5) Bereczki
András az RNK Akadémiája kolozsvári fiókjának kutatója; 6) Gazda Ferenc
kolozsvári középiskolai tanár; 7) Nagy József szamosújvári volt földbirtokos; 8)
Dobri János, a kolozsvári Protestáns Teológia professzora; 9) László Dezsõ
kolozsvári ref. esperes, 1941–44 között erdélyi párti képviselõ. Az ellenük
felhozott vád: 1) Dobai memóriumot készített, amelyben javaslatot tett Erdély
megosztására a magyarság és a románság között. A memorandumot az
ENSZ-hez és az RKP KV-hoz akarta eljuttatni. Tervezetét „véleményezés”
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céljából eljuttatta: Bereczkyhez, Kertészhez, Nagy Józsefhez, Gazdához, Vargá-
hoz és Márton Áronhoz. (Az ötödrendû vádlott, Bereczky A. 1956-ban még
kolozsvári akadémiai kutató volt, a munka elkészítéséhez átadta az 1939/40-es
romániai statisztikai évkönyvet, amelynek adatait Dobai felhasználta.) 2) Varga
L. másodrendû vádlott D. I. megbízásából Budapesten felvette a kapcsolatot
Németh Lászlóval, Tamási Áronnal. Varga Magyarországról több lapot, folyó-
iratot hozott haza magával, amelyeket Dobai vádlott–társai között is szétosztott.
3) Kertész G. negyedrendû vádlott szintén készített 3 „nacionalista–soviniszta
jellegû” dolgozatot. A politikai per – bár nem nyilvános, és csak a meghívott
magyar értelmiségiek szûk köre vehet részt rajta – nagy feltûnést kelt a
kolozsvári magyar értelmiség soraiban, híre eljut magyarországi körökhöz és
késõbb a nyugati magyar emigráció is értesül róla.

1957. szeptember 25. A kolozsvári katonai törvényszék ítéletet hirdet Bartis Ferenc,
a Bolyai Egyetem hallgatójának perében. „Nyilvános izgatás” miatt 7 év
fogházbüntetésre ítélik.

Szeptember 10. Letartóztatják Szoboszlay Aladár magyarpécskai plébánost, aki
1956-ban széleskörû illegális szervezetet épített ki Erdély területén, és br.
Huszár Józsefet, akit a Szoboszlay-összeesküvésben való részvétellel vádolják.

október 16. Csíktaplocán letartóztatják Orbán István földmûvest, a Szoboszlay-össze-
esküvésben való részvétellel vádolják.

október 18. Letartóztatják Temesváron Tamás Dezsõ tisztviselõt és Tamás Imre
tanítót, a Szoboszlay-összeesküvésben való részvétellel vádolják õket.

október 26. A bukaresti Elõre beszámol a marosvásárhelyi „értelmiségi nagygyûlés-
rõl”. A felszólalók (többek közt: Csupor Lajos, az Román Munkáspárt tartomá-
nyi pártbizottságának elsõ titkára, Gálfalvi Zsolt, Izsák József irodalomkritiku-
sok, Andrásofszky Tibor, az Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet rekto-
ra, Sütõ András író) mindnyájan bírálják Jordáky Lajos, a Bolyai Tudomány-
egyetem volt tanárát a nacionalista megnyilvánulásáért.

november 5. Megszületik az ítéletet a Dobai-perben. A kolozsvári katonai törvényszék
(elnök: Macskási Pál): „hazaárulásért és az RNK belsõ és külsõ biztonsága elleni
cselszövés”, valamint „tiltott közlemények terjesztéséért” Dobait és Vargát
életfogytiglani kényszermunkára és még 10 év szabadságvesztésre; Komáromit
(„cselekedetei kimerítik a társadalmi rend elleni felbujtás tényét, mivel izgató
és propagandatevékenységével nagy veszélyt hozhatott volna az állam bizton-
ságára”) 25 év kényszermunkára és még 8 év börtönre; Kertészt 25 év
kényszermunkára és még 10 év börtönre („a vádlott nyíltan szolidarizált a
magyarországi ellenforradalmárokkal”); Bereczkit 15 év kényszermunkára;
Gazdát 10 év nehézbörtönre (hazaárulás stb. fel nem jelentése miatt), még 7
év börtönre („áskálódás” miatt) és még 5 év börtönre („tiltott kiadványok tartása
miatt”); Nagyot 5 év nehézbörtönre; Dobrit („a társadalom elleni áskálódás
miatt” valójában Ravasz László püspök egy beszédéért és Illyés verséért) 6 év
börtönre; Lászlót („tilos közlemények tartása”! miatt) 5 év börtönre ítélik.
Utóbbi kivételével mindenkinél még teljes vagyonelkobzást is elrendelnek. Dobri
1963. február 2-án érkezik haza, Dobai 1964. augusztus 5-én szabadul. Kertész
Gábor és Nagy József meghalnak a börtönben.
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november 20. Interjú jelenik meg az Elõré-ben Fazekas Jánossal, a Központi
Vezetõség titkárával, a titkárság mellett mûködõ, „az együttélõ nemzetiségek
problémájával foglalkozó bizottság” vezetõjével. Ebben Fazekas szerint 1.105
I-IV. és 505 V-VII. osztályos magyar tannyelvû elemi és 51 magyar tannyelvû
középiskola mûködik.

november 23. Letartóztatják Orbán Pétert, Bakó Ferencet, a Szoboszlay-összeeskü-
vésben való részvétellel vádolják.

december 14. Gheorghe Gheorghiu-Dej elsõ titkár a Román Munkáspárt Központi
Vezetõségének plenáris ülésén elmondott beszédében ismét támadja a revizio-
nizmust és annak képviselõit. Azt állítja, hogy „egyesek le akarták téríteni” a
pártot „a helyes lenini útról”, de a párt „visszaverte egyes anarchizmus,
kispolgári, politikai szempontból nem eléggé edzett és ingadozó elemeknek azt
a kísérletét, hogy eltorzítsák a személyi kultusz megnyilvánulásainak bírálatát
és mindezt pártellenes célokra használják fel.” (Egyértelmûen a Miron
Constantinescu-féle „revizionistákra” céloz).

december 24. Letartóztatják Dénes Dávid hátszegi római katolikus plébánost. A
Szoboszlay-összeesküvésben való részvétellel vádolják.

1958

január 7. Megjelenik a Bányavidéki Fáklya (a Román Munkáspárt Nagybánya
tartományi bizottsága és a tartományi néptanács lapja) elsõ száma.

január 10. Salamon László gyergyószentmiklósi lakost 10 évi börtönbüntetésre ítélik,
mert 1956. október 23-án részt vett a budapesti tüntetésen.

február 20. Romániába érkezik a Kádár János-vezette magyar párt- és kormánykül-
döttség. (A látogatás eredeti tervek szerint még 1957. szeptemberére volt
ütemezve, de közös megegyezéssel elhalasztották.) A küldöttség tagjai: Kádár
János az MSZMP KB elsõ titkára, államminiszter, Apró Antal a kormány elsõ
alelnöke, Kállai Gyula államminiszter, az MSZMP KB titkára, Némety Károly
az MSZMP KB tagja, Sebes István külügyminiszterhelyettes, Keleti Ferenc
nagykövet. A delegáció Arad – Temesvár – Craiova – Piteºti érintésével 21-én
Bukarestbe érkezik.

február 25. „Országjáró körútján” a magyar delegáció Marosvásárhelyre érkezik, ahol
Kállai Gyula a Simó Géza bútorgyár kultúrtermében jórészt magyar párttagok
elõtt tartott beszédében többek  között  kijelenti:  „Megmondjuk világosan:
nekünk semmiféle területi igényünk sincs. Azt tartjuk, hogy Magyarországnak
van épp elég földje, hogy azon – testvéri egyetértésben a szomszéd népekkel
felépítse a maga szocialista hazáját...”

február  26. Bukarestben a magyar–román kormánytárgyalások nyomán közös
nyilatkozatot adnak ki. A magyar fél eredeti szándékához képest, (vagyis hogy
érdemi tárgyalásokat folytassanak, a megoldandó kérdésekben történjen elõre-
lépés és ezt tükrözze a közös nyilatkozat) a kiadott nyilatkozat szövege inkább
a románok szempontjait tükrözi. Például az eredeti magyar tervezet szerint
bekerült volna az a megfogalmazás, hogy: „további rendelkezéseket léptetnek
életbe az utasforgalom elõsegítésére az útlevél és vízumkiadás vonalán.” (A
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delegáció annak ellenére visszalép a korábbi elképzeléseitõl, hogy a bukaresti
magyar nagykövet még a tárgyalások megkezdése elõtt azt javasolja a külügy-
minisztériumnak, hogy „A magyar kormánynak ügyelnie kell arra, hogy [...]
olyan dokumentumot írjon alá, amely nem kelt ellenszenvet és elkeseredést az
itt élõ magyarság körében...”)

február 28. A hazafelé tartó magyar delegáció megáll Kolozsvárott, ahol az állomás
elõtti téren rövid gyûlést tartanak a vendégek tiszteletére. Az itt szónokló Kádár
János kijelenti: „Mi természetesen elsõsorban forradalmárok vagyunk. A
határok problémája csak alárendelt kérdés...” Ebbõl és Kállai beszédébõl a
román pártvezetés azt a következtetést vonja le az elkövetkezõ hónapokban,
hogy Budapest levette a kezét az erdélyi magyarságról, és Bukarest szabad
kezet kapott az asszimilációs politikájához.

március 2. Megindul a marosvásárhelyi rádió magyar adása, napi 1 órában román,
2 órában magyar nyelvû mûsorokkal.

március 14. Este letartóztatják Sepsiszentgyörgyön azokat a „mikós” diákokat, akik
1957 után másodszor is meg akarták koszorúzni a 48-as emlékmûvet.

március 28. Keleti Ferenc bukaresti magyar nagykövet jelentése szerint a bukaresti
vezetõ körökben nagy megelégedést váltott ki Kádár János és Kállai Gyula
kolozsvári, illetve marosvásárhelyi beszéde. Fazekas János, a Központi Vezetõ-
ség titkára pedig „egyenesen megrendülten jelentette ki..., hogy milyen végte-
lenül boldog, mert politikájának helyességét látja igazolva Kádár elvtársék
kijelentésében. Számtalanszor vágták a fejéhez, hogy önzõ, karrierista célokból
lepaktált a románokkal. Ki sem tudja mondani, milyen boldog, hogy a magyar
elvtársak most õt igazolták”. Balogh Edgár ugyancsak azt a véleményét
hangoztatta Keleti elõtt, hogy a Kádár és Kállai beszédei „jelentõs mértékben
tisztázza õket a jobbfelõl, de néha még kommunisták részérõl is hangoztatott
hazaárulás vádja alól”.

április 3. A Román Népköztársaság Határozatainak és Rendelkezéseinek Gyûjtemé-
nye 16. száma közli a 408. sz. határozatot a MNK és RNK kormányai között a
román-magyar határon mûködõ határmegbízottak felállításáról.

1958. elsõ negyedében a római Katolikus Szemle 1. számában megjelenik Páll
György: „Az erdélyi magyarság helyzete” c. írása. (Ez az elsõ eset, hogy a lapban
az erdélyi magyarság helyzetével foglalkozó cikk jelenik meg.) Ebben a szerzõ
felsorolja a politikai hierarchia csúcsain lévõ magyar származású személyeket:
(a szerzõ szerint „félmagyar”) Mogyorós Sándor a Politikai Bizottság tagja, elsõ
miniszterelnökhelyettes; Bugyi Lajos, a Magyar Autonóm Tartomány néptaná-
csa végrehajtó bizottságának elnöke; Csupor Lajos, a Magyar Autonóm Tarto-
mány pártbizottságának elsõ titkára, a Nagy Nemzetgyûlés elnökségének tagja;
Barna János, Fazekas János, Kovács György, Vass Gizella, a Központi
Vezetõség tagjai; Ady László belügyminiszter-helyettes; Gyáli Zoltán külkereske-
delmi miniszterhelyettes; Vass László pénzügyminiszter-helyettes; Szenkovits
Sándor könnyûipari miniszter.

április 10–május 30. Temesváron, a nagyszínházban a katonai törvényszék Macskási
Pál-vezette tanácsa elõtt folyik Szoboszlay Aladár és társai monstre-pere.
Mintegy 200 személyt tartóztattak le, végül 57 fõt állítanak a bíróság elé.
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Szoboszlay és társai ellen többek között az a vád, hogy: 1) még 1950-ben
Keresztény Munkapárt néven „ellenforradalmi szervezetet hoztak létre azzal a
céllal, hogy az RNK belsõ és külsõ biztonsága ellen mesterkedjenek”; 2)
terjesztették Szoboszlay „felforgató” írásait és „a lakosság nyugalmas életére
és munkájára káros hangulatot keltettek”; 3) fegyveres lázadást készítettek elõ
a „a népi demokratikus rendszer megdöntésére és az elnyomó tõkés-földesúri
rendszer restaurációjára, mind az RNK-ban mind az MNK-ban, és egy román-ma-
gyar konföderáció létrehozására.”

április 10. Letartóztatják Bakó Pál marosvásárhelyi cipészt, „evangelistát” (laikus
igehirdetõt), Lõrincz János mikóújfalvi lelkészt, Nagy Jenõ vásárhelyi cipészt,
„evangelistát”. Azzal vádolják õket, hogy a CE-szövetség tagjai. (A CE szövetség
tagjai, más  néven bethánisták  a református egyházon belüli intenzívebb
lelki-gyülekezeti életet gyakorló hívek.) Bakót vallatás közben súlyosan bántal-
mazzák.

április 15. Letartóztatják Bencze József zaláni lelkészt.  A kolozsvári katonai
törvényszék (be nem jelentett vadászfegyvert találtak a padlásán) „terrorcse-
lekményre való késztetés” vádjával 16 év kényszermukára ítéli. Fellebbezés
után, másodfokon Bukarestben ezt 20 év nehézbörtönre súlyosbítják.

május 24. Bejelentik a szovjet csapatok kivonását Romániából. Június 25-én az utolsó
harmincötezer fõs szovjet kontingens is elhagyja az országot.

május 25–59. Kolozsvárott a Babeº és Bolyai egyetemek tanszemélyzete közös
tudományos ülésszakot rendez az Egyetemiek Házában. Az elsõ napon a
megnyitót Constantin Daicoviciu tartja, majd különbözõ szakosztályokban
folynak az elõadások. A záróbeszédet Takács Lajos, a Bolyai rektora tartja.

május 26. Pünkösd másodnapján letartóztatják Karczagi Sándor szentleányi, Dézsi
Zoltán feketegyarmati, Antal Sándor zoványi, Fekete János nyárád-
karácsonyfalvi és Visky Ferenc magyarkéci református lelkészeket. Azzal
vádolják õket, hogy mindnyájan a CE-szövetség tagjai.

május 27. Pankotán letartóztatják Szilágyi Sándor református lelkészt. Azzal vádol-
ják, hogy a CE-szövetség tagja.

május 28. Letartóztatják Papp Antal egri-i földmûvest, (Visky Ferenc lelkész sógorát).
Azzal vádolják, hogy a CE-szövetség tagja.

május 29. Letartóztatják Szõke László vásárhelyi gyári munkást (volt lelkészt). Azzal
vádolják, hogy a CE-szövetség tagja.

május  30. A temesvári katonai törvényszék Macskási-tanácsa ítéletet hirdet a
Szoboszlay-perben. 10 vádlottra mondják ki a halálos ítéletet. Kivégezték:
Szoboszlay Aladár pécskai és Ábrahám Árpád torjai plébánost, br. Huszár
Józsefet, Orbán Károlyt, Orbán Istvánt, dr. Kónya Béla Istvánt, Tamás Imrét,
Tamás Dezsõt, Lukács Istvánt és dr. Alexandru Fîntînarut. A letartóztatott
lelkészek és szerzetesek közül életfogytiglani fegyházra ítélik: P. Ferencz Béla
Ervin ferences szerzetest, Ráduly Géza gyergyószentmiklósi plébánost; P.
Karácsony István minorita szerzetest és Ráduly István gelencei plébánost –
„feljelentés vétkes elmulasztása” (nedenuntare) vádjával – 22 évre; Dénes Dávid
hátszegi plébánost és P. Mezei Mózes Levente ferences szerzetest 20 évre;
Müller Jenõ érszegi plébánost 15 évre; Kosza József ozsdolai plébánost 10 évre;
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Kovács Béla Lajos kovásznai plébánost 7 évre ítélik. A legidõsebb elítélt: Kovács
Balázs, 73 éves szentkatolnai plébános, aki „feljelentés elmulasztása” vádjával
– magas korára való tekintettel – „csak” 4 év börtönbüntetést kap. (Letartóz-
tatásának ideje nem ismert.) A felesége, Drãganiþã Mogyorós Mária, Baróthy
Pál torjai magángazda, Schell István, és gr. Kuún Zsigmond életfogytiglani
börtönbüntetést kaptak, 25 év nehézbörtönre (szigorított fegyházra) a torjai
Lõrincz Károlyt, a csernátoni Bulárka Istvánt, és Pataki Istvánt, valamint a
kivégzett Orbán István (1956-ban még csak 17 éves) fiát, Pétert. 15 év
börtönbüntetésre ítélik a kolozsvári br. Bánffy Istvánt, dr. Rend László
állatorvost, dr. Pietsch Béla aradi ügyvédet, Mikó László volt fõispánt, Pietsch
Miklós építészt. A többi elítélt 5–8–10 év börtönbüntetést kap.

június 3. Kolozsváron a katonai törvényszék Macskási Pál-vezette tanácsa ítéletet
hirdet az ún. „mikós diákok” ügyében. Szalai Andrást 18, Szabó Lajost 15,
Gyertyánosi Csabát és Bordás Attilát 12–12, Gyertyánosi Gábort és Jancsó
Csabát 10–10, Jancsó Sándort 8, Sándor Csabát 7, Molnár Bélát 6 évre ítéli.
Szabót kivéve a bûncselekmény elkövetésekor mindannyian 15–16 évesek
voltak.

július 7. Letartóztatják Marosvásárhelyen Fülöp (G.) Dénes református lelkészt. Az
ürügyet az szolgáltatta, hogy 1956-ban teológusként jelen volt az október 24-i
diákgyûlésen a Képzõmûvészeti Intézetben. Azt is bûnéül rójják fel, hogy jelen
volt Páskándi Géza tárgyalásán és jegyzeteket készített az elhangzottakról.
Azzal is vádolják, hogy 1957. március 15-én a Teológia dísztermében tartott
áhítaton imádkozott a Szovjetunióba ‘56-ban elhurcolt foglyokért. Zárt tárgya-
láson Kolozsvárott a katonai törvényszék Macskási-tanácsa Adorjáni Dezsõ
brassói református lelkésszel és Böjte Sándor munkásfiatallal együtt koholt
vádak alapján ítéli el 11 év nehézbörtönre.

július 14. Börtönlázadás tör ki Szamosújváron, amelyet rögtön levernek. Egyesek
szerint az elképesztõ zsúfoltság volt a kiváltó ok, mások szerint a lázadást a
börtönvezetés tudatosan provokálta ki. A lázadás leverése után a körülmények
drasztikusan megszigorodnak.

július 15. Letartóztatják Soós Ferenc frissen teológiát végzett lelkészt. Októberben
– ötükkel együtt (nevek nem ismeretesek!) – Kolozsváron, zárt tárgyaláson
„ellenforradalmi szervezkedés” vádjával elsõ és másod fokon halálra ítélik, majd
kegyelmi kérvényére 1959. februárjában életfogytiglani kényszermunkára eny-
hítik a büntetését.

augusztus 1. Hajnalban harmadszor is letartóztatják Cseterki János ördöngõsfüzesi
lelkészt. A kolozsvári hadbíróság a „szocialista rend elleni mesterkedés”
vádjával 10 évi javító fogházra ítéli. A 772. sz. törvényerejû közkegyelmi
rendelettel 1962. október 3-án szabadul.

augusztus 4. Letartóztatják a vedresábrányi Kiss Sándor földmûvest (CE). Nagyvá-
radon 18 évet kap.

augusztus 5. Letartóztatják Harai Pál brassói káplánt. Brassóban november elejéig
tartanak a kihallgatások, majd Marosvásárhelyre viszik. Itt az EMISZ-perben
– fel nem jelentésért – 10 év börtönbüntetésre ítélik. 1964. augusztus 3-án
szabadul, amnesztiával.
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— Marosvásárhelyen ítéletet hirdet a katonai törvényszék Macskási Pál-vezette
tanácsa. Illegális, szubverzív (felforgató) államellenes összejövetelek tartása
vádjával Szõke László marosvásárhelyi, Fekete János nyárádkarácsonyfalvi és
Lõrincz János mikóújfalusi református lelkészek 10, 3 és 7 évnyi, Bakó Pál és
Nagy Jenõ vásárhelyi cipészeket, „evangelisták” (laikus igehirdetõk) 10-10 év
börtönbüntetést kapnak.

augusztus 8. Letartóztatják Kelemen Imre székelyudvarhelyi unitárius esperest, Végh
Mihály homoródújfalvi unitárius lelkészt, valamint a Nyitrai unitárius lelkész-
család 4 tagját.

augusztus 9. Letartóztatják Borcsa Mihály brassói tisztviselõt, és az EMISZ perében
ítélik el.

augusztus 15. Letartóztatják  Orbán  László  és  Lay Imre  brassói  középiskolai
tanulókat, az illegális EMISZ alapító tagjait.

augusztus 17-18. Letartóztatják Nyitrai Mózes homoródkarácsonyfalvi unitárius
lelkészt, másnap pedig Ambrus János brassói és Nyitrai Levente homoród-
karácsonyfalvi unitárius teológus hallgatókat, Mátyás Ernõ pürkereci lakatost,
Balogh Sipos Mihály brassói lakatost és Vitályos Balázs ozsdolai plébánost, az
illegális EMISZ tagjait.

augusztus 19–22. A stockholmi Európai Atlétikai Bajnokságon magasugrásban
aranyérmes lesz Balázs Jolán.

augusztus 21. Letartóztatják Sánta István gyergyóalfalusi plébánost. Gyergyó-
szentmiklóson 1957. december 6-án (Miklós-napi búcsún) elmondott szentbe-
szédéért „izgatás” címén 20 év kényszermunkára ítélik.
— Letartóztatják Sándor Balázs homoródalmási unitárius teológiai hallgatót, az
illegális EMISZ egyik alapító tagját.

augusztus 26. A Securitate letartóztatja a Bolyai Tudományegyetemrõl Varró János
irodalomtörténészt, aspiránst.

augusztus 28. Köpecbányán letartóztatják Oláh János és Simon Gyula EMISZ-tago-
kat.

— a nyár folyamán a bukaresti külügyminisztérium – Budapest folyamatos interven-
ciója hatására – hozzájárul, hogy az egyenesági rokonokon túlmenõen kölcsö-
nösen engedélyezzék évente 2.000 olyan személy kiutazását, akik nem rokonok,
de „érdemes magyar, ill. román állampolgárok”. Õsszel Bukarest ahhoz is
hozzájárul, hogy a diplomataútlevelek esetében eltöröljék a vízumkényszert.

szeptember 1. Kivégzik a Szoboszlay-per tíz halálraítéltjét.
szeptember elején értekezletet tartanak a Román Munkáspárt Központi Vezetõsége

titkárságának vezetésével a nyár végén megjelent – de terjesztési engedélyt
már nem kapott –, XIX. századi magyar irodalmi szöveggyûjteményrõl. (A vita
résztvevõi: Balogh Edgár, Csehi Gyula, Antal Árpád oktatók, Leonte Rãutu és
Fazekas János KV-titkárok, Miron Constantinescu, Bihari László, a központi
sajtóellenõrzõ hivatal munkatársa, Vécsei Károly, a KV titkársága alatt mûködõ,
„az együttélõ nemzetiségek problémájával foglalkozó bizottság” munkatársa,
valamint Kovács György író, Hajdu Gyõzõ, az Igaz Szó fõszerkesztõje és Szemlér
Ferenc, a tankönyvkiadó magyar szerkesztõje.) A pártapparátus tagjai által
megfogalmazott vádak szerint a szöveggyûjtemény szerkesztõi „következetesen
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mellõzték a múlt századi osztályharcos szellemû alkotásokat”, ezzel szemben
azokat a mûveket favorizálták, amelyekben „a magyar nacionalizmus eszméi
dominálnak”. A magyar szöveggyûjtemény elleni támadás egyik következmé-
nyeként az egyik szerkesztõt, Fejér Miklóst eltávolítják a tanügybõl, másfelõl
pedig tovább folytatódik a forgalomban lévõ magyar tankönyvek elleni kam-
pány. A kampányban a marosvásárhelyi Igaz Szó jár az élen.

szeptember 6. Ítéletet hirdetnek az ún. bethánisták perében. Nagyváradon a
temesvári katonai törvényszék „államrend megbontása” és „összeesküvés”
vádjával Visky Ferenc református lelkészt 22 évre, Szilágyi Sándor pankotai,
Dézsit Zoltán feketegyarmati és Karczagi Sándor szentleányi református
lelkészeket, valamint Papp Antal földmûvest 20–20 év kényszermunkára ítélik,
Kiss Sándor földmûves és Patócs Erzsébet tisztviselõ 18–18 évet kapnak.

október 7-én írják alá Magyarországgal a polgári, családjogi és bûnügyi jogsegély-
egyezményt. (Az idegen állampolgárral kötendõ házasságot az Államtanács
engedélyezi, sokszor 12-14 hónapot kell várni.)

október 6. A Macskási Pál-vezette kolozsvári katonai törvényszék ítéletet hirdet a 31
fõs ún. érmihályfalvi csoport perében. Sass Kálmán érmihályfalvi, és Balaskó
Vilmos érolaszi református lelkipásztorokat, valamint dr. Hollós István egykori
hadbírót hazaárulás vádjával halálra ítélik. (Balaskó büntetését a szobrász
bátyja közbenjárására életfogytiglanra változtatják.) Érmihályfalváról 13 sze-
mélyt (köztük  Számadó  Ernõ költõt) 25  év, 2 személyt  ennél kevesebb
börtönbüntetésre; Érolasziból 4 személyt 25 évre; Biharvajdáról 6 személyt 25
évre, 3 személyt pedig 20 év börtönbüntetésre ítélnek. (Az elítéltek az Érmellék
tekintélyes értelmiségei, iparosai, magángazdái. A perekkel a hatóság feltehe-
tõen a határ mellett lakó magyarságot akarja megfélemlíteni.) Sass Kálmánt
és Hollós Istvánt december 2-án Szamosújváron kivégzik.

október 15. Pürkerecen  letartóztatják Erzse  István cipészt és Kajcsa András
földmûvest. Az EMISZ-perben ítélik el õket.

október 21. Letartóztatják Sánta Antal csíkszentdomokosi káplánt. Csíkszeredán
hallgatják ki, majd a 1958. december 21-én kezdõdött nyilvános perben 12 évi
börtönre ítélik. (Tiltott iratok terjesztésével vádolták, valamint azzal, hogy a
tanítványain nemi erõszakot követett el.) Az 1964.  május 16-i 411. sz.
amnesztiatörvény kihirdetése után, augusztus 23-án szabadul.

október 24. Letartóztatják Opra Benedek brassói középiskolai tanárt, az illegális
EMISZ egyik alapító tagját.

október 25. Letartóztatják Lay Günther feketehalmi vasmunkást, az illegális EMISZ
egyik alapító tagját.

október 26. A bukaresti Augusztus 23. stadionban barátságos labdarúgómérkõzést
játszik a magyar és román ifjúsági válogatott és a felnõtt A-válogatott. A
szabálytalanságok ellenére az ifik mérkõzésén 4:1-re, a nagy csapatok mérkõ-
zésen pedig 2:1-re gyõz a magyar válogatott. A mérkõzés alatt a román szurkolók
több magyar szurkolót megvernek, vagy paradicsommal dobálják meg õket, a
magyar játékosokat becsmérlik, szidalmazzák, játékukat fújjolással és a játék-
térre történõ kõ-, üvegdobálással igyekeztek megzavarni. Jellemzõ a légkörre,
hogy Nicolae Ceauºescu, az RMP Központi Vezetõség tagja kirohan, és elhagyja
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a mérkõzés színhelyét, amikor a szovjet bíró az egyik román játékost leküldi a
pályáról. A budapesti Népsport tudósítója a botrányos jelenetekrõl nem számol
be, csupán annyit jegyez meg, hogy: „A fanatikus szurkolók egy része szinte
arénává változtatta a pályát...” (A bukaresti magyar nagykövet, Keleti Ferenc
úgy látja, hogy: „A mérkõzésen történt események világossá teszik a román
vezetõ elvtársak és mindenki elõtt, hogy a román lakosság körében igen sok
tennivaló van még a sovinizmus maradványainak felszámolására”. Mivel az év
folyamán Romániában járt budapesti Honvéd labdarúgóit, valamint a vízilabda
csapatot is különféle inzultusok érik, ezért egy késõbbi jelentésében annak a
véleményének ad hangot, hogy a közeljövõben nem tanácsos újabb sporttalál-
kozót rendezni a két ország között.)
– Diákgyûlést tartanak a Bolyai egyetem aulájában. A gyûlés elnöke Farkas
Zoltán tanársegéd, IMSZ-funkcionárius. A hallgatókat arról faggatják, hogy mi
a véleményük 1956-ról. Amikor Bunta Péter tanársegéd megkérdezi Vastag
Lajos harmadéves hallgatótól, hogy kire lõtt volna, ha október 23-án fegyver
lett volna a kezében, Vastag kijelenti: Fõbe lõttem volna magamat. Válaszára
tapsvihar és füttykoncert tör ki. Az elnökség tagjai ezek után kihallgatások
során próbálja kideríteni, hogy kik fütyültek. Vastagot a Securitate emberei a
kijáratnál letartóztatják.

október 29. Temesváron kilenc 12–13 éves kisdiákot (Oberten János, Kaiser András,
Nagy Zoltán, Patkó Gyula, Varga István, Pájcs Pál, Pélics János, Demartini
Endre, Feierstein József), a temesvári magyar vegyes líceum tanulóit két évi,
kiskorúak fegyházában letöltendõ börtönbüntetésre ítélik. („Bíbor Banda”
néven röpcéztek.)

október 31. Letartóztatják Péterffy Irént, a Bolyai Tudományegyetem 3. éves, magyar
szakos hallgatóját. A Varró János és társai-perben ítélik el.

októberben a marosvásárhelyi Igaz Szó közli az MSZMP KB állásfoglalását a népi
írókról.

november 4. Újabb diákgyûlést tartanak a Bolyai Egyetemen. A gyûlés elnöke Takács
Lajos rektor, téma a diákok viselkedése az október 26-i gyûlésen. Bevezetõként
Takács felolvassa az idõközben kizárt hallgatók neveit: Asztalos Lajos, Baranyi
László, Boros Zoltán, Csoma Zoltán, Csõgör Enikõ, Horváth Anna, Istenes
Gabriella, Mátyás Erzsébet, Metz Katalin, Szekernyés László és Tibád Levente.

november 26–28. A Román Munkáspárt Központi Vezetõsége plenáris ülésén
elhatározzák az iparosítás ütemének gyorsítását, (a fejlesztés fókuszába ismét
a vaskohászat, gépgyártás kerül), valamint a falvak „gyorsabb ütemû szociali-
zálását” – vagyis az erõltetett kollektivizálás felújítását.

november 29. Az Elõre híre szerint Csíkszereda lett a Székelyföld elsõ „szövetkezeti
városa”.

december 5. Az Elõre arról tudósít, hogy Kolozsváron és a tartományban 280
magánrendelõbõl 224-et már „önként” megszüntettek. (Az év végén széleskörû
sajtókampány folyik a magán orvosi rendelõk ellen).
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1959

1959 eleje. Megszüntetik az 1956-ban létrehozott „Nemzetiségi bizottságot”. Helyébe
az RMP KV határozata szerint (1959. június 3.) egy Nicolae Ceauºescu és Leonte
Rãutu által vezetett pártkollektívát helyez.

január 3. A bécsi Magyar Híradó c. lap Letartóztatás hullám Erdélyben címmel számol
be a romániai megtorlásokról. „A börtönbe vetett egyházi személyek száma
mintegy négyszáz. [Az eddigi ismereteink szerint ez a szám túlzónak mondható.
V. G.] Az erdélyi magyar értelmiséget és diákságot ugyancsak letartóztatások
tizedelik. [...] Néhány hónappal ezelõtt Szerov tábornok, a szovjet titkosszolgálat
azóta leváltott fõnöke azt javasolta a román pártvezetésnek: számûzzék az egész
erdélyi  magyarságot, mert az  1956-os magyar forradalom  idején nyíltan
kimutatta rokonszenvét a budapesti felkelõk iránt. Ezt a tervet Gheorghiu-Dej
és köre úgy látszik, jelenleg nem tudja végrehajtani,  ehelyett  sorozatos
letartóztatásokkal akarja terror alatt tartani a magyarságot és szélsõséges
nacionalizmussal levezetni a románok elégedetlenségét.”

január 7. Letartóztatják a pürkereci Kajcsa Márton földmûvest. Az EMISZ-perben
ítélik el.

január 14. A Magyar Autonóm Tartomány rajonjai közül elsõként lett „teljesen
szövetkezetesített” a keresztúri rajon.

január 31. Letartóztatják a marosvásárhelyi Securitátén az idézésre megjelent
Kelemen Csongor és ifj. Fikker Ferenc unitárius, illetve református teológus
hallgatókat, valamint Benedek Ágoston és Léta Áron zoltáni unitárius lelkésze-
ket.

február 5. Harmadszor is letartóztatják Ábrahám Miklós vicei plébánost. Kolozsváron
a katonai törvényszék „lázítás” vádjával 20 év nehéz börtönre (szigorított
fegyházra) és teljes vagyonelkobzásra ítéli.

február 7. Megjelenik az Elõré-ben Alexandru Roºca és Virgil Cîmpeanu „A kolozsvári
Babeº és Bolyai egyetemek testvéri együttmûködése” c. írása. A szerzõk
erõteljesen hangoztatják az oktatók és a két egyetem „szoros, baráti együttmû-
ködését”. Az írás a két egyetem egyesítése hangulati/ideológiai elõkészítésének
egyik megnyilvánulása.

február 8. Az Elõré-ben Szövérfi Zoltán (a Magyar Autonóm Tartomány pártbizott-
ságának titkára) a „közösen tanulunk, közösen élünk” jelszavát hangoztatva a
„nemzetiségi elszigetelõdés” ellen lép fel.

február 15. Megjelenik az Elõré-ben Sztrányeczki Gábornak, a Bolyai egyetem
oktatójának cikke (A diákság ideológiai-politikai nevelése a Bolyai egyetemen),
amelyben kijelenti, hogy „a Bolyai egyetem különösen ki van téve a burzsoá
nacionalista ideológia megtévesztõen burkolt, vagy egyenesen szemérmetlenül
nyílt támadásának”.

február 13. Megkezdõdik a bolyais latartóztatottak (Varró János és Lakó Elemér
tanársegédek és Péterffy Irén, Vastag Lajos, Páll Lajost, Iamandi Emil és
Szilágyi Árpád hallgatók) pere. A kolozsvári katonai törvényszék 19-én –
nyilvános tárgyaláson – ítéletet hirdet a Varró János és „bûntársai”-perben. A
„közrend elleni szervezkedés vádjával” a két tanársegédet: Varró Jánost 16,
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Lakó Elemért 16, ill. 15 év kényszemunkára ítélik, Péterffy Irént 10, Vastag
Lajost és Páll Lajost 8, Iamandi Emilt és Szilágyi Árpádot pedig 5–5 év
börtönbüntetésre ítélik.

február 19–22. Bukarestben tartják a Román Népköztársaság Diákszövetségeinek
II. országos konferenciáját. Az elnökségben jelen van a pártvezetés több tagja
is, többek között Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Petre Borilã, Nicolae
Ceauºescu, Constantin Pîrvulescu és Leonte Rãutu. Az elsõ napon Ion Iliescu,
a Diákszövetség országos elnöke megnyitóbeszédében kijelenti: „Az RMP bölcs
politikája folytán megoldódott a nemzeti [sic!] kérdés s ezáltal megerõsödött és
megszilárdult a nemzetiségek testvéri barátsága. [...] A román és az együttélõ
nemzetiségekhez tartozó diákoknak együttes munkával és tanulással közös
szakmai, tudományos és kulturális akciók szervezésével, közösen töltve szabad
idejüket, még szorosabbra kell fûzniük testvériségüket a szocializmus gyõzel-
méért vívott harcban”. A következõ napokon Fúró Gyula brassói egyetemista
után felszólaló Koszti István (a Bolyai hallgatója) arról biztosítja a kongresszus
résztvevõit, hogy: „Teljes erõnkbõl azon leszünk, hogy gyökerestõl kiírtsuk
mindazon megnyilvánulásokat, amelyek ártanak a román nép és a nemzetiségek
megbonthatatlan barátságának.”, Nemes István, a marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Intézet hallgatója kijelenti, hogy az intézet növendékei „kérik,
hogy küldjék õket más tartományokba dolgozni.” (A hatvanas évek elejétõl
elkezdõdik a marosvásárhelyi magyar végzõsöknek román lakosságú vidékekre
történõ kihelyezése.) A felszólaló Kacsó Magda, szintén bolyais diák (akit a
záróülésen beválasztanak az országos vezetõségbe is) már egyenesen azt kéri:
tegyék lehetõvé, hogy a különbözõ szakos magyar és román diákok „együtt
tanulhassanak”.

február 23. Kolozsvárra hazaérve Takács Lajos, a Bolyai egyetem rektora összehívja
az egyetemi tanácsot, hogy beszámoljon a bukaresti fejleményekrõl. Ezen
Csendes Zoltán prorektor elõadja, hogy a minisztérium és a párt döntésére, „a
diákság kérésére” egyesíteni fogják a Bolyai és a Babeº egyetemeket. Amikor
Balogh Edgár tiltakozni próbál a terv ellen, Takács belefojtja a szót. Amikor
pedig Szabédi László követeli a rektortól Kacsó Magda szankcionálását, mivel
anélkül kérte az egyetemek egyesítését, hogy erre bárkitõl fölhatalmazása lett
volna, Takács fölvilágosítja, hogy itt egy felsõbb párthatározatról van szó, „s
amit a szóban forgó diáklány tett, az csupán az ügy demokratikus jellegét
kívánta illusztrálni”.

február 26. Csütörtökön az Egyetemiek Házában tartják a kolozsvári felsõoktatási
intézetek párttag és tagjelölt tanerõi, valamint a párt-, IMSZ- és diákegyesületek
aktívájának nagygyûlését. Az elnökségben többek között jelen vannak: Nicolae
Ceauºescu, Athanasie Joja, Vasile Vaida, Ion Iliescu, Constantin Daicoviciu,
Takács Lajos, Koszti István és Kacsó Magda. A gyûlésen felszólaló Demeter
János az egyetemek egyesítését támogatva arra hivatkozik, hogy a jogtudomá-
nyi karok már 1950-ben megkísérelték az egyesítést – „amely kísérlet nagyon
sikeres volt”. A gyûlésen a késõbbiekben felszólal Nagy István író (1950–1952
közt a Bolyai rektora) is, aki azon aggodalmaskodik, hogy mit fog vajon szólni
a Nyugat az egyesítéshez, nem fogják-e azt kisebbségellenes lépésnek tartani.
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Erre a hozzászóló oktatásügyi miniszterhelyettes, Athanasie Joja kijelenti: „A
kutya ugat, a karaván halad.” (Ezt a lapok nem közlik.) Amikor a felszólaló
Balogh Edgár a magyar és a román kultúrák kölcsönhatását fejtegeti, Nicolae
Ceauºescu durván közbevág és kijelenti, hogy „nem is lehet beszélni külön
magyar és külön román kultúráról, hanem csak a szocialista, a szocializmust
építõ nép kultúrájáról.”

— Az Igazságban megjelenik Agerpress-közlemény cáfolja a romániai zsidók
tömeges kivándorlásáról Nyugaton elterjedt híreszteléseket. Valóban 1958-tól
kezdõdõen több tízezer zsidó vándorol ki Romániából.

február 27. – március 1. Kolozsváron „egyesítési nagygyûléseket” tartanak az
Egyetemiek Házában a kolozsvári fõiskolák tantestületeinek részvételével. A
felszólalók között található Gáll Ernõ, a Korunk fõszerkesztõje, az egyetem volt
prorektora, Kerekes Jenõ, Jancsó Elemér, az egyetem tanárai, Lászlóffy Csaba
hallgató és mások. Szombaton, február 28-án fölszólal Szabédi László egyetemi
tanár is. Beszédében azt fejtegeti, hogy „A Bolyai egyetemet Petru Groza
demokratikus kormánya hozta létre s ez megfelelt az akkori fejlõdési követel-
ményeknek”. A továbbiakban azt boncolgatja, hogy az önálló Bolyai betöltötte
feladatát és az „új körülményeknek” a közös egyetem felel meg. Ceauºescu
azonban egy idõ múlva durván közbevág: „A Groza-kormány tévedett! Hiba volt
a Bolyai egyetem létesítése! Amit pedig Szabédi végez, az nem egyéb zavarkel-
tésnél!” (Ezt a kirohanását nem közlik a lapok.) A gyûlés végén Athanasie Joja
megkérdõjelezi, hogy „az olyan gondolkodású embereknek, mint Szabédi, lehet-e
helyük az új egyetemen.”

március 1-jén, vasárnap a zárógyûlésen a renitens Nagy István, Balogh Edgár és
Szabédi László „önkritikát gyakorolnak”. Nagy megtagadja a csütörtöki beszé-
dének „egyes homályos részeit”, és kijelenti: „teljes egészében és fenntartás
nélkül helyesnek tartom minden olyan válaszfalnak lerombolását, amely az
iskolák nemzetiségek szerinti megszervezésébõl ered”. Balogh Edgár is helyes-
bíti a korábbi nézeteit és kijelenti: „A külön román és külön magyar kultúra
hamis tétele nacionalista felfogásnak rak fészket.” Szabédi is kénytelen helyes-
bíteni önmagát: „A különálló nemzetiségi egyetem múltjának pozitív értékelése
alkalmas lehetett arra, hogy a gyanakvás csíráit ültesse el a lelkekben.”

március 2–3. Kolozsvárott tovább folynak az „egyesítési gyûlések”. Hétfõn az
Egyetemiek Házában a kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, valamint
a Gh. Dima Zenemûvészeti Intézet hallgatói, a Magyar Színházban pedig a
Babeº és Bolyai egyetemek matematika-fizika és természettudományi karainak
hallgatói gyûlnek össze, másnap pedig a Mezõgazdasági Fõiskola diákjai
gyûléseznek. Minden esetben „forrón üdvözlik” az egyesítést és „hûségtávira-
tokat” küldenek a bukaresti pártvezetésnek.

március 13. Az Igazság beszámol arról, hogy a kolozsvári Babeº és Bolyai egyetemek
diákotthonai „egyesítési ünnepségeinek” esti „fénypontjaként” elfogyasztják a
magyar és román diákok elsõ közös vacsorájukat. (Az egyetemi diákegyesületek,
IMSZ- és pártszervezetek egyesítése is megtörténik a hónap elején.)

március 14–15. éjszaka a kolozsvári Protestáns Teológiáról elhurcolják Csatlós
Csaba, Márton Attila, Miklós István, Soós Ferenc, Elekes István, Gráma János
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Székely Lajos teológus hallgatókat Azzal vádolják õket, hogy szimpatizálnak a
magyarországi forradalommal.

március 9–19. között Kolozsváron, a katonai törvényszék Macskási Pál-vezette
tanácsa tárgyalja az ún. „EMISZ-pert”, amelyben 76 fõ áll a bíróság elõtt.

március 11–18. Budapesten román kormányküldöttség tárgyal Emil Bodnãraº
vezetésével. Az elsõ napon aláírják a magyar-román konzuli egyezményt. (A
magyar fél év közben a kishatárforgalomra vonatkozó kétoldalú egyezményt is
szeretne kötni, azonban a magyar egyezménytervezetet a bukaresti belügymi-
nisztérium mint „szükségtelent” elutasítja.)

március 19. Az EMISZ-perben meghozzák az ítéleteket: Orbán László, Opra Benedek,
Sándor Balázs, Nyitrai Berta 25–25 év börtönbüntetést kap.

március 21. Biharvajdáról már a harmadik lelkészt (Virágh Lajos és Borsi Zsigmond
után) hurcolják el: a frissen kinevezett Péter Miklóst. A „teológus-csoporttal”
ítélik el – 14 évre – tiltott irat terjesztéséért.

március. Az Román Munkáspárt Központi Vezetõségének Plénuma határozatot hoz
arról, hogy ki kell sajátítani mindazon földbirtokokat, amelyeket nem közvet-
lenül a tulajdonos mûvel meg, valamint megtiltják a részesmunkát és a
földhaszonbérletet. Mindezek az intézkedések végsõ csapást mérnek az ún.
„kulákokra”.

április 2. Bukarestben a Gheorghe Gheorghiu-Dej elnöklete alatti értekezlet véglege-
síti a Bolyai és Babeº egyetemek összevonásával létrehozandó egyetem új
struktúráját. Az ekkor készített „referat”-ban, feljegyzésben rögzítik, hogy mely
tantárgyakat  fog  magyar nyelven is leadni. Dej javaslatára elfogadják a
Babeº-Bolyai Tudományegyetem nevet.

április 4. Letartóztatják Imre Magda kolozsvári magyartanárt, mivel az egyik
tanítványa, Burckhart Márta eljuttatta hozzá a rendszerellenes verseit. Az ún.
teológus-perben „izgatás” és „tiltott könyvek tartása” vádjával május 22-én 10
év börtönbüntetésre ítélik.

április 19. Harmadszor is letartóztatják Nagyobb Péter uzoni református lelkészt.
„Politikai huliganizmus” címén 9 évet kap. (A vád szerint prédikációiban a
kolhozosítás ellen „izgatott”.)
— Szabédi László irodalomtörténész öngyilkosságot követ el. A feltételezett ok
a Bolyai Egyetem megszüntetése.

április 20. Kolozsvár mellett öngyilkos lesz Molnár (Löwinger) Miklós közgazdász,
egyetemi tanár. A Bolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi tanszék-
ének tanáráról korábban az terjedt el, hogy Molnár a Babeº és a Bolyai
erõszakos egyesítése miatt vetett véget az életének, azonban azok, akik a
családot közelrõl ismerik, cáfolják ezt a véleményt.

április 23. Letartóztatják Palczer Károlyt, a csíkszeredai líceum tanárát. 1959.
szeptember 15-én a Macskási-féle katonai törvényszék Kolozsváron 15 év
kényszermunkára ítéli.

áprilisban az RMP Központi Vezetõségének titkársága vitát rendez a Bolyai egyetem
magyar irodalomtörténeti kurzusairól (egyetemi jegyzeteirõl). A résztvevõk (az
irodalom tanszék személyzete, a Babeº egyetem irodalomtörténész oktatói, a
Bolyai egyetem vezetése, Vécsei Károly és Blénesi Ernõ, a KV titkársága alatt
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mûködõ, „az együttélõ nemzetiségek problémájával foglalkozó bizottság” mun-
katársai, valamint írók, kritikusok) Szigeti József jegyzetét azzal támadják, hogy
a szerzõ engedményt tett „a reakció burzsoá irodalomtörténetírásnak”, Jancsó
Elemért pedig „az irodalmi hagyomány elvtelen, békülékeny, felületes értékelése
miatt” marasztalják el. A vitával összefüggésben az Igaz Szó májusi számában
(a lapban fél éve folyó „ideológiai kampány” betetõzéseképpen) megjelenik
Blénesi Ernõ és Vécsei Károly cikke: Az  irodalomtörténeti  oktatás eszmei
tisztaságáért.

május 3. Kolozsváron öngyilkos lesz Csendes Zoltán statisztika professzor, a Bolyai
Egyetem egyik utolsó prorektora. Tettét a magyar egyetem felszámolásával
szembeni tiltakozás motiválta.

május 22. Megszületik az ítélet a kolozsvári katonai törvényszéken a kolozsvári
teológusok perében. A „Román Népköztársaság megdöntésére, és az RKP
megbuktatására történt szevezkedés” vádjával 14 fõt ítélnek el: Csatlós Csaba
(8 év javítóbörtön), Márton Attila, Nagy Endre, Miklós István (5 év), Soós
Ferenc, Elekes István, Gráma János (8 év javítóbörtön), Székely Lajos, Péter
Miklós ref. teológusok (14 év felbújtó prédikációért), Imre Magda, Burckhart
Márta, Gergely Borbála, Mózes Árpád ev. lelkészek (12 év). Grámát, Nagy
Endrét május 25-én, tiltott iratok tartásáért 8, ill. 5 évre; Csatlóst 8 év „átnevelõ
börtönbüntetésre” ítélik, 1964. augusztus 1-jén szabadul. Székely 7 évet kap,
1964. augusztus 1-jén tér haza. Peripraváról Gráma, Adorjáni Dezsõ és Dobri
János 1963. január 29-én kegyelemben részesülnek és kiszabadulnak. (Adorjáni
hamarosan meghal.) Nagy Endre 1964. március 14-én szabadul.

májusban éjszaka elhurcolják Csíkkarcfalváról Ambrus József római katolikus
plébánost. Fél év múlva a marosvásárhelyi katonai törvényszék „rendszerelle-
nes magatartás” címén 4 évi börtönbüntetésre ítéli.

május 27. A Buletinul Oficial-ban megjelenik a 166. sz. rendelet, amely szerint létrejött
Románia és Magyarország között a konzuli egyezmény (a konzulátusok helyét
azonban nem szabályozták, mivel a román fél nem egyezik bele, hogy Magya-
rországnak Erdély területén is legyen konzulátusa).

szeptember 7. Gheorghiu-Dej második látogatása a MAT-ba (az elsõ 1956 decembe-
rében történt). A párt fõtitkára leteszi a vegyi kombinát alapkövét, amit 5 évvel
késõbb üzembe is helyeznek. A kombinát munkásainak jelentõs részét Erdély
román többségû vidékeirõl, illetve a Kárpátokon-túli területekrõl toborozzák.

szeptember 8. Letartóztatják Kenderessy Szabó Béla kapnikbányai római katolikus
plébánost. Tizenegy hónapig felváltva hol Nagybányán, hol Szatmárnémetin
vallatják.  A vád: hitoktatást tartott a gyermekeknek, ellenezte a vegyes
házasságokat és nem örvendezett a magyar forradalom leverésének. A hadbí-
róság 11 hamis tanút fölvonultatva, a nagybányai perben 1960. július 22-én
éjszaka hozza meg az ítéletet: 10 év börtönbüntetés.

szeptember 8. A bukaresti Elõré-ben nyilatkozik az új tanév alkalmából Dévai Károly,
a Magyar Autonóm Tartomány tanügyi és mûvelõdési osztályának vezetõje: „A
tartományi néptanács végrehajtóbizottsága már évekkel ezelõtt tanulmányozta
azokat a lehetõségeket, amelyek megkönnyítik tartományunk román, magyar,
német és más ajkú iskolásainak további közeledését, barátságuk elmélyítését.
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Ennek érdekében támogatták azt az alulról jövõ kezdeményezést, hogy egyesít-
sék azokat a külön intézményként mûködõ román és magyar tannyelvû
iskolákat, amelyek ugyanazon épületben vannak. Még 1956-ban megkezdõdött
az ilyen iskolák egyesítése és számuk az elmúlt tanévben 38-ra emelkedett. A
rajoni szervek szülõktõl hozzájuk beérkezett újabb kérések és javaslatok nyomán
az anyanyelven történõ oktatás teljes tiszteletben tartásával további három
középiskola és  58  hétosztályos  iskola  egyesítését kérték, amit a helyzet
megvizsgálása után jóváhagytak.”

szeptember 18. A kolozsvári katonai törvényszék „fegyveres államellenes összeeskü-
vésben” való részvétel koholt vádjával a csíksomlyói Gazdasági Iskola – tanév
közben letartóztatott – szaktanárait: Kacsó Tibort 25, Ambrus Miklóst 18,
Szabó Bélát pedig 15 év fegyházbüntetésre ítéli.

szeptemberben egyesítik a kolozsvári magyar tannyelvû Ady Endre (volt református
fõgimnázium), és a román tannyelvû ªincai középiskolákat. A létrehozott
kéttagozatos iskolában az 1959/60-as tanévben a nappalin, az esti tagozaton és
a levelezõn (látogatás nélkülin) több, mint 1.700 tanuló tanul.
– a nagyváradi 4. sz. középiskolában is román tagozatot hoznak létre, ezáltal
vegyes tannyelvûvé válik az iskola.

október 24. A nyomdába adás elõtt a hatóságok elkobozzák A Magyar Autonóm
Tartomány a gazdasági fejlõdés útján 1959–1960 c. monográfia kéziratát. A
monográfiát a tartományi néptanács gondozásában tervezték megjelentetni,
Keszi-Harmat Sándor és Karácsonyi Ferenc szerkesztésében, Szövérfi Zoltán-
nak, a tartományi pártbizottság titkárának bevezetõ tanulmányával, Lukács
Lászlónak, a tartományi néptanács végrehajtó bizottsága elnökének elõszavával.
A monográfia megjelenésének letiltása azzal az indokkal történt, hogy az
nacionalista szellemiségû.
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