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FORRÁSOK

Részlet Jordáky Lajos kolozsvá-
ri magyar politikus naplójából

„1956. március 15. Ma  az Egye-
temen kurzusom két óráját az 
1848-as magyar forradalomnak 
szenteltem. [...] A  diákok ün-
neplő öltözetben vártak. Megható 
jelenetek voltak. Éreztem, meny-
nyire együtt éreztünk, diákok és 
én a márciusi ifjúsággal és nemes 
emberi, haladó forradalmi esemé-
nyekkel [...] Március szelleme 
él és hat ma is lelkünkben, és 
hiszem, hogy nagy tettekre ösz-
tönöz.”

Molnár Gusztáv: Jordáky Lajos 
naplója. Medvetánc 1988. 2–3. sz.
 282.

Az 1957. május 17-én megtartott 
belügyminisztériumi kollégiumi 
értékelő gyűlés jegyzőkönyvé-
ből: az egyik vezető állambizton-
sági tiszt hozzászólása.

„A miniszter elvtárs több ízben 
is megkérdezte, hogy a  mi szer-
veink miért nyomoznak inkább 
román elemeket. […] Elemeztem 
a probléma okait, és azt állapítot-
tam meg, hogy az állományunk 
nagy része román nemzetiségű, 
nem beszél magyarul, tehát sokkal 
könnyebb volt nekik egy román 
elemet beszervezni, mint egy ma-
gyart. […] Most sikerült változtat-
nunk a  helyzeten, és a  hangsúlyt 
a  magyar nemzetiségű ellenséges 
elemekre helyeztük. Négy hónap 
alatt ezen a  vonalon 80 informá-
tort szerveztünk be.”

Arhiva Consiliului Naţional pent-
ru Studierea Arhivelor Securită-
ţii, fond Documentar, dosar 202. 
5–6.

Az 1956. február 14–25. között Moszkvában 
a  Szovjet Kommunista Párt XX. Kongresszu-
sán elhangzottak alaposan megrendítették az 
egész kommunista mozgalmat, és súlyos csa-
pást mértek a hatalmon levő kommunista pár-
tok legitimitására. Nyikita Hruscsov pártfőtit-
kár titkos beszédében nyíltan elítélte a sztá-
lini személyi kultuszt és az állambiztonsági 
szervek túlkapásait. Noha a  sztálini terror 
idejére jellemző tömeges bebörtönzés Sztá-

lin halála után, 
már 1953-tól kez-
dődően megszűnt, 
és fokozatosan 
szabadon enged-
ték a  GULÁG-on 
fogva tartott több 
millió politikai 
elítéltet, a  poli-
tikai reformok 
elindítása szá-
mára ez a beszéd 
nyitott szabad 
utat.

K ü l ö n ö s e n 
nagy visszhangja 
volt a hruscsovi 
fordulatnak Len-
gyelországban és 
Magyarországon, 
ahol már 1953-tól 
elindultak bizo-
nyos reformok. 
Az 1953. július 
4-én megalakult 
Nagy Imre-kor-
mány szakított a 
Rákosi-féle eről-

tetett iparosítási politikával, lehetővé tette 
a  parasztság számára a  termelőszövetkeze-
tekből való kilépést, továbbá szabadon bocsá-
tott mintegy 15.000 politikai foglyot. Noha az 

enyhülési folyamat gyorsasága arra késztette 
a  Szovjetuniót, hogy 1955 tavaszán félre-
állítsa Nagy Imrét, és az ország vezetését 
ismét  Rákosi Mátyásra és körére bízza, a tár-
sadalomban, és főleg az értelmiség körében 
elinduló hatalomkritika megállíthatatlannak 
bizonyult.

Bár 1948-tól Magyarországra csak hiva-
talos kiküldetés céljából lehetett beutazni, 
az anyaország és a  határon túli területek 
közötti kapcsolatrendszer és kommuniká-
ció nem szűnt meg teljesen: a magyar rádió 
adása a  Kárpát-medence teljes területén 
fogható volt és a  magyar sajtótermékekre 
elő lehetett fizetni (egyes lapok, pl. a Ludas 
Matyi és az Élet és Tudomány csak Romániá-
ban tízezres előfizetői táborral rendelkeztek). 
Miután 1956 augusztusától a román–magyar 
határ magáncélú utazások esetén is átjár-
hatóvá vált, a kisebbségi magyar közösségek 
személyesen is érzékelhették a  magyaror-
szági hangulatváltozást, és lelkesen támogat-
ták a reformokat. 

Az 1956-os forradalom vegyes érzelme-
ket váltott ki a  határon túli magyarok köré-
ben. Miközben reménykedtek abban, hogy 
Magyarországon sikerül véghezvinni a  forra-
dalom demokratikus és nemzeti követeléseit, 
attól tartottak, hogy kudarc esetén a  meg-
torlás mindenkire kiterjed, aki a  határokon 
túl bármilyen formában támogatta. Kisebb 
csoportok azonban a  kezdeményező akciók-
tól sem riadtak vissza. Romániában tiltakozó 
diákmegmozdulásokra került sor Temesvá-
ron, Kolozsváron és Bukarestben. Ezeken 
főleg politikai és szociális követelések hang-
zottak el. Szoboszlay Aladár katolikus pap 
országos szintű összeesküvést szervezett, 
melynek célja a  kommunista hatalom meg-
döntése és egy román–magyar konföderáció 
létrehozása volt. A  kudarcba fulladt pró-
bálkozás után a  román politikai rendőrség, 
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KRONOLÓGIA

1956. február 21. Népszámlálást 
tartanak Romániában. Az ország-
ban 1.651.953 személy vallotta 
magát magyar anyanyelvűnek és 
1.589.443 magyar nemzetiségű-
nek. Ez a lakosság kb. 9 százalé-
kának felel meg.
1956. július 31. A Nemzetgyűlés 
elfogadja a  33/1956. sz. alkot-
mánytörvényt „a  szlovák nemzeti 
szervekről”. A  2. paragrafus sze-
rint a  Szlovák Nemzeti Tanács 
hatáskörébe tartozik többek kö-
zött az, hogy „az egyenjogúság 
szellemében biztosítsa a  magyar 
és ukrán nemzetiségű állampol-
gárok gazdasági és kulturális éle-
tének kedvező feltételeit”.
1956. augusztus 15. A  Magyar 
Népköztársaság és a Román Nép-
köztársaság között – kölcsönössé-
gi alapon – megszűnik a  vízum-
kényszer. 
1956. október 6. Aradon több 
száz aradi magyar rója le ke-
gyeletét az 1849-es vértanúk 
vesztőhelyén lévő obeliszknél. 
Magyarországról is részt vesznek 
a koszorúzáson.
1956. október 24. A magyar for-
radalom kitörésének hatására 
a  Román Munkáspárt Politikai 
Bizottsága a  nemzetiségek lakta 
tartományokba küldi a  pártveze-
tés néhány tagját.
1956. október 30. A  Csemadok 
az Új  Szóban közzéteszi hűség-
nyilatkozatát, amely elítéli a ma-
gyarországi forradalmat.
1956. október 30–31. Temesvá-
ron több ezres tüntetést rendez-
nek a  román, magyar, német és 
szerb egyetemi hallgatók.
1956. november 1. Halottak 
napján a  házsongárdi temetőben 
a  Bolyai Tudományegyetem több 
diákcsoportja is kimegy a magyar 
történelmi sírokhoz. Bartis Fe-
renc egyetemi hallgató elszavalja 
Reményik Sándor „Ahogy lehet” c. 
versét.
1956. november 2. A  Magyar 
 Autonóm Tartomány vezető ma-
gyar értelmisége levelet küld 
a  bukaresti pártvezetőséghez,  
amelyben elítéli a magyarországi 
„ellenforradalmat” és „hűséget fo-
gad” a Román Munkáspártnak.

a Securitate letartóztatta a cso-
port tagjait, majd az 1958-ban 
lefolytatott per 10 fővádlottját 
halálra, 47 mellékvádlottját 
életfogytiglani vagy többéves 
szigorított fegyházbüntetésre, 
vagy kényszermunkára ítélték. 

További megmozdulások tör-
téntek a  Nagyváradtól északra 
található Érmelléken, vala-
mint  a Székelyföldön, a (tagjai 
között főleg középiskolai diáko-
kat számláló) Erdélyi Magyar 
Ifjak Szövetsége és a  Székely 
Ifjak Szövetsége szervezésé-
ben. Kisebb megmozdulások 
több városban és faluban is elő-
fordultak. A  Román Kommu-
nista Párt és az állambiztonsági 
szervek fellépése nyomán 1956 
novemberétől az 1960-as évek 
elejéig kemény megtorlásban 
volt részük mindazoknak, akik 
rokonszenveztek a  magyar for-
radalommal. Így például a  ható-
ságok letartóztatták és elítélték 
azokat a  fiatalokat, köztük kis-
korúakat is, akik megkíséreltek 
átszökni a  román–magyar hatá-
ron, hogy csatlakozhassanak 
a  felkelőkhöz. Egy kolozsvári Az 1956-os forradalom budapesti képei
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diáklányt 10 év börtönre ítéltek azért, mert 
egy barátjának küldött levelébe Illyés Gyula 
Egy mondat a  zsarnokságról című versét is 
bemásolta. A  kezdeti megtorlások minden 
etnikumot érintettek. 1958-tól kezdődően 
azonban érzékelhetően megnőtt a  magyar, 
német és zsidó nemzetiségűek ellen indított 
eljárások aránya. Elsősorban a  magyar értel-
miséget és az egyház tagjait sújtották ezek az 
intézkedések. A legújabb adatok szerint 1956 
és 1964 között Romániában összesen több 
mint 32 ezer embert börtönöztek be, ítéltek 
kényszermunkára vagy költöztettek kényszer-
lakhelyre. Közülük a  magyar nemzetiségűek 
száma a kutatások jelenlegi állása szerint leg-
alább 3–4 ezer főre tehető.

Szlovákiában a  forradalom kitörését 
követően azonnal betiltották a magyarországi 
sajtótermékek behozatalát. Bár a megmozdu-
lások hordereje kisebb volt, mint Romániá-
ban, mégis történtek rokonszenv-megnyilvá-
nulások Pozsonyban, ahol magyar és német 
nemzetiségű lakosok megkíséreltek gyűjtést 
szervezni a  magyar forradalmárok számára. 
Romániához hasonlóan, a  pozsonyi magyar 
diákság – a  Csemadok (Csehszlovákiai 

Magyar Dolgozók 
Kultúregyesülete) 
által szervezett 
gyűléseken – meg-
tagadta a  magyar 
forradalmat elítélő 
nyilatkozat elfoga-
dását. A  megtorlások 
több száz személyt 
érintettek.

U k r a j n á b a n 
a  XX. kongresszus-
sal elindult hatalom-
kritikai folyamatokat 
felerősítette az októ-
beri forradalom. Kár-
pátalján több olyan 
gyűlésre került sor, 
amelyeken a  részt-
vevők nyíltan meg-
fogalmazhatták első- 
sorban szociális elé- 
gedetlenségüket. 

Jugoszláviában 
ezzel szemben cse-
kély visszhangot 
vál tott ki a  magyar 
forradalom a  vajda-
sági magyarság köré-
ben. Mindez a  titói 
kormány viszonylag 
kedvező nemzetiség-
politikájával magya-

rázható, bár ehhez az is hozzájárult, hogy 
a  magyar lakosságot súlyosan megviselte az 
1944 őszi partizánbosszú traumatikus emlé-
kezete. 1956 novemberében Jugoszlávia 
pozitív szerepet vállalt azzal, hogy mintegy 
20 ezer magyarországi menekülőt fogadott be. 
Sokan Nyugat felé folytatták útjukat, de olya-
nok is akadtak, akik a magyarlakta Vajdaság-
ban telepedtek le. 

Az 1956-os forradalom elsősorban Romá-
niában eredményezett kisebbségpolitikai 
fordulatot, ahol korábban a  kisebbségi elit 
a  többi szomszédos államhoz képest sokkal 
nagyobb mértékben részesült mind az orszá-
gos, mind a helyi hatalomból. A román állam 
a  forradalom tapasztalataiból azt a  tanulsá-
got vonta le, hogy a magyar kisebbség minden 
engedmény és „privilégium” ellenére Magyar-
országra továbbra is anyaországként tekint, 
és nem kíván integrálódni a  román államba. 
Következésképpen, ha nem is jelent reális 
veszélyt az állam területi integritása számára, 
a közösséget mindenképpen megbízhatatlan 
elemként kell kezelni. 1959-ben a kolozsvári 
Bolyai Egyetemet beolvasztották a  román 
tannyelvű Babeş Egyetembe, 1960-ban pedig 

Nicolae Budişteanu ezredes, 
a  román Belügyminisztérium 
III. Csoportfőnökség parancsno-
kának beszámolója az 1957. de-
cember 2–3-ai operatív ülésen. 
Bukarest, 1957. december 3.

„Magyar nacionalista vonalon 
a  következő ellenforradalmi cso-
portok vannak: Kolozs tartományi 
Igazgatóságában Dobai István 
csoportja, a Magyar Autonóm Tar-
tományi Igazgatóságban Fodor 
Pál és Veress Sándor csoportja, 
az Arad Tartományi Igazgatóság-
ban a Szoboszlay Aladár vezette 
csoport. Ezekből az akciókból, 
valamint a tartományi igazgató-
ságok által elindított nyomozá-
sokból kiderült, hogy a magyar 
nacionalisták legfőbb célja Erdély 
(egészének vagy felének) elszakí-
tása a  Román Népköztársaságtól, 
és Magyarországhoz csatolása. 
 Jelentős tény, hogy magyar nacio-
nalista vonalon a követett közös 
cél mellett néhány más jellegze-
tes vonás különíthető el, éspedig: 
az ilyen felforgató csoportok szer-
vezésében fontos szerepet játszik 
a magyar nemzetiségű római 
katolikus és református papság. 
Ezeknek a csoportoknak a kezde-
ményezői ilyen vagy olyan módon 
tanácsot kértek vagy konzultál-
tak Márton Áron római katolikus 
püspökkel. Ez nem véletlenszerű 
dolog, mivel Márton Áron a bér-
málási körútjain soha nem mu-
lasztotta el az alkalmat, hogy 
nyilvánosan ellenségesen nyilvá-
nuljon meg a mi népi demokrati-
kus rendszerünk ellen, a magyar 
nacionalisták az ő magatartásá-
ból és beszédeiből merítették a 
szükséges bátorságot.”

Közli: Stefano Bottoni (főszerk.): 
Az 1956-os forradalom és a romá-
niai magyarság (1956–1959). 
Csíkszereda, Pro-Print, 2006. 
303–304.

A forradalom leverése után mintegy 200.000 magyarországi menekült 
indult Jugoszlávia és Ausztria felé
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elkezdődött a korábbi magyar tannyelvű álta-
lános- és középiskolák román iskolákkal való 
összevonása. Ezzel párhuzamosan felgyorsult 
a magyar nyelvű szakképzés felszámolása és 
a  városok etnikai arányainak megváltoztatá-
sát célzó intézkedések meghozatala. A  párt- 
és államapparátusból fokozatosan kiszorí-
tották a korábban nagy számban itt dolgozó 
magyarokat, illetve a magyar kultúrájú 

zsidó hivatalnokokat. A  politikai rendőrség 
a  magyar közösség ellenőrzése érdekében 
zsarolással vagy más módon több ezer magyar 
nemzetiségű személyt állított a maga szolgá-
latába. Különösen érintette ez a  kulturális 
szférában tevékenykedőket, az egyeteme-
ket, szerkesztőségeket, stb., de a Securitate 
fokozta ellenőrzését az üzemek és az állami 
intézmények dolgozói fölött is. 

1956. november 15. Viliam Ši-
roký miniszterelnök vezetésével 
csehszlovák kormányküldöttség 
utazik Magyarországra, ahol Ká-
dár János kormányával tárgyal. 
A közös nyilatkozat szerint a ma-
gyar kormány „a  csehszlovák 
kormánynak és a  csehszlovák 
népnek köszönetét fejezte ki 
azért a  segítségért, amelyet ed-
dig nyújtott az ellenforradalom 
leverésében”.
1956. december 12–13. Szlová-
kia Kommunista Pártja Központi 
Bizottságának ülése megállapítja, 
hogy a  Csemadok és az Ukrán 
Dolgozók Kulturális Egyesüle-
tének továbbra is „legfőbb köte-
lessége a  magyar és ukrán nem-
zetiségű polgárok csehszlovák 
szocialista hazafiságra és proletár 
internacionalizmusra való neve-
lése”. Karol Bacílek első titkár 
szerint a  magyarországi esemé-
nyek idején a  szlovákiai magya-
roknál „oly mértékben nyilvánult 
meg a  Csehszlovák Köztársaság 
iránti hazafias érzés, mint soha 
azelőtt”, megemlíti viszont, hogy 
a  pozsonyi Pedagógiai Főiskola 
néhány magyar nemzetiségű di-
ákja a magyar „ellenforradalmár” 
diákok nézeteit védelmezte.  
1956. december 15–16. A  Ma-
gyar Autonóm Tartomány pártkon-
ferenciáján Gheorghe  Gheorghiu-
Dej, a  Román Munkáspárt első 
titkára a Román Népköztársaság-
gal szembeni illojalitással vádolja 
a romániai magyarság egészét.
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A kolozsvári egyetem épülete

Tudja-e?

 � KGB – a  Szovjetunió Állambiztonsági 
Hivatala, azaz a szovjet titkosszolgálat. Lét-
rehozója Féliksz Dzerzsinszkij. Hivatalos 
elnevezése 1917–22 között Cseka (Rend-
kívüli Bizottság), utána GPU (Állami Poli-
tikai Igazgatóság), 1923–34 között OGPU 
(Egyesített Állami Politikai Igazgatóság), 
1934–46 között NKVD (Állambiztonsági 
Főigazgatóság), majd 1954-ig MKB (Állam-
biztonsági Minisztérium), utána 1991-ig 
KGB (Állambiztonsági Bizottság). Főhadi-
szállása a Ljubjanka volt Moszkvában.

 � Az ukrán származású Nyikita Hrus-
csov 1953 és 1964 között állt a Szovjetunió 
élén. Az  ő kezdeményezésére történt meg 
J.  V. Sztálin kultuszának felszámolása, 
híveinek eltávolítása a  szovjet vezetésből. 

A  folyamatot a  Szovjetunió Kommunista 
Pártjának XX. kongresszusán mondott 
beszédével indította el. Ebben súlyosan 
elmarasztalta a sztálini időszak nemzeti-
ségpolitikai bűneit, az egyes etnikumokkal 
szembeni kollektív büntetések rendszerét 
is. 1960 őszén ő  vezette az ENSZ értekez-
letre érkező szovjet delegációt. Hruscsov az 
amerikai tévénézők szeme láttára a  deko-
lonizációról folytatott vita hevében levette 
a  cipőjét, és azzal verte a  szónoki asztalt 
az ENSZ 15. ülésén. A szovjet küldöttséget 
Hruscsov  viselkedése miatt 10 ezer dollár 
büntetés megfizetésére kötelezték. 1964-
ben Hruscsovot szabadsága alatt puccs-
szerűen mozdították el pozíciójából, ettől 
kezdve haláláig házi őrizetben tartották. 
A  sztálinizmus felszámolásában betöltött 
szerepéről csak a Szovjetunió fennállásának 
utolsó éveitől lehetett nyíltan beszélni.


