
A szov jet min tá ra 1950-tõl kezd ve
élet be lép te tett új köz igaz ga tá si re form
kö vet kez mé nye ként lét re jött Nagy bá -
nya tar to mány te rü le ti leg a volt tör té -
nel mi Máramaros vár me gyé nek a Ti szá -
tól dél re fek võ ré szét, az 1920 óta lé te -
zett egész ro má ni ai Szatmár me gyét, 
a volt Szil ágy me gyé bõl Tasnád és Szi-
lágycseh kör nyé két, va la mint az egy ko ri
Szolnok-Doboka me gyé nek Ma gyar-
 lá pos köz pont tal ki sza kí tott Lá pos vi dé -
két ölel te fel. A tar to mány – észak-
ke let tõl nyu gat és dél nyu gat nak ha lad -
va – a visói, máramarosszigeti, láposi,
nagysomkúti, avasi, szat má ri, nagy ká -
ro lyi, szilágycsehi és tasnádi ra jo nok ra
osz lott, s ezek hez két tar to má nyi alá -
ren delt sé gû vá ros, Nagy bá nya és Szat -
már né me ti csat la ko zott. A tar to mány
ne vét még 1960 elõtt Máramaros tar to -
mány név re cse rél ték, de a fen nebb jel -
zett szer ve zé si for ma 1968 feb ru ár já ig
meg ma radt.

La kos sá gá nak nem ze ti sé gi meg osz -
lá sa rop pant szí nes volt: a tör té nel mi
Máramaros, a Lá pos vi dé ke, a bük ki
(Codru) domb vi dék és az Avas te rü le -
tén fõ ként ro má nok, a Ma gya ror szág gal
ha tá ros vi dé ken a ma gya rok vol tak
több ség ben. Sok ma gyar élt még Szi-
lágycseh és Tasnád vi dé kén, de szór -
vány ban a töb bi ra jon te rü le tén is je len
vol tak. Raj tuk kí vül, fõ ként a vá ro sok -
ban, ek kor még je len tõs szá mú zsi dó -
ság, Felsõvisó kör nyé kén ru szi nok és 
a né met ség hez tar to zó cip sze rek él tek.
A Nagy ká roly kör nyé ki svá bok ról is
meg kell em lé kez ni, de több sé gük ek -

kor már egy ko ri né met anya nyelv ét a
ma gyar ral cse rél te fel.

Az 1956-os ma gyar or szá gi ese mé -
nyek it te ni ha tá sá nak meg ér té sé hez
eze ket a vi szo nyo kat fel tét le nül fi gye -
lem be kell ven nünk. Min de nek elõtt
azért, mert a ma gya rok és a ma gya rul
tu dók fõ ként a bu da pes ti rá di ót hall -
gat va köz vet le nül is ér te sül het tek az ese -
mé nyek rõl. A több ség azon ban a Bu ka -
rest irá nyí tot ta ro mán nyel vû rá di ó ra
és írott saj tó ra volt utal va, vagy ha egy -
ál ta lán rádióközelbe ke rült, és az ál lan -
dó za va rá so kat ki tud ta szûr ni, ak kor a
Sza bad Eu ró pát, il let ve Ame ri ka Hang -
ját hall gat hat ta. Per sze ha volt mer sze!
Mert ezek hall ga tá sát az ál la mi szer vek
til tot ták. Nyil ván va ló, hogy ilyen kö -
rül mé nyek kö zött a ma gya rok nak és 
a ma gya rul tu dók nak a több ség hez vi -
szo nyít va in for má ció szer zé si elõ nyük
volt. Rá dió azon ban 1956-ban, fõ ként 
a fal va kon, még ke vés volt. Ezért is ne
lep jen meg sen kit az a tény, hogy ok tó -
ber 24-tõl kezd ve az ál lam biz ton sá gi
szer vek a tar to má nyi párt ve ze tõ ség 
fe lé ren ge teg kö zös rá dió hall ga tás ról
je len tet tek.

Gheorghiu-Dej és a kö ré je cso por to -
sult Ro mán Mun kás párt ve ze tõ sé ge
kez det tõl fog va el ítél te a Bu da pes ten
ki rob bant for ra dal mat, és min den esz -
köz zel ar ra tö re ke dett, hogy azt az el -
len for ra dal mi, fa sisz ta erõk buj to ga tó
mun ká ja ered mé nye ként a ma gyar
kom mu nis ták gyen ge ke zû sé ge kö vet -
kez mé nyé nek tün tes se fel, s ezért az
úgy mond el len for ra da lom tól Ro má ni át dokumentum
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el szi ge tel je. En nek meg fe le lõ en – még
Gheorghiu-Dej ju go szlá vi ai lá to ga tá sa
ide jén – mind járt ok tó ber 24-én el fo gad -
ták azt a 20-as szá mot vi se lõ ha tá ro za -
tot, ame lyet a leg gyor sabb ütem ben,
fe lül rõl le fe lé ha lad va, elõbb a tar to má -
nyi, ezt kö ve tõ en a ra jo ni, vá ro si párt -
ak tí vá kon, majd a párt alap szer ve ze te i -
nek szint jén, úgy ne ve zett „ak tí va gyû lé -
se ken” dol goz tak fel. A párt szer ve ze tek
ez után min dent el kö vet tek, hogy a ha -
tá ro za tot a szak szer ve ze tek kel és a if jú -
sá gi szer ve ze tek kel is meg is mer tes sék,
ahol elõ re fel ké szí tett sze mé lye ken 
ke resz tül a je len lé võ ket a ro mán kom -
mu nis ták irány vo na lá nak meg fe le lõ, 
a ma gyar for ra dal mat el íté lõ ha tá ro zat -
ho za tal ra kész tes sék. Ro má ni á ban ál -
lam po li ti kai vo na lon is több ha tá ro zat
szü le tett, és ezek ál tal a közel lá tás  ja ví -
tá sát és az ipar ban új fi ze té si rend szer
be ve ze té sét cé loz ták meg. A rend õr ség
és fõ ként a Securitate pél dát lan moz gó -
sí tá sá val, em be re ik kel min den po li ti kai
és gaz da sá gi jel le gû ál lás fog la lás ról, elé -
ge det len ke dés rõl a tar to má nyi párt bi -
zott sá got fo lya ma to san ér te sí tet ték, az
pe dig az így szer zett in for má ci ót ok tó -
ber 24-tõl kezd ve no vem ber 10-ig na -
pon ta két szer, azt kö ve tõ en na pon ta
egy szer a párt köz pon ti bi zott sá gá hoz
to váb bí tot ta.

Az el sõ na pok ban az in for má ci ók
özö ne ar ról szól, hogy na gyon sok he -
lyen a ma gyar rá dió adá sát nagy cso -
por tok ban hall gat ják, és a nyert in for -
má ci ók ra ki-ki a ma ga vér mér sék le te és
po li ti kai né ze tei sze rint re a gál. Íme né -
hány ezek kö zül:

A Tasnád ra jo ni Dobrán egy Neu-
man ne vû volt ki sa já tí tott föld bir to kos
la ká sán ok tó ber 24-én 30-40 em ber
együtt hall gat ta a pes ti rá dió hí re it,
majd a há zi gaz da a fel ke lés oka it ab ban
vél te fel fe dez ni, hogy a ma gyar kor -
mány, a ro mán hoz ha son ló an, túl ma -
gas ter he ket rótt a la kos ság ra. Vé le mé -
nye sze rint „a pa raszt ság nak a ter mény-
be szol gál ta tást és az adó fi ze tést itt sem
kel le ne tel je sí te nie, és fel kel le ne lá -
zad nia”. A fa lu be li e ket egy ben ar ra
buz dí tot ta, hogy a be szol gál ta tá sok és
az õszi ve tés el vég zé sét el len õr zõ ide -

ge ne ket ûz zék ki a fal vak ból! Ugyan -
ezen a na pon Nagy ká roly ban a ke vés
lisz tért sor ban ál ló asszo nyok és fér fi ak
ki je len tik, hogy „ne künk is azt kel le ne
ten nünk, mint a ma gyar or szá gi ak nak”,
egy a Szov jet uni ó ból a há bo rú utá ni
de por tá lás ból ha za tért sze mély pe dig
ki je len tet te: „min den kom mu nis tát
egy-egy póz ná ra akasz ta nék fel!”

Az egy nap pal ké sõb bi je len té sek -
ben Máramarosszigeten, Nagysomkúton,
Papbikón, Nagy bá nyán és a Szat már né -
me ti mel let ti Óvá ri ban el hang zott fe -
nye ge té sek rõl ol vas ha tunk. Ez utób bi
he lyen egy fa lu si asszony a nép ta nács -
nál ta lált ra jo ni párt ak ti vis ták elõtt je -
len ti ki: „Ha még to vább is a ter mény -
be szol gál ta tást fog já tok erõl tet ni, mi is
úgy te szünk, mint a bu da pes ti ek!”

Ok tó ber 26-án a nagy bá nyai szál-
 lí tá si vál la lat nál egy cso port párt tag
mun kás ar ról be szélt, hogy „…elérke-
zett az ide je, hogy mi is fel kel jünk, és
egyes elv tár sa kon revanst vegyünk!”
A fernezelyi ólom ko hó, a nagy bá nyai volt
Phönix (ek ko ri ne vén Gh. Gheorghiu-
Dej Vegy ipa ri Kom bi nát) és a szat má ri
Unió mun ká sai, va la mint a nagy bá nyai
és máramarosszigeti kór ház or vo sai fi -
ze té sük mi att elé ge det le nek.

Ok tó ber vé gén Koltóról je len tet ték,
hogy es tén ként, fõ ként fi a ta lok, az ot ta -
ni szö vet ke zet iro dá já ban a rá dió kö rül
gyûl nek össze, a hí re ket kö ve tõ en pe -
dig a ma gyar or szá gi for ra da lom mel lett
nyi lat koz nak, és „fel té te le zik, hogy az
rö vi de sen ide hoz zánk is át csap, és 
a je len le gi kor mányt meg dön tik”. Kõ-
várberencén (Berinþa) is a fa lu si párt bi -
zott ság tit ká rát és a nép ta nács el nö két
az zal fe nye ge tik, hogy „…nektek még
van egy he te tek, s az tán vé ge tek lesz!”

A kö zös rá dió hall ga tá sok ezt kö ve -
tõ en is rend sze re sek vol tak. A tar to má -
nyi Securitate je len té se i bõl is me re tes,
hogy a Tasnád ra jo ni Áko son a re for -
má tus lel kész az ima ház ban, egy há zi
éne kek ta nu lá sa ürü gyén gyûj ti össze 
a hí ve ket, ahol az tán na pon ta a pes ti
rá dió hall ga tá sa és a hí rek kom men tá -
lá sa fo lyik.

No vem ber el se jén a Nagy bá nyai
Tech ni kai Kö zép is ko la di ák ja i ról je len -92
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tik, hogy a ma gyar for ra da lom ese mé -
nye i rõl szól va „…a né pi de mok rá ci á ról
és a szov jet csa pa tok ról el len sé ges ér -
zü let tel be szél tek”, ki fe jez ve, hogy
„…tennünk kell va la mit, hogy a szov jet
csa pa tok tól meg sza ba dul junk, és jobb
éle tet él jünk!” Misztbányán a bá nyá -
szok, Máramarosszigeten a he lyi ipa ri
vál la lat mun ká sai a fris sen be ve ze tett
fi ze té si rend szer igaz ság ta lan sá gá ról,
to vább ra is a fi ze té sek ala csony szint jé -
rõl be szél nek. Má sok ki je len tik, hogy
azok az in téz ke dé sek, ame lye ket a fi ze -
té sek ren de zé se ér de ké ben ok tó ber vé -
gén Ro má ni á ban fo ga na to sí tot tak, nem
egye bek por hin tés nél, ami nek az volt 
a cél ja, hogy az elé ge det len mun ká sok
egy sé gét meg bont sák. A je len té sek
meg fo gal ma zói ugyan ak kor hang sú -
lyoz zák, hogy „…a rend sze rünk kel
szem ben el len sé ges ele mek azt hir de -
tik, hogy az ese mé nyek Len gye lor szág -
ban kez dõd tek, át csap tak Ma gyar or -
szág te rü le té re, ezek a lá vá hoz ha son -
ló ak, amit nem le het meg akasz ta ni, és
a töb bi né pi de mok ra ti kus or szá gon is
át fog öm le ni”.

A tar to mány la ko sa i nak elé ge det -
len sé ge a no vem ber 4-ei szov jet tá ma -
dás után is még hosszú ide ig el tar tott.
A tá ma dást a ro má nok és ma gya rok
több sé ge el ítél te és meg bé lye gez te. Az
avasi Komorzán, a máramarosi Falusu-
gatag és a kõvárvidéki Vár al ja (Vãrai)
la kói még a hó nap vé gén is szem be -
száll tak a ter mény be szol gál ta tást  szor -
gal ma zó ak ti vis ták kal. A fernezelyi
mun ká sok no vem ber 26-án is iga zat
ad nak azon kol lé gá juk nak, aki a Scân-
teia köz pon ti párt lap ban meg je lent ké -
pe ket és kom men tá ro kat ha zu gok nak
nyil vá ní tot ta, mond ván, „…a ma gyar -
or szá gi gyer me ke ket és asszo nyo kat
nem a for ra dal má rok, ha nem a szov jet
ka to nák lõt ték ha lom ra!”

Az ilyen és ha son ló nyi lat ko za tok
özö né nek to váb bi fel so ro lá sa he lyett 
a ko ráb ban tör tént konk rét ese mé nyek
rö vid is mer te té sé hez ka nya ro dunk
vissza.

Már ed dig is szó volt ar ról, hogy 
a ro mán köz pon ti párt szer vek ha tá ro -
za ta ér tel mé ben a ma gyar for ra da lom

el íté lé se cél já ból szé les kö rû pro pa gan -
da folyt. Szin te min den gyár ban vagy
te le pü lé sen a gyû lé sek so ka sá gát szer -
vez ték. Az eze ken va ló meg je le nés, de
fõ ként az el íté lõ nyi lat ko za tok el fo ga -
dá sa el len a Szatmár ra jo ni fi a ta lok 
tö me ge sen til ta koz tak. Már ok tó ber 26-
án a párt köz pon ti bi zott sá gá hoz kül -
dött je len té sük ben a tar to má nyi szer -
vek ar ról szól nak, hogy a fi a ta lok Sza-
mostelken, Dobán, de más fal vak ban 
is a gyû lé se ken passzí vak, nem le het
be lõ lük el íté lõ nyi lat ko za tot ki pré sel ni.
A ha tár men ti Pe tén pe dig sok fi a tal a
gyû lé sen va ló meg je le nés he lyett en nek
meg tar tá sát, a ki je lölt épü let elõt ti han -
gos ének lés sel, fütty szó val és ke rék pár -
ja ik csen gõ i nek csen ge té sé vel tet te 
le he tet len né, az oda igyek võ ket pe dig
vissza tar tot ta, mert ott úgy mond „csak
ha zug sá go kat mon da nak”.

No vem ber el sõ nap ja i ban a nagy bá -
nyai köz üze mek szak szer ve zet ének 
el nö ke a ma gyar or szá gi hely zet tel kap -
cso la tos párt ha tá ro zat ok fel dol go zá sát
ta gad ta meg. Ki je len tet te: „…ezt nem
te szi, még ha fej be lö vik is, mert ez
[már mint a for ra da lom] a túl ol da li test -
vé re ink dol ga, és a ma gyar test vé re ink
orosz el le ne sek.” Ezt kö ve tõ en Er dõ ara -
nyo son (Arieºu de Pãdure), Nagy fen tõ -
sön és más hol is a párt tag ok és tiszt ség -
vi se lõk meg ta gad ták a gyû lé se ken va ló
rész vé telt. A szem be sze gü lés, de ta lán
a bi zony ta lan ság olya no kat is ha tal má -
ba ke rí tett, aki ket ko ráb ban párt is ko -
lák ba irá nyí tot tak, ezek ugyan is nem
utaz tak el.

Mi e lõtt az el len ál lás kü lön bö zõ for -
má it to vább bon col gat nánk, le kell szö -
gez nünk, hogy ezek több nyi re egyé ni
kez de mé nye zé sek és ál lás fog la lás ok
ered mé nyei. A ro mán po li ti kai el len -
zék és az ér tel mi sé gi ek a kez de ti bi -
zony ta lan ság után úgy vél ték, hogy
még nem ér ke zett el an nak az ide je,
hogy „…a ma gyar or szá gi ese mé nyek -
hez ha son ló tet tek hez fo lya mod nánk.
Amíg a kül sõ ese mé nyek nem te rem tik
meg a ked ve zõ fel té te le ket a ha son ló
cse le ke de tek ki rob ban tá sá ra, szük ség -
te len és nagy hi ba vol na, hogy ér dem -
te le nül bár mi lyen ál do za tot hoz zunk. dokumentum
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Mind ad dig, amig a ked ve zõ fel té te lek
meg nem te rem tõd nek, tü rel me sek nek
kell len nünk, és ad dig ké szü lõd nünk
kell!” Az idé zett meg ál la pí tás Moº
Valernek a szá já ból hang zott el, akit 
a tar to má nyi párt bi zott ság nak je len tõ
ál lam biz ton sá gi szer vek a szat már né -
me ti „ro mán re ak ció egyik be fo lyá sos
tag ja ként” jel le mez nek. És még azt is
hoz zá fû zik: „…a tar to mány más ra jon -
já ban is a ro mán re ak ció más kép vi se -
lõi is ha son ló né ze te ket val la nak.”

En nek el le né re, fõ ként a ma gyar ság
kö ré ben, lép ten-nyo mon ta lál ko zunk
az el len ál lás kü lön bö zõ for má i val.
Ezek kö zé min de nek elõtt a szó ró lap ok
(röpcék) vagy az épü le tek fa lá ra írt
vagy ra gasz tott jel mon dat ok so ka sá gát
so rol hat nók. Ilyen ak ci ó val elõ ször 
Fel sõ bá nyán ta lál ko zunk, ahol ok tó ber
27-rõl 28-ra vir ra dó éj sza ka is me ret len
tet te sek a sport ott hon nak, a vas út ál lo -
más nak és egyéb hely sé gek nek a fa lá ra
„Le a disz nó kom mu nis ták kal!”, vagy
„Ki a kom mu nis ták kal!” szö ve gû fel ira -
to kat ír tak kré tá val. Fel sõ bá nyán ha -
son ló fel irat ok no vem ber he te di kén,
nyol ca di kán és ki len ce di kén is meg je -
len tek. Egy éj sza ká val ké sõbb Szat már -
né me ti ut cá i ról „Oro szok, ta ka rod ja tok
ha za!” szö ve gû fel ira to kat je len tet tek.
Ugyan csak Szatmáron, egy nap pal 
ko ráb ban, az Unió üze mek kö rül, a pos -
ta lá dák ban kéz zel írott röp cé du lá kat ta -
lál tak, me lye ken ilyen szö ve gek vol tak
ol vas ha tók: „Kom mu nis ták, fel a ke zek -
kel! Ad já tok meg ma ga to kat!”, vagy „A fi -
a tal ság gyõz ni fog, Jöjj, test vér, ve lünk!”
A szat má ri til ta ko zá sok bi zarr for má ja
volt az az eset is, mely no vem ber he te -
di ké re virradólag tör tént. A szov jet hõ -
sök fõ té ri em lék mû ve elé is me ret le nek
hat dög lött pat kányt te rí tet tek ki.
Ugyan csak Szatmáron, no vem ber 25-én
az Eminescu ut cá ban ta lál tak röp ira to -
kat, ame lye ken ilyen jel sza vak vol tak
ol vas ha tók: „Ro má nok! Ne hul las sá tok
vé re te ket ide gen ér de ke kért!”;  „Ro má -
nia ha tá rai ke let fe lé a Dnyesz ter, dé len
a Du na, észa kon a Ti sza, nyu ga ton pe -
dig a mos ta ni ha tá rok. Egyet len be csü -
le tes ro mán nak sincs mit ke res nie e 
ha tá ro kon kí vül!”; és „Egyet len li ter kõ -

ola jat, egyet len mé ter fát, egyet len
szem bú zát és egyet len gramm urá ni u -
mot sem ke let fe lé!”

Nagy bá nyá ról ha son ló ak ci ók no -
vem ber 23-a és 24-e éj je lé rõl is me re te -
sek. Itt a ko ráb bi Phönix üzem te rü le -
tén a kü lön bö zõ ter me lé si csar no kok és
a WC-k hát só fa la in „Le a kom mu nis -
ták kal!” és más, kéz zel írott fel irat ok
vol tak ol vas ha tók. Az üzem te rü le tén
eh hez ha son lók no vem ber 30-án is meg -
je len tek, de ek kor már „Ha za az oro -
szok kal!”, „Le a Ro mán Mun kás párt tal!”
szö ve gek rõl szól nak a tu dó sí tá sok. Fél
hó nap pal ko ráb ban, ugyan csak Nagy bá -
nyán több ut ca há za i nak a fa lán és a
ka pu kon a haj da ni Nem ze ti Pa raszt párt
vá lasz tá si je lét, a sze met áb rá zo ló, ce -
ru zá val raj zolt és fel ra gasz tott pa pír da -
ra bo kat ta lál tak. Egy nap pal ko ráb ban 
a szom szé dos Felsõtótfalut át sze lõ or -
szág út asz falt ján több he lyen is fe hér
kré tá val írott „Le a kom mu nis ták kal!”
szö veg volt ol vas ha tó.

A Nagy ká rolyt öve zõ fal vak ban
ilyen fel irat ok már ko ráb ban meg je len -
tek. A me zõ te re mi mi lí cia épü le té nek
fa lá ra ra gasz tott fel hí vá son „Mos tan tól
vé ge a kol lek tív gaz da ság nak!” volt ol -
vas ha tó. Más nap ugyan csak a me zõ te re -
mi pos ta hi va tal fa lá ra ke rül tek ha son ló
tar tal mú, ma gyar nyel vû fel irat ok. No -
vem ber 4-én Magyarcsaholyon kré tá val,
ma gyar nyel ven írott, kö zel 60 da rab 
pa pír sze le tet ra gasz tot tak a ka puk ra és
ház fa lak ra, me lye ken ez volt ol vas ha tó:
„Test vé rek! Har col ja tok a kom mu nis -
ták el len!” Már de cem ber 12-ét ír tak,
ami kor az avasi Kõszegremetén a ko rán
ke lõk ezt ol vas hat ták: „Le a kom mu nis -
ták kal! Él jen a sza bad Ma gyar or szág!”
Szin tén a kom mu nis ták el le ni gyû lö let
tük rö zõ dik azo kon a tasnádi, kéz zel
pa pír ra, fe ke te ce ru zá val írott fel hí vá -
so kon is, ame lye ket de cem ber 15-én,
16-án és a kö vet ke zõ na po kon a ra jo ni
nép ta nács és más épü le tek fa lá ra ra -
gasz tot tak Nagymajtény ut cá in. A no -
vem ber 24-ét kö ve tõ éj je len egy fér fi az 
ut cán több ször is ezt ki ál tot ta: „Él jen 
a ki rály! Él jen a for ra da lom!” Ha son ló
jel le gû til ta ko zá sok a kö vet ke zõ, 1957-
es év el sõ hó nap ja i ban is elõ for dul tak.94
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Ez év már ci u sá ban a tar to má nyi párt bi -
zott ság rend kí vü li ülé sén a bel ügyi szer -
vek mun ká ját ele mez ték, és a Nagy ká -
roly ra jo ni párt bi zott ság el sõ tit ká ra
még min dig ar ról be szélt, hogy az osz -
tály el len ség a ra jon egyik gép- és trak -
tor ál lo má sa épü le té nek aj ta já ra párt el -
le nes fel ira tot ragasztott.

Ed dig fõ ként a név te len ség ta kar ta
ese mé nyek rõl, je len sé gek rõl szól tunk.
A ma gyar or szá gi ’56-os ese mé nyek 
ha tá sá ra azon ban so kan sze mé lye sen 
is til ta koz tak, és a ro má ni ai rend szer
el len iz gat tak.

A Szat már né me ti és Nagy ká roly kö -
zöt ti ro mán telepesfaluban, Pa u li nán
még ok tó ber 29-én egy Bled Ioan ne vû
IMSZ-tag tag köny ve vissza adá sá val til -
ta ko zott a szov jet csa pa tok ko ráb bi ut -
cai öl dök lé sei el len. Hal mi ban, ha son -
ló okok mi att, Doros Vasile a párt tag -
köny vét dob ta oda a köz sé gi párt bi zott -
ság tit kár nõ jé nek.

Na gyon sok he lyen a ter mény be -
szol gál ta tás el len nem csak til ta koz tak,
ha nem bal tá val ûz ték ki ud va ruk ról a
párt em be re it. Ok tó ber vé gén Batizon,
no vem ber 7-én Kápolnokon és más fal -
vak ban is ha son ló ese tek tör tén tek. Az
Avas ra jo ni Ta más vár al ján (az egy ko ri
ugocsai fa lu ban) no vem ber 17-én egy
el len sze gü lõ asszonyt már há rom ha tár -
õr ka to na is tá mo ga tott. Ami kor a Daró-
czi-portán a gazd asszony el len sze gü lé se
te tõ fok ára há gott, ak kor ér ke zett a ház
elé Nagy vá rad ról az a te her au tó, ame lyi -
ken a kö zel ben lé võ ha tár õr lak ta nyá ra 
a ka to nák új fel sze re lé sét szál lí tot ták.
Hal la tá ra az au tó ról há rom ka to na ug -
rott le, és a be szol gál ta tást erõl te tõ ket 
az ud var ról ki ûz ték, ki je lent ve, hogy
„más be gyûj tõk a mi szü le ink kel bán -
nak ha son ló an”. A hely be li tiszt vi se lõt
pe dig meg fe nye get ték, mond ván: „Ma
még a nép ta nács al kal ma zott ja, de hol -
nap már nem lesz az!”

Több olyan sze mély rõl is van je len -
tés, aki nek egy-két po hár ital el fo gyasz -
tá sa után eredt meg a nyel ve, és a kö rü -
löt tük lé võ ket nyil vá no san a ro mán
rend szer meg dön té sé re szó lí tot ta fel.
Kö zé jük tar to zott az a bu ka res ti il le tõ -
sé gû, ide ig le ne sen Nagysomkúton dol -

go zó kõ mû ves, aki no vem ber 2-án né -
pes tö meg elõtt ki ál tot ta: „Gyer tek, pa -
rasz tok, ra gad ja tok fegy vert, mert for ra -
da lom van! Mi ért en ged né tek, hogy
ga bo na ter mé se te ket a be gyûj tõk el vi -
gyék?” Lá zí tá sért õt a hely be li mi li cis -
ták tar tóz tat ták le. 

Ok tó ber vé gén Csedregben, Batiz-
gombáson, Dobán és a Decebal ne vet
vi se lõ telepesfaluban a még ma gán gaz -
dák a me zõ gaz da sá gi tár su lá sok és 
a kol lek tí vek te rü le té be be ke be le zett
föld je ik vissza adá sát kö ve tel ték. Túrtere-
besen még ok tó ber 27-én több, ko ráb -
ban szö vet ke zet be kényszerített gaz da
ar ról ta nács ko zott, hogy az ot ta ni „kö -
zös gaz da sá got fel kel le ne szá mol ni,
még mi e lõtt a fel ke lés a mi or szá gun kat
is el ér né”. Két nap pal ké sõbb az avasi
Kõszegremetén Do hi Já nos szö vet ke ze -
ti pa raszt aján lot ta, hogy a rak tá ron 
lé võ évi ter mést tel jes egé szé ben osz-
szák ki a ta gok kö zött, mert ha a gaz da -
sá got fel szá mol ják, a ga bo nát át kell
majd ad ni a szov jet ka to nák nak, akik
Ma gya ror szág ról ki vo nul nak. A Lá pos-
me den cei Ko hó pa ta kon (Cufoaia) no -
vem ber 25-én köz gyû lé sen dön töt ték el
a szö vet ke zet fel osz la tá sát, majd 28-án
több gaz da a ko ráb ban a kö zös be be vitt
ál la to kat ha za vit te. Az ügy ké sõb bi
foly ta tá sa ként a tar to má nyi ügyész ség
nyolc sze mélyt kül dött bí ró ság elé,
akik a szö vet ke zet nek 7692 lej ér té kû
kárt okoz tak.

A tél kö ze led té vel, no vem ber 10-én
Szaniszlón 60-70 sze mély szer ve zet ten
és min den en ge dély nél kül ment az er -
dõ be tû zi fát vág ni, mert az ál la mi szer -
vek a té li fa szük ség let biz to sí tá sá ról
nem gon dos kod tak.

A köz lés re ke rü lõ je len té sek más jel -
le gû kez de mé nye zés rõl is be szá mol nak.

Szatmáron a ró mai ka to li kus pa pok
nagy tö me gek moz gó sí tá sát ké szí tet ték
elõ, és a be bör tön zött gö rög ka to li kus
pa pok ki sza ba dí tá sa ér de ké ben nyo -
mást kí sé rel tek gya ko rol ni a ha ta lom ra
az ál tal, hogy ok tó ber 28-ára, Krisz tus
Ki rály ün ne pe al kal má val Szat már né -
me ti ben imá ra hív ták a tö me ge ket, és 
a fe szült ség fo ko zá sa ré vén igye kez tek
hit test vé re ik vé del mé re len ni. dokumentum
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A szat már né me ti bör tön ben õr zött
ra bok a ma gyar or szá gi ese mé nyek rõl
ér te sül ve ok tó ber 27-én az en ge del -
mes sé get meg ta gad ták.

Fõ ként Szatmár ra jon te rü le tén vált
gya kor lat tá az a til ta ko zá si for ma, hogy
a fal vak ba ki kül dött párt ak ti vis tá kat te -
le fo non Szatmárra, a párt bi zott ság hoz
ren del jék, s ez ál tal eze ket gyû lölt te vé -
keny sé gük meg sza kí tá sá ra kész tes sék.
Ezt in kább ok tó ber utol só nap ja i ban
tet ték. Utóbb no vem ber ben már in kább
te le fo non tör té nõ meg fé lem lí té sük rõl
ta lál ni ada to kat.

Ezek nél nyíl tab ban lép tek fel azok
a mun ká sok, akik a Szinérváralja és
Avasújváros kö zöt ti or szág út fel újí tá -
sán dol goz tak Mi vel már két hó nap ja
nem kap ták meg fi ze té sü ket, az itt dol go -
zó 47 mun kás ok tó ber 30-án be szün tet te
a mun kát, az utat el tor la szol ta, és az
egyik te her au tó so fõr jé vel a ra jon köz -
pont ba, Avasfelsõfaluba (Negreºti) vi tet -
ték ma gu kat, ahol ki je len tet ték: „…ha
most sem fi zet nek, mi is úgy fo gunk cse -
le ked ni, mint a ma gyar or szá gi ak!”

A szov jet el le nes han gu lat fo ko zó -
dá sá ra vet fényt an nak a 12 magyar-
berkeszi ta nu ló nak az ese te, akik 1956
de cem be ré nek kö ze pén az is ko lá ban az
orosz nyelv ta nu lá sát meg ta gad ták.

A tar to mány szék he lyén, Nagy bá -
nyán a leg me ré szeb bek azok az el len ál -
lók vol tak, akik no vem ber 6-án éj jel a
tar to má nyi párt bi zott ság, a tar to má nyi
nép ta nács, a vas út ál lo más és más ál la -
mi szer vek te le fon ká be le it igye kez tek
el vág ni és ez zel pá ni kot kel te ni. Ter vük
ugyan csak rész ben si ke rült, mert egye -
dül a tar to má nyi Securitate vo na la it tud -
ták idõ ben el vág ni, de az ál lam ha tal mi
szer vek nél a ri a da lom így is tel jes volt.
Amint hosszas ki vizs gá lás után ki de -
rült, ezt az ak ci ót a „Kor mány zó nak”
ne ve zett Popescu-csoport igye ke zett
vég re haj ta ni, akik kö zül szer vez ke dé -
sük és a te le fon ve ze ték si ke res el vá gá sa
mi att a ko lozs vá ri ka to nai tör vény szék –
az 1956 Er dély ben. Po li ti kai el ítél tek
élet raj zi adat tá ra 1956–1965 cím mel
2006-ban meg je lent kö tet sze rint – a fõ -
vád lot tat, Pop Vir gilt má sod fo kon 25
év re, Rácz Sán dort 20, Pop Ioant 18,

Sipos Györ gyöt 16, Tomoiaga Nechitát
8 és Pop Victort 7 év re, Bo tos Valeria
telefonistát pe dig, aki tu dott az ak ci ó -
ról, de azt je len te ni „el fe lej tet te”, „csu -
pán” 2 évi sza bad ság vesz tés re ítél tek.

A fen ti cso port el íté lé sét köz lõ for rá -
sunk alap ján is me re tes, hogy a tar to -
mány ban a ma gyar or szá gi for ra da lom
ha tá sá ra az Avas ban Avasújváros, Avas-
felsõfalu és Vám fa lu kör ze té ben „ma -
gyar min tá ra lét re ho zott”, 18 sze mély bõl
ál ló össze es kü võ, rend szer el le nes cso -
port szer ve zõ dött, ame lyet ve ze tõ jé rõl
„Botoº cso port ként” is mer a szak iro da -
lom. Ezt a cso por tot 1957 no vem be re és
1958 jú ni u sa kö zött gön gyö lí tet ték fel.
Ve ze tõ jét, Bo tos Jó zse fet elõbb ha lál ra,
utóbb élet fogy tig la ni bör tön re ítél tek. 
A cso port tag jai Ba dar Sán dor, Bartha
Lász ló, Bod nár La jos, Chindrici Petru,
Ciorba Vasile, De me ter Mi hály, De me ter
Sán dor, Elek Já nos, Ieremia Gheorghe,
Kiss György, Lohán Pál, Madák Já nos,
Ma li Gé za, Nonn Gyu la, Osváth Fe renc,
Sán dor An tal, Sán dor Gá bor, Somlyai 
Já nos és Ta más Já nos vol tak. Õket 8 és
20 év kö zöt ti sza bad ság vesz tés re ítél ték.
Fel je len tés el mu lasz tá sa vád já val újabb
6 sze mélyt kap csol tak a cso port hoz. Kö -
zü lük Nagy Ist ván 10 évet, Né met Kár -
oly pe dig 4 évet ka pott.

Ez utób bi cso port ról a nagy bá nyai
le vél tá ri for rá sok nem tar tal maz nak
ada to kat. Vi szont szó van egy a bá nyá -
szat ban hasz nált rob ba nó anyag ti tok -
za tos el tû né sé rõl, amit 1956. ok tó ber
29-én a Nagy bá nyá ról Erzsébetbányára
tar tó te her au tó ról lop tak el. Mint egy 20
rúd astralit tûnt el. Emi att a tar to má nyi
bel biz ton sá gi szer vek és a tar to má nyi
párt bi zott ság is rob ban tá sok tól ret te -
gett. A szá lak Kapnikbányára ve zet tek,
de a tet te se ket nem si ke rült fel de rí te ni.
A kapniki bá nyá szok ra nem ok nél kül
gya na kod tak, mert a fi ze té sük kel elé ge -
det len bá nyá szok egy ré sze még de -
cem ber 11-én is tett le ge sen lé pett fel a
bá nya vál la lat igaz ga tó ja el len, akit áju -
lá sig tör tént meg ve re té se után az ott
dol go zó mun ka szol gá la tos ka to nák
men tet tek a kór ház ba. Az eset tel kap -
cso la tos ki vizs gá lást és en nek ered mé -
nyét nem is mer jük.96
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Az ál ta lá nos hely zet pon to sabb
meg ér té se ér de ké ben le kell szö gez nünk,
hogy a ma gyar or szá gi 1956-os ese mé -
nyek kel kap cso la tos ro má ni ai párt- és
ál lam po li ti kai ha tá ro za tok el fo ga dá sa
után Nagy bá nya tar to mány te rü le tén is
ar ra fel ké szí tett sze mé lyek hí resz te lé se
sze rint a pes ti egye te mi hall ga tók 16
pon tos kö ve te lé sei alap ján, a for ra da -
lom ered mé nye ként a ma gyar re van sis -
ták (Észak-)Erdélynek Ma gya ror szág -
hoz va ló vissza csa to lá sát is na pi rend re
tûz ték. Az er dé lyi ro má nok és ma gya -
rok kö zöt ti el len té tek szí tá sá nak ér de -
ké ben ezek a hí resz te lé sek szé les kör -
ben ter jed tek, és fõ ként a bá nyá szok
kö ré ben akad tak is olya nok, akik e hí -
resz te lé sek hal la tán a for ra dal má ro kat
el ítél ték. A la kos ság több sé ge azon ban
eze ket a rossz hi sze mû hí resz te lõ ket íté -
li el, és a gyá ri mun ká sok, bá nyá szok,
de a pa rasz tok túl nyo mó több sé ge is
üd vöz li a for ra dal mat, en nek kö ve te lé -
se it és ered mé nye it magukéiknak ér zik.
A for ra da lom mal szem be ni bu ka res ti
ál lás fog la lást, majd a szov jet csa pa tok
fegy ve res be avat ko zá sát mind töb ben
íté lik el. A ha zai rá di ó ban és saj tó ban
kö zölt hi va ta los ál lás fog la lást meg ha -
zud tol ják és dõ re ség nek nyil vá nít ják.
Párt tag ok és pár ton kí vü li ek a ro má ni ai
új fi ze tés ren de zést, az élel mi sze rek kel
és egyéb köz szük ség le ti cik kek kel va ló
el lá tás ban be állt ja vu lást is a ma gyar or -
szá gi ese mé nyek egye nes kö vet kez mé -
nye ként köny ve lik el. A ma gyar test vé -
rek kel va ló együtt ér zés fõ ként a Szat-
márhoz kö ze li ha tár men ti fal vak ban
volt ta pasz tal ha tó. No vem ber 4-e után
pe dig a szov jet ka to nai be avat ko zás 
el íté lé sé vel kap cso la tos ál lás fog la lá so -
kat ro mán, ru szin és zsi dó kö zös sé gek
vagy sze mé lyek is han goz tat ták. S ez
az ál lás fog la lás a szov jet csa pa tok nak
Ro má nia te rü le té rõl va ló ki vo ná sát tar -
tal ma zó kö ve te lé sek meg fo gal ma zá sá -
ban csú cso so dott ki.

A tar to má nyi Securitate ál tal fel ter -
jesz tett je len té sek ben sok kó sza hír ter -
je dé sé rõl is szó van. Ezek köz zé tar toz -
nak a nyu ga ti fegy ve res se gít ség vá rá -
sá val és meg in du lá sá val össze füg gõ 
hí resz te lé sek. És ami kor az el len ál ló

fegy ve res ma gyar cso por tok tér vesz té -
sé rõl hal la nak, még ak kor is el hang zik:
„Nincs baj, Cse pel el len áll! A for ra dal -
mat, ha most le ve rik is, a jö võ ben az
iga zak fog nak gyõz ni, és kö zöt tük mi is
ott le szünk!”

A té má val kap cso la tos je len té sek 
és ko ra be li ér té ke lé sek tel jes meg is mer -
te té se ér de ké ben az egész tény anyag
ro mán nyel vû ere de ti vál to za tá nak és
ma gyar nyel vû for dí tá sá nak köz lé se
elõ ké szü let ben van.

Do ku men tu mok
1. [1956. ok tó ber 24., es te 9 óra] 

A Ro mán Mun kás párt Nagy bá nya tar -
to má nyi bi zott sá gá nak je len té se a köz -
pon ti bi zott ság hoz

A bu da pes ti hu li gán ak ci ók ról az
em be rek több sé ge és fõ ként a párt tag ok
több sé ge tu do mást szer zett, be szél ge té -
se ik ben eze ket a hu li gán cse le ke de te ket
el íté lik, és azt kér de zik, ho gyan tör tén -
he tett meg, hogy a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság párt- és ál la mi szer vei éber sé ge
ennyi re el tom pul ha tott.

Mind ezek mel lett gyak ran meg tör té -
nik, hogy egyes nyil vá nos he lye ken az
ot ta ni ese mé nyek kel kap cso lat ban or -
szá gunk el le ni ten den ci ó zus és so vén
ki je len té sek is el hang za nak.

Nagy bá nyán pél dá ul azt han goz tat -
ják, hogy még a II. vi lág há bo rú után
Sztá lin nem volt ké pes Er délyt Ro má nia
és Ma gyar or szág kö zött igaz sá go san fel -
osz ta ni, és most a ma gyar or szá gi és 
ro má ni ai kül dött sé gek ezért vol tak Ju -
go szlá vi á ban Ti tó nál, hogy Er délyt igaz -
sá go san új ra osszák.

Ugyan ak kor azt is han goz tat ják,
hogy a hu li gán ban dák szer ve zé sé ben
Ti tó nak is ben ne van a ke ze. Te szi ezt
az zal a cél lal, hogy a la ko sok kö zött 
el len té tet szít son, és ez in dok le gyen Er -
dély új ra fel osz tás ára.

Ha son ló men de mon dá kat Avas ra -
jon te rü le tén is hal la ni le he tett.

A Tasnád ra jo ni Dob ra köz ség ben
egy Naiman ne vû ki sa já tí tott föld bir to -
kos ok tó ber 24-én 30–40 pol gárt a sa ját
há zá ba gyûj tött, és ott a bu da pes ti rá dió dokumentum
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hall ga tá sa és kom men tá lá sa után azt 
a kö vet kez te tést von ta le, hogy ott ezek
az ese mé nyek azért tör tén tek, mert a
ma gyar kor mány, akár csak a ha zai, túl
nagy ter he ket rótt az em be rek re, és itt
az adó kat és az ál lam nak tör té nõ ter -
mény be szol gál ta tást érin tet te: a pa rasz -
tok nak ná lunk sem kel le ne az adó fi ze -
tés nek és ter mény be szol gál ta tás nak ele -
get ten ni ük, és fel kel le ne lá zad ni uk,
mert ak kor a kor mány nak a be szol gál -
ta tá so kat el kel le ne tö röl nie. A je len vol -
ta kat ugyan ak kor ar ra biz tat ta, hogy a
ve tés és ter mény be szol gál ta tás irá nyí tá -
sá ra kül dött ide gen cso por to kat a fa lu -
ból ker ges sék el.

Ve le szem ben in téz ke dé sek tör tén tek,
és mint lá zí tót a tör vény elé ál lí tot ták.

Nagy ká roly ban, a lisz tért sor ban ál -
lók kö zött az egyik asszony azt kezd te
mon da ni, hogy „most ne künk is azt kel -
le ne ten nünk, mint amit Ma gya ror szá -
gon is tet tek, és ne áll junk sor ban né -
hány gramm nyi lisz tért”. Ugyan eb ben 
a cso port ban bi zo nyos Lász ló Ist ván
(volt szálasista ve zér) azt mond ta, hogy
„el ér ke zett az idõ, és min den út nak vé -
ge van egy szer!” Ami bõl ar ra le he tett
kö vet kez tet ni, hogy Ma gya ror szá gon a
né pi de mok rá ci á nak vé ge van. Ugyan -
csak Nagy ká roly ban egy Pozma ne vû
ku lák (akit a Szov jet uni ó ba is de por tál -
tak) nyil vá no san ki je len tet te, hogy „ha
a dol gok az õ be lá tá sa sze rint tör tén -
nek, min den kom mu nis tát lám pa osz -
lop ra kell fel akasz ta ni”.

Ha son ló an egy Aizele ne vû pol gár
(aki a kö zel múlt ban Bu da pes ten volt 
lá to ga tó ban) ki je len tet te, hogy az ot ta ni
lá za dók bu ták és sza ma rak, mert ott az
éle lem és egyéb fo gyasz tá si cik kek bõ ven
van nak és ol csók. Ugyan ak kor ten den ci -
ó zu san meg kér dez te: „mit te gye nek ak -
kor a ro má ni ai mun ká sok és pa rasz tok,
ha ama zok nak jo guk van a fel ke lés re?”

Ro mán Or szá gos Le vél tár Márama-
ros me gyei Hi va ta la (a to váb bi ak ban
ROLMMH), a Ro mán Kom mu nis ta Párt
Tar to má nyi Bi zott sá gá nak Le vél tá ra (a
to váb bi ak ban RKP TB le vél tár) 922-es
lel tár, 15/1956. szám 1–2.2.

2. [Kel te zet len. 1956. ok tó ber 25.
kö rül, Nagy bá nya] A tar to má nyi Secu-
ritate je len té se a Ro mán Mun kás párt hoz
a poz nañi és bu da pes ti ese mé nyek nek
Nagy bá nya tar to mány te rü le tén tör tént
kom men tá lá sá ról

A poz na ñi és a mos ta ni bu da pes ti
ese mé nye ket Nagy bá nya tar to mány
egész te rü le té nek la kos sá ga kö zel rõl és
nagy ér dek lõ dés sel fi gyel te.

A be csü le tes em be rek egé szen más -
ként, a na ci o na lis ta, so vén és el len sé -
ges sze mé lyek hez ké pest. […]

A rend szer rel szem ben el len sé ges
ro mán na ci o na lis ta ele mek a poz na ñi
fel ke lõk kel, úgy szin tén a mos ta ni bu da -
pes ti ek kel szo li dá ri sak, az ese mé nye ket
di csé rik, és úgy te kin tik mint a né pi de -
mok ra ti kus ál la mok nak a szo ci a liz mus
meg va ló sí tá sá ra irá nyu ló po li ti ká já nak
ku dar cát.

Így ér té kel ték és kom men tál ták az
ese mé nye ket azok a na ci o na lis ta és so -
vén sze mé lyek, akik Moº Valer, a volt
na ci o na lis ta Nem ze ti Pa raszt párt me -
gyei bi zott sá gá nak volt tag ja, je len leg 
a szat má ri bel ke res ke del mi rak tár fõ nö -
ke, kö ré tö mö rül tek. A kör nye ze té hez tar -
to zó egyik sze mély azon kér dé sé re, hogy
ná lunk le het sé ges-e ha son ló fel ke lés,
Moº Valer ki je len tet te: „Csak a szik rát
lob bant sák fel, és meg lásd, az összes
odúk ból elõ jön nek.”

A ro mán re ak ció óva tos sá got hir det,
azt vall ja, hogy ná lunk ha son ló ak ci ók
ki vi te lé re a kö rül mé nyek még nem ked -
ve zõ ek. Amíg a nem zet kö zi ese mé nyek
nem fog ják annyi ra si et tet ni, míg nem
te rem tõd nek meg a meg fe le lõ fel té te lek
az ak ció ki rob ban tá sá ra, ad dig vár ni
kell. A hasz ta lan ál do za tok fe les le ge sek
és hi bá sak vol ná nak. Az ak ció ki rob -
ban tá sá hoz szük sé ges fel té te lek meg te -
rem tõ dé sé ig tü re lem re van szük sé günk,
és ké szü lõd nünk kell.

Ezt a né ze tet fej tet te ki Moº Valer, 
a szat má ri re ak ció fon tos sze mé lyi sé ge.
De a ro mán re ak ci ó nak a töb bi ra jon -
ban ta lál ha tó ex po nen sei is ha son ló vé -
le mé nyen van nak.
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A ma gyar na ci o na lis ta ele mek nyíl -
tan vagy hall ga tó la go san a bu da pes ti fel -
ke lõk kel va ló szo li da ri tá su kat fe je zik ki.

A szi ge ti fa ki ter me lé si és szál lí tá si
vál la lat Moºuþiu ne vû tiszt vi se lõ je a
mos ta ni bu da pes ti ese mé nyek rõl tu do -
mást sze rez ve ki je len tet te, õt ar ról ér te sí -
tet ték, hogy Ko lozs vá ron az egye te mis ták
áll nak elõ kö ve te lé se ik kel. Ha son ló an
Valent Vil mos, a nagy bá nyai épí té sze ti
és sze re lé si tröszt szál lí tá si rész le gé nek
ve ze tõ je egyik ba rát já val a bu da pes ti
ese mé nyek rõl be szél ve ki je len tet te: „Kár,
hogy nem va gyok én is ott, mert én is
kö zé jük áll nék. Rö vi de sen itt is ha son ló
lesz a hely zet, mert Te mes vá ron és Vá -
sár he lyen di ák meg moz du lá sok vol tak,
és azt hi szem, hogy ez a de mok rá cia 
vé gét je len ti.”

A tar to mány te rü le tén élõ ma gyar
na ci o na lis ta ele mek nyil vá no san vagy
hall ga tó la go san a bu da pes ti lá za dók
irán ti szo li da ri tá su kat fe je zik ki. Bi zo -
nyí ték er re a már fen nebb em lí tett Valent
Vil mos, va la mint Bojtor Já nos, a nagy -
bá nyai pénz ügyi osz tály fõ nö ke. Ez
utób bit egyik is me rõ sen meg kér dez te,
hogy a bu da pes ti ese mé nyek kel kap cso -
lat ban mi a vé le mé nye. Õ azt fe lel te:
„Meg lá tod, mi tör té nik majd ná lunk, ha
a mi e ink Ju go szlá vi á ból ha za tér nek!”

Ágos ton La jos, a Nagy bá nya tar to -
má nyi he lyi épít ke zé si tröszt 4-es szá mú
vál la la tá nak fõ tech no ló gu sa ok tó ber 24-
én ta lál ko zott az egyik ba rát já val, és a
bu da pes ti ese mé nyek rõl kezd tek be szél -
get ni. Ágos ton ki je len tet te: „Tün te té sek
nem csak Bu da pes ten vol tak, ha nem 
a deb re ce ni egye te mis ták is, te hát Ma -
gyar or szág jól la kott az orosz ve ze tés sel,
a ma gya rok ön ma gu kat akar ják ve zet -
ni. Én tor kig va gyok min den nel! Párt tag
va gyok, de jól lak tam! Na gyon kí ván csi
va gyok, hogy mi fog tör tén ni? Min den -
kép pen fon tos vál to zá sok lesz nek!” Né -
ma Fe renc, a Tasnád ra jo ni Nántû mol -
ná ra, fo lyó év ok tó ber 24-én egy 30 em -
ber bõl ál ló cso port elõtt ki je len tet te: 
„A Ma gyar Nép köz tár sa ság ban az em -
be rek meg elé gel ték az ál lam nak va ló
ter mény be szol gál ta tást.” A kö vet ke zõk -
ben a ne ve zett ki je len tet te: „ha az em -
be rek az õ párt ján áll ná nak, ne künk

sem kel le ne sem mi fé le be szol gál ta tást
ad nunk az ál lam nak.” A meg ne ve zett
ezt a ki je len tést az zal a cél lal tet te, hogy
a pa rasz tok kö zött ná lunk is zen dü lés
tör tén jen, és ta gad ják meg az ál la mi 
be szol gál ta tást.

A meg ne ve zet tet ál la mi szer ve ink
ki vizs gá lás és bün te tés cél já ból le tar tóz -
tat ták. Meg ál la pí tot ták, hogy na ci o na -
lis ta ma gyar sze mé lyek, akik út le vél lel
a Ma gyar Nép köz tár sa ság ban lá to ga tást
tet tek, vissza tér tük után mun ka hely ü-
kön vagy is me rõ se ik kö zött min den fé le
iz ga tó hí re ket ter jesz te nek. Pél dá ul Ber-
ger Im re, a nagy bá nyai Gh. Gheor-ghiu-
Dej üze me tiszt vi se lõ je fo lyó év ok tó ber
19-én ér ke zett vissza a Ma gyar Nép köz -
tár sa ság ból, és mind a mun ka he lyén,
mind is me rõ sei kö zött ki je len tet te, hogy
„Ma gya ror szá gon iga zi de mok rá cia van,
mert az em be rek nek meg en ge dik, hogy
bár mit cse le ked je nek, nyíl tan tün tet het -
nek is, a saj tó sza bad. Ná lunk szó lás -
sza bad ság nem lé te zik, és mi gaz da sá gi
és po li ti kai szem pont ból 20–30 év vel 
el ma rad tunk Ma gyar or szág mö gött.”

[…]
A Tasnád köz sé gi Mihacea Iri na ki je -

len tet te: „rég óta tud ja, hogy ezek a ma -
gyar or szá gi ese mé nyek be kö vet kez nek,
mert a nép az adót és a be szol gál ta tást
már nem tud ta el vi sel ni, és eze ket õ egy
Ma gya ror szág ról ér ke zett ro ko ná tól hal -
lot ta, aki ok tó ber 17. és 22. kö zött volt
Tasnádon, és ki je len tet te, a ma gyar or -
szá gi la ko so kat ér te sí tet ték, hogy egy
pro vo ká ció és ren det len ség fog be kö vet -
kez ni, de en nek ki rob ba ná si ide jét nem
tud ták.”

In téz ke dés tör tént a jel zett sze mély
azo no sí tá sá ról és meg fi gye lé sé rõl ar ra
az idõ re, amíg a Ro mán Nép köz tár sa -
ság ban tar tóz ko dik.

A nagy ká ro lyi Tarnai Kár oly a bu da -
pes ti ese mé nyek rõl ér te sül ve ki je len tet te:
„Ha a ma gyar had se reg ben õ tiszt vol -
na, a had se re get a ke zé be ven né, és egy
cso port lá za dó élén a har cok ban részt
ven ne.” Ne ve zett sze mély a bu da pes ti
rá dió köz lé se it cá fol ja, ki je lent vén,
hogy ezek nem iga zak, mert a lá za dó
cso por tok nem ka pi tu lál tak. A lá za dó -
kat õ „sza bad ság har cos ok nak” ne ve zi. dokumentum
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A nagy ká ro lyi volt nyi las Nagy Jó -
zsef ki je len tet te, õ tud ja, hogy „ha son ló
ese mé nyek a kö zel jö võ ben a mi or szá -
gunk ban is be kö vet kez nek”.

A fent ne ve zett sze mé lyek kö ze li
meg fi gye lé sé rõl, ál lí tá sa ik el len õr zé sé -
rõl, va la mint el len for ra dal mi szán dé -
ka ik ki de rí té sé rõl in téz ked tünk.

Ér te sül tünk, hogy a Szatmár vá ro si
ró mai ka to li kus re ak ci ós klé rus fo lyó év
ok tó ber 28-án, Krisz tus Ki rály sá ga ün -
ne pe al kal má ból egy tö meg de monst rá -
ci ót igyek szik elõ ké szí te ni. A meg ne ve -
zett pap ság a temp lom ban a hí võ ket
kér ni fog ja, hogy ezt a na pot imád ko zás
és a le tar tóz ta tott pa pok ki sza ba dí tá sá -
ért va ló til ta ko zá sok elõz zék meg.

Sipos Fe renc szat má ri ró mai ka to li -
kus pap egy ba rát já val be szél get ve el -
mond ta, en nek az ak ci ó nak a va ló di
cél ja az, hogy a tö meg ben agi tá ci ót
foly tas sa nak, hogy a temp lom ból va ló
ki jö ve tel után a la ko sok kö zött nép sze -
rû sít sék az ak ci ót, fe szült hely ze tet te -
remt se nek, és a la ko sok a fog va tar tott
pa pok ki sza ba dí tá sa ér de ké ben nyíl tan
tün tes se nek, és a ha tó sá go kat ez irány -
ba kény sze rít sék. „Most el ér ke zett en -
nek ide je és az ügy meg va ló sí tá sá hoz
al kal mas pil la nat!” kö zöl te a ne ve zett.

En nek az ér te sí tés nek el len õr zé sé re
a szük sé ges in téz ke dé se ket meg tet tük,
és az is ki de rí ten dõ, hogy az ak ci ót a
tar to mány töb bi ra jon já ban is elõ ké szí -
tik-e vagy sem.

Restea Miron nagy ká ro lyi tiszt vi se lõ
a bu da pes ti ese mé nyek rõl be szél ve ki je -
len tet te: „ezek az ese mé nyek Iosif Broz
Ti to ren del ke zé se i nek a kö vet kez mé -
nyei, és hogy a Ro mán Nép köz tár sa ság
kor mány kül dött sé ge most ugyan ezen
ren del ke zé se ket kap ja, mert a ke let-eu -
ró pai or szá gok ve ze tõ je Titó.”

Ha son ló an nyi lat ko zott Bo tor Ioan,
a nagy bá nyai pénz ügyi hi va tal fõ nö ke
is, aki ki je len tet te: „Majd meg lá tod, mi
tör té nik ná lunk, mi u tán a mi e ink Ju go -
szlá vi á ból vissza tér nek, mert ott uta sí -
tá so kat kap nak, és ezek eze ket min den -
ben tel je sí tik.”

So kat mon dó az a mód, ahogy eze ket
az ese mé nye ket a ro mán, más rész rõl
a ma gyar re ak ci ós kö rök ben ér tel me zik.

Ro mán na ci o na lis ták, mint Dica Emi-
lian avasfelsõfalusi nyug dí jas és Cotoiu
Nicolae ugyan csak avasfelsõfalusi la -
kos ki je len tet ték, hogy a fel ke lés nem az
ál lam rend meg vál toz ta tá sát cé loz za,
ha nem csu pán a meg fe le lõ idõ nek és 
a Len gye lor szág ban tör tén tek ki hasz ná -
lá sá val Er dély nek Ma gya ror szág hoz
va ló csa to lá sát kér jék. A nagy bá nyai
ma gyar na ci o na lis ták a Ma gya ror szá -
gon tör tén te ket, va la mint a ro mán és 
a ma gyar de le gá ci ó nak Ju go szlá vi á ban
va ló je len lét ét ér te kez let ként ér té ke lik,
mely nek cél ja a Sztá lin ál tal meg sza -
bott ha tá rok re ví zi ó ja. Észak-Er dély nek
Ma gya ror szág hoz va ló csa to lá sa.

Baciu An na, a Nagy ká roly ra jo ni bi -
zott ság ban fe le lõs funk ci ót be töl tõ sze -
mély bi zal mat la nul kom men tál ta Nagy
Im ré nek a mi nisz ter ta ná csi el nö ké vé tör -
tént meg vá lasz tá sát, va la mint Gomulka
elv társ nak a Len gyel Mun kás párt Köz -
pin ti Bi zott sá ga el sõ tit ká rá vá tör tént 
ki ne ve zé sét, ki je lent vén, hogy egy szer
mind ket tõ jü ket ki zár ták a párt ból. Tar -
to má nyunk te rü le tén lé te zõ vál la la tok
mun ká sa i nak több sé ge a ma gyar or szá -
gi és len gyel or szá gi ese mé nyek rõl teg -
nap ra szer zett tu do mást.

Je len leg ál ta lá nos ság ban a mun ká -
sok kö zött ko mo lyabb nyug ta lan ság
nincs, csu pán ke vés vál la lat nál for dult
elõ né hány izo lált eset. Így a nagy bá -
nyai fernezelyi Má jus 1 üze mek nél Du-
mitran Coloman, a Ro mán Mun kás párt
tag ja, Tarþa Iustin me cha ni kus, Pop
Gavrila asz ta los, Mé szá ros Pál asz ta -
los, Szebeni Ja kab ács, Filovici Nicolae
ács, ªuta Dionisie ke rék gyár tó, Tar Mi -
hály ke rék gyár tó, Sfeºciuc Iosif me cha -
ni kus és má sok a fi ze té sük mi at ti elé ge -
det len sé gü ket nyil vá nít ják, a len gyel or -
szá gi ese mé nyek kel szim pa ti zál nak, 
és ar ra cé loz gat nak, hogy a fernezelyi
mun ká sok is a Len gye lor szág ban fel lá -
zadt mun ká so ké hoz ha son ló hely zet -
ben van nak. Pop Gavril egye bek kö zött
ki je len tet te: „Sen ki vel sem va gyok elv -
társ, csak azok kal, akik nek ha vi fi ze té -
sük 400 lej. Hogy le het nék elv társ azok -
kal, akik nek 1500 le jes fi ze té sük van, és
plusz ban még ré gi sé git és pré mi u mot is
kap nak? Mi, mun ká sok elv tár sak csu -100
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pán jel sza vak ban va gyunk, a fi ze tés kor
azon ban õk az el sõk!”

A nagy bá nyai G. Gheorghiu-Dej vál -
la lat nál fo ko zott elé ge det len sé get le het
ész re ven ni a 2000-es mi nisz ter ta ná csi
ha tá ro zat ér vé nye sí té se kö rül, az új fi -
ze té sek kel kap cso lat ban. Az elé ge det -
len ség on nan szár ma zik, hogy Kis he gyi
Gé za igaz ga tó, Pavlon fõ mér nök és
Jerzsábek Mik lós fõ köny ve lõ új ból ki vé -
te lez nek: vé den ce ik kel ked vez mé nyez -
nek, bánt va az ön zet le ne ket. Az elé ge -
det le nek élén Trifa Cristea mér nök, Chi-
ºuþiu Ioan és má sok van nak. […]

Mos ta nig nin cse nek ér te sü lé se ink
ar ról, hogy tar to má nyunk bár mely ré -
szén a bu da pes ti ese mé nyek hez ha son -
ló ak ci ó kat ké szí te né nek elõ.

A fen nebb meg ne ve zett sze mé lye ket,
akik a Bu da pes ten tör tént ese mé nyek -
ben va ló rész vé te li szán dé ku kat fe jez ték
ki, ha son ló ak ci ók meg szer ve zé sé nek
cél já ból szo ros meg fi gye lés alatt tart juk.

RKP TB le vél tár, 922-es lel tár, 15/-
1956. szám, 148–153.

3. [Kel te zés nél kül, ok tó ber 25 kö -
rül, Nagy bá nya]

A Ro mán Mun kás párt Nagy bá nya
tar to má nyi bi zott sá gá nak je len té se a párt
köz pon ti bi zott sá gá hoz

A ma gyar or szá gi ese mé nye ket tar -
to má nyunk la ko sai s fõ ként az el len sé -
ges ele mek to vább kom men tál ják. 

Az el len sé ges ele mek az el len for ra da -
lom mal ro kon szen vez ve nyi lat koz nak,
és az im pe ri a lis ta rá dió adók ból a „for -
ra da lom ter je dé sé rõl” hal lott hí re ket 
to vább ad ják.

Így Ma ri an Ambroziu, a nagy bá nyai
köz pon tú mû he lyek al kal ma zott ja, aki
Bu da pest rõl az ese mé nyek kez de tén
tért ha za, ki je len tet te: „Úton vol tam 
az ál lo más fe lé, ami kor a tün te tõk me -
ne tét meg lát tam, akik a 16 pont ban
meg fo gal ma zott kö ve te lé se i ket tar tal -
ma zó fel ira to kat vit ték. A dol gok nem
csen de sed nek, és a fel ke lõk még csak
most erõ söd nek iga zán. Egész Nyu gat-
Ma gyar or szág a ke zük ben van. Ör ven -
dek, mert a kom mu nis tá kat és rend sze -
rü ket nem tu dom ked vel ni, és meg gyõ -
zõ dé sem, hogy Gheorghiu-Dej ná lunk
is in téz ked ni fog az élet kö rül mé nyek
ja ví tá sá ért, mert ahogy most van, úgy
nem le het él ni!”

Munteanu Ilie volt mi li cis ta õr mes -
ter és Bu dai Sán dor volt hor thysta
csend õr, mind ket ten szat má ri la ko sok
szin tén így nyi lat koz tak. Ilieº Andrei, 
a szat má ri Unió gyár tiszt vi se lõ je ki je -
len tet te, hogy ná lunk a hely zet még a
ma gyar or szá gi nál is bor zal ma sabb,
mert at tól a föld mû ves tõl, aki 1000 kg
ga bo nát ter mel, 900 kg-ot kö te le zõ be -
szol gál ta tás ba vesz nek el. […]

RKP TB le vél tár, 922-es lel tár, 15/
1956. szám, 148–153.
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