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EMLÉKEZÉS, FELTÁRÁS, ÉRTELMEZÉS
Szubjektív elemzés a romániai 1956-os kutatás állásáról

AZ EMLÉKEZÉS IGÉNYE
2006 őszén nem kizárólag Erdély magyarlakta településein emlékeztek meg
az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulójáról, hanem Románia egész
területén, főleg Bukarestben.1 Több tízezren kapcsolódtak be az élénk saj-
tóérdeklődést kiváltó kulturális és közéleti műsorokba (tudományos elő-
adások, felolvasóestek, ökumenikus istentisztelet és kegyeletadás, díjak és
kitüntetések átadása, emlékhelyek meglátogatása, emlékművek avatása, film-
vetítések, könyvbemutatók). A szervezők, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség és a reprezentatív magyar kulturális intézetek vezetői igyekeztek
kidomborítani 1956 „össznemzeti”, pártérdekek és ideológiai áramlatok fe-
lett álló, egységteremtő szerepét, és mindent elkövettek, hogy a magyaror-
szági politikai-társadalmi feszültségek ne érintsék negatívan az erdélyi ma-
gyar közvéleményt. Az ünneplés legfontosabb mozgatórugója a felszabadult
emlékezés igénye volt arról a történelmi eseményről, amelyet közel negy-
ven évig teljes hírzárlat és öncenzúra vett körül. Még azok is hallgattak róla,
akik szóval vagy tettel vállalták a magyar forradalommal való szolidaritást
Romániában, és emiatt súlyos büntetésben részesültek. A 2006-os megem-
lékezések szintje és színvonala véleményem szerint három területen is át-
törést eredményezett az 1990 óta nyilvánosan ünnepelhető esemény két
korábbi „kerek” évfordulójához képest (1996, 2001). Fontos előrelépés tör-
tént a tudományos feltárás területén; erről bővebben szó lesz a dolgozat
második részében, itt csupán megem-
líteni szeretném, hogy az utóbbi más-
fél évben öt tanulmánykötet és for-
rásgyűjtemény, valamint többtucatnyi
tudományos és ismeretterjesztő köz-
lés jelent meg a „romániai 1956”-ról
magyar, román, angol, olasz és fran-
cia nyelven.2 Pozitív elmozdulás érzé-
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1 A magyar állam által szervezett és/vagy

támogatott programok listája az inter-

neten is hozzáférhető: http://www. ku -

lugy minisz terium.hu/ kum/hu/bal/ Ak-

tualis/1956_2006/romania_programterv.

htm (2007. augusztus 6.).

2 Bottoni (2006a); Pál-Antal (2006); Dávid
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kelhető a történeti elbeszélés kom-
munikációjában is, és a romániai ma-
gyar audiovizuális média a korábbi
gyakorlathoz képest nagyobb figyel-
met és empátiát tanúsított a téma
iránt. Ha játékfilm nem is (ehhez je-
lentős anyagi erőforrásra lenne szük-
ség), az évforduló tiszteletére 2005-
ben és 2006-ban kiírt magyarországi
pályázatoknak köszönhetően több –
szakmai elismerést kiváltó – dokumen-
tumfilm készült a magyar forradalom
romániai hatásáról. A dokumentum-
filmek egy-egy ellenállócsoport tevé-
kenységét és sorsát rekonstruálták,
legtöbbször interjúk és levéltári ira-
tok révén, de érdeklődés mutatkozott
a „Nagy Imre-csoport” snagovi fogva

tartása, valamint a két állampárt viszonyának alakulása és a román kisebb-
ségpolitika 1956-os forradalmat követő változásai iránt. Ennek ellenére
2006-ban a nyilvánosság túllépni látszott a kilencvenes évek elején kialakult –
és mindeddig domináló – „etnikai” olvasatokat, amelyek valóságelemekre
épültek ugyan, de azokat átértelmezve és elferdítve kizárólag a nemzetiségi
konfliktus prizmáján keresztül szemlélték az 1956-os forradalom romániai
hatásait, szembeállítva az erdélyi magyar lakosság „nemzeti” elkötelezett-
ségét, kollektív mártíromságát a többségi román lakosság passzivitásával és
a megtorlást végrehajtó hatalmi szervekkel való készséges kollaborációjá-
val. E meglehetősen sematikus olvasat ellenpontjaként honosodott meg a
román publicisztikában a korabeli párt- és állambiztonsági szemlélettől
öröklött tézis, amely bizonyítottnak látta a magyar forradalom nacionalis-
ta eredetét, másrészt az erdélyi megmozdulások ro mánellenes jellegét.3

A forradalom ötvenedik évfordulójára e két ellentétes értelmezés háttérbe
szorult, és ha nem beszélhetünk is a kölcsönös előítéletek és a tévhitek vég-
leges lebontásáról, mégis fontos előrelépések mutatkoztak 1956 romániai
hatásainak „teljesebb” bemutatása felé. A forradalmi események a románi-
ai audiovizuális médiában is teret nyertek: az elkészült dokumentumfilme-
ket nemcsak a határon túli témákra szakosodott Duna TV, hanem a román
közszolgálati televízió is főműsoridőben tűzte műsorra. Itt említendő az
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(2006); Szesztay (2006); Tófalvi Zoltán

(2007); románul Cătănuş (2006), angolul

Congdon–Király–Nagy (2006), benne

Szász Zoltán összefoglaló tanulmánya

az 1956-os forradalom romániai hatásá-

ról. 128–148. p.

3 A koncepció geneziséről lásd bővebben

Bottoni (2005). Az erdélyi magyarok

negatív szerepének kidomborítása, vala-

mint az állami szervek reakciójának mél-

tatása az 1996-ban kiadott és ma is

gyak ran hivatkozott 1956-Explozia című

dokumentumgyűjteményből ered. Leg-

jellegzetesebb példája Troncotă (2003).

A posztkommunista román történetírás

domináns Magyarország-képéről bőveb-

ben lásd Bottoni (2006b).
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RTV által finanszírozott 1956 című dokumentumfilm, amelyben román és
magyar szakértők működtek együtt az ellenzéki kezdeményezések és a
Nagy Imre-csoport ügyének rekonstruálásában. A filmet közönségsiker és
széles körű szakmai elismerés kísérte, annak ellenére, hogy nem hallgatta
el az erdélyi nemzetiségi feszültségeket és a „magyar” kezdeményezések el-
leni, különösen súlyos megtorlásokat.4 A befogadókészség növelésében sze-
repet játszott a 2006 tavaszán megalakult, Vladimir Tismăneanu vezette
„kommunizmuskutató” elnöki bizottság tevékenysége és annak sajtóvissz-
hangja is. A testület feltáró munkáját összefoglaló kötet nem tér el az eddig
domináns definíciótól (a román értelmiség 1956-ot általában kommunista-
ellenes forradalomként értelmezi), de több ponton hangsúlyozza a magyar-
országi események romániai hatását és az erdélyi magyar lakosság szolida-
ritását. Ami még fontosabb: az ötvenedik évforduló alkalmával rendezett
közéleti műsorokban nem hangzott el a korábban gyakran ismételt vád a
kisebb ségek illojalitásáról a román állam iránt. Az elnöki bizottság mun -
kájá nak is köszönhetően Romániában az 1956-os forradalom és általában
Magyarország iránt ma nagyobb a tisztelet és a szakmai érdeklődés, mint va-
laha az utóbbi másfél évtizedben. A Tismăneanu-bizottságban elindított
együttműködés a jövendőbeli magyar–román autentikus szakmai párbeszéd
reményt keltő jele. Az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulójának méltá-
nyos megünneplése – beleértve a szimbolikus és kegyeleti aktusokat: kopja-
fák, szobrok, emléktáblák avatását – a magyar–román kapcsolatok rendezé-
sének és nem utolsósorban a magyar–román „közös” múlt fokozatos dekri-
minalizálásának szerves része lehet. A további lépések előfeltétele azonban
a történeti források szabad hozzáférhetősége és szakszerű kezelése.

A LEVÉLTÁRI FORRÁSOK HOZZÁFÉRHETŐSÉGE

A magyar és román jelenkorkutatásban az összehasonlító perspektíva alkal-
mazását megnehezíti a két ország között tapasztalható fáziskésés. Ma -
gyarországon már a nyolcvanas években megteremtődött a szakmai nyelve-
zet és diskurzus, amely (többé-kevésbé) független maradhatott a pártállam
ideológiájától, és elfogadottá vált az
1918, illetve az 1945 utáni történe-
lemről szóló reflexív elbeszélésmód.
Romániában e tekintetben legalább ti-
zenöt éves lemaradás érzékelhető.5 A
kommunista állam és alrendszereinek
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4 1956. Rendezte Alin Gelmărean és Víg

Emese. A dokumentumfilmet 2006. no -

vember 4-én és 11-én vetítette az RTV1

csatorna.

5 Iordachi–Trencsényi (2000).
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működéséről és az államszocializmus korszakairól, különösképpen a döntő
jelentőségű 1956–65 közötti szakaszról eddig alig születtek alapkutatá-
sokból kifejlődő monográfiák.6 Ráadásul a tudományos mércének számító
és a romániai felsőoktatásban használatos szintézisek zöme külföldi törté-
nészek tollából származik.7 További gondokat okoz, hogy a szakdolgozók
és a doktori képzésben részt vevő fiatal történészek gyakran arra kénysze-
rülnek, hogy „nagyot fogjanak” (nem romániai kötődésű témák választása,
vagy egy Nyugaton éppen „divatos” megközelítésmód). A kényszerhelyzet
legsúlyosabb eredménye, hogy a primer forrásokon alapuló, jó értelemben
vett „pozitivista”, hiánypótló mikroszintű leírások helyett ambiciózus, de

óhatatlanul felületes, tényanyagban és
módszertanilag is csekély újdonságot
nyújtó munkák születnek. A szakmai
felzárkózást – nem kizárólag az 1956-
os forradalom hatásainak kutatásában –
a román levéltárak áldátlan állapota
mellett nagymértékben nehezítik az
iratok hozzáférhetősége körül kiala-
kult tévhitek is. Tagadhatatlan ugyanis,
hogy az 1945 után keletkezett írott
források tekintélyes része, mind köz-
ponti, mind helyi szinten (megye/ tar -
tomány/körzet, város, község) hozzá-
férhetetlen, vagy leginkább feltáratlan
vagy feldolgozatlan. A közintézmé-
nyeket 1989 után különösen sújtó
pénzügyi és átszervezési nehézségek
mellett a késlekedés legfőbb oka a
diktatúrától örökölt és fel nem szá-
molt szoros politikai és adminisztratív
ellenőrzés: a legtöbb uniós országtól
eltérően Romániában a Nemzeti Le-
véltár (Arhivele Naţionale) megyei fi-
ókjaival együtt a belügyminisztérium-
hoz tartozik, a levéltárosokat ma is a
belügyminisztérium által működtetett
levéltári szakon képzik.8 A „civil” (szak -
mai alapon mérlegelő) és a „belügyes”
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6 Szerencsére egyre több kivétel is akad:

például Bîtfoi (2004); Andi Mihalache

dolgozata az 1950-es évek kultúrpoliti-

kájáról: Mihalache (2003); Cristian Va-

sile és Ovidiu Bozgan munkái az egyhá-

zakról, valamint Adrian Cioroianu ösz-

szefoglaló szintézise: Cioroianu (2005).

Fokozott publikációs tevékenységet foly-

tat az állambiztonsági levéltár is, bár az

eddig kiadott művek nem hoztak igazi

historiográfiai áttörést, inkább csak „ada-

lékokat” szolgáltatnak a totalitárius ál-

lam mindennapi működéséről. Az erdé-

lyi magyarságot érintő kérdésekről lásd

Bárdi (2005).

7 Elsősorban Dennis Deletant, Vladimir

Tismăneanu, Radu Ioanid, Robert Levy,

Katherine Verdery, Gail Kligman és

Tom Gallag her műveire gondolok.

8 A román Nemzeti Levéltár sajátos mű-

ködésével tekintélyes publicisztika fog-

lalkozik: pontos és lényeglátó Mircea

Stănescu írása (Arhivele romăneşti după

1989. Ziua, 2005. május 28.). A tanul-

mány az interneten is olvasható: http://

www.gid-romania.com/ Articol.asp? ID=
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(kizárólag állambiztonsági szempontokat figyelembe vévő) szemléletet kö-
vető levéltárosok és történészek között folyamatos volt a konfliktus egészen
2007 júliusáig. Ekkor sikerült a kormányzatnak elfogadtatnia a titkosszol-
gálattal Corneliu Mihai Lungunak, a Nemzeti Levéltár főigazgatójának
2005 óta tervbe vett leváltását.9 A kétes szakmai háttérű, szélsőségen nacio -
nalista Lungu utódja a 35 éves, „européer” személetű és tehetséges Dorin
Dobrincu iaşi-i történész, akit a Tismăneanu-bizottság tagjaként ismert meg
a szakmai közvélemény. Az új, „rendszerváltó” vezetés nehéz feladat előtt
áll: egyrészt meg kell győznie lojalitásáról a levéltári rendszert ellenőrző
belügyi apparátust, másrészt meg kell felelnie a kutatók és a „civilek” elvá-
rásainak (a második csoportot főleg időskorú kérvényezők alkotják, akik ma
is nagy számban keresik fel a levéltárat, hogy birtokviszonyaikat rendezzék,
vagy elkobzott javaik után érdeklődjenek). Számos feladat gyors megoldá-
sára van szükség a román intézményrendszer felzárkózása érdekében: a le-
véltári hálózat szervezeti és pénzügyi decentralizációja, számítógépes rend-
szerek kiépítése, bekapcsolódás európai digitalizálási programokba és – nem
utolsósorban – az állomány „felfrissítése” fiatal, demokratikus szemléletű le-
véltárosokkal. Magyar szempontól ez különösen fontosnak látszik, tekintet-
tel arra, hogy a román állami levéltárak teljes hálózatában jelenleg egyetlen
magyar nemzetiségű történész dolgozik, Marosvásárhelyen. 

Az utóbbi években sajnos csak kismértékben bővült az 1956 utáni évekre
vonatkozó hozzáférhető források száma a Nemzeti Levéltár bukaresti (köz-
ponti) részlegében is. Szabadon kutathatók a kommunista párt vezető tes-
tületeinek (a KB Titkársága, az 1956-os magyar forradalom utáni megtorlás
előkészítésében fontos szerepet játszó adminisztratív osztály, valamint a
pénzügyi és a mezőgazdasági osztály) iratai. A külügyi osztály iratai ellen-
ben csak 1953-ig kutathatók, noha a Tismăneanu-bizottság szakértőjeként
olvashattam többek között az 1958. februári Kádár-látogatás teljes román
dokumentációját.10 Miután 2007 májusában a kormány és az államfő meg-
állapodott a kommunista párt iratainak teljes nyilvánossá tételéről, a Nem-
zeti Levéltárban bekövetkezett személyi változásoknak is köszönhetően
több eddig titkosított, hivatalosan „el-
tűntnek” vagy „leltározás alatt” állónak
nyilvánított iratcsomó kutathatóvá té-
tele várható a közeljövőben: elsősor-
ban az 1956 utáni „adminisztratív
megtorlásokban”, például az oktatási
intézmények „megtisztításában” kulcs -
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9 Mirela Corlăţan: Arhivele Naţionale se

deschid cu scandal. Cotidianul, 2007.

júl. 13.

10 Arhivele Naţionale Istorice Centrale,

Bucureşti (ANIC), fond CC PCR, Sec-

ţia Relaţii Externe, dos. 53/1958.
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szerepet vállaló Romám Munkáspárt (RMP) KB ellenőrző osztálya és a vele
együttműködő UTM (Uninea Tineretului Muncitoresc, Dolgozó Ifjúság
Szövetsége), valamint a káderosztály és az agitációs és propagandaosztály
RMP KB nómenklatúrájára vonatkozó iratai.11 A minisztériumok és más ál-
lami intézmények többsége – Magyarországtól eltérően – a kilencvenes évek-
ben sem adta át a Nemzeti Levéltárnak az 1945 utáni időszakra vonatkozó
irattárát, hanem továbbra is az utódszervek őrzik, és gyakran leltár sem ké-
szült az immár „nem operatív”, tehát archiválandó iratokról. Kivétel a Pi-
teşti-ben található Katonai Levéltár, ahol a honvédelmi minisztérium ira-
tai kutathatók; 2006 nyarán a Tismăneanu-bizottság szakértői közül néhá-
nyan betekintést nyertek a katonai bíróságok által elítéltek nevét tartalmazó,
eddig hozzá nem férhető lajstromokba, és meglepetten konstatálták, hogy
főleg az 1956 utáni években kiugróan magasnak tűnik a (nagyobbrészt ma-
gyar nemzetiségű vagy anyanyelvű) sorkatonák, valamint altisztek és tisztek
száma.12 Noha ebből a felszínes vizsgálatból nem vonható le végleges kö-
vetkeztetés, munkahipotézisként megfogalmazható, hogy a magyar forra-
dalom komolyabb visszhangot keltett a román hadseregben, ahogy a már
nyilvánossága került Mărgineanu-ügy is bizonyítja.13

Az oktatási és a kulturális minisztérium, illetve az RMP KB tudományos
és kulturális osztályának dokumentációja hiányában máig lehetetlen követni
és értelmezni a kulturális életben, az oktatáspolitikában 1956 és 1959 kö-
zött végbement gyors és mélyreható változásokat. A három fő szakasz (irányí-
tott desztalinizáció 1956 nyarától, nemzetiségi engedmények 1957 elején,
kisebbségellenes dogmatikus támadás 1958 őszétől) belső logikájának meg-
értéséhez szükséges lenne továbbá a kulcsszeplők személyes iratainak kuta-
tása. Közel húsz évvel az 1989-es események után sem lehet hozzáférni
Gheorghiu-Dej és Ceauşescu személyes irataihoz, és ugyanez vonatkozik a
párt többi vezető személyiségére, valamint a szakpolitikusokra és az ideo-
lógusokra is (nemzetiségre való tekintet nélkül). Ami a megyei fiókokban

őrzött iratanyagot illeti, a kutatási le-
hetőségek (a fondjegyzékekhez való
hozzáféréstől a laptop és a digitális
fényképezőgép használatáig) még na-
gyobb mértékben függnek az intéz-
ményvezetők jóindulatától, a velük ki-
ala kított munkakapcsolattól. A területi
párt- és állami szervek működésé -
nek vizsgálatához segítséget nyújt az
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11 A máig titkosított fondokról lásd Adri-

an Cioflâncă elemzését: Paznicii trecu-

tului recent. Revista, 22, nr. 900, 8–14

iunie 2007.

12 Olti Ágoston személyes közlése.

13 Teodor Mărgineanu besztercei katona-

tiszt 1956. decemberi puccskísérletéről

Ghinea (2000).
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a Romániában egyedülálló és hiánypótló elektronikus adatbank, amely 2007
elején került fel az internetre, és 16 erdélyi megyei levéltár „magyar” vo-
natkozású iratairól, valamint a már feldolgozott és kutatható fondokról ad
részletes tájékoztatást.14 Az általános vélekedés szerint a vidéki levéltárak-
ban kevesebb és kisebb horderejű 1956-ra vonatkozó anyag lelhető csak fel.
Az eddig végzett mélyfúrások azonban ennek épp az ellenkezőjét bizonyítják:
jó példa Pál-Antal Sándor marosvásárhelyi levéltáros többéves kutatása
a Magyar Autonóm Tartomány katonai ügyészsége által 1956–65 között in-
dított bűnvádi eljárásokról, amelyek nagy része még közvetett módon sem
köthető össze a magyar forradalommal, hanem a romániai társadalom pre-
ventív megfélemlítését és „megregulázását” célozta.

A romániai 1956-os események és elsősorban a megtorlások rekonstru-
álásához azonban az 1999-ben létrehozott ACNSAS-ban kutatható anyagok
nyújtják a legjelentősebb támpontot.15 A magyar ÁBTL-hez (Állambiz-
tonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) hasonlóan a ACNSAS is „gyűjtő-
levéltárként” működik, és az 1930-as évektől 1989 decemberéig keletkezett,
a jelenlegi szolgálatok által visszaminősített és átadott állambiztonsági ira-
tokat kezeli. A több ezer figyelő és há-
lózati dosszié mellett itt találhatók az
állambiztonság által indított bűnügyi
vizsgálatok eredményeként keletke-
zett periratok; jelenleg kb. négyszáz,
többségében csoportos eljárás doku-
mentációja kutatható, néhány akta az
igazságügyi minisztériumból került
át az ACNSAS-hoz. A legjelentősebb
romániai „56-os perek” közül szaba-
don kutatható a Szoboszlai Aladár-
per (57 kötet), az 1959-es EMISZ-
pe rek (összesen 101 kötet), az 1961–
62-ben lefolytatott SZVISZ-perek
(44 kötet) a Dobai-per (18 kötet), a
SZIT-per (16 kötet), a Bara Lajos ve-
zette gyergyószárhelyi csoport pere
(35 kötet), de az 1956-os forradalom-
mal szolidarizáló és többéves börtön-
re ítélt Paul Goma író elleni eljárás
is.16 Az 1958. október 2-án kivégzett
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14 http://leveltar.adatbank.transindex.ro/

15 Az 1999. december 9-én elfogadott

187. sz. törvényt létrehozta a kommu-

nista állambiztonság irattárát vizsgáló

bizottságot (Consiliul Naţional pentru

Studierea Arhivelor Securităţii – CNSAS),

és szabályozta működését. A parlament

ellenőrzése alatt levő testületre bízták

az ún. lusztráció (az állambiztonsággal

együttműködő közszereplők leleplezése

és a tudományos kutatás, a korszak fel-

dolgozásának elősegítése) elvégzését. A

tes tület feladata a személyes dossziéba

betekinteni kívánó magánszemélyek

kéréseinek elbírálása és teljesítése. Az

ACNSAS a Securitate irattárát vizsgáló

bizottság levéltára, működéséről bő-

vebb információt nyújt http://adatbank.

transindex.ro/inchtm.php?kod=463#1. 

16 EMISZ: Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsé-
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Sass Kálmán református lelkész és
Hollós István volt hadbíró, az úgyne-
vezett érmihályfalvi csoport vezetői
elleni eljárás dokumentációja még
nem került át a levéltárhoz, de az
érintettek 1945 utáni folyamatos meg-
figyeléséről szóló dokumentáció, va-
lamint az ítélet másolata szintén az
ACNSAS-ban olvasható.17 Az 1956
utáni letartóztatási hullám görbéjé-
nek alakulásáról, valamint a letartóz-
tatottak és elítéltek területi, nemzeti-
ségi, foglalkozásbeli megoszlásáról
megbízható adatsorok találhatók a
belügyminisztérium C osztálya által

vezetett havi és éves bontású statisztikai összeállításokban. Az ACNSAS-
ban a kutatók rendelkezésére álló iratanyag is folyamatosan bővül: 2006
decemberében a jelenlegi titkosszolgálatok közel 1,6 millió dossziét (kb. 18
ezer folyóméternyi dokumentációt) bocsátottak az intézmény rendelkezé-
sére, és nemrég kezdődött a leltározott és „átfésült” iratok beáramlása a le-
véltár kutatótermébe. 

Végezetül felhívom a figyelmet a romániai 1956 kutatásában és az ehhez
szorosan kapcsolódó magyar–román viszonyrendszer alakulásának vizsgá-
latában hasznosítható magyarországi forrásokra. A Magyar Országos Le-
véltárban őrzött iratok közül kiemelkedően fontosak a Külügymisztérium
állagában található román TÜK és adminisztratív iratok, valamint a 288.
fond (MSZMP külügyi osztálya). Az iratok legalaposabb feldolgozását
Vincze Gábor végezte el kéziratban maradt, de interneten szabadon hozzá-
férhető romániai magyar kisebbségtörténeti kronológiájában.18 Az 1956
utáni magyar–román kapcsolatok mély rehatóbb tanulmányzásához rend kívül
fontos a két ország belügyi szerveinek együttműködését is megvizsgálni.19

Az általam eddig tanulmányozott töredékes anyag bizonyítja hipotézisként
megfogalmazott korábbi állításomat: az 1957 első hónapjaiban Ma gyar or -
szá gon és Ro mániában indított politikai megtorlások során nemcsak pár-
huzamos, szinte egybeeső intézkedésekkel állunk szemben, hanem egy fel-
tehetően szovjet utasításra létrejött koordinációval is.20 A hatvanas évek ele-
jéig a két ország belügyminisztériuma rendszeresen cserélt információt
orosz nyelven az „ellenforradalmi” eseményekbe keveredett román állam-
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ge, SZVISZ: Szabadságra Vágyó Ifjak

Szövetsége, SZIT: Székely Ifjak Társa-

sága. A felsorolt periratok levéltári jel-

zete: ACNSAS, fond Penal, dosar 157,

184, 186, 104, 109, 110, 330.

17 ACNSAS, fond Informativ, dosar 2476,

vol. 2.

18 Lásd http://vincze.adatbank.transindex.

ro/. 

19 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti

Levéltára (ÁBTL) 1. 11. 12 BM Nem-

zetközi Kapcsolatok Osztálya 5. és 7. d.

Románia 1957–1962. 

20 Bottoni (2006a) 40–41. p.

St
ef

an
o 

B
ot

to
ni

Évkönyv XIV. 2006–2007

013Bottonijo:terv.qxd 2007.11.12. 18:46 Oldal 220



polgárokról (ez több letartóztatáshoz is vezetett), de tájékoztatták egymást a
magyarországi kapcsolatokkal rendelkező, már letartóztatásban levő román
állampolgárokról is (például Harangozó Szilveszter és Hollós Ervin kéré-
sére a Securitate kihallgatói Czine Mihállyal való kapcsolatáról faggatták
Lakó Elemért és Varró Jánost, a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem ok-
tatóit). A legtöbb információt azonban a román állambiztonsági szervek
szolgáltatták a magyar partnereknek azokról a Ro má niá ba utazó magyar ál-
lampolgárokról, akik politikai múltjuk (volt katonatisztek) vagy társadalmi
számazásuk (papi család, „volt kizsákmányoló” gyermeke) miatt az elhárító
szervek figyelmébe kerültek, és „helytelenül” nyilatkoztak ismerőseik, ro-
konaik előtt az erdélyi magyar kisebbség helyzetéről. 

AZ 1956-OS MEGMOZDULÁSOK ÉRTELMEZÉSE

Közel negyven évig kényszerültek a külvilág elől elrejteni 1956 „mély titkát”
mindazok, akik Romániában szolidaritást vállaltak a magyar forradalommal.
Sokak számára elkövetett – vagy csak éppen elkövetni szándékozott – „ál-
lamellenes” cselekményük is értelmezhetetlenné vált, sőt a vállalt kockázat
is értelmetlennek tűnhetett: ezt sugallták évtizedeken keresztül az ország
vezetői, de szűkebb környezetük is. Az 1956. őszi tüntetés- és sztrájkkísérle-
teket, a több ezer embert, elsősorban fiatalokat, diákokat és egyházi szemé-
lyeket megmozgató földalatti szervezkedéseket 1990-re majdnem teljesen
sikerült kitörölni a lakosság kollektív emlékezetéből. A romániai lakosság
mai napig nincs tudatában annak, ami 1956-ban Magyarországon vagy
Romá niá ban történt. Feltűnő, de nem
egészen meglepő tehát, hogy az egyik
legjelentősebb 1956 utáni, szinte ki-
zárólag erdélyi román nemzetiségű
személyeket érintő politikai üggyel, a
Ioan Faliboga marosvásárhelyi tisztvi-
selő és hatvan társa ellen Nagysze-
benben 1957-ben rendezett perrel
egyetlen sajtócikk foglalkozott, és az
1956-os forradalommal foglalkozó tör -
ténészek sem ismerik az esetet.21 A
kilencvenes években 1956 kizárólag
„magyar ügynek” számított Romániá -
ban. A posztkommunista kormányok

221

21 A Faliboga-per iratanyaga még nem ku-

tatható a volt titkosrendőrség levéltárá-

ban (ACNSAS). A marosvásárhelyi ka-

tonai ügyészség iratait felhasználva

részletesen tárgyalja az ügyet Nicolae

Balint újságíró: Balint (2005). Érdekes

információkat tartalmaz Bözödi György

író interjúja, aki 1957-ben jelen volt a

Nagyszebenben rendezett csoportos

peren. Bözödi György-interjú, készítet-

te Bekéné Nádor Orsolya, 1986. 1956-os

Intézet Oral History Archívum (OHA).

68. sz. 139–140. p.
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revizionista veszélyforrásnak tekintették a magyarországi felkelést és az er-
délyi „magyar” megmozdulásokat. Noha az utóbbi években némi változás
tapasztalható e téren, az állami szervek (politikai hovátartozásuktól füg-
getlenül) nem járulnak hozzá az 1956 utáni politikai elítéltek, elsősorban a
magyar nemzetiségűek rehabilitálásához annak ellenére, hogy a román vé-
leményformáló értelmiség erőteljesen hangoztatja kommunizmuselle-
nességét . Mindenki büszkén tekint a magyar forradalmárokra, függetlenül
attól, hogy a forradalom megbukott, sokan mégis felelőtlen kalandornak
tartják azokat ma is, akik Romániában 1956-ban kisebbségiként felmondták
a politikai integráció paradigmáját, és helyette demokráciát, kulturá-
lis/területi autonómiát vagy éppen határrevíziót követeltek. Míg a távoli
budapesti események „nemzeti üggyé” emelkednek (ebben az értelmezés-
ben az erdélyi megmozdulások elsősorban a nemzeti szolidaritást fejezték ki),
a romániai kísérletekre vonatkozó újságcikkek, beszámolók, emlékezések és
interjúk ma is szinte kizárólag a kisebbségi sors szemszögéből tárgyalják a
romániai eseményeket, veszélyes és feloldhatatlan ambivalenciát hordoznak
magukban: ha a magyar 1956 és az erdélyi magyarság ehhez köthető poli-
tikai „elbizonytalanodása” okozta az 1958–59-től érezhető román nemzeti-
ségpolitikai fordulatot, milyen értelmet lehet tulajdonítani annak a forrada-
lomnak, amely „objektív módon” hozzájárult a kisebbségi magyar közösség
megbélyegzéséhez? 

A korszakot kutatók egy részének véleménye szerint a romániai lakos-
ság, elsősorban az erdélyi magyarság a román nacionalista állam „ártatlan”
áldozata volt, vagyis szenvedett anélkül, hogy bármit is cselekedett volna.
E széles körben elfogadott alaptétel viszont minimalizálja a rendszerellenes
mozgalmak és szervezkedések társadalmi beágyazottságát. A „kollektív
ártat lanság” hívei saját előítéleteiken és sztereotípiákon keresztül értelme-
zik a korabeli dokumentumokat, és olyan következtetésekre jutnak, hogy
a román (vagyis a román hatalom által termelt) levéltári iratok nem hitele-
sek, hogy az egyes szervezetekbe beépített ügynökök „biztosan románok”,
sőt hogy a (bármennyire naivan hangzó) összeesküvési kísérletek csupán ál-
lambiztonsági konstrukciók (például Szoboszlai Aladár vagy Ioan Faliboga
szervezkedései). 

Ahhoz, hogy 1956 romániai visszhangját rekonstruálni tudjuk, konszen-
zusra kell jutni abban, hogy a forráskritika jogosságának fenntartásával
tényként kezeljük: a megtorlást (és az azt „kiváltó” megmozdulásokat) do-
kumentáló állambiztonsági források elferdíthetnek néhány összefüggést, de
ritkán hamisítják a tényeket. És éppen a tényfeltáró munka miatt ítéljük
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fontosnak a Dávid Gyula által szerkesztett lexikont az 1956-os elítéltekről
és Pál-Antal Sándor kötetét a Magyar Autonóm Tartomány eseményeiről.
Az évforduló tiszteletére megjelent művek hosszú és aprólékos kutatómun-
ka gyümölcsei, és nemcsak jó kiindulópontot jelenthetnek a megtorlást
szenvedő társadalmi rétegek további szociológiai és társadalompszicholó-
giai vizsgálataihoz, de egyértelműen bizonyítják, hogy az 1956-os erdélyi
„mártírok” nagy része a kemény diktatúra által kikényszerített tiltakozást
„követte el”: titkos társaságokat alapított, hangosan szidta a kommunista
rendszert és vezetőit. Elsősorban, de nem kizárólag, a többségi nemzethez
tartoztak, s főként a falvakban tiltakoztak a tulajdonjog folyamatos meg-
sértése ellen, vagy (sokkal ritkábban) tettlegesen is bántalmaztak hivatalos
személyeket, rendőrt, párttitkárt, adóbeszedőt. 

A levéltári mélyfúrásokon alapuló legújabb kötetek és tanulmányok leg-
nagyobb hozadéka éppen a korábban említett „kisebbségi” retorika meg-
haladása és a romániai 1956 elhelyezése egy tágabb térben. Elég megemlí-
teni a román kommunista rendszer 1956-os politikai kihívásokra 1957 és
1962–63 között adott társadalmi-gazdasági válaszait: az iparosítást, az ur-
banizációt, a mezőgazdaság erőszakos kollektivizációjának felgyorsítását, a
Szovjetuniótól és a Varsói Szerződéstől való részleges függetlenedés érde-
kében tett első tudatos lépéseket (mindezt természetesen az 1958 nyarán
bekövetkezett szovjet csapatkivonás tette lehetővé), valamint az ezzel pár-
huzamos „nemzetiségi” intézkedéseket, melyeknek talán legsúlyosabb, bár
kevéssé ismert következménye a hivatalos, „állami” antiszemitizmus kiépü-
lése, a zsidók eltávolítása a párt- és állami intézmények vezetéséből, majd
a zsidó lakosság izraeli kivándorlásának ösztönzése, helyesebben kikény-
szerítése.

A romániai 1956-os események, majd a megtorlások sajátosságát és ön-
álló történelmi relevanciáját többé-kevésbé pontos adatsorok is bizonyítják:
az 1956-os magyar forradalom utáni időszakban indított „politikai” eljárá-
sok során 1964-ig több mint 32 ezer ember vesztette el szabadságát, vagy
került ideiglenesen kényszerlakhelyre. További ezreket ítéltek el „politikai
nevelési” céllal rendezett, kevésbé ismert, de rendkívül tanulságos gazdasá-
gi természetű (sikkasztás, korrupció vádjával indított) perek során, főleg
1958-ban. A kutatást és a felszínre kerülő adathalmaz értelmezését, keretek
közé helyezését nagymértékben nehezíti a romániai 1956-os jelenség rend-
kívül összetett mivolta. Az 1956. október 30–31-i temesvári diáktüntetés
kezdeményezői által közzétett követelések semmiben sem különböztek a
szegedi és budapesti diákság pontjaitól. A Bánság központjában az érettebb
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politikai kultúra, valamint a különböző nemzetiségek harmonikusabb
együt télése kooperációs felületet teremtett a román, magyar, német és szerb
diákok számára. Ugyanezt a „forgatókönyvet” meghiúsította október 24–
25-én Kolozsváron az etnikumközi feszültségeket tudatosan manipuláló
állambiztonság, a pártszervek és a román nyelvű Babeş Egyetem vezetése,
valamint november 5-én Bukarestben a hiányos konspiráció miatti erőteljes
rendőri fellépés. 

Az 1956-os eseményeket követően Romániában felszámolt „ellenforra-
dalmi” szervezkedéseket hasonlóan mély különbségek jellemzik. Egy részük
jóval a magyar forradalom előtt jött létre, mint például a Szoboszlai Aladár
katolikus pap és Huszár József báró vezette Keresztény Dolgozók Pártja,
a Sass Kálmán református lelkész vezette érmihályfalvi csoport, valamint
Dobai István kolozsvári jogász magyar ellenzéki hálózata és a Ioan Faliboga
Marosvásárhelyen élő volt katonatiszt vezette román összeesküvők cso-
portja. Az azonos  társadalmi beágyazottságú csoportok (a zaklatásnak ki-
tett katolikus és református klérus tagjai, az egykori nemesség képviselői,
tönkretett földbirtokosok, gyártulajdonosok, kereskedők, elkobzott házak
tulajdonosai, a szakmájuk gyakorlásától eltiltott ügyvédek) azonos politi-
kai-társadalmi sérelmeik miatt léptek fel egy számukra teljesen elfogadha-
tatlan rendszer ellen. Társadalomképük és politikai programjuk azonban el-
térő volt: Szoboszlai Aladár (legalábbis 1956 nyaráig) a többpártrendszer
visszaállítására készítette fel születendő mozgalmát, és több román tag be-
szervezésével interetnikus csoport kiépítésére tett kísérletet, míg Dobai Ist-
ván kizárólag az erdélyi kérdés „méltányos” megoldását (vagyis a trianoni
határ revízióját) célozta meg. Sass Kálmán határ menti csoportja már 1945
óta aktív propagandát fejtett ki ebben az irányban. Szoboszlaitól eltérően
Sass Kálmánt nem 1956-os tevékenysége miatt ítélték halálra, hanem a bel-
ügyminisztérium 1957. január 17-i 70. sz. utasítása alapján, amely elrendelte
az „ellenséges múltjáról” ismert személyek szoros megfigyelés alá helyezését,
és azonnali eljárásindítást írt elő a volt fasiszta szervezetek vezetői ellen. (A
Securitate információi szerint 1940 előtt Sass a Rongyos Gárda, 1946–47-
ben pedig a Magyar Nemzeti Ellenállási Mozgalom nevű illegális szervezet
egyik vezetője volt.) 

Az intézkedés nemcsak a magyar nemzetiségűeket sújtotta: ennek alap-
ján 1958-ban súlyos büntetéseket szabtak ki több száz szélsőjobboldali ér-

zelmű román nemzetiségű állampol-
gárra is, például Nichifor Crainic és
Constantin Noica filozófusokra.22
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22 ACNSAS, fond Documentar, dosar

131, vol. 2, 1. f. 4–31.  
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A magyar forradalom hírének hatására létrehozott rendszerellenes/el -
lenálló csoportok közül a legismertebbek a már említett EMISZ, SZIT és
SZVISZ. Létrehozóik nem az „osztályellenesség” köréből, hanem az 1945
előtt szocializált magyar vagy történelem szakos középiskolai tanárokból és
középiskolai diákokból kerültek ki. A székelyföldi és partiumi gimnáziu-
mokban működő hálózatok tagjai rokonszenvtüntetéseken vettek részt
(gyászszalag viselése – ez volt Erdély-szerte a leggyakoribb tiltakozási for-
ma –, szobrok és műemlékek illegális megkoszorúzása 1957. március 15-én,
röplapok szerkesztése és terjesztése). A „szocializmusban” felnőtt diákok lá-
zadása politikai, nemzedéki és vallási jelleget is öltött: sok EMISZ-tag az
állammal jó viszonyt ápoló unitárius egyház híve volt. Az együttműködő
papok, tanárok, diáktársak elleni lázadásuk a kolozsvári protestáns teológia
hallgatóinak tiltakozásával mutat rokonságot, amelynek 1959 márciusában
több mint egy tucat diák letartóztatásával vetett véget az állambiztonság.
Az illegális szervezkedésekért is súlyos büntetést mértek ki a politikai
ügyekben illetékes katonai törvényszékek. A kolozsvári katonai törvényszék
1958 júniusában, a SZIT-perben kilenc személyt ítélt 7–20 évre, 1959-ben
pedig három csoportban összesen 76 EMISZ-tagot ítélt 3–25 év börtönre
vagy kényszermunkára. A nagyváradi SZVISZ-tagok esetében többéves
megfigyelés előzte meg a letartóztatásokat és az 1961–62-ben rendezett pe-
reket. A tömeges megtorlás az 1956 utáni retorziók utolsó nagy hulláma
volt (ekkor a politikai elítéltek egy része már egyéni vagy csoportos kegye-
lemben részesült), és megkockázható, hogy az eljárás lefolytatása inkább
megfélemlítési célokat szolgált.

A következő csoportot azok alkották, akiket az állambiztonság és az
RMP-vezetés etnikai és társadalmi származásuk, illetve politikai és vallási
meggyőződésűk miatt a priori rendszerellenes beállítottságúnak tartott. Ide
tartozott például az a több mint 150 Jehova tanúja, akiket 1957–59 között
a Magyar Autonóm Tartomány területén zártak börtönbe államellenes bűn-
cselekmény vádjával.23 Ugyancsak ide sorolhatók a volt vasgárdisták, paraszt-
pártiak és a nemzeti-liberális párt egykori tagjai. Ellenük összesen 2404
elmarasztaló ítélet született 1957–59 között, amelyek gyakran semmilyen
1956-ban elkövetett bűncselekményhez sem kapcsolódtak.24

A legnépesebb csoportot azonban
a falusi társadalom azon rétegei alkot-
ták, akik aktív vagy passzív ellenállást
tanúsítottak az 1957-ben megújult
erővel újraindított mezőgazdasági kol-
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23 ACNSAS, fond Informativ, dosar 2672,

vol. 21.

24 ACNSAS, fond Documentar, dosar 53,

vol. 1. f. 100. 
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lektivizálás ellen. Bár ellenzéki magatartásuk ritkán merített a magyar for-
radalom tapasztalataiból (ennek politikai és kulturális feltételei is hiányoz-
tak), az eddig feltárt párt- és állambiztonsági iratokból kiderül, milyen cso-
dálatot keltett a romániai paraszti világban a szervezett hatalommal való
nyílt konfrontáció. 1956–59 között 5341 földművest ítéltek el a „mezőgaz-
daság szocialista átalakítása” ellen kifejtett tevékenység miatt. 

A „romániai ötvenhat” nem a budapesti forradalom függvénye volt, a
rendszerellenes kezdeményezéseket nem elsősorban „nemzeti” megfonto-
lások, érzelmek vezették. A recepció, a kölcsönhatások története mellett
a további kutatásokban Románia sajátos ötvenhatjára kellene fókuszálni, fel-
ismerve azt, hogy 1956 a két ország 1918 utáni párhuzamos történelmének
része, amelyben a kizárólagosságra épülő államépítési logika (a fennálló po-
litikai rendszertől függetlenül) a természetes kölcsönhatásokat kioltotta
vagy eltorzította.
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