
TÓTH ISTVÁN

1956 KÁRPÁTALJÁN
Hatások, következmények, tanulságok

HELY ÉS IDŐ

Az egykori négy történelmi vármegye, Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros
részeiből összeálló Kárpátalja az 1945. június 29-én Moszkvában aláírt
egyezmény – a szellemes-keserű meghatározás szerint szovjet–csehszlovák
„zsebszerződés”1 – következménye-
ként még a szövetséges hatalmak Ma-
gyarországgal 1947. február 10-én
Párizsban megkötött békeszerződése
előtt a Szovjetunióhoz került. A lebo-
nyolításában kissé döcögősre sikere-
dett2 különmegállapodás elsősorban
Moszkva politikai és katonapolitikai
érdekeit szolgálta: a szovjet hadsereg
szárazföldi haderejével és légiflottá -
jával a Kárpát-medencébe teleped -
ve közvetlen összeköttetésbe került
Auszt riában, Magyarországon és Ro -
mániában állomásozó hadseregcso-
portjaival, emellett fontos stratégiai
pozíciókat nyert a korábbi szövetsé-
ges, hamarosan azonban ideológiai,
gazdasági és katonai ellenséggé vált
nyugat-európai hatalmakkal és az
Egyesült Államokkal szemben. A meg-
oldás praktikus volta mind 1956-ban,
mind 1968-ban, Magyarország, majd
Csehszlovákia lerohanásakor fénye-
sen beigazolódott. A terület Szovjet-
unióhoz csatolása tulajdonképpen nem
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1 A dolgozat szerzője Vida Istvántól hal-

lotta ezt a magyarországi rendszerváltás

során elterjedt kifejezést.

2 „Az 1944. május 8-i szovjet–csehszlovák

egyezmény lehetővé tette, hogy a had -

műveleti zóna mögötti területek a cseh-

szlovák kormány fennhatósága alá ke-

rüljenek, s Beneš kormányküldöttséget

küldhessen oda a közigazgatás újjászer-

vezésére és az élet beindítására. 1944.

augusztus 21-én a szociáldemokrata F.

Nemec vezetésével 24 tagú, koalíciós

összetételű delegáció indult el London-

ból Moszkvába, ahonnan 1944. október

7-én jutott el Beszterce bá nyá ra, s a cseh -

szlovák exelnök utasítására októ ber 27-

én tette át székhelyét Huszt ra. A kor-

mánydelegáció, abban a tudatban, hogy

a vidék továbbra is Csehszlovákia része,

az általa elle nőr zött területen hozzálá-

tott az 1938 előtti közigazgatás újjá-

szervezéséhez, szorgalmazta a politikai

pártok újjáalakítását, s megkísérelte,

hogy katonákat toborozzon a csehszlo-
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volt elfogadhatatlan a homogén szláv
nemzetállam kiépítésén fáradozó
Eduard Beneš számára sem. A Lon-
donban székelő csehszlovák exilium
vezetője nem akarta, hogy Kár pátalja
Romániához vagy Len gyel országhoz,
de legfőképpen, hogy Ma gyar or -
szághoz kerüljön. Eduard Beneš nem
tett egyebet, csupán következetes volt
Csehszlovákia megálmodója, Tomáš
Garrigue Masaryk Kárpátaljával kap-
csolatos politikájához. Csehszlovákia
első köztársasági elnöke 1920-ban, a
Csehszlovák Szociáldemokrata Mun-
káspárt XIII. kongresszusán így nyi-
latkozott S. I. Gillersonnak, a Szovjet
Vöröskereszt prágai kiküldöttének:
„Én úgy tekintem Kárpátoroszorszá-

got, mint egy Oroszország részéről Csehszlovákiára bízott zálogot, melyet
mi az első adandó alkalommal vissza fogunk adni Oroszországnak, ezt én
köztársasági elnöki minőségemben leghivatalosabban kijelentem. Felhatal-
mazom Önt, hogy erről kormányának Moszkvában jelentést tegyen.”3

A második világháború utáni első szovjet népszámlálás 1959-ben 146 247
személyt, a 920173 lélekszámú összlakosság 15,9 százalékát regisztrálta ma-
gyar nemzetiségűként. (Az 1941-es magyar népszámlálás az anyanyelv be-
vallása szerint az összlakosság 28,8 százalékát kitevő 245286 magyarról tu-
dott. A háború utáni fogyás okai között szerepel az 1944 tavaszán deportált
magyar anyanyelvű zsidóság eltűnése, a magyar férfilakosság 1944–45-ös el-
hurcolása, az ezzel járó vérveszteség, s néhány településen a magyar nemze-
tiségű görög katolikus lakosság ukránként való számbavétele.)

A Kárpátalján élő magyarokat súlyos fizikai és lelki traumák érték azon
kívül is, hogy a háború végén nyilvánvalóvá vált, ismét elcsatolják őket Ma-
gyarországtól. 1944 novemberében a hadköteles, munkaképes férfiak több-
ségét (több mint 40 ezer személyt) gyűjtőtáborokba, kényszermunkára hur-
colták Ukrajnába s a Szovjetunió távolabbi vidékeire. A magyar híveket is
tömörítő görög katolikus egyházat 1949-ben rendeletileg betiltották, a hi-
te mellett kitartó, pravoszláv vallásra áttérni nem hajlandó 129 papját 25
éves, munkatáborokban letöltendő büntetésekre ítélték. Az állami ideoló-
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vák önkéntes hadseregbe.” Vida–Zse -

licky (2004) 234. p. A csehszlovák szer-

vezkedést a szovjet katonai hatóságok

megakadályozták, hathatós támogatá-

sukkal november 26-ra Munkácsra ösz-

szehívták a népi bizottságok küldöttei-

nek első kongresszusát, amely meg -

választotta Kárpátontúli Uk rajna Népi

Tanácsát, s manifesztumban tette közzé

azt az óhaját, hogy a terület „újra egye -

süljön” Szovjet-Ukraj nával. A testület

december 5-én ultimátumszerűen szó-

lította fel a csehszlovák delegációt Kár-

pátalja elhagyására.

3 Robert Nowak Der künstliche Staat, Ber  -

lin, 1938 című könyvéből idézi Kemény

(1939) 72. p.
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gia rangjára emelt ateizmus jegyében hasonlóan jártak el a református és a
római katolikus egyház papjaival is, a következő vádakkal ítélték hosszú
büntetésre őket: szovjetellenes tevékenység, a néphatalom megdöntésére
irányuló kísérlet, az emberek félrevezetése, „butítása”,4 s főleg szovjetelle-
nes propaganda a fiatalság körében. 

Diszkriminálták az 1927 és 1930 között született magyar és német nem-
zetiségű fiatalokat. A hadköteleseket 1947 őszétől 1952-ig a bizalmatlanság
jegyében nem sorozták be a szovjet hadseregbe, ehelyett a Donyec-meden-
ce szénbányáiba, munkaszolgálatra irányították őket. Az ínséges körülmé-
nyek közül szabadulni akaró szökevényeket börtönbüntetéssel sújtották.

A magyar nyelvű közoktatás az ötvenes évek közepe felé, 1953–55 kö-
zött kezdett újraéledni: ekkor nyíltak meg a városokban és a nagyobb tele-
püléseken a magyar középiskolák. 

A magyarországi könyvek és sajtótermékek behozatala, majd az újságok
tömeges előfizetése 1957-ben indult meg. A magyarországi eseményekről
az ötvenes évek elején a kárpátaljai magyarok – igaz, a legtöbb esetben erő-
sen eltorzítva – a budapesti adásokból
s a müncheni Szabad Európa Rádió-
ból értesülhettek. A korabeli vételi vi-
szonyok mellett hallgathatták még a
BBC és az Amerika Hangja magyar
nyelvű adásait.

A FORRADALOM NAPJAIBAN

A rádióadásokból a kárpátaljai magyar lakosság az eseményekkel szinte egy
időben értesült a Magyarországon kitört forradalomról. A tizenkét eszten-
deje még magyar állampolgárságú, a szovjet fennhatóság alatt túlnyomó-
részt negatív egyéni és közösségi élményeket szerzett magyarok elsöprő
többsége örömmel és aggodalommal hallgatta a budapesti és a müncheni
adásokat. S bár szemük előtt zajlottak a nagy katonai erőt mutató szovjet
csapatmozgások, hinni akarták, hogy Magyarország hamarosan független-
né válik. Haloványan abban is reménykedtek – ez a különböző településeken
szétszórt röpcédulákon is megfogalmazódott –, hogy Kárpátalja visszakerül
Magyarországhoz. Kevésbé örültek a forradalomnak azok a magyarok, akik
1945 után a Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP) tagjaiként kerültek
politikai-közéleti funkcióba, vagy a falvakban, a kolhozokban kaptak általá-
ban középszintű vezetői pozíciókat. 
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4 Gulácsy Lajos visszaemlékezéséből. A

református lelkészt 1949. március 19–

20-án elítélték, a kilencvenes években

püspök volt. Lásd Dupka (1993) 97. p.
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A későbbi büntetőeljárások tanúsága szerint Kárpátalja három települé-
sén észleltek és lepleztek le csoportos szovjetellenes összeesküvést. A 2006-
ban Dupka György szerkesztésében megjelent ’56 és Kárpátalja című, a
Kárpátaljai Megyei Levéltár anyagaiból több fontos dokumentumot közre-
adó gyűjtemény nézetem szerint túlzóan minősíti „szovjetellenes ifjúsági
szervezeteknek” ezeket a főként érzelmi indíttatású, őszinte és természetes,
a diákcsíny kaján érzését is hordozó megnyilvánulásokat. Ezzel a szerkesz-
tő – feltételezem, szándékán kívül – mintegy legitimálja a túldimenzionált
korabeli bírósági eljárásokat és ítéleteket. 

A szovjet–magyar határon fekvő Mezőkaszonyban a helybéliek nemcsak
a rádióból értesültek a Budapesten zajló forradalmi eseményekről. A határ
túloldalán lévő Barabás község lakói átkiabáltak a határon: napjainkból visz-
szatekintve szinte megmagyarázhatatlan, de segítséget kértek a szovjet ura-
lom alatt élő kaszonyiaktól. Ennek is tulajdonítható, hogy egy testvérpár,
Ormos István és Ormos Mária,5 valamint unokatestvérük, Szécsi Sándor
a magyarországiak megsegítésére buzdító, kézzel írott röplapokat és plaká-
tokat készített, s nyilvános helyen ki is ragasztották őket. A röplapokat és
a plakátokat a helyi hatóság gyorsan leszedette, az esetet pedig jelentette a
KGB beregszászi járási hivatalának. A hivatalos jelentéshez egy helyi besú-
gó feljelentése is társult, így az iskoláskorú fiatalok ellen megindult a nyo-
mozás. A bizonyítékok összegyűjtése után a három fiatalt – Ormos Mária
és Szécsi Sándor akkor már az ungvári egyetem diákja volt – 1957. novem-
ber 2-án letartóztatták. Ítéletet 1958. január 2-án hirdettek. A vád mindhá-
rom elítélt esetében „szovjetellenes röpiratok, falragaszok írása, terjeszté-

se”. Szécsi Sándor elsőrendű vádlottat
hat, a másodrendű Ormos Istvánt
négy, a harmadrendű Ormos Máriát
szintén négy év munkatáborban le-
töltendő büntetésre ítélték. Szécsi és
Ormos István a Mordvin Autonóm
Szovjet Szocialista Köztársaság terü-
letén raboskodott, Ormos Máriát pe-
dig az Urálon túlra, a kemerovói női
politikai lágerbe szállították. Bünteté-
süket nem töltötték ki, mindhárman
hamarabb szabadultak.6

Az 1956 őszén, 1957 tavaszán a
forradalommal tevőlegesen is rokon-
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5 Édesapjukat, az asztalosmester Ormos

Józsefet 1948-ban kulákság vádjával

letartóztatták, majd hosszú, szibériai

mun katáborban letöltendő büntetésre

ítélték. A vád fő mozgatóeleme az ipa-

ros tágas családi háza lehetett. A házat

„közösségi célokra” hivatkozva elko-

bozták a családtól. 

6 Ormos Mária és Szécsi Sándor hazaté-

rése után befejezte az ungvári egyete-

met, utána mindketten tanárként dol-

goztak. Ormos István Kárpátalján él,

édesapja foglalkozását folytatja, asztalos.
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szenvező nagyszőlősi fiatalokat úgyszintén szovjetellenes röpiratok, falra-
gaszok írásának és terjesztésének vádjával ítélték el. Nagyszőlős járási szék-
hely, az egykori Ugocsa vármegye központja volt. Magyar középiskolájának
öt diákja, Illés József, Varga János, Kovács Zoltán, Milován Sándor és Du-
dás István a forradalom napjaiban kézzel írott röplapokon követelte a ma-
gyarországi szovjet haderő kivonását. 1957 tavaszán – nyilvánvalóan a MUK7

hatására – a nagyszőlősi diákok is a folytatás mellett döntöttek. „[…]1957
márciusában újrakezdtük. De akkor már a röplapokat gumiklisével készí-
tettük. Az is kezdetleges volt, mert először a betűket ki kellett vágni zsilet-
tel, minden betűt külön felragasztottunk, így csináltuk a lapokat, s ezeket a
piactéren, csütörtöki napokon, mert akkor volt a vásárnap, akkor gyűlt ösz-
sze a legtöbb ember, kiragasztottuk és szétszórtuk. A hatóság nem tudta el-
képzelni, honnan erednek ezek, de
azért sokáig nem kellett gondolkod-
niuk, mert egyetlenegy magyar kö-
zépiskola volt, ott kezdték el a puha-
tolózást” – emlékezett vissza 1992-
ben Illés József.8 1957 augusztusában
hirdették ki az ítéletet, az akkor ti-
zenkilenc, tizenhét és tizenhat éves fia -
talokat négytől hat esztendeig tartó,
javító-nevelő intézetben, majd javí-
tó-nevelő munkatáborban letöltendő
büntetésre ítélték. Milován kivételé-
vel, akit a nyugat-ukrajnai Dub nó -
ban (Rovnói terület) tartottak fogva,
mindnyájan a Mordvin ASZSZK-ban
raboskodtak. Büntetését egyikük sem
töltötte ki.9

A nyomozó hatóságok a fiatalok
megmozdulásai mögé mindenütt
igyekeztek értelmi szerzőt, lehetőleg
a helyi közösségek életében befolyá-
sos értelmiségit – vagy még inkább
valamelyik történelmi egyház lelké-
szét – állítani. Meglepő módon ez
leginkább egy alig félezres lélekszámú
ungi kistelepülésen, Gálocsban ke-
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7 MUK (Márciusban Újra Kezdjük!). A

jelszó 1957. január–februárban tűnt föl

elsősorban Budapesten, de az ország

más településein, sőt a határon túl is.

Elsősorban a fegyveres harcban részt

vett fiatalok néhány kisebb csoportja

nem tudott beletörődni a forradalom

leverésébe, és tervezték, hogy március

15-én fegyveres felkelést robbantanak

ki a rendszer ellen.

8 Dupka (2006) 21. p.

9 Szabadulása után Illés József levelező

tagozaton elvégezte az Ungvári Állami

Egyetem orosz nyelv- és irodalom sza-

kát, majd a nagyszőlősi járási nevetlen-

falui iskolában tanított. Varga János a

Lembergi (ma Lviv) Testnevelési Főis-

kolát végezte el, később szülőfalujában,

Feketeardón polgármester is volt. Du-

dás István 1974-ben bekövetkezett ha-

láláig a kereskedelemben dolgozott.

Milován Sándor, miután elvégezte a

Munkácsi Kereskedelmi Technikumot,

1989-ig úgyszintén kereskedelmi terü-

leten dolgozott.
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csegtetett sikerrel. A veszélyes szovjetellenes „felbujtót” a falu szülöttében,
Gecse Endre református lelkészben, a gyülekezete körében főleg purita-
nizmusa, őszinte elkötelezettsége, valamint a fiatalok körében végzett mun-
kája miatt népszerű pap személyében próbálták megtalálni. A településen
három gyerek, a 13 éves Molnár László és Pasztellák István, valamint a tizen-
négy éves Perduk Tibor a forradalom napjaiban röplapokat írt és terjesz-
tett, s világháborúból visszamaradt fegyvereket rejtegetett. (A településen
1944 őszén hetekig hullámzott a front, a harcoló alakulatok néhány kézi-
fegyvert és lőszert hagytak maguk után.) Az 1959. január 30–31-én Ungvá-
ron, zárt bírósági tárgyaláson meghozott ítéletben Pasztellákot egyebek
között azzal vádolták, hogy „az 1957–58-as években gyakran látogatta az
ungvári járási Gálocs falu református templomának lelkészét – Gecse And-
rij Gejzovicsot [a hivatalos szovjet okmányokban a nem orosz nemzetiségű
állampolgárok neve is oroszul, az orosz névadási szabályoknak megfelelően
szerepelt], aki az előzetes nyomozás során, 1959. január 4-én elhunyt, és
akitől ő különböző szépirodalmi könyveket és a burzsoá Magyarország tör-
ténelméről szóló könyveket kapott. A szovjetellenes beszélgetések befolyá-
sa alatt, amelyeket Gecsével folytatott […], Pasztellák vádlott a magyar bur-
zsoá nacionalizmus és a szovjethatalom elleni harc útjára lépett.”10

Gálocsi gyülekezete – talán nem éppen keresztyéni módon – nem volt
képes eltartani lelkipásztorát, ezért Gecse Endre elvállalta a megüresedett
huszti lelkészi állást. Tisztébe 1959 májusában iktatták be. A személye iránt
addig is élénken érdeklődő KGB azonban nem sok időt hagyott itteni mű-
ködésére. Még ugyanezen év december 2-án letartóztatták, s Ungvárra hur-
colták. Koncepciós per elsőrendű vádlottjának szerepét szánták neki: ame-
rikai kapcsolattal rendelkező szovjetellenes fegyveres csoport szer ve ző je -
ként, eszmei előkészítőjeként, kiterjedt összeesküvő csoport vezetőjeként
akarták bíróság elé állítani. Amerikai kapcsolatának „tárgyi bizonyítékát” a
huszti gyülekezetétől kapott új palást formájában meg is találták, mert azt
a hívek amerikai csomagban érkezett anyagból varrták meg új papjuknak.
Pert azonban mégsem sikerült ellene kreálni. Gecse Endre egy hónapos
vizsgálati fogság után, 1959. január 4-én a foglyokat sűrűn tizedelő „beteg-
ségben”, szívelégtelenségben elhunyt. Temetése – elhantolása – titokban
zajlott az ungvári Kapos utcai régi temetőben. Felesége ugyan részt vehe-
tett az eseményen, lelkészt azonban a hatóságok nem engedtek oda. Újra-
temetésére 1992. október 24-én, a gálocsi temetőben került sor.

A gálocsi gyerekek megbüntetésé-
ről azonban nem mondott le a ható-
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10 Dupka (2006) 37. p.

T
ót

h 
Is

tv
án

Évkönyv XIV. 2006–2007

015Tothjo:terv.qxd 2007.11.12. 19:10 Oldal 252



ság. Szovjetellenes röpiratok írásának, terjesztésének és fegyverek rejtege-
tésének vádjával Pasztellákot, az elsőrendű vádlottat hat évre, a másodren-
dű vádlottat, Perdukot két évre ítélték. Molnár két napot töltött vizsgálati
fogságban, s egy esztendeig, mint valami veszedelmes politikai ellenfélnek,
heti rendszerességgel meg kellett jelennie a községházára kiérkező KGB-
nyomozó előtt. Az elsőrendű vádlott büntetéséből egy évet töltött le az
ungvári börtönben, amnesztiával szabadult. Perduk tíz hónapot töltött köz-
törvényesek között a dubnói javító-nevelő intézetben. 

A bírósági úton elítéltek rehabilitálása, erkölcsi-anyagi kárpótlása érde-
kében 1991. július 1-jén lépett életbe a politikai megtorlások ukrajnai ál-
dozatainak rehabilitációjáról szóló törvény. E törvény hatálya alá estek az
1956-os cselekményeikért elítélt magyar ifjak is, ezzel rehabilitálásuk auto-
matikusan megtörtént. Az élő ötvenhatosok tetteit a köztársasági elnök ál-
tal adományozott ’56-os Emlékéremmel a Magyar Köztársaság is megbe-
csülte. (Posztumusz kitüntetést kapott Gecse Endre és Dudás István is.)
Pasztellák és Perduk a fegyverrejtegetés vádja ellen fellebbezést nyújtott be
az Ukrán Legfelsőbb Bíróságnál. A testület a fellebbezést elutasította. 

A csoportosan elítéltek esetéből megállapíthatjuk, hogy szovjet- és inter-
vencióellenes cselekedeteket falusi vagy mezővárosi gyerekek és kamaszok
hajtották végre. Ezek a cselekmények a legteljesebb naivitásra, a reálpoliti-
ka ismeretének teljes hiányára utalnak. Utalnak azonban a magyarországi
példa követésére, valamint arra is, hogy a kárpátaljai magyarok az egyete-
mes magyarság szerves részének tudták magukat, s ez a gondolkodás hatott
a „bűnelkövetők” eszmevilágára. Az ottani események, a romantikus áldo-
zatvállalás azt jelzik, hogy a múlt század ötvenes-hatvanas éveinek forduló-
ján a kárpát-medencei magyarság szolidaritási ösztönei még kevésbé sérül-
tek: a magyarországi és a határokon túli kollaboráns rétegeket leszámítva
1956-ban mindenki Magyarország függetlenségét, a csatlóslét, a szovjet
megszállás megszűnését akarta. Történelmünk e fényes fejezetéből azon-
ban nem hagyhatjuk ki az árnyoldalt sem. Azt, hogy bizonyítási tételként
szinte mindegyik perben megjelennek az alapvető erkölcsi normákat és kö-
zösségeiket eláruló besúgók jelentései.

Az említett ’56 és Kárpátalja című kötet felsorolja azokat is, akik röpla -
pok írásával, szovjetellenes kijelentésekkel egyénileg álltak ki a forradalom
mellett, majd a bírósági ítéletek során több-kevesebb börtönbüntetést kap-
tak. Ilyen sors jutott az eszenyi Balla Ilonának, az ungvári Volodimir Mar-
giticsnak, Dóri Jánosnak és Melnik Jenőnek.
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Az ötvenes évek elejétől enyhült a magyarokkal szembeni gyanakvás és
bizalmatlanság, ennek következményeként a hadköteles ifjakat a hadsereg-
be hívták be. A szovjet hadvezetés nem foglalkozott azzal, hogy Magyar -
országra bevonuló vagy ott állomásozó alakulatait „megtisztítsa” magyar
nemzetiségű katonáitól. A szovjet egyenruhában szolgáló besorozott ma-
gyaroknak nehéz lehetett szembeszállni a szabadságért és a függetlenségért
küzdő magyar civilekkel és katonákkal. Dezertálásért, fegyvere eldobásáért
a világ minden hadseregében súlyos büntetésre számíthat a katona, ezzel
mindegyikük tisztában volt. Jelenlegi ismereteink szerint ketten, a munkácsi
Lukács Mátyás és a fancsikai (Nagyszőlősi járás) Bucsella József vállalták
ennek a kockázatát. Bevetés előtt hagyták el egységeiket, dobták el fegyve-
reiket. Elfogták őket, s a hadbíróság Lukácsot négy, Bucsellát tizenöt év
Gulagban letöltendő büntetésre ítélte.

A MÁSIK OLDAL

Az ötvenes években Kárpátalján a mezőgazdaságban, a kulturában, valamint
a sajtóban már kialakulóban volt a
rendszer szempontjából „megbízha-
tó” magyar „káderekből” álló réteg.
Faluhelyen a kor hagymázas logikája
szerint ezek az emberek mezőgazda-
sági brigádok vezetésével megbízva
töltöttek be „bizalmi állást”. A bizalmi
státus a kultúra vagy a sajtó területén
természetesen egészen más fajsúllyal
bírt: a Szovjetunióba szakadt magyar
nemzetrész tudatát volt hivatva „he-
lyes mederbe terelni”. Az itt dolgozó
magyarokat, Lusztig Károlyt,11 a be-
regszászi járási pártlap, a Vörös Zászló
főszerkesztőjét, Balla Lászlót,12 az
ungvári tankönyvkiadó magyar szer -
kesztőségének főszerkesz tőjét és Sán -
dor Lászlót,13 az ungvári rádió ma -
gyar szerkesztőségének mun ka tár sát
érte az akkor számukra nem is kétes
megtiszteltetés, hogy oroszról ma-
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11 Publicista, író, szerkesztő, 1922-ben

született Ungváron. A beregszászi Vörös

Zászló (fő)szerkesztése után a nyolcva-

nas évek elejéig a Kárpáti Igaz Szó mun-

katársa volt. 1992-ben Izraelbe települt,

2005-ben azonban visszaköltözött Ung-

várra.

12 Költő, író, lapszerkesztő, 1927-ben szü-

letett Pálócon. 1966-tól nyugdíjba vonu-

lásáig a magyar nyelvű területi pártlap,

a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztője, elkö-

telezett keményvonalas kommunista

volt. 1991-ben, a balti államoknak a

Szovjetunióból való kiválása idején –

kissé teátrálisan – nyilvános sajtóközle-

ményben jelentette be kilépését az

SZKP-ből. 

13 Az 1909-ben Budapesten született iro-

dalomtörténész, kritikus és műfordító a

hatvanas évek elejéig Ungváron élt,
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gyarra fordítsák, lektorálják, majd no -
vember 4-e hajnalán az ungvári rádió-
ban beolvassák a Magyar Forradalmi
Munkás-Paraszt Kormány felhí vá sát.14

Ebben Kádár János bejelentette, hogy
az október 23-i tömegmozgalom fa-
siszta felkelésbe torkollott, ezért vált
szükségessé a szovjet csapatok segítsé-
gül hívása. Beszédében büntetlenséget
ígért mindazoknak, „akik a mozga-
lomba becsületes, hazafias szándékkal
kapcsolódtak be”, egyúttal ígéretet
tett a forradalom több követelésének
megvalósítására. Ezek között szere-
pelt, hogy a rend helyreállítása után
az új kormány tárgyalásokat kezdemé-
nyez a szovjet csapatok kivonásáról. 

Az említetteket munkahelyükön
találta meg a történelmi feladat, má-
sok a párt utasításainak engedelmes-
kedve vették ki részüket a forradalom
leveréséből. A Magyarországon állo-
másozó szovjet hadseregcsoport pa-
rancsnoksága a „rendcsinálás” meg-
könnyítése érdekében a parancsnokok
gazdasági-politikai helyettesei mellé
negyven-ötven megbízható pártfunkcionárius kivezénylését kérte néhány
hónapos időtartamra. A megbízhatóság mellett a magyar nyelvismeret volt
a legfontosabb kritérium, ezért az illetékesek magyar káderekből állították
össze a tiszti rendfokozattal Magyarországra induló kontingenst. Ha kato-
nai behívásnak tettek is eleget, legtöbbjük meggyőződésből, s a feladatot
megtiszteltetésnek tekintve végezte munkáját, a legtöbb esetben fordítói-
tolmácsi teendőket. Magyarországi szolgálatuk tovább erősítette otthoni
politikai presztízsüket, fontos bizalmi állásokban helyezték el őket. Nem
mellékesen számos egzisztenciális kiváltság birtokosai is lettek. Életüknek
erre a szakaszára büszkék voltak, ezt a Szovjetunió fennállása alatt hirdet-
ték is. A forradalom vérbe fojtásával igazolva látták tetteik helyességét, s ha
egyáltalán felötlött bennük, hogy – az intervenciós hadsereg egyenruháját vi-
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ezután települt át Bu da pestre. 1953–56-

ban a Kárpát uk rajnai Területi Könyv -

kiadó, 1956-ban a Kár pátukrajnai Terü-

leti rádió munkatársa volt. 1962-től a

Gondolat Könyvkiadó szerkesztője,

1966–78 között az Állami Gorkij Könyv -

tár igazgatója. Itteni, s talán szov -

jetunióbeli tevékenységét a magyar kul-

túrpolitika A Szocialista Kultúráért

(1966), A Munka Érdemrend arany fo-

kozata (1969), a Szocialista Ma gyar -

or szágért (1979), és A Magyar Nép köz -

tár saság aranykoszorúval díszített Csil-

lagrendje (1989) kitüntetéssel ismerte

el. 

14 „Másnap aztán megtudtam, hogy a

szol  noki adóállomás is sugározta a kor-

mánynyilatkozatot, és a későbbiek során

híreket kaptam a határon túlról, első-

sorban Salgótarján és Diósgyőr környé-

kéről, hogy nagy tömegek hallgatták a

két rádió adását, és az elhangzott szöve-

gek bizakodással töltötték el az embere-

ket a jövőt illetően.” Sándor László

visszaemlékezése. Dupka (2006) 76. p.
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selve – mégiscsak magyarként vettek részt a magyar forradalom és szabad-
ságharc vérbe fojtásában, valószínűleg könnyen úrrá lettek feltörő kételyei -
ken. Közéjük tartozott Vladimir Mihály, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztő-he-
lyettese, Nemes János, a lap rovatvezetője, Barzsó Tibor, a Kárpáti Kiadó
szerkesztője, Szalai Borbála, a Ragyanszka Skola (Szovjet Iskola) szerkesztője,
később gyermekversek szerzője, Veress Gábor, a beregszászi járási pártbi-
zottság első titkára, aki az önállósult Ukrajnában a Kárpátalja Megyei Álla-
mi Közigazgatásban a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó osztály vezetőjének
tisztét is betöltötte. 

Helyzetüknél fogva meghatározó szerepet játszottak a kárpátaljai ma-
gyarság szellemi és kulturális életében. Mivel ezek is központilag irányított,
erőteljesen ideologizált területek voltak, a végrehajtók tevékenységét nehéz
lenne valamennyire is pozitív színben feltüntetni. Nemzeti önazonosságu-
kat háttérbe szorítva, neofita módon, kizárólag a kommunista pártideológia
kiszolgálói lettek. Magyar identitásukat voltaképpen „a magyar nemzetisé-
gű elvtársak” látszatának fenntartásáért, mintegy pártfeladatként hirdették
s tartották meg. S ahogyan a neofitáktól megszokhattuk, mindig és minde-
nütt igyekeztek túlteljesíteni. Számos példát hozhatnánk, ez azonban nem
szorosan vett tárgya a dolgozatnak. Egyet azonban, mivel kimondottan a
forradalomhoz társul, mégis felidézünk. Éppen ötvenhatnak köszönhető,
hogy nagyobb lehetőségeket kapott a magyar nyelvű könyvkiadás, valamint
a magyarországi sajtó behozatala Kárpátaljára. A helyi vezetők ugyanis rá-
döbbentek: szükség van a kommunista propaganda magyar nyelvű népsze-
rűsítésére.15 Ebbe a folyamatba illeszthetők azok a korábbi igények is, hogy
magyar nyelvű antológiát vagy almanachot adhassanak ki. Így jelenhetett

meg Ungváron 1958-ban a Kárpáti
Kiadónál a Kárpátok című antológia
is. Ebben az akkor még Kár pátalján
élő, később Magyar országon szépen
megbecsült Sándor László az alábbi
verssorokkal foglalta össze a forrada-
lom akkor ismert, kivégzésekkel ter-
helt utóéletét: „ A nemzet eszmél, ocsú-
dik / jobbik része, ím talpra állt, / s a
szovjettel vállvetve mér / a pribékhadra
száz halált.” Tudjuk, abban az évben
akasztották fel Nagy Imrét.
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15 „A munka nagyon fontos része az ideo-

lógiai munka. Azért, hogy kellő szintre

emeljük az ideológiai munkát, először is

olyan állapot meglétét kell elérnünk,

hogy az egész nevelő munkát a nép

nyel vén folytassuk.” M. V. Povzik, az

Ukrán Kommunista Párt Kárpátontúli

(Kárpátalja az akkori és a mai ukrán hi-

vatalos szóhasználatban. T. I.) területi

pártbizottsága titkárának felszólalása a

XII. beregszászi járási pártkonferencián

1957. december 18-án.
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A HELYI SZERVEK MAGATARTÁSA 
A FORRADALOM NAPJAIBAN ÉS A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKBAN

A már az események pillanatában világhírre szert tevő magyarországi for-
radalom a szomszédos országokban is heves politikai mozgásokat váltott ki.
A szovjet csatlós diktatúrák értetlenül és – talán saját bukásukat is vizionál-
va – megrettenve szemlélték a Magyarországon történteket. A rendszer
esetleges összeomlása fölötti aggodalmaikat súlyosbította a magyar területi
revíziótól való, egyébként teljesen megalapozatlan félelem. Erre legfeljebb
hangulati alapot teremtettek a magyarok körében tapasztalt szervezkedések
és megmozdulások, a röplapokon megjelenő követelések. Ezek a – főleg a
határ menti térségben, valamint Erdélyben, Kolozsváron és Ma ros vá sár -
helyen észlelhető – jelenségek nem kis bizonytalanságot keltettek a köz-
igazgatásban, a titkosszolgálatoknál, valamint a rendőrségen. Értetlenségük
egyik kiváltó oka az volt, hogy a közigazgatás és az erőszakszervezetek irá-
nyítását legtöbb esetben az ország távoli vidékeiről érkezett, a helyi sajátos-
ságokat egyáltalán nem ismerő, politikailag azonban elsőrendűnek minősített
személyekre bízták. A szisztéma zavart okozó hatását a forradalom, majd a
megtorlások időszakában elsősorban Kárpátalján lehetett megtapasztalni.
A terület Szovjetunióhoz csatolása után – a helyi ukránságot is háttérbe szo-
rítva – itt kizárólag a birodalom belső területeiről érkezett, döntő többsé-
gükben orosz nemzetiségű funkcionáriusok számítottak megbízhatónak.
Olyanok, akik legfeljebb pártbrosúrákból alkothattak valamilyen (torz) képet
Kárpátaljáról, a térség történelméről. 

A forradalmi eseményekkel, a kárpátaljai magyarság politikai magatar-
tásával elsősorban a magyar többségű Beregszászi járás pártbizottsága fog-
lalkozott. A Beregszászban lévő Kárpátaljai Területi Állami Levéltár doku-
mentumai szerint a járási szerv már 1956 októberében arra figyelmeztetett,
hogy a „népi demokrácia országaiból” sok olyan vendég érkezik, aki elfer-
díti a szovjet valóságot, soviniszta propagandát folytat, és negatívan hat „a
járásban lakó magyar lakosság elmaradott részének érzelmeire”. A pártbi-
zottság ezért is látta fontosnak olyan „kvalifikált, nemzetközi kérdésekkel
foglalkozó előadónak” kiküldését a járásba, aki magyarul tud előadásokat
tartani a „munkások és a kolhoztagok előtt”. Az „elmaradott részek”, aho-
gyan azt a későbbi, immár történelmi események bizonyították, megma-
radtak józan eszüknél, s érzelmeikre hallgatva továbbra is a magyar nemzet
szerves részének tekintették magukat.
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Jelzi a zavarokat, hogy a központi és a regionális hatalom között is inga-
tag volt az egyetértés, s ellentétek mutatkoztak a helybéli ukrán és magyar
kommunisták között is. Az „elhajlások” elleni küzdelem egyik ütközetét
az ungvári ukrán nyelvű Zakarpatszka Pravda (Kárpátontúli Igazság) ve-
zényelte le. Az 1957. február 7-én közölt Az újság és az ideológiai munka
kérdései című cikkében bírálta a magyar nyelvű beregszászi Vörös Zászló
ideológiai fogyatékosságait. Ahogyan az Ukrán Kommunista Párt bereg-
szászi járási bizottsága vezetőségi ülésének 1957. február 19-i jegyzőköny-
ve fogalmazott: „A lap ideológiai kérdésekkel foglalkozó anyagaiból hi-
ányzik a kellő élesség és a párti principitás, elvhűség […]. A lap egyáltalán
nem folytat harcot a járásunkban létező vallások ártalmas ideológiájával,
nem leplezi le egyes munkások vallásos csökönyösségét, teljesen mellőzi a
magyar és más nacionalizmusok megnyilvánulásának leleplezését.”16 A ve-
zetőség határozatban kötelezte „Lusztig elvtársat” a hibák kijavítására. Biz-
tosak lehetünk benne, hogy Lusztig elvtárs értett a szóból.

Mivel a forradalmi tevékenység gyanújába keveredettek, a későbbi el-
ítéltek között sok iskoláskorú volt, a hatóságok figyelme az iskolákra s a ne-
velőtestületekre is kiterjedt. Az oktatói-nevelői munkából hiányolták a
Szovjetunió iránti lojalitást. A mezőkaszonyi középiskoláról szóló feljegy-
zésében Sz. E. Jevdokimov alezredes, a KGB beregszászi járási megbízottja
az alábbi mondatokat vetette papírra: „Az elmondottak kapcsán nem lehet
nem szólni róla, hogy járásunk tanári karában jelentős számban találha-
tók olyan tanítók, akik papi, kulák- vagy kereskedőcsaládból származnak,
valamint az ellenforradalmi kicsapongások miatt korábban elítélt egyének
családjaiból, akik a magyar megszállók tettestársai voltak.”17 A KGB az egy-
házak papjait is felelőssé tette a helyi forradalmi eseményekért. Jevdokimov
az 1957. december 18-i járási pártkonferencián kijelentette: „Meg kell
mondanom, nálunk a papi ideológia néha győzelmeket arat, a papok oly-
annyira féktelenek, hogy még a fiatalokat is bevonják olyan egyházi szer-
tartásokba, mint a gyónás és az áldozás.”18

A kádári hatalomátvételt követő megtorlások, kivégzések, majd a kon-
szolidáció után a KGB-nek Kárpát alján is egyre kevesebb aggódnivalója
akadt. Igaz, a magyar forradalom és szabadságharc emlékét, bármennyire is

akarták, nem sikerült kitörölniük az
emberek emlékezetéből.
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16 Kárpátaljai Területi Állami Levéltár

(KTÁL), 15. f. 36. sz.

17 KTÁL 15. f. 36. sz.

18 KTÁL 15. f. 28. sz.
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„FORRADALMI TURIZMUS”
MAGYAR POLITIKUSOK, ÁVÓSOK, FOGLYOK KÁRPÁTALJÁN

A kesernyés cím némi magyarázatra szorul. A szinte légmentesen lezárt
Szovjetunióban az ötvenes években az átlagos állampolgár egyáltalán nem
gondolhatott külföldi utazásokra, még a „külföldi útlevelek” birtoklására
sem. Egyéni utazásokra, rokonlátogatásra egyáltalán nem volt lehetőség.
S nem csupán az ellenségként kezelt nyugati országokba vagy az Egyesült
Államokba, de még a „barátinak” vagy „testvérinek” nevezett szocialista or-
szágokba sem. Magyarországon is ilyen utazási politika volt érvényben, ha
nem is ekkora vasszigorral. A hatóságok szemében csak súlyosbította a hely-
zetet, hogy a Magyar Népköztársaság állampolgára, bármilyen irányban
lépte át a határt, sajátos helyzetben találta magát. Nagy esélye volt ugyan-
is arra, hogy akár már a vámalkalmazott személyében magyar emberbe üt-
közzön. A határon túli magyarokról teljes egészében lemondó kormányzat
hajlamos volt egy-egy ilyen találkozásban a szovjetellenességgel megfejelt
sovinizmus újjáébredését szimatolni.

Hivatalos szovjetunióbeli útjaik során a magyar kormány, majd a Magyar
Kommunista Párt, később a Magyar Dolgozók Pártjának politikusai soha-
sem álltak meg Kárpátalján, az ottani magyar nemzetrész léte ugyanis fon-
tos elem volt a tabukkal terhelt magyar–szovjet viszonyban. Róluk a buda-
pesti kormányok, az MKP, majd az MDP egyáltalán nem vett tudomást.
Hivatalos érintkezésre legfeljebb regionális szinten került sor, az akkori
Szabolcs-Szatmár megye és Kárpátalja vezetői között. Erre nyújtott igen
látványos lehetőséget a kárpátaljai Asztély és a magyarországi Beregsurány
határán 1959-ben létesített almaültetvény, a Barátság-kert. A politikai és
gazdasági vezetők által levezényelt, protokoll jellegű almaszüretek a kor fo-
galmai szerint a „szovjet–magyar barátság” fontos eseményei voltak.

Ma már ismert történelmi tény, de sokáig eltitkolták, hogy a Kádár-kor-
mányt a későbbi kormányfő jelenlétében Moszkvában, az SZKP KB ülésén
állították össze. Itt készült a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
felhívása is, amelyet a szovjet támadás elindításának hajnalán, november 4-
én először az ungvári rádióban olvastak be. Kárpátalján úgy tartják, hogy
ezekben a napokban Kádár János a megyei pártbizottság üdülőjében tar-
tózkodott, az Ungvár melletti Ókemencén. Ennek hiteles, kétséget kizáró
bizonyítékai azonban ma még hiányoznak. 

A Rákosi-korszak hírhedt titkosrendőrsége, a gyűlölt ÁVH, az állami
terror megtestesítője a forradalom napjaiban a kibontakozás és a konszoli-
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dálás jelentős gátja volt. Nem véletlenül mondta október 28-i rádióbeszé -
dében Nagy Imre, hogy „a rend helyreállítása után egységes, új államrend-
őrséget szervezünk, és az Államvédelmi Hatóságot megszüntetjük”.19 Ezzel
ugyan nem szűnt meg a testület, a miniszterelnöki bejelentés azonban ko-
moly szándékot jelzett. November 7-én Münnich Ferenc, a Kádár-kormány
miniszterelnök-helyettese rendeletben tiltotta meg a hatóság újjászervezé-
sét, s az addig felállított szervek haladéktalan feloszlatását rendelte el. Ká-
dárék ezzel a lépéssel azt igyekeztek demonstrálni, hogy nem vállalnak
közösséget Rákosiék terrorszervezetével. Emellett azt is igyekeztek meg-
akadályozni, hogy a számukra potenciálisan veszélyt jelentő testület ismét
hatalmi helyzetbe kerüljön. A karhatalomba átlépő ávósokat azonban a felül-

vizsgáló bizottságok kevés kivétellel
igazolták, így a megtorlásokban a ré-
gi gárda tagjai is szerepet kaptak.

A forradalom idején teljesen szét-
zilálódott Államvédelmi Hatóság tag-
jai illegalitásba vonultak, többen a
szá mukra biztonságot ígérő Cseh szlo -
vákiába vagy a Szovjetunóba, Kár -
pát aljára igyekeztek. Erre utal az Or-
szágos Rendőrkapitányság Közpon ti
Ügye letére november 17-én Sza -
bolcs-Szatmár megyéből beérkezett
jelentés. (A megyék kötelesek voltak
jelenteni a miniszterelnök-helyettesi
rendelet végrehajtását, melyben a volt
ávósok szervezkedéseiről is be kellett
számolniuk.) Ebben az szerepel, hogy
a megye volt ávósainak nagy része a
Szovjetunióba ment, sokan teljes csa-
ládjukkal.20

A szovjet hadvezetés néhány poli-
tikust és a hozzájuk csatlakozott egy-
kori ávósokat21 leszámítva egyáltalán
nem bízott a magyarokban. Úgy talál-
ták helyénvalónak, hogy a letartózta-
tottakat – néhány pártfunkcionárius22
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19 Nagy Imre rádióbeszéde. 1956. október

30. Varga–Kenedi (1989) 132. p.

20 Pintér (2000) 224. p.

21 Volt államvédelmi tisztek 1956 decem-

berében nem alaptalanul írták Kádár

Jánosnak: „az ÁVH állományának leg -

dicsőbb fegyvertényei közé tartozik,

hogy ingadozás nélkül felismerte a hely -

zetet és szembeszállt az ellenforrada-

lommal, először egyedül [sic!], majd a

Szovjetunió oldalán”. Uo. 212. p.

22 Közéjük tartozott Földvári Rudolf,

Rákosi Mátyás egyik bírálója, az MDP

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei első

titkára. November 5-én szállították az

ungvári börtönbe. Szerov 1956. novem-

ber 19-i, az SZKP KB-nak és az első

titkárnak, Nyikita Sz. Hruscsovnak kül -

dött jelentésében az alábbiakat írta

Földváriról: „Sz. Konyev elvtárssal kö -

zö sen tanulmányoztuk Holodkov elv -

társ, belügyi munkatárs feljegyzését, aki

né hány napig Uzsgorodban [Ungvár]

tar tóz kodott, és felhívta a figyelmet ar-

ra, hogy Uzsgorodban számos olyan

sze mély van, akit megalapozatlanul tar -
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mellett a fegyveres harcok résztvevő-
it – nem magyarországi, hanem szov-
jetunióbeli börtönökbe viszik. Azzal
érveltek, hogy a magyarországi bör-
tönviszonyok nem alkalmasak az „ob-
jektív” kihallgatások lebonyolítására.
A KGB magyarországi működését
irányító Ivan Szerov tábornok már
idézett jelentésében leírta, hogy a
hadművelet ideje alatt 4700 személyt
vettek őrizetbe, közülük 1400-at le-
tartóztattak. 860 főt szállítottak Ung -
várra és a Kárpátokon túli Sztrijbe.
Leírja továbbá, hogy: „Az őrizetbe
vettek és letartóztatottak útnak indí-
tása során az első napokban előfor-
dultak olyan esetek, amikor a katonai
egységek parancsnokai a Különleges
Ügyosztályon és az állambiztonsági
szervek képviselőin kívül önállóan in-
dítottak útnak őrizetbe vetteket Csop
[Csap] állomásra, a Belügyminisztéri-
um táborai pedig a velünk való egyez-
tetés nélkül, a szóban forgó szemé-
lyek nyomozati anyagai nélkül vették
át őket. Így az uzsgorodi [ungvári]
gyűjtőtábor parancsnoka vette át azt
a 68 ipari tanulót, akit az egyik Buda -
pesten állomásozó hadosztály parancs -
noka indított útnak. I. Sz. Konyev elv-
társ utasítására a serdülők e csoportját
visszavitték Budapestre, és szabadon
engedték.”23

Az elhurcoltak, élénken emlékezve
még a háború alatti és utáni „malen-
kij robotra”, okkal tarthattak attól,
hogy Szibériába, munkatáborokba vi-
szik őket. Az elhurcolás módja igen
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tóz tattak le. Példaként említette Föld -

vári Rudolfot, a Magyar Dolgozók

Pártja Köz ponti Bizottságának tagját,

parlamenti kép viselőt, a miskolci me -

gyei pártbizottság első titkárát. Földvári

Rudolf a felkelés idején egy úgyne ve -

zett forradalmi bizottságot vezetett, és

ellenséges propagandát folytatott a Szov -

jetunióval szem ben, a rádióban a fel ke -

lők ellenforradalmi tetteit igazoló be -

szédet mondott. Földvári tevé keny sége

idején a szervek 64 kommunistáját tar -

tóztatták le, 8 főt pedig a tömeg meglin -

cselt. Földvári más képviselőkkel együtt

rádió- és repülőgép-kapcsolatot szer ve -

zett Auszt riával és Nyugat-Német or -

szággal, és kérte az Egyesült Nemzetek

Szer vezete csapatainak bejövetelét.

A Kádár-kormány megalakulása után

Földvári nem ismerte el ezt a kormányt,

kijelentette, hogy aki Kádárt elismeri,

azt ellenforradalmárnak fogják tekin-

teni. Ily módon látható, hogy letartóz-

tatásának kellő alapja volt.

A napokban Kádár elvtárs fölvetette

Földvári szabadon engedésének lehető -

ségét. Amikor közöltük vele, hogy mi-

lyen bűnöket követett el Földvári, Ká -

dár elvtárs egyetértett azzal, hogy Föld-

vári képes erre, ugyanakkor hozzátette,

hogy ez egy olyan ember, aki aktívan

szolgál bármely hatalmat, és amennyi -

ben most szabadon engedjük, aktívan

fog tevékenykedni kormányunk érde -

kében. Úgy döntöttünk, hogy Földvárit

szabadlábra helyezzük.” Szereda–Szti -

kalin (1993) 161–164. p.

23 Uo.
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sokban egyezett a háború utáni de-
portálások lebonyolításával.

Most azonban más volt a helyzet.
A foglyok a tehervagonokból kido-
bott levelekben értesítették hozzátar-
tozóikat az elhurcolásról. Az ungvári
és más börtönökben hamarosan köve-
telni kezdték, hogy adjanak magyará-
zatot elhurcolásukra. A szovjet táma-
dást követően az országban feszült
volt a hangulat, sehol nem vették fel a
munkát. A ma gyar társadalom által il-
legitimnek tekintett Kádár-kormány
tevékenységét a munkástanácsokkal
folytatott tárgyalások, a hatalom való-
ságos átvétele során rendkívüli mó-
don hátráltatta a feszült belpolitikai
helyzet. A deportálások vasúton tör -
tén tek a Bu dapest–Debre cen– Nyí -
regy   háza– Zá hony vonalon, s a ma-
gyar vasutasok többször sztrájkba
léptek, nem voltak hajlandók magyar
foglyokat szállítani a Szovjetunióba.24

A deportálások hírére a felkelők meg-
rongálták a vasúti síneket, Pásztó és
Szurdokpüspöki között pedig a vasúti
hidat tették használhatatlanná a for-
radalommal rokonszenvező munká-

sok. A szovjet fegyveres erőkre támaszkodó és a „test véri szocialista országok”
segélyeit elfogadni kénytelen rezsimnek egyáltalán nem hiányzott, hogy
helyzetét a szovjet deportálások is súlyosbítsák. November közepén ezért
Kádár János és Münnich Ferenc kénytelen volt közbenjárni a szovjet had-
vezetésnél és Szerovnál a deportálások leállítása és egyes letartóztatottak
szabadon bocsátása érdekében. Az interveniálás sikeres volt, mert a depor-
táltak egy részét átadták a magyar hatóságoknak.

A szovjeteket ebben a döntésben nem csupán a kollaboráns magyar kor-
mány megsegítésének szándéka, a konszolidáció előkészítésének igyekeze-
te vezérelte. Moszkvának, akárcsak a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt
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24 A deportálások elleni tiltakozás a deb-

receni munkástanácsok 1956. november

13-i követelésében is megjelent: „Köve-

teljük a forradalomban részt vett és je-

lenleg letartóztatásban lévő személyek

azonnali szabadon bocsátását, továbbá

azt, hogy a forradalomban való részvé-

telért jogkövetkezmény senkit ne ter-

heljen. Azokat a személyeket, akik a

munkásság jogos követelését és a nem-

zeti függetlenségért indított szocialista

forradalmat kihasználva bűncselek mé -

nyeket követtek el, állítsák bíróság elé,

és ügyüket nyilvánosan tárgyalják meg.

Egyúttal pontos adatokra támaszkodva

az Ideiglenes Forradalmi Kormány tu-

domására hozzuk azt a tényt, hogy ma-

gyar polgári és katonai személyeket,

köztük asszonyokat és gyere keket Deb -

recenen keresztül Nyíregyháza–Záhony

irányába szovjet katonai őrizet mellett

szállítanak. Ez ellen a tény ellen mint

nemzetközi jogba ütköző bűncselek-

mény ellen a leghatározottabban tilta-

kozunk, és követeljük az érintett szemé-

lyek azonnali visszaszállítását.” Kozák–

Molnár (1993) 351–353. p.
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Kormánynak egyáltalán nem volt ínyére, hogy az intervenció hírére New
Yorkban összehívták az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülését, majd a világ-
szervezet Közgyűlésének 1956. november 12-i ülése napirendjére tűzte a
magyar kérdés tárgyalását. A BT-tag Szovjetuniónak egyáltalán nem hi-
ányzott, hogy az önmagának kiosztott és világszerte terjesztett epitethon
ornansa – „békeszerető ország” – a világ nyilvánossága előtt megtépázód-
jék, de érzékelve, hogy az Egyesült Államok nem kíván beavatkozni, maga
sem akarta tovább feszíteni a húrt. Módosított hát rögzült reflexein, ezért
is állította le a forradalom idején foglyul ejtett magyarok Szovjetunióba
hurcolását.

Az ’56 és Kárpátalja című kötet idézi Árpa István ungvári zenetanár és
zenekutató magyar forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos vissza-
emlékezéseit. Ebben az szerepel, hogy november harmadikának hajnalán
Ungvárra ponyvás katonai teherautókon óvodás korú, feltételezhetően ár-
vaházi magyarországi gyerekeket szállítottak. Az eset igen gyorsan kitudó-
dott, s az ungvári magyar családok tagjai valamilyen híresztelés hatására
a Szobránc utcai gyermekelosztóhoz mentek, hogy magukhoz vegyék a
gyerekeket. Ebből azonban nem lett semmi, az interjú szerint a teherautók
gyorsan elhajtottak az Uzsoki-hágó felé. A magyar gyerekek elhurcolását
más források egyelőre nem támasztották alá.

A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN

A magyarországi rendszerváltás politikai legitimációjának egyik, ha nem a
legfontosabb forrása az 1956-os forradalom és szabadságharc volt. A ma-
gyarországi demokratikus fordulat ugyanakkor jelzés is volt: dominóeffek-
tust indított el a kelet-közép-európai úgynevezett szocialista országokban.
Tegyük azonban egyértelművé, hogy a Szovjetunióval szövetségi rendszer-
ben lévő országokban a kommunista diktatúrák bukását a gazdasági és az
azt követő politikai összeomlás idézte elő. A vértelen csehszlovákiai és a vé-
res romániai fordulatokban országos jelentőségű szerepet vállalva ott vol-
tak a magyarok társadalmi és politikai szervezetei is. Az sem vitatható, hogy
magyarországi kapcsolataik, politikai orientáltságuk révén országaikban a
kommunista rendszer lebontásában a magyarországi tapasztalatokat is ka-
matoztatták.

Így volt ez Kárpátalján is. A szovjetunióbeli változásokból és a magyar-
országi rendszerváltó folyamatokból erőt, bátorságot és lelkesedést merítve
regionálisan fontos politikai szerepet töltöttek be. A Kárpát-medencében
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elsőként, 1989. február 26-án Ungváron alakult kisebbségi magyar érdekvé-
delmi szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. A Szövetség
1956 szellemi és politikai üzenetét is a sajátjának tekinti. Nem véletlen, hogy
még a Szovjetunió fennállása idején, 1991. október 23-án Ungváron nyilvá-
nosan emlékeztek meg a magyar forradalomról és szabadságharcról. A bi-
rodalom ugyan a végóráit élte, de akkoriban egy ilyen eseménynek a részt-
vevők számára még volt személyes kockázata. 

A különösebb társadalmi és politikai katarzis nélkül függetlenné lett Uk-
rajna sajtója a forradalom leverését egyértelműen Moszkva történelmi
bűnének tekintette, s hangsúlyos oroszellenes éllel számos 1956-tal rokon-
szenvező írást tett közzé. A hatalmi torzsalkodásokkal másfél évtizede el-
foglalt ukrán nagypolitika nem tett negatív lépéseket az 1956-os ukrajnai
megemlékezésekkel kapcsolatban. Ez a semleges, nem tiltó magatartás
annak köszönhető, hogy a hivatalos Kijevet (ma Kijiv) a legkevésbé sem ér-
dekli az esemény s annak kárpátaljai kultusza.

Örvendetes viszont, hogy Kárpátalján – de a kijevi magyar diaszpórában
is – a megyei, a járási és a helyi közigazgatás képviselői, ukránok és magya-
rok a magyar szervezetekkel, valamint a magyar diplomáciai képviseletek-
kel (nagykövetség, főkonzulátus), a magyarországi önkormányzatok, a po-
litikai pártok s az éppen megszűnt Határon Túli Magyarok Hivatalának
képviselőivel közösen vettek és vesznek részt az évente megrendezett októ-
ber 23-i megemlékezéseken. Ez politikai üzenet is. Az jelenti, hogy a magyar
forradalom céljai, erkölcsi tisztasága nemcsak a magyarokat, hanem a kö-
zösen átélt történelem miatt az ukránokat, a ruszinokat is őszinte főhajtásra
készteti. Kárpátalján 1956 a közös emlékünnepekhez sorolódott, a Rákóczi-
szabadságharc és az 1848–49-es forradalom és szabadságharc mellé.
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