
IOANA BOCA

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM UTÁNI 
ROMÁNIA
A román hatóságok fellépése a diáktüntetésekkel szemben

1956 őszén a román egyetemisták tüntetései váratlan megrázkódtatást
okoztak a kommunista vezetésnek. A bukaresti döntéshozó testületeket
azonnali fellépésre sarkallta, hogy – a legalábbis elméletileg – az új ideológia
jegyében felnevelkedett fiatalság nyíltan bírálni kezdte magát a kommunista
rendszert, és ezért igyekeztek csírájában elfojtani minden kezdeményezést.

Figyelemre méltó, hogy a nagyobb egyetemi városok 1956 őszén mind
az elégedetlenség melegágyai voltak Romániában, és a diákság követelései
többé-kevésbé egybecsengtek. Nem célom a diákmozgalmak részletes be-
mutatása, csupán rövid áttekintést szeretnék adni róluk. A rendszerrel
szembeni első bírálatok az egyetemisták körében már 1956 tavaszán és nya-
rán megfogalmazódtak, hol az UTM (Uninea Tineretului Muncitoresc)1

gyűlésein, hol kevésbé nyíltan, az egyetemek folyosóin, a diákszállásokon
folytatott beszélgetésekben. A román hatóságok szorosabb megfigyelés alá
is vették a diákságot, hogy szükség esetén megakadályozhassák a válság
kitörését. 1956 augusztusában a Román Munkáspárt (RMP) vezetősége új
szervezet létrehozását határozta el. Terveik szerint a Diákszervezetek Szö-
vetségébe minden egyetemistának be kellett lépnie. Az új ifjúsági szervezet –
noha a hivatalos nyilatkozatokban kimondottan nem politikai tömörülés-
ként emlegették – a párt közvetlen irányítása alá tartozott. Ezt bizonyítja,
hogy vezetőjévé a RMP KB Politikai Bizottságának egyik tagját nevezték ki.

Amikor 1956 szeptemberében a diákok visszatértek az egyetemekre,
nyilvánvalóvá vált, hogy az addigi intézkedések elégtelenek. Ahelyett, hogy
csillapították volna a diákság elégedetlenségét, a helyzet ősszel – a magyar-
országi és lengyelországi események nyomán – válságosra fordult. Az UTM-
gyűléseken, valamint a pártaktivisták kezdeményezésére a Magyar országról

és Lengyelországról érkező hírek
„tisztázására” szervezett vitákon az
egyetemisták addig tabuként kezelt
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1 Dolgozó Ifjúság Szövetsége, az RMP if-

júsági szervezete (a szerk.).
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témákat kezdtek feszegetni, köztük a román–szovjet külkapcsolatokat, a
szovjet csapatok romániai tartózkodását, a mezőgazdaság erőszakos kol-
lektivizálását. Az egyetemisták azt is tudni szerették volna, mi történik Len-
gyelországban és Magyarországon, mit akarnak valójában a magyarok és a
lengyelek.

Szeptembertől kezdve több előre meghirdetett, illetve spontán toborzó-
dott gyűlést tartottak az egyetemeken, ahol a diákok nyíltan kifejezték elé-
gedetlenségüket. A felszólalók élesen fogalmaztak, és addig elhallgatott kér-
dések megvitatását kezdeményezték. Beszéltek a parasztság helyzetéről,
az egyetemisták nehéz életkörülményeiről, a diákszövetség életét átszövő
hazugságokról, a pártvezetőség és a hivatalos sajtó valóságot meghamisító
nyilatkozatairól. Bírálták az ösztöndíjak elosztásának új rendszerét, a túl-
zottan átpolitizált oktatást, valamint az UTM bürokratikus szervezetét. Kö-
vetelték, hogy a könyvtárakban tegyék hozzáférhetővé a tiltott könyveket.
A bukaresti filozófiai tanszék szeptember 27-i UTM-gyűlésén történtek
miatt egy hónappal később több hallgatót kizártak az egyetemről, és az
RMP Politikai Bizottságának döntése alapján az egész szervezetet megrót-
ták.2 Október 24-én a kolozsvári Szépművészeti Főiskolán nem hivatalos
gyűlést tartottak. Másnap letartóztatták a rendezvény két szervezőjét.
Ugyanaznap a bukaresti bölcsészkar néhány diákját is őrizetbe vették. Ők
olyan írást akartak megjelentetni a Scânteia Tineretuluiban, amelyben a sze-
mélyi kultusz felszámolásának elmaradásáért bírálták a pártvezetést. Októ-
ber 27-én Temesvárott diákok egy kis csoportja nagygyűlés szervezésébe
kezdett. Október 30-án háromezer egyetemista vett részt a gyűlésen, kö-
zülük kétezret őrizetbe vettek, s harmincukat nyilvánosan elkövetett iz-
gatásért nyolc évig terjedő börtönbüntetésre ítélték. November 1-jén Ko-
lozsvárott a Bolyai Tudományegyetem diákjai a városi temetőben találkoz-
tak, együtt ünnepelték mindszentek napját, tisztelgésül a budapesti harcok
áldozatai előtt.

A bukaresti egyetemen november 5-én tetőzött a válság. Délután há-
romkor az egyetemisták csoportokba verődve készülődtek a meghirdetett
nagygyűlésre. A tömeg végül is anélkül oszlott fel, hogy tüntetésre került
volna sor, mivel a tiltakozás kezdeményezőit már egy nappal korábban le-
tartóztatták, a térre rendfenntartó erőket vezényeltek ki, de a diákság veze-
tői közül se mert senki kiállni a tömeg elé. Még aznap este folytatódtak
a letartóztatások. Az orvostudományi, jogi, színházművészeti egyetem és a
bölcsészkar, valamint a műegyetem és
az építészmérnöki kar diákjainak tu-

305

2 Részletesen lásd Boca (2001).
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catjait hallgatta ki a Securitate. Egy másik, november 15-re tervezett de-
monstráció is csak terv maradt, mivel a szervezőket ismét idejekorán letar-
tóztatták. November közepén újabb letartóztatási hullámra került sor Ko -
lozs vá rott a filológia és a történelem szakon, Bukarestben a filozófia szakon
pedig a Paul Goma-csoportot fogták le. 

Az egyetemisták tehát többféle módon igyekeztek követeléseiknek ér-
vényt szerezni. Megpróbálták elégedetlenségüket az adott szervezeti kere-
teken belül kifejezni, és abban reménykedtek, hogy rá tudják bírni az ille-
tékeseket problémáik legalább egy részének megoldására. Mások más utat,
sztrájkot, esetleg utcai demonstrációt választottak, hogy nyomást gyako-
roljanak a hatalomra. Mivel tettekre már nem kerülhetett sor, felvetődött
egy olyan nyilvános tiltakozás szervezésének ötlete is, amelyhez a lakosság
szélesebb rétegei csatlakozhattak volna. A kezdeményezések azonban a
diák ság soraiban is megbúvó ügynökök, az egyetemisták megfigyelése, s
min denekelőtt Magyarország 1956. november 4-i szovjet megszállása
miatt elbuktak. Ennek ellenére, mint azt az egyik letartóztatott diákvezető
akkoriban ki is jelentette, nem magukban a tiltakozásokban, hanem azok
céljaiban rejlett a dolgok jelentősége. A bukaresti döntéshozó körök reagá-
lása az egyetemi válságra azt mutatja, hogy az egyetemisták bizonyos szem-
pontból elérték céljaikat.

Jóllehet a történtek a diákok elővigyázatlanságáról, felkészületlenségé-
ről és naivitásáról árulkodnak, 1956 őszén mégis egyedül ők tudtak olyan
tiltakozó megmozdulást szervezni, amelynek jól körülírható programja volt,
s ez a program az egész román társadalom követeléseit magában foglalta.
A fiatalok bebizonyították, hogy bár a párt égisze alatt nevelkedtek, és a
rendszer legstabilabb pillérének tartották őket, nem hajlandók bedőlni
a bukaresti vezetés hazugságainak és csúsztatásainak, és elegük van az ínsé-
ges életkörülményekből. Bebizonyosodott – még akkor is, ha a mozgalom
elbukott, számos másként gondolkodót letartóztattak és hosszú börtön-
büntetésre ítéltek, másokat pedig kizártak az egyetemről –, hogy a diákság
egységes, és a társadalom reformját sürgeti. 

A különböző felsőoktatási központokban megfogalmazódott követelé-
sek nem egyazon szerzőtől származtak, mégis hasonlóak voltak, ami arra
utal, hogy a fiatalság és általában a román társadalom legégetőbb problé-
máit érintették. Az egyetemisták tudták: egységesnek kell mutatkozniuk,
de azzal is tisztában voltak, hogy a lakosságot is a maguk oldalára kell állí-
taniuk. Törekvéseik mégis elbuktak, mivel a kezdeményezések között nem
volt koordináció, nem támogatta őket a társadalom egyetlen más csoportja
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sem, és a hatóságok idejében megakadályozták a mozgalom szárba szökke-
nését. 

Az 1956 őszén történtek a következő évekre is kihatottak. Az 1956 utá-
ni letartóztatásokból arra következtethetünk, hogy az egyetemeken még
maradtak másként gondolkodó csoportok, amelyeket nem félemlítettek
meg a hatalom megtorló intézkedései. Az 1956. őszi tiltakozásban aktív sze-
repet vállaló egyetemisták közül azokat, akiket letartóztattak vagy kizártak
a felsőoktatásból, egy életre megbélyegezték. Noha 1964 után néhányan
befejezhették tanulmányaikat, egész életükön át egykori politikai fogoly-
ként tartották nyilván őket.

A bukaresti pártvezetés mindennemű tiltakozás azonnali, kegyetlen fel-
számolására törekedett. Az egyetemeken tapasztalt válság idején a hatóságok
gyorsan reagáltak. Azonnal lépniük kellett, ha meg akarták akadályozni,
hogy a tiltakozás egyes gócpontjai kapcsolatba lépjenek egymással. Az RMP
Politikai Bizottsága haladéktalanul elrendelte a tiltakozók letartóztatását,
Temesvárott pedig a tanítás szüneteltetését.

1956. november 12-én a felsőoktatási intézmények rektorai utasították
a karokat, hogy tartsák szoros megfigyelés alatt a diákokat. Azt javasolták
a tanároknak, töltsenek több időt hallgatóik társaságában, tudjanak meg
mindent a diákok életéről, egyetemi szerepvállalásuktól kezdve a magán-
életükig, és fordítsanak különös figyelmet kulturális és sportolási szokása-
ikra, valamint összejöveteleikre.3 Intézkedtek, hogy kizárólag hivatalosan
engedélyezett gyűléseket lehessen tartani, hogy ne kerülhessen sor olyan
demonstrációkra, mint október 24-én a kolozsvári szépművészeti, vagy ok-
tóber 30-án temesvári műszaki főiskolán. Az oktatási minisztérium döntése
alapján a dékáni hivatalok kötelesek voltak ismertetni a diáksággal a felső-
oktatási szabályzatot és a szabályok megsértéséért járó büntetéseket.4 El-
sődleges követelményként mind a tanároknak, mind a diákoknak pontosan
kellett megjelenniük az előadásokon.

Az 1956 utáni oktatáspolitika egyik fő célja az egyetemi felvételi rend-
szer kritériumainak megváltoztatása és a diákság sorainak „megtisztítása”
lett. 1956. november 13-án az RMP Politikai Bizottsága úgy határozott,
hogy utasítja az oktatási minisztériu-
mot az egyetemisták „társadalmi ösz-
szetételének feljavítását” célzó, konk-
rét intézkedéseket is tartalmazó prog-
ram kidolgozására.5 Ennek érdekében
1956. november 19-én az oktatási mi-
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3 Arhivele Municipiului Bucureşti, fond

Institutul de Medicină şi Farmacie

(AMB, IMF), 10/1956, f. 6.

4 Uo.

5 Lungu–Retegan (1996) 243. p.
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nisztérium körlevélben kérte az ország felsőoktatási intézményeit, hogy az
1955–56-ban beiratkozott hallgatókról hét napon belül állítsanak össze ki-
mutatást a Felsőoktatási Tanács számára, amelyben külön megjelölik a ha-
tározott politikai nézeteket vallókat.6 1955-ben Romániát felvették az
ENSZ tagállamai közé, és a román belpolitikában is egyre erősebben érez-
tette hatását az úgynevezett genfi szellem. Az enyhülés légkörében a buka-
resti hatóságok elnyomó politikáján is lazítottak. Az 1955–56-os amnesz-
tiarendeletek nyomán több tucat politikai foglyot helyeztek szabadlábra,
köztük volt egyetemistákat is, akiknek engedélyezték megkezdett tanulmá-
nyaik folytatását. 1956 után ezek az egyetemisták lettek a diákmegmozdu-
lások közvetett áldozatai, még akkor is, ha túlnyomó többségük nem is vett
részt a tüntetéseken. Visszaállították az ötvenes évek elejének gyakorlatát,
amikor az egyetemi felvétel elsősorban a „káderlapon” múlott, ráadásul a

jelentkezőknek nyilatkozniuk kellett
szüleik szokásairól és politikai beállí-
tottságáról.

1956 decembere és 1957 januárja
között aztán az oktatási minisztérium
közvetlen utasítására azonnali hatály-
lyal kizárták a felsőoktatásból azokat,
akiknek nem volt megfelelő a szemé-
lyi lapjuk – a miniszteri rendelet sze-
rint mindazokat, akiknek valamilyen
vétség terhelte a múltját7 –, anélkül,
hogy tanulmányi előmenetelüket fi-
gyelembe vették volna.8 A kizárási
kampányt az RMP Politikai Bizottsá-
gának egyik tagja, Nicolae Ceauşescu
indította el, amikor egy bukaresti be-
szédében november 15-én kijelentet-
te, hogy az egykori politikai foglyokat
ki kellene zárni az egyetemekről.
„Nem engedhetjük meg – mondta –,
hogy a másodéves hallgatók között
hat börtönviselt is legyen. Hogy is
lehetne ezt megengedni?”9 Sürgette
továbbá a rendszert bíráló hallgatók
eltávolítását is, hogy ezzel is példát
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6 AMB, IMF, 3/1956, f. 159.

7 Közéjük tartozott Mircea Selten ötöd-

éves orvostanhallgató is. Seltent, aki a

Nemzeti Parasztpárt ifjúsági mozgal-

mának a tagja volt, 1947-ben letartóz-

tatták, és tíz év börtönbüntetésre ítél-

ték. 1956-ban szabadult, és még abban

az évben vissza is vették az orvosi karra.

Három hónappal később azonban az

oktatási minisztérium utasítására kizár-

ták. 1957 februárjában az oktatási mi-

niszterhez intézett kérvényében Selten

azt kéri: „vegyék figyelembe, hogy már

csak három féléve maradt a diplomáig,

valamint azt, hogy 32 éves, azaz olyan

korban van, amikor már nagyon nehéz

lenne új szakmát kitanulnia, és engedé-

lyezzék, hogy folytathassa egyetemi ta-

nulmányait, és a diploma megszerzése

után egy olyan hivatást folytathasson,

amihez már csak keveset kell tanulnia”.

AMB, IMF, 18/1956, f. 23.

8 Uo. f. 27.

9 Lungu–Retegan (1996) 255. p.
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statuáljanak: „Mutassuk meg a többieknek, hogy a helytelen viselkedés mi-
lyen következményekkel jár, és bizonyítsuk be nekik, hogy pártunk szem-
mel tartja őket.”10

Azzal a céllal tehát, hogy tovább „javítsanak az egyetemisták társadalmi
összetételén”, és ugyanakkor „megtisztítsák” a diákság sorait mindazoktól,
akik megzavarhatják a „nyugalom” helyreállítását, 1957 folyamán megszü-
letett az 1003/1957-es határozat, amely szigorú feltételekhez kötötte az
egyetemi felvételit. Az 1958–59-es egyetemi tanévben, egy évvel az emlí-
tett rendelet hatályba lépte után, az oktatási minisztérium egyik kimutatása
szerint már kétszáz hallgatót zártak ki
az egyetemekről azzal az indokkal,
hogy „helytelen kijelentéseket tettek,
és megsértették az előírásokat”.11

1956 hatása érződött az 1958–59-es
kizárásokban is.12 A bukaresti egye-
tem matematika és fizika szakáról pél-
dául Nicolae Frecuşt, Alecu Cutu -
ricut és Emil Bîlceát távolították el
1958-ban azzal az indokkal, hogy
„gyanús viselkedést tanúsítottak a ma-
gyarországi eseményekkel egy időben”.
Elena Dumitrescu filozófia szakos
hallgatónak pedig azért kellett elhagy-
nia az egyetemet, mert „helytelenül
viszonyult a magyarországi esemé-
nyekhez” akkor, amikor a Szovjetu -
nióban tanult. A példákat még sokáig
lehetne sorolni. Azokat, akiket még
1956 őszén letartóztattak, „igazolat-
lan hiányzás” ürügyével zárták ki az
egyetemekről.13 A döntéseket UTM-
vagy más hallgatói gyűléseken közöl-
ték az érintettekkel, így az értekezletek
nemegyszer nyilvános boszorkányül-
dözésbe csaptak át.14 A párt-, illetve
UTM-vezetők elnökletével hozott
határozatokat a karok vezetőinek kel-
lett végrehajtaniuk.15 Az első UTM-
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10 Lungu–Retegan (1996) 255. p.

11 Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási

Tanácsa által 1959-ben készített jelen-

tés az RMP Politikai Bizottsága számá-

ra. Arhivele Nationale Istorice Cent rale

(ANIC), RMP KB, Kancellária, 16/1959,

f. 63.; Moraru (2000) 864. p. 

12 Berciu-Drăghicescu–Bozgan (2004) 297–

301. p.

13 Maria Someşan említi, hogy a bukaresti

egyetem levéltárában megtalálta Christl

Depner, Mihai Derdena, Dan Onaca,

Dumitru Constantin, Paul Goma,

Alexan dru Calciu, Mihai Rădulescu, Te-

odor Lupaş, Stefan Negrea, Marcel Pet-

rişor és Horia Popescu kizárási végzé-

sét. Mindnyájukat 1956 novembere és

decembere között tartóztatták le, és „iz-

gatás”, valamint „nyilvánosan elkövetett

felbujtás” vádjával ítélték el. Someşan

(2004) 324. p. 

14 Az ítélkezés menetét lásd Mihalcea

(1994) 17–20., 59–63. p. 

15 1959. március 16-án az orvosi kar ve-

zetősége négy hallgatót kizárt az egye-

temről. A negyedéves orvostanhallgató

Edgar Savint (akit a vezetőség döntése

nyomán 1959. június 23-án ismét fel-
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gyűlést az orvosi karon hívták össze
még 1956. december 20-án, a letar-
tóztatási hullám kellős közepén. Tíz
egykori politikai fogoly hallgatót
idéztek huszonöt UTM-vezető elé, és
közölték velük, hogy a múltjuk miatt
semmi keresnivalójuk a karon. Kizá-
rásukra egyszerűen telefonon adtak
utasítást az oktatási minisztériumból.
Néhány nappal később, december
24-én a „minisztérium határozatának
eleget téve” nyilvánosságra is hozták
a kizárt egyetemisták névsorát.16

Az 1956-os diákmegmozdulások
után sok ehhez hasonló gyűlést tartot-
tak, s ezek során többeket megvádol-
tak és kizártak az UTM-ből. A gyűlé-
seken a hallgatóknak – és nemegyszer
a tanároknak is – el kellett tűrniük a
tagság vádaskodását, amely általában
azzal végződött, hogy a megvádolta-
kat nemcsak az UTM-ből, de a karról
is kizárták. A diákok közül választott
UTM-aktivistáknak az volt a szere-
pük, hogy „leleplezzék” társaikat,

megvádolják őket, és követeljék kizárásukat a felsorakoztatott „bizonyíté-
kok” alapján.17

A letartóztatások a következő évek ben is folytatódtak. 1957 decembere
és 1958 februárja között a bukaresti egyetem filozófia szakának egyes diák-
jait és volt diákjait tartóztatták le, mivel 1956 októberében a Romániában
állomásozó szovjet csapatok kivonását követelő röplapot terjesztettek Bu-
karestben. A legsúlyosabb ítélet a csoport esetében 18 év kényszermunka
volt.18 1958 márciusában a bukaresti egyetem bölcsészkarának négy hallga-
tóját tartóztatták le. Azzal vádolták őket, hogy „a magyarországi események
alatt ellenséges magatartást tanúsítottak”.19 1958 augusztusában a Securi-
tate a Bolyai Tudományegyetem több diákját letartóztatta. Ellenük az volt
a vád, hogy 1956 októberében és novemberében a magyar forradalmárokkal
szolida ri záltak.20
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vettek az egyetem hallgatói közé), Lili

Ştefant (egy másik negyedéves orvos-

tanhallgatót, akit az 1959–60-as tanév-

ben vettek vissza azzal a feltétellel,

hogy addig a termelésben dolgozik), va-

lamint a hatodéves Mihai és Ovidiu Di-

mitriut. AMB, IMF, 38/1956, f. 39v.

16 Uo. 18/1956, f. 35v.

17 „A kizárási eljárás során Hangiu Gheor -

ghe volt az, aki megnevezte és megvá-

dolta a kérdéses személyeket azok után,

hogy behivatták a párthoz, és őt magát

is felelősségre vonták.” Arhiva Consili-

ului Naţional pentru Studierea Arhi -

velor Securităţii (ACNSAS) Infor ma -

tion, 1269., vol. I, f. 141v.

18 1956. decemberében került sor az első

letartóztatásokra. 1958. június 24-én

hozta meg a bukaresti katonai törvény-

szék 585. számú ítéletét a filozófiai sza-

kos egyetemisták ügyében. ACNSAS,

Büntetőügyek, 845., vol. I.; Boca (2001).

19 ACNSAS, Büntetőügyek, 1060.

20 Uo. 915.
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1957–59 több szempontból is sajátságosnak tekinthető időszak volt.
A hatóságok fokozott éberséggel figyelték az egyetemistákat. A Securitate
minden lehetséges eszközt felhasznált – ügynököket, beépített ügynököket,
lehallgatást –, hogy felderítse a „reakció” melegágyait, és az érintetteket el-
távolítsa a hallgatók soraiból. 

A lefogottak esetében súlyosbító körülmény volt, ha a magyarországi
események alatt ellenséges magatartást tanúsítottak. Jellemző a Securitate
akkori eljárásaira, hogy a vádat lassan, módszeresen építették fel, és nem
tartóztatták le rögvest a kommunista rendszer elleni tevékenységgel meg-
gyanúsítottakat. A már említett gyűlések is – ahol az UTM-ből vagy az
egye temről való kizárásról döntöttek – hozzájárultak ahhoz, hogy az egye -
te misták körében fennmaradjon a terrorhangulat. A letartóztatásra csak ké-
sőbb, azok után került sor, hogy a vétkes diákot  nyíltan „leleplezték” és a
„piteşti-i módszerhez”21 hasonlóan lelkileg meggyötörték.

Az 1956 utáni megtorlás széles rétegeket érintett. A hivatalos adatok
szerint 1956-ban 2431 főt tartóztattak le, közülük 528-an nem kerültek bí-
róság elé, csak nyomozást indítottak ellenük.22 1956 novembere és 1957 ja-
nuárja között egyetemisták százait fogták le, igaz, néhányukat csak egy-két
napra. A vizsgálatot a Securitate vezette ellenük, majd egyesek ügyét bíró-
ság elé vitte, másokat tanúként használtak fel a tárgyalásokon.

A kizárási hullám nemcsak a diákság egészére veszélyesnek tartott egy-
kori politikai foglyokat érintette az egyetemeken. Azok is egyetemi tanul-
mányaik megszakítására kényszerültek, akik a legkisebb szimpátiát mutatták
a magyar forradalmárok iránt. Gloria Barna bölcsészhallgatót azért zárták
ki 1957 januárjában, mert szimpatizált a letartóztatott egyetemistákkal.
A Goma-perrel összefüggésben indítottak vizsgálatot ellene.23 Két évvel ké-
sőbb őt magát is letartóztatták, és három év börtönbüntetésre ítélték. No -
vember végén az RMP Központi Bi-
zottságának oktatói értekezletén már
hatvan diák elítéléséről számoltak be,
és az UTM-ből való kizárásukra is ja-
vaslatot tettek. Az elégedetlenség az
egyetemisták körében 1956 őszén
olyan széles körű volt, hogy Petre
Lupu, az RMP vezetőinek egyike úgy
nyilatkozott, ha mindenféle ellenséges
megnyilvánulást megtorolnak, „az ren-
geteg fiatal eltávolításával járt volna”.24
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21 1949 és 1951 között a fiatal politikai

foglyok lelki és fizikai megtörésére, a

kor szóhasználatában „átnevelésére” al-

kalmazott kínzó módszerek, melyeket

a piteşti-i büntetőtáborban használtak

először.

22 ACNSAS, Büntetőügyek, 55., vol. LXI-

II, f. 170.

23 Uo. Tájékoztatás, 3654., vol. I, f. 188.

24 ANIC, RMP KB, Szervezés, 45/1956, f.  49.
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1957 decemberében Alexandru Drăghici belügyminiszter egy miniszte-
ri értekezleten hosszú előadást tartott a Securitate 1957-es tevékenységé-
ről, és kitért az 1956. őszi eseményekre is. Az értekezletre készült jelentés
alapján 1957-ben „242 ellenséges tevékenységgel gyanúsított elemet” azo-
nosítottak,25 és az „ellenforradalmi elemek” közül 169-et letartóztattak.26

Az egyetemeken 33 főt vettek őrizetbe, 29 hallgatót és a tanári kar négy
tagját.27 A Securitate III. osztálya 1957-ben azt jelentette, hogy „likvidált”
tíz ellenforradalmi szervezetet, és 142 főt letartóztatott.28 A hivatalos sta-
tisztikák szerint 1957-ben „a társadalmi rend ellen folytatott szervezkedés”
vádjával 852 embert vettek őrizetbe, szemben az 1956-ban letartóztatott
327 fővel. „Nyilvános izgatásért” 1017 főt fogtak le, 78-at pedig „röpiratok
terjesztésért”.29

Az 1956-ban még a párttagok részéről is tapasztalható elégedetlenség,
amelyről az RMP KB pontosan értesült is, arra késztette a román párt ve -
zetőket, hogy igyekezzenek megszabadulni a „betolakodóktól”. Az RMP
KB plenáris ülésén Nicolae Ceauşescu képviselte az egyik legengesztelhe-
tetlenebb álláspontot a román pártvezetők között. Felszólalása meghatá-
rozta a román társadalom széles rétegeit érintő tisztogatási kampány főbb
vonalait. „Láthattuk [a magyarországi események kapcsán] – jelentette ki –,
hogy a pártban még mindig megbújnak az alkalmatlan, egykori vasgárdista
elemek. A pártot meg kell tisztítani tőlük. S ugyanígy, a párttagság bővíté-
se során az eddigieknél több munkást kell felvenni, hogy a párt társadalmi
elfogadottsága nőjön.”30 Ceauşescu volt az is, aki a tisztogatási kampányt az
egyetemeken útjára indította.

A tisztogatások a párt és az állam szerkezetének egyetlen zugát sem kí-
mélték, igyekeztek megszabadulni az összes „ellenforradalmi” tűzfészektől.
A korábbi években ugyanis a régi elit néhány tagjának lehetővé tették, hogy

visszatérjen a közéletbe. Elsősorban
gazdasági területen helyezkedhettek
el, mert ott súlyos szakemberhiány
volt. Kiengedték továbbá a politikai
foglyok egy részét, akik közül néhá-
nyan fontos pozíciókba kerültek, má-
sok visszatértek egyetemi tanulmá-
nyaikhoz. A magyarországi események
után ismételt üldözés indult ellenük,
először ők kerültek a hatóságok cél-
keresztjébe.31
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25 ACNSAS, Dokumentáció, 114., f. 226. 

26 Uo. f. 230.

27 Uo. f. 226.

28 Uo. f. 267.

29 Uo. f. 79.

30 ANIC, RMP KB, Kancellária, 139/

1956, vol. I, f. 77.

31 „A régi szakemberek alkalmazásából

adódó problémák: a Központi Bizottság

javaslatait egy sor üzemben megpróbál-
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Az 1958–59-es letartóztatási hul-
lám – amely válasz volt az 1956-os
tüntetésekre, de ugyanakkor megelő-
ző intézkedésnek is szánták, nehogy
ismét közbeszéd tárgya legyen a szov-
jet csapatok kivonásának kérdése – az
ötvenes évek elejének terrorjára em-
lékeztetett. Értelmiségiek, diákok, pa-
rasztok és egykori politikai foglyok
estek áldozatul ennek a kései sztáli-
nista elnyomásnak. Elég egy adatot
idéznünk ahhoz, hogy hozzávetőleges
képet alkothassunk a megtorlás mére-
teiről. Egy hivatalos kimutatás szerint
18 529 román állampolgárt tartóztattak le 1957 és 1959 között.32 Ezenkí-
vül a Román Nemzetgyűlés 1958. február 17-i 89. számú rendelete értel-
mében 3659 főt rendeltek kényszermunkahelyre 1958 és 1963 között.33 Ez
a rendelet kiegészítette az 1957. szeptember 12-i rendeletet, amely kény-
szerlakhelyet írt elő mindazok számára, akik bárminemű cselekedetükkel
veszélyeztették a népi demokratikus rendet.34

A román társadalom 1956. őszi mozgolódása, amely az egyetemisták
nyílt tiltakozásában érte el csúcspontját, azt mutatta, hogy tíz évvel a kom-
munista hatalomátvétel után a román társadalom még képes volt a lázadás-
ra – az új értékek erőszakos sulykolása ellenére is –, bár próbálkozásai nem
mérhetők a magyarországi, lengyelországi vagy németországi felkelésekhez.35
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