
VÁRADI NATÁLIA

AZ 1956-OS FORRADALOM 
KÁRPÁTALJAI ESEMÉNYEI 

Az újabb kori magyar történelemben nem volt még egy olyan esemény,
amelyet annyira eltorzítottak volna, mint a magyar forradalmat. A volt
Szovjetunió számos állampolgára a legutóbbi időkig csak ilyesfajta megha-
tározásokat hallott Magyarország történelmének 1956. október–novemberi
tragikus és hősies napjairól: „1956-os magyar események”, „magyar ellen-
forradalmi lázadás”. A központi és a kárpátaljai sajtóban megjelent vagy
a rádióban elhangzott riportok a magyar kommunisták kivégzésére, a szov-
jet katonák meggyilkolására, a párt- és állami intézmények elfoglalására
irányították a figyelmet, ezek az események felháborodást keltettek, és rész-
vétet váltottak ki az áldozatok iránt. 

Mindent elkövettek, hogy eltitkolják a nép elől: a magyarországi felkelés
volt Európában a szovjet rendszer törekvéseivel szembeni első fegyveres
kihívás. A kárpátaljai magyar lakosságot teljesen elzárták 1956 eseményeitől.

A szovjet hadsereg vezérkara által kitervelt Forgószél fedőnevű hadmű-
velet, amelyben mintegy hatvanezer katona vett részt, azt a célt tűzte ki,
hogy a magyar kormánytól és a magyar hadseregtől teljesen függetlenül,
gyorsan és határozottan megsemmisítse a magyar felkelő erőket. Lefegyve-
rezze a reguláris alakulatokat, amelyek mind nyilvánvalóbban támogatták
a forradalmárokat, megbénítsa a szovjet csapatokkal szemben álló többi
erőt, megszilárdítsa a magyarokra erőszakolt szocialista rezsimet, ezáltal
megtartsa Magyarországot a Varsói Szerződés és a szocialista tábor tagálla-
mai közt. A különböző adatok szerint azok közül, akik részt vettek Ma-
gyarország lerohanásában, mintegy hétszázan elestek a harcokban, 1450-en
megsebesültek, 51 katona nyomtalanul eltűnt. Számolatlanul maradtak
azok, akik egész életükre nyomorékok lettek, vagy erkölcsileg sérültek. 

A nyolcvanas évek közepétől Kárpátalján is elkezdődött a múlt átértéke-
lése. A történészek hozzákezdtek a korábbi tabutémák tudományos kutatá-
sához. Ezek közé tartozik az 1956-os magyar forradalom és kora.
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A rendszerváltás óta már Kárpátalján sem vonják kétségbe az 1956-os
forradalom és szabadságharc jelentőségét, résztvevőinek történelmi érde-
meit, sőt több kárpátaljai ötvenhatost is kitüntettek. 

1956 A KORABELI KÁRPÁTALJAI SAJTÓ TÜKRÉBEN

Az 1956-os magyarországi forradalom eseményei nagy visszhangot váltot-
tak ki a helyi lapokban is. A kárpátaljai történelmi irodalomban először ki-
tűzött cél a helyi sajtó reagálásának bemutatása. 

Rendkívül érdekes – ötven év után is – a korabeli újságok lapozgatása.
Október 24-től szinte mindennap felmerül a kérdés: mi okozta, mi váltot-
ta ki a forradalmat? Mi történt valójában októberben? 

Munkám során áttekintettem a Vörös Zászló, a Zakarpatszka Pravda / Kár-
páti Igaz Szó, a Szovetszkaja Zakarpatyja (Szovjet Kárpátalja), a Prapor Kom-
munyizmu (Kommunizmus Zászlaja), a Krasznaja Zvezda (Vörös Csillag), a
Pravda, a Mology Zakarpatyja (Kárpátalja Ifjúsága) című újságokat, amelyek
1956-ban négyoldalas lapok voltak, s hetente többször is megjelentek. Az új-
ságok mindegyikének fejlécén a „Világ proletárjai, egyesüljetek!” mottó
olvasható. A lapok az Ukrán Kommunista Párt (UKP) szócsövei voltak,
mint akkoriban csaknem minden újság, folyóirat és tudományos munka. 

A forradalom előzményeiről, valódi okairól a lapok hallgatnak. Október
végén ezt írják: „Magyarországon a második világháború után a munkásosz-
tály, a Kommunista Párt vezetésével és szoros szövetségben a dolgozó pa-
rasztsággal, kezébe vette az országban a politikai hatalmat, megsemmisítette
a kapitalista kizsákmányolási rendszert, megteremtette a Magyar Népköz-
társaságot, a népi demokrácia szocialista országát. A magyar tőkések és föld-
birtokosok azonban nem nyugodtak bele hatalmuk, előjogaik elvesztésébe.
A nemzetközi és elsősorban az amerikai reakció közvetlen segítségére tá-
maszkodva, aktív aknamunkát bontakoztattak ki a népi Magyarország ellen.”
Továbbá: „[…] a volt magyar vezetőség, a Rákosi–Gerő-politika komoly hi-
bákat követett el a múltban, melyeket lassan és határozatlanul küszöböltek ki.
Zsákutcába vezette az ország szocialista fejlődését. Ennek a bűnös politiká-
nak a következményei nagy felháborodást és széles népi mozgalmat váltottak
ki. Ezt az elége det lenséget használták ki a Magyar ország ban elrejtőzött re-
akciós elemek, hogy megtámadják a népi demokratikus rendszert.”1
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1 A magyarországi eseményekről. Mology

Zakarpatyja, 1956. október 31.
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Nem egy helyen említik az események kiváltó okaként, hogy az imperia -
lista erők el akarták szakítani Magyar országot a szocialista tábortól, és en-
nek érdekében mindent meg is tettek, kirobbantották a forradalmat.2

A forradalom első napjairól a következőket olvashatták a kárpátaljai és
szovjet lakosok a helyi lapokban: „A jogos népi és nemzeti követelések je-
gyében kibontakozott mozgalmat az ellenforradalom sötét erői kezdettől
fogva a népi hatalom megdöntésére igyekeztek felhasználni.”3 „A tömeg
kö zé vegyülve és felhasználva a besötétedést, összetűzéseket provokáltak ki
a rendőrség ellen, bevetették a már régen előkészített fegyvereket, a felke-
lők előre megfontolt terv szerint cselekedtek, irányításukban tevékeny sze-
repet játszottak katonai tekintetben tapasztalt emberek – horthysta tisztek. Éj-
szaka már a főváros számos kerületében utcai harcok voltak. A harcokban
kezdetben részt vett a lakosság jelentős tömege és különösen az ifjúság, akit
a reakciós és szocialistaellenes elemek durván becsaptak hazug és demagóg
jelszavaikkal, röpcéduláikkal.”4 „Az igazi támadás október 30-án a Magyar
Dolgozók Pártja budapesti bizottságának épülete elleni hadművelettel kez-
dődött. Ezt megelőzően Budapest VII. és VIII. kerületében támadást in-
téztek a kerületi pártbizottság és a politikai Oktatás Háza ellen.”5

Ismertetik az ellenforradalmárok céljait, követeléseit is, a következőkép-
pen: „Az ellenforradalmi erők első követelménye volt a Magyar Dolgozók
Pártjának felszámolása. Fő célja a népi hatalom vezető erejének, a munkás-
osztály pártjának leverése volt.”6

Arra is válaszolnak, hogy mi volt
Nyugat célja a forradalom kirobban-
tásával: „Az volt a szándékuk, hogy
Ma gyarországot egy új világháború
tűzfészkévé, a NATO-csapatok hadi-
támaszpontjává változtassák.”7

Beszámolnak arról, hogy a forra-
dalmárok tervszerű, fegyveres felke-
lést készítettek elő, amit Nyugatról
irányítottak. Bizonyítékként azt hoz-
zák fel, hogy a tömegtüntetések első
estéjén „a felkelők fegyveres támadást
intéztek a rádióállomás, a nemzetközi
telefonközpont, a gépkocsiparkok és a
fegyvertárak ellen. Egymás után ala-
kultak meg a különféle ellenforradalmi
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2 A magyar nép győzelme az ellenforra-

dalom erői felett. Vörös Zászló, 1956.

október 28. 

3 A fasiszta banditák megtámadták a párt-

bizottságok helyiségeit. Pravda, 1956.

december 11.

4 Vörös Zászló, 1956. október 31.

5 A magyarországi eseményekről. Mology

Zakarpatyja, 1956. november 15.

6 A magyarországi ellenforradalmárok

fegy vert kaptak Nyugatról. Vörös Zászló,

1956. december 23. 

7 A magyarországi népellenes kaland

meghiúsulása. Vörös Zászló, 1956. októ-

ber 28. 
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osztagok, amelyek megsemmisítő hadjáratot kezdtek az állambiztonsági
szervek munkatársai ellen.”8 Sokszor hangsúlyozzák, hogy a forradalmat
külföldről irányították, támogatták, és hogy a Nemzetközi Vöröskereszten
keresztül és egyéb módon is fegyvereket és anyagi támogatást nyújtottak a
magyarországi forradalmároknak.9

Írnak az ellenforradalom 25-én, 26-án vidéken zajló „vérengzéseiről” is.
Így az újságcikkek megemlítik a Győrben, Szekszárdon, Füzesabonyban,
Baján, Szombathelyen, Miskolcon, Ózdon, Kiskunmajsán, Pápán, Tét köz-
ségben történteket. Azt írják, hogy ezeken a településeken megkínozták,
felakasztották a helyi vezetőket, rendőröket gyilkoltak le, kiengedték a bör-
tönökből a foglyokat, nyilaskeresztes pártot alakítottak, és rettegésben tar-
tották a lakosságot.10

Kik voltak a forradalom vezetői és a budapesti fegyveres csoportok tagjai?
Ki szabadította őket a magyar nép nyakára, milyen erők álltak mögöttük? –
teszi fel a kérdést jó néhány cikk, és részletes választ is ad.

„A puccs szervezőinek egyike Esterházy nagybirtokos volt. Horthy ural-
ma alatt az övé volt Magyarország földjeinek majdnem egynegyede. A fel-
kelés napjaiban Budapestre érkezett, felhívta telefonon a külföldi államok
nagykövetségeit, és kijelentette: Gróf Esterházy beszél. Újból megkezdem
politikai tevékenységemet.”11 „Sugal -
ma zóik között volt Habs burg Ottó és
Gömbösnek, Hitler egykori magyar-
országi helytartójának fia. Ifjabb Hor-
thy […], aki utasítást küldött a felke-
lőknek: hogyan kell leszámolni a
kommunizmussal.”12 Jelentős vezető -
nek tüntetik fel Mind szentyt, az anti-
kommunizmus legendás mártírját, aki
a katolikus eszmét képviselte a felke-
lők szemében. A népi demokratikus
rendszerről a hercegprímás nyíltan
úgy beszélt, mint „megbukottról”.13

A sajtó több kárpátaljai szemtanú
elbeszélését is közreadta, akik a felke-
lők „gaztetteit, vérengzéseit” ecsetel-
ték, illetve olyan vallomásokat, ame-
lyek arról tanúskodnak, hogy a felke-
lők nem tudták, mibe rángatják bele

269

8 Arról, hogy milyen embertelenséget

vittek véghez az ellenforradalmárok

Budapesten. Zakarpatszka Pravda, 1956.

november 16.

9 A magyarországi népellenes kaland meg-

hiúsulása. Vörös Zászló, 1956. október 28. 

10 Az ellenforradalom vérengzései Ma -

gyar országon. Vörös Zászló, 1956. de -

cember 23.

11 Ki szervezte Magyarországon a forra-

dalmat? Zakarpatszka Pravda, 1956. no -

vember 22.

12 Ki vezette az ellenforradalmi bandákat

Magyarországon? Zakarpatszka Pravda,

1956. november 16.

13 Ki vezette a népellenes forradalmat

Magyarországon? Mology Zakarpatyja,

1956. november 16.
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őket. Megszólaltatták például Balla Júliát, a beregszászi ruhagyár munkás-
nőjét, Sütő Ilonát, a borzsovai hétosztályos iskola tanítónőjét, Vizer Ferenc
szojvai orvost, a nagybereznai Janvári Gyulát és Máriát stb.14

Kutatásokat végeztem, hogy megtaláljam őket. Átnéztem a ruhagyári al-
kalmazottak névsorát, de Balla Júlia nevével nem találkoztam. Ezután ellá-
togattam néhány egykori ruhagyári munkásnőhöz, és kérdezősködtem róla.
Látogatást tettem Ribakova Tatyjanánál, aki 1952-től, Szabó Erzsébetnél,
aki 1953-tól, Zsukova Nyinánál, aki 1953-tól, Palágyi Máriánál, aki 1953-től
dolgozott a gyárban. Felkerestem Balla Annát is, ő 1954-től szintén ott dol-
gozott, feltételeztem, hogy Balla Júlia rokona, de tévedtem. A felsoroltak
közül senki nem hallott Balla Júlia nevű munkásról. Meggyőződésük, hogy
kitalált személy volt. A továbbiakban kiderült, hogy a többi „szemtanúról”
sem tud senki, vagyis ők sem léteztek. Csak azért „találták ki” őket, hogy
nagyobb ellenszenvet váltsanak ki a helyi lakosokban a forradalom résztve-
vői iránt. Sőt külföldi szemtanúkat: orvosokat, mérnököket, írókat, újság-
írókat stb. is felsorakoztattak, hogy a forradalom negatív visszhangját még
hitelesebbé tegyék.15

Számos cikk hangsúlyozza, hogy a Szabad Európa Rádió nagy szerepet
játszott az ellenséges hangulat megteremtésében és fenntartásában: „A fel-
kelés idején a Szabad Európa Rádió felhívásait bizonyára igen sokan követ-
ték […], vajon nem azért folytatták-e napokon át a hiábavaló harcot, mert
követték a Szabad Európa Rádiónak az amerikai elnökválasztás előes téjén
adott tanácsát, amely biztosította hallgatóit, hogy ha a fegyveres felkelés
folytatódna az elnökválasztás eredményeinek kihirdetése után is, akkor a wa-
shingtoni kormány felléphetne Magyarország érdekében?”16

Csanádi György, a Vörös Zászló ma már nyugdíjas szerkesztője arról szá-
mol be, hogy neki, a szerkesztőnek 1956-ban állandóan a TASZSZ-t kellett
hallgatnia a 1435,6 megaherzen, ahol a Kijevi Rádió (RATAU) bizonyos

órákban a járási lapoknak adott infor-
mációt az eseményekkel kapcsolat-
ban. Ezt az emberek nem hallották,
de ők is csak nagyon nehezen. Az
órán ként leadott hanganyagot állan-
dóan cserélték. Hol támogatták, hol
ellenforradalmárnak nevezték Nagy
Imrét. Látszott, hogy Moszkvában
sem tudták, mitévők legyenek. 
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14 Magyarország dolgozói leszámolnak az

ellenséggel. Vörös Zászló, 1956. decem-

ber 18. 

15 A Magyarországon folytatott fehérter-

rorról. Zakarpatszka Pravda, 1956. no -

vember 20.

16 A magyarországi ellenforradalmi puccs

szervezőiről és támogatóiról. Zakar -

patsz ka Pravda, 1956. november 16.
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A Déli Hadseregcsoport Politikai Osztálya 1957-ben húsz–huszonöt
embert elvitt tolmácsnak. A csoport vezetője Vlagyimir Mihály, a Kárpáti
Igaz Szó helyettes vezetője lett, feladatuk az volt, hogy a magyarországi saj-
tót oroszra fordítsák. Behívásukkor meg kellett nevezniük magyarországi
rokonaikat, illetve ismerőseiket. Begyűjtött káderlapjaikat három napon ke-
resztül vizsgálták, akinek túl sok magyarországi ismerőse volt, azt vissza-
küldték. Az összeválogatott csapat több mint egy fél évig maradt távol. El-
beszéléseik szerint nagyon jól bántak velük, és jó fizetést kaptak. A forra-
dalom után tehát kárpátaljai magyarokat küldtek Magyarországra, hogy a
„rend helyreállításában” segédkezzenek.17

Az 1956-os eseményekkel a kárpátaljai sajtóban elég sok – 1956 végén és
1957 elején több mint kétszáz – cikk foglalkozott. A lapok csaknem minden
számban közöltek cikket a magyarországi helyzetről, előfordult, hogy többet
is, az újság különböző oldalain, legtöbbször a kevésbé fontos írások között.
A helyi lapok főként a Pravdából átvett írásokat publikáltak.

Az UKP Megyei Bizottságának 7–10. számú jegyzőkönyve a párt Tit-
kárságának határozatát tartalmazza, amely szerint: „Össze kell állítani egy
gyűjteményt a fasiszta banditák vérengzéséről Magyarországon, amit
3000 példányban kell kiadni. Az anyag
összeállításával az Ukrán Kommunista
Párt Megyei Bizottságának agitációs
és propagandaosztálya van megbíz-
va.”18 A gyűjtemény a helyi lapok cik-
keit foglalja össze. 

A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
A KÁRPÁTALJAI LEVÉLTÁRI DOKUMENTUMOK ALAPJÁN

Kárpátalján a magyarországihoz hasonló forradalmi megmozdulásokra,
fegyveres harcokra nem került sor. Az itteni magyarság viszont visszanyerte
önbizalmát, s ideig-óráig reménykedett a totalitárius diktatúra megszűné-
sében, a kötelező beszolgáltatások eltörlésében, a házkutatások, megtorló
intézkedések, deportálások felszámolásában. 

Értelmiségiek, iskolások, kétkezi munkások, földművesek fejezték ki
együttérzésüket a magyar forradalom eszméivel és mindazokkal, akik fegy-
verrel a kezükben harcoltak. Többen megkíséreltek átszökni a szovjet–ma -
gyar határon, hogy harcoljanak a magyar forradalom védelmében, azonban
a szovjet hatóságok visszatoloncolták őket. 
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17 A szerző interjúja Csanádi Györggyel,

aki 1956-ban a Vörös Zászló szerkesztője

volt.

18 Kárpátaljai Területi Állami Levéltár

(KTÁL) 1. f. 2780. sz.
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A kommunista párt- és államvezetés attól tartott, hogy a forradalmi
eszmék átterjednek Kárpátaljára is, és hasonló megmozdulásokra kerül sor.
A legszigorúbb intézkedéseket vezették be, hogy a forradalmi eszmék ter-
jedését, a forradalmi hangulat kialakulását megakadályozzák. Növelték a
határőrség létszámát, elrendelték a gyorshadtestek riadókészültségét. 

Ma már egyre több adat bizonyítja, hogy a szabadságharc eltiprását Kár-
pátaljáról irányították. Kárpátaljai magyar visszaemlékezők (például Veres
László) és önmagukat megnevezni nem kívánó volt helyhatósági hivatalno-
kok vallomásából ismeretes, hogy a Munkács–Ungvár „tengelyvonalon”
rendezkedett be a központi szovjet hatóság főhadiszállása, s „kézi vezérlés-
sel” irányították a magyar forradalom vérbe fojtását. A Moszkvából küldött
KGB-fővezérek, belügyminisztériumi tisztviselők, magas rangú katonai sze-
mélyiségek szinte óránként informálták forródróton a Szovjetunió Kom-
munista Pártja (SZKP) Központi Bizottságát és Titkárságát a magyaror-
szági fejleményekről. Munkájukat aktívan segítették a kárpátaljai magyar
pártfunkcionáriusok, például Veres Gábor,19 elkötelezett magyar kommunis-
ta újságírók, mint Balla László,20 az ideológiai front harcosai, párttitkárok.
A megbízható kádereken kívül Kár pát alján „nyüzsögtek” a magyar nép ha-
ragja elől ide menekült volt ávós tisztek, magyar kommunista funkcionáriu -
sok; családjukat az ungvári kaszárnyákban helyezték el.

Találhatók olyan iratokat, amelyek a BM karhatalmi tisztjeinek kárpát-
aljai befogadását bizonyítják. Szerov tábornok például 1956. október 29-én
jelentést tett az SZKP Központi Bizottságának, Mikojannak és Szusz lovnak
arról, hogy Magyarországon a „magyar lakosság hangulata élesen kommu-
nistaellenes, egyes helyeken fegyveres személyek a lakásokat járva kutatják
fel a kommunistákat, agyonlövik őket”, ezért azok kapcsolatba lépnek a
szovjet katonai egységekkel, és a Szov jetunióba, Ungvárra menekülnek át.21

Ezt megerősíti az a tájékoztató jelentés is, amely 1956. október 29-én a
27. határőrosztag 14. őrszemének ha társzakaszán a Szovjetunió területére át-
lépett Végh (a szovjet dokumentumokban Vig)22 őrnagyról, a Belügyminisz-

térium Szabolcs megyei főosztályának
vezetőjéről készült. A feljegyzést Szta-
rovojtov ezredes készítette, és az SZKP
KB elnökségének továbbították. Végh
őrnagy munkatársaival együtt október
29-én lépett a Szovjetunió területére, s
így került Ungvárra. 
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19 Veres Gábor ekkor a Beregszászi járás

párttitkára volt.

20 Balla László író részt vett az úgyneve-

zett szolnoki felhívás fordításában, stili-

zálásában.

21 Szereda–Sztikalin (1993) 124. p.

22 Fazekas (1994) 37. p.
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Négy-öt Pobeda személygépkocsival és egy teherautóval Ungvárra me-
nekült kb. negyven személy, köztük családtagok és néhány operatív tiszt,
akik az ungvári börtönben részt vettek az 1956-os elhurcolt magyarok ki-
hallgatásában. Köztük volt a nyíregyházi Végh György, aki, mielőtt elindult
volna, a következő utasítást adta helyettesének, Petényi Józsefnek: „Úgy ha-
tároztunk, Jóska, hogy elmegyünk! Vigyázz mindenre, nehogy az ügynöki
hálózat névsora kijusson a közönség közé!” Végh György főosztályvezető
1956. november 5-én éjjel visszajött a szovjetekkel, és itthon folytatta ke-
gyetlenkedését.23

Ezek után elképzelhető, milyen nagymérvű mozgás bontakozott ki Kár-
pátalján. A KGB-hírszerzés teljes bevetéssel dolgozott, a Kárpátmelléki
Katonai Körzet pedig összevonta a támadásra felkészített csapatokat a szov-
jet–magyar határ mentén.

Miután a Moszkvában kiadott parancs értelmében „Magyarország lero-
hanása megtörtént”, Ungváron még hónapokon keresztül működött az
SZKP KB utasítására felállított politikai főhadiszállás. Vezetői mindent el-
követtek, hogy az általuk összetákolt Kádár-kormány zökkenőmentesen
működjön, és a felkelők megkapják méltó büntetésüket. Ezen kívül élelmi-
szercsomagokkal, ingyenes fogyasztási cikkekkel és más jellegű gazdasági
segítséggel járultak hozzá, hogy a kommunisták által irányított Ma gyar -
országon minden tekintetben normalizálódjon a helyzet, s az élet vissza-
térjen a forradalom előtti mederbe.24

Az Ungváron felállított politikai főhadiszállás munkájáról tanúskodnak
az Ungvári Megyei Levéltárban található dokumentumok is, bizonyítva,
hogy a kárpátaljai magyarok minden szimpatizáló megnyilvánulását bör-
tönbüntetéssel jutalmazták. Voltak olyan kárpátaljai magyarok, akik szívvel-
lélekkel magukévá tették a felkelők eszméit, és bátran szembeszálltak a
rendszerrel. 1956 kárpátaljai visszhangjának ismertetésénél azonban feltét-
lenül hangsúlyoznunk kell, hogy gyakran szerény próbálkozásokat nagyí-
tottak fel, hogy ártatlan embereket zárjanak börtönbe, elrettentésül.

A levéltári dokumentumok főleg titkos bírósági döntések, és valamennyi
az alábbiakhoz hasonló hangnemű: „Pockin, aki már kétszer volt elítélve
szovjet ellenes lépések miatt, az események alatt az egész járásban mozgal-
makat próbált szíjtani a szovjet ellenes szövegeivel. […] Az útkarbantartó
munkavezetője, Pilip, a Tisza étteremben arról akarta meggyőzni Szicejt és
Uszakot, hogy azon a röplapon, amit
a zsebéből kivett, csak az igazság van
írva. […] A nagyszőlősi cipőgyárban
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23 Kelet-Magyarország, 1993. augusztus 3.

24 Dupka–Horváth (1993) 21. p.
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nem akartak dolgozni, és megvitatták a magyarországi eseményeket. […]
Két magyar katona, Szik és Drabant megszöktek a hadseregből, mert nem
akartak a magyar ellenforradalmárok ellen harcolni Ma gyar or szá gon. […]
Beregszászban egy Kőszegi nevű munkás a magyarokkal szimpatizálva, nem
volt hajlandó részt venni az októberi felvonulásban. […] A beregszászi gyár
őre, Tóth István, illetve a két könyvelő, Mergenics Rozália és Kerekes Mag-
da igazságosnak találták a magyar ellenforradalmat. […] A beregszászi var-
rodában egy Borbas nevű munkás egész idő alatt dicsőítette a kapitalizmust,
bizonygatta a magyar forradalom igazságosságát, kifejezte ellenszenvét azzal
kapcsolatban, hogy az oroszok beleszólnak a magyar nép életébe […]”25

„December első felében egy mozdonyvezető Salánkról, Sarkádi László
fizetéskor a munkások között lázadást próbált szítani, azt mondva, hogy fi-
zetésemelést csak olyan eszközzel lehet elérni, mint ahogyan azt Magyar -
or szágon csinálják. A munkások kikergették az utcára. […] Lucskán a Lenin
Kol hozban G. M. Ladányi hangsúlyozta, hogy az események alatt a kom-
munisták udvarán, pld. Bubisa, Gazija, Sztrojina, következő feliratú röpla-
pokat találtak: »Gazija elvtárs azt ajánljuk, hogy mondjon fel, míg nem késő«.
Gazija a helybéli alapszervezet titkára volt. […] A Rahói járásban névtelen
leveleket küldtek a járási pártbizottság épületébe, amelyek arról szóltak,
hogy támadás készül az intézmény munkatársai ellen. […] Ungváron októ-
ber 4-én éjjel a forradalommal szimpatizálók olajtartályokat robbantgattak
a busz- és taxiállomásokon.”26

Természetesen mindnyájukat letartóztatták és rövidebb-hosszabb időre
börtönbe zárták.

A levéltári adatokból az is kiderül, hogy Kárpátalján több helyen politi-
záló csoport működött. A Beregszászi járásban az emberek szovjetellenes
dalokat énekeltek, az épületek falára írt szövegek a pártfunkcionáriusokat
fenyegették, röplapjaikban üdvözölték a szabad Magyarországot, és az ok-
tóber 23-i évfordulókon tiltakoztak a forradalom eltiprása miatt.

Az UKP járási bizottsága 95 tagú bizottságot vezényelt ki különböző
városokba és falvakba, hogy beépülve a helyi szervezetekbe, minden moz-
galmat jelentsenek.27

Nagyszőlősön a középiskolás fiatalok 1956 őszétől 1957 júliusáig röpla-
pokat terjesztettek, titkos összejöveteleket szerveztek. A csoport hat tagját

letartóztatták, s ügyükkel hónapokig
foglalkoztak a KGB nyomozótisztjei.
Titokban ítélték el őket.
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25 KTÁL 1. f. 2843. sz.

26 KTÁL 1. f. 2881. sz.

27 KTÁL 1. f. 2803. sz.

V
ár

ad
i N

at
ál

ia

Évkönyv XIV. 2006–2007

016VaradiNanemjo:terv.qxd 2007.11.12. 19:14 Oldal 274



Mezőkaszonyban az Ormos család plakátokat, röplapokat terjesztett. Po-
litikai harcra, a magyarországiak megsegítésére buzdították a helyi ma-
gyarságot. Első, kézírással kibocsátott plakátjukon Petőfi Sándor Nemzeti
dalának közismert sorait idézték. A szomszéd ukrán szakos tanárnő feljelen-
tésére a család minden tagját letartóztatták, több év börtönbüntetést kaptak. 

A gálocsi csoport vezetője a vádirat szerint Gecse Endre református lel-
kész volt. Itt néhány fiatal röplapokat terjesztett, s második világháborúból
visszamaradt fegyvereket rejtegetett. Erről tett tanúvallomást a gálocsi szü-
letésű Molnár László, a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége helyi
alapszervezetének jelenlegi elnöke. Mint elmondta, ő akkor 13 éves volt, s
társai, akik két-három évvel voltak idősebbek, megbízták a fegyverek őr-
zésével. Abban reménykedtek, hogy a kiskorúakat nem fogják perbe. Le-
leplezték őket. Két idősebb társát, Pasztellák Istvánt és Perduk Tibort hat,
illetve két év szabadságvesztésre ítélték. Vele szemben a vádat elejtették.
Gecse Endrét elhurcolták, rokonai már csak holtan látták viszont. Közel
nem mehettek hozzá, csak az arcát látták. Az egyik halántéka kék volt.28

A csepei általános iskola V–VIII. osztályos tanulóiból a magyar események
idején titkos szervezet jött létre, a „Szabad Gárda”. A csepei Kirova Kolhoz
vezetősége és az iskola igazgatója igyekezett az ügyet leállítani. Az iskolába
pártaktivista csoportot küldtek, amely az ott dolgozókkal együtt próbálta
kideríteni, kik a lázadók. Tanári és szülői értekezleteket is összehívtak.29

A csoportok létezéséről nemcsak a levéltári dokumentumokból tudunk,
néhány egykori tagjuk a visszaemlékezők között van. 

Az UKP járási bizottsága a pártszervezetek titkárainak részvételével ülést
tartott, amelyen felszólították őket, hogy jobban figyeljenek oda az elméle-
ti-politikai munka megerősítésére, a fegyelem, a bizalom növekedésére.

A járási lakosság körében vég zen dő nevelőmunka erősítésére a területi
központból a járásba irányítottak hat előadót, akik a járási pártbizottság tag-
jaival együtt október végén és november elején mintegy száz előadást tar-
tottak a járásban.

November 4. után a járás minden településén beszélgetéseket folytattak
a lakosság körében, hogy elmagyarázzák a Magyar Forradalmi Munkás-Pa-
raszt Kormány programját, valamint a Nagy Imre-kormányból kivált négy
politikus leveleinek lényegét.30 A kommunisták és a párton kívüli aktíva so rai-
ból minden településen szolgálatokat
szerveztek a rend és a társadalmi va-
gyon védelmének biztosítása érdeké-
ben. November 16-án a határ menti
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28 Dupka–Horváth (1993).

29 KTÁL 1. f. 2804. sz.

30 KTÁL 15. f. 5. sz
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Muzsaly községében feltartóztatták a 17 éves Sulkó Vaszilijt, valamint a
benei hatosztályos iskola tanulóit, a 15 éves Balázsi Joszifot és a 14 éves
Váradi Alekszandrt, akik Magyarországra próbáltak átjutni a határon.
Feltartóztatásuk kor kijelentették: hallgatták az Amerika Hangja adásait,
valamint a miskolci városi ellenforradalmi adót, amelyek szerint a szovjet
csapatok elnyomják a magyar népet. Emiatt határozták el, hogy átjutnak a
határon, és a felkelők segítségére sietnek. Elemző, ismertető munkára az
iskolába irányították a járási pártbizottság dolgozóját, aki beszélgetést foly-
tatott az iskola tanáraival és az említett tanulók szüleivel.31

Mivel a helyi mozgalmakban főleg diákok vettek részt, arra a következ-
tetésre jutottak, hogy a nevelői munkára, az oktatásra kell odafigyelni a ma-
gyar lakosság körében, és erősíteni kell a propagandamunkát.32

Az UKP Beregszászi járási bizottsága vezetőségének 1957. február 19-i
ülésén vezetett jegyzőkönyv szerint nemcsak az iskolában kell aktívabb pro-
pagandát, szovjet nevelést folytatni, hanem a társadalom más szféráiban is,
például az egészségügyi dolgozók körében. 

1958. március 17-én, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa tagjainak vá-
lasztásán a szavazóláda felnyitásakor a Beregszászi járási Vári községben a
következő cédula került elő: „Kommunisták, ez az utolsó választásotok!
Meg kell halnotok, kutyák, és elszámolni tetteitekért. Hadd vezéreljen min-
ket a magyar Isten, mint elnyomottakat, ezt hozzuk mi, Vári község ma-
gyarjai, tudtotokra. Éljen Nagy Imre, aki kiáll a magyarokért. Éljen örökké!”

A KGB szervei az ügyben nyomozást indítottak, de a forrásokból nem
derül ki, hogy sikerült-e megtalálniuk a tetteseket.

A forradalom első napjaiban Beregszászon keresztül vonultak a tankok a
forradalom eltiprására. 1956 végén a Beregszászi járási postairoda nemzet-
közi telefonvonalak erősítését végző részlegének technikusa, Lődár E. Bu-
dapesten, a főpostán dolgozó gyanús személyeknek „kifecsegte” a szovjet
csapatok áthaladásról szóló információkat. Az UKP járási bizottsága utasí-
totta a felettes szerveket, hogy erősítsék meg az ellenőrzést az adott ügyben
a teljes „rendbetétel” érdekében.33

A levéltári adatokból kiderül tehát, hogy Kárpátalja több járásában, vá-
rosában és településén voltak szervezkedések. A legjelentősebbek Nagy-
szőlősön, Beregszászban, Ungváron, Papiban, Kaszonyban, Munkácson,

Muzsalyban, Nagybégányban, Gálo-
cson, Fertősalmáson, Csapon, Cse-
pén, Lucskán, Salánkon, Rahón.
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31 KTÁL 15. f. 15., 13. sz. 

32 KTÁL 1. f. 2816. sz.

33 KTÁL F. 15. 15., 13. sz. 
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KÁDÁR SZOLNOKI BESZÉDE

Kádár János szolnoki beszéde, valamint pártja megalakulásának körülmé-
nyei a mai napig vitatottak a történészek körében.

Mint ismeretes, Rákosi Mátyás 1956 júliusa óta „gyógykezelésen” tartóz-
kodott a Szovjetunióban,34 más vezetők pedig október 28-án hagyták el
Magyarországot.35

Rákosi Mátyás visszaemlékezésében azt állítja, hogy vele már közvetle-
nül a forradalom kitörése után kapcsolatba léptek a szovjet vezetők. 

Eszerint őt már október 23-án meghívták az SZKP KB ülésére, ahol in-
formálták a budapesti helyzetről.36 Úgy emlékszik, az SZKP KB Elnöksé-
gén tett következő látogatására október 29-én vagy 30-án este került sor,
ahol Hruscsov felvázolta egy ellenkormány megalakításának tervét. Memo-
árja szerint a szovjetek kérték, hogy az időközben Moszkvába érkezett ma-
gyar vezetőkkel – Gerő Ernő, Hegedüs András, Kovács István, Piros László –
közösen tegyenek javaslatot arra, kiket vonjanak be a „rendezésbe”.37

Rákosi visszaemlékezése szerint: „Azonnal felmerült annak a politikai
okmánynak a megírása, amellyel az új szocialista kormány a magyar nép elé
tárja indokait. Ennek megírására is mi, a magyar elvtársak kaptunk megbí-
zatást.”38 Eszerint előfordulhat, hogy a felhívás első változata Gerőék aktív
közreműködésével készült.

A rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján még most sem tisztáz-
ható, milyen felhívástervezet került Kádárék elé. Nem tudjuk azt sem, hogy
Kádár november 3-án, az SZKP KB Elnöksége ülését megelőzően meg-
ismerhette-e a nyilatkozat szövegét, vagy csak azután javíthatott bele, hogy
a szovjet vezetés elfogadta.

Kádár János és vélhetően Münnich Ferenc november 3-ról 4-re virradó
éjszaka javítottak az eredetileg valószínűleg orosz nyelvű szöveg magyar
fordításán. A „Jelcin-dosszié”-ban pub-
likált szöveg már tartalmazza a javítá-
saikat.39

Az is sok vitát kavart a történészek
között, hogy a magyar kormány meg-
alakulásáról szóló felhívást honnan
sugározták. 

Kádár János és Münnich Ferenc
1956. november 4-én hajnalban in-
dultak el az új kormány megalakulásá-
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34 Rákosi (1997) 1010–1040. p.

35 Hegedüs (1989) 280–314. p.; Hegedüs

(1988) 291–325. p.; Berecz (1986) 32–

39. p.; Huszár (2003) 298–348. p.; Ma-

rosán (1989) 121. p.

36 Rákosi (1997) 1032–1033. p.

37 Uo. 1035–1036. p.

38 Uo. 1036. p.

39 Gál (1993) 89–92. p.
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nak hírével Moszkvából Ungvár irányába, majd innen Szolnokra. Az erre
vonatkozó moszkvai feljegyzések szerint az indulást magyar idő szerint éj-
félre, hajnali egy órára tették.40

A magyar pártemberek Munkácson találkoztak a szovjetekkel, onnan
folytatták útjukat Ungvárra, itt olvasták, olvastatták be a nyilatkozatot a rá-
dióba, mert nem értek volna Szolnokra november 4-én hajnalra, de nem is
lett volna ésszerű a berepülés a Forgószél nevű hadművelet megkezdésekor,
hiszen senki sem tudhatta előre, hogyan reagál a magyar honvédség a szov-
jet erőkre.41 Valószínűleg erre utal Rákosi Mátyás is, amikor ezt mondja
Zsukovnak: „ha november 4-ére […] nem tudjuk elkezdeni, akkor […] az-
nap már olyan vérfürdővel kell számolnunk, amelynek rengeteg elvtársunk
esik áldozatul”.42

Sándor László, aki 1956-ban a Kárpátukrajnai Területi Rádió ungvári
szerkesztősége magyar adásának munkatársa volt, november 3-án, szom-
baton azt a feladatot kapta, hogy olvassa be Kádár János nyilatkozatát a Ma-
gyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulásáról. Ezt támasztja
alá Kádár későbbi, 1959. december 7-én tett kijelentése: „Három évvel
ezelőtt, amikor a magyar nép nehéz helyzetben volt, én már jártam ezen a
vidéken. Azért jöttünk ide, hogy testvéri segítséget kérjünk a szovjet nép-
től” – mondta, amikor szovjet területre kísérte vissza a Magyarországra lá-
togató Nyikita Hruscsovot. 

Balla László, aki a kijevi tankönyvkiadó ungvári részlegének magyar és
lengyel főszerkesztője volt, megerősíti Kádár János kárpátaljai tartózkodá-
sának tényét. Őt 1956 novemberének első napjaiban az ungvári rádióba
rendelték, a stúdióba természetesen katonatisztek jártak be. Elejtett szava-
ikból kiderült, hogy Kádár János Kárpátalján tartózkodik, Ókemencén, a
területi pártbizottság nyaralójában. „Én tehát nem láttam, nem találkoztam
vele – emlékezett Balla –, viszont kaptam egy anyagot kontrollszerkesztésre,
hogy nézzem meg nyelvi szempontból. Magyar szöveg volt, de megoldásai -
ból, a nyelvi fordulataiból lehetett tudni, hogy fordítás. […] Kádár szolno-
ki beszéde volt.” Miért éppen Balla Lászlót bízták meg a fordítással? Azért,
mert a XX. kongresszus anyagának is ő volt a nyelvi lektora.43

Kádár János ókemencei tartózkodását egy egykor KGB-ügynökként dol-
gozó helyi lakos, Ivan Mihajlovics Kiz-
ma is megerősíti, aki személyesen látta
Kádár Jánost egy éjszaka Ókemencén.

Az Ungváron élő volt nagykátai
ügyvéd, egykori szociáldemokrata po-

278

40 Szereda–Rainer (1996) 90. p.

41 Fekete (2001) 132. p.

42 Rákosi (1997) 1036–1037. p.

43 KTÁL 1. f. 2878. sz

V
ár

ad
i N

at
ál

ia

Évkönyv XIV. 2006–2007

016VaradiNanemjo:terv.qxd 2007.11.12. 19:14 Oldal 278



litikus, Gábor Mózes, aki 1919 után a Szovjetunióba emigrált, megerősíti,
hogy Kádár és Münnich Ungváron szállt meg 1956. november 3-án éjszaka.44

A felhívás magyar nyelvű gépiratos fogalmazványán kézzel írt javítások
láthatók. Két kézírás különböztethető meg. Az egyik Kádár Jánosé, a mási-
kat egyelőre nem sikerült biztosan azonosítani, de valószínűleg Münnich
Ferencé. A javított szöveg – jelentéktelen különbségektől eltekintve – azo-
nos azzal, amely 1956. november 6-án a Szolnokon kiadott Szabad Nép első
oldalán megjelent, s amelyet a következő napokban falragaszokon is ter-
jesztettek. Ugyanezt a felhívást közli ukránul a Szovetszkaja Zakarpatyja, il-
letve magyarul a Kárpáti Igaz Szó 1956. november 6-i száma. 

November 3-ról a szolnoki katonai repülőtéren megfigyelő szolgálatot
teljesítő tisztek azt jegyezték fel, hogy „ismeretlen berepülés nem történt”.
A szolnokiak közül többen is arra emlékeztek, hogy három szovjet helikop-
ter november 4-én délelőtt északnyugati irányból, igen alacsonyan repülve
érkezett a város fölé. A légtér november 4-i megfigyeléséről már nincs adat,
hiszen a repülőteret hajnalban megszállták a szovjet csapatok.45

Kádár János november 4-én csak a déli órákban érkezik Szolnokra, és 17-
18 óra körül találkozik a városi pártbizottság épületében a helyi párt- és
tanácsi funkcionáriusokkal, akikkel éjszakába nyúló beszélgetést folytat.46

Ez is azt bizonyíja, hogy Kádár nem olvashatta be a felhívást kora hajnal-
ban Szolnokon.

Kövér Gyula, aki 1956-ban a Magyar Rádió szolnoki stúdiójának veze-
tő technikusa volt, elmondja, hogy „öt óra előtt néhány perccel hoztak […]
egy adásra kész magnetofonszalagot […], és ezt a szalagot félóránként kel-
lett beforgatnom az adásba. […] a Kádár-beszéd volt. Jól felszerelt stúdió-
ban készülhetett a felvétel, mert műszakilag hibátlan volt […]. A délelőtti
adások hangtechnikai minősége viszont csapnivalóan fedingens […]. Kádár
János sosem járt a szolnoki stúdióban.”47

Tiszai Lajos újságíró tényfeltáró riportjai és a rádióállomás iratai is egy-
behangzóan cáfolják, hogy a szolnoki adótoronyból november 4-én hajna-
li öt óra körül sugároztak volna, s ráadásul ekkor a stúdió sem üzemelt.48

Alátámasztja ezt Jenvay Kálmánnak, a
szolnoki rádióállomás üzemvezetőjé-
nek 1957-ben írt jelentése is.49

A korabeli üzemnapló kivonatos
másolata alapján – az eredeti nincs
meg – megállapítható, hogy a 0,4 ki-
lowattos szolnoki úgynevezett kisadó
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44 Tiszai (2001) 127. p.

45 Uo. 119. p.

46 Cseh (2006) 229. p.

47 Nagyalföld, 1992. október 22.

48 Tiszai (2001) 120–124. p.

49 Cseh (2003) 20. p.
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1956. november 4-én hajnali 4 óra 30 perc után nem sugárzott műsort, no -
vember 8-ig nem volt üzemben. Ez azt jelenti, hogy a szolnoki stúdióból
november 4-én 22 óra 5 percnél előbb a többször említett felhívás, a Ká-
dár-beszéd nem kerülhetett ki az éterbe.50

Annak ellenére, hogy az új kormány vezetői nem voltak a megyei ta-
nácsházán, november 5-én hajnalban kivezényelték a Kilián György Repü-
lőtiszti Iskola egyik növendékszázadát a megyei tanácsháza őrzésére.
Ugyanis többedmagával itt tartózkodott Berei Andor, Andics Erzsébet és
Hidas Antal.51 Tartalékkormánynak számítottak, arra az esetre, ha a szov-
jetek Kádárral netán nem tudnak megegyezni. 

A moszkvai nagykövetség jelentéséből megtudhatjuk, hogy munkájukat
három periódusra osztották: „1. Az ellenforradalmi és az ezt közvetlenül
meg előző periódusra, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulásá-
ig. 2. A november 3-a utáni időszak, a párt- és a kormánydelegáció moszkvai
tárgyalásainak befejezéséig. 3. A magyar–szovjet párt- és kormánynyilatkozat
aláírásától napjainkig.”52 Ebből is látszik, hogy a Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány már november 3-án létezett a szovjet vezetőség szemében. 

A kormány megalakulásának körülményeit a látszat megőrzése érdeké-
ben titkolták. Ne mondhassa senki, hogy előbb kezdődött a szovjet katonai
intervenció, mint ahogyan a „kormány” megalakult. Körültekintőek voltak,

hogy mindenképpen véghez tudják
vinni elgondolásukat, három lehetsé-
ges csoportot is előkészítettek a kor -
mányalakításra: Usz pensz ko jé ban Rá-
kosiékat, Szolnokon Bereiéket és har-
madikként Kádárékat.

KÁRPÁTALJAIAK A FORRADALOMBAN

Kevesen tudják, hogy a kárpátaljai magyar fiatalok is többen „csatlakoztak”
a magyarországi forradalomhoz. Meg próbáltak segíteni, s ezért többévi bör-
tönbüntetés vagy halál járt. Vannak köztük, akik megúszták a számonkérést,
és vannak, akik hónapokat ültek a siralomházban.

Az idősebb korosztály mindenáron segíteni akart a forradalmároknak de
a határt jobban figyelték, mint bármikor: attól tartottak, hogy az itteni ma-
gyarok csapatostul akarnak majd átmenni a határon. Minden eshetőségre
felkészülve olyan embereket építettek be a magyarok közé, akik a határt
figyelték, s a legkisebb moccanást is jelenteniük kellett a hatóságoknak. 
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Voltak, akik esténként titokban összeültek, és a magyar eseményekről
beszélgettek, esetleg elénekelték a magyar himnuszt. Ilyenkor néhány perc
múlva már jött is a rendőrség, és bevitték őket lázadás szításának vádjával.
Többnapos megaláztatás, vallatás után legtöbbjüket kiengedték. 

A Magyarország elleni szovjet intervencióban nemcsak kárpátaljai ma-
gyar tolmácsok, orvosok, hanem kárpátaljai magyar katonák is részt vettek;
legtöbbjük nem is tudta, hova viszik, csak csodálkozott, hogy szülőfaluján
vagy szülővárosán megy keresztül. Az meg végképp különlegesnek számí-
tott, hogy átlépik a Szovjetunió határát, hiszen ez abban az időben csak ke-
vés embernek sikerült.

Akik Magyarországról hazajöttek – akár katonák voltak, akár tolmácsok –,
máig nehezen bírhatók szóra. Soha, még a családjuknak sem mondtak
semmit az ott látottakról, hallottakról. Megfélemlítették őket, családjuk
kiirtásával fenyegetőztek. 

Az iskolában gúnyolták a magyar gyerekeket: „szvinyi” (disznók), „ma -
gyarszki fasiszti” (magyar fasiszták) és hasonló szavakkal illették őket.
Az ellenségeskedés főleg akkor erősödött fel, amikor a halott orosz kato-
nákat szállították haza. 

A magyar iskolákban a tanárok az állásukat is kockáztatva hallgatták
a Szabad Európa rádió műsorát, a helyi hatóságok URH-val felszerelt au-
tókkal jártak, és ha észrevették, hogy valaki a nyugati adókat hallgatja, akár
két év börtönbüntetést is kaphatott. 

Néhány fiatalt, iskolást, mint például Milován Sándort, Varga Jánost,
Illés Józsefet, Dudás Lászlót röplapterjesztésért csuktak le. A börtönévek
alatt sok szenvedésen mentek keresztül, de a megaláztatás hazatérésük után
sem ért végett. Állandó megfigyelés alatt tartották őket. 

A forradalom után hadbírósági tárgyalások sorozata következett, ugyan-
is több kárpátaljai magyar és nem magyar katona állt át a forradalmárok ol-
dalára. A bíróságon kárpátaljai magyar fiatalok voltak a tolmácsok. A tár-
gyalások után sokan a szovjet lágerekbe kerültek. A börtönbe zártak között
voltak, akik azért kaptak 15 évet, mert megszöktek a katonaságtól, nem
akartak magyar testvéreik ellen harcolni.53

Természetesen vannak orosz nemzetiségű katonák, akik a mai napig azt
hiszik, hogy a szovjet vezetésnek volt igaza, és vádolják a magyar szabad-
ságharcban résztvevőket.54

Az 1956-os magyarországi forrada-
lom vérbe fojtása idején Kárpátalján
a hatóságok nagyon féltek a helyi ma-
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gyarság zendülésétől. Alaptalanul,
mert a megfélemlített és megtizedelt
helyi magyarság már lélegezni is alig

mert. Ráadásul épp azelőtt részesítették általános amnesztiában az 1945-től
koncepciós perbe fogott és elítélt magyar értelmiségieket.55

A KGB és a kommunista párt helyi vezérei a budapesti forradalom leve-
rését követően Kárpátalján is igyekeztek példát statuálni. Feketelistákat ké-
szítettek azokról a magyarokról, akik nyíltan vagy burkoltan kinyilvánították
rokonszenvüket a magyarországi felkeléssel. A röplapterjesztőket is perbe
fogták, koncepciós pereket konstruáltak. A kárpátaljai bírósági tárgyalásokat
a KGB forgatókönyvei alapján bonyolították le. A cél azok megfélemlítése
volt, akiknek esetleg – a magyarországi események hatására – megfordul a
fejében a rendszerrel való szembeszállás gondolata. 

Kevesen tudnak róla, hogy megtorlások áldozatai között voltak papok is,
akikre igyekeztek rásütni az ellenforradalmi jelzőt. E KGB által nyitott haj-
sza áldozata lett például a gálocsi Gecse Endre református lelkész.56

A forradalomban részt vett kárpátaljai magyarok máig ismert névsora:
Barna György (Beregszász) • Bucsella József (Fancsika) • Csiholi József
(Szlatina) • Csirpák Vlagyimir (Macso la) • Csóri László – (Bereg szász) •
Dem jén Emil (Bátyú) • Dudás László (Feke teardó) • Fábián Elemér (Új-
lak) • Gecse Endre (Gálocs) • Homoki Kál mán (Macso la) • Illés József
(Fertős almás) • Károly József (Nagyszőlős) • Klincsák Imre (Nagyszőlős)
• Kovács Zoltán (Nagyszőlős) • Lautner Rudolf (Mun kács) • Lóga István
(Beregszász) • Lukács Mátyás (Beregszász) • Milován Sándor (Nagyszőlős)
• Molnár László (Gálocs) • Mor gentál Gyula (Beregszász) • Nedbál Lász-
ló (Beregszász) • Ormos István (Kaszony) • Ormos Mária (Kaszony) • P.
János (Beregszász) • Pasztellák István (Gálocs) • Perduk Tibor (Gálocs) •
Selemba László (Beregszász) • Suba Sándor (Mezővári) • Szécsi Sándor
(Kaszony) • Szinyicskó Iván (Daróc) • Sztorozsuk András (Beregszász) •
Vágányi Gyula (Ungvár) • Váradi Imre (Beregszáz) • Varga János (Fekete-
ardó).

A FORRADALMÁROK DEPORTÁLÁSA A SZOVJETUNIÓBA

Manapság már arra is lehet megközelítő választ adni, hogy a szovjet katonai
hatóságok hány magyar fiatalt internáltak és tartottak fogva börtöneikben
1956 végétől hosszú hónapokig. 
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Sajnálatos, de megérthető, hogy a még élő magyar szem- és fültanúk
napjainkban is félnek megnyilatkozni, és csak kevesen járulnak hozzá nevük,
adataik vagy fényképük közléséhez. 

A magyar lakosság a nyíregyházi vasutasok, utasok és a vasútállomások
környékén élők elmondása alapján szerzett tudomást a magyar szabadság-
harcosok deportálásáról. Az állomásokon áthaladó vagy megálló marhava-
gonokban a bezárt magyarok a Himnuszt énekelték, és cédulákat dobtak ki
nevükkel, lakcímükkel a szellőzőrácson keresztül. A hatóságok és a helyi ve-
zetők eleinte tagadták, valószínűtlennek tartották a szovjet deportálást.
A lakosság bizalma azonban már réges-régen megrendült, s így a Magyar
Szocialista Munkáspárt Szabolcs-Szatmár megyei bizottsága és a megyei ta-
nács végrehajtó bizottsága kénytelen volt tényfeltáró különbizottságot lét-
rehozni az ügy kivizsgálására, amely a helyszínen megállapította, hogy Ma-
gyarország határát valóban átlépték magyar foglyokat szállító szerelvények.

Az öttagú bizottság Bálint Pál vezetésével a megyei pártbizottság autó-
ján ment végig Nyíregyházától a vasútvonal mentén Kemecse, Demecser,
Pátroha, Kisvárada, Fényeslitke, Komoró, Tuzsér érintésével Záhonyba.
Minden községben beszéltek a lakosokkal, így több mint száz vagonokból
kidobott cédulát gyűjtöttek. A bizottság Záhonyban az állomásfőnök he-
lyett egyenesen az újonnan kinevezett Kovács kormánybiztoshoz ment, aki
látogatásuk után rendkívüli magyar–szovjet tanácskozást hívott össze. Az
összegyűjtött cédulák bemutatása arra kényszerítette a szovjet felet, hogy a
deportálás tényét elismerje. A kormánybiztos telefonon beszélt Münnich
Ferenccel, aki, mint állította, semmit nem tudott a dologról, s azonnali tá-
jékozódást és gyors visszahívást ígért, egyben kérte, hogy a záhonyi tanács-
kozók maradjanak együtt. Münnich rövidesen a következő választ adta: a
deportálást alsóbb fokú szovjet katonai parancsnokság végezte, s parancsot
adott azonnali leállítására.57

Fényeslitkén a bizottság talált egy füzetet, amelyben húsz budapesti ne-
ve és lakcíme mellett a következő szöveg volt olvasható:„Kedves Honfitárs!
Ki ezt megtalálja, legyen szíves értesíteni a hozzátartozóinkat, hogy élünk,
és kivittek bennünket a SzU-ba.”58

A Bálint Pál vezette bizottságnak köszönhetően lelepleződtek a Nyír-
egyháza környéki deportálások, de ez nem azt jelenti, hogy teljesen meg is
szűntek.

Az említettekhez hasonló cédulá-
kat találtak a kárpátaljai lakosok a
Csap–Ungvár vasútvonalon, ezek kö-
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zül a legfontosabbak azok, amelyek segítségért kérnek gyermekeik meg-
mentésére.59 Ugyanis a buzgó ÁVH gyerekeket is hozott a Szovjetunióba,
akiket az onokóci gyermekotthonban akartak elhelyezni. De a vagonokból
kidobott céduláknak köszönhetően kárpátaljai szülők jelentkeztek a gyer-
mekek befogadásáért, hogy a forradalom után vissza tudják juttatni őket
szüleikhez. Természetesen a szovjet hatóságok tagadták, hogy gyerekeket
helyeztek el a gyermekotthonban, de ennek a lépésnek köszönhetően visz-
szaszállították őket Magyarországra.60

Megbízható adatokat és dokumentumokat találunk a deportálásokról két
orosz történész, Vjacseszlav Szereda és Alekszandr Sztikalin közösen ösz-
szeállított könyvében. Az iratok tanúsága szerint Szerov hadseregtábornok
1956. november 11-én azt jelentette Hruscsovnak, az SZKP KB főtitkárá-
nak, hogy november 10-ig 3773 főt tartóztattak le. A letartóztatottak közül
több mint hétszáz főt katonai fedezettel Csap állomásra irányítottak.61 No -
vember 13-án Szerov ismét jelentést tett Hruscsovnak, miszerint november
10-én és 11-én 83 főt, a hadművelet első napja óta 4056 főt tartóztattak le,
közülük 767 főt Csap állomásra irányítottak, róluk nyomozati anyagot ké -
szí tettek. Sze rov szóvá tette Münnich javaslatát is, hogy vessenek véget a
letartóztatásoknak a megyékben, mivel válaszul a munkások sztrájkolnak.
Különösen nagy az elégedetlenség amiatt, hogy a letartóztatottakat állító-
lag Szibériába szállítják. De Szerov szerint nem kell engedményeket tenni,
mivel a gyakorlat azt bizonyítja, hogy a „reakciósoknak tett legkisebb en-
gedmény is újabb követeléseket és fenyegetéseket von maga után”.62

Münnich maga is kéréssel fordult Szerovhoz: szervezze meg Budapesten
hetven, különböző szervezetekhez tartozó személy letartóztatását, akik no -
vember 10-én 15 órakor akarnak tanácskozásra összeülni, hogy a kormány-
nyal szembeni követeléseiket megfogalmazzák. Természetesen Szerov in-
tézkedett ebben az ügyben.63 1956. november 13-án Szerov és Andropov
budapesti szovjet nagykövet jelenti Hruscsovnak, hogy Kádár és Münnich

felkereste őket, és közölték, hogy
szovjet katonai hatóságok a fegyveres
felkelésben részt vett magyar fiatalo-
kat szállítottak a Szovjetunióba. Kije-
lentették, nem helyeslik az ilyen
szovjet eljárást, mert szerintük ez
késztette a magyar vasutasokat általá-
nos sztrájkra, és rontott az egész bel-
politikai helyzeten.64
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59 A szerző interjúja Paládi Mária bereg-

szászi, illetve Rohály Gyula ungvári la-

kossal.

60 A szerző interjúja Árpa István ungvári

lakossal.

61 Szereda–Sztikalin (1993) 145. p.

62 Uo. 146. p.

63 Uo. 149. p.
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Münnich azt kérte, hogy a szovjet csapatok parancsnoksága hivatalos saj-
tóközleményben jelentse be: Magyarországról senkit nem szállított a Szov-
jetunióba, és nem is fog.

Kádár és Münnich november 14-én már határozottan tiltakoztak a de-
portálások miatt, főleg a Bálint Pál vezette bizottság bejelentése után. Szerov
és Andropov ezután elismerték, hogy november 14-én Csap állomásra irá-
nyítottak egy kisebb szerelvényt, olyan letartóztatottakkal, akik a vizsgálati
anyagban a fegyveres lázadás tevékeny résztvevőiként és szervezőiként sze-
repeltek. A szerelvény áthaladt a határon. A foglyok két állomáson cédulá-
kat dobáltak ki, amelyeken tudatták, hogy Szibériába viszik őket. Ezeket a
cédulákat magyar vasutasok felszedték, és értesítették a kormányt.65

Szerov és Andropov, a szovjet cselszövések irányítói, 1956. november
14-én K vonalon előre közölték az SZKP Központi Bizottságával, hogy
Münnichnek azt fogják mondani, azért akartak letartóztattatni és a szov-
jet–magyar határ közelében lévő épületben elhelyezni egy kis csoportot, mert
Magyarországon nincs a foglyok elhelyezésére kellően felkészült börtön, ahol
biztosítani lehetne az objektív vizsgálat lefolytatását. Ezek után Szerovék uta-
sítást adtak, hogy a jövőben a letartóztatottakat zárt gépkocsikon szállítsák,
megerősített konvojjal.66

November 4-én Tóth főhadnagy a záhonyi református templom tornyá-
ból figyelte a szovjet csapatok mozgását a Tisza kárpátaljai partján, és jelen-
tette a forradalmároknak, hogy a szovjet katonák november 4-én 58 magyar
foglyot vittek át Záhonyból Kárpátaljára. Egy régi, még a csehek által hasz-
nált vámépületben helyezték el, de másnap vissza is vitték őket. Szűcs Sán-
dort azonban csak negyven nap után szállították haza, Könczöl hadnagyot
pedig továbbvitték Sztrij város börtönébe.67 Pintér István nyíregyházi alez-
redes viszont – akit valamivel később hurcoltak át szovjet földre – meghalt
az ungvári börtönben.68

1956. november 15-e után, mivel a sztrájkolók már elemi erővel követel-
ték Münnichtől a foglyok hazaszállítását, először a tatabányai bányásziskola
16-17 éves tanulóit, majd a nőket – a Nyugati pályaudvar takarítószemély-
zetét – engedték haza, utána a férfia-
kat. Visszafelé a beregsurányi határát-
kelőn hozták őket Magyarországra,
leponyvázott teherautón.69

Meghatóan emlékeztek vissza az öt-
ven évvel ezelőtt történtekre az ung -
vári börtön egykori lakói. Elmondták,
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64 Uo. 150–151. p.

65 Uo. 152. old.

66 Uo. 153. p.

67 Kelet-Magyarország, 1991, június 15.

68 Kelet-Magyarország, 1990. március 3.

69 Kelet-Magyarország, 1991. október 22.
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hogy az egyszerű orosz nép, a szovjet hadsereg közkatonái, sőt még a bör-
tönőrök nagy része is együtt érzett a magyar néppel, és együttérzéssel vi-
seltettek a foglyok iránt is. 

A budapesti Vándor Béla a forradalom idején 16 éves volt. A forradalom
kitörésének hírére a Sztálin-szoborhoz sietett, majd a Tompa utcai felkelők
csoportjához került. November 9-én tartóztatták le. Miután az ÁVH más
forradalmárokkal együtt egy teljes éjszakán át vallatta a Kilián laktanyában,
vagonokba ültették őket, és a Szovjetunió irányába szállították. Ekkor még
nem tudták, hogy az ungvári börtönbe kerülnek, csak a vagonok résein ki-
nézve tájékozódtak. Mikor kiderült, hogy a Szovjetunióba viszik őket, meg-
próbáltak nyomot hagyni. A legjobbnak látszó pénztárcába egy cédulát tet-
tek, amire felírták a vagonban lévők nevét és címét, majd kidobták. Vándor
Béla szülei így szereztek tudomást fiuk hollétéről. Az ungvári börtönben –
mint elmondta – a börtönőrök nem tudták, mi zajlik Magyarországon. So-
kan úgy tudták, hogy a Szovjetunió katonái Szuezbe mennek.70

Bük János budapesti születésű magyar állampolgár visszaemlékezéséből
tudjuk, hogy miután a felkelőket elfogták, gyakran katonai teherautóban
vitték kihallgatásra. Aztán marhavagonokba terelték, és Ungvárra vitték
őket. A foglyokat legtöbbször a városi börtönben helyezték el, ahol éjjel-
nappal folytak a kihallgatások. Innen néhányukat a lengyel határhoz, Sztrij be
szállították, ahol ugyanúgy folytatódott a kihallgatássorozat. Sztrij ben egy
ideig azokkal a szovjet katonákkal együtt voltak elszállásolva, akik átálltak
a forradalom oldalára.71

Az Ungvári Katonai Hadbíróság pincéjében volt a KGB börtöne, ahol
szintén sok magyar forradalmárt tartottak fogva hosszú hetekig.72 A börtön
a csehszlovák érában épült, új volt és modern.73

1956. november 19-én Szerov ismét jelentést tesz Hruscsovnak: a forra-
dalom alatt az állambiztonsági szervek 1 278 főt vettek őrizetbe, közülük
102 személyt letartóztattak. Elkoboztak 293 géppuskát, 33 445 lőfegyvert
(puskákat, karabélyokat, géppisztolyokat és pisztolyokat), valamint 57500

gránátot. A hadművelet ideje alatt
4 700 főt vettek őrizetbe, közülük
1 400 főt letartóztattak. 860 embert
szállítottak Ungvárra és Sztrijbe, ahol
fogva tartják őket. Az őrizetbe vettek
és letartóztatottak útnak indítása so-
rán – tette hozzá Szerov – az első na-
pokban előfordultak olyan esetek,
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70 A szerző interjúja dr. Vándor Bélával.

71 A szerző interjúja Bük Jánossal; Csete

(1999) 32–35. p.

72 A szerző interjúja Lizák Katalinnal, aki

1956-ban titkárnő volt a KGB épületé-

ben. 

73 Milován (2004) 188–190. p.
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amikor a katonai egységek parancsnokai a Különleges Ügyosztálytól és az
állambiztonsági szervek képviselőitől függetlenül, önállóan intézkedve
küldtek őrizetbe vetteket Csap állomásra, a belügyminisztérium táborai pe-
dig velük nem egyeztetve, a nyomozati anyagok nélkül vették át őket. Így
az ungvári gyűjtőtábor parancsnoka vette át azt a 68 ipari tanulót, akiket
az egyik Budapesten állomásozó hadosztály parancsnoka indított útnak. I.
Sz. Ko nyev utasítására a serdülők csoportját visszavitték Budapestre, és sza-
badon engedték őket.74

Holodkov belügyminiszter-helyettes november 7–13. között Ungváron
tartózkodott,75 és felhívta a figyelmet arra, hogy ott számos olyan fogva tar-
tott van, akit megalapozatlanul tartóztattak le. Példaként említette Földvári
Rudolfot, a Magyar Dolgozók Pártja Közponzi Bizottságának tagját, parla-
menti képviselőt, a miskolci megyei pártbizottság első titkárát.76

Szerovék megszervezték az ungvári és sztriji börtönben őrzött letartóz-
tatottak újbóli ellenőrzését és ügyirataik összeállítását. E célból a KGB nyo-
mozati csoportfőnökségéről két csoport tapasztalt nyomozót küldtek a
helyszínre.77

Holodkov belügyminiszter-helyettes Ungváron főleg a magyar „ellen-
forradalmi felkelés” letartóztatott és a szovjet hadsereg egységei által oda-
szállított résztvevőinek fogadásával és elhelyezésével foglalkozott. Majd je-
lentette Dudorovnak, hogy a belügyminisztérium munkatársainak egy
cso portjával és Berezin ezredessel, a szov jet honvédelmi minisztérium kép -
vi se lőjével november 6-án Mun kácsra érkezett, ahol felvette a kapcsolatot
Komarov vezérezredessel, a szovjet csapatok parancsnokságának képviselő-
jével. Megállapodtak a magyarországi ellenforradalmi megmozdulásban
részt vevő, a szovjet hadsereg egységei által letartóztatott személyek foga-
dási rendjéről és helyéről. 

Úgy döntöttek, hogy a szovjet hadsereg egységei valamennyi letartózta-
tottat az ungvári börtönbe szállítják. „November 7-én K vonalon beszélge-
tést folytatott Szerovval, aki tájékoztatta, hogy a letartóztatottak száma
négy-ötezer fő. Ezt követően az Ukrán SZSZK belügyminisztériumának
képviselőivel közösen úgy döntöttek, hogy a foglyokat az ungvári börtönön
kívül Sztrij, Drogobics, Csemovci és
Sztanyiszlav város börtöneiben kell
elhelyezni. A foglyok november 8-án
érkeztek az ungvári börtönbe. Ezen a
napon Deb recenből és Miskolcról 22
főt szállítottak ide.”78 1956. novem-
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75 Uo. 149. p.
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77 Uo. 162. p. 

78 Uo. 155. p.
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ber 15-én az ungvári börtönben 846 fogoly volt – közöttük 23 nő –, akik
közül 463 főt további fogva tartás céljából Sztrij város és a drogobicsi terü-
let börtöneibe szállítottak. A további fogolyszállítmányokat a sztanyiszlavi,
csemovci és drogobicsi városi börtönökben helyezték el. „A foglyok több-
sége Budapest környékéről (548 fő), Vesztpremből [sic!] (90 fő), Kaposva-
riból [sic!] (45 fő), Szambatelről [sic!] (55 fő) és Miskolcról (20 fő) lett
letartóztatva.”79 A beérkezett foglyok között jelentős számban voltak MDP-
tagok, a magyar hadsereg katonái és egyetemi hallgatók, valamint 68 kis-
korú (1939–42 között születettek), közöttük kilenc kislány. A foglyok jelen-
tős részére vonatkozóan nem voltak megfelelően kitöltött dokumentumaik.
A rendelkezésre álló anyagok alapvetően a helyi magyar hatóságok, a szov-
jet hadsereg elhárító szervei, a katonák jelentései, illetve a letartóztatottak
bemondása alapján készítetett listák voltak. A foglyok többségénél hiá-
nyoztak a letartóztatáshoz szükséges dokumentumok, sőt némelyikük még
a listákon sem szerepelt.80

Holodkov maga vallotta be a következőket: „[…] figyelembe véve, hogy
a letartóztatottak között 14–17 éves kamaszok, közöttük lányok is vannak,
feltételezhető, hogy a letartóztatások egy része nem volt megalapozott.”81

A deportálások ügyéről az iratokban nincs további dokumentum, és
mindeddig más forrásból sem állnak rendelkezésre számszerű adatok. Va-
lószínűnek látszik, hogy a Kárpát al jára (a munkácsi és az ungvári börtönbe)
irányított néhány fogolyszállítmány után a moszkvai vezetés ezt az akciót a
nemzetközi közvéleményre való tekintettel – s talán Kádárék fellépésének
hatására – leállította. A deportálás ellen tiltakozott a Magyar Írók Szövet-
sége és a Nagy-budapesti Központi Munkástanács is.

Sebes István külügyminiszter-helyettesnek címzett feljegyzésében Ma-
ráz László 1957. január 17-én a következőket írja: „[…] a Szovjetunió ellen
Magyarországon elkövetett bűnökért kiszabott büntetésüket a Szovjetunió -
ban töltik […]. 1956-ban a Szovjetunió több száz magyar állampolgárt áta -
dott az illetékes magyar szerveknek. Az átadás után közölték, hogy az át-
adottak egy részét téves bírói ítélet alapján ítélték el (általában 10–15 évre),
mások vádiratában a vádak nem kellően megalapozottak, ismét másoknál
pedig az ítéletet túl szigorúnak találta a szovjet felülvizsgáló bizottság.
Az átadottak egy részénél a bizottság az ítéletet megerősítette, ezek bünte-

tésük hátralévő részét Magyarorszá-
gon töltik le. Szükség lenne azonban
arra, hogy a szovjet szervek minden
esetben rendelkezésünkre bocsássák
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az átadott személyekkel kapcsolatos bírósági anyagokat, a bűnügyi nyilván-
tartási anyagokat és az ítéletekről szóló okmányokat.”82

Az okmányok megdöntik azt a korábbi feltevést, hogy a KGB és a szovjet
katonai hatóságok az összefogdosott fiatalokat csak az ungvári börtönbe
szállították. A szovjet belügyminisztérium jelentése alátámasztja, hogy a
letartóztatottak nagyobb részét a Kárpátokon túli, sztriji, drogobicsi bör-
tönökbe vitték, ezt a túlélők vallomásai is megerősítik. Biztos, hogy az első
intézkedések között szerepelt az az utasítás is, hogy a budapesti és a vidéki
felkelőket Szibériába kell internálni. Miután kiszivárogtak a hírek, a nem-
zetközi tiltakozás arra kényszerítette a szovjet állambiztonsági hatóság
vezetőit, hogy lemondjanak a tervükről, a fiatalok így menekültek meg a
szibériai lágerektől.

Szibériából hazatért politikai foglyok mesélték, hogy Kazahsztán láge-
reiben együtt raboskodtak 1956-os felkelőkkel. Leskó László közlése sze-
rint – akinek elnökségével 1991. január 29-én megalakult a Kazahsztáni
Magyarok Kulturális Szövetsége – az egyesület alapító tagjai között több
olyan magyar akad, akit szovjetellenes tevékenység vádjával hurcoltak Ka-
zahsztánba. 

Az is kiderült, hogy az 1956-os forradalom után Ungvár, Beregszász kör-
nyékéről, valamint a baltikumi városokból, ezenkívül Leningrádból és
Moszkvából is begyűjtöttek olyan nem magyar fiatalokat, akik szolidaritást
vállaltak a Budapesten a kommunista diktatúra ellen harcoló felkelőkkel.
Közülük többen a Mordvin ASZSZK-ba, Kazahsztánba kerültek. A koráb-
bi évek gyakorlatának megfelelően hat évig terjedő szabadságvesztésre ítél-
ték őket mint ellenforradalmárokat, ezt a minősítést azonban könnyen
megkapták a legártatlanabb kárpátaljai baráti közösségek tagjai is. 

2006. október 20-án a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának
szervezésében az ungvári börtön falán – ahol a kárpátaljai forradalmárok,
a magyar forradalommal szimpatizálók mellett magyar állampolgárokat tar-
tottak fogva a forradalom és szabadságharc leverését követően – emlék-
táblát avattak az ötvenhatos áldozatok tiszteletére.

2007. július 10-én Viktor Juscsenko, Ukrajna elnöke átadta Sólyom
Lászlónak, a Magyar Köztársaság elnökének az 1956-os forradalom és sza-
badságharc leverése során letartóztatott és az Ukrán SZSZK börtöneibe
hurcolt magyar állampolgárok listáját,
amely közel háromezer nevet tartal-
maz.83
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83 Kárpáti Igaz Szó, 2007. július 14.
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