
PÁL-ANTAL SÁNDOR

AZ ÁLLAMHATALMI RETORZIÓ FELTÁRÁSÁNAK
KUTATÁS-MÓDSZERTANI PROBLÉMÁI 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc széles körű visszhangot
váltott ki Romániában, különösen a magyarlakta vidékeken, így a Székely-
földet magában foglaló Magyar Autonóm Tartományban. 

A forradalom utáni hatósági megtorlások mértékének, lefolyásának fel-
tárásához sokrétű kérdések kapcsolódnak. Egyrészt tisztázandók a megtor-
lási politika kidolgozásának és alkalmazásának körülményei. Gondolunk itt
elsősorban a Román Munkáspárt (ez volt a román kommunista párt hivata-
los neve 1948–65 között) e téren követett politikájára, annak nyomon kö-
vetésére. Itt is számolni kell a belpolitikai helyzet alakulásával, valamint
a pillanatnyi nemzetközi viszonyokkal. Hiszen ismert tény, hogy Románia
szovjet rábólintással 1957 elején szabad kezet kapott a megtorlásban, 1960-
tól nemzetközi nyomásra enyhítenie kellett a retorzió szorításán, 1962–64
között pedig amnesztiát kellett hirdetnie a politikai foglyok számára. Kuta-
tások e célból – ha korlátozottan is – ma már végezhetők a Román Kommu-
nista Párt és a belügyminisztérium levéltáraiban, amelyek a Román Orszá-
gos Levéltár kezelésébe kerültek. 

Az államhatalmi retorzió Romániában erre szakosodott intézmények: az
állambiztonság szerve, vagyis a hírhedt Securitate, a katonai ügyészségek és
a katonai törvényszékek feladata volt. Hozzájuk társultak az ítéletvégrehajtó
szervek, a börtönökkel, a Gulag jellegű táborokkal vagy a kényszerlakhe-
lyekkel foglalkozó intézmények. 

A büntetőpereket a katonai ügyészségek terjesztették a katonai törvény-
székek elé, de a kivizsgálásokat az állambiztonsági szerv, a Securitate vé-
gezte. A katonai ügyészségnek nem is volt megfelelő számú személyzete
a nyomozásokra, kivizsgálásokra, valamint a tanúkihallgatásokra (a maros-
vásárhelyi katonai ügyészségen hárman tevékenykedtek). Az ilyen jellegű
munkára a Securitaténak voltak vizsgálótisztjei. Éppen ezért a kérdéskör
tanulmányozásához – a katonai ügyészségek és törvényszékek levéltárai mel-
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lett – elengedhetetlen a Securitaténál keletkezett iratok kutatása. Ez azért
is rendkívüli fontosságú, mivel a megfigyeléseket és lehallgatásokat a Se cu -
ritate végezte, saját embereivel és besúgói hálózata segítségével. A Se -
curitate levéltárai a Bukarestben e célra felállított bizottság, a Consiliul
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) kezelésében fo-
kozatosan válnak kutathatóvá. A katonai ügyészségek és törvényszékek
anyaga még mindig hozzáférhetetlen. Egyetlen kivételről van tudomásunk:
a Marosvásárhelyi Katonai Ügyészségéről, amely a Román Országos Levél-
tár helyi igazgatóságához került, és ma már a kutatók rendelkezésére áll.

A megtorló perek behatóbb elemzése egy sor téma vizsgálatára lehetősé-
get nyújt. Segítségével feltárható a büntető törvénykezés embertelensége, a
kivizsgálásokat végzők felsőbb utasításra történt vagy magánkezdeményezé-
sű túlkapásai (egyszerű véleménynyilvánítások, elszólások rendszerellenes
megnyilvánulássá fokozása, társasági beszélgetések államellenes szervezke-
désé torzítása stb.), a megtorló intézkedések gyakorisága, a „bűncselekmé-
nyek” tárgykörének bővülése vagy szűkülése, a megtorlást szenvedők társa-
dalmi, etnikai, foglalkozási hovatartozása, a kirótt büntetések mértéke és
egyebek. Az 1956-os magyar forradalom romániai hatásának mértékét sem
lehet teljességében felmérni a peres iratok elemzése nélkül.

A felvetett kérdésekre kerestünk és kaptunk választ egy nagyobb köz-
igazgatási egység, a Magyar Autonóm Tartomány esetében a Marosvásár-
helyi Katonai Ügyészség iratai alapján. A szervek együttműködése révén az
ügyiratcsomókat a Securitate állította össze, a vád záróindítványát is az ál-
lambiztonsági vizsgálótiszt készítette, a katonai ügyészség csak láttamozta,
és továbbította a katonai bíróságnak.

A katonai ügyészségi ügyiratcsomókban a Securitate és az ügyészség
közti levelezés átiratai, kísérőlevelei mellett vannak letartóztatási parancsok,
a letartóztatás határidejének meghosszabbítását kérő és jóváhagyó iratok,
gyanúsítottá nyilvánító rendelkezések és azok újabb adatokkal való kiegészí-
tései és végül a részletes, több esetben 20–30 oldalt is kitevő vád alá helyező
zárindítványok. Az ügyészségi iratok a következő adatokat tartalmazzák: 
a letartóztatott – gyanúsított – vádlott személyi adatait: név, születési dá-
tum és hely, a szülők keresztneve, állampolgársága, nemzetisége, iskolai
végzettsége, foglalkozása, (nem minden esetben) munkahelye, a letartózta-
tás előtti lakcíme; 
a bűntettnek számító cselekedet vagy cselekedetek elég részletes leírása;
a „cselekmény” büntető törvénykönyvi besorolása; 
a tanúk névsora; a letartóztatott vagyonának zárolása (jegyzőkönyv és leltár).
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A felsorolt iratokat tartalmazó ügyiratcsomók feldolgozása során több
kérdésre kaptunk választ, éspedig:

– A retorziót szenvedők száma. A Marosvásárhelyi Katonai Ügyészség ha-
tásköre kiterjedt a Magyar Autonóm Tartomány egész területére. (A tarto-
mány akkor 13 ezer négyzetkilométer kiterjedésű volt, lakóinak száma 731
ezer, 77,5 százalékban magyar nemzetiségű.) A tartományban az 1956. ok-
tóber 26. és 1965 decembere közötti időszakban a Securitate 1089 személy
ellen folytatott politikai jellegű bűnvádi vizsgálatot. Közülük a katonai
ügyészség 821 személyt állított bíróság elé (adataink szerint a törvényszék
nyolcukat felmentette, de ez a szám nagyobb is lehet). 

– A perek gyakoriságának alakulása 1956–65 között. 1956. október 28. és
1965 decembere között a letartóztatások és bíróság elé állítások száma in-
gadozott. 1956 végén 98 személyt helyeztek vád alá, 1957-ben ez a szám
71-recsökkent, 1958-ban 186-ra, 1959-ben pedig 268-ra nőtt. Ebben az év-
ben volt a legerősebb – 1948–52 után – Romániában a retorzió. 1962–64
között ez a szám a minimumra csökkent (egy ügy 1963-ban, négy 1964-
ben). Az évenkénti ingadozás újabb kérdéseket vet fel.

– A perek területi szóródása. A bíróság elé állított személyek 266 telepü-
lésről származtak, 36,5 százalékuk városi, 63,5 százalékuk falusi volt. A leg-
több, 122 bíróság elé állított személy marosvásárhelyi volt (14,9 százalék).
Több gyergyói és csíki faluból 10-15-en is a retorzió áldozatai lettek.

– Az életrajzi adatok száma. 1089 személyre vonatkozó életrajzi adatot
kaptunk. Ezeket a romániai ötvenhatosok életrajzi lexikonának összeállítá-
sához fel is használtuk. 

– A bíróság elé állított személyek nemzetiségi összetétele. 75,3 százalékuk (619
személy) magyar, 22,5 százalék román, 1,9 százalék német volt. Az arány
nagyjából megfelel a volt tartomány nemzetiségi összetételének. 

– Az ügyek büntető törvénykönyvi besorolása. A perek 60,4 százalékánál
a társadalmi rend elleni tevékenység volt a vád, 19,8 százalékukat a mező-
gazdaság szocialista átalakítása elleni megnyilvánulásért, 13,9 százalékot til-
tott vallásgyakorlásért, 1,3 százalékot tiltott határátlépésért (vagy átlépési
kísérletért), 1,5 százalékukat szabotázsért vagy terrorcselekményért, egy
százalékot munkásmozgalom elleni tettért, 1,4 százalékot a nemzeti szim-
bólumok vagy a hadsereg gyalázásáért, 1,6 százalékot egyéb ügyben vontak
felelősségre. Rendszerellenes tevékenységnek számított az „izgatás”, a „buj-
togatás”, „rendszergyalázás”, a szovjet párt- és állami vezetők szidalmazása,
a Szovjetunió „eredményeinek” becsmérlése, a helyi vezetők elleni támadás
(kirívó az ozsdolai Szígyártó Domokos esete, aki az utcáról a helyi tanácsi
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titkár szobájába lőtt, amiért halálra ítélték és kivégezték). Ide sorolták a
nyugati rádióadók híreinek hallgatását és kommentálását, a hazai sajtóhírek
hitelének megkérdőjelezését vagy a hazai eredmények, illetve a hazai élet-
színvonal lekicsinylését és a nyugati magasztalását. 

– Az 1956-os magyar forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos ügyek.
Az esetek 45,9 százalékánál (380 személy) a vádiratban tételesen is szerepel
valamilyen kapcsolat a „magyar ellenforradalommal”. Közülük négyen Ma-
gyarországon tartózkodva részt vettek az eseményekben, 337 személy kü-
lönböző népi demokratikus rendszer elleni cselekedetet követett el (szer-
vezkedett vagy meglévő szervezetet aktivizált, híreket terjesztett, várta a
rendszer bukását, a forradalom átterjedését Romániába, szidta a rendszert,
a pártot és a kormányt vagy annak vezetőit, megfenyegette a kommunistákat,
kinyilvánította az itteni változásokban való részvételi szándékát, szidalmaz-
ta a Szovjetuniót, annak párt- és állami vezetőségét Magyarország bel-
ügyeibe való beavatkozása miatt stb.), 35 személy ellenezte a társas, illetve
kollektív gazdaságok (téeszek) megalakítását, követendő példaként hozva fel
a magyarországi téeszellenes cselekedeteket, négyen pedig terrorcseleke-
detnek minősített fegyveres akcióra készültek. A megvádoltak között szép
számmal voltak románok is, főként 1956-ban (a szervezkedők, például a Fa-
liboga-ügy), és 1959-ben (a kollektivizálást ellenzők köréből). A magyaror-
szági eseményekkel közvetlenül kapcsolatba hozott esetek között meglepő-
en sok a „csoport-per”. Huszonöt ilyen ügyben 285 személyt ítéltek el. Két
szervezkedés résztvevőinek száma rendkívül magas volt: a Faliboga-ügyben
70, az EMISZ-ügyben (Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége) 77 személyt állí-
tottak a vádlottak padjára, négy, illetve három csoportban. 

– A bíróság elé állított személyek foglalkozás szerinti megoszlása. A 821 személy
között találunk 260 gazdálkodót, 235 kisiparost és munkást, 225 értelmisé-
git, 49 háztartásbeli nőt és másokat. Az értelmiségiek közül 27,1 százalék
tisztviselő, 17,8 százalék műszaki értelmiségi, 11,5 százalék pedagógus,
18,2 százalék egyházi személy, 4,9 százalék jogász, 3,6 százalék egészség-
ügyi dolgozó (orvos) és 16,9 százalék diák (egyetemista vagy középiskolás).
Szembetűnő az egyházi személyek magas száma, főként a magyar anya-
nyelvű római katolikus plébánosoké, a református és unitárius lelkészeké.
Hasonlóan magas az egyetemistáké (többségükben protestáns teológiát
végzőké), valamint a középiskolás diákoké. Meglepő viszont az írók, szer-
kesztők és színészek hiánya . Minden csoport külön elemzést érdemel. Csak
kettőre térünk ki röviden: az egyházi személyekre és a fiatalokra. Az egy-
házi személyek között a legérintettebbek a római katolikus és (számará-
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nyukhoz képest) az unitárius lelkészek voltak (15 katolikus pap és szerzetes,
7 unitárius lelkész). „Bűnük” rendszer elleni izgatás, uszítás, a rendszer
eredményeinek lekicsinylése, az egyházi oktatás felszámolásának kritikája,
káros következményeinek hangoztatása, fiatalok megrontása és egyebek.
Érthetően magas a fiatalok száma, főként a középiskolásoké. Radikalizáló-
dott egyetemi ifjúság nem Marosvásárhelyen, hanem Temesváron és Ko-
lozsvárott volt. A Magyar Autonóm Tartományban letartóztatott egyete-
misták többsége Kolozsváron folytatta tanulmányait. A középiskolásokat
Sepsi szentgyörgyön, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, valamint
Maros vásárhelyen találjuk. Számuk azért nem magasabb, mert egy részüket
később, az iskola befejezése, illetve 18. életévük betöltése után vették őri-
zetbe, és emiatt statisztikánkban a munkások sorait szaporították.

Megemlítjük, hogy a levéltári forrásokat jól kiegészítik a személyes visz-
szaemlékezések, megbízhatóságukat a levéltári adatokkal történő összeve-
tésük szavatolja.

Az államhatalmi retorzió kérdése Romániában ma már konkrét kutatás
tárgya. Részletes feltérképezése jól körülhatárolt részmunkákkal kezdődik,
a folyamatok átfogó megértéséhez viszont országos feldolgozás szükséges,
csak ahhoz viszonyítva értékelhetjük a maga valóságában a romániai ma-
gyarságra vonatkozó hatásait.

Nem mellőzhetjük azt a tényt sem, hogy a megtorló intézkedések skálája
túllép a büntetőperek megrendezésén, akkor is, ha ezek adják a retorziós in-
tézkedések gerincét. A megtorlás áldozatai közé sorolhatók mindazok, akiket
a bűnvádi vizsgálatok során meghurcoltak, zsarolással együttműködésre
kényszerítettek – számuk jóval meghaladja a bebörtönzöttekét. A meghur-
colt családtagok és tanúk vagy tanúságtételre kényszerítettek számát írott
forrásokból kideríteni nehéz, ehhez járhatóbb út a még élőkkel folytatott
beszélgetés. 
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