
BUKOVSZKY LÁSZLÓ

OKTÓBER 
SZLOVÁKIAI RECEPCIÓJÁNAK TÜKRÖZŐDÉSE 
A (CSEH)SZLOVÁK 
ÁLLAMBIZTONSÁGI IRATOKBAN1

A Nemzeti Emlékezet Intézetének levéltára (Archív Ústav Pamăti Národa –
AÚPN) az intézetet létrehozó 2002. évi 553. számú törvény alapján kezeli
a kommunista állambiztonsági szolgálat (Štátna Bezpečnosť – ŠtB) szlová-
kiai szerveinek és elődszerveinek fennmaradt levéltári anyagát, amelyet a
területi illetőség alapján, illetve 1992–93-ban, a szövetségi vagyon ketté-
osztásakor Csehország Szlovákiának átadott. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc csehszlovákiai vetületét a Nem-
zeti Emlékezet Intézete (Ústav Pamăti Národa – ÚPN) levéltárának fondjain
belül az állambiztonsági szervek következő öt fondcsoportjában követhetjük
nyomon: 1. Normatívák – parancsgyűj -
teményekben (a belügyminiszter titkos
parancsai és a határőrség parancsnok-
ságának parancsai); 2. az ŠtB kerületi
és járási szerveinek iratanyagában;
3. az ŠtB vizsgálati dossziéiban; 4. az
ŠtB operatív dossziéiban; 5. a határőr-
ség szerveinek iratanyagában.

A felsorolt levéltári egységek ren-
dezettségi foka – a vizsgálati és az
operatív dossziék csoportjának kivéte-
lével – részben már 2005 végétől lehe-
tővé tette az alapos kutatás megindí-
tását. E két fondcsoportban azonban
az alapszintű rendezés nem elégséges
a szisztematikus kutatás megindítá-
sához, mivel tárgyköri keresést nem
tesz lehetővé. A több mint 65 ezer
nevet tartalmazó adatbázisból ma még
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1 Bár a 1956-os magyarországi forrada-

lom és szabadságharc eseményeinek

szlovákiai hatását, társadalmi fogadtatá-

sát és következményeit a mai cseh, szlo-

vák és magyarországi historiográfia

nagy általánosságokban már tárgyalta

(Ka rel Kaplan, Jiři Pernes, Jan Pešek,

Jan Štaigl, Szesztay Ádám stb.), a kira-

gadott és általánosan, illetve kevésbé is-

mert kutatási eredmények publikálása

mellett hiányzik a megadott probléma-

kör szisztematikus kutatására helyezett

hangsúly. A publikált tanulmányok szer -

zői vagy arra a következtetésre jutottak,

hogy az 1956-os októberi ma gyar or szá -

gi eseményeknek kevés vissz hangja volt

odaát, vagy éppen eltúlozták az ottani

események jelentőségét. 
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szinte lehetetlen kiszűrni az 1956-os események érintettjeit. A többi for-
ráscsoportból viszont az iratszintű segédletek alapján megfelelő kiinduló-
pontot kapunk. Érvényes ez az állambiztonság kerületi és járási szerveinek
és a határőrség fennmaradt területi szerveinek iratanyagára is.

Október szlovákiai recepcióját jelenleg – a teljesség igénye nélkül – a meg-
jelölt öt fondcsoport alapján értékelhetjük. 

A csehszlovák állami és pártvezetés aggodalommal figyelte az 1956. ok-
tóber 23-i budapesti, majd országos eseményeket. Saját hatalmának meg-
ingásától joggal tartva félt az esetleges ellenállási formáktól, tömegmeg-
mozdulásoktól. A pártvezetés a kezdeti önvédelmi reflexektől rövid idő alatt
az agresszió, majd az internacionalista, baráti segítségnyújtás dimenziójába
lépett át. E háromlépcsős folyamat eseményeit teljes egészében dokumen-
tálják az ÚPN levéltárában található dokumentumok.

A pártvezetés közvetlenül irányított szervein – egyebek mellett az ál-
lambiztonsági szolgálaton – keresztül ellenőrizte az országhatáron belül, de
azon kívül is az események minden mozzanatát. A Sztálin halálát követő
politikai enyhülés bizonyos fokú változásokat eredményezett a csehszlovák
állambiztonsági szolgálat irányításában és szervezetében. A megszüntetett
önálló nemzetbiztonsági minisztérium egybeolvadt a belügyminisztérium-
mal. A minisztérium szerkezeti átalakítását követően a belügyminiszter
első helyettese látta el állambiztonsági szolgálat szerveinek felügyeletét.2

Az egész szervezet ugyanakkor a belügyminiszter és a párt közvetlen irányí-
tása alatt állt.3

A belügyminisztérium szerveinek tevékenységét a belső szabályzatok
mellett a belügyminiszter személyesen irányította. A miniszter által kiadott
titkos parancsok szabták meg az egyes főcsoportfőnökségek és az azok alá
rendelt területi szervek tevékenységének irányvonalát 1956 őszén is. Cseh-
szlovákia Kommunista Pártjának (CSKP) Központi Bizottsága – Antonín
Novotný főtitkár és Rudolf Barák belügyminiszter beszámolói alapján –
1956. október 23-án foglalkozott először a magyarországi helyzettel. A tes-
tület ekkor még tartózkodó álláspontot képviselt. Az aktuális magyarorszá-
gi és lengyelországi eseményeket leiratban ismertették a párt alsóbb szintű
vezetőségével, a kerületi és a járási pártszervekkel.4 Később ez napi gya-

korlattá vált. A következő nap dél -
utánján újra összeült a Po lit bü ro, de
ekkor már Novotný nélkül, aki Moszk-
vában tárgyalt. A belügyminiszter ér-
tékelő beszámolója után a KB jóvá-
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2 Frolík (1991) 463–470. p.; Pešek (2000)

21. p.

3 Frolík (1991); Churaň (2000) 224. p.

4 Kaplan (2005) 440. p.
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hagyta Barák titkos parancsának szövegét.5 A Politbüro értelmezése szerint
Magyarországon a párton és a magyar társadalmon belüli megtisztulási fo-
lyamatot az államellenes, szélsőséges csoportok igyekeztek a maguk javára
kihasználni. Az október 24-én kiadott 108. sz. belügyminiszteri titkos pa-
rancs az állambiztonsági szervek tevékenységének alaputasításaként egészen
1957 kora tavaszáig érvényben volt.6 A 108/1956. sz. titkos parancs orszá-
gos szinten, tehát a Magyarországgal határos szlovák területeken is a leg-
nagyobb éberséget írta elő, valamint azt, hogy a társadalmi szervezkedések
bármely formáját csírájában el kell fojtani. A belügyi szerveknek a titkos pa-
rancs alapján a legmagasabb akcióképességet és az éberség legmagasabb fokát
kellett tanúsítaniuk. 

Az állambiztonsági szervek feladatát Rudolf Barák kilenc pontban szabta
meg: Ezek szerint a belügyi szerveknek: a) a legnagyobb körültekintéssel,
tárgyilagosan és megfontoltan kellett figyelniük az operatív helyzetet; b) a
magyarországi és a lengyelországi események kapcsán minden operatív
módszer bevonásával ki kellett szűrniük az ellenséges tevékenységekre uta-
ló összes jelet és szándékot; c) a belügyminisztérium összes alakulatánál ál-
landó szolgálatot kellett bevezetni; d) Szlovákia területén a belügyminiszté-
rium valamennyi szervét a határőrséggel közösen 50 százalékos készültség-
be kellett helyezni; e) Csehszlovákia összes fegyintézetében 50 százalékos
készültséget kellett bevezetni; f) a magyar, illetve a lengyel határszakaszon
meg kellett erősíteni a rendőrség határőr egységeinek személyi állományát
és csökkenteni a kishatárforgalmat; g) a belügyminisztérium járási szervei-
nek vezetőit tájékoztatni kellett az eseményekről, és biztosítani kellett a já-
rási és a kerületi szervek együttműködését; h) járási és kerületi szinten biz-
tosítani kellett az együttműködést a belügyminisztérium szervei és párt
vezetői között; i) minden fontosnak számító eseményt azonnal jelezni kel-
lett a belügyminiszternek (a kerületi parancsnokok napi helyzetjelentését a
belügyminiszter titkárságára terjesztették fel). A titkos belügyminiszteri pa-
rancs ugyanakkor mellékletében tartalmazta a prágai biztonsági intézkedé-
sek aprólékos leírását. 

Rudolf Barák a CSKP Központi
Bizottsága jóvahagyása mellett 1956.
október 24-től egészen december 20-ig
további tíz titkos parancsban szabá-
lyozta a belügyi, köztük az állambiz-
tonsági szervek további tevékenységét.
Ezek többsége az időszakra eső társa-
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5 Pernes (1996) 512–527. p.; Bílek–Pilát

(1996) 500–512. p.

6 A belügyminiszter 108/1956. sz. titkos

parancsát a 70/1957. sz. parancs helyez-

te hatályon kívül. Bukovszky (2006)

74–81. p.
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dalmi megmozdulások, állami ünnepek (október 28.,7 november 1. és no -
vember 7.,8 november 17.9) alatti biztonsági intézkedésekre vonatkozik, me-
lyek során a belügyminisztérium összes testülete készen állt az esetleges
polgári megmozdulások elleni fegyveres beavatkozásra.10

Hruscsov – a magyarországi forradalom sikerét látva – a kezdeti hezitá-
lást követően a fegyveres beavatkozást választotta. A Szovjetunió Kommu-
nista Pártja (SZKP) Központi Bizottságának 1956. október 31-i ülése után
a szövetséges tábor fekete bárányait – Gomułkát és Titót – a maga oldalára
állította, és a csehszlovák pártvezetést is értesítette elhatározásáról. A CSKP
KB magyarországi eseményekkel kapcsolatos álláspontja ezzel nyilvánvaló-
vá vált: az addigi önvédelmi sündisznóállást felváltotta a nyílt agresszió. Ezt
igazolja Barák 1956. november 3-án kiadott 115. sz. titkos parancsa, amely
az esetleges provokációk, polgári szervezkedések esetére a belügyi szervek
szigorú fellépését írta elő. Az újabb titkos parancs kiadásával rendkívüli in-
tézkedések léptek életbe az egész ország területén, kiváltképp a lengyel és
magyar határszakaszon. Az állambiztonsági szervek minden eszközt fel-
használhattak a feltételezett ellenállási mozgalmak megfékezésére. 

A pártvezetés saját hatalmi helyzetét viszonylagos elégedettséggel érté-
kelte. A CSKP KB meg volt győződve a Nemzeti Front alapjain létrejött
kormány politikai irányvonalának helyességéről, még ha bizonyos hibákat
nyilvánosan elismert is.11

A társadalmi megingásoknak a párt két módon próbált gátat szabni Cseh-
szlovákiában: egyfelől saját döntéseit ideológiai téren az SZKP XX. kong-
resszusának jegyében igyekezett igazolni – a kézzelfogható eredmény az
életszínvonal emelkedésében mutatkozott meg –, másfelől aktivizálta a biz-
tonsági szerveket. Barák szerint „az ŠtB a múltban és ma is a párt és a dol-

gozó nép biztosítéka”. A hatalom a
115/1956-os titkos paranccsal ezt a
„biztosítékot” elsősorban saját állam-
polgárai ellen igyekezett felhasználni,
mindenekelőtt azon a társadalmi réte-
gen belül, amelyet 1948 februárja után
sem sikerült teljesen elhallgattatni. Az
állambiztonsági szervek az operatív
tevékenység minden módját felhasz-
nálva próbálták feltérképezni és meg-
akadályozni a párt- és államellenes te-
vékenység legapróbb megnyilvánulá-
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7 A belügyminiszter 1956. október 26-án

kiadott 110/1956. sz. titkos parancsa.

8 A belügyminiszter 1956. november 1-

jén és 5-én kiadott 116/1956., illetve a

119/1956. sz. titkos parancsai.

9 A belügyminiszter 1956. november13-án

kiadott 125/1956. sz. titkos parancsa.

10 Bukovszky (2006) 78. p. 

11 Kaplan (2005) 440. p.; TRMV (Tajný

rozkaz ministra vnútra – a belügymi -

niszter titkos parancsa) č. 115/1956.
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sait is. Az ŠtB figyelme elsősorban a volt politikai pártok képviselői, volt ka-
tonatisztek, az osztályellenségnek kikiáltott értelmiségiek, a kulákok, az egy-
házi személyek, az úgynevezett volt emberek (bývalí ľudia) felé irányult.

Az SZKP XX. kongresszusa 1956 tavaszán, illetve azt követően Cseh -
szlo vá kiá ban is hozott némi enyhülést. Az egyetemista, főiskolás diákok és
egy szűk értelmiségi réteg a fővárosban, de Pozsonyban is egyre nyíltabb,
hangosabb vitákat kezdett a pártállam társadalmi és gazdasági problémái-
ról.12 Ezek a viták elsősorban a társadalompolitikai és állampolgári követe-
lések köré sűrűsödtek, de Szlovákiában egyfajta nemzeti, nemzetiségi jelleget
is öltöttek. A pártállammal szembeni kritika, a társadalmi ellenállás Szlová-
kiában több helyen és több formában is jelentkezett. A párt vezető szerepét
kétségbe vonó és a szövetkezetesítést elítélő röplapok terjesztésén túl en-
nek az eseménysorozatnak volt része például az érsekújvári szovjet világhá-
borús emlékmű ledöntése is 1956. augusztus 24-én.13

A magyarországi október hatását vizsgálva a szlovákiai történések két
kérdéskörét próbáljuk áttekinteni: a forradalom és szabadságharc kitörésé-
nek visszhangját, illetve az egyes ellenállási formák megjelenését.

Mindkét kérdéskör kapcsolódik az említett nemzeti, nemzetiségi színe-
zetű társadalmi-politikai követelésekhez, amelyek hátterében két fontos
történelmi sorsfordulót kell látnunk: az utolsó, demokratikusnak mondott
1946-os parlamenti választásokat, majd az 1948-as kommunista hatalomát-
vételt. A két esemény közé még beékelhetnénk a szintén 1946-ban aláírt
magyar–szlovák lakosságcsere-egyezmény következtében kialakult helyze-
tet, amely azonban csak áttételesen befolyásolta az eseményeket, elsősorban
Dél-Szlovákia egyes területein.

Az ország lakosságának többsége október 23-át megelőzően, de azt kö-
vetően sem rendelkezett valós információkkal a lengyelországi és a magyar-
országi eseményekről. A kommunista sajtó elferdített, tendenciózus hírei
mellett a BBC, az Amerika Hangja és a Szabad Európa Rádió (SZER) hír-
adásai alapján juthattak hitelesebb információkhoz. Jóval reálisabb képet
hoztak az országhatár túloldaláról azok az emberek, akik a határátlépés-en-
gedélyezés módosítása nyomán egyre nagyobb számban keresték fel Ma-
gyarországot, és az a mintegy kétezer magyar állampolgár is, akik rokonlá-
togatás, turistaút és egyéb címen tartózkodtak október 23-át követően
Csehszlovákiában. (A hatóságok kilá-
tásba helyezték internálásukat, ami vé-
gül elmaradt, csak kiutasították őket.) 
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12 Marušiak (1997) 180–181. p.

13 AÚPN, KS ZNB S-ŠtB Bratislava, V-
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Szlovákia területén a forradalom kitörése után az elsődleges információ -
kat a nyugati adók mellett a budapesti és a miskolci, valamint a győri rádió
híradásaiból szerezhették az emberek. A három magyarországi rádióadó az
észak-szlovákiai vidékeket kivéve csaknem az ország egész területén fogha-
tó volt. Kassán a Pribina utcai általános iskola tantestületében a tanárok,14

a Mezőlaborci járás településein pedig a lakosság csoportosan hallgatta a
budapesti rádió híradásait, a magyarul még tudók fordítottak. Laborcrad-
ványban például Kavčák István pravoszláv pap fordította magyarról szlovák
nyelvre a község kocsmájában a legújabb híreket a helyieknek.15 Több kisebb
gyártelepen, üzemben is csoportosan hallgatták a munkások a magyaror-
szági rádióadókat. Az ipolypásztói téglagyár munkásai emiatt csak ötven
százalékra teljesítették a normát.16 Az állambiztonsági szolgálat privigyei já-
rási szerve operatív tevékenysége során lefülelte a privigyei bányászok egy
csoportját, akik a forradalmi miskolci adót hallgatták.17 De ugyanígy figye-
lemmel kísérték az emberek a három nyugati adót is, amelyek cseh és szlo-
vák nyelven sugároztak.18

Barák 108/1956. sz. titkos parancsa alapján az állambiztonság területi
szervei október 24-től folyamatosan küldték helyzetjelentéseiket a minisz-
tériumnak. A háromlépcsős irányítási modell (járás–kerület–minisztérium)
alapján készült értékelő helyzetjelentéseket az érintett állambiztonsági szer-
vek a hasonló módon felépített pártszervezetnek is közvetítették (járási
pártbizottság–kerületi pártbizottság–Központi Bizottság). A fennmaradt
dokumentumok szerint például Vasil Biľak, Szlovákia Kommunista Pártja

(SZLKP) eperjesi kerületi fő tit kára
rendszeresen kézhez kapta azo kat a
je lentéseket, amelyeket az ŠtB kerü-
leti parancsnoka Prágába küldött.19

A jelentések száma az események in-
tenzitásától függően változott. A má-
sodik szovjet katonai intervenció után,
november 6-án a kassai kerületi pa-
rancsnokságról hat jelentést küldtek
Prágába.

Az 1956. október 24-től fennma-
radt helyzetjelentések a Barák-féle
szempontok alapján készültek. A ma-
gyar forradalom történései nagy vis  sz -
hangot váltottak ki Cseh szlo vá kiá ban.
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14 AÚPN, KS ZNB S-ŠtB Košice, KE-

OP. A. Č. 8417.

15 AÚPN, KS MV Prešov (B 10-7), inv. č.

88. 

16 AÚPN, KS MV S-VB Nitra (V/R 08),

inv. č. 14. (A KS MV S-VB Nitra 1956.

10. 28-i jelentése.) 

17 1956. 10. 31-i jelentés. A jelentés privi-

gyei magyar nemzetiségű lakosokat em-

lít, uo.

18 AÚPN, KS ZNB S-ŠtB Košice, KE-

OP. a. č. 8417.

19 AÚPN, KS MV Prešov (B 10-7), inv. č.

88.
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A polgárok többsége természetszerűnek vélte a budapesti, majd a vidéki fej-
leményeket. Nemzetiségtől függetlenül, szlovákok, magyarok és ruszinok
figyelték reménykedve, mi zajlik az országhatáron túl. Az általános vélekedés
szerint a kialakult helyzetért Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Farkas Mihály
viseli a politikai felelősséget.20 Sokan úgy látták, hogy Magyarország és
Lengyelország – a szovjet érdekszférából kiszakadva – Jugoszláviával közö-
sen ellensúlyozza majd a Szovjetunió befolyását Közép-Európában. Már
24-én általánossá vált az a nézet, hogy egy szlovákiai tömegmozgalom ki-
alakulása esetén északról lengyel, délről viszont magyar fegyveres támoga-
tással sikerül megdönteni a kommunista uralmat Cseh szlovákiában.21 A for-
radalom kitörését az egyszerű véleményalkotó polgárok Magyarország
rossz gazdasági helyzetével indokolták. A magyarázatnak volt egy sajátos
vonása: a többség a közvetlen kiváltó okot az utazási korlátozások nyári fel-
oldásában látta. A beindult idegenforgalom miatt egyre több magyarországi
utazott Csehszlovákiába, akik a viszonylag tűrhető gazdasági, közellátási
helyzetet a hazai szegénységgel összevetve az elégedetlenkedők, sőt a fegy-
veres ellenállók számát növelték.22 Szlovákia-szerte, de elsősorban Kelet-
Szlovákiában többen már október 24-én a zsidókat okolták az áldatlan ma-
gyarországi politikai-gazdasági helyzetért. A kassai zsidóság körében 25-én
elterjedt a hír, hogy Budapesten a forradalmárok több zsidót megöltek.
A kassai hitközség tagjai közé beépült ügynök jelentései szerint az „ellen-
forradalmárokat nacionalista és antiszemita célok hajtják”.23 Az antiszemita
jelenségek rémhírei mellett már az október 25-i helyzetjelentésekben fel-
bukkan, hogy a szlovákiai magyarok között megjelent az esetleges magyar–
szlovák határrevízió gondolata.24 Ezeket a megnyilvánulásokat a pártvezetés –
és természetesen az állambiztonság – ügyes propagandával szigetelte el, a
maga oldalára állítva az ország lakosságának többségét. Az ellenpropaganda
„fasiszta, nacionalista és antiszemita,
horthysta” jelzőkkel illette a magyar-
országi eseményeket. A hazai magya-
rok többségét, akik ilyen vagy olyan
értelemben rokonszenveztek a forrada-
lom eszméivel, „magyar soviniszták-
nak” és az „úri, régi magyar rendszer
támogatóinak” titulálták.25 A mond -
vacsinált ma gyar–szlovák nemzeti fe-
szültségre válaszul a miskolci rádió
1956. október 29-én az esti órákban
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20 AÚPN, KS ZNB S-ŠtB Košice, KE-

OP. a. č. 8417

21 OO MV Levoča 1956. 10. 24-i és KS

MV KE 1956. 10. 25-i jelentése, uo.

22 KS MV KE 1956. 10. 25-i jelentése, uo. 

23 Uo. 

24 Uo.

25 KS MV KE 1956.10.24-i jelentése, uo.;

V/R 08 KS MV S-VB Nitra, inv. č. 14.

(1956. 10. 29-i jelentés).
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Bratia Slováci címmel szlovák nyelvű nyilatkozatot sugárzott. A nyilatkozat
cáfolta a területi revízió gondolatát, ugyanakkor megerősítette a szomszéd
nemzetekkel való együttműködés szorosabbra fűzésének igényét, mégpedig
egy jövőben létrehozandó dunai konföderáció formájában.26 November 4-ét
követően a határmódosítás követelése szlovák oldalon is megjelent. Mivel
Kádár színre lépése után szovjet támogatással sem sikerült megtörni az el-
lenállást, néhány rozsnyói bányász a proletár internacionalizmusra hi vat kozva
úgy gondolta, hogy Ma gyar or szág területét szét kell osztani a szomszédos
államok között. Szerintük a legésszerűbb az lenne, „ha Magyarországot
Csehszlovákiához csatolnák, mivel a csehszlovák párt- és állami vezetés
igenis képes a munkásosztályt vezetni”.27

A pártvezetés és az ŠtB tudatosan félreinformálta az ország lakosságát.
Ezt a Magyarországról hazatért csehszlovák állampolgárokkal készült ki-
hallgatási jegyzőkönyvek is alátámasztják. Az állambiztonság tisztségviselői
az érintett személyek (több esetben az események aktív résztvevői) tapasz-
talatai alapján valós képet kaptak a magyarországi eseményekről. A kassai
Polgár Béla építeszmérnök – aki október 30-ig tartózkodott Budapesten –
úgy nyilatkozott, hogy „a fővárosban nem voltak zsidóellenes atrocitások”.
A magyar lakosság körében semmilyen nacionalista, csehszlovákellenes
megnyilvánulást nem tapasztalt, ellenkezőleg, kellő tisztelettel, figyelem-
mel viselkedtek a szlovákokkal. Nem látott és nem is hallott nyilvánosan
fellépő fasiszta elemekről.28 Hasonló értelemben értékelte a budapesti és
a győri eseményeket a galántai Szabó István, akit az állambiztonság no -
vember 6-án hallgatott ki.29

Az 1956. október 23-i és az azt követő események hatására országosan
mérhető élelmiszer-felvásárlási hullám tört ki Csehszlovákiában. Az előző
időszakhoz képest 150 százalékkal nőtt a vásárlások aránya.30 Az alapélel-

mezési cikkek felvásárlása több he-
lyen közellátási zavart okozott. A bi-
zonytalan jövőképet jól mutatja, hogy
az élelmiszer-felvásárlással egy idő-
ben megindult a bankban elhelyezett,
megtakarítások nagyarányú kivétele.
A készpénzkivételek összege több he-
lyen elérte a bankban akkoriban elhe-
lyezett betétek tízszeresét.31

A csehszlovák pártvezetés minden
módon igyekezett megakadályozni a
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26 AÚPN, KS MV KE (B 10), inv. č. 72.

27 OO MV Rožňava 1956. 11. 7-i jelenté-

se, uo.

28 KE-OP a. č. 8417. 1956. 11. 1-jei jelen-

tés. AÚPN, KS ZNB S-ŠtB Košice.

29 AÚPN, Veliteľstvo Pohraničnej stráže

Praha (Fond 6), inv. č. 78.

30 1956. 11. 5-i jelentés. AÚPN, KS MV

Prešov (B 10-7).

31 Uo. 
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magyarországihoz hasonló események bekövetkeztét. Röviden szóltunk már
az államvédelmi szolgálat aktivitásáról. Az operatív tevékenység kiszélesí-
tésével csaknem egy időben, október 26-án országos nyomozás indult az
illegálisan tartott fegyverek, lőszerek és robbanószerek után. A belügymi-
nisztérium rendelete alapján megerősítették a fegyver- és robbanóanyag-
raktárak őrzését.32

A magyar forradalom és szabadságharc pozitív visszhangja ellenére sem
a cseh országrészben, sem Szlovákiában nem alakult ki szervezett, tömeges,
a rendszer megdöntésére irányuló polgári ellenállási mozgalom. Egyéni
szervezkedésekre, egyéni ellenállási megnyilvánulásokra több tucat eset
utal, ezek azonban nem viszonyíthatók az ismert magyarországi vagy akár
erdélyi eseményekhez. Ha a miértre keressük a választ, több szempontot is
figyelembe kell vennünk, de elsősorban a politikai és gazdasági vonatkozá-
sok, illetve az államvédelmi szervek összehangolt tevékenysége szolgálnak
magyarázatul a szervezett ellenállás elmaradására. 

A következőkben az ÚPN levéltárában található források alapján ismer-
tetünk néhány példát az egyéni ellenállás megnyilvánulási formáiról és a di-
ákmozgalom némi túlzással szervezettnek mondható eseményeiből. Az
egyéni ellenállás többnyire az egyén személyes tapasztalataiból, meggyőző-
déséből indult ki. Az egyének véleményformálásában nagy szerepet játszott
a média, de a propaganda is. 1956. október 23-tól – különböző utakon – fo-
lyamatosan érkeztek Csehszlovákiába illegális röplapok Nyugatról, majd
Ma gyar or szág ról. A Rozsnyói járás területén október 24-én 350 magyar,
szlovák és cseh nyelven írt röplapot foglaltak le az ŠtB munkatársai. A kö-
vetkező napon nagyobb mennyiségű röplapot foglaltak le a Lévai, a Nagy -
ta pol csá nyi, a Verebélyi, a Galgóci és az Aranyosmaróti járás területén.33

Október 27-én ugyancsak nagyobb mennyiségű magyar nyelvű röplapot ta-
láltak Bártfán és Sztropkón az állam-
védelem szervei.34 A külfölről érke-
zett röplapok terjesztésével egy idő-
ben országszerte megindult az otthon
készített röplapok terjesztése. Az ál-
lamvédelem ügynökhálózata több sze -
mélyt is lebuktatott emiatt, akiket az-
tán bíróság elé állítottak.35 Szintén
operatív úton sikerült lefülelni októ-
ber 26-án a kassai diákok egy cso-
portját. A jelentés szerint a 14–15
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32 AÚPN, KS MV Prešov, inv. č. 88. 

33 1956. 10. 25-i jelentés. AÚPN, V/R 08

KS MV S-VB Nitra, inv. č. 14.

34 AÚPN, Veliteľstvo Pohraničnej stráže

Praha, (Fond 6). inv. č. 78. 

35 Az 1956. 11. 14-i jelentés szerint a pá-

lóci (Pavlovce n/U) Ján Bitalát és fiát

házkutatás után az államvédelem előál-

lította AÚPN, KS MV Prešov (B 10-7),

inv. č. 88.. 
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éves fiatalok írógépen sokszorosították és terjesztették a Preč so Sovietskym
zväzom – chceme nezávis losť (El a Szovjetunióval – függetlenséget akarunk)
című röplapot.36 Ám több helyütt az állambiztonság gépezetének olajozott
működése ellenére sem sikerült felderíteni a röplapok szerzőit és terjesztőit.
Így volt ez többek között a zselízi37 és a kassai38 középiskolában terjesztett,
vagy a komáromi hajógyárban október 30-án megjelent röplap esetében.
Komáromban felderítetlen szerzőjű röplap ítélte el a hajógyári munkások
korábbi álláspontját, amelyben ellenforradalomnak minősítették a magyar-
országi eseményeket.39 De az ŠtB az országban több helyütt sikertelenül
nyomozott a falra festett jelszavak „szerzői” ellen is. 

Az egyéni ellenállási formákhoz sorolhatók a politikai rendszer elleni
nyílt, az egész ország területén előforduló véleménynyilvánítások. Az eddig
megjelent értékelések szerint Csehszlovákiában 1956 decemberéig 665 köz-
társaság elleni izgatással, rémhírterjesztéssel, becsületsértéssel, felforgató
tevékenységgel vádolt személy ellen indult bűnvádi eljárás.40 Ezt a számot
az ŠtB forrásai is alátámasztják. A kutatások mai állása szerint Szlovákiában
mintegy 350–400 személy ellen indítottak bűnvádi eljárást a megjelölt idő-
szakig. 

Egy esetről mindenképpen bővebben kell szólnunk, amely a már emlí-
tett röplapterjesztések körébe tartozik ugyan, de jelentőségében túlmutat
rajtuk. Az állambiztonság szervei, ahogy már utaltunk rá, minden eszközt
bevetettek az esetleges ellenállási formák felgöngyölítéséhez. Két személy,
Korbuly Pál pozsonyi és Feszty István ógyallai lakos 1956-ban kifejtett te-
vékenységére azonban csak viszonylag hosszú nyomozás után, 1959-ben de-
rült fény. Bár tevékenységük más-más jellegű volt, mégis egy vizsgálati
anyag foglalkozik velük. Korbuly mint nyugalmazott törvényszéki bíró az
október 23-i események hatására ismerőseinek írt névtelen levelekben él-
tette a magyarországi forradalmat. 1956. október 27-ig több levelet írt
Ausztria és az Egyesült Államok konzulátusára, illetve nagykövetségére,

amelyekben megköszönte a magyar
népnek nyújtott erkölcsi és anyagi
támogatást A leveleket Pozsonyi Ha-
rangok és Pozsonyi Magyarok aláírás-
sal küldte. A forradalom és szabad-
ságharc első és második évfordulóján
szintén több levelet küldött a két or-
szág külképviseletére,  ezeket a Felvi-
déki Magyarok Egyesülete nevében
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36 AÚPN, KS ZNB S-ŠtB, KE-OP a. č.

8417.

37 1956. 11. 1-jei jelentés. AÚPN, V/R 08

KS MV S-VB Nitra, inv. č. 14.

38 Uo.

39 1956. 10. 31-i jelentés. AÚPN, V/R 08

KS MV S-VB Nitra, inv. č. 14. 

40 Szesztay (2002) 54. p.
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írta. Mivel sűrűn levelezett vasfüggönyön túli ismerőseivel, kézírását visz-
szatartott levelei alapján azonosították, és 1959. július 30-án letartóztatták.
Az államrend elleni felforgató tevékenységgel megvádolt Kor bulyt a leg-
felsőbb bíróság hároméves börtönbüntetésre ítélte. A Korbuly társaként
számon tartott Feszty Istvánt szintén a köztársaság rendjének felforgatásá-
val vádolta meg az ügyészség. Fesztyt mint „reakciós személyt” az ŠtB
amúgy is figyelte: a népbíróság ugyanis 1945-ben kollaboráció vádjával
nyolchavi börtönbüntetésre ítélte. Ő az október 23-át követően felmerülő
magyar–szlovák nemzetiségi ellentét megoldását a dunai konföderáció lét-
rehozásában látta. Véleményét több ismerősének elmondta, illetve megírta.
Az ŠtB mindezt Feszty múltjához számította, így az ügyészség javaslata
alapján 1959. július 25-én vizsgálati fogságba helyezték, öt nappal koráb-
ban, mint Korbulyt. Az elsőfokú bírósági döntés alapján két és fél éves sza-
badságvesztésre ítélték, majd a fellebbezés után másodfokon büntetését két
évre csökkentették.41

Ha fenntartásokkal is, de a szervezett ellenállási formák közé sorolhat-
juk a diákok néhány megnyilvánulását. Október 23-a után élénk beszélgeté-
sekre, vitákra került sor a szlovákiai egyetemeken, főiskolákon, elsősorban
a budapesti eseményekről. A kommunista ifjúsági szervezet aktivistáinak
felmérése alapján a kassai műszaki egyetem hallgatói a magyarországi ese-
ményeket a rossz gazdasági helyzet következményének tudták be, és várták
a CSKP KB álláspontját.42 Október 27-re az egyetemen nyilvános pártér-
tekezletet hívtak össze, ahová meghívták a diákokat is. Az értekezletnek kel-
lett volna elfogadnia az oktatási intézmény határozatát a magyarországi ese-
mények értékeléséről. Mivel csak a diákok tíz százaléka jelent meg – a töb-
biek ellenezték a magyarországi események elítélését kimondó határozat
elfogadását –, erre végül nem került sor.43 Ezzel egy időben az egyetem
épületének falain kommunistaellenes feliratok jelentek meg.44 Az egyetem
bányászati tanszékén október 30-án tartották az ifjúsági szervezet taggyű-
lését. A diákok közül többen nyíltan támogatták, helyeselték a magyaror-
szági egyetemisták, főskolások fellépését. Egy Román vezetéknevű diák ja-
vaslatára egyperces néma csenddel
tisztelegtek az elesett magyarországi
egyetemisták emlékének. Követelték,
hogy az egyetem fogadja el a prágai
műszaki egyetem diákjainak májusi
határozatát. A vitában felszólaló kö-
vetkező hallgató – Leško – nagyra érté-
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41 AÚPN, KS ZNB S-ŠtB Bratislava, BA-V

1640.

42 1956. 10. 25-i jelentés. AÚPN, KS

ZNB S-ŠtB Košice, KE-OP a. č. 8417.

43 1956. 10. 29-i jelentés, uo. 

44 1956. 11. 1-jei jelentés, uo.
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kelte és példaként állította a jelenlévők elé a magyarországi egyetemisták
forradalmi tevékenységét. Megszólaltak az egyetem kosárlabdacsapatának
a tagjai is, akik részesei voltak a pesti eseményeknek. Elbeszélésük alapján
a békés tüntetőkre orosz tankok lőttek Pesten. A csehszlovák pártvezetés
minősítésével ellentétben nem ellenforradalomról, hanem a magyar nép
igazságos szabadságharcáról van szó, mondták. A kassai eseményeknek ko-
moly következményei lehettek, ugyanis az ŠtB-jelentés eljárást indítványo-
zott a két említett diák ellen.

A diákok hasonló megnyilvánulásáról, a magyarországi eseményekkel va-
ló szimpatizálásról több dokumentum is említést tesz. A nyitrai mezőgaz-
dasági főiskola diákjai az október 23-i eseményeket követően gyászba öl-
tözve jelentek meg az előadásokon. A főiskola vezetősége az esetleges meg-
mozdulásoktól tartva október 30-án beszüntette az oktatást és a diákok

honvédelmi felkészítését, az oktatási
intézményt pedig bizonytalan időre
bezárták.45
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45 1956. 10. 31-i jelentés. AÚPN, V/R 08

KS MV S-VB Nitra, inv. č. 14. 
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