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1956 elején még semmi jel nem mutatott arra, hogy az év folyamán olyan válságok fognak je-
lentkezni, amelyek majd szilárdan emlékezetünkbe vésik ezt az évet. Ha nem történtek volna meg 
ezek az események, az 1956-os év az emberiség emlékezetében az SZKP XX. kongresszusának, a 
desztalinizálás kongresszusának éveként rögzült volna. Talán a genfi szellem kibontakozásának 
sem lett volna akadálya. De a vasfüggönyről szóló fultoni beszéd után tíz évvel a szovjet bizton-
sági zónában két olyan jelentős esemény is történt - a lengyel reformmozgalom és a magyar 
forradalom - , amely Moszkva birodalmi érdekeit veszélyeztette. 

A válság első szele a szovjet érdekszféra többi országát is megérintette. Arra kényszerültek, 
hogy (különösen belpolitikájukban) ellenintézkedéseket tegyenek azért, hogy elkerülhessék a 
lengyelországihoz és magyarországihoz hasonló állapotok kialakulását. Romániát is ezen orszá-
gok között találjuk. 

Stratégiai fekvésének (a Balkán és a keletmediterrán terület bejárata) és minden háborúban je-
lentős nyersanyagforrásainak (olaj és főként uránium) köszönhetően, a Szovjetunió nyugati 
szomszédai közül először Romániát alakították át kommunista diktatúrává. 

Az átalakítás háromlépcsős folyamatban játszódott le, amelynek során többfajta módszerhez 
folyamodtak. Ezeket aztán a szovjet ernyő védelme alatt hagyott más országokban is alkalmazták. 
A negyvenes évek végére ez az átalakulás lezárult. Készen álltak az alapok ahhoz, hogy a mono-
litikus rendszer törvényhozását és szerkezetét tovább csiszolhassák. 

A volt ellenséges államokban, Magyarországon, Bulgáriában csakúgy, mint Romániában, 
Moszkva az egypárti rendszer kiépítéséhez kihasználta a nemzetközi szerződések adta lehetősé-
geket. A szerződések (mint például az 1944. szeptember 12-i fegyverszüneti megállapodás) lehe-
tővé tették a győztes számára, hogy a legyőzött országokban csapatokat állomásoztasson, s így a 
politikai és társadalmi életet szoros ellenőrzés alatt tarthassa, valamint hogy Romániát gazdasági-
lag kihasználhassa. Amikor a nemzetközi egyezmények már nem nyújtottak elégséges jogalapot, 
újabb ürügyeket konstruáltak. A békeszerződés aláírása után például azt, hogy a szovjet csapatok 
azért tartózkodnak továbbra is Romániában, hogy az Ausztriában állomásozó szovjet alakulatok 
kommunikációs és ellátási vonalait biztosítsák. Amikor aztán Ausztriával aláírták az államszerző-
dést (1955. május 15.), és arra lehetett számítani, hogy a szovjet csapatok elhagyják az országot, 
új módját találták annak, hogy Romániát (és a többi keleti országot) magukhoz kössék. A Varsói 
Szerződés a Nyugat Európai Unióra adandó kommunista válaszként született, de az a célja is volt, 
hogy legalizálja a Romániában (és Magyarországon) állomásozó szovjet csapatok helyzetét. 

1956 őszen jelent meg a szerző összeállításában az 1956. Explozia. Perceptii romane, yugoslave si 
sovietice asupra evenimentelor din Polonia si Ungaria (1956. A robbanás. Román, jugoszláv, szovjet reagá-
lások a lengyelországi és magyarországi eseményekre) című dokumentumkötet. 
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Ezenkívül a Kremlnek volt még két igazán hatékony eszköze az ellenőrzés fenntartására: a 
„tanácsadók", akik az elemzés, határozathozatal és végrehajtás minden szintjén jelen voltak, és a 
„szovrom"-ok, azaz a gazdaság minden területén tevékenykedő vegyes társaságok. 

A hivatalos és félhivatalos utak mellett létezett még néhány ellenőrzési mód, amelyeknek a lé-
tét ma még csak találgathatjuk. A különböző szovjet titkosszolgálatok láthatatlan ellenőrző háló-
járól van szó (1956 áprilisában a Politikai Bizottság ülésén Gheorghiu-Dej említést tett egy olyan 
hírszerző és politikai nyomást gyakorló szervezetről, amely Ana Pauker közelében dolgozott). 
Minél hatékonyabban működtek, a román döntéshozó szervek annál kevésbé észlelték tevékeny-
ségüket. 

Ezeknek a tényeknek a fényében nyilvánvaló, hogy az országnak gyakorlatilag minimális cse-
lekvési tere sem nyílt egy önálló román külpolitikai irányvonal kialakítására. Alig volt más a 
helyzet a belpolitikát illetően. De valami megváltozott azok után, hogy Hruscsov mind a bel-, 
mind a külpolitikában, s így a nyugati és a kommunista országokkal fenntartott kapcsolatokban 
meghirdette az új kurzus politikáját. A baj csak az volt, hogy miközben a szovjet „alkusz" egyik 
kezével adott valamit (kivonult Ausztriából), a másik kezével elvett (Varsói Szerződés). így a 
szovjet uralom valójában nem lazult, csak más alakot öltött. 

A román politikai élet eseményeit két szinten elemezhetjük: a lakosság és a párt szemszögéből. 
Itt meg kell említenünk azt is, hogy ez utóbbi sem volt egységes, jelentős különbségek mutatkoz-
tak a vezetők és az egyszerű tagok véleménye között. 

A párt, a katonai és titkosszolgálati szervek iratai1 bizonyítják, hogy a román lakosság a szovjet 
megszállás és a teljességgel idegen gazdasági, politikai és társadalmi berendezkedés keretei kö-
zött különféle „alkalmazkodási" formákat keresett. Ezek az adócsalástól a munkakerülésig és a 
szabotázsig terjedhettek. De nem kizárólag a nagyon alacsony életszínvonal miatt (a legfontosabb 
élelmiszereket jegyre árusították, virágzott a feketepiac) utasították el a kommunizmust. Ez per-
sze nem lehetett nyílt elutasítás, már csak a kemény elnyomás miatt sem. Az elutasítás okai széles 
skálán mozogtak. Egy amerikai hírszerzési értékelés 1955 augusztusában megjegyzi, hogy 
„miután a Szovjetunió a második világháború végén elfoglalta Romániát, gyorsan visszacsatolta 
magához Észak-Bukovinát és Besszarábiát, felszámolta a nem kommunista kormányt, a királyt 
elkergette az országból és a hatalmat egy teljesen szovjet befolyás alatt álló bábkormány kezébe 
adta. Következésképpen a románok nagy többsége, nyugati kapcsolataiktól és önrendelkezésüktől 
megfosztva, azt kellett hogy érezze, hogy országát gyarmatosították. A kommunizmust nagy 
valószínűséggel az Oroszországtól való hagyományos félelmükkel azonosították. Mi több, az 
1944 óta tartó szovjet gazdasági kizsákmányolás olyan méreteket öltött, hogy még egy ásvány-
kincsekben oly gazdag ország is, mint Románia, krónikus hiányban szenvedett. A hadizsákmány, 
a kárpótlás és a szovjet-román vegyesvállalatok tevékenysége további gazdasági terhet jelentett. 
A meredeken zuhanó életszínvonalért is a szovjet kizsákmányolást lehetett okolni."2 

Más volt a helyzet a Román Munkáspártban. Az egyszerű tagok általában osztoztak a lakosság 
hangulatában, ami 1956 második felében nyíltan is megmutatkozott. A pártelitet azonban, a 
megélhetéssel nem lévén gondjuk, más problémák foglalkoztatták. Sztálin halála mélyen lesújtot-
ta őket, a nemzetközi kommunista vezetés pedig Hruscsovhoz hasonlóan ingadozott a reformok 
kezdeményezése és a régi sztálinista modell követése között.3 A másik megválaszolandó kérdés, 
amivel szembe kellett nézniük, az volt, hogy a reformok milyen mélyre is hatoljanak, tudván, 
hogy ha túl messzire mennek, a rezsim stabilitását is alááshatják. 

Az új kurzus romániai bevezetésével kapcsolatban külön problémát jelentett, hogy a helyi 
kommunista elit és a „központ" elképzeléseit milyen arányban valósítsák meg4. 

1 A Román Kommunista Párt Központi Bizottságának Levéltára, 1 fond, 139, 145, 146, 161, 163, 173, 
177, 178 sz. iratok az 1949-es évből; 197, 198, 199 sz. 1950-ből; 74 és 75 sz. 1956-ból; Román Hadügymi-
nisztériumi Levéltár, DSPA fond, 9269, 9280, 9292, 9297, 9301, 9315-9317 stb. sz. iratok. 

2 NARA, Washington D. C. RG 263, 2. doboz, 75. dosszié, 1. p.: Anti-Communist Resistance Potential 
in the Sino-Sovietic Bloc, Annex F: Romania. 1955. április. 

3 John W. Young: Cold War Europe. 1945-1989. A Political History. London, 1991. 204-210. p. 
4 Vlad Georgescu: Istoria Romanilor. De la origini pana in zilele noastre. A Ill-a, Bukarest, 266-267. p. 
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Az elképzelések közül néhány túlment Hruscsov rövid távú szándékain. Ilyen volt a szovjet 
csapatok romániai állomásoztatása az Ausztriával kötött államszerződés után. 1955 augusztusá-
ban a Román Munkáspárt azzal bízta meg Gheorghiu-Dejt, hogy „Hruscsov elvtárs előtt vesse fel, 
tárgyalások útján rendezni kellene az országunkban állomásozó szovjet csapatok kérdését".5 Ez 
nem fordult meg a moszkvai politikusok fejében, vagy legalábbis akkor még nem. Az új kurzus 
kezdeményezésével Hruscsov pusztán kozmetikai változást képzelt el a központ és csatlósai 
közötti kapcsolatban, de nem annak csökkentését. A Varsói Szerződés sem ezt célozta meg, sőt 
épp ellenkezőleg. 

1956-ban a belpolitikai életben olyan kommunista vezetőréteg került előtérbe, amely egy felü-
letes desztalinizálás elkötelezettje volt, s ugyanakkor kész annak kijelentésére is, hogy a marxiz-
must a helyi körülményekhez lehet igazítani. Hajlandónak mutatkozott arra is, hogy a szovjet 
csapatok kivonásáról tárgyaljon. A siker érdekében Gheorghiu-Dejnek meg kellett győznie 
Hruscsovot arról, hogy Románia „megbízható" partner, és a szocializmust a szovjet csapatok 
jelenléte nélkül is tovább lehet építeni. Ezzel az érveléssel lehetett indokolni néhány 1956 végén 
hozott rendelkezést. 

A meglévő szervezeti keretek és az információáramlás alapvetően befolyásolhatják a döntésho-
zatalt. A magyarországi és lengyelországi események elemzésében a magyar forradalomnak volt 
központi szerepe. Mindkét válságot ugyanazon a szervezeten belül vitatták meg: a Román Mun-
káspált Politikai Bizottságában, ahol a párt és állami élet irányelveit megszabták. 

A bukaresti döntéshozó szervekhez napjában többször érkeztek hírek a budapesti események-
ről. Bár nagyon jól ismerték az ottani helyzetet, ezt az ismeretanyagot politikai előítéleteik szem-
szögéből értékelték, s így alapjában félreértették a két országban folyó változásokat. 

Még ha a Román Munkáspárt a korlátozott demokratizálódás útjára lépett is és a „szovjet vé-
dőernyő" alól is késznek mutatkozott kilépni, ezt nem nemzeti elkötelezettsége miatt tette, hanem 
hatalmi okokból. így végül is tetteit ellentétes irányú motivációk mozgatták. Egyfelől az volt a 
célja, hogy elkerülje a lengyelországi és magyarországi eseményekhez hasonló helyzet kialakulá-
sát, másfelől egy olyan irányvonalat próbált követni, ami végül egy Jugoszláv típusú" külpoliti-
kához vezethetett. 

Október 24-től kezdve a Politikai Bizottság szinte naponta összeült, hogy megvitassa a ma-
gyarországi helyzetet; attól tartottak leginkább, hogy Magyarországon a párt kezéből kicsúszik az 
események irányítása. Olyan nagy volt az aggodalmuk, hogy a felkelés leverése után hamarosan 
egy hivatalos pártküldöttség utazott Budapestre Gheorghiu-Dej vezetésével. A magyar kommu-
nista párt új vezetésével folytattak tárgyalásokat. Megvitatták a „Nagy Imre-ügyet" - amiben a 
románok közvetíteni próbáltak a szovjet és jugoszláv álláspont között - , az állam- és pártszerve-
zet újjáépítését a Kádár János-féle „forradalmi munkás- és parasztkormány" irányításával/' 

A közös határ szomszédságában hozandó intézkedésekről is döntöttek:7 a helyzetre való tekin-
tettel különleges szervek felállítása; a „pártellenes" akciók megelőzésének céljából a belső éber-
ség fokozása; a határvédelmi erők megerősítése, valamint átmenetileg a két ország közötti szabad 
átjárás felfüggesztése; a román rádió, posta és távirati szervek fokozott védelme; a magyarországi 
eseményeket kommentáló propaganda hangosabbá tétele. A tervben egyaránt szerepeltek kény-
szerítő rendszabályok és az életszínvonalat javító intézkedések. (Rövid távon: „Különös figyel-
met kell fordítani a lakosság, s elsősorban a legnépesebb munkásközpontok élelmiszerellátásá-
ra"8, hosszabb távon a bérrendszer megreformálására és a beszolgáltatások eltörlésére.) 

A jelenleg kutatható levéltári források alapján nem bizonyítható, hogy Moszkva román katonai 
beavatkozást sürgetett volna. Bukarest egyetlen szerepe a Kádár-kormánynak nyújtott támogatás 
volt. Elősegítette a párt újjászervezését és - egy rövid ideig - biztosította a magyar forradalmi 
vezető, Nagy Imre őrizetét, amiről Moszkva, Budapest, Bukarest és Belgrád közötti egyeztetés 
után döntöttek. Bár a Nagy-csoportot szovjet egységek tartóztatták le és ők szállították Romániá-

5 A Román Kommunista Párt Központi Bizottságának Levéltára, 311/56 sz., 8. p. 
6 Uo. 365/56 sz. irat. A Román Külügyminisztérium Levéltára, Budapest fond, 34/56 sz., 170-183. p. 
7 A Román Kommunista Párt Központi Bizottságának Levéltára, Politikai Bizottság fond, 354/56 sz., 2. p. 
" Uo. 4. p. 
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ba,9 a mintegy 40 fős csoport őrzése a román hatóságoknak nem jelentett különösen kellemes 
vagy megtisztelő feladatot. 

A román párt vezetősége tudatában volt annak, hogy nem áll mögötte népi támogatás, a helyze-
tet válságosnak ítélte és különleges intézkedéseket hozott, hogy biztosítsa társadalmi vezető 
szerepét.10 Egy vezérkari csoportot állítottak fel, melynek tagja volt többek között Emil Bodnaras, 
Nicolae Ceausescu, Alexandru Draghici és Leontin Salajan. A testületet minden szükségesnek 
tartott intézkedés meghozatalára, ha a helyzet úgy hozza, akár a tűzparancs kiadására is felhatal-
mazták.11 

Természetesen ezt csak legvégső eszköznek tartogatták. Emellett számos „hétköznapi" intéz-
kedést is hoztak, mint például: a felsőoktatási intézmények működésének felfüggesztése, a két 
ország közötti turistaforgalom betiltása, a válság alatt a hadsereg készültségbe helyezése, fegyve-
res munkásalakulatok felállítása, a magyar nyelvű újságok, az Előre és az Utunk szerkesztőségé-
nek „megbízható aktivistákkal" való feltöltése.12 

Az elfogadott program nem tükrözte azt, hogy a magyar forradalom nyomán a legfelsőbb román 
vezetés mennyire összetett politikai álláspontot képviselt. Korábban már szóltunk Gheorghiu-Dej 
politikájának kettősségéről, amihez még egy másik külpolitikai érdek is járult. Az volt a cél, hogy a 
Románia és a Szovjetunió közötti kapcsolatokat új alapokra helyezzék. 

Néhány emlékiratíró11 úgy tudja, hogy a külkapcsolatok terén megmutatkozó fordulatot a ma-
gyar forradalommal szemben alkalmazott erélyes szovjet fellépés indította el. Valójában azonban 
az elképzelés már 1955-ben, a genfi csúcstalálkozó után megfogalmazódott, és az 1956-os „a 
Szovjetunió és a többi szocialista ország közötti barátság és együttműködés fejlesztésének és 
további erősítésének alapelveiről" szóló szovjet kormánynyilatkozat ismét előtérbe állította a 
kérdést. Már a szovjet állásfoglalás nyilvánosságra hozatalának másnapján (október 31-én) a párt 
Politikai Bizottsága úgy értékelte a nyilatkozatot, hogy az a „központ" és az „elágazások" közötti 
új kapcsolatok kezdetét jelentheti. Kedvezőnek ítélték a lehetőségeket arra, hogy a Szovjetunió 
kormányával újratárgyalják a szovjet csapatok romániai állomásoztatását. A megbeszélések a 
kormány külpolitikai céljairól is árulkodtak. Az ország belpolitikai állapotából kiindulva a román 
kormány feleslegesnek tartotta a szovjet hadsereg jelenlétét. Annak érdekében, hogy megfelelően 
„csomagolhassák" és elfogadhatóvá tegyék követelésüket, azzal érveltek, hogy a szovjet egysé-
gek kivonásával a lakosság szovjetellenes érzelmei is mérséklődnének. 

Alkalom adódott arra is, hogy szóvá tegyék „a Román Népköztársaság (RPP) egyes intézmé-
nyeiben dolgozó szovjet tanácsadók visszahívásának problémáját"14. 

Ezek a témák más gazdasági problémák mellett ott szerepeltek a november utolsó harmadá-
ban Moszkvába látogató hivatalos román delegáció tervei között. Egy protokolláris részlet 
rávilágít Moszkva és a „szocialista tábor" közötti kapcsolat politikai jellegére. A román dele-
gációt Gheorghiu-Dejnek kellett volna vezetnie, de ő a miniszterelnököt, Chivu Stoicát jelölte 
ki a küldöttség vezetésére. Amikor a szovjetek magyarázatot követeltek a Román Munkáspárt 
első titkárának távolmaradására, Chivu Stoica sürgős táviratot küldött Bukarestbe, hogy „az 
elvtárs ideutazása [Gheorghiu-Dejről van szó] feltétlenül szükséges. Attól tartunk, hogy a 
jelen politikai körülmények között, távolmaradása úgy venné ki magát, mintha szántszándék-
kal nem akart volna eljönni".15 

A román lakosság sem maradt közömbös a nemzetközi élet válságaival szemben. Mindenek-
előtt a magyar forradalom érintette a legközelebbről. Noha a híradás igen korlátozott volt, számos 

9 A Román Külügyminisztérium Levéltára, Budapest fond, 34/1956 sz. irat, 141-148, 154-155, 156-
160, 161-164, 170-183. p. 

10 A Román Kommunista Párt Központi Bizottságának Levéltára, Politikai Bizottság fond, 358/56 sz., 
9-10. p. 

11 Uo. 4. p. 
12 Uo. 
13 Silviu Brucan: Generatia irosita. Memorii. Bukarest, 1992. 72-73. p. 
14 A Román Kommunista Párt Központi Bizottságának Levéltára, Politikai Bizottság fond, 359/56 sz., 

1-2. p. 
15 A Román Külügyminisztérium Levéltára, Moszkva fond, 59/1956 sz., 159. p. 
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szovjetellenes és antisztálinista tömegmegmozdulásra került sor. Minden megszorító intézkedés 
és kényszerrendszabály ellenére, a Román Munkáspárt Központi Bizottságának napjában kétszer 
megjelenő tájékoztató brosúrájában sok „ellenséges elemek akcióinak" mondott esetről lehet 
olvasni. Két szempontból vizsgálhatjuk az „ellenséges elemek" tevékenységét.16 1956-ban nem-
csak az értelmiségiek mozdultak meg, hanem a munkások, parasztok, katonák, párttagok és pár-
tonkívüliek is „forrongtak". Belső pártiratokban elismerték, hogy mind a párton belül, mind a 
„dolgozó ifjúság" gyűlésein, valamint leggyakrabban a tudományos intézetek által szervezett 
fórumokon a magyarországi eseményekről részletesebb felvilágosítást követeltek. Néhány kirívó 
esetben a kérdéseket és véleményeket már eleve „tendenciózus jelleggel" fogalmazták meg, 
például amikor felvetették, hogy nem „a szovjet csapatok jelenléte okozta nehézségek voltak-e az 
elégedetlenség okai". Vagy: „Milyen alapon avatkozott be a szovjet hadsereg?" „A szovjet inter-
venció összhangban állt-e az SZKP XX. kongresszusának határozatával?" Elhangzott az is, hogy 
„a román parasztság is nyomorban és nélkülözésben él" stb. 

A párttájékoztatók alapján úgy tűnik, hogy a politikai aktivitás nem volt területspecifikus, ha-
nem az egész országra kiterjedt. A politikai erjedés azonban nem vezetett egy a lengyelországihoz 
hasonló reformmozgalomhoz, vagy egy a magyarországihoz hasonló fegyveres felkeléshez. A fo-
lyamat megfékeződését többek között a kény szerrendszabályok szigorával is magyarázhatjuk: 
„Vegyük fel a harcot és csírájában fojtsuk el az ellenforradalmi elemek kísérleteit, bármilyen 
formában jelentkezzenek is"17 - adta ki az utasítást Nicolae Ceausescu 1956. november 15-én a 
bukaresti pártbizottságban. 

Egyfelől a kilátásba helyezett karhatalmi megtorlás, másfelől néhány gazdasági-pénzügyi ked-
vezmény, és egy olyan politikai erő hiánya, ami egyesíthette volna a szovjetellenes és kommunis-
taellenes indulatokat azt eredményezte, hogy a magyar forradalom és a lengyel „tavasz" nem 
talált jelentős visszhangra Romániában. 

Gheorghiu-Dej azonban - Moszkva félelmeivel számolva - ügyesen arra használta a lengyelor-
szági és magyarországi eseményeket, hogy meggyőzze Hruscsovot arról, hogy a kellemetlen 
„meglepetéseket" csak akkor kerülheti el, ha megtartja őt a Román Munkáspárt élén. A román 
vezető aztán ugyanehhez a recepthez nyúlt „védelmezőjével", Hruscsovval szemben is. így bírta 
rá annak a rendeletnek az aláírására, amely a szovjet hadsereg Romániából történő kivonására 
adott utasítást. Ez volt az egyetlen kérdés, amiben a párt politikája megegyezett a nemzet követe-
lésével. Ez az egybeesés a hatvanas évek folyamán a román párt és a moszkvai központ kapcsola-
tának meglazulásához vezetett ugyan, de nem pozitív társadalmi változásokhoz. 

(Ford.: Somlai Katalin) 

16 A Román Kommunista Párt Központi Bizottságának Levéltára, 85. fond, 84 sz., 8. p. 
17 Uo. 




