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Hány szabadságharcost deportált  
1956-ban a szovjet hadsereg? 
(Gondolatok Váradi Natália forráskiadványa kapcsán)

A jó emlékezet_ Litván György a Mítoszok és legendák 1956-ról szóló eszmefuttatásá-
ban a „történelmi igazsággal… ellentétes legendák” közé sorolta – egyebek között – a 
Szovjetunióba deportált felkelQkrQl és szabadságharcosokról szóló híreket. Idézte ugyan 
Szerov tábornok és Jurij Andropov nagykövet 1956. november 14-én Moszkvába küldött 
jelentését, amelyben az illetékesek tájékoztatták Hruscsovot és társait: „Ma, november 14-
én valóban Csap állomásra irányítottak egy kisebb szerelvényt olyan letartóztatottakkal, 
akik a vizsgálati anyagban úgy szerepelnek, mint a fegyveres lázadás tevékeny résztvevQi és 
szervezQi. A szerelvény áthaladt a határon. […] közben a foglyok két állomáson cédulákat 
dobáltak ki, amelyekben tudatták, hogy Szibériába viszik Qket. Ezeket a cédulákat magyar 
vasutasok felszedték, és értesítették a dologról a kormányt. A mi vonalunkon utasítás ment 
arra, hogy a jövQben a letartóztatottakat zárt gépkocsikon szállítsák megerQsített konvoj-
jal.” Eljárásukat azzal indokolták, hogy „Magyarországon nincs olyan, a foglyok elhelye-
zésére kellQen felkészült börtön, ahol biztosítani lehetne az objektív vizsgálat lefolytatását.” 

Szerov érvelését – folytatta saját szavaival a történész – „Moszkvában nem fogadták 
el […], s utasítást adtak […] a deportálások leállítására.” Litván szerint „néhány száz, 
talán ezer körüli fogoly került az ungvári és a munkácsi börtönbe, ezeket – lekopasztva 
– december és január folyamán visszaszállították. (Egy ilyen esetet… sikerült pontosan 
rekonstruálni).”

Igaza van Litvánnak, hogy a szibériai deportálás – bizonyíték hiányában – legenda, 
mendemonda. A deportálást azonban Szerov és Andropov túlbuzgóságának betudni, in-
kább Hruscsov-mentés, semmint történelmi igazság. Szerov jelentése ugyanis így foly-
tatódott: „Megmagyaráztam Kádár elvtársnak, hogy a hadosztályok különleges ügyosz-
tályai utasítást kaptak a lázadás mindazon szervezQinek letartóztatására, akik fegyveres 
ellenállást tanúsítottak a szovjet hadsereg egységeivel szemben, valamint azon polgárok 
letartóztatására, akik szították és kirobbantották a nép gy_löletét a kommunisták és ál-
lamvédelmi szervek munkatársai ellen, aminek következtében ezek egy részét lelQtték, 
felakasztották és megégették.” 

Az adott szituációban a birodalom urai nyilvánvalóan rendkívüli hatalommal ruházták 
fel Szerov tábornokot (aki egyébként a szovjet Állambiztonsági Bizottság elnöke volt) 
és Andropov nagykövetet, de a magyar állampolgárok Szovjetunióba hurcolását csak 
Moszkvából kapott parancs alapján cselekedhették. Az ügynek ugyanis a magyarországi 
belügyi és politikai, nemzetközi diplomáciai és szovjetunióbeli (börtönzési, ellátási, egész-
ségügyi, b_nvallatói) következményeivel is számolni kellett. A deportálás elrendelésében 
feltehetQen szerepe lehetett a cári idQkbQl örökölt, Sztálin uralma alatt grandiózussá terebé-
lyesedett Gulág-világ megoldást ígérQ ösztönös reflexeinek. Ezt az automatikus beidegzQ-
dést azonban kikezdte a magyar vasutasok sztrájkja, a diplomáciai tiltakozás és a világsajtó 
Moszkvát lejárató háborgása. A II. világháborút követQ gyQzelemi mámorban szó nélkül 
t_rt, a háborús szenvedésekre és áldozatokra gyógyírként szolgáló klasszikus gyarmati 
módszert egy évtizeddel a háború után Európa és az USA már nem tolerálta. 
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A „néhány száz, talán ezer körüli fogoly” Ungvárra, Munkácsra hurcolásával kapcsolat-
ban a történész nem kerülheti meg a kérdést: milyen foglyokról van szó?! Netán hadifog-
lyokról?! KülsQ hatalom hadserege nemzetközi jog szerint csak a háborúban elfogott kato-
nák fölött rendelkezhetett, kölcsönösen szavatolt etikai és jogi normák betartása mellett, a 
harctéren elfogott katonák fölött. 

A Szovjetunióba történQ deportálás – Litván György munkácsi és ungvári rabságra sze-
lídített legendáriuma ellenére – tömeges és botrányos, az utókor történészeit is próba elé ál-
lító gonosz valóság volt. A közb_ntényesek, zenebonázók, gyilkosok, gyújtogatók, rablók, 
lázadók, az államhatalom megdöntésére szervezkedQk üldözése ugyanis a területe és ál-
lampolgárai fölött szuverenitással rendelkezQ állam rendQrségének a feladata. Hadifoglyot 
– nemzetközi jog szerint – két fél egymással szembeni háborúja során „illik és lehetséges, 
olykor szükséges” ejteni. Ilyen esetben azonban a gyQztes és vesztes felet egyformán kö-
telezQ hadi jog lép érvénybe. Túszokat, a 16–17. századi török–magyar végvári harcoktól, 
valamint az 1919-es vörös terror hatalomgyakorlóitól eltekintve, a Kárpát-medencében 
anarchisták, partizánok, bankrablók és gyarmatosítók szoktak szedni, rejtegetni. Máshol 
is többnyire csak a gyarmattartó hatalmak hadseregei gyakorolták ezt a minden jogi és 
morális normát felrúgó önkényt. 

Bármiként bagatellizáljuk „ezer fogolyra” a tagadni és elhallgatni ma már lehetetlen 
tényt, Szerov és Andropov, a jelentéseiket ismerQ moszkvai pártvezetQk, mint a törvény-
telenségben közrem_ködQ hazai segítQik cselekedetei is, csak a nemzetközi és az európai 
jogrend normái szerint ítélhetQk meg. 

A még lappangó források nem teszik lehetQvé a Litván György által „talán ezerre” 
becsült deportáltak számának végleges pontosítását. Csak annyi bizonyos, hogy ennek a 
számnak többszörösét fogták el a már évek óta hazánkban tartózkodó csapategységeket pár 
nap alatt felváltó tankhadosztályok személyzetéhez „csatolt” szovjet állambiztonsági egy-
ségek. Váradi Natália utal arra, hogy Juscsenko államelnök 2007 júliusában az Ukrajnába 
látogató Sólyom László köztársasági elnöknek egy olyan listát adott át, amin az 1956. nov-
ember–decemberben ukrán területre hurcolt háromezernyi magyar állampolgár neve sze-
repelt. Szerov KGB elnök 1956. november 11-én BudapestrQl azt jelentette Hruscsovnak, 
hogy a parancsnoksága alá tartozó állambiztonságiak addig 3773 embert vettek Qrizetbe. 
Közülük hétszázat erQs Qrizettel titokban Csapra szállítottak. November 13-ra az Qrizetbe 
vettek száma 4056-ra, a Csapra irányítottaké pedig 767-re szaporodott. 

November 14-én 16 órakor a magyar rádió hírolvasója az MTI információjára hivatkoz-
va közölte: „Szolnokon keresztül kopaszra nyírt fiatalokat hurcolnak a Szovjetunióba.” Pár 
perc múlva a BBC híradásában is elhangzott a hír. 

A szovjet hadsereg parancsnokai hallgattak, a magyar hatóságok vezetQi tagadták az 
információt. A lakosság nyugtalansága, a vasutassztrájk kirobbanása és az MDP utódpárt-
jaként megalakult MSZMP vezetQi a Szabolcs-Szatmár megyei kommunistáktól kértek tá-
jékoztatást. Nyíregyházáról a megyei pártbizottság gépkocsijával öten indultak – Kemecse, 
Demecser, Pátroha, Kisvárda, Fényeslitke, Komoró, Tuzsér útvonalon – Záhonyba. Az 
útba esQ községekben száznál több, a vonatból kidobált tájékoztató cédulát szedtek össze. 
Az alkalmi nyíregyházi delegációt a Münnich Ferenc által kinevezett záhonyi kormány-
biztos „hozta össze” a szállítmányozást ellenQrzQ szovjet katonai testület vezetQivel, akik 
a vasutasok gy_jtötte cédulák megtekintése után kénytelenek voltak elismerni a deportá-
lás tényét. A beismerést a delegáció jelentette Münnichnek: „november 14-én… 3 órakor 
valóban elQfordult az a sajnálatos eset, hogy egy hat kocsiból álló szerelvény, amelyben 
magyar foglyok voltak, elhagyta az országunk határát.”
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A Szerov Hruscsov üzenetváltások mindegyikét nem igen ismerjük. A november 19-i 
Szerov-jelentés már 4700 ember (közöttük 231 katona) Qrizetbe vételérQl szólt. Ezek közül 
860-at Ungvárra és Sztrijbe szállítottak. A jelentés mellékesen említette, hogy kezdetben a 
katonai parancsnokok az állambiztonsági szervekkel történt egyeztetést mellQzve is küldtek 
foglyokat Csapra. Így került az ungvári gy_jtQtáborba az a 68 ipari tanuló, akiket az egyik 
Budapesten állomásozó hadosztály parancsnoka indított útnak. A jelentésekbQl az is kiderült, 
hogy a „foglyok többségénél hiányoztak a letartóztatáshoz szükséges dokumentumok,… néme-
lyek a listákon sem szerepeltek,… a letartóztatottak között 14-17 éves kamaszok, köztük lányok 
is vannak…” A nyelvet nem beszélQ katonák véletlenül, vagy a magyar segítQik bosszújától 
feltüzelve, ráfogás alapján fogtak el embereket. [Holodkov jelentése Dudorovnak]. A KGB 
egyik összesítQ listáján 1956. november 15-én az Ungvárra hurcolt 847 fogolyból 23 nQ volt. 
74 deportált 18 éven aluli volt. Az Ungváron QrzöttekbQl, az újonnan érkezettek számára szük-
séges hely miatt 463 embert Sztrij városába szállítottak. A kihallgatandók és vallatandók nagy 
száma arra késztette Holodkov belügyminiszter helyettest, hogy Ungvár, Munkács és Sztrij 
mellett Drohobics, Csernovci és Sztanyiszlav városok börtöneibe is irányítson foglyokat.

A Váradi Natália által megtalált források nagyobbik hányada még feldolgozatlan. A 
deportálást bizonyító – publikált – névsorok mellett kiderül a forrásokból, hogy az elhur-
coltak fogadására, Qrizetére és vallatására külön állambiztonsági alközpontot szerveztek. A 
legendák bizonytalanságába szépített deportáltakat vallatták is, és volt eset, amikor testi fe-
nyítést, tortúrát alkalmaztak. A vallatottaktól – súlyos büntetés kilátásba helyezése mellett 
– szigorú „titoktartási fogadalmat” követeltek. Ezt a fogadalmat elfelejtették a tolmácsok-
tól, a foglyok ellátásában közrem_ködQktQl „kivenni.” A kisegítQ személyzet, különösen a 
tolmácsok között voltak ukránul és oroszul beszélQ magyarok is. 

Mint a hazai kutatók többsége, kezdetben Váradi Natália is a közlevéltárakban és a 
Szovjetunió összeomlása után megszólaló egykori közrem_ködQk „emlékezetében” kereste 
a deportáltakra vonatkozó információkat. Az egykori közrem_ködQk „igazították el,” hogy 
ne a hadtörténeti, ne is a civil ügyeket regisztráló közlevéltárakban, inkább az állambiz-
tonságiak iratai között keresse kérdéseire a választ. A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár 
ungvári részlegében kutató történész ugyanis csak a kárpátaljai lakosság magyarok melletti 
rokonszenvérQl, és az azt megbosszuló helyi igazságszolgáltató szervek ítéleteirQl talált 
forrásokat. Kiskorúak gyerekes röpcédulázásairól, középiskolás diákok romantikus visel-
kedésérQl, ezekkel kapcsolatos büntetQjogi felelQsségre vonásokról tudósítottak az iratok. 

Az állambiztonsági szervek által elfogott deportáltak sorsával foglalkozó iratok – érke-
zés, elhelyezés, egészségügyi problémák, továbbküldés, kihallgatás, vallatás, hazaszállítás 
stb. – harminc vaskos kötegben Ukrajna Állambiztonsági Hivatalának [KGB] az ungvári 
archívumában találhatók. Ezek 30 vaskos kötegébQl publikált 150-160 nyomtatott oldal-
nyit – ukrán és orosz nyelvrQl magyarra fordítva – Váradi Natália. 

A kihurcoltak és hazaküldöttek listái mellett a mutatóban közölt néhány kihallgatási jegyzQ-
könyv tartalma sokkal több és lényegesebb információt ígér, mint amire a deportáltak neveibQl, 
életkorukból, összegy_jtésük helyébQl, elhurcolásuk és hazabocsátásuk dátumából következtetni 
lehet. A véletlenül vagy elQre összeállított listák alapján elfogottak Szovjetunióba hurcolásról, a 
fantáziát meglódító kihallgatásokról és vallatásokról Váradi Natália forráspublikációja így is lehánt-
ja a titkok burkát. Legendából nyomon követhetQ történelemmé „konszolidálódnak” a ráfogások, 
találgatások és kósza hírek. A nemzetközi felháborodást keltQ, Magyarországot szolidabb megítélés 
szerint is gyarmatként kezelQ, fél századig tiltott történelem lényege a vallatók által rögzített jegyzQ-
könyvekben lappang, és annak a vallatás közben elhunyt állampolgárnak a sorsában, akinek a holt-
testérQl a hozzátartozók elQtt sem lebbentették föl a halotti leplet, arcának borzalmas sérülései miatt. 
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A források, a szovjetek nemzetközi joghoz való viszonyán túl, bQven ígérnek informá-
ciót errQl a jogtalanságról. A cirill bet_kkel, orosz és ukrán nyelven rögzített dokumen-
tumokból „latin abc-re átírt” névanyag elvétve „elírást” is tartalmaz. Egy-két kivételtQl 
eltekintve, az összesítQ tabellában szereplQ 847 név viselQje hazai forrásokból (születési 
anyakönyvekbQl, lakhelynyilvántartásokból) azonosítható. A kihallgatottak rögzített vallo-
másaiból, a kísérQlevelekbQl az is kiderül, hol, mikor és miért fogták el Qket. Könnyen azo-
nosítható az a „különleges kontingensként kezelt” félszáz kiskorú tanuló is [Balázsiné kivé-
telével valamennyien 1939 és 1942 között születtek] – közöttük kilenc lány –, akiket 1956. 
november 17-ig a Kárpátalja Megyei 1. számú börtönben tartottak fogva, és Ungvárról az 
1933-ban született Balázsiné Kiss Erzsébet kíséretében 1956. november 17-én indítottak 
vissza Debrecenbe. Mellékesen jegyezzük meg, hogy a vallatók – bizonyára a nemzetközi 
felháborodás következményeit elkerülendQ – szégyenükben a kiskorúak egy részét, fQleg 
a leányokat, nem vették fel a fogvatartottakról hazaküldésük elQtt készült összesítQ listára. 

A deportálások november 4-én kezdQdtek. November 7-én estig naponként egy, esetleg 
két személyt indítottak útnak. November 8-án már 24-et, 9-én 58-at, 10-én 319-et, 11-én 
230-at, 12-én 42-t, 13-án 13-at, s az ominózus november 14-én, amikor a vasutasok és az 
MTI jóvoltából nyilvánosságra került, és a BBC is hírt adott a magyarok deportálásáról, 
136-ot. November 15-én – a botrány kirobbanását követQen csak 6-ot. Az emberek ösz-
szefogdosása azonban továbbra sem sz_nt meg. Folytatódott a külföldre hurcolásuk is, de 
már szigorúan zárt és konvoj által kísért gépkocsikkal. A hadsereg által elfogottakat a KGB 
alkalmazottai gy_jtötték össze, és az alábbi településekrQl indították Csapon keresztül 
Ungvárra: Záhonyból (kettQt), Veszprém (87), Tamási (6), Szombathely (52), Szolnok (7), 
Székesfehérvár (11), Pécs (17), Nyíregyháza (22), Miskolc (13), Dombóvár (5), Debrecen 
(25). BudapestrQl 549 embert. 

Nem szerepelnek az összesítQ listán azok, akiket a hadsereg túlbuzgó tisztjei elfogatásuk 
után a KGB-vel való egyeztetés nélkül indítottak útnak. Nem került az összesítQ listára az a 
húsz személy sem, akik az SZTK (társadalombiztosítási szervezet) alkalmazottaiként 1956. 
október 27-én már Ungváron voltak. Nem elképzelhetetlen, hogy Qket és a különös kontin-
gensként kezelt 49 diákot a felügyelQ tanárukkal, Balázsiné Kiss Erzsébettel együtt az 1956. 
október 23-án délben, a Debrecenben eldördülQ lövések vezénylQi, a kirobbant elégedet-
lenséget megtorolni akaró MDP funkcionáriusok (félelemkeltés vagy példastatuálás okán) 
hurcoltatták el. Az sem lehetetlen azonban, hogy a SZTK alkalmazottak és a diákok szerve-
zett tapasztalatcserén, tanulmányúton tartózkodtak Kárpátalján, és a hazai események hírét 
hallván, az ungvári állambiztonsági szervek számára elviselhetetlen módon nyilvánították 
ki rokonszenvüket. Az sem zárható ki, hogy túszként fogták rabságra Qket, a Debrecenben 
tartózkodó orosz családok bántatlanságának biztosítékaként. Eddig csak annyi bizonyos, 
hogy a KGB mindkét csoportról nyilvántartást vezetett, s amíg a történetírás nem tisztázza 
sorsukat, csaponghat köröttük a találgatás, és átfordulhat bármikor legendává. 

A Váradi Natália publikálta források – azon kívül, hogy a Litván György által bizonyí-
tottnak elfogadott egyetlen deportáltat immár cáfolhatatlanul legalább kilencszázra „soka-
sított” – bizonyítják, hogy a Szovjetunió politikai vezetQi és katonai parancsnokai hadban 
álló felek által (a gyarmattartó birodalmak diktátorainak és helytartóinak viselkedésével 
ne példálózzunk) alkalmazni szokott módszerekkel kezelték 1956. október 23-tól 1957. 
január közepéig, végéig a Magyarországon zajló eseményeket.

Az összesítQ táblázatok, a 10-12-20-22-es kontingensekben végrehajtott egyenkénti 
kihallgatáson túljutottakat regisztrálták. A vallatási jegyzQkönyvekbQl – a Maléter Pált 
Tökölre kísérQ személyzet néhány tagjának kihallgatása során felvettekbQl – ízelítQt közölt 
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a történész. Publikálta – a szovjet állambiztonsági szervek által elfogott, és Ungvárra hurcolt 
– három német vöröskeresztes segélyezQ egyikének – Horst Wragge – magyar nyelvre átül-
tetett vallatási jegyzQkönyvét, és az Qrizetbe vételekor a személyes tárgyairól készült leltárt. 

Végül a Kárpátalján kisebbségben, de egy tömbben élQ magyarok 1956-hoz való vi-
szonyáról közöl a források publikálója néhány vallatási jegyzQkönyvet és bírói ítéletet. A 
kárpátaljai magyarok közül az eddig felderített iratok tanúsága szerint 18 személyt ítélt a 
bíróság összesen 78 év 3 hónap börtönre. A legsúlyosabb ítéletet – 15 év Mordvinföldön 
letöltendQ fogságot – Bucsella József fancsikai lakos kapta, aki a szovjet hadsereg katoná-
jaként nem volt hajlandó „magyar testvérei ellen harcolni”. Dezertált, de késQbb elfogták. 

A magyarokkal rokonszenvezQ „röplapok” terjesztéséért ítéltek el tizenegy tanulót (több-
ségükben a nagyszQlQsi 3. sz. középiskola magyar diákjai), akik sima és vonalas irkáikból 
kitépett (167×144 mm nagyságú) lapokra, saját kezükkel hazafias, ellenállásra buzdító szö-
veget írtak, a b_njelként máig Qrzött grafit és színes ceruzákkal. Ezeket kerítésekre, házak 
falára kiragasztották. ErrQl „az államellenes összeesküvésrQl” a KGB értesülvén, kirendelte 
Zsukov százados „járási rangidQs operatív megbízottat” az ügy kivizsgálására. A százados 
a begy_jtött és a készítQiknél talált plakátokat, a készítésükre használt grafit és színes ceru-
zákkal együtt b_njelként lefoglalta. ÍrásszakértQi jelentést készíttetett, és „vádat emeltetett” 
az összeesküvQk ellen. A bíróság a diákokat és pártolóikat a vádban megfogalmazott ál-
lamellenes lázadásban b_nösnek találta. A három hónapra elítélt eszenyi Balla Ilonán kívül 
tíz emberre egyenként másféltQl hat évig terjedQ börtönbüntetést szabott ki. A büntetésüket 
többségüknek Mordvinföldön, kettejüknek Vorkután kellett letölteniük. Arról már nem 
szólnak a források, hogy szabadulásuk után – a mindig éber figyelQk jóvoltából – milyen 
sors várt rájuk. FeltehetQen hasonló, mint az Ungvárra, Munkácsra, Szrijbe, Drohobicsra, 
Csernovciba és Sztanyiszlavba deportált magyarokra itthon, 1957 januárját követQen. 

(Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai. (Forrásválogatás) 
Vál., közreadja, bev.: Váradi Natália, szerk.: Galambos Sándor. Nyíregyháza, 2012, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 191 p.)


