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A magyar forradalom és a litván egyetemisták  
„politikai fertőtlenítése”

A Mikaliūnas-ügy a KGB vilniusi archívumának dokumentumai tükrében  
1956–1957*

Bevezető

A szovjet államhatalmi, állambiztonsági és pártszervek iratainak tanulmányozása során 
gyakran találkozhatunk a profilaktyika főnévvel, illetve a profilaktyirovaty főnévi ige-
névvel. Ennek a fogalomnak az értelmét magyarul leginkább körülírni lehet, az egysza-
vas tükörfordítása lehetetlen. Az orosz kifejezés a latin profilaxis orvosi szakszóból ered, 
aminek elsődleges jelentése szűkebb értelemben „megelőzés”, „védekezés”, „elhárítás”, 
tágabb értelemben a gyógyítás során alkalmazott „megelőző”, „óvó” vagy „védő intézke-
dések” együttese. A  szovjet állami szakzsargonban akkor használták ezt a fogalmat, 
amikor az állami vagy politikai berendezkedéssel, a fennálló társadalmi renddel szem-
ben vétő egyéneket az őrizetbe vételük és kihallgatásuk, illetve a cselekményük elköve-
tésének megállapítása után nem helyezték bűnvádi eljárás alá, nem indítottak velük 
szemben semmilyen jogi procedúrát. Ehelyett enyhébb büntetések kísé retében (fegyel-
mi, pártból való kizárás, párttagság felfüggesztése) eltávolították őket abból a közegből, 
amelyben addig éltek, kizárták az oktatási intézményből, ahol tanultak, vagy elbocsá-
tották a munkahelyükről, és olyan környezetbe helyezték (pél dául nehéz fizikai munka 
az iparban, szolgálat a hadseregben), amelyben biztosítható volt a szocialista erkölcsök-
nek megfelelő szocializációjuk, a fennálló államberendezkedéssel szembeni lojalitásuk 
kialakítása, összességében a „javulásuk”.1 

Ezt, az elkövetett kihágás súlyára, társadalmi veszélyességére való tekintettel is, alap-
vetően olyan személyekkel szemben alkalmazták, akiket a rendszer társadalmi bázisát 
képező rétegekhez („osztályokhoz”) soroltak, vagyis munkás- vagy parasztszármazá-
súak voltak, így arra lehetett számítani, hogy az új közegben őket érő impulzusok, illetve 

*  A  szerző ezúton szeretne köszönetet mondani a tanulmány elkészítéséhez nyújtott nélkülözhetetlen 
segít ségéért Kristina Burinskaitėnek, a Litvániai Genocídium és Repressziók Tudományos Kutatóintézete 
tudományos főmunkatársának, Tölgyesi Beatrixnek, az ELTE Szláv és Balti Filológiai Tanszéke oktatójá-
nak, Rimantas Miknysnek, a Litván Történettudományi Intézet igazgatójának és Arūnas Bubnysnak, a 
Litvániai Genocídium és Repressziók Tudományos Kutatóintézete tudományos igazgatójának.

1  Érdemes megemlítenünk, hogy az orosz nyelvészeti tudományokban a legszélesebb körben használt, több 
bővített és javított kiadást megért nyelvi értelmező szótár, az ún. „Ozsegov-szótár” is elsődlegesen nem a 
szó orvostudományi jelentését, hanem eme – átvitt értelmű – jelentéstartalmát adja meg. Szó szerint: 
„A normális állapot és rend megőrzésére és megerősítésére irányuló megelőző intézkedések együttese”. 
Lásd Ozsegov–Svedova, 1999, 626.
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a pártokrácia iránt lojális, és ezek után rájuk jobban odafigyelő családjuk hatására „meg-
javulnak”. Noha ez a legtöbbek esetében komoly egzisztenciális süllyedést, társadalmi 
presztízsveszteséget és a személyes integritásuk megtörését jelentette, tehát végső soron 
büntetésként élték meg, a párt és állami szervek nem represszióként, hanem egyfajta 
preventív intézkedésként tekintettek erre, amellyel elejét vették az illetők további 
szemé lyiségfejlődésében a nemkívánatos tendenciáknak, és megóvták ettől a társadalmi 
közegüket is. Vagyis ezekkel az intézkedésekkel megszabadították őket a szocialista be-
rendezkedésre nézve káros és veszélyes politikai nézeteiktől, s mivel maga a profilaktyika 
kifejezés egy orvosi szakszóból ered, átvitt értelemben azt is mondhatjuk, hogy „fertőt-
lenítették” a gondolkodásukat.2

Jelen publikációnk keretében a „politikai fertőtlenítés” egy szemléletes esetét szeret-
nénk bemutatni a Litvániai Különleges Levéltárban őrzött dokumentumok segítségé-
vel.3 Nem véletlenül választottuk ezt a konkrét esetet: litván diákok egy csoportjának az 
1956. évi magyar forradalomra adott – a szovjet politikai doktrína szempontjából – 
„helytelen” reakciójával összefüggésben követhetjük nyomon, hogy milyen konzekven-
ciákkal járt a Szovjetunióban egy államellenesnek minősített, de kisebb fajsúlyú csele-
kedet.4 A címben is jelzett esetet, a Vilniusi Kapsukas Állami Egyetem Jogi Karának 
első évfolyamos hallgatói által a magyar forradalom mellett 1956. október 31-nek éj-
jelén végrehajtott sajátos szimpátiamegmozdulást a többfős társaság doyenjéről és vezér-
alakjáról, az akciót kiötlő és annak véghezvitelében végig az inspirátor szerepét játszó 
Vidmantas Mikaliūnas után mi magunk neveztük el Mikaliūnas-ügynek. A litván törté-
netírás nem tartja számon ekként ezt a röpke eseményt és annak továbbgyűrűző követ-
kezményeit, és a kutatásaink során az is bizonyossá vált, hogy a szimpátiaakcióban részt 
vevő diákok egyikét sem figyelte korábban a KGB, mindannyian ennek kapcsán kerül-
tek először a szovjet állambiztonság látókörébe.

A történet veleje röviden abban foglalható össze, hogy 1956. október 31-nek éjjelén 
egy litván joghallgatókból álló, minden bizonnyal négyfős társaság tagjai az éj leple 
alatt az „Éljen a magyar forradalom!” szöveget festették fel a Vilniusi Állami Egyetem 
központi épületének falára, egy jól látható helyre. A KGB gyorsan felgöngyölítette az 
ügyet, három héttel az akció elkövetése után, november 21-én a csoport három tagját 

2  A  módszer leírására az angolszász szakirodalom is a „profilaktika” szót használja, nem adja meg a szó 
tükör fordítását. Erre részletesen lásd Harrison, 2010.

3  Az úgynevezett Litvániai Különleges Levéltárat (litvánul: Lietuvos ypatingasis archivas) 1995-ben hoz-
ták létre, a Litván SZSZK három korábbi represszív szerve, a Belügyminisztérium, a Minisztertanács alá 
rendelt Állambiztonsági Bizottság (KGB) és a Litván Kommunista Párt archívumának egy önálló állami 
közlevéltár keretében történő egyesítésével. A három korábbi archívum jelzetrendszerét az új intézményi 
struktúrában is megtartották, ezzel magyarázható, hogy a Litván KP és a KGB egyes fondcsoportjainak 
jelzetei különböznek egymástól. (A KP esetében egy ezres vagy tízezres nagyságrendű számjegy, míg a 
KGB esetében a K betű és egy vagy két számjegyből álló, ahhoz kapcsolódó szám.)

4  A „profilaxis”, „megelőzés” vagy átvitt értelemben „politikai fertőtlenítés” eljárásának alkalmazása éppen 
1956 után kezd sűrűsödni a Litván SZSZK területén. Míg 1956-ban „csak” 160-170 személyt sújtottak 
ezzel, addig 1958-ban az eljárás elszenvedőinek száma megközelítette az 500-at, míg 1960-ban éri el a 
csúcs pontját a 600 és 700 fő közötti tartomány felezőpontján. Az erre vonatkozó diagramot lásd Burins-
kaitė, 2015, 87. 
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elfogták és kihallgatták, majd valamikor december folyamán kézre kerítették a negye-
dik „tettest” is. A tettüket államellenes bűncselekménynek minősítették, ezért kizárták 
őket az egyetemről. A  litvániai KGB elnöke, Kazimieras Liaudis azt indítványozta, 
hogy a megfelelő politikai neveltetésük érdekében, a prevenció eszközét alkalmazva, 
sorozzák be őket a Vörös Hadseregbe katonai szolgálatra. A litván történetírás részéről 
már egy 1996-ban megjelent szakmunkában találunk egy lakonikus utalást a három 
diák egyetemről való kizárásának tényére,5 kizárólag a KGB részéről a kihallgatásukról 
Antanas Sniečkusnak, a Litván KP első titkárának készített november 24-i különjelen-
tésben foglalt információk alapján.6 Mindazonáltal az események további láncolatának 
számos apróbb, de nem érdektelen részlete ismeretlen maradt, így a sok részelem eddig 
valóban nem állhatott össze egy különálló „üggyé”. A kutatásaink során fény derült arra, 
hogy a vilniusi egyetem hallgatói december 3-ra egy tüntetést akartak szervezni hallgató-
társaik kizárása ellen, a megmozdulás előkészületeiről azonban a KGB operatív úton 
értesülést szerzett, és megakadályozta azt.7 Részben ez a kizárási ügy is hozzájárult ah-
hoz, hogy a KGB számára gyanússá váljék az egyetem rektorának, Juozas Bulavasnak a 
személye. A rektor „nem normális viselkedéséről” írott jelentés elkészítésének nem ez 
volt a kiindulópontja, hanem az, hogy magához kérette a november 2-án a vilniusi Rasų 
temetőben zajlott rendszerellenes tüntetésen részt vevő diákok egy csoportját, és a ve-
lük folytatott beszélgetés során „bagatellizálta” a temetőben történteket. Mindemellett 
ebből a dokumentumból derül ki az is, hogy helytelenítette, hogy december 3-án, a 
tüntetést megakadályozandó, a KGB egységei megszállták az egyetem épületét.8

Nem a Mikaliūnas-ügyre vonatkozó vaskos iratcsomó dokumentumaiból, hanem 
egy másik dossziéban heverő KGB-jelentésből tudhattuk meg, hogy ki volt az a diák, 
aki a december 3-i egyetemi diáktüntetés szervezésében kezdeményező szerepet ját-
szott, s arra biztatta a diákokat, hogy a rektornál tiltakozzanak társaik kizárása ellen. 
Mint a mellékletben közölt forrásban olvasható, Jonas Karoblis november 21-én szem-
tanúja volt annak, ahogy a KGB ügynökei átkutatják Vidmantas Mikaliūnas kollégiumi 
szobáját, nem palástolta erőteljes indulatait, és meglepően vakmerő és fenyegető mó-
don lépett fel az állambiztonsági szervek képviselővel szemben.9 Nagy örömünkre szol-
gált, amikor vilniusi kutatóutunk utolsó napján megtaláltuk az egyetemi Komszomol- 
szervezet azon üléseiről készített jegyzőkönyveket, amelyeken a magyar forradalommal 
szolidaritást kifejező felirat felfestésében „konspiráló” diákok kizárásáról határoztak az 
alapszervezetből. Noha ezt az irattípust alapos forráskritikával kell kezelni, a jegyző-
könyvek sorai között olvasva az október 31-i, magyar forradalmat éltető „falfestés” szá-
mos újabb apró részletére derül fény, például a cselekmény elkövetésében részt vevő diá-

5  Gaškaitė, 1996, 35. 
6  Lásd a 3. sz. iratot. 
7  Lásd az 5. sz. iratot. 
8  Lásd a 7. sz. iratot. 
9  Lásd a 9. sz. iratot.
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kok közötti személyes kapcsolat jellegére, a tágabb kollégiumi kapcsolati hálójukra, az 
egyetemről való kizárásukkal kapcsolatos reflexióikra és attitűdjükre.10

Az 1956. évi magyar forradalomra adott litvániai reakciók történetét a közeljövő-
ben egy önálló tanulmány keretében szeretnénk feldolgozni. Mivel a korabeli litvániai 
politikai és társadalmi viszonyok a hazai történésztársadalom előtt jórészt ismeretlenek 
vagy kevésbé ismertek, az általunk közölt iratok értelmezését két körülmény felvázolá-
sával kívánjuk segíteni.

Az első kérdés, ami a dokumentumok elolvasása után szinte önkéntelenül felmerült 
bennünk, az volt, hogy honnan volt egy litván diáknak (két) lőfegyvere, hogyan lehet-
séges az, hogy a szovjet rezsim időszakában, a szovjet elnyomó apparátus lankadatlan 
figyelme közepette – nyilván titokban jól megszervezett – lőgyakorlatot tartott egy 
vilniusi közparkban és a kollégiumi szobájában.11 Amennyiben ismerjük az 1940-es 
évek második felének és az 1950-es évek első felének litván történelmét, ez a jelenség 
nem is tűnik feltétlenül kirívónak. A rendszerváltás óta örvendetes módon gyarapszik 
az 1944–1945 utáni litván partizánmozgalom, az úgynevezett „erdei testvérek” által 
folytatott fegyveres ellenállás történetének szakirodalma, önmagában csupán az ezzel a 
problematikával foglalkozó litván, angolszász és orosz irodalom felsorolása is túlfeszí-
tené jelen írásunk kereteit.12 A Litvánia 1944–1945. évi szovjet bekebelezése után ki-
bontakozó partizánmozgalom Kelet-Európa egyik legszervezettebb, legkiterjedtebb és 
leghosszabb ideig kitartó nemzeti fegyveres ellenállása volt.13 A szovjet belügyi erőkkel 
szemben harcoló litván alakulatok valójában – rosszabb esetben is – egy félreguláris 
haderő arculatára emlékeztettek: az országot katonai körzetekre osztották, amelyek 
élén parancsnoki hierarchiák szerveződtek, az egyes körzetek állandó összeköttetésben 
álltak egymással, rövid ideig katonai akadémiát működtettek, katonai uniformisban 
vették fel a küzdelmet az ellenséggel, a parancsnokok katonai kitüntetéseket osztottak 
a harcokban kitűnő bajtársaiknak. 

Abban szinte minden egyes szakmunka szerzője között konszenzus van, hogy a 
parti zánháború első nagy – és legaktívabb – korszaka 1953 tavaszán–nyarán lezárult.14 

10  Lásd a 4. sz. iratot.
11  Lásd a 9. sz. iratot.
12  Szigorúan a teljesség igénye nélkül csupán öt litván történész – köztük egy szerzőpáros – által angol 

nyelven publikált, és így egy magyar történész számára is könnyebben hozzáférhető összefoglaló szak-
munkát, illetve egy, döntően az orosz levéltári forrásokra támaszkodó, ezért megkerülhetetlen orosz 
nyelvű monográfiát szeretnénk kiemelni: Gaškaitė-Žemaitienė, 2006; Terleckas, 2014, 91–106; 
Anušauskas, 2015; Vardys–Sedaitis, 2018, 80–84; Zubkova, 2008, 191–256. A hazai közvéle-
mény először egy, a Hadtörténeti Múzeumban 2007-ben szervezett kiállításnak köszönhetően ismer-
kedhetett meg a litván nemzeti ellenállás és partizánmozgalom történetével. A kiállításról szóló ismerte-
tőt lásd Lagzi, 2007.

13  Az ukrán nacionalista szervezetek, például az UPA (Ukrainszka povsztanyszka armija) ugyancsak aktív 
fegyveres ellenállást fejtett ki, amely döntően az Ukrán SZSZK nyugati megyéire (Lvov, Tyernopol, 
Ivano- Frankovszk és a Kárpátontúli terület hegyvidéki körzetei) koncentrálódott. Noha 1949 őszén az 
UPA katonai törzse formálisan beszüntette a működését, ennek ellenére egyes harcoló egységek egészen 
1956 tavaszáig kitartottak. Lásd Oficinszkij, 2010, 226–227.

14  Lásd például Gaškaitė-Žemaitienė, 2006, 23; Anušauskas, 2015, 278; Zubkova, 2008, 223.
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Az ellenállás megtöréséhez jelentős mértékben hozzájárult, hogy a KGB egy operatív 
akció keretében 1953. május 30-án elfogta Jonas Žemaitist,15 a partizánhadsereg 1949-ben 
megválasztott ideiglenes főparancsnokát,16 a fegyveres ellenállási mozgalom legkariz-
matikusabb vezetőjét. 1953. június 23-án Moszkvába hurcolták őt, s 1954. novem-
ber 26-án a Butirszkaja börtönben kivégezték.17 Az ellenállás további gyengülésének 
számos összetevője volt, ezek közül általános tényezőként mindenekelőtt a hruscsovi 
éra idején meghirdetett „enyhülést” említenénk meg. Azon belül pedig kiemelendő a 
hruscsovi vezetés törekvése az egész balti régió politikai és társadalmi konszolidálására, 
az ennek érdekében foganatosított gazdasági intézkedések sorozata, a Litván SZSZK 
állami, közigazgatási intézményeinél és szerveinél addig pozícióban lévő orosz szárma-
zású elit lecserélése litván nemzetiségűekre, és végül, de nem utolsósorban a Szovjet-
unió Legfelső Tanácsának 1955. szeptember 17-i amnesztiarendelete. Mindemellett 
köztudott az is, hogy egyes fegyveres csoportok egészen 1956–1957-ig folytatták a küz-
delmet, igaz, a korábbiakhoz képest jóval kisebb létszámban, jóval szervezetlenebbül és 
egymástól jóval elszigeteltebben.18 Az ellenállási mozgalom ezen szakaszának minden 
bizonnyal a fordulópontja volt a partizánhadsereg másik vezéralakjának, Adolfas Rama-
nauskasnak az elfogása 1956. október 11-én.19 A KGB által elkészített 1956. évi beszá-
moló is még hat fegyveres csoportot tartott nyilván, amelyek ebben az évben kilenc 
gyilkosságot követtek el. Ezek egyike sem rablógyilkosság volt, hanem célirányosan a 
rendszerrel kollaboráló tisztviselők (jellemzően tanácselnökök, téeszelnökök) ellen lő-
fegyverrel elkövetett politikai motivációjú merénylet.20 

A  litván partizánmozgalom legfőbb célja a szovjetizálással szembeni ellenállás, a 
nemzeti érzelmek ébrentartása volt, így 1956 őszén a polgári elégedetlenség, és annak 
esetenként nyílt és radikális formái egyáltalán nem mutatkoztak életidegen jelenségnek 
Litvániában, sokkal inkább össztársadalmi realitásként tekinthetünk arra. A litván nem-
zeti ellenállás történetének konzekvenciáit felmérve, témánk szempontjából mindössze 
egyetlen megállapításra szeretnénk szorítkozni. Az 1953-ig intenzív, és még 1956-ban is 
pislákoló fegyveres küzdelem miatt a litván falusi lakosság még mindig jelentős 

15  1953 tavaszán a szovjet belügyi egységek a litván partizánhadsereg több katonai körzetének parancsno-
kát is „likvidálták”. Gaškaitė-Žemaitienė, 2006, 43.

16  A fegyveres ellenállás központi politikai szervéül a partizáncsapatok 1949. február 2–20. közötti kong-
resszusán a Litván Szabadságharcosok Szövetségét alakították meg, amelynek elnöke ugyancsak Žemaitis 
lett. Zubkova, 2008, 218.

17  Anušauskas, 2015, 356–358.
18  Vladas Terleckas szerint 1953 tavasza után még legalább 250 partizán folytatta az elszánt küzdelmet az 

erdőkben elrejtőzve. Terleckas, 2004, 105. 
19  Nijolė Gaškaitė-Žėmaitienė becslése szerint még 1956 őszén is legalább 45 partizán állt fegyverben. 

Rama nauskast 1957. november 29-én kivégezték. Gaškaitė-Žemaitienė, 2006, 43–44.
20  Kazimieras Liaudis éves záróbeszámolója Fjodor Haritonov vezérőrnagynak a KGB 4. Főparancsnoksá-

ga parancsnokának a Litván SZSZK Minisztertanácsa Állambiztonsági Bizottságának 1956. évi opera-
tív tevékenységéről. Vilnius, 1957. február 4. LYA, f. K-41, ap. 1, b. 528, l. 2–89. Az idézett helyek: 
l. 4. A partizánok a gyilkosságok elkövetésekor alkalomadtán kifosztották a téeszek és tanácsok pénz-
tárait is, a financiális eszközökre nyilván az ellenállás folytatása miatt szükségük volt, s ezzel egyúttal meg 
is károsíthatták a szovjet államot. 
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mennyisé gű lőfegyvert rejtegetett. 1956 folyamán a belügyi szervek összesen 8 sorozat-
lövő géppuskát, 23 géppisztolyt, 79 puskát, 103 pisztolyt, 24 gránátot, 5 kilogramm 
robbanóanyagot és 6675 töltényt koboztak el a civil lakosságtól.21 Ennek fényében te-
hát nem csoda, hogy 1956 őszén Litvániában egy maroklőfegyver kézről kézre jár, elin-
dul a maga útjára egy kis falu szovhozának egyik dolgozójától, majd egy erősen nemzeti 
érzelmű egyetemistánál köt ki.     

A  második probléma, ami elgondolkodtatott bennünket, az volt, hogy a szovjet 
állam biztonság hogyan tudta felgöngyölíteni az ügyet, hogyan jutott el az „elkövetők” 
személyéhez. A litvániai KGB ügynökkartotékjainak feldolgozása nyomán nyilvános-
ságra hozott becslések szerint, 1940–1941-ben, majd 1944–1991 között (ezekben az 
időszakokban összesen) körülbelül 118 000 litván állampolgár folytatott valamilyen 
szintű együttműködést az állambiztonsági szervekkel.22 Nyilvánvalóan a hálózati be-
szervezések dinamikája az egyes korszakokban változott, de ha ezt a számot időarányo-
san elosztjuk, és a hruscsovi időszak éveire (1953–1964) vetítjük, a Litván SZSZK 
1959.  évi szovjet népszámlálás szerinti 2,7 milliós lakosságának arányához mérten 
is nagy számadathoz juthatunk. Liaudis már említett 1956. évi záró beszámolójában is 
szerepel egy viszonyítási adat: csak ebben az évben összesen 1072 személyt szerveztek 
be az ügynöki hálózatba.23 Már önmagában az általunk közölt iratokból is kitűnik, 
hogy a KGB-nek nem okozott különösebb nehézséget az információk összegyűjtése a 
diákság köréből, nyilvánvalóan rendelkezésre álltak az ehhez szükséges operatív eszkö-
zök (lehallgatás, hálózati személyek). Ahogy erre Jonas Karoblis esete is eklatánsan rá-
mutat, rögtön azt követően, hogy lőfegyver birtoklása miatt gyanúba keveredett, meg-
nyitották a megfigyelési dossziéját (oroszul: gyelo-formuljar), és rögtön „ráállították” 
egy hozzá közel álló diáktársát.24 A Juozas Bulavas és a diákok képviselői közötti decem-
ber 8-i egyeztetésen elhangzottak25 is csak úgy juthattak az állambiztonsági szervek tu-
domására, ha a beszélgetést lehallgatták, vagy a részt vevő diákok egyike vagy a rektor-
helyettes kiszivárogtatta annak tartalmát.

Az általunk közölt iratokat alaposan elolvasva konstatálhatjuk, hogy a vilniusi egye-
tem joghallgatóinak 1956. október 31-i éjféli tervéről legalább öten tudtak. Egyelőre 
még nem világos, hogy mi is volt a szerepe pontosan a sorban legutolsóként lefülelt 
negyedik „társtettesnek”, Viktoras-Algimantas Puklevičiusnak.26 Ha jobban végiggon-
doljuk az események sorát, neki is ott kellett lennie a „falfirka” felfestésénél, akárcsak 
Sabotaitisre és Vaitekaitisre, minden bizonnyal rá is megfigyelői szerep hárult, a környező 
utcákat figyelhette, amíg Mikaliūnas felírta a falra az ominózus szöveget. Megítélésünk 

21  Uo., 1. 9. 
22  Ez a számadat a Litvániai Genocídium és Repressziók Tudományos Kutatóintézetének igazgatója által 

2018. március 26-án tett bejelentés nyomán került nyilvánosságra. A közleménynek élénk társadalmi 
visszhangja volt Litvániában, ez a számadat azóta is leginkább litván, angolszász és orosz sajtóorgánu-
mokban látott napvilágot, tudományos feldolgozásban egyelőre nem. Lásd BTI Report, 2020, 37. 

23  LYA, f. K-41, ap. 1, b. 528, l. 8.  
24  Lásd a 9. sz. iratot. 
25  Lásd a 7. sz. iratot. 
26  Lásd a 6. sz. iratot. 
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szerint ő azért nem került rögtön a KGB látóterébe, mert a – minden bizonnyal egy 
időben elfogott27 – másik három társa a kihallgatása során nem vallott rá. Az ügyét 
megvitató Komszomol-bizottsági ülésen általa elmondottak alapján arra lehet követ-
keztetni, hogy még a vizsgaidőszak elején sem terelődött rá a figyelem: miközben Mika-
liūnasékat már lefülelték, s folyt a „falfirka” elkövetői elleni nyomozás, ő éppen a vizs-
gáira készült, de a nyomozás miatt izgult, ezért rossz eredménnyel zárta az addigi 
vizsgáit.28 Mikaliūnas minden bizonnyal ott követhetett el hibát, hogy túl sokakat be-
avatott a tervébe. A személyéről határozó Komszomol-bizottsági ülésen el is mondja, 
hogy volt olyan diáktársa, egy Japertas nevű illető, akit szintén megpróbált rávenni arra, 
hogy vegyen részt az akcióban, de utóbbi ezt visszautasította.29 Nyilván ő maga is kereste 
a megfelelő személyeket az akció lebonyolításához, emiatt nem is kizárt, hogy még töb-
beket igyekezett bevonni az általa tervezett konspirációba. A  források egyértelműen 
eligazítanak bennünket abban a tekintetben, hogy ahhoz a Mikaliūnas és Vaitekaitis 
nevével fémjelzett kollégiumi körhöz, amely a kollégiumi szobákban „kalákába verbu-
válva”, titokban hallgatta a Szovjetunióban illegálisnak minősített nyugati rádióadókat, 
többen tartoztak (Žeimys, Valodzka, Tamošiūnas).30 

Első olvasatra talán logikusnak tűnik Mikaliūnas azon kérdése is, amellyel a „főko-
lompos” az akcióba való bevonása előtt Puklevičius Komszomol-tagságát firtatta. Felté-
telezhetjük, hogy ezzel akarta kiszűrni a „megbízhatatlan elemeket”, azokat, akik elárul-
hatják az akciót: a Komszomol-tagság az ő szemében a hatalom iránti erőteljesebb 
elköteleződés megtestesítője lehetett. Ugyanakkor ez a kérdés mégiscsak illogikus, hiszen 
maga Mikaliūnas is Komszomol-tag volt, akárcsak Sabotaitis és Vaitekaitis, ráadásul 
Puklevičius egy járási Komszomol-bizottság tagjaként és egy iskolai alapszervezet titká-
raként magasabb pozíciót is betöltött a hierarchiában. Különösen nehéz magyarázatot 
találnunk erre a kérdésre annak a tényezőnek az ismeretében, hogy a Vilniusi Kapsukas 
Állami Egyetem által a Litván KP Központi Bizottsága számára az 1956/1957-es tan-
évről elkészített éves beszámoló statisztikája szerint az egyetemen erre a tanévre beirat-
kozott 3352 hallgatóból 2370 fő, azaz a teljes hallgatói létszám 70,7%-a rendelkezett 
Komszomol-tagsági könyvecskével.31

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk még egy apróbb tényezőt. Az általunk kö-
zölt dokumentumokban is előkerül az 1956. november 2-án a vilniusi Rasų temetőben 
és a kaunasi katonai temetőben halottak napja alkalmából lezajlott tömegtüntetések 
kérdése.32 Az 1950-es években nem ez volt az első alkalom, hogy halottak napjához 
kapcsolódóan a temetőkben nyugvó litván hazafiak és hősök tiszteletére a litvánok 
nagy számban és demonstratív módon, így valamiféle közösségi óhaj kifejezése végett 

27  Lásd a 3. sz. iratot. 
28  Lásd a 8. sz. iratot. 
29  Lásd a 4. sz. iratot. 
30  Uo. 
31  A Vilniusi Kapsukas Állami Egyetem Rektorátusának éves összefoglaló beszámolója a Litván KP KB 

számára az 1956/1957-es tanévről. Vilnius, 1958. január 20. LYA, f. 1771, ap. 188, b. 53, l. 23–24. 
32  Lásd például az 1. sz. iratot. 
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összegyűltek: először 1955-ben, a kaunasi temetőben került sor hasonló, mintegy 100 
fős tömeg részvételével zajló megmozdulásra.33 Ennek fényében tehát még az sem ki-
zárt, hogy az egy évvel későbbi, a fennálló rezsimmel szembeni kaunasi és vilniusi teme-
tői megmozdulások a „hagyományteremtés” szándékával szerveződtek. A rendszervál-
tás utáni történeti szakmunkákban azonban általános nézetté vált, hogy az 
1956. november 2-i, az egy évvel korábbinál jóval nagyobb létszámú temetői demonst-
rációkat egyértelműen a magyarországi forradalmi események inspirálták,34 és ezt az 
orosz történetírás is elismeri.35 Mivel a litvánok hallgatták a külföldi rádióadókat, a 
nyugati független hírforrásokból tudtak tájékozódni a Budapesten kibontakozó utcai 
harcokról. A KGB járási parancsnokságainak jelentései egyöntetűen arról tudó sítottak, 
hogy már október 24–25-ét követően felerősödtek a „rendszerellenes hangok” a Litván 
SZSZK területén, a járási parancsnokok szinte mindenhol tapasztaltak a magyarok 
iránti szimpátiamegnyilvánulást (röplapok osztogatása, a magyar forradalom nyilvános 
éltetése), és ezzel korrelációban valamiféle törvényellenes vagy illegális cselekedetet.36

A  diákok habitusának megértése szempontjából talán nem mellékes szempont, 
hogy a november 2-i temetői megmozdulás résztvevői jóval nagyobbnak érezhették az 
összeverődött tömeget, mint amekkora az a valóságban volt. Az angolszász szakiroda-
lomba is egy ilyen később lejegyzett szemtanúi beszámoló alapján került be, hogy a 
kau nasi tüntetésen valószínűleg 30 000-40 000 ember vett részt,37 ami irreálisan sok, kü-
lönösen, ha figyelembe vesszük, hogy a város lakossága az 1959. évi népszámlálás szerint 
214 000 főt tett ki. Megítélésünk szerint a valósághoz sokkal közelebb állnak a Kazimie-
ras Liaudis szolgálati jelentéseiben közölt becsült számadatok, melyek szerint Kaunas-
ban két gyülekező tömegben 300-400, illetve 1000 fő, összesen 1300-1400 személy,38 
míg Vilniusban 200-250 fő vett részt a megmozduláson.39 A KGB vezetőjének nem állt 
érdekében, hogy egy kifejezetten a Litván KP első titkárának tájékoztatására szánt, és 
részben a jövőbeni hasonló események megakadályozására való felkészülést szolgáló, 
belső hivatali okmányban maszkírozza a valós adatokat.40 A vilniusi temetői megmoz-
duláson összeverődő litván fiatalok, a tanáraik burkolt támogatását bírva, mécseseket 
gyújtottak, hazafias dalokat énekeltek, és szinte bizonyos, hogy mindeközben euforikus 

33  Tininis, 2015, 373. 
34  Weiner, 2013, 332; Burinskaitė, 2015, 49–50; Tininis, 2015, 372; Vardys–Sedaitis, 2018, 88. 
35  Kozlov, 2010, 263–264. 
36  Burinskaitė, 2009, 42–48. Lásd erre még az 1. sz. iratot. 
37  Weiner, 2013, 332. 
38  Kazimieras Liaudis különjelentése Antanas Sniečkusnak. Vilnius, 1956. december 22. LYA, f. K-41, 

ap. 1, b. 509, l. 238–251. Az idézett számadatok: l. 239. 
39  Liaudis különjelentése Sniečkusnak. Vilnius, 1956. november 29. LYA, f. K-41, ap. 1, b. 509, l. 181–203. 

Az idézett számadat: l. 181. 
40  Az Amir Weiner – egyébként kiváló – tanulmányában felbukkanó félreértés (Weiner, 2013, 332.) ab-

ból fakad, hogy november 2-án mintegy 30 000-40 000 ember látogatott ki a kaunasi temetőkbe, de a 
két csoportban, külön gyülekező demonstrálók létszáma 1300-1400 lehetett. Liaudis maga is megjegyzi, 
hogy november 2-án az elhunyt szeretteikre emlékező rokonok egy része éppen akkor tartózkodott a 
temetőkben, amikor a demonstrálók gyülekezni kezdtek. Liaudis különjelentése Sniečkusnak. Vilnius, 
1956. november 29. LYA, f. K-41, ap. 1, b. 509, l. 239. 
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állapotba kerültek. Nyilván ezzel is magyarázható, hogy a tömeg erejét vélelmezve, 
többször a magyarok melletti jelszavakat skandálva, megindultak a belváros felé, s ab-
ban a felfokozott hangulatban talán úgy is érezték, hogy ők egy nemzeti forradalom 
kovászai. Mindennek fényében még az sem kizárt, hogy a tüntetésen részt vevő Mika-
liūnas és három társa maguk árulták el a többi diáknak, hogy ők festették fel a magyar 
forradalmat éltető feliratot az egyetem épületére, sőt, kifejezetten büszkélkedtek ezzel. 
Két héttel a temetői megmozdulás után, november 16-án, a megfelelő operatív adat-
gyűjtés nyomán az állambiztonsági szervek 31 főt vettek őrizetbe a vilniusi demonstrá-
ción részt vevő diákok közül. A KGB elnökének a kihallgatásukról készített jelentésé-
ben szereplő nevek között nem találjuk Mikaliūnast és két társát,41 ám feltűnő, hogy 
őket nem sokkal ezután, november 21-én vitték be a KGB hírhedt vilniusi székházá-
ba.42 

Végezetül érdemes egy pillanatra szemügyre vennünk az egyetemi Komszomol-szer-
vezetek üléseiről készített, meglehetősen hevenyészett, kézírásos jegyzőkönyveket. Van-
nak olyan panelek, kérdések, amelyek rendszeresen visszatérnek bennük, mint például 
az, hogy az alapszervezet titkára mindenáron a „vallatottak” szájába akarja adni, hogy 
állam- és törvényellenes bűncselekményt hajtottak végre. A jegyzőkönyvek frazeológiá-
ján pontosan le lehet mérni, hogy a három diák milyen „tárgyalási taktikát” választott. 
Egyrészt „vallatóik” azt a konzekvenciát vonhatták le a hozzáállásukból, hogy hajlan-
dók a konstruktivitásra, beismerték például a „bűnüket”, másrészt viszont igyekeztek 
kisebbíteni a tettük súlyát és bagatellizálni a történteket, öncélú botránykeltésként in-
terpretálni azt. Egyes, rájuk nézve terhelő kérdésekre nem válaszoltak, vagy emlékezet-
kiesésre hivatkoztak. Minden bizonnyal azok után, hogy a Komszomol-ülés időpontjá-
ra az egyetemről való eltávolításuk már kész ténnyé vált, a Komszomolból való 
kizárásukkal nem sokat veszthettek, ez korántsem esett olyan súllyal a latba, mint az 
egyetemi tanulmányaik, és azzal együtt az értelmiségi pályafutásuk derékba törése, illet-
ve a mindezzel együtt járó erkölcsi bélyeg, amit ők nyilván rendkívül súlyos retorzió-
ként éltek meg. Nyilván ezzel magyarázható, hogy megpróbáltak belekapaszkodni 
mindenbe, ami csak a leghalványabb reménysugarát villantotta fel számukra annak, 
hogy valamiféleképpen megfordíthatják a helyzetet.

Az 1956. október–novemberi tiltakozáshullámmal összefüggésben tehát csak a Vil-
niusi Kapsukas Állami Egyetemről az október 31-i „falfirkálásban” részt vevő négy főt 
(Mika liūnas, Sabotaitis, Vaitekaitis, Puklevičius) zárták ki, de feltehetőleg ugyanerre a 
sorsra jutott Karoblis is. Velük szemben „csupán” a profil axist, azaz a „megelőző intézke-
dés” intézményt vezették be. A legsúlyosabb retorziót minden bizonnyal a november 2-i 
vilniusi tüntetés élén járó Algirdas Endriukaitis szenvedte el: őt 1957. február 14-én le-
tartóztatták, és a Litván SZSZK Legfelső Bíróságának 1957. május 8-án hozott ítélete 
alapján 6 év kényszermunkára ítélték.43 Az 1956-os ügyek összessége, majd az egyetemi 

41  Uo., 181–203.  
42  Lásd a 3. sz. iratot. 
43  Gaškaitė, 1996, 39. 
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diáksággal szembeni repressziók folytatódása 1957-ben végül magával rántotta az egye-
tem rektorát, Juozas Bulavast is: őt nacionalizmus vádjával 1958-ban leváltották az egye-
tem éléről, majd egy évvel később még a pártból is kizárták.44 

Felmerülhet a kérdés, hogy Mikaliūnasék akciója valóban csupán egy diákcsínyként 
értékelhető, ahogy azt ők próbálták beállítani a Komszomol-bizottsági üléseken, vagy 
annál jóval többről van szó. A négy joghallgató cselekedetét nem lehet elválasztani az 
1956.  évi magyar forradalom Litvániában gerjesztett hullámverésétől, az szervesen 
illesz kedik azoknak az egyre markánsabb szimpátiamegmozdulásoknak a sorozatába, 
amelyek már október 24–25-től jellemezték a litván lakosságot, és amelyek a novem-
ber 2-i kaunasi és vilniusi halottak napi rendszerellenes tömegdemonstrációkban csú-
csosodtak ki. Mikaliūnas és három társa pontosan tudták, hogy mit tesznek: joghallgató-
ként nyilván egy átlag litván fiatalhoz képest is tudatosabbak voltak, és fogékonyabbak 
a politikai és társadalmi kérdések iránt, a kollégiumban politikai, társadalmi kérdések-
ről vitatkoztak, illegális rádióhallgatásokat szerveztek. Mikaliūnas a Komszomol- 
bizottsági tárgyalásán „el is szólta magát” azzal, hogy a tettükkel Magyarország példáját 
akarták követni.45 Megítélésünk szerint az október 31-i cselekedetük nem csupán egy 
diákcsíny vagy botránykeltés, s végképp nem öncélú „falfirkálás” volt, hanem a litván 
fiatalok tudatos, társadalmi üzenetértékkel bíró politikai megnyilvánulása, a litván el-
lenállás egy zsarátnokszerű fellobbanása. A Mikaliūnas-ügy, és annak magyar fordítás-
ban általunk most először közölt dokumentumai bepillantást engednek abba, hogy 
milyen volt a szovjet szocialista mikrokozmosz mögött rejtőző litván nemzeti valóság.    

*

Az iratok eredeti tagolásán és elrendezésén nem változtattunk. A Litvánia szovjet meg-
szállásának időszakában (1944–1991) keletkezett állambiztonsági dokumentáció, 
illet ve a Litván Kommunista Párt és a Komszomol központi szerveinek forrásanyaga 
döntően orosz nyelvű, kivéve a pártalapszervezetek és a Komszomol-alapszervezetek 
iratait, amelyek bilingvis vagy litván nyelvű okmányok. Ennek megfelelően az általunk 
közölt iratok közül a Vilniusi Kapsukas Állami Egyetem Komszomol Bizottságának 
jegyzőkönyveit csak litván nyelven jegyezték le,46 a KGB részéről a Litván KP Központi 
Bizottsága első titkárának küldött úgynevezett „különjelentések” ugyanakkor kivétel 
nélkül orosz nyelven keletkeztek. Az orosz nyelvű gépiratokat saját fordításunkban 
közöl jük, a litván nyelvű kézírásos jegyzőkönyveket azok orosz fordítása alapján ültet-
tük át magyarra. Az orosz nyelvű gépiratokban cirill betűs átírásban szereplő litván 
személy nevek (vezeték- és keresztnév) eredeti litván alakját nem minden esetben tud-

44  Burinskaitė, 2015, 65–71. A  Litvániában az 1956. október–novemberi megmozdulások miatt az 
ország felsőoktatási intézményeiben foganatosított retorziókat érdemes összehasonlítani a magyarországi 
egyetemi ifjúsággal szembeni megtorlás adataival. Erre részletesen lásd Vida, 2007, 45–48. 

45  Lásd a 4. sz. iratot. 
46  Lásd a 4. és 8. sz. iratot.
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tuk azonosítani, a bizonytalan kiolvasású személyneveket szögletes zárójelbe tettük. 
Ugyancsak szögletes zárójelbe tettünk olyan kiegészítő információkat, amelyek az iratok 
értelmezését segítik. A litván utcanevek és városrészek nevei – az orosz nyelvű iratokban 
is – kivétel nélkül birtokos esetben szerepelnek, az egyes számú birtokos esetben lévő 
szóalakot alanyesetben fordítottuk magyarra (például: Tauro helyett Tauras, Daukanto 
helyett Daukantas), ugyanakkor a könnyebb azonosíthatóság érdekében a többes szá-
mú utcaneveknél meghagytuk a birtokos esetben lévő ragozott alakot (például: Kele-
vių, Rasų). A dokumentumokból kirajzolódó történeti problematika megértése szem-
pontjából nem releváns személyek (mint például az egyetem portása) nevéhez nem 
írtunk lábjegyzetet. Ugyanígy jártunk el az egyetemi Komszomol-funkcionáriusok és 
– egy kivételtől eltekintve (Algirdas Endriukaitis) – az egyetemi hallgatók nevével kap-
csolatban is. Ezen utóbbi kategóriákba tartozó személyek életrajzi adatainak a felkuta-
tása lehetetlen feladatnak bizonyult, a nevük litván vagy orosz történelmi feldolgozá-
sokban, adatbázisokban, életrajzi lexikonokban sem bukkan fel. A dokumentumokra 
utólag kézírással rávezetett záradékokat, megjegyzéseket kurzívval jelöltük. 
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Források

1.

Kazimieras Liaudisnak,47 a KGB litvániai elnökének különjelentése  
Antanas Sniečkusnak,48 a Litván Kommunista Párt Központi Bizottsága 

titkárának a magyar forradalom által gerjesztett  
„ellenséges megnyilvánulásokról” a Litván SZSZK területén

(Vilnius, 1956. november 6.)

Orosz nyelvű gépelt másolat. LYA, f. K-41, ap. 1, b. 510, l. 335–341.

A Litván KP titkárának Szigorúan titkos
A. J. Sniečkus elvtársnak 4. sz. példány49

Különjelentés50

Az úgynevezett51 „mindenszentek” és „halottak napja” vallási ünnepek idején  
a lengyelországi és magyarországi események által gerjesztett  

ellenséges megnyilvánulásokról

A legutóbbi események kapcsán a köztársaságban az értelmiség és fiatalság, s különösen 
az egyetemi ifjúság körében felerősödtek a szovjetellenes nacionalista érzelmek és az 
ellenséges indulatok. 

1956. október 25-én a Vilniusi Állami Egyetem központi épületére a következő szöve-
get firkálták: „Litvánok! Litvánia a litvánoké! Orosz megszállók! Takarodjatok in-
nen!”. Ezen a napon52 a Vilniusi Állami Egyetem épületének falára írták azt is, hogy 
„Éljen a magyar forradalom!”.

47  Kazimieras Liaudis (1900–1989), litván származású szovjet politikus, pártfunkcionárius, 1953. októ-
ber 7-től 1954. március 27-ig a Litván SZSZK belügyminisztere, egyúttal a Litván KP KB másodtitkára, 
1954. március 27-től 1959. október 30-ig a litvániai KGB elnöke, 1956-tól vezérőrnagyi rangban. 

48  Antanas Sniečkus (1902–1974), litván származású szovjet politikus, pártfunkcionárius, 1940-től a halá-
láig, 1974-ig a Litván KP KB első titkára.

49  A lap felzetére kézírással felvezetve: „4/1–3529. sz. [19]57. VII. 31.”
50  A KGB belső frazeológiájában a „спецсообщение” („különjelentés” vagy „különleges jelentés”) termi-

nussal jelölték azokat a dokumentumokat, amelyeket a köztársasági KGB elnöke látott el a kézjegyével, 
és amelyek különösen fontos és kiemelt ügyekben a köztársasági kommunista párt első számú vezető-
jének soron kívüli és közvetlen tájékoztatását szolgálták. 

51  Sic!
52  Az orosz nyelvű eredetiben az a kifejezés szerepel, hogy „ezen a napon” („в этот же день”). Ez nyilván az 

ügyintéző vagy a gépírónő tévedése lehet, hiszen ezt a feliratot a diákok nem október 25-én, hanem 31-én 
festették fel az egyetem falára. Lásd erre a 3–4. és a 6. sz. iratokat. 
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1956. november 2-án a Vilniusi Állami Egyetem Čiurlionis utcai kollégiumának 
falára egy röplapot ragasztottak, melyen ez állt: „Éljen a magyar forradalom! Kövessük 
a magyarok példáját!”53

Október 27-én az ELFA gyár54 dolgozója, Zsolnyarovszkij a következőket mondta a 
mellette ülő hölgynek, Opovicsnak: „Az ünnep és a felvonulás idején ne menjen ki az 
utcára! Én sem megyek ki, már öreg vagyok. Úgy hallottam, hogy az ELFA-ban a mun-
kások ugyanolyan tüntetést akarnak szervezni, mint amilyen Poznańban volt. Lehet, 
hogy közéjük fognak lőni, de lehet, hogy náluk is lesznek fegyverek. Van egy egyezmé-
nyük a Lelija üzemmel,55 és azt mondják, hogy ha a Nagy Október idején nem sikerül, 
akkor május 1-jén fognak tüntetni.”

November 1-jén és 2-án a Vilniusi Állami Egyetem Történeti-Filológiai Karának 
ötödéves hallgatói, Liuda Paštukaitė (született: 1934-ben), Birutė Nikšytė (született: 
1933-ban), Danutė Mašalaitė (született: 1934-ben), mindannyian Komszomol-tagok, 
Vytautas Viliūnas (született: 1933-ban) és mások, szervezetten a Rasų temetőbe men-
tek, ahol megtisztították Basanavičius,56 Čiurlionis57 és mások sírját, amelyekre novem-
ber 2-án a saját maguk által készített koszorúkat helyezték, és a diákoktól gyűjtött pén-
zen vett mécseseket gyújtottak rajtuk. A koszorúk elhelyezése után Basanavičius sírja 
körül hatalmas tömeg alakult ki, amely főként hallgatókból állt, akik a burzsoá Litvánia 
himnuszát és nacionalista dalokat énekeltek.

Jellemző, hogy a diákokkal volt Jonas Dagys,58 az egyetem professzora is (apja 
kereszt neve: [Krištaponis], született: 1906-ban), aki a burzsoá himnusz éneklése alatt 
levette a sapkáját és békésen álldogált ott.

53  Vagyis két külön cselekményről van szó: október 31-én, mint később kiderült, négy diák egy feliratot 
festett az egyetem központi épületének a falára, november 2-án pedig ismeretlenek egy röplapot ragasz-
tottak az egyetemi kollégium falára közel ugyanazzal a szöveggel („Éljen a magyar forradalom!”). A má-
sodik cselekmény elkövetőinek a személye nem vált ismertté. 

54  1948–1949-ben Vilniusban épült elektrotechnikai gyár, amely sokáig titkos üzemként működött, mivel 
főleg a hadsereg számára gyártott híradástechnikai eszközöket. Az 1950-es évek második felében kezdte 
el a különféle rádiókészülékek, magnetofonok stb. gyártását a lakossági szükségletek kielégítésére. 

55  1947-ben alapított konfekció- és textilfeldolgozó üzem. 
56  Jonas Basanavičius (1851–1927) történész, néprajzkutató, publicista, a litván nemzeti ébredés egyik leg-

kiemelkedőbb alakja. 1879-ben a Litván Irodalmi Társaság, 1907-ben a Litván Tudományos Társaság 
egyik alapítója. 1905. december 4–5-én az ő kezdeményezésére hívták össze az I. Litván Kongresszust 
(Nagy Vilniusi Szejm) Vilniusban, amelynek az elnöki tisztét is ő töltötte be. Mivel a halálának dátuma 
(1927. február 16.) egybeesett a litván állam helyreállításáról határozó Litván Nemzeti Kiáltvány nap-
jával (1918. február 16.), a sírja a szovjet időkben zarándokhellyé és 1957-től a február 16-i napokon 
ille gális ünnepi megemlékezések helyszínévé alakult.

57  Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911) festő, zeneszerző, a litván nemzeti zeneművészet alapí-
tója, 1899 és 1907 között az első litván szimfonikus darabok (zenekari művek, kantáták stb.) szerzője. 
Megközelítőleg 200 zongoradarab és 300 festmény alkotója. A litván népdalkincs összegyűjtésének és 
feldolgozásának kezdeményezője.

58  Jonas Dagys (1906–1993) biológus, professzor, a biológiai tudományok doktora. 1940-től 1975-ig a 
Vilniusi Egyetem Növénytani Tanszékének vezetője, 1952-től 1982-ig a Litván Botanikai Egyesület 
elnö ke, 1956-tól a Litván Tudományos Akadémia levelező tagja. 
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November 2-án körülbelül 23.00 órakor ez a tömeg elhagyta a temetőt és a város 
felé vette az útját, miközben annak tagjai végig nacionalista dalokat énekeltek. A töme-
get a Daukša utcában a rendőri erők feloszlatták.

Ebben a tömegben a nacionalista megnyilvánulásaival különös feltűnést keltett a 
Vilniusi Állami Egyetem Jogi Karának két harmadéves hallgatója, Algirdas Endriukaitis 
(apja keresztneve: Juozas, született: 1936-ban)59 és Algimantas Gudelevičius (apja kereszt-
neve: Juozas, született: 1937-ben), mindketten a Komszomol tagjai.

Endriukaitis, aki a tömeg élén állt, folyton azt kiabálta, hogy: „Énekeljetek! Menjen 
a tömeg az utca közepén és énekeljetek!”. Ebben aktívan segítette őt Gudelevičius.

Ebben a tömegben voltak a Vilniusi Állami Egyetem Történeti-Filológiai Karának 
diákjai is, Vytautas Viliūnas (apja keresztneve: Boleslavas), Boleslavas Dačiulis, Vincas 
Belickas, Antanas Judėnas, Laimutis Barkauskas és mások, akik szintén szovjetellenes 
dalokat énekeltek, és demonstratív módon próbáltak előremenni Vilnius utcáin. 

A vallási ünnepek idején zajlott kaunasi eseményekről külön jelentettem önnek.60 
A kaunasi temetőben lezajlott demonstráció legaktívabb résztvevőit letartóztattuk:

1) Algimantas Virbalis, apja keresztneve: Juozas, 1934-ben született, a Kaunasi 
Peda gógiai Főiskola negyedéves hallgatója.

2) Jonas Budravičius, apja keresztneve: Jonas, 1925-ben született.
3) Juozas Starkauskas, apja keresztneve: Juozas, 1937-ben született, nem dolgozik 

sehol.
4) Grigorij Grigorjevics Peskunovas,61 1927-ben született.

Az utóbbi 2-3 napban a részünkre érkező operatív adatok és szóbeli információk alapján 
arra lehet számítani, hogy november 7-én és 8-án Vilniusban és Kaunasban a nacionalis-
ták és más ellenséges elemek ellenséges támadásokat és megmozdulásokat szerveznek.

November 4-én a Vilniusi Állami Egyetem diákja, Algimantas Petkūnas (apja kereszt-
neve: Jonas) azt mondta Veronika Volkienė-Petkūnaitėnek (apja keresztneve: Vincas), 

59  Algirdas Endriukaitis (1936–) jogász, politikus, 1954-től 1957-ig a Vilniusi Egyetem hallgatója. 1957. 
február 14-én letartóztatták, és a Litván SZSZK Legfelső Bíróságának 1957. május 8-án hozott ítélete 
alapján 6 év kényszermunkára ítélték. 1990. március 11-én a Litván Függetlenségi Nyilatkozat egyik 
aláírója, 1990–1991-ben a Litván SZSZK Legfelső Tanácsának tagja, 1991-től 1996-ig a független Lit-
vánia Parlamentjének képviselője. 

60  Liaudis 1956. november 15-én 4/900. titk. szám alatt jelentett Sniečkusnak a november 2-i kaunasi 
eseményekről. A jelentés megtalálható: LYA, f. K-41, ap. 1, b. 509, l. 163–165atv.

61  Sic! Az orosz nyelvű gépiratban a litván alakú vezetéknév mellett egy orosz eredetű keresztnév és apai 
név szerepel. Nem kizárt, hogy az illető orosz származású volt, és Grigorij Peszkunovnak hívták. Litvánia 
területére a 17. századtól több hullámban telepedtek be orosz ortodoxok, főként úgynevezett „ószertar-
tásúak” („старообрядцы”). 1923. évi adatok alapján mintegy 32 000 ószertartású (a kicsivel több mint 
2 milliós összlakosság 1,6%-a) és 23 000 fő, a Moszkvai Patriarchátus joghatóságát elismerő orosz orto-
dox (az összlakosság 1,1%-a) élt Litvániában. Erre lásd Potasenko, 2010, 36. Ez a mélyen vallásos réteg 
elkülönült az 1944–1945 után az ipartelepítés révén Litvánia nagyvárosaiba költöztetett, orosz szárma-
zású, s nagyrészt ateista és szociológiailag döntően a munkássághoz tartozó lakosságtól. Ezzel együtt 
Alekszij (1889–1959) vilniusi és litvániai ortodox püspök (1955-től 1957-ig, majd 1957-től 1959-ig 
érsek) attól tartott, hogy a „magyarországi események” nacionalista indulatokat váltanak ki a litván lakos-
ságból, amely negatívan befolyásolja az ortodox hívek életét. Erre lásd Laukaitytė, 2003, 116.
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hogy a vilniusi egyetem diákjai a burzsoá Litvánia zászlajából többet maguknál tarta-
nak, amelyeket a november 7-i felvonuláson fel akarnak majd emelni, akkor, amikor a 
tömeg elhalad a kormányzati tribün előtt.

A Vilniusi Állami Egyetem Történeti-Filológiai Karának hallgatója, Jagminas azt 
tervezi, hogy november 7-én, a demonstráció ideje alatt egy követ dob a tribünre.

November 2-án a Vilniusi Állami Egyetem hallgatója, [Puršėnas] egy anonim leve-
let kapott, amit Vilniusban adtak fel, és amelyben a következők álltak: „Egységesek le-
szünk, bátrak és határozottak! Most, amikor Európa népe felkelt, és harcot indított a 
kommunista uralom ellen, ideje nekünk, litvánoknak is felkelnünk és megalkuvást nem 
tűrve harcolni a fennálló rend ellen. Egy percet se késs, írj minél több ilyen levelet, és 
küldd el a Vilniusban élő harcostársaidnak!”

November 3-án a vilniusi 1. számú középiskolában, a Nagy Októberi Forradalom 
39. évfordulójának szentelt ünnepi est után, az iskolai énekkar tagjainak egy csoportja 
a színpadi függöny mögött tovább folytatta az éneklést, és néhány népdal eléneklése 
után elkezdte énekelni a burzsoá Litvánia himnuszát. A középiskola tanára, Petrulenis, 
odament, és megszakította az éneklésüket.

November 4-ről 5-re virradó éjszaka, a Muziejus utcában lévő élelmiszerkioszk falán 
egy röplapot találtak, amely a szovjethatalom elleni küzdelemre szólított fel: „Üssed, 
lógasd fel, ne hagyd élve a kutyákat! Itt az idő, hogy végezzünk az ördögfajzatokkal!”

Ezen a napon, Naujoji Vilnia városában, a Daukantas utcában a vasútállomás mel-
lett három szovjetellenes tartalmú röplapot találtak, amelyekre lengyel nyelven a követ-
kezőket írták: „Halál a bolsevikokra! Kelj fel nép, eleget aludtál! Ki a bolsevikokkal a 
földünkről!”

Ez év november 6-án a Vilniusi Állami Egyetem Tauras utcai kollégiumában a 
338. számú szoba ajtajára ceruzával a következő szöveget írták: „El a kezekkel Magyar-
országtól!”

Ezen a napon olyan információk birtokába jutottunk, melyek szerint a vilniusi egye-
tem diákjai nem akarnak részt venni a november 7-i ünnepségen. A diákok egy része 
már haza is utazott az ünnepekre, azok pedig, akik itt maradtak, mint például Mizeraitė 
és mások, bár részt fognak venni a felvonuláson, arra számítanak, hogy lesz valamilyen 
rendbontás, amelyhez maguk is csatlakozhatnak.

November 6-án operatív úton olyan információk birtokába jutottunk, melyek sze-
rint Steponavičius püspök62 Vilniusban meglátogatta az ismerősét,63 akinek a nevét 
nem sikerült kiderítenünk, és aki elmondta neki, hogy a diákok nem fognak részt venni 

62  Julijonas Steponavičius (1911–1991) katolikus főméltóság, 1955. szeptember 11-től a panevežysi egy-
házmegye vikáriusa, 1958-tól 1961-ig a Panevežysi Püspökség és a Vilniusi Érsekség apostoli kormány-
zója. 1961-ben a szovjet hatóságok letartóztatták és a Litván SZSZK legészakabban fekvő városába, 
Žagarėbe kényszerítették száműzetésbe, ahonnan csak a peresztrojka idején, 1988. október 21-én térhe-
tett vissza Vilniusba. 1989. március 10-től a haláláig, 1991. június 18-ig vilniusi érsek. A litván katolikus 
egyház helyzetére 1956-ban részletesen lásd Streikus, 2010, 114–130.

63  Az orosz gépiratban az szerepel, hogy „епискор Степонавичюс в городе Вильнюс, посетил его 
знакомый”, ami nyelvtanilag hibás, mert mind a püspök neve, mind az „ismerőse” szó alanyesetben van, 
s legalább az egyiknek tárgyesetben kellene lennie. Emiatt nem derül ki a mondatból, hogy a püspök 
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az ünnepi demonstráción. Ha mégis ott lesznek a Sztálin sugárúton szervezett felvonu-
láson, akkor egy felkelést fognak kirobbantani. Steponavičius ehhez hozzáfűzte: „A diá-
kok manapság progresszívek, nincs mitől félnünk.”

Ugyanígy operatív úton derítettük ki, hogy a vilniusi 1. számú középiskola 11. évfolya-
mos tanulója, Jolanta Eidrigievičiūtė (született: 1939-ben) annak a dalnak a szövegét 
tanulja, amit az egyik osztálytársa írt, hogy azt énekeljék az ünnepi demonstráció ide-
jén. Kijelentette még, hogy amikor a tribünről elhangzik az a felkiáltás, hogy „Éljen a 
szovjet fiatalság!”, akkor arra semmit nem fognak válaszolni.

1955-ben Jolanta Eidrigievičiūtėt és fiútestvérét, Romast, mint szovjetellenes ifjúsági 
csoport tagjait, egyszer már kihallgattuk, majd elengedtük.

A Litván SZSZK Építőanyag-ipari Minisztériumának geológus mérnöke, D. K. Užpa-
lis az öccsétől, Vytautastól, aki a Művészeti Főiskola hallgatója, azt hallotta, hogy a filo-
lógushallgatók, valamint a Zenei Konzervatórium és a Művészeti Főiskola diákjai arra 
készülnek, hogy megszakítsák a november 7-i demonstrációt.

Ezek a diákok arra készülnek, hogy az egyik mellékutcából rárontanak az ünneplőkre, 
és megzavarják a demonstráció rendjét. A Művészeti Főiskola egyes diákjai olyan pecsé-
telőket készítettek, amelyeken szovjetellenes jelszavak vannak, és azokat a főiskola falára 
fogják majd rápecsételni.

[…]64 November 5-én a kaunasi 2. számú kórház orvosa, Steponaitė más orvosokkal 
beszélgetve kijelentette, hogy az Októberi Szocialista Forradalom évfordulóján egyes 
Amerikából visszatért személyek tüntetést akarnak szervezni, hogy elérjék, hogy biztosít-
sanak számukra lakást és munkát, és teremtsék meg számukra a normális életfeltételeket.

November 5-én Panevežysben ismeretlen tettesek szétverték a katonai parancsnok-
ság és a tiszti ház hirdetőtábláit. […]65

Intézkedéseket hoztunk a tudomásunkra jutott információk újbóli ellenőrzése és az 
ellenséges megnyilvánulások megakadályozása érdekében.

Litván SZSZK Minisztertanácsa K[azimieras] Liaudis
Állambiztonsági Bizottságának elnöke vezérőrnagy66

1956. november 6.
4/1/3286. sz.

látogatta meg az ismerősét, vagy az ismerőse látogatta meg a püspököt. Mi a kontextus alapján az előbbit 
valószínűsítjük.

64  Innen hiányzik egy rész a dokumentumból. 
65  Innen hiányzik egy rész a dokumentumból. 
66  A lap alján a következő kézírásos bejegyzés olvasható: „Tájékoztatásképpen. Az 1. számú példányt Liaudis 

elvtárs személyesen adta át Sniečkus elvtárasnak, a Litván KP KB titkárának. P. Kolgovas kapitány. Litván 
SZSZK Minisztertanácsa Állambiztonsági Bizottsága 4. Parancsnoksága 1. Főosztálya 2. Osztályának 
parancsnoka.” 
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2 példányban:
1. – a címzettnek
2. – az irattárba
Ügyintéző: Kolgovas
Elküldte: Belova
A piszkozatot megsemmisítettük P. Kolgovas

2.
Kazimieras Liaudisnak, a KGB litvániai elnökének különjelentése  

Antanas Sniečkusnak, a Litván Kommunista Párt  
Központi Bizottsága titkárának a Vilniusi Állami Egyetem kollégiuma 

ügyeleti naplójának elkobzásáról

(Vilnius, 1956. november 21.)
Orosz nyelvű gépelt másolat. LYA, f. K-41, ap. 1, b. 509, l. 238–239atv.

A Litván KP titkárának Másolat
A. J. Sniečkus elvtársnak Szigorúan titkos

2. sz. példány

Különjelentés

November 19-én a KGB elkobozta a Vilniusi Kapsukas Állami Egyetem67 Čiurlionis utca 
23. szám alatti kollégiumának ügyeleti naplóját, amelybe az alábbi bejegyzést írták:

„Diáktársak! Ha átlapozzátok ezt a füzetet, rögtön szemet kell szúrnia nektek, fiata-
loknak, a diákságnak, vagyis népünk legszebb virágának, hogy milyen tisztátalan eszmék 
vannak benne az életről, a bajtársiasságról és a barátságról. Diáktársak! Most, amikor 
hazánk sírva fakad és a megszállók bakancsa alatt nyög, amikor a fivéreink és nővéreink, 
a szüleink és ismerőseink Szibéria sztyeppéin szenvednek,68 nincs itt az ideje a különféle 
disznóságoknak. Felkelt a magyar nép. »Dicsőség a szabadságért küzdőknek!« Nem 
fojtották el magasztos küzdelmüket, hanem éppen ellenkezőleg, az még jobban felrázta 

67  A  vilniusi egyetem Litvánia legrégibb felsőoktatási intézménye. 1578-ban alapította Báthory István 
(1533–1586) erdélyi fejedelem (1571-től 1586-ig), lengyel király és litván nagyfejedelem (1576-tól 
1586-ig). 1944. november 13-tól a hivatalos neve Vilniusi Állami Egyetem volt, 1955. április 8-án vette 
fel Vincas Mickievičius-Kapsukas litván kommunista forradalmár (1880–1935) nevét.

68  A második világháború után a Litván SZSZK területéről 1945-től 1953-ig összesen kilenc hullámban 
deportáltak Szibériába és Közép-Ázsiába litván nemzetiségű személyeket. A  legnagyobb kontingenst, 
mintegy 40 000 főt, az 1948 májusában végrehajtott, ún. „Tavasz” művelet keretében hurcolták a Szov-
jetunió Urálon túli belső területeire. A legújabb történeti kutatások szerint több mint 130 000 litvánt 
depor táltak vagy telepítettek ki Litvániából. Erre részletesen lásd Anušauskas, 2015, 253–269. 
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a világot, különösen a haladó fiatalságot, amelynek át kell alakítania, amelynek köteles-
sége (ezek a szavak alá vannak húzva)69 átalakítani az életet. 

Diáktársak! Egyesüljetek és gyűjtsétek erőiteket, tápláljátok a gyűlöletet a megszál-
lóitok iránt, készüljetek a végső küzdelemre. Kötelességünk harcolni, harcolni és még 
tovább harcolni!

Mi fogunk győzni. A mi ügyünk igaz ügy. Velünk van az egész világ haladó közvéle-
ménye. Fiatalság! Készülj fel, egyesülj és gyűjtsd az erőidet!”

Ehhez a bejegyzéshez megjegyzést írt valaki: „Aki ezt ide írta, igazi férfi. Sok rusz-
kit70 fel fogunk még akasztani a lámpavasra, ahogy azt Magyarországon tették.”

Intézkedést tettünk annak érdekében, hogy kiderítsük a bejegyzések szerzőinek sze-
mélyét. Az eredményekről a későbbiekben jelentünk.

Litván SZSZK Minisztertanácsa K[azimieras] Liaudis
Állambiztonsági Bizottságának elnöke vezérőrnagy

1956. november 21.
4/911/titk. sz.

2 példányban:
1 – a címzettnek
2 – irattárba
Ügyintéző: Kapusztyin
Aktaszám: 1341.
Gépelte: Racskova [19]56. XI. 19.
A piszkozatot megsemmisítettük P. Kolgovas

3.
Kazimieras Liaudisnak, a KGB litvániai elnökének különjelentése  

Antanas Sniečkusnak, a Litván Kommunista Párt  
Központi Bizottsága titkárának az „Éljen a magyar forradalom!” szöveg 

felfestéséről a Vilniusi Egyetem központi épületének falára
(Vilnius, 1956. november 24.)71

Orosz nyelvű gépelt másolat. LYA, f. K-41, ap. 1, b. 509, l. 176–178atv.

69  Sic!
70  Az orosz gépiratban az oroszoknak a keleti szláv nyelvekben, az ukránban és beloruszban használt gúny-

neve, a „kacap” („кацап”) szerepel.  
71  A dokumentum szkennelt másolatát közzétették a Litvániai Különleges Levéltár nyilvános adatbázisában: 

http://www.kgbveikla.lt/docs/download/1725.
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Litván KP titkárának Másolat
A. J. Sniečkus elvtársnak Szigorúan titkos

2. sz. példány
Különjelentés

Az 1956. november 22-i 4/914.titk. számú jelentés72 kiegészítéséül

1956. október 31-én, vagyis éppen akkor, amikor tort ült a magyarországi reakció, a 
Vilniusi Állami Egyetem központi épületének egy jól látható helyére valakik felírták, 
hogy „Éljen a magyar forradalom!”.73

Intézkedtünk, és kiderítettük, hogy ezt a Vilniusi Állami Egyetem Jogi Karának 
első évfolyamos hallgatója, Vidmantas Mikaliūnas (apja keresztneve Pranas, született: 
1934-ben a Litván SZSZK Radviliškis városában, litván nemzetiségű, munkáscsalád-
ból származik, Komszomol-tag) követte el, az ugyanezen a karon és évfolyamon tanuló 
Rimantas Sabotaitisszal (apja keresztneve: Leonas, 1937-ben született a Litván SZSZK 
Jurbarkasi körzetének Raudonė falujában, litván nemzetiségű, munkáscsaládból szár-
mazik, Komszomol-tag) és Valentinas Vaitekaitisszal (apja keresztneve: Vladas, 1937-ben 
született a Litván SZSZK Kudirkos Naumiestis városában, litván nemzetiségű, mun-
káscsaládból származik, Komszomol-tag) együtt.

A fentebbi diákokat kihallgattuk, és ennek során beismerték, hogy ők festették fel a 
szovjetellenes feliratot. A nyomozás során kiderítettük, hogy abból a célból tették ezt, 
hogy kifejezzék az együttérzésüket a magyar ellenforradalmárokkal, cselekményüket 
előre megtervezték.

Ennek kezdeményezője és szervezője Mikaliūnas volt, aki a kihallgatása során a kö-
vetkezőket mondta: „A feliratot személyesen én írtam fel a falra, 1956. október 31-én, 
körülbelül 22.30-kor. A szöveget tintával írtuk litván nyelven, s egy ecsettel festettük 
fel. A felirat hossza körülbelül 2 vagy 3 méter lehetett, a betűk nagysága 15-20 centiméter. 
Amikor én a falra írtam a szöveget, Sabotaitis és Vaitekaitis kétoldalt álltak, és arra 
ügyeltek, hogy ezt senki ne vegye észre. Én kezdeményeztem, hogy írjunk ki egy szovjet-
ellenes tartalmú szöveget az egyetem falára, ezt elmondtam Sabotaitisnak és Vatekaitis-
nak, akik egyetértettek velem. A tintát és az ecsetet én vettem a boltban.”

A szöveg felírásával kapcsolatban azt vallotta, hogy azt nacionalista meggyőződés-
ből tette, állítása szerint azért, mert helytelenül értelmezte a szovjet valóságot a diákok 
körében uralkodó egészségtelen politikai légkör miatt. 

Az egyik társtettes74 a következőket vallotta: „A szöveget Mikaliūnas írta fel a falra 
kettőnk, én és Vaitekaitis közreműködésével. Így akartuk kifejezni az együttérzésünket 
azokkal a személyekkel, akik végrehajtották a puccsot Magyarországon. A feladatot a 
következőképpen osztottuk meg egymás között: nekem kellett figyelnem, hogy senki 

72  Nem találtuk meg. 
73  Litvánul: „Tegyvuoja Vengrijos revolucija!”
74  Vagyis Sabotaitis. 
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ne vegyen észre bennünket a Kutuzov tér75 felől, Vaitekaitis pedig az ellenkező irányból, 
vagyis a Gorkij utca76 felől figyelt, míg Mikaliūnas felírta a falra a szöveget.”

A másik társtettes, Vaitekaitis, egy Komszomol-szervezet titkára. A kihallgatása so-
rán a következőket vallotta: „Sabotaitis Mikaliūnas szobájába hívott, ahol Mikaliūnas 
elmondta, hogy szeretne felfesteni az egyetem falára egy szöveget, úgy mondta, hogy a 
magyar forradalommal való együttérzésből. Én és Sabotaitis kifejeztük aggodalmunkat, 
de Mikaliūnas megnyugtatott bennünket, így beleegyeztünk.”

Azonkívül Mikaliūnas, Sabotaitis és Vaitekaitis 1956. november 2-án, az úgyneve-
zett „halottak napi” vallási ünnep alkalmából ellátogattak a Rasų temetőbe, ahol ők is 
nacionalista dalokat és a burzsoá Litvánia nemzeti himnuszát énekelték.

Mivel Mikaliūnas, Sabotaitis és Vaitekaitis hozzánk közel álló társadalmi közegből 
származik, nem vontuk őket büntetőeljárás alá, hanem megelőző intézkedéseket foga-
natosítottunk velük szemben.

Annak érdekében, hogy a jövőben megakadályozzuk a fiatalság részéről a hasonló na-
cionalista kihágásokat, célszerűnek ítéljük a fentebbi diákok kizárását az egyetemről, és a 
Litván SZSZK katonai biztosának, Macijauskas vezérőrnagy77 elvtársnak az utasítását 
arra vonatkozólag, hogy hívják be őket tényleges katonai szolgálatra a szovjet hadseregbe.

Erről az Ön döntése végett jelentek.

Litván SZSZK Minisztertanácsa K[azimieras] Liaudis
Állambiztonsági Bizottságának elnöke vezérőrnagy

1956. november 24.
4/920/titk. sz.

2 példányban:
1 – a címzettnek
2 – irattárba
Ügyintéző: Kapusztyin
Elküldte: Belova
Aktaszám: 1468. [19]56. XI. 23.
A piszkozatot megsemmisítettük P. Kolgovas

75  A szovjet időkben a Vilniusi Egyetem melletti teret nevezték Kutuzov térnek. Jelenleg Daukantas tér 
(Daukanto aikštė). Mivel az egykori cári főkormányzósági palotában rendezkedett be 1995-től a litván 
köztársasági elnök rezidenciája, „Köztársaság tér” néven is emlegetik. 

76  1945-től 1987-ig a litván főváros történelmi központjának egyik legimpozánsabb utcáját, a történelmi 
Pilis utcát (Pilies gatvė) nevezték így. 

77  Jonas (Ivan Ivanovics) Macijauskas (1900–1981) 1946-tól 1958-ig a Szovjetunió Legfelső Tanácsának a 
tagja, 1949-től 1961-ig a Litván Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, 1950-től 1962-ig az 
LSZSZK Minisztertanácsának katonai biztosa. 1944-től vezérőrnagy. 
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4.
A Vilniusi Állami Egyetem Komszomol Bizottsága  

ülésének jegyzőkönyve Vidmantas Mikaliūnas, Rimantas Sabotaitis  
és Valentinas Vaitekaitis kizárásáról a Komszomolból

(Vilnius, 1956. december 3.)

Litván nyelvű kézírásos eredeti.78 LYA, f. 16587, ap. 1, b. 18, l. 82–87.

A Vilniusi Állami Egyetem Komszomol Bizottsága 5. számú ülésének jegyzőkönyve

Részt vesz: a Komszomol Bizottság 11 tagja és a Komszomol kari titkárai

Napirend: 
1) Személyi ügyek és az azokról hozott határozatok.

Megvitatták:
A  Jogi Kar elsőéves hallgatóinak, Sabotaitisnek, Vaitekaitisnek és Mikaliūnasnak a 
szovjetellenes cselekedetét.79

Hozzászóltak:
Vaitekaitis: Október 31-én Sabotaitisszel és Mikaliūnasszal együtt szovjetellenes lózun-
got írtunk fel az egyetem falára, november 2-án pedig mi is ott voltunk a temetőben. 
Mind a lózung felírását, mind a temetői megmozduláson való részvételt Mikaliūnas 
szervezte. Október 31-én mindhárman a központi épülethez mentünk, és felírtuk a 
falá ra, hogy „Éljen a magyar forradalom!”. A temetőbe késve érkeztünk, de még részt 
vehettünk a közös éneklésben. Ennek nem volt politikai célzata, csak botrányt akar-
tunk kelteni az egyetemen.
Slesoriūnas: Mikor tettétek ezt?
[Vaitekaitis]:80 Este 21.00 órakor.
Kazbaras: Belegondoltál-e abba, hogy mit teszel, és ennek milyen következményei le-
hetnek?
[Vaitekaitis]: Nem akartam gyávának81 tűnni a többiek szemében, nem gondolkodtam 
előre, nem gondoltam semmire.
Kazbaras: Tudtad, hogy tilos, amit tesztek?

78  Litvánról oroszra fordította: Rimantas Zagreckas. A magyar fordítás az orosz nyelvű változat alapján 
készült.

79  Az előzményekre lásd a 3. sz. iratot. 
80  A válaszokat az eredeti jegyzőkönyv csak egy kötőjellel vezeti fel a kérdés vége után. Itt és a későbbiekben 

is szögletes zárójelben tüntettük fel a válaszoló személy nevét.
81  A litván nyelvű eredetiben a „kvailys” főnév szerepel, ami szó szerint „ostobát” jelent. A szövegkontextus 

alapján azonban sokkal jobban illik ide a „gyáva” szó.
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[Vaitekaitis]: Tudtam, de nem akartam gyávának tűnni.
Kazbaras: Mielőtt belevágtál, miért nem gondoltál bele, hogy mi vár rád? 
[Vaitekaitis]: Könnyelmű voltam.
Kazbaras: Politikai bűnt követtetek el.
Slesoriūnas: Korábban barátok voltatok Mikaliūnasszal?
[Vaitekaitis]: Akkor ismerkedtünk meg, amikor a többiek elmentek a kolhozba dolgoz-
ni. Beszélgettünk vele a személyi kultusz tagadásáról, nemzeti kérdésekről.
Kazbaras: Mindannyian hallgattátok az Amerika Hangját? 
[Vaitekaitis]: Hallgattuk, én hoztam a saját, Riga 10 típusú rádiókészülékemet. 
Kazbaras: Hogyan értékeled a viselkedésedet?
[Vaitekaitis]: Ez a viselkedés nem egyeztethető össze a Komszomol-tagsággal. Összessé-
gében véve helyesen cselekedett a kar bürója.
Šopauskas: Ki hallgatta még ezeket a rádióadásokat?
[Vaitekaitis]: Žeimys, Valodzka és mások.
Makštutitė: Miért éppen Sabotaitist hívtátok el, és miért nem Žeimyst vagy mást?82

Slesoriūnas: Miért gondoljátok, hogy helyesen cselekedtetek?
[Vaitekaitis]: Nem, én helytelenül cselekedtem.
Kazbaras: Hol dolgoznak a szüleid?
[Vaitekaitis]: Az apám állami üzemben dolgozik.
Bernatavičius: Ismertetek-e valakit a naumiestisi illegális szervezet83 tagjai közül? 
[Vaitekaitis]: Igen, ismertem őket. 

A Jogi Kar bürója a Komszomol soraiból való kizárása mellett döntött.

Határozat: 
Szovjetellenes magatartása miatt Vaitekaitis elvtársat kizárjuk a Komszomol soraiból.

Megvitatták: 
Sabotaitis elvtárs szovjetellenes cselekedete. 

Sabotaitis: Amikor bemondták [a rádióban – S. A.], hogy Magyarországon forradalom 
van, Mikaliūnas azt javasolta, hogy írjunk ki valamit a falra. Kimentünk, és felírtuk a 
szöveget. Mikaliūnas írta fel, mi Vaitekaitisszel figyeltünk.
Belinis: Mit csináltatok volna, ha valaki észrevett volna benneteket?
[Sabotaitis]: Elrejtőztünk volna. 
Kazbaras: Mi volt a célotok ezzel? 
[Sabotaitis]: Nem volt semmilyen célunk. Megkért bennünket [Mikaliūnas – S. A.], 
ezért figyeltünk. Botrányt akartunk kelteni. 

82  Az esetleges választ nem tartalmazza a jegyzőkönyv.
83  Ezzel az „illegális szervezettel” kapcsolatban közelebbi adatra vagy információra nem bukkantunk. Ber-

natavičius nyilván azért tette fel ezt a kérdést éppen Vaitekaitisnek, mert utóbbi Kudirkos Naumiestis 
városában született. 
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Kazbaras: Tudtátok, hogy ez egy államellenes lózung?
[Sabotaitis]: Nem, erre nem gondoltunk.
Šopauskas: Te magad is hallgattad a rádiót?
[Sabotaitis]: Egy alkalommal hallgattam Vaitekaitisszel, Valodzkával és Tamošiūnas- 
szal közösen.
Kazbaras: Hallottátok, hogy arra tanítanak benneteket, hogyan kell ilyen lózungokat 
kiírni?
[Sabotaitis]: Nem.
Kazbaras: Miért nem engedtetek ilyenkor más diákokat a szobátokba?
[Sabotaitis]: Nem akartuk.
Kazbaras: Miért tettétek ezt?
[Sabotaitis]: Semmilyen célom nem volt ezzel, nem akartam gyávának84 tűnni, és hall-
gattam a barátomra.
Kazbaras: Miért nem mondtátok el a Komszomol-szervezetnek, hogy mire készültök?
[Sabotaitis]: Úgy gondoltam, megleszünk anélkül is.
Belinis: Mikor jött rá erre az állambiztonság?
[Sabotaitis]: November 28-án.85

Makštutitė: Miért mentetek a temetőbe?
[Sabotaitis]: Izgalmas volt. Az egész szoba odament: Valodzka, Žeimys, Dubaras, Butkus.
Kazbaras: Mit csináltatok a temetőben? 
[Sabotaitis]: Késve érkeztünk. Énekeltünk és szervezetten tértünk vissza, egyesek elvál-
tak tőlünk a kollégium irányába.
Belinis: Miért vágtátok ki a betűket az újságból?
[Sabotaitis]: Erről semmit nem tudok.
Kazbaras: Hogyan értékeled a tettedet?
[Sabotaitis]: Ez nem egyeztethető össze a Komszomol-tagsággal.

Határozat: 
Jóváhagyjuk a kar bürójának döntését, és kizárjuk Sabotaitis elvtársat a Komszomol 
soraiból.

Megvitatták:
Mikaliūnas szovjetellenes cselekedetét.

Mikaliūnas: Vilniusban ismerkedtem meg Sabotaitisszel és Vaitekaitisszel. Külföldi 
rádió adókat hallgattunk, vitatkoztunk. Amikor a magyarországi események zajlottak, 
azt javasoltam Sabotaitisnek és Vaitekaitisnek, hogy írjunk fel valahova egy felhívást. 
Nagy hibát követtem el ezzel, és kész vagyok azt helyrehozni.

84  Lásd az előző lábjegyzetet. 
85  Erre Sabotaitis nyilván rosszul emlékezett vissza, hiszen egyrészt Mikaliūnas kollégiumi szobáját már 

november 21-én átkutatta a KGB (lásd erre a 9. sz. iratot), másrészt Liaudis már november 24-én arról 
jelentett Sniečkusnak, hogy kihallgatták Mikaliūnast, Sabotaitist és Vaitekaitist (lásd erre a 3. sz. iratot).
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Kazbaras: Mi volt a célotok ezzel?
[Mikaliūnas]: Izgalmas volt este odamenni és felírni ezt a falra.
Kazbaras: Tudtad, hogy ez egy politikai bűncselekmény?
[Mikaliūnas]: Azt hittük, hogy nem fognak elkapni minket.
Kazbaras: Volt olyan, aki nem ment veletek?
[Mikaliūnas]: Japertas.
Šopauskas: Ki javasolta, hogy hallgassatok [külföldi – S. A.] rádiót?
[Mikaliūnas]: Hoztunk egy rádiókészüléket és hallgattuk.
Pajeda: Milyen következtetésre jutottatok rádióhallgatás közben?
[Mikaliūnas]: Követni kell Magyarország példáját.
Bernatavičius: Hol végezted a középiskolát?
[Mikaliūnas]: Radviliškisben.
Slesoriūnas: Miért mentetek a temetőbe?
[Mikaliūnas]: Nem emlékszem.
Kazbaras: Elgondolkodtatok azon, hogy mit tettetek? 
[Mikaliūnas]: Úgy gondolom, hogy rosszat.
Šopauskas: Ki adott utasítást?
[Mikaliūnas]: Nekem senki, én vagyok a kezdeményező.

Határozat:
Jóváhagyjuk a kar bürójának döntését és kizárjuk a Komszomol soraiból. […]86

 R. Kazbaras
 titkár
 Vilniusi Állami Egyetem Komszomol Bizottsága

86  A jegyzőkönyv következő napirendi pontja a vilniusi Sportklub Ünnepi termében 1956. december 1-jén 
megtörtént botrány megvitatása. Nem közöljük. 
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5.
Kazimieras Liaudisnak, a KGB litvániai elnökének különjelentése  

Antanas Sniečkusnak, a Litván Kommunista Párt  
Központi Bizottsága titkárának a Vilniusi Állami Egyetem diákságának 

szimpátiamegnyilvánulásairól az egyetemről kizárt Vidmantas Mikaliūnas, 
Rimantas Sabotaitis és Valentinas Vaitekaitis mellett

(Vilnius, 1956. december 7.)

Orosz nyelvű gépelt másolat. LYA, f. K-41, ap. 1, b. 509, l. 240–241atv.87

Litván KP titkárának Másolat
A. J. Sniečkus elvtársnak Szigorúan titkos

2. sz. példány

Különjelentés

1956. december 1-jén a Vilniusi Kapsukas Állami Egyetem Jogi és Történeti-Filológiai 
Karának hirdetőtábláin két, írógéppel írt röplapot találtunk, amelyek az alábbi szöveget 
tartalmazták: „Figyelem! Minden diáknak! Hétfőn (1956. december 3-án) pontban reg-
gel 9 órakor ne az előadótermekben, hanem a központi épület udvarán gyülekezzetek! 
Arra fogjuk kérni a rektorátust, hogy ne zárják ki három diáktársunkat az egyetemről.”

Ezenkívül, titkosszolgálati úton olyan információk birtokába jutottunk, melyek sze-
rint december 3-án a Történeti-Filológiai Kar diákjai egy „tiltakozó gyűlést” szeretné-
nek szervezni, Mikaliūnas, Sabotaitis és Vaitekaitis egyetemről való kizárása ellen, ők 
voltak, akik október 30-án88 szovjetellenes szöveget festettek fel az egyetem központi 
épületének falára.

Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a felsőoktatási intézmények hallgatóinak 
megmozdulásait, december 1-jén és 2-án a KGB részéről számos diákot berendeltünk 
és kihallgattunk, hogy kiderítsük, kik voltak a kezdeményezői ennek az akciónak.

December 3-án reggel a KGB egységei, az egyetem pártszervezetének tagjai és a rend-
őri erők közösen felvonultak az egyetemre. A diákok december 3-ra tervezett megmoz-
dulását így nem tartották meg.

87  A dokumentum szkennelt másolatát közzétették a Litvániai Különleges Levéltár nyilvános adatbázisában: 
http://www.kgbveikla.lt/docs/download/17257.

88  Az összes többi dokumentumban az október 31-i dátum szerepel. Lásd például a 3. és 4. sz. iratot. 
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A fent említett röplapok szerzőjének személye után még tovább nyomozunk.89

Litván SZSZK Minisztertanácsa (K[azimieras] Liaudis)
Állambiztonsági Bizottság elnöke vezérőrnagy

1956. december 7. Hiteles:
4/968/titk. sz.  P. Kolgovas kapitány
 Parancsnok
2 példányban: KGB 4. Főparancsnokság
1 – a címzettnek
2 – irattárba, a 18. tételszámhoz
Ügyintéző: Kolgovas
Elküldte: Belova
[19]56. XII. 4.
A piszkozatot megsemmisítettük P. Kolgovas

6.
Kazimieras Liaudisnak, a KGB litvániai elnökének különjelentése  

Antanas Sniečkusnak, a Litván Kommunista Párt  
Központi Bizottsága titkárának Algimantas Puklevičius egyetemista  

kihallgatásáról a Mikaliūnas-ügyben
(Vilnius, 1956. december 7.)

Orosz nyelvű gépelt másolat. LYA, f. K-41, ap. 1, b. 509, l. 179–180atv.

Litván KP titkárának Másolat
A. J. Sniečkus elvtársnak Szigorúan titkos

2. sz. példány
Különjelentés

Az 1956. november 24-i 4/920.titk. számú jelentés kiegészítéséül90

Az Állambiztonsági Bizottság kiegészítőleg megállapította, hogy 1956. október 31-én 
a Vilniusi Állami Egyetem központi épületének falára írt szöveg („Éljen a magyar forra-
dalom!”) felfestésében részt vett a Vilniusi Állami Egyetem Jogi Karának másodéves 
hallgatója, Viktoras-Algimantas Puklevičius (apja keresztneve: Vladas, 1937-ben született 
a Litván SZSZK Šiauliai-i járásának Mieškučai falujában, litván nemzetiségű, szovjet 
állam polgár, cselédparaszti családból származik, Komszomol-tag) is.

89  A következményekre lásd a 7. és 9. sz. iratot. 
90  Lásd a 3. sz. iratot. 
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Puklevičius a kihallgatása során beismerte, hogy részt vett cselekmény elkövetésé-
ben, és a következőket vallotta: „Október 30-án este bejött a kollégiumi szobánkba az 
elsőéves Mikaliūnas, kihívott a folyosóra és megkérdezte, hogy Komszomol-tag va-
gyok-e. Igennel válaszoltam, erre ő kijelentette, hogy akkor semmit nem szeretne mon-
dani nekem. Megkértem, mondja el, miről van szó. Azt javasolta nekem, hogy menjek 
el vele, és írjunk fel együtt valahova egy szovjetellenes szöveget. Arra a kérdésemre, hogy 
mit írnánk ki, azt felelte, hogy egy olyan szöveget, amelyben dicsőítjük a magyar ellen-
forradalmárok felkelését. Ebbe beleegyeztem.”

Ezenkívül megállapítottuk, hogy V. V. Puklevičius ez év november 2-án, vagyis az 
úgynevezett91 halottak napi vallási ünnep idején elment a vilniusi Rasų temetőbe.

Annak érdekében, hogy a jövőben megakadályozzuk a fiatalság részéről a hasonló 
megnyilvánulásokat, célszerűnek ítéljük a bűncselekményt elkövető Viktoras-Algimantas 
Puklevičius (apja keresztneve: Vladas) kizárását a Vilniusi Állami Egyetemről. Célszerű-
nek ítéljük továbbá arra utasítani a Litván SZSZK katonai biztosát, Macijauskas vezér-
őrnagy elvtársat, hogy hívják be őt tényleges katonai szolgálatra a szovjet hadseregbe.
Erről az Ön döntése végett jelentek.

Litván SZSZK Minisztertanácsa K[azimieras] Liaudis
Állambiztonsági Bizottság elnöke vezérőrnagy

1956. december 7.
4/969/titk. sz.
2 példányban:
1 – a címzettnek
2 – irattárba, a 8. tételszámhoz
Ügyintéző: Kapusztyin
Elküldte: Belova
Aktaszám: 2063. [19]56. XII. 4.
A piszkozatot megsemmisítettük P. Kolgovas

91  Sic!
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7.
Kazimieras Liaudisnak, a KGB litvániai elnökének különjelentése  

Antanas Sniečkusnak, a Litván Kommunista Párt  
Központi Bizottsága titkárának a Vilniusi Állami Egyetem rektorának,  
Juozas Bulavasnak92 a „helytelen viselkedéséről” a Mikaliūnas-ügyben

(Vilnius, 1956. december 29.)

Orosz nyelvű gépelt másolat. LYA, f. K-41, ap. 1, b. 509, l. 305–308atv.93

A Litván KP titkárának Szigorúan titkos
A. J. Sniečkus elvtársnak Vilnius  2. sz. példány

Különjelentés

A Litván SZSZK Minisztertanácsa Állambiztonsági Bizottsága olyan információk bir-
tokába jutott, melyek szerint a Vilniusi Állami Egyetem rektora, Juozas Bulavas elvtárs 
több esetben is helytelenül viselkedett és szkeptikusan viszonyult egyes diákok szovjet-
ellenes megnyilvánulásaihoz.

Így például december 8-án Bulavas elvtárs magához hívatta a Történeti-Filológiai 
Kar ötödéves hallgatóit, Paštukaitėt, Mizaraitėt, Mamalaitėt, Viliūnast és másokat, 
hogy magyarázatot kapjon tőlük arra, miért vettek részt a Rasų temetőben szervezett 
1956. november 2-i szovjetellenes megmozduláson.

A megbeszélésen részt vett az egyetem helyettes rektora, Meškauskas elvtárs94 is.
Miután meghallgatta a diákokat, Bulavas azt javasolta nekik, hogy legyenek elővi-

gyázatosabbak, ne beszéljenek túl sokat, mivel, ahogy mondta, provokálhatják őket.
A diákok jelenlétében kijelentette, hogy ezt az egész ügyet, a temetőben történtek-

kel és a diákok ottani részvételével, túlságosan felfújták, amiben a véleménye szerint 
„Mitropolszkij bandája” a vétkes, Mitropolszkijnak rektorhelyettesként95 semmilyen 

92  Juozas Bulavas (1909–1995) jogtudós, 1946-tól 1952-ig a Litván Tudományos Akadémia Jogtudományi 
Intézetének, 1953-tól 1956-ig a Litván Tudományos Akadémia Gazdaságtudományi Intézetének igaz-
gatója. 1956–1958-ban a Vilniusi Kapsukas Állami Egyetem rektora, ebben a minőségében ellenállt az 
egyetem russzifikációjának, a regnálása alatt jelentős mértékben megnőtt a litván nemzetiségű tanárok 
aránya az egyetemen. Nacionalizmus vádjával 1958-ban leváltották az egyetem éléről, és 1959-ben kizár-
ták a pártból. 

93  A dokumentum szkennelt másolatát közzétették a Litvániai Különleges Levéltár nyilvános adatbázisá-
ban: http://www.kgbveikla.lt/docs/download/1723. 

94  Eugenijus Meškauskas (1909–1997) filozófus, egyetemi professzor, 1947-től 1956-ig a Vilniusi Állami 
Egyetem Történeti-Filológiai Karának dékánja, majd az 1956/1957-es tanév első szemeszterétől 1959-ig 
az egyetem rektorhelyettese. 

95  Konsztantyin Dmitrievics Mitropolszkij (1893–1983) szovjet pedagógus, 1938-tól 1941-ig a Karéliai 
Pedagógiai Főiskola igazgatója, 1941-től 1945-ig a Finn-Karéliai Állami Egyetem (Petrozavodszk) rek-
tora. 1945-től 1952-ig Berlinben dolgozott a Németországi Szovjet Katonai Kormányzóság Iskolaügyi 
Részlegének vezetőjeként. 1952-től 1959-ig a Vilniusi Állami Egyetem rektorhelyettese. 
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tekintélye nincs, a diákok minden egyes cselekedetére úgy tekint, mint illegális szervez-
kedésre.

Információink szerint egyes nacionalista érzelmű diákok, többek között azok is, 
akik részt vettek a Rasų temetőben szervezett ez év november 2-i megmozduláson, 
Bula vast és Meškauskast a saját emberüknek tekintik.

Ez év december 3-án, azzal a jelzéssel kapcsolatban, hogy egy nagyobb diákcsoport 
tüntetni készül a szovjetellenes cselekményekben részt vevő személyek egyetemről való 
kizárása ellen, a KGB részéről intézkedtünk ezen szándékok megakadályozásáért. Ennek 
érdekében, más intézkedések mellett, az egyetemi pártszervezet titkárával egyeztetve az 
egyetem épületébe küldtük a KGB néhány munkatársát. Az épület gondnoka, Zaremba 
engedte be őket.96

Miután a KGB munkatársai elhagyták az épületet, Bulavas magához kérette Zarem-
bát, és megjegyzést tett neki azzal kapcsolatban, hogy az épületbe engedte a KGB 
munka társait,97 és arra figyelmeztette, hogy többet ilyet ne engedjen meg magának.

Bulavas teljesen alaptalanul azt mondta Zarembának ekkor, hogy amikor a KGB 
munkatársai az épületben voltak, a rektorhelyettes, Meškauskas dolgozószobájából el-
tűnt egy fontos irat. Valójában ilyen nem történt.

Amikor Bulavas az egyetem különleges részlegének vezetőjével, Gervickasszal be-
szélt, azt mondta neki, hogy legyen óvatos a KGB ügynökeivel. 

Azt, hogy Bulavas mennyire tendenciózusan viseltetik az állambiztonsági szervek 
iránt, 1955 decemberében is megmutatta. Az állambiztonsági szervek akkor derítettek 
fényt a vilniusi 1. és 2. számú középiskolák felsőbb osztályaiba járó tanulók körében 
alakult szovjetellenes [Audronė]-csoportra, amelynek a tagja volt Bulavas lánya, Rita 
Bulavaitė is, aki Komszomol-tag és a vilniusi 2. sz. középiskola 11. osztályos tanulója. 
Ebben a csoportban Bulavaitė az idősebbek egyike volt, hűségesküt tett a csoportra, az 
esküjét a vérével írta alá.

A csoport gyűlésein annak tagjai Vilnius és Litvánia történelmét régi tankönyvek-
ből tanulták, és az egyes történelmi kérdéseket a szovjet hatalommal szemben ellenséges 
álláspont alapján vitatták meg. A csoport működésének célja szovjetellenes röplapok 
terjesztése és a köztársaságból kitelepített litván nacionalisták számára küldendő cso-
magok tartalmának az összegyűjtése volt.

Amikor felfedtük a csoportot, Bulavaitė nem viselkedett nyíltan. Abból a célból, 
hogy kiderítsük, hogyan is működött a gyakorlatban a csoport, és kik voltak annak az 
értelmi szerzői, kétszer is kihallgatásra rendeltük Bulavaitėt.

Bulavas, ahelyett, hogy segített volna nekünk kideríteni lánya viselkedésének az 
okait, és megtudni, hogy miért csatlakozott ehhez a csoporthoz, akadályozta a lányát 
abban, hogy megjelenjen a KGB szervei előtt, tendenciózusan értelmezte az állam-
biztonsági szervek intézkedéseit, amelyek arra irányultak, hogy felfedjék a csoportot és 
annak tagjaival szemben megelőző intézkedéseket foganatosítsanak.

96  Erre lásd még az 5. sz. iratot. 
97  Vagyis helytelenítette a gondnok tettét. 
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Ezenkívül operatív eszközökkel derítettük ki, hogy október 22-én a Szocialista Nép-
párt98 volt vezetője, az általunk szorosan ellenőrzött Toliušis99 és a párt egykori tagja, 
Stremaitis között egy beszélgetés zajlott a szovjetellenes tevékenységükről.

A beszélgetés során Toliušis megkérdezte: „Mi a helyzet Bulavasszal?” Erre Stremai-
tis a következőket válaszolta: „Semmi, jó ember, már egy-két dolgot megtett, de sokat 
nem lehet várni tőle.” Ezzel egyetértve Toliušis kijelentette: „A helyzete nem engedi.” 

Az utóbbi időben a vilniusi egyetem diákjai több súlyos szovjetellenes cselekményt 
hajtottak végre. Emiatt Bulavas itt ismertetett viselkedését nem tartom normálisnak, s 
erről mindenképpen tájékoztatni szerettem volna.

Litván SZSZK Minisztertanácsa K[azimieras] Liaudis
Állambiztonsági Bizottság elnöke vezérőrnagy

1956. december […].100

2 példányban:
1 – a címzettnek
2 – irattárba, a 18. tételszámhoz
Ügyintéző: Ginyko
Elküldte: Belova
[19]56. XII. 29.
A piszkozatot megsemmisítettük P. Kolgovas

8.
A Vilniusi Állami Egyetem Komszomol Bizottsága ülésének jegyzőkönyve 

Algimantas Puklevičius Komszomolból való kizárásáról
(Vilnius, 1957. március 25.)

Litván nyelvű kézírásos eredeti.101 LYA, f. 16587, ap. 1, b. 21, l. 29–31.

 98  Litvánul: Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos (LSLDP). 
 99  Zigmas Toliušis (1889–1971) jogász, ügyvéd, 1922-től 1927-ig a litván szejm képviselője, 1922–1923-ban a 

Litván Szocialista Demokratikus Néppárt, majd 1923-tól a Litván Paraszti és Népi Szövetség színeiben. 
1940-ben, a szovjet megszállás után letartóztatták, majd 1941-ben kiszabadult. 1941-től 1944-ig a Litván 
Ügyvédek Szövetségének elnöke. 1951-ben ismét letartóztatták, és Szibériába deportálták, ahonnan 
1954-ben tért vissza szülőföldjére. Nem a Szocialista Néppárt egyik vezetője volt, hanem a Paraszti és 
Népi Szövetség parlamenti frakcióvezetőjének a helyettese 1923 és 1927 között.

100  A dátum a hónap napjának feltüntetése nélkül szerepel. 
101  Litvánról oroszra fordította Rimantas Zagreckas. A magyar fordítás az orosz nyelvű változat alapján 

készült. 
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A Vilniusi Kapsukas Állami Egyetem Komszomol Bizottsága 11. számú,  
1957. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

Napirend: 
1) Személyi ügyek

Megvitatták: a Jogi Kar második évfolyamos hallgatójának, Algimantas Puklevičiusnak 
(apja keresztneve: Vladas, a Komszomol tagja 1950 óta, tagkártya száma: 16840551) a 
személyi ügyét.102

Az ügy lényege:
Vaitekaitisszal, Mikaliūnasszal és Sabotaitisszal együtt részt vett az „Éljen a magyar for-
radalom!” lózung felfestésében az egyetem kapujára. Részt vett a Rasų temetőben zaj-
lott eseményekben. Rossz tanuló, a kollégiumban lakik, noha oda fel sem vették.

Puklevičius: Véletlenül kerültem Mikaliūnas hálózatába, meggondolatlanul vettem 
részt a szovjetellenes lózung felfestésében és a Rasų temetőben zajló eseményekben. 
Már tudatosult bennem, hogy helytelenül cselekedtem.
Kazbaras: Miért vagy ilyen fegyelmezetlen?
[Puklevičius]: A vizsgáimra készültem, de a csoporttal szembeni vizsgálatok103 után iz-
gulni kezdtem és rosszul vizsgáztam politikai közgazdaságtanból. Sok órát kihagytam, 
mert az adósságaim törlesztésére kellett figyelnem.
Kazbaras: Hogyan értékeled a tettedet?
[Puklevičius]: Először fordul elő velem ilyen az életben, meggondolatlan voltam, ami-
kor részt vettem a felirat felfestésében. 
Bernatavičius: Komszomolistának érzed magadat?
[Puklevičius]: Annak érzem.
Kazbaras: Milyen komszomolista munkát végeztél?
[Puklevičius]: A Šiauliai-i Járási Bizottság tagja és az iskolai alapszervezet titkára voltam. 
Kazbaras: Te magad egyetértesz vele, hogy nincs helyed a Komszomolban?
[Puklevičius]: Egyetértek.
Kazbaras: Javaslom, hogy zárjuk ki Puklevičiust a Komszomol soraiból. 

102  Az előzményekre lásd a 6. sz. iratot. 
103  Itt nyilván arra utal, hogy a KGB szervei megkezdték felgöngyölíteni a „szovjetellenes” felirat ügyét, 

felkutatták az első három elkövető személyét, de a nyomozásnak ebben az első szakaszában Puklevičius 
személye még nem került a KGB látóterébe.
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Határozat:
A szovjetellenes kilengésért és az akadémiai fegyelem megsértéséért kizárjuk Puklevi-
čiust a Komszomol soraiból. […]104

 P. Bernatavičius 
 titkár
 Vilniusi Kapsukas Állami Egyetem Komszomol Bizottsága

9.
Kazimieras Liaudisnak, a KGB litvániai elnökének különjelentése  

Antanas Sniečkusnak, a Litván Kommunista Párt  
Központi Bizottsága titkárának a Vilniusi Állami Egyetem hallgatójának, 

Jonas Karoblisnak a letartóztatásáról
(Vilnius, 1957. május 24.)

Orosz nyelvű gépelt másolat. LYA, f. K-41, ap. 1, b. 523, l. 151–154atv.

Litván KP titkárának Másolat
A. J. Sniečkus elvtársnak Vilnius Szigorúan titkos

2. sz. példány

Különjelentés

Május 9-én szovjetellenes tevékenység és lőfegyver tiltott birtoklása miatt a KGB letar-
tóztatta Jonas Karoblist (apja keresztneve: Stasys, 1935-ben született a Pasvalysi járás 
Leliškiai falujában, litván nemzetiségű, pártonkívüli, középparaszti családból származik), 
a Vilniusi Állami Egyetem Jogi Karának másodéves hallgatóját.

Karoblis letartóztatásának alapjául az alábbi adatok és körülmények szolgáltak: 
1956. november 21-én szovjetellenes cselekmény elkövetése miatt a KGB szervei letar-
tóztatták az állami egyetem hallgatóját, Mikaliūnast,105 aki Karoblisszal egy kollégium-
ban lakott. Azután, hogy Mikaliūnast letartóztattuk és átkutattuk a kollégiumi szobáját, 
Karoblis más diákok jelenlétében dühösen kijelentette: „Agyon kellett volna baszni!” 
(nyilván arra gondolt, hogy meg kellett volna ölni a KGB munkatársát).

Eközben Karoblis kivett a zsebéből egy pisztolyt, hadonászott vele, majd visszatette 
a zsebébe.

1956. december 2-án, annak érdekében, hogy elkobozzuk tőle a fegyvert, berendel-
tük és kihallgattuk a lőfegyver tartása miatt. A  kihallgatása során beismerte, hogy 

104  A jegyzőkönyv további részében L. Albinas egyetemi hallgató személyi ügyét vitatják meg. Nem közöljük. 
105  Erre lásd a 3. sz. iratot. 
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törvény telenül van nála fegyver, és beszolgáltatta a kis kaliberű pisztolyt, amit addig a 
kollégiumi szobájában tartott.

Ezenkívül Karoblis elmondta, hogy 1956 folyamán néhányszor használta ezt a pisz-
tolyt, elsütötte a kollégiumi szobájában, a mosdókagylóban, és a Vingis parkban, több 
évfolyamtársát is azzal fenyegette meg, hogy megöli őket. Amikor a kollégiumban hasz-
nálta, ezt rendszerint több diáktársa jelenlétében tette, ennek ellenére közülük senki, 
még a kollégium gondnoka sem értesítette erről az egyetem vezetőségét.

Figyelembe véve, hogy a Karoblistól elkobzott pisztoly kis kaliberű és rossz karban 
lévő volt, illetve azt, hogy a pisztoly birtoklásának tényét Karoblis a kihallgatása során 
nem tagadta, úgy döntöttünk, hogy nem kezdeményezzük a büntetőjogi felelősségre 
vonását, hanem ellenőrizni fogjuk. Ezért Karoblist ügynöki megfigyelés alá vontuk.

Ez év április 2-án „Ju” ügynöktől olyan információkat kaptunk, melyek szerint 
Karob lisnak van még egy pisztolya. „Ju” ügynök jelentette azt is, hogy Karoblis meg-
próbálta őt rávenni arra, hogy közösen raboljanak ki egy boltot Vilniusban, a tervezett 
rablás során a pisztolyát is használni akarta. Azonkívül Karoblis lőfegyvert és golyót is 
szeretett volna még lopni a Szovjet Honvédelmi Szövetség vilniusi raktárából. Miután 
„Ju” visszautasította, hogy részt vegyen a rablásokban, Karoblis figyelmeztette, hogy a 
szándékáról senkinek ne beszéljen, és fenyegetésképpen kijelentette: „Golyót fogok 
röpí teni a fejedbe!”

Karoblis megfigyelése során szereztünk információkat arról, hogy 1956 végén ő volt 
az, aki felbiztatta a diákokat, hogy menjenek el az egyetem rektorához, és kérjék tőle, 
hogy ne zárják ki a Vilniusi Állami Egyetemről a szovjetellenes cselekményt elkövető 
diákot, Mikaliūnast.106 A magyarországi ellenforradalmi zendülés idején Karoblis arra 
biztatta a diáktársait, hogy döntsék meg a szovjethatalmat Litvániában. Karoblis 
szovjet ellenes kijelentéseket tett a marxizmus–leninizmus szemináriumokon is. Nyíl-
tan fellépett a Komszomol-szervezettel és annak rendezvényeivel szemben.

Ez év áprilisában Karoblis azt tervezte, hogy a nyári szünetben kirabolja a Pasvalysi 
járásban lévő Naradava szovhoz pénztárát, ebben a szovhozban dolgozik az anyja és a 
lánytestvére. Úgy tervezte, hogy a rablásba bevonja a Jogi Kar másodéves hallgatóját, 
Vilkast is.

Ezenkívül Karoblisnak volt egy füzete szovjetellenes dalokkal, ezt odaadta más diá-
koknak is, hogy olvassák el.

Mindezeknek az információknak az ellenőrzése és dokumentálása után május 8-án 
Karoblist másodszor is kihallgattuk és lelepleztük. A kihallgatása során Karoblis beismer-
te, hogy tényleg van egy Menta típusú, 7,65 milliméteres, kis kaliberű pisztolya,107 amit 
még 1956-ban, a nyári szünet idején szerzett a Pasvalysi járásban lévő Naradava szovhoz 
egyik dolgozójától, Astrauskastól. 1957. május 3-án ezt a pisztolyt öt golyóval a vilniusi 

106  Erre lásd a 7. sz. iratot. 
107  Talán beszédes az is, hogy a 6,75 milliméteres Menta típusú, kis kaliberű automata pisztoly egy német 

gyártmányú maroklőfegyver, amelyet döntően a két világháború közötti időszakban és a második világ-
háború idején gyártottak. 
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egyetem előadótermében adta oda a Jogi Kar másodéves hallgatójának, Algirdas Miški-
nisnek (lakhelye: Pavilnys, Kelevių utca 26/2. sz. ház 1. sz. lakása), hogy vigyázzon rá.

Karoblis vallomása alapján Miškinisnél házkutatást tartottunk, melynek során a 
padláson megtaláltuk a pisztolyt, és elkoboztuk azt az öt golyóval együtt. Miškinis 
megerősítette, hogy a nála talált pisztoly Karoblisé.

Karoblis arra a kérdésre, hogy amikor elkoboztuk tőle az első pisztolyt, mi késztette 
őt arra, hogy eltitkolja, hogy van nála egy másik is, ezt válaszolta: „Amikor az állambiz-
tonsági szervek elkobozták tőlem az első pisztolyomat, éreztem, hogy nem fognak bün-
tetőeljárást indítani velem szemben, mivel ez egy gyenge tűzerejű kis kaliberű pisztoly, 
amelynek a tárát kis kaliberű puskához tartozó golyókkal is meg lehet tölteni. A máso-
dik pisztoly meglétét szándékosan titkoltam el a szovjet hatóságok elől, mert biztos 
voltam benne, hogy annak birtoklásáért büntetőeljárást fognak indítani velem szem-
ben. Másrészt nem akartam megszegni az Astrauskasnak adott szavamat arról, hogy 
senkinek nem mondom el, hogy tőle kaptam a fegyvert.”

Karoblis beismerte továbbá, hogy helyesek a birtokunkban lévő információk a szov-
jetellenes tevékenységéről, a [vilniusi – S. A.] bolt és a Naradava szovhoz pénztárának 
kirablásával kapcsolatos terveiről.

Nem tudta megmagyarázni, hogy mitől és hogyan alakultak ki a szovjetellenes ér-
zelmei, bár elmondta, hogy már így érzett, mielőtt az egyetemre jelentkezett volna. 

Karoblis ügyében a nyomozást más szovjetellenes cselekményeinek és szovjetellenes 
kapcsolatainak felderítése mentén folytatjuk. 
Igyekszünk kideríteni a szovjetellenes érzelmei kialakulásának okait is.

Litván SZSZK Minisztertanácsa (K[azimieras] Liaudis)
Állambiztonsági Bizottság elnöke vezérőrnagy

1957. május 24. Hiteles: Kolgovas
4/534. titk. sz.

2 példányban:
1 – a címzettnek
2 – irattárba, a 18. tételszámhoz
Ügyintéző: Kolgovas
Elküldte: Belova
Aktaszám: 352. [19]57. V. 21.
A piszkozatot megsemmisítettük P. Kolgovas
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