
Sokunkat állított válaszútra a visszarendezõdés. A szovjet tankok és a megtorlás elõl 200 ezer ember
menekült el az országból, magam is szembesültem a kérdéssel: menni vagy maradni. Angolszakosként
leküzdhettem volna a nyelvi nehézséget, Bécsben élõ keresztanyám anyagi támogatásában reményked-
hettem, s megszabadulhattam volna szépséghibás káderlapomtól. Nagyon hamar eldöntöttem azonban,
hogy maradok. Ebben elsõsorban a szüleim iránti elkötelezettségem játszott szerepet; nem hagyhattam
itt õket nehéz, akkor kilátástalannak tûnõ helyzetükben. De pislákolt bennem az a reménység is, hogy
megadatik számomra itthon a választott életpályán való érvényesülés, hiszen az egyetemen már az ál-
lamvizsga elõtt álltam, s megtapasztaltam Agárdon az elsõ sikereket, a nevelõmunka örömét. Késõbbi
pályám – minden nehézsége, konfliktusa ellenére – igazolta döntésemet, s bár mindig erõsen korláto-
zott anyagi körülmények közt éltem a külhoni lehetõségekhez képest, megtapasztalhattam értelmiségi
hivatásom sok-sok szépségét.

Falunkban 56-ot nehéz évek követték. 1960 táján nagyarányú, erõszakot is alkalmazó akció indult a
parasztság szövetkezetekbe kényszerítésére, aminek következtében a település arculata Zemplén-
agárdon is olyan változásokon ment át, amilyenekre a jobbágyfelszabadítás, majd a földosztás óta nem
volt példa. A beszolgáltatást eltörölték ugyan a forradalom egyik maradandó vívmányaként, s történtek
hangulatjavító intézkedések, villamosították a községet, mindez azonban nem lassította a paraszti társa-
dalom gyors és gyökeres átalakulását. Még további négy tanéven át maradtam ott, s iskolai munkám
mellett egyik legfontosabb feladatomnak azt éreztem, hogy tanítványaimmal összegyûjtsem, rögzítsem
a falu néprajzi jellemzõit, hagyománykincsét, amely azóta teljesen feledésbe ment. A mai agárdiak már
csak Zemplénagárd krónikája címû könyvembõl ismerhetik meg elõdeik életmódját és kultúráját. Ab-
ból a könyvbõl, amelyben 35 általános iskolai tanuló volt a munkatársam 1955 és 1961 között végzett
gyûjtõmunkája révén.

1956 õsze azért is emlékezetes marad számomra, mert megismerkedtem egy Agárdon munkába álló,
frissen végzett tanítónõvel, aki két évvel késõbb a feleségem lett, s aki 58 éven át volt hûséges társam.
1957-ben megkaptam magyar szakos középiskolai tanári oklevelemet, 1961-ben végre az angol szakot
is befejezhettem, s kétgyermekes apaként megnyílt elõttem az út a városi gimnáziumi tanárság elõtt.

A forradalom és szabadságharc elbukott, hatása azonban – közvetetten – mégis érvényesült. A har-
cok, a sortüzek, a megtorlások áldozataira a magyarság nagy veszteségeként gondolunk, a megmozdu-
lás azonban megmutatta egy nemzet erejét, amit figyelembe kellett venni a „konszolidáció” minden ke-
gyetlensége mellett. Magam ezt a nemzeti és népi hagyományok ápolásának kedvezõbb alakulásában, a
honismereti tevékenység kibontakozásában, valamint az értelmiségi politikában tett gesztusok formájá-
ban érzékeltem. A közéleti szerepvállalástól még jó ideig óvakodtam, az iskolai munkának éltem. A for-
radalom és szabadságharc tanulsága abban a meggyõzõdésemben erõsített meg, hogy kötelességem a
számomra elérhetõ körben ébren tartani, terjeszteni magyarságunk szellemi értékeit.

Kováts Dániel

Az erdélyi magyarok viszonya
a forradalomhoz és azok következményei

Mielõtt arról beszélnék, hogy milyen viszonya volt az erdélyi magyaroknak a magyarországi forra-
dalomhoz, röviden felvázolnám, mi a történések sora a romániai és ezen belül az erdélyi magyarság éle-
tében, az azt megelõzõ idõkben.

Azon a tájékon is, a konszolidált 1948-as év után – a román királyt 1948 januárjában kiutasítják az
országból és kihirdetik a népköztársaságot – a fiatalok tömegesen tódulnak a nagyvárosokba tanulni. Ez
az az idõszak, amikor a fiatalság mintha nem látná, vagy nem akarja látni, mi is történik valójában. A
sok mindennel „áltatott nemzedék” nem is veszi észre, hogy már 1949-ben elkezdõdnek a tömeges le-
tartóztatások, hogy jobb módú zsidó családok ezreit – akik még ki sem heverhették a koncentrációs lá-
gerek borzalmait – újra kényszermunkára hurcolják vagy kitelepítik õket. De kitelepítik a sváb és szász
családokat, olyan mértékben, hogy falvak néptelenednek el. Persze nem sokáig maradnak néptelenek,
mert román (avasi, olténiai és moldovai) szegény falvak lakói foglalják el házaikat, ülnek be javaikba.
Románia-szerte, a kötelezõ beszolgáltatás után, az 1949. márciusi határozat után elkezdõdik a mezõ-
gazdaság szocialista megreformálása, melynek fõ célja a nagygazdaságok megszüntetése, a papság ere-
jének megtörése, vagyis gõzerõvel folyik a kollektivizálás az állami gazdaságok megteremtéséért. Az
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erdélyi magyar értelmiség bizonyos csoportjait – köztük sok baloldalit (pl. Kurkó Gyárfást) – sztálini
mintára letartóztatják. Ez idõ tájt a hatalom roppant heterogén összetételû: egyrészt áll a hithû kommu-
nistákból, akik feltétel nélkül teljesítették a feletteseik parancsait, másrészt (magyar, zsidó, szász stb.)
kiválasztott, hatalomvágyó janicsárokból.

Az idõ halad, és Sztálin halála után felgyorsulnak az események: 1956 februárjában tartják Moszk-
vában az SZKP XX. kongresszusát, amely sok változást von maga után a térségben. Ami ebben az idõ-
ben történik Romániában, elsõsorban szovjet mintára és indíttatásra megy végbe – már 1952-ben a Ma-
gyar Autonóm Tartomány születése is –, de a lenini kisebbségpolitikát figyelmen kívül hagyják. Az
összes törekvés már akkor a nemzeti egységállam megteremtését célozza. A hatalom szemében minden
kisebbségi zavaró tényezõ, amelyet el kell távolítani, vagy be kell olvasztani.

E nagy terv megvalósítására az ifjúság önmagában is veszélyt jelentett, tehát mindent elkövettek,
hogy betörjék õket. A felszín alatt nagy erõkkel kidolgozott tervvel készülnek a kisebbség fizikai és
szellemi megtörésére. Horribile dictu – 1956 s minden, ami ezzel kapcsolatos, épp jól jön ezen tervek
megvalósításához. Az erdélyi magyarság minden rétegében apró jelek mutatják – sokakat ez reménnyel
tölt el –, hogy nyitás következik be az életükben. Hiszen már 1956 nyarán tanárok és diákok mehettek
Magyarországra tanulmányútra, tapasztalatcserére, sõt, családi látogatásra is. Az 1953-ban megszünte-
tett lapokat újraindítják, így a Korunk, a Mûvelõdés, a Napsugár, a Nyelv- és Irodalomtudományi Közle-
mények, a Tanügyi Újság, a Matematika és Fizikai Lapok ismét megjelenik. Újra szerepelhetnek azok
az írók, akiket az elõzõ években a közléstõl eltiltottak. Jancsó Elemér Kuncz Aladárról írt tanulmányá-
val jelentkezik, Kós Károly mûvei újra napvilágot láthatnak. 1956 tavaszán többen támadják Dsida Je-
nõ költészetét – fülledt lírájú, öncélú, nacionalista poétának bélyegezve a költõt –, de közlik azokat az
írásokat (Panek Zoltán, Páskándi Géza) is, amelyekben megvédik és az életmûvét méltóan elemzik. Az
egyetemeken a diákság reméli, hogy reformokat tudnak bevezetni, csoportosulnak, reformtervezeteket
készítenek elõ, diákgyûléseket szerveznek. A dolgok tragikumba fordulását végül is a magyarországi
októberi események idézték elõ, mert a jobbító szándékot október 23-a után még visszamenõlegesen is
rendszerellenesnek, mindenekelõtt nacionalistának értékelte a hatalom, s mindenképpen kapcsolatba
hozta a magyarországi eseményekkel.

Kitérõvel elõre bocsátom, hogy ebben az írásban is, de minden e tárgyhoz kapcsolódó munkámban –
lett légyen az film vagy könyv –, egyenlõ súllyal használtam a kordokumentumokat, kollegák írásait és
az oral historyt. Az elmúlt években már számtalan mû sorjázik ebben a témában, de szerintem hiba csak
az akkori pártjelentéseket, börtönjelentéseket, valamint egyéb kapcsolódó okiratokat figyelembe venni,
mint ahogy az is hiba, ha csupán az oral historyt vesszük alapul.

Október 23–24-én és 25-én az erdélyi magyarság csak a rádióból értesült az eseményekrõl. Telve fé-
lelemmel, ugyanakkor valami megmagyarázhatatlan várakozás teli örömmel, zümmögött minden erdé-
lyi magyar, az iskoláskorútól a aggkorúig, szerte Erdély minden zugában. Mint mindig, most is a fiata-
lok lelkesülten az egyetemeken reformterveket dolgoznak ki, a kolozsvári képzõmûvészetin, a Bolyai
Egyetemen, a Temesvári Mûszaki Egyetemen. Verbálisan meg sem említi senki a magyarországi ese-
ményeket, de a szolidaritás szelleme áthatja õket, úgy a magyar, mint a román diákságot. Ennek ellené-
re október 26-án a Babeº Egyetem rektora, Raluca Ripan egy tanszemélyzeti közgyûlésen már arra fi-
gyelmeztette a román egyetemi ifjúságot, úgy legyen szolidáris a magyar forradalommal, hogy annak
követelései között szerepel Erdély visszacsatolása is. Eme kijelentés célját – aminek semmilyen való-
ságtartalma nem volt – mi sem magyarázza jobban, mint az a tény, hogy amikor Romániában kiélezett
helyzet van, a hatalom minden alkalommal beveti az „Erdélyt vissza!” varázsszavakat, amivel a közvé-
leményt a magyarok ellen tudja fordítani.

Új vagy talán nem is új vélemények kaptak lábra, miszerint tévhit az, hogy volt romániai ’56 vagy
erdélyi magyar ’56. Mielõtt az események sorát felidézném, elmondom: jómagam bejártam fél Romá-
niát a Bánáttól, Biharon, Máramaroson, a Mezõségen és egész Székelyföldön, majd Bukaresten át, mint
egy pókháló, úgy hálózza be ezeket a tájakat az 1956-tal kapcsolatos történések, megélt szenvedések,
örömök és bánatok emlékezete és az ezer meg ezer kordokumentum. Tehát, ha voltak is perek, melyek
valójában nem a magyarországi eseményekhez kapcsolódtak, számtalan per kizárólagosan oda kap-
csolódik, igenis volt romániai 1956, magyar is, román is, akár tetszik, akár nem egyeseknek, tessék tisz-
tességgel utána járni!

A teljesség igénye nélkül sorjázom az eseményeket és a korszakhoz kapcsolódó történéseket, részle-
tesebben arról beszélek, ami a Bolyai Egyetemhez kapcsolódik. 1956. október 24-én az RMP Központi
Bizottsága határozatot hoz arról, hogy a vidéki pártmunka megerõsítésére a nemzetiséglakta tartomá-
nyokba kiküldik a KB néhány tagját, köztük Miron Constantinescut Kolozsvárra, kiküldött volt L.
Rautu, Fazekas János és Nicolae Ceausescu. A határozat 13. pontja: „Haladéktalanul dolgozzák fel a
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magyarországi eseményeket a Babeº és a Bolyai Egyetemen a pártszervezetek keretében.” Képzõmûvé-
szeti Fõiskola diákvezetõi október 23-án úgy döntenek, hogy az egyetemi autonómia kérdésében diák-
gyûlést tartanak 24-én, a gyûlés szervezõi Balázs Imre és Tirnovan Aristid Vid. A forró hangulatú ülé-
sen öt pontba foglalták kéréseiket, majd hozzászólások voltak, Szécsi András csupán annyit mondott:
„Eleget beszéltek a tanáraink, most engedjék, hogy mi is beszéljünk.” Mindeközben a Mátyás-házat –
ahol a fõiskola volt – már sûrû szekuritátés kordon vonta körül. Másnap reggel, 25-én Balázs Imrét és
Tirnovan Ari Videt letartóztatják és a 327.§ értelmében (nyilvános izgatás) Balázst 7 év fogházbünte-
tésre, Tirnovánt 5 év fogházbüntetésre ítélték, Szécsi Bandit azért az egy mondatért az ország minden
fõiskolájáról és egyetemérõl kitiltották.

1956. október 30-ára a temesvári egyetemek valamennyi karának diákjai gyûlést rendeztek, ahol fel-
olvasták azt a memorandumot, amelyben 12 pontban foglalták össze kéréseiket és számon kérték az
egyetem vezetõitõl és tanáraitól a budapesti események félremagyarázását. Jószerével véget sem ért a
diákgyûlés, amikor már tankokkal és páncélozott jármûvekkel, rohamsisakos katonákkal és
szekuritátésok százaival körbefogták õket. A Securitate vezetõje egy listával jött, akik ezen a listán vol-
tak, terepjáróval egyenesen a Securitate épületébe vitték, a többi diákot teherautókra tették és elvitték a
becskereki laktanyába, szigorú õrizet mellett. Másnap néhány száz egyetemi hallgató a lánykollégium-
hoz ment, követelve társaik kiszabadítását, ezeket a diákokat is összefogdosták és teherautókon
Becskerekre és Lipovára vitték és folytatták a diákok utáni hajszát. Az Orvosi Egyetemen éhségsztrájk
volt, fegyveres katonákkal és tankettákkal körbefogták õket, végül szétlõtték az egyetemet, sérülés nem
volt. Súlyos verésekkel tarkított vallatás után 15 nap alatt elítélték az elsõ nyolcat, majd december
15-én még 21-et, összesen 29-et, majd még két diákot és egy tanárt. A 327.§ alapján ítélték el õket 8 év
és 5 év közötti börtönbüntetésre és kényszermunkára.

Dr. Horváth Miklós hadtörténész szavait idézem, ezeknek a napoknak pontosabb megértéséért: „Ro-
mániában állomásozott a forradalom idején egy önálló szovjet hadsereg és ennek a hadseregnek a Te-
mesváron állomásozó hadosztályát riadóztatták már október 23-án az esti órákban. Ez a hadosztály egy
gépesített hadosztály, 24-én átlépte a határt, majd 25-én bevetették ezt a hadosztályt Budapesten. Fõ
feladata, hogy Dél-Pesten, ide tartozik a Corvin köz és környéke, hajtson végre karhatalmi feladatokat,
a fegyveres felkelõ csapatokat szigeteljék el, illetve semmisítsék meg. Ezzel párhuzamosan ugyanúgy,
ahogy Csehszlovákiában, Romániában is a Néphadsereg erõit harckészültségbe helyezték, elsõsorban
az volt a feladatuk, hogy megakadályozzák a forradalmi erõk átjutását, illetve a forradalom »exportját«
Romániába. Ezen túl, pár nappal a forradalom kitörése után a román politikai vezetésben reális célként
fogalmazódott meg, hogy támadó csapatokkal vegyenek részt, tehát magyar területre lépve a magyar
forradalom leverésében. A román politikai vezetés ajánlatát a szovjet politikai vezetésnek meg is tette,
tulajdonképpen november 3-ára virradóig nyitott kérdés volt az, hogy román csapatok is részt vesznek-e
a szovjet csapatok oldalán a magyar forradalom vérbefojtásában. Az, hogy ez nem történt meg, tulaj-
donképpen Titónak köszönhetõ – mint ismert –, a szovjet vezetés, Hruscsovval az élen, november 2-rõl
3-ra virradóra tárgyalt Titóval és a jugoszláv vezetéssel Brioni szigetén, ahol Hruscsov felvetette, mit
szólnának a jugoszláv vezetõk ahhoz, ha román csapatok is részt vennének a forradalom leverésében.
Tito elzárkózott ettõl, és javasolta, ha már bekövetkezik az újabb támadás – ezzel a támadással a jugo-
szláv vezetés is egyetértett –, akkor azt a szovjet erõkre támaszkodva hajtsák végre. Nem lenne kívána-
tos az, hogyha román csapatok Magyarország területére lépnének. Ekkor került le napirendrõl az, hogy
román csapatok támadást hajtsanak végre Magyarország ellen. Viszont erre a támadásra készültek a
román erõk, éppen ezért nem tartom kizártnak azt sem, hogy bizonyos támadáshoz szükséges felderítési
adatok beszerzése céljából román felderítõ erõk tevékenykedhettek Magyarországon is. Katonaként
nem tudom elképzelni a támadást úgy, hogy ehhez megfelelõ felderítési adatokkal a román haderõ ne
rendelkezet volna.”

Október 24-én a Bolyai Tudományegyetem történelem–bölcsész karának diákszövetségi alakuló
ülésén vezetõségválasztást tartanak. Itt kap bizalmat Várhegyi István, Nagy Benedek, Kelemen Kál-
mán, Koczka György és Gyöngyösi Gábor – õk lesznek a Diákszövetség azon vezetõi, akik az új prog-
ramtervezetet kidolgozzák. Ekkor kérik fel Páskándi Gézát, hogy írja meg elképzeléseit az új egyetemi
reformról és szólaljon föl a következõ ülésen.

November 1-jén Kolozsváron a Házsongárdi temetõben Dávid Gyula egyetemi tanársegéd és az ál-
tala vezetett évfolyam diákjai leróják kegyeletüket az elhunyt írók elõtt. Tõlük függetlenül, ám rokon-
szenvezve a magyarországi forradalommal, a diákság más csoportja is felkeresi a magyar írók és mûvé-
szek sírjait, ahol eléneklik a magyar Himnuszt, és Bartis Ferenc szaval. A Securitáte körbefogta a teme-
tõt.
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November 4-én a szovjet csapatok támadást indítottak Budapest ellen. Kolozsváron a Várhegyi Ist-
ván vezette diákszövetségi vezetõség még az egyetemi reformokról tárgyalt. A megbeszélések novem-
ber közepéig tartottak, amikor 17-én elsõként Várhegyi Istvánt letartóztatták. Ezzel elindult a lavina,
18-án és 24-én letartóztatják Kelemen Kálmánt, Koczka Györgyöt, majd Nagy Benedeket. 1957. márci-
us 2-án megszületett az ítélet: Várhegyi István 7, Nagy Benedek 5, Kelemen Kálmán és Koczka György
3–3 év börtönbüntetést kapott a 327.§ alapján.

A kolozsvári és a marosvásárhelyi Írószövetség összehívta az írókat, hogy aláírjanak egy közös el-
ítélõ nyilatkozatot, mely szerint a magyarországi forradalom ellenforradalom volt, Kolozsváron
Páskándi Géza, Marosvá-sárhelyen Székely János ezt nem írta alá. 1957. március 11–12-én Bartis Fe-
rencet és Dávid Gyulát, 19-én Páskándi Gézát letartóztatják. Mindannyiukat a 327.§ alapján ítélik el 6
és 7 év letöltendõ börtönbüntetésre és kényszermunkára. (A perek lefolyásának taglalására itt nincs
hely és idõ, de megjegyzendõ és el nem felejthetõ a kínzásokkal tarkított kihallgatások szörnyûsége,
amit minden érintett elszenvedett az 1964-ig tartó persorozatok alatt.)

1957-hez két nagy per kapcsolódik, melyeket a hatalom a magyarországi eseményekkel kapcsol
össze, de valójában attól teljesen függetlenek. Dobai István és köre az erdélyi magyarok kérdését lakos-
ságcserével szerette volna megoldani, egy memorandumot írtak, amit a magyar és a román kormányhoz
is el akartak juttatni, hogy hivatalosan kerüljön az ENSZ-hez. 1957-ben letartóztatták õket – Dobai és
Varga László életfogytiglanit kapott, ketten meghaltak a börtönben. Szoboszlay Aladár katolikus pap
egy Duna melléki Confederatiot szeretett volna: keresztény–munkás román–magyar uniót. Társai vol-
tak Bukaresttõl, Temesváron, Pécskán át Székelyföldön is, elsõsorban Csíkszeredában. A letartóztatá-
sok 1957-ben történnek, 57 személyt állítottak bíróság elé, 10 halálos ítélet, a többiek összesen 1200
évet kaptak.

1958 februárjában a Kádár János vezette magyar párt- és kormányküldöttség hosszú látogatást tesz
Romániában, több várost is meglátogat, így Marosvásárhelyt is. Marosvásárhelyen a helyi párt és álla-
mi szervek vezetõi és az ünneplõ tömeg fogadta. A Simon Géza Gyárban tartott nagygyûlésen a követ-
kezõket nyilatkozta Kállai Gyula: „Hangsúlyozzuk, hogy Romániával szemben semmilyen területi köve-
telésünk nincs, mert az a véleményünk, hogy Magyarországnak van elegendõ földje és lakosa, hogy a
szocializmust építhesse, és jó testvéri egyetértésben a szomszéd népekkel, közösen építhessük a szocia-
lizmust.” Február 26-án Bukarestben Gheorghiu Dej és Kádár János aláírták a román–magyar közös
egyetértési nyilatkozatot. Kádár látogatása, nyilatkozatai és az aláírt szerzõdés azt jelentette a román
párt vezetésének, nem kell tartania attól, hogy a magyar vezetés beleszól a magyar kisebbség ügyeibe,
horribile dictu megvédi õket, így a román vezetés szabad kezet kapott. Nem véletlen, hogy ezt követi a
romániai magyarok nagy letartóztatási hulláma, az igazán kemény elítélések és az ítéletek végrehajtása,
köztük sok halálos ítéleté is. Nem véletlen az sem, hogy a következõ évben megszüntetik a Bolyai
Egyetemet – a Babeº Egyetemhez való kapcsolás fedõneve alatt –, és folytatódnak a magyarellenes in-
tézkedések minden területen.

Sok fiatal elindult, hogy segítse a magyar forradalmat, át a határon, ahol elfogták és elvitték õket a
sok letartóztatás miatt zsúfolásig megtelt Szamosújvár börtönébe. Az embertelen körülmények miatt a
rabok fellázadtak 1958. június 13-án (vagy 14-én), parancsra az õrök gépfegyverekkel beléjük lõttek,
kiterelték a rabokat, akik bokáig tocsogtak a vérben, majd válogatott kínzások következtek. 1957–1962
között, csak Szamosújváron, kínzások következtében 216 ember halt meg, de az adatok hiányosak. A
1960 után, a Duna-delta táboraiban elhunyt rabokról sincs pontos adat, ami van, az is pontatlan.

1958 nyarán a szovjet csapatok kivonulnak Romániából. Kolozsváron a Bolyai Tudományegyetem
tanárait, Varró Jánost és Lakó Elemért, valamint Péterffy Irén, Vastagh Lajos és Pál Lajos egyetemi
hallgatókat letartóztatják. Az ítéletre 1959 tavaszán kerül sor, a vád: egyetértettek az 56-os események
eszméivel, szervezkedtek a népi demokrácia ellen. Ez volt az utolsó lépés, hogy 1959. február 22-én
megszüntessék a Bolyai Tudományegyetemet azzal az indokkal, hogy az önálló magyar egyetem a sze-
paratizmus melegágya, akadály a testvériség útjában, tehát a magyar nacionalizmust szolgálja. Azon az
ülésen, ahol bejelentették ezt a döntést, Nicolae Ceausescu elnökölt. Mindezek ellen tiltakozásul, elke-
seredésükben Szabédy László, az egyetem rektora, Csendes Zoltán és felesége, valamint Molnár Mik-
lós egyetemi tanár öngyilkosságot követtek el.

A református és az evangélikus lelkészek, valamint teológusok 1958-as letartóztatása az egyházelle-
nes hadmûvelet egyik momentuma volt. Letartóztatások tömege következik most, ezeknek a pereknek
fõ vádpontja a magyar forradalommal való szolidaritás. EMISZ (Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége): 77
letartóztatott – köztük kiskorú is –, a Homoród menti unitárius papok, elsõsorban Nyitrainé Deák Berta
és családja, a SZIT (Székely Ifjak Társasága), a Fekete Kéz, a csíkszeredai diákok, a marosvásárhelyi
röpcédulások és még sorolhatnám. A SzVISz Nagyváradhoz, pontosabban Bihar megyéhez kötõdik, a
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letartóztatások 1960-ban kezdõdnek, 59 letartóztatott, ebbõl 4 felnõtt, a többi fiatalkorú vagy éppen el-
érte a 18-ik évét, a per 1961 végén ér véget. Az utolsó per az 1964-es általános amnesztia után történik,
és ugyancsak a magyarországi 56-tal hozzák kapcsolatba. Törvény ide vagy oda, megtették. A per eb-
ben az esetben is Katonai Törvényszéken folyik, fõ vádlott Török József és társai 12-en álltak a vádlot-
tak padján, mert reménykedtek és hittek a magyarországi forradalomban. Török Józsefet és Török Ist-
vánt 12 év kényszermunkára ítélték, 1974-ben szabadultak.

Ha bele is gondolunk, fájdalmas visszaemlékezni egy erdélyi magyarnak – de bárkinek, akiben léte-
zik együttérzés – az 1956-hoz kapcsolódó történésekre. Olyan, mint egy beteljesületlen szerelem, a sza-
badság iránti szerelemé.

Páskándiné Sebõk Anna

Bács-Kiskun 56/60
2016. október 18–19-én a kiskunfélegyházi városháza dísztermében Bács-kiskun 56/60 címmel ren-

dezte meg a Kiskun Múzeum, az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára és a Kecskeméti Katona József
Múzeum az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékkonferenciáját.

Minden történeti emlék annyira marad meg a nemzet emlékezetében, amennyit a nép megörökít és
megõriz a szívében belõle. Ezért is volt érdekes és emlékezetes a kiskunfélegyházi múzeum által koor-
dinált történeti, történeti néprajzi konferencia.

1956-ban állandósultak a válságjelenségek. Csökkent a beruházás mind az iparban, mind a mezõ-
gazdaságban, visszaesett az ipari termelés. Már az elõzõ év végétõl akadozott a kenyér- és a húsellátás,
a boltok elõtt több száz fõs tömegek vártak az alapélelmiszerekre. A szõlõ-bortermelõk életét a tagosítá-
sok ügye is keserítette. A legnagyobb agrármegye tragikus helyzetét a kötelezõ beszolgáltatások sújtot-
ták a legjobban, a padlássöprések, a jegyrendszer, a kilátástalanság, a kulákperek sokasága és az ország
függetlensége iránti óhaj egybekovácsolódott az országos elégedetlenséggel, a forradalmi hangulattal.

Nem véletlen, hogy a helytörténeti elõadások mellett azok voltak igazán érdekesek, amelyek a gene-
rációk egymás mellett élését, a családi krónikák és ismeretek fennmaradását mutatták. Ezek az elõadá-
sok az élményszerûség mellett azt a történeti néprajzi módszert mutatták, ami a polgáriasultabb Nyu-
gat-Európában már évtizedek óta egyféle vizsgálati modellt jelentett, vagyis az ún. háromgenerációs
vizsgálatokét. Ez a módszer együtt vizsgálja a nagyszülõk, a szülõk és a gyerekek életét, változását,
egymásra gyakorolt hatásait.

Eddig szinte kizárólag csak levéltárosok, történészek foglalkoztak a legújabb kori történeti kérdé-
sekkel, így 1956-tal is. Pedig ma már látszik, hogy igazán élményszerû és körültekintõ eredményt az
életmódvizsgálatok, a mûvelõdéstörténeti vizsgálatok, a néprajzi kutatások érik el. Ma már a termény-
beszolgáltatás és a parasztság ezerféle megszorításának XX. század közepi vizsgálatait a legújabb nép-
rajzi témafeldolgozások is zászlaikra tûzték. Miért ne lehetne ezt 1956 kérdésének vizsgálatánál is el-
képzelni? – tehetnénk fel a kérdést a nagyszámú politikatörténeti, hadtörténeti kutatás és eredmény
mellett.

A választ ékesen bizonyítva adta meg a Bács-Kiskun 56/60 címû, a kiskunfélegyházi Kiskun Múze-
um által szervezett konferencia. Már az eleje sokat sejtetett, amikor Lezsák Sándor életrajzi visszaemlé-
kezés formájában tartotta meg nyitóelõadását. A mindennapok forradalmára hívta fel a figyelmet, amit
õ is átélt 1956 õszén. Mint költõ, négy versét is elmondta, ezzel még inkább alátámasztva elõadását.
Kõfalviné Ónodi Márta egy középiskolás forradalmárról, a sok viszontagságot megélt Fekete Pálról,
valamint kiskunfélegyházi tevékenységérõl tartott elõadást. Gyenesei József mutatta be az 1956-os ká-
rosodást a megyei levéltárban, eddig ismeretlen fényképeket vetítve. Félelmetes volt Nánási László
megyei fõügyész elõadása a Rákosi-rendszer büntetõjogáról. Ezután következett az egyik legérdeke-
sebb konferencia-blokk. Romsics Imre kalocsai néprajzos múzeumigazgató elõadásával: Az elfelejtett
és az elképzelt 1956 Kalocsán és a valamikori szállásain címmel, illetve Mészáros Márta kiskunfélegy-
házi néprajzos múzeumigazgató elõadása: A pedagógusok szerepvállalása Kiskunfélegyházán 1956 ok-
tóberében, Tarjányi Ágoston és társai pere alapján címmel. Mindkét elõadás az egyén és a közösség
szerepét, a visszaemlékezõk egyéni és kollektív tudatát kutatta. Néprajzosként, eredeti közgyûjteményi
(múzeumi, levéltári) dokumentumok alapján és az emberi emlékezet fókuszálása segítségével. Ezek az
elõadások is a két-három generációs vizsgálatnak megfelelõen a felelõsségre, az önállóságra, a vissza-
emlékezések forrásértékére, a dokumentumok forráskritikájára, értelmezésére hívták fel a figyelmet.
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