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Bukarest elősegítette
Nagy Imréék kivégzését

Abban a faluban születtem, jártam elemi iskolába, 
amely az 1940-es években még Magyarországhoz tar-
tozott: Vajdakamaráson. A Kolozs megyei település ha-
tára az akkori időkben országhatár is volt, mi Magyar-
országhoz tartoztunk, a szomszédos falu Romániához. 
Az az érzésem, hogy a kamarásiak valószínűleg nem 
bánnák, ha ma is így lenne, habár az egykori magyar 
határ nem Kamarásig, hanem Brassó határáig tartott. A 
történelem során a magyar határ 1000 éven keresztül 
Brassó mellett húzódott, a Cenk alatti város is Magyar-
országhoz tartozott. Még ha ez ki is maradt a románi-
ai történelemkönyvekből, mi, magyarok ezt tudjuk, és 
nem felejtjük el.

Nagy Imre nem alkudott
Akárcsak az 1956-os magyar forradalom egyes erdélyi 
vonatkozásait, amelyek tudomásom szerint Romániá-
ban eddig nem voltak átfogóan sem megírva, sem le-
tárgyalva. A forradalom után annak vezetőit – köztük 
Nagy Imrét – a kommunista hatóságok halálra ítélték, 
és kivégezték. Az már kevésbé ismert, hogy Kádár János 
miniszterelnök felajánlotta Nagy Imrének a halálos íté-
let előtt, ha visszavonja kommunistaellenes tanait, és 
bocsánatot kér a forradalomban elkövetett cselekmé-
nyeiért, nem fogják halálra ítélni. A forradalom idején 
a Minisztertanács elnöki tisztségét betöltő Nagy Imre 
nem volt hajlandó engedni, megalkudni, nem vonta 
vissza, amit a szabadságharc idején mondott és tett. 
Nem tudom, hányan választották volna az alku helyett 
a biztos halált, de Nagy Imre akkor olyan magyarként 

viselkedett, aki nem alkuszik. Azt mondta kivégzői-
nek, hogy a nemzetközi munkásmozgalom nem fogja 
megbocsátani Kádár Jánosnak azt, hogy őt kivégezteti. 
A megbocsátás fel sem merült, de sajnos nagyon úgy 
néz ki, mintha az úgynevezett nemzetközi munkásmoz-
galom megfeledkezett volna Nagy Imréről is, jogtalan és 
alaptalan kivégzéséről is.

Nagy Imréék a jugoszláv nagykövetségre menekültek, 
a jugoszlávok pedig „jó barátként” kiadták őket (a ma-
gyar és a szovjet kommunistáknak). Miután a jugoszláv 
nagykövetségről elmenekültek, az ‘56-os forradalmá-
rokat minden bizonnyal szovjet közbenjárásra átadták 
a román hatóságoknak. Mit ad Isten, a románok is el-
fogták és fogva tartották a magyar forradalmárokat (a 
magyar forradalmárok és a román kommunista vezetők 
között Petre Roman volt miniszterelnök édesapja, Wal-
ter Roman tartotta a kapcsolatot, aki jól tudott magya-
rul). Annak ellenére, hogy sem a román alkotmány, sem 
a román törvények nem adtak rá lehetőséget, Nagy Im-
rééket bírósági határozat nélkül fogva tartották mind-
addig, amíg ki nem szolgáltatták a magyarországi kom-
munista hatalomnak. Jogászként is érdekel a téma, és a 
lehetőségekhez mérten utánanéztem, de sem az akkori 

román alkotmányban, sem a büntető törvénykönyvben 
nem találtam olyan rendelkezést, amelynek alapján 
Romániában idegen állampolgárokat hosszabb időn 
keresztül fogva tarthattak volna bírósági ítélet nélkül. 
Különösen úgy, hogy azok az idegen állampolgárok – 
jelen esetben magyarok, Nagy Imréék – Románia terü-
letén semmilyen bűncselekményt nem követtek el, sőt 
nézetem szerint nem követtek el olyan bűncselekményt 
máshol sem, ami az akkori román büntető törvény-
könyv hatálya alá esett volna.

Törvénytelen snagovi fogva tartás
Mi következik ebből? Az, hogy Nagy Imrééket a román 
hatóságok román bírósági végzés nélkül hosszabb ide-
ig törvénytelenül tartották fogva (Snagov környékén). 
Amint ismeretes, a nürnbergi perekben a német jogá-
szokat elítélté, nagy vonalakban azért, mert azt álla-
pították meg róluk, hogy mai jogi szóhasználat szerint 
az alapvető emberi jogok áthágásával elítélték a vád-

lottakat. Mondjuk ki nyíltan: mert törvénytelenül, csak 
azért ítélték el a zsidókat, mert zsidók voltak. Márpedig 
– mondja az amerikai ítélkező bíró a nürnbergi perben 
– a világ összes demokratikus országában bűncselek-
ménynek számít, ha valaki adatokat szolgáltat ahhoz, 
hogy ártatlan embereket kivégezzenek. A német jogá-
szok ezt tették, mondta ki a nürnbergi perben a bíró.

Márpedig ugyanezt tették a román hatóságok is, 
amikor Nagy Imrééket bírói ítélet nélkül fogva tartották 
Romániában, utána pedig kiszolgáltatták a Kádár-rend-
szernek, holott tudták, hogy Magyarországon minimum 
elítélik, de több mint valószínű, hogy kivégzik őket. Ez 
történt. (Zárójelben megjegyzem, hogy az itt tárgyaltak 
szempontjából annak nincs jelentősége, hogy akiknek 
a románok átadták Nagy Imrééket, azok szintén magya-
rok voltak. Hanem annak van jelentősége, hogy a romá-
nok tudták: akiknek átadják Nagy Imrééket, azok kivég-
zik őket. Ezzel az akkori román hatóságok gyakorlatilag 
jogi értelemben segítséget nyújtottak, elősegítették 
Nagy Imréék kivégzését).

Moszkvai vélemény a román kisebbségpolitikáról
Bukarest véleménye szerint a Romániában élő magya-
roknak a román állam biztosította és biztosítja a nem-
zetiségi jogaikat. Azt, hogy számunkra milyen jogokat 
biztosít a román állam, a szovjet időszakra vonatkozóan 
orosz történészek is megvizsgálták (például Tatjana Po-
kivajlova, Alekszandr Sztikalin, Tatjana Bitkova, Tamara 
Kravcsenko). Márpedig a moszkvai szakértőket – főleg 
az ‘56-os és az utána következő korszak magyar problé-

májával kapcsolatosan – nehezen lehetne irántunk való 
részrehajlással vádolni. Ezek az orosz történészek tudo-
mányos alapossággal a következőket állapították meg: 
„A mindenkori román kormányok ugyanis rossz szemmel 
néztek minden olyan próbálkozást, ami Magyarország 
részéről arra irányult, hogy kimutassa az illetékességét 
és érdekeltségét az erdélyi magyarok ügyeit illetően, s a 
magyarság számára tett engedmények (a magyar auto-
nóm tartomány létrehozása a Kreml nyomására) ellené-
re azok a politikai premisszák, amelyek az 1970-es évek 
első felétől meghozott súlyos jogfosztó intézkedéseket 
jellemezték, már ekkor is kitapinthatóak voltak.

A Ceaușescu-éra kapcsán Tatjana Bitkova megállapí-
totta, hogy a román pártvezető nyíltan kisebbségellenes 
politikát folytatott, a nemzeti kisebbségek s különösen 
a magyarok jogainak megnyirbálására törekedett: foko-
zatosan ellehetetlenítették a magyar nyelvű kulturális 
és oktatási intézményeket, s radikálisan visszafogták 
az erdélyi és a magyarországi magyarok közötti kultu-
rális kapcsolatokat. Bitkova úgy véli továbbá, hogy a 
Ceaușescu-féle indusztrializációs és urbanizációs poli-
tika is alapvetően előnytelen volt a kisebbségi léthely-
zet perspektívái felől nézve, hiszen felgyorsította az er-
délyi városok etnikai, demográfi ai átrendeződését, és 
abba az irányba hatott, hogy a magyar városi lakosság 
mindenhol kisebbségbe szorult. Szerinte a romániai 
nemzeti kisebbségek és mindenekelőtt a magyarság 
helyzetének a megítélését nem lehet elválasztani a ro-
mán pártfőtitkár részben még Gheorghiu-Dejtől örökölt 
ún. „különutas” vagy más néven „nemzeti kommunis-
ta” politikától, amely a kisebbségpolitikában az 1970-
es évek első felétől hozott intézkedések nyílt asszimilá-
ciós kurzusának ágyazott meg.

Végül a legfi atalabb orosz történésznemzedék képvi-
selői közül mindenekelőtt Anna Gladiseva egyik tanul-
mányára kell felhívnunk a fi gyelmet, amelyben a szerző 

– idősebb kollégáinak munkáihoz hasonlóan – végig-
követi ezeket a folyamatokat, egyúttal a végkövetkez-
tetések levonásakor nem kerüli meg Moszkva szerepét 
sem. Úgy véli, hogy 1946–1947-től a Kreml politikája 
hozzájárult a helyzet kialakulásához, hiszen Moszkva 
nyomására hivatalosan az erdélyi magyar kisebbség 
ügyében érintett mindkét országnak úgy kellett ten-
nie, mintha a magyar kisebbség helyzete megoldódott 
volna. Ugyanakkor a problémának ez a fajta kezelése, 
annak ignorálása és felszín alá söprése csak a romá-
niai etnikumközi viszonyok kiéleződéséhez vezetett, s 
végső soron a nemzetiségek elégedetlensége és álta-
lában a mesterségesen gerjesztett nemzeti ellentétek 
is hozzájárultak a Ceaușescu-rezsim bukásához. (Lásd 
Székelyföld folyóirat, XXIII. évfolyam, 10. szám, 2019. 
október, 90–91. oldal.)

Aki akar, vitatkozhat ezen az orosz megállapításokon, 
én nem teszem. Sőt az a véleményem, hogy az időszak, 
amiről a szerzők beszélnek, még szomorúbb és rosz-
szabb volt a magyarság szempontjából, mint ahogy ők 
állítják.

A szerző sepsiszentgyörgyi ügyvéd

ROZSNYAI
SÁNDOR

JEGYZET

Nagy Imre rádiónyilatkozata az új kormány megalakulásakor, 1956. október 28-án, illetve ítélethirdetés 1958-ban a miniszterelnök (balról a második) és társai büntetőperében

 » A román hatóságok bírói ítélet nélkül 
tartották fogva Nagy Imrééket, utána pedig 
kiszolgáltatták őket a Kádár-rendszernek, 
holott tudták, hogy Magyarországon mini-
mum elítélik, de több mint valószínű, hogy 
kivégzik őket.




