a magyar forradalommal. Marosvásárhelyen az orvosin is «forr a világ bús tengere,
ó, magyar». Testi épségünk nincs veszélyben, mert Szászfenesrõl behozták a
katonaságot, és géppisztolyos járõrök cirkálnak estétõl reggelig minden diákotthon
és egyetemi épület körül. Máskülönben a temetõben is több volt halottak napján
a szekus, mint a gyászoló. Ilyenkor az ember négyszer gondolja meg, amíg lépik.
Úgy, hogy most már nem kell félni semmitõl.
Közlik Kántor Lajos (szerk.): Ki vagy te, Szilágyi Dokomos? Budapest, Balassi Kiadó, 1996,
42–43. p.; Pécsi Györgyi (szerk.): Kényszerleszállás. Szilágyi Domokos emlékezete. Budapest, Nap Kiadó, 2005, 19–20. p.

46.
Jordáky Lajos naplója
Kolozsvár, 1956. november 18.
Több diákot letartóztattak.61 Nem hiszem, hogy bûnösök lennének. Sõt, meg
vagyok gyõzõdve feltétlen becsületességükrõl. Nemes szívû fiatalok.
Közli Molnár Gusztáv: Jordáky Lajos naplója. Medvetánc, 1988. 2–3. sz. 307. p.

47.
Az RMP Kolozs tartományi pártbizottság titkársági ülésének
jegyzõkönyve
Kolozsvár, 1956. november 19.
Jelenlévõk: Vasile Vaida, Nicolae Bota, Alexandru Soproneanu, Gavrilã Lupºa,
Tompa István elvtársak. Elhatározták, hogy a 21-i büróülést csütörtökön, november 23-án, reggel 7 órakor tartsák meg. Elhatározták, hogy a tartományi Büró
tagjait beosztják a járási pártaktívákkal való gyûlésekre. Elhatározták, hogy
végezzék el a Bolyai Egyetem és az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet diákjai
társadalmi összetételének [vizsgálatát]. Gyûlés a Bolyai Egyetem vezetõségével.
Vasile Vaida elvtárs: Szeptember 22-én eljöttek hozzám Fazekas elvtárs és
más elvtársak a Központi Vezetõségtõl. Hiányosságokat találtak, és intézkedéseket
hoztunk a helyreigazításukért. Sok elvtárssal álltunk szóba, a legnagyobb egyetértést találtuk [köztük]. A magyarországi események után azonnal intenzív,
személyekre szabott munka kezdõdött. A munka nem volt könnyû, mert tüntetések
veszélye fenyegetett. A KV körleveleinek feldolgozásakor nehézségeink voltak.
Hogyha akkor ingadozók [is] voltak, [most] teljes határozottsággal dolgoztuk fel
a táviratot. Az elvtárs javaslatára egy gyûlést tartottak a Bolyai [Egyetem]
[párt]-alapszervezetével, ahol elhatározták egy gyûlés összehívását a diákoknak.
61

1956. november 17-en tartóztatták le Kolozsváron Várhegyi Istvánt, a Bolyai Tudományegyetem hallgatóját,
a Nyelv- és Történettudományi Kar diákszövetségének egyik vezetõjét, a diákszövetségi programtervezet
fõ kidolgozóját, másnap pedig Kelemen Kálmánt, Koczka Györgyöt és Nagy Benedeket, akik részt vettek
a programtervezet kidolgozásában.
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