
most sem dolgoznak elég komolyan [az ügyön]. A kollektív gazdaság elnöke, Bartha
nem mer éjszaka otthon maradni, felesége Magyarlapádon van a szüleinél, a
gyerekei Vadveremben, és segítséget kért, hogy el tudja hagyni a falut, mert
megfenyegették, hogy petróleummal leöntik, és felgyújtják a házát, vagy valami-
lyen módon úgyis megölik. Szükséges, hogy az illetékes szerveink alaposan
elemezzék a faluban kialakult helyzetet, mert e probléma mögött egy ellenséges
akció van, hogy mindenáron felbomlasszák a kollektív gazdaságot, és hogy
gerjesszék a románok és magyarok közötti gyûlöletet.

A Párt Tájékoztatási [ügyosztályának] instruktora
Balogh A.

Közli Andreescu A.–Nastasã L.–Varga A. (szerk.): Minoritãþi etnoculturale. Mãrturii

documentare. Maghiarii din România (1956–1968). Cluj-Napoca, CRDE, 2003, 236–237.

p. (Az eredeti román nyelvû dokumentum lelõhelye: Arhivele Naþionale Direcþia Judeþeanã

Cluj, fond 13 – Comitetul Regional PCR Cluj, dosar 76/1956, 286–287. f.)

55.
Máthé János naplója

Magyarhermány, 1956. december 30.

A magyarországi robbanás hangjától a bukaresti zsarnokok is megijedtek.
Kínos töprengések közben kényszerültek az évek óta ömlõ ingyen javak nagy
részérõl lemondani. Megszüntették a búza, árpa, zab, kukorica, pityóka, széna, tej
kényszer beszolgáltatását. (Lásd: Elõre 1956. XII. 30. és 31-iki számok.)

Máthé János: Magyarhermány kronológiája 1944–1965. Budapest, Teleki László Alapít-

vány Könyvtára, K-3087/2005, 65. f.

56.
Jordáky Lajos naplója

Kolozsvár, 1956. december 31.

Másfél hónapig nem írtam semmit. Pedig ez a másfél hónap nagy történelmi
horderejû dolgokat jelentett az emberiség, de különösen a magyarság történetében,
továbbá társadalmi kérdések, fõleg azonban a szocializmus történetében. Én
magam mélyen megrendülten figyeltem mindent, ami ezekben a hetekben történt.
Mint magyar és ember, mint magyar és szocialista minden idegszálammal áteltem
a tragikus eseményeket. Milyen tragédia a szocializmus számára is, ami most
történik. A nemzetközi viták jugoszláv és szovjet, német és lengyel, magyar és
román, kínai és indiai, olasz és francia s a világ minden munkásmozgalmában új
erjedést  indítottak  el.  A  következményei még beláthatatlanok. Az azonban
bizonyos, hogy a sztálinizmus semmiképpen nem térhet vissza sem ideológiában,
sem gyakorlatban. A sztálinizmus fenntartása vagy restaurálása csak veszélyt
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