
1956 és 1965 között, a ma-
gyar forradalmi megmozduláso-
kat követően Erdélyben több 
mint ezer személy járta meg 
a Szekuritáté fogdáit és bör-
töneit. Többségüket 1958–59 
folyamán tartóztatták le, és 
meghurcolásuk csak közvet-
ve állt kapcsolatban a magyar 
forradalommal. Néhányan vi
szont közvetlenül a forrada-
lom kitörése után kerültek 
börtönbe, és letartóztatásukat 
leggyakrabban spontán reak-
cióik, elszólásaik, „magyar-
kodásuk” vagy a rádióhírek 
kommentálása okozta. 

Daczó Katalin

A Szekuritáté jelentéseiben 
„ellenforradalmi megnyil-
vánulásnak” nevezett első 

lakossági reakciókat Pál-Antal 
Sándor kutatásaiból ismerjük. E 
szerint a mai Hargita megye terü-
letéről az egyik első meghurcolt 
Fülöp Sándor gyergyócsomafalvi 
tanár volt, akit 1956. november 
2-án tartóztattak le nyilvános 
izgatásért, mivel „antidemokra-
tikus kiáltványt szerkesztett és 
terjesztett 1956 augusztusában 
Gyergyószentmiklóson.”

A gyergyóditrói születésű, Ma-
rosvásárhelyen élő Nyilasi Zoltán 
1956. október 29-én tartóztatták 

le, mivel részegen megfenyegetett 
egy szekuritátés altisztet, és azt 
mondta neki: „Látod, mi történt 
Magyarországon, most mi követ-
kezünk.”

Cristian Mihai borszéki kő-
művesnek 1956. október 30-án a 
borszéki Caraimanul falatozóban 
„ellenforradalmi megnyilvánulá-
sai” voltak, „dicsérte” a magyaror-
szági eseményeket, énekelte (vagy 
szavalta?) a Talpra, magyart, él-
tette Magyarországot. November 
2-án tartóztatták le.

Forgács János Siménfalván ok-
tóber 28-án szintén a bodegában 
szavalta a Talpra, magyart, majd 
kiutasította a kocsmából az egyik 
párttagot. A tusnádfürdői Jánossy 
József fényképészt nyilvános izga-
tás vádjával állították bíróság elé, 
mivel november 1-jén a Sólyomkő 
bodegában elénekelte a magyar és 
a székely himnuszt.

A kénosi Fóris Ádám föld-
műves többször is a „demokrati-
kus rendszer ellen izgatott” 1956 
szeptemberében és októberében. 
December 21-én tartóztatták le.

Az Akáczos Gyula-eset
Akáczos Gyula magyarhermá-

nyi születésű, kulákká nyilvánított 
csíkcsekefalvi mészáros 1956. no-
vember 4-én Csíkszentmártonban 
tehenet vásárolt, majd a bodegá-

ban „rendszer- és kommunistael-
lenes megnyilvánulásai” voltak. 
„Kijelentette, hogy a kommunis-
ták mind a markában vannak, és 
elintézi őket” – közli Pál-Antal 
Sándor levéltáros. 

– Elhiszem, hogy ezt mond-
ta – fogalmazott Akáczos Gyu-
la menye, a Csíkszeredában élő 
Akáczos Margit –, szeretett erő-
sen magyarkodni. De ennél töb-
bet nem tudok. Azt sem, hogy 
mennyit volt börtönben, mikor 
szabadult. Úgy emlékszem, hogy 
a faluban gyűjtöttek neki, de az a 
pénz nem jutott el hozzá, hanem 
végül a testvérei váltották ki.”

– Valóban a testvérei 
hozták ki – tudtuk meg a 
Magyarhermányban élő Akáczos 
Ferenctől, az elítélt Lajos nevű 
testvérének unokájától, de nem 
1956-ban, hanem a háború után, 
1945-ben. Úgy emlékszem, hogy 
Gyula bácsi egy fél évet töltött a 
földvári fogolytáborban, de any-
nyira legyengült, hogy már feláll-
ni sem tudott. A lágerparancsnok 
egy Ionescu nevű ezredes volt, 
akinek a harmincas években egy 
magyarhermányi ember, Tókos 
András volt a csicskása. Ezt az em-
bert kérte meg nagyapám, hogy 
kísérje el a lágerbe, s velük volt az 
én apám is. Az ismerős jóvoltából 
sikerült rávenniük az ezredest, 

hogy Gyula bácsit kihozhassák. 
A padlón fetrengve találtak rá, 
belecsombolyították egy pok-
rócba, s mint egy halottat, úgy 
hozták ki szekéren, Földvár felé. 
Egy másik magyarhermányi rab, 
Tankó Domokos is könyörgött, 
hogy hozzák haza, de őt nem si-
került elhozniuk. Ott is halt meg, 
a lágerben.

Akáczos Ferenc úgy tudja, 
hogy egy ideig, Gyula bácsi nem 
is tudott kijárni a házból, de las-
san felépült és senki nem firtatta, 
hogy is került haza. Az 56-os le-
tartóztatásról viszont a magyar-
hermányi rokon sem tudott kö-
zelebbit mondani, és Pál-Antal 
Sándor Áldozatok – 1956 című 
könyvében sem szerepel, hogy 
Akáczos Gyula mennyi büntetést 
kapott. 

– Nagyszájú, szókimondó, de 
humoros, belevaló ember volt – 
idézte fel Akáczos Gyula alakját 
Szabó Ákosné Hajdu Magdolna, 
akinek leginkább a gyerekkori 
disznóvágások jutnak eszébe az 
egykori mészárosról. – A kommu-
nistáknak állandóan beolvasott, s 
határozottan reakciós emberként 
volt számon tartva.

Akáczos Gyula épp a napok-
ban lenne százesztendős (1911. 
október 22-én született).  1982. 
június 6-án hunyt el.
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Körkép
Akáczos Gyula, az első székely 56-osok egyike NÉPSZÁMLÁLÁS

A népszámlálásról bővebb informá-
ció az alábbi elérhetőségeken kapható. 
Problémákat bejelenteni ugyanitt lehet.

Csíkszereda – Mihai Eminescu 
utca 2/A. szám, Dajka Tünde (0266–
315710, 0266–317678), hétközna-
pokon 8–16 óráig.

Gyergyószentmiklós – Szabadság 
tér 23. szám, Tamás Mónika (0266–
364086), hétköznapokon 8–16 óráig.

Székelyudvarhely – Városháza 
tér 5/5. szám, Nagy Enikő (0266–
213561), hétköznapokon 9–15 óráig.


