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Gyõr-Moson-Sopron Megye Gyõri Levéltára a Nemzeti Kulturális Alap 
Igazgatóságának támogatásával megjelentette Szalay Balázsnak az 1956-os forradalom 
csornai eseményeit feldolgozó, kismonográfia terjedelmû tanulmányát. A 
közvélemény, de még a történettudomány részérõl is sokáig tartotta magát az a 
sztereotípia, hogy 56 évvel ezelõtt a legfontosabb események a fõvárosban és néhány 
vidéki nagyvárosban zajlottak, a kisvárosok és falvak viszont élték mindennapi 
életüket. A rendszerváltozást követõ idõszakban, különösen a forradalom 
kitörésének negyvenedik és ötvenedik évfordulóján számos 1956-ról írt tanulmány 
jelent meg, ezek azonban kevés kivételtõl eltekintve az országos, a fõvárosi és a 
nagyvárosi történésekre fókuszáltak. A csornai II. Rákóczi Ferenc Katolikus 
Közoktatási Központ jeles történelemtanára munkájában szülõvárosa, az 1956-ban 
még nagyközségi rangú Csorna akkori hõseinek állít méltó emléket. A szerzõ 
hosszas, alapos kutatómunkát követõen elkészített tanulmánya hiánypótló mûnek 
tekinthetõ, mivel a csornai 1956-os eseményekkel ilyen terjedelemben eddig még nem 
foglalkoztak. 

A mû bevezetõ részében a szerzõ ismerteti azokat az országos és helyi 
eseményeket, amelyek a forradalom kirobbanásához vezettek. Csornán, ahol a 
lakosság zöme az 1950-es években még mezõgazdaságból élt, érthetõ módon a 
kollektivizálási kísérletek, valamint a középparasztságot és a módosabb gazdákat 
érintõ beszolgáltatási kötelezettségek váltották ki a legnagyobb indulatot. A helyi 
értelmiség a könyvtárban tartott rendezvényeken népszerû, országosan ismert 
elõadóktól hallhatott a reformprogram szükségességérõl. A nagyközség helyi 
pártszerve által elkövetett túlkapások esetenként még az országos hatóságok 
körében is nemtetszést váltottak ki. Szalay Balázs tanulmányából is kiderül, hogy a 
Rákosi-rendszerben a társadalom szinte valamennyi rétege sérelmet szenvedett 
országos és helyi szinten egyaránt, ez szükség-szerûen társadalmi robbanáshoz 
vezetett. 

A „Forradalmi napok Csornán” címû fejezetben arról olvashatunk, hogy október 
26. elõtt e községben sem voltak nagyobb megmozdulások, bár a lakosság az 
átutazóktól és a rádióból már értesült a fõvárosban történtekrõl. A tanulmány e 
részében a szerzõ kronologikus sorrendben ismerteti a fõbb eseményeket. 
Legnagyobb terjedelemben az október 27-i nagygyûléssel, valamint a november 3-án 
tartott szembesítéssel foglalkozik. Az elõbbi fórumon Csorna forradalmi szerveinek 
tisztségviselõit választották meg, a november 3-án lezajlott „közmeghallgatáson” 



SOPRONI KÖNYVESPOLC  396 

 

pedig a korábbi MDP vezetõknek kellett magyarázatot adniuk tetteikre. Székely 
Sándornak, a forradalmi események legendás csornai alakjának köszönhetõen a 
feszült helyzet ellenére nem került sor atrocitásra. 

A forradalom kitörését követõen a régi közigazgatás vezetõ beosztású 
hivatalnokai, valamint a pártvezetõk többsége távol maradt munkahelyérõl, sõt 
néhányan lak-helyükrõl is elmenekültek. Így Csornán is hozzáláttak az új, 
forradalmi testületek megszervezéséhez. Az államigazgatási feladatokat a helyi 
Nemzeti Tanács vette át, a rendfenntartás pedig a Nemzetõrségre és a Határõrség 
maradék alakulataira hárult. Bár Csornán nem voltak nagyobb ipari üzemek, a 
Munkástanácsok mégis fontos szerepet játszottak a forradalom napjaiban. Az 
Ifjúsági Forradalmi Bizottság, a katonai tanácsok és a határõrség is tevékenyen 
részt vettek a forradalom 13 napjának történéseiben. Sok szerzõ abba a hibába 
esik, hogy az események részletes tárgyalása mellett nem fordít kellõ figyelmet a 
testületek mûködésére. Mentségükre szól, hogy az akkori hatóságok 
mûködésének forrásai megsemmisültek. Szalay Balázs az oral history mód-
szeréhez nyúlva kiemelten foglalkozik a hatóságok mûködésével. 

Csorna 1956-ban járási székhely volt, így az ott zajló események a környezõ 
településekre is kihatottak. Ezért a Járási Nemzeti Tanács megszervezése mellett a 
környezõ falvak történéseire is utal Szalay Balázs. A forradalmi események 
irányításában elsõsorban az értelmiség vette ki részét. A szerzõ részletes 
tájékoztatást ad az iskolákban történtekrõl, szinte valamennyi forradalomban részt 
vevõ pedagógusról megemlékezik. A nagyközség iskoláinak egykori jeles oktatói 
közül szerencsére többen is élnek, így az õ visszaemlékezésüket sikerült még 
idõben megörökítenie a könyv írójának. 

Az 1956. november 4-i szovjet inváziót követõen a nyugati határ menti 
települést különösen érzékenyen érintette a menekültáradat. A szerzõ kiemelten 
foglalkozik a menekülõk átmeneti elszállásolásával és a határszakaszra való 
kísérésével. A közvélekedésben, de az 1956-os forradalom eseményeit tárgyaló 
tanulmányok egy részében is elterjedt az a nézet, hogy november 4-én véget értek 
a küzdelmek, a kommunista hatalom újra berendezkedett Magyarországon. 
Szalay Balázs tanulmányában jól érzékelhetõ, hogy a magyar nép 
szabadságharcának leverését követõen nem került sor az azonnali restaurációra, a 
forradalom fõ szervei még az év végéig tartották hídfõállásukat. A mû utolsó 
elõtti fejezetében a megtorlásról és a Kádár-rendszer konszolidációjáról 
olvashatunk, majd a forradalom Csornához köthetõ áldozatairól is említést tesz 
Szalay Balázs. A nagyközségben békésen zajlottak az 1956-os események, más 
városokban azonban csornaiak is áldozatául estek a harci cselekményeknek. 

A mû legnagyobb pozitívuma, hogy rendkívül széles forrásbázison nyugszik. 
A szerzõ az eddig megjelent tanulmányokat beépítette mûvébe, s azokra 
mindenütt korrekten hivatkozik. Szalay Balázs rendkívül széles körû levéltári 
kutatásokat is végzett. Gyõr-Moson-Sopron Megye Gyõri Levéltárában a Magyar 
Dolgozók Pártjának, valamint a Magyar Szocialista Munkáspárt megyei és járási 
szerveinek iratanyagát, valamint a Gyõr-Sopron Megyei Bíróság peres iratait is 
tanulmányozta, így nagyon sok új ismerettel gazdagítja az érdeklõdõket. Az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában végzett aprólékos 
kutatómunkának köszönhetõen tudjuk nyomon követni a forradalom hõseinek 
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további életútját. A forradalmi események tevékeny résztvevõi voltak a 
történelmi egyházak, az õ szerepüknek szakszerû feltárásához a Gyõri Egy-
házmegyei Levéltárban, valamint a helyi Evangélikus Egyházközség 
intézményében is kellett kutatnia a szerzõnek. A helyi, a megyei, valamint az 
országos sajtó a szabadság idõszakában a társadalom visszhangját tükrözi, a 
diktatúrák idõszakában viszont a cenzúra mûködésére is enged következtetni. A 
szerzõ a fõbb sajtótermékeket átnézte, s azokat be is építette mûvébe. A 
forradalomnak voltak olyan eseményei, amelyekkel az újságok nem foglalkoztak 
és a levéltári forrásokban sem történik rájuk utalás. A történész ilyenkor az 
események tanúit szólaltatja meg az oral history módszerével. Szalay Balázs 
gondosan ügyelt arra, hogy több, a forradalmi eseményeket tevékenyen átélt 
személlyel is készítsen interjút, így nem esett a szubjektivitás csapdájába. A kötet 
bõséges képanyaggal ellátott, szerkezetileg is jól áttekinthetõ. 
A tanulmányt szíves figyelmébe ajánlom a történész szakmának, a helytörténet iránt 

érdeklõdõ embereknek, s nem utolsó sorban a forradalom még élõ tanúinak.

 

  Szerkesztõségi kiegészítés 
 
A Soproni Szemle 2012. 3. számában Domonkos Ottó: A soproni evangélikus 
perselyládájának festménye a 17. század második felébõl c. tanulmányához 
beérkezett Eggenberg hercegnõ portréjának másolata. Ez a csehországi Český 
Krumlov kastélyában (ld. Jiří Záloha: Státní zámek Český Krumlov, Praha, 1991) 
õrzött magántulajdon. A hivatkozás megjelent Barbara Kaiser: Schloss Eggenberg. 
Wien: Brandstätter, 2006. c. kötetének 61–63 oldalai között. A színes arckép és a 
perselyláda képe összehasonlításában kétségtelenné teszi az azonosságot 
Eggenberg hercegnõ személyét illetõen. Köszönetet mondunk Dr. Barbara 
Kaisernek (Eggenberg) az információ megküldéséért. 

A közlemény 27. jegyzete helyesen: Han, Paul-Conrad Balthasar: Alte und neu 
Pannonia. Nürnberg, 1686. 86-87. 

Ez alkalommal mondunk köszönetet a Soproni Evangélikus Egyháznak a 
színes betétlap megjelentetéséhez nyújtott szíves támogatásáért! 
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