
A z 1956: A magyar forradalom és szabadságharc 
(1956: The Hungárián Revolution and W ar fór 
Independence) című kötet annak a sorozatnak a 

legújabb tagja, amely célul tűzte ki a közép-kelet-euró- 
pai társadalmak széleskörű összehasonlító bemutatá
sát. A sorozat könyvei azon népek, nemzetek történe
tét veszik górcső alá, amelyek hazája a Németország, 
Oroszország, Ukrajna, Fehér-Oroszország, a Balti-ten
ger és a Földközi-tenger által határolt területen helyez
kedik el. A témaválasztást indokolja ezen államok kü
lönleges helyzete: bár Európa integráns részét képezik, 
mégis nagyfokú eltéréseket mutatnak annak nyugati 
feléhez képest mind az itt található nyelvek, vallások 
diverzitása, mind az itt fellelhető kormányformák te
kintetében. E terület kutatása multidiszciplináris szem
léletet követel meg; ennek érdekében a sorozat szer
kesztői többféle álláspontot, iskolát -  egyetemet és tu
dományos kutatóintézetet -  képviselnek, úgy az Ame
rikai Egyesült Államokból, mint Nyugat-, Közép- és 
Kelet-Európáből.

Király Béla és az általa alapított Atlantic Research 
and Publication Inc. (ARP) a kötetet az 1956. évi for
radalom ötvenedik évfordulója megünneplésének 
szenteli. Az ARP több angol és magyar nyelvű könyve 
is foglalkozott m ára  forradalommal. Jelen kötet nem
csak a forradalom történetéről és ideológiájáról tartal
maz tanulmányokat, hanem azon írásokból is válogat, 
amelyek bizonyítják, hogy 1956 milyen hatással volt a 
nyugati értelmiségre. Emellett a kötet szól a Kádár
rendszer bukásáról és a magyarországi alkotmányos 
demokrácia helyreállításáról, mint '56  eszméinek be
teljesüléséről. Ezzel épít a sorozat korábbi köteteire, 
ám jelen esetben a cél a témakör kiszélesítése és annak 
igen részletes vizsgálata volt.

A tanulmánykötetben egy olyan intellektuális kö
zösség jelenik meg. amely tevékenyen őrzi 1956 ha
gyományát. A rendszerváltás óta a kutatás sokkal in
tenzívebbé vált azzal, hogy elérhetővé váltak a forrá
sok: az ezeken alapuló kutatások eredményeit e könyv 
is felhasználja. A tanulmányok nagyon részletes képet 
rajzolnak a forradalom és szabadságharc történetéről, 
nemzetközi kontextusba helyezik a szovjetek és a for
radalom örököseinek reakcióit, s vizsgálják a nyugati 
hatalmak és az ENSZ viselkedését.

A kötet szerkezete követi a forradalom menetét: a 
forradalom győzelmét, majd a Szovjetunió által Ma
gyarország ellen vezetett harcokat. Ennek megfelelő
en egy -  az 1950-es évek Kelet-Közép-Európáját és 
Magyarországát bemutató -  bevezető rész (Bennett 
Kovrig, Izsák Lajos, Tischler János, Szász Zoltán, 
Kiss Marelyin József, Ripp Zoltán. Vida István, 
Milán Sahovic, Gecsényi Lajos írásai) után végigkö
vethetjük a forradalom fejlődését (Rainer M. János, 
Horváth Miklós, Litván György), ezzel párhuzamo
san megismerhetjük az egyes társadalmi rétegek vi-
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selkedését: az értelmiségét (Gömöri György, Nagy 
Károly), a munkásokét (Bili Lomax), a vidéki embe
rekét (Szakolczai Attila), a fegyveres erőkét (Holló 
József Ferenc) és a szabadságharcosokét (Horváth 
Miklós). Külön fejezet foglalkozik a forradalom ki
váltotta külföldi és nemzetközi politikai reakciókkal: 
a nagyhatalmak (Békés Csaba), az ENSZ (Király K. 
Béla) és az emigránsok (Nagy Károly) részéről. A 
könyv külön kiemelendő pozitívuma, hogy önálló fe
jezetben elemzi Nagy Imre miniszterelnök mártírom- 
ságát (Rainer M. János), amely szervesen kapcsoló
dik a kötet korábbi fejezetében szereplő, igen részle
tes és minden szempontot elemző tanulmányra, mely 
Nagy Imre első kormányát mutatja be (Izsák Lajos). 
Ezeken felül két önálló tanulmány vállalkozik a 
konklúziók levonására és az értékelésre. A szerkesz
tő (Király K. Béla) a győztes forradalom koncepció
jára vonatkozó állításokat összegzi, míg a másik ta
nulmány (Bihari Mihály) a forradalom eszméinek be
teljesüléseként Magyarországnak a NATO-hoz és az 
Európai Unióhoz való csatlakozásáról szól. A könyv 
mellékleteiben megtalálhatjuk a legfontosabb doku
mentumokat is.

A kötet logikus felépítése, összehasonlító tanulmá
nyainak széles látóköre és a legfrissebb kutatások ered
ményeinek felhasználása által megvalósul a kitűzött 
cél, nevezetesen, hogy megbízható információkat 
nyújtson a világnak akkor, amikor az ötvenedik évfor
dulón a figyelem Magyarország felé fordul. Szükség 
volt az események újrafeldolgozására ötven év távlatá
ból is, kihasználva egyrészt az eltelt idő. másrészt an
nak előnyeit, hogy bizonyos iratok napjainkra nyilvá
nossá váltak.
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