
AZ INTÉZET „1956-OS GYŰJTEMÉNYE” 
AZ OSZK KÉZIRATTÁRÁBAN

Összeállította: Weeber Tibor

Az ’ 56-os Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár közötti együttműködés keretében az 
OSzK Kézirattára a kutatás során összegyűlt iratokat megőrzi és szakszerűen tárolja. Az 
iratok jellege szerint az 1956-os gyűjteményt három fondba osztottuk. Az első az ’56-tal 
kapcsolatos kézirat jellegű forrásokat (Fond 411), a második a magyarországi levéltárak 
közigazgatási és bírósági iratainak másolatait (Fond 412), a harmadik a külföldi levéltárak 
ill. közgyűjtemények anyagát vagy másolatait (Fond 413) tartalmazza. Ezeken belül a 
beérkezés időrendjében folyamatosan növekvő számot kapnak a fondok. Mivel a gyűjte
mény feldolgozás alatt áll, ezúttal minden irategyüttesről csak néhány szavas ismertetést 
adunk az anyag mennyiségére utaló doboz- vagy fólió számmal. Természetesen az OSzK 
Kézirattárában nemcsak az „1956-os gyűjtemény”-ben találhatók a forradalomra vonatko
zó dokumentumok. Már 1990 előtt is érkeztek kéziratok (pl.: Keresztury Dezső, Szabó 
Zoltán, Révai András, Csenki Imre hagyatéka), amelyekben naplók, versek, röplapok, 
újságok, fényképek találhatók ’ 56-ból. Ezek listájának összeállítása folyamatban van.

Az iratok a Kézirattár Kutatási Szabályzata, ill. a Minisztertanács 118/1989. MT 
rendelete (a közgyűjteményekben folytatható kutatások egyes kérdéseiről) alapján használ
hatók, kivéve azokat a levéltári anyagokat (Fond 412), amelyekre az iratképző szerv 
speciális utasításai az irányadók.

FOND 411: ’56-OS KÉZIRATOK

411.1 Libik György anyaga
Nyugdíjas üzletember, 1956-ban az MTESZ-t képviselte a Magyar Értelmiség Forra
dalmi Bizottságában. Az Intézetnek ajándékozta a Heltai Györggyel, Kende Péterrel, 
Méray Tiborral, Kopácsi Sándorral, Kovács Imrével, a brüsszeli Nagy Imre Intézettel, 
az Irodalmi Újsággal, a Magyar Füzetekkel, a Magyar Szabadságharcos Szövetséggel 
folytatott levelezését.

2 doboz
411.2 Krajczár Gyula anyaga

A Krajczár Gyula ny. rendőr százados által gyűjtött anyag nagy részben a Budapesti 
Rendőrfőkapitányság belső irattára ’ 56-os gyűjteményéből készített fénymásolat, 
például: Jelentés a BRFK szerveinek 1956-57-es munkájáról; Dokumentumok a 
BRFK újjászervezéséről(1956. novembertől 1957. április végéig); Az ÁVH-beosztot- 
tak felülvizsgálására létrehozott bizottság javaslatai; A Karhatalmi Ezred felállítása
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ügyében Kádár Jánoshoz írt levél. A rendőr százados 1986-ban kutatott a BRFK 
irattárában, amikor az MSZMP KB által meghirdetett pályázatra készített egy pálya
művet „A munkáshatalom védelmében” címmel.

1 doboz
411.3 Paul Hollander szociológiai felmérése

Paul Hollander jelenleg a Massachusetts állambeli Amhurst egyetem politológia 
professzora. Az Oxfordban 1957-58-ban készített felmérés 167, magyar nyelven 
kitöltött kérdőívet tartalmaz. A vizsgálat az angol felsőfokú oktatási intézményekben 
tanuló ’56-os menekültek szociológiai összetételére és beilleszkedési problémáira 
tartalmaz adatokat. A kérdőíveket Alán Daré és Paul Hollander „Hungárián Students 
in Great Britain” címmel feldolgozta. Az angol nyelvű sokszorosított tanulmány is 
része a gyűjteménynek.

2 doboz
411.4 A brüsszeli Nagy Imre Intézet irattártöredéke

A Heltai Györgytől ajándékba kapott anyagban megtalálható az Intézet munkaterve 
1961. június 30-ig, költségvetése az 1960/61. és 1961/62. évekből, az Intézet prog
ramtervezete, könyvtárának jegyzéke, ill. a Szemle szerkesztőbizottsági ülésének két 
jegyzőkönyve.

2 doboz
411.5 Guy Turbet-Delof ’ 56-os naplója

Az egykori magyar Eötvös kollégista 1956-ban Franciaország magyarországi kultúr- 
attaséja volt. A diplomata naplója 1956. október 23-tól 1957. január 27-ig követi 
nyomon főképp a Budapesten a francia követségen és a Francia Intézetben történteket. 
Október 30. és november 1. közötti része egy Bécsbe induló autókonvoj útját kíséri 
végig, bemutatva a közbeeső vidéki helységek, városok hangulatát.

1 doboz
411.6 Bibó István-kézirat másolata

Az 1956. október 28. és november 4-e között keletkezett írás egy alkotmánymódosítás 
tervezete. Az eredeti kézirat az MTA Kézirattárában található.

9 foL
411.7 Ötvös Ervin ’56-os újsággyűjteménye

Az US A-ban élő fizikus professzor két tekercs mikrofilmet ajándékozott az Intézetnek. 
A mikrofilmek magyarországi lapok, ill. emigráns magyar sajtótermékek töredékes 
anyagát tartalmazzák.

3 doboz
411.8 A Nagy Imre-csoport a jugoszláv követségen

A fénymásolatok tartalmazzák Kádár János 1956. november 21-i levelét Edvard 
Kardeljhez a Nagy Imrééknek nyújtott menedékjog tárgyában, melyben Kádár kije
lenti, hogy Nagy Imrével és csoportja tagjaival szemben múltbeli cselekedeteikért nem 
kíván megtorlást alkalmazni. Az anyag része ezenkívül a követség védelméről lemon- 
dók (Nádor Ferenc, Erdős Péter, Lukács György, Szántó Zoltán, Vas Zoltán) novem
ber 18-i írásos nyilatkozata, valamint a Nagy Imre csoport többi tagjának november 
22-i levele, amelyben közük, hogy elhagyják a követséget.

10 föl.
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411.9 Szabad Európa Rádió adásai, 1956.
Az irat- és újságkivágat-másolatok egy amerikai magángyűjteményből származnak. 
A kötetet Schöpflin György, a London School of Economics tanára 1993-ban ajándé
kozta az Intézetnek. A gyűjtemény három részből áll: fénymásolat a SZER 1956. 
október 24. és november vége közötti kommentárjai egy részének gépiratáról, a 30. 
évforduló emlékműsoráról, valamint egy válogatás az 1986-ban Magyarországon a 
hivatalos sajtóban megjelent megemlékezésekből.

1 doboz
411.10 Mentőiratok ’56-ból

Az Országos Mentőszolgálat esetnaplójának 1956. október 23. és november 23. 
közötti részéről készült fénymásolat Eörsi László kutatásainak eredménye. A páros és 
páratlan napokról vezetett két napló bepillantást enged a forradalom harcainak törté
netébe. A sokszor hiányosan kitöltött adatsorok tartalmazzák a sérült legfontosabb 
adatait, hol történt a sérülés, az ellátó orvos nevét, a sérülés orvosi leírását. Az 
esetnaplók eredetije az Országos Mentőszolgálat Múzeumában található.

1 doboz
411.11 Gereben István dokumetumai

Gereben István oceonográfus, az Észak-amerikai Emigráns Magyarok Szervezeteinek 
volt koordinátora, 1990-ben adományozta másolatait az ’56-os Intézetnek. A gyűjte
mény tartalmazza Gereben István egy cikkének gépiratát, mely Nagy Imre és a 
magyarországi forradalom nyugati értékelésével vitázik (megjelent 1979-ben a Nem
zetőrben). A másolatok között megtalálható az USA Szenátusi kihallgatások jegyző
könyveinek az a része amely a magyar ügy kivizsgálásának kapcsán a Magyar 
Bizottmány tagjaival készült 1956. október 29-30-án valamint november 1-, 17-, 
20-án.

35 föl.
411.12 Angyalföldi (Bp. XÜI. kerület) MSZMP-iratok

Az angyalföldi pártbizottság Fehér Könyvet kívánt kiadni. A korabeli dokumentumok
ból összeállított anyagot Bohó Róbert ajándékozta az Intézetnek. A gyűjtemény a 
kerület üzemi és pártalapszervezeti jelentéseit tartalmazza. Az eredeti gép- és kézira
tokat aprónyomtatványok egészítik ki. A kötet tudomásunk szerint nem jelent meg.

1 doboz

FOND 412: MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK ’56-OS IRATAI

Az Intézet megbízásából országszerte levéltáros munkacsoportok másolják a községekben, 
városokban, megyei intézményekben 1956. október 23-a és decembere között keletkezett 
közigazgatási iratokat, valamint a bíróságokon lévő ’56-os periratokat. (Lásd Á. Varga 
László: Az 1956-os forradalom levéltári anyagainak feltárásáról In: Évkönyv I. 1956-os 
Intézet, 1992.291-295. pp.) Ezek rendezve és jegyzékekkel ellátva folyamatosan érkeznek 
be a Kézirattárba. Mivel az eddig összegyűjtött 127 doboznyi anyagról nincs még részletes, 
összesített jegyzék, csak azokat a megyéket soroljuk fel, ahonnan érkezett anyag és 
megadjuk annak jellegét és terjedelmét.

412.1 Baranya megye: 6 doboz közigazgatási, 4 doboz bírósági iratmásolat
412.2 Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 6 doboz közigazgatási, 2 doboz bírósági iratmásolat
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412.3 Csongrád megye: 5 doboz közigazgatási iratmásolat
412.6 Heves megye: 5 doboz közigazgatási iratmásolat
412.7 Esztergom-Komárom megye: 3 doboz közigazgatási, 4 doboz bírósági iratmásolat
412.9 Pest megye: 5 doboz közigazgatási, 7 doboz bírósági, 2 doboz ügyészségi iratmásolat
412.10 Vas megye: 6 doboz bírósági iratmásolat
412.11 Zala megye: 6 doboz bírósági, 2 doboz ügyészségi iratmásolat
412.12 Bács-Kiskun megye: 2 doboz közigazgatási, 7 doboz bírósági, 1 doboz ügyészségi 

iratmásolat
412.14 Jász-Nagykun-Szolnok megye: 6 doboz közigazgatási, 8 doboz bírósági iratmá

solat
412.17 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 11 doboz közigazgatási, 22 doboz bírósági irat

másolat
412.18 Tolna megye: 2 doboz közigazgatási, 2 doboz bírósági, 1 doboz MSZMP-s iratmá

solat
412.20 Budapest, Fővárosi Bíróság: 2 doboz periratmásolat
412.21 Budapest, Katonai Bíróság: 1 doboz periratmásolat

FOND 413: KÜLFÖLDI GYŰJTEMÉNYEK ’56-OS ANYAGAI

413.1 CURPH-mélyinterjúk másolata
1957-60 között Nyugat-Európában és az USA-ban egy szociológus munkacsoport, 
Paul Lazersfeld irányítása alatt inteijúkat készített a Magyarországról érkezett mene
kültekkel. A 250 interjú eredetije a New York-i Columbia Egyetemen a Butler Library 
Archívumában található, és sokáig csak engedéllyel volt hozzáférhető. Az interjúala
nyok néha névtelenek vagy álnéven szerepelnek, többnyire azonban teljes névvel.

18 doboz
413.2 A Jelcin-dosszié

A Borisz Jelcin orosz államfő által 1992. novemberében Göncz Árpád köztársasági 
elnöknek átadott iratmásolatok gyűjteménye. A jegyzékkel átadott orosz nyelvő anyag 
részben az elnöki, részben a külügyi irattárból készült válogatás. A teljes anyag magyar 
fordításban megjelent az Intézet kiadásában (A Jelcin-dosszié". Szovjet dokumentu
mok 1956-ról, lásd 346. p.).

1 doboz
413.3 A lengyel külügyminisztérium távirataiból

Tischler János történész, az 1956-os Intézet munkatársa, 1992-ben Lengyelországban, 
a külügyminisztérium levéltárában végzett kutatása során állította össze a lengyel 
külképviseletek között 1956-58-ban váltott rejtjelezett táviratok jegyzékét.

21 föl.
413.4 Moszkvai levéltári dokumentumok

A Vjacseszlav Szeredaés Alekszandr Sztikalin által gyűjtött fénymásolatok az egykori 
SZKP KB levéltárából származnak. A magyar nyelvű jegyzékkel átadott anyag 78 
orosz nyelvű dokumentumot tartalmaz. A válogatás megjelent magyar fordításban 
(Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából, lásd 
345. p.).

2 doboz
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413.5 Lengyel dokumentumok ’56-ból
Tischler János 1991-93. évi lengyelországi kutatómunkája során készített másolatok, 
a LEMP KB levéltára és a lengyel külügyminisztérium levéltára válogatott dokumen
tumairól, valamint a lengyel sajtó és a Rádió legfontosabb ’56-os anyagairól. Feldol
gozás alatt.

17 doboz
413.6 Tunéziai sajtódokumentáciő

A 62 tételből álló dokumentáció az 1956-ban független köztársasággá és ENSZ-tag- 
országgá vált Tunézia magyar forradalom melletti kiállását tükrözi. Első, kisebb része 
Habib Bourgiba elnök 1956. végi és 1957. eleji beszédeit és Mougi Síim későbbi 
miniszterelnöknek, Tunézia akkori ENSZ-képviselőjének a magyar ügyben leadott 
szavazatáról szóló nyilatkozatát tartalmazza. A második, nagyobb rész a tuniszi 
francia nyelvű sajtónak a magyar forradalomra vonatkozó 1956. október és december 
között megjelent cikkeit és tudósításait tartalmazza.

1 doboz
413.7 Francia külügyi anyag

Litván György a francia külügyminisztérium levéltárában végzett kutatásokat. 1991 
őszén. Az irategyüttes tartalmazza a budapesti, a bécsi követjelentéseket, helyzetelem
zéseket, táviratváltásokat, valamint a nyugati országokban működő követségek, ill. a 
francia ENSZ-misszió jelentéseit. A gyűjtemény az iratanyag 1956. október és 1957 
első hónapjai közötti részéről készült másolatokat tartalmazza.

1 doboz
413.8 Indiai dokumentumok

Az indiai külügyminisztérium levéltárából származó dokumentummásolatokat az 
indiai kormány adta át Göncz Árpád köztársasági elnöknek ottani hivatalos látogatása 
alkalmával. Az iratok 1956. október 25-től tartalmazzák a budapesti indiai követség 
táviratait, M. A. Rahmannak, a budapesti diplomáciai misszió tényleges vezetőjének 
jelentéseit, köztük beszámolóját a magyar értelmiség képviselőivel (így Bibó Istvánnal 
és Göncz Árpáddal) a november 4-i szovjet invázió után folytatott megbeszéléseiről. 
Ezenkívül megismerhetjük az anyagból az indiai kormány állásfoglalásait az ENSZ- 
ben a magyar kérdés kapcsán, valamint a Bibó-perre vonatkozó diplomáciai jelen
téseket. A dokumentumot tartalomjegyzék és névmutató egészíti ki.

1 doboz
413.9 Iratmásolatok az egykori NDK-ból

Rainer Barth, az Intézet ösztöndíjas kutatója, a volt Német Szocialista Egységpárt 
Központi Levéltárában kutatott. Iratmásolatai között van egy 1956. október 29-i belső 
pártjelentés a magyarországi eseményekről, a KB párt és tömegszervezeti osztályának 
9 db tájékoztatása a Lengyelországban és Magyarországon történtekről. A gyorsinfor
mációk az egyiptomi események hangulatjelentéseit is tartalmazzák. Külön foglalkoz
nak Hubertus von Löwenstein nyugatnémet parlamenti képviselő magyarországi 
látogatásával, a vidéki egyetemek magatartásával, valamint a Petőfi Kör tevékenysé
gével.

100 föl.
413.10 Iratmásolatok a Dwight D. Eisenhower könyvtárból

A magyar vonatkozású másolatokat Szinai Miklós történész 1991-ben adományozta 
az Intézetnek. Megtalálhatók benne az USA külügyi vezetőinek a magyar forrada
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lommal kapcsolatban folytatott telefonbeszélgetéseiről készített feljegyzések, egy 
emlékeztető Zsukov marsall és az amerikai vezérkari főnök 1956. június 25-i megbe
széléséről, Bulganyin 1956. január 23-i levelének fordítása. Ezenkívül néhány angol 
nyelvű kivonatot tartalmaz a New York-i Columbia Egyetem interjúi közül (1. Fond 
413.1).

105 föl.
413.11 Svéd külügyi dokumentumok

Az Intézet megbízásából Szűcs András Svédországban élő magyar emigráns másolatot 
készíttetett a Külügyminisztérium legfontosabb 1956-os vonatkozású iratairól. Az 
anyag tartalmazza a budapesti svéd követ 1956. október-december között keletkezett 
jelentéseit, a moszkvai, belgrádi, prágai, washingtoni, továbbá a skandináv országok- 
beli svéd külképviseletek táviratait, valamint a Külügyminisztériumnak a magyaror
szági helyzettel kapcsolatos irányelveit és belső feljegyzéseit. Az egyes dokumentu
mok magyar fordításban is hozzáférhetők; a kutatást raktári jegyzék segíti.

2 doboz
413.12.1956-os angol újságcikkgyűjtemény

Szabó Zoltán londoni emigrációjában a magyar forradalom kitörésétől kezdődően 
gyűjtötte az angol újságok magyar vonatkozású híreit. A lapkivágat-dokumentációt -  
amely 1956. október 24. és december 31-e között közel hiánytalan, majd 1957-58-ra 
vonatkozóan már nem teljes -  Sárközi Mátyás ugyancsak Londonban rendszerezte, 
ragasztotta fel kartonlapokra és látta el forrásmegjelöléssel és keltezéssel. Sárközi 
Mátyás 1993 januárjában az 1956-os Kutatóintézetnek adományozta a gyűjteményt.

2 doboz


