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TANULMÁNYOK, GYŰJTEMÉNYES KÖTETEK

Argentieri, Federigo: Nagy Imre politikai örökségéről. Múltunk, 37. évf. 1992. 4. sz. 
59-65. pp.
A cikk 1956 programjának évtizedekkel későbbi tükrözéseit elemezve taglalja a 
reformkommunizmus szerepét az 1989-90-es átalakulásban.

Argentieri, Federigo: A magyar ’56 és Olaszország. Mozgó Világ, 18. évf. 1992. 9. sz. 
39-42. pp.
A szerző az Olasz Kommunista Párt álláspontját elemzi a l ’Unitá október 25-e és 
november 6-a közötti vezércikkei, a vezetőség október 26-í és november 3-i határozata 
alapján, ill. Togliatti november 11-i perugiai beszédét értékelve. Foglalkozik az OKP 
álláspontját elítélő, a forradalommal szolidáris kommunista ellenzék, az ún. „101-ek” 
október 30-án nyilvánosságra hozott határozatával.

Bán Péter: Egy társadalomtörténeti közelítés Baranya megye ’ 56-os forradalmi mozgalmai
hoz. In: Évkönyv I. Bp., 1956-os Intézet, 1992.77-91. pp.
A megtorlás forrásai (vádiratok, ítéletek, rendőrségi, ügyészségi és bírósági kihallga
tási jegyzőkönyvek, tanúvallomások) alapján kísérli meg a forradalom résztvevőinek 
-  foglalkozás szerinti -  bemutatását. Jelzi a kutatások mélyítésének irányait is.

Békés Csaba: A brit kormány és az 1956-os magyar forradalom. In: Évkönyv /., Bp., 1956-os 
Intézet, 1992.19-38. pp.
Angol levéltári források alapján elemzi a szuezi válsággal elfoglalt brit kormány 
álláspontját, felhívja a figyelmet a három nyugati nagyhatalom képviselőinek a magyar 
kérdéssel kapcsolatos 1956. október 28.-november 4. közötti titkos tárgyalásaira. 

Beránné Nemes Éva-Kajári Erzsébet: A munkástanácsok és a szakszervezetek (1956- 
1957) Múltunk, 37. évf. 1992.2-3. sz. 70-101. pp.
A  tanulmány a szakszervezetek 1956-os történetét, munkástanács-politikáját és a 
forradalom alatt tervezett szakszervezeti törvény körüli vitákat elemzi.

Eörsi László: A Tűzoltó utcai fegyveres csoport a forradalomban. In: Évkönyv /., Bp., 
1956-os Intézet, 1992. 55-76. pp.
Az eddig feltárt források alapján mutatja be a IX. kerületi fegyveres csoport megszer- 
veződését, tevékenységét. A Függelékben közli a Tűzoltó utcai csoport tagjainak a 
dokumentumokból, visszaemlékezésekből rekonstruálható hiányos névsorát.

I.
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Évkönyv /., Bp., 1956-os Intézet 1992. 354 p.
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete első 
évkönyve tanulmányokat, forrásokat, szemlét közöl az Intézet munkatársaitól és más 
hazai és külföldi kutatóktól, valamint beszámolókat az Intézet tevékenységéről, a 
levéltári anyaggyűjtésről és az életinterjú-gyűjtemény (Órai History Archívum) anya
gairól. A kötetet az 1991-92-ben megjelent művek válogatott bibliográfiája zárja le.

1956. Erdélyi Magyarság, 3. évf. 1992. 12. sz.
Az 1956-os forradalom iránti szolidaritás megnyilvánulásnak ellensúlyozására a Ro
mán Munkáspárt erőteljes megfélemlítési kampányt folytatott az értelmiség közvéle
mény-formáló csoportjainak körében. A romániai magyarság szószólóinak idézett 
szövegeit Lipcsey Ildikó a szovjet, magyar és román kommunista párt hivatalos 
nyilatkozatainak összefüggéseiben elemzi. A folyóirat tematikus száma közli még 
Pomogáts Béla, Fodor Sándor, Katona Szabó István, Gál Mária és Salamon László 
írásait, visszaemlékezéseit; a belső bontón a kolozsvári diákgyűlések egyik szervező- 
jének 1956. december 13-i ítéletének kivonatát.

1956. The New Hungárián Quarterly, Vol. 33. Nr 127. 1992 Autumn 84-118. pp.
A tematikus összeállítás közli Illyés Gyula „1957 nyarán” című 1983-ban kéziratban 
előkerült versét, Nemes Nagy Ágnes és Polcz Alaine párhuzamos visszaemlékezéseit, 
Lakatos István periratának részleteit, Rainer M. János tanulmányát az 1956-os forra
dalmat követő megtorlásokról,
Rónay Gábor írását az indiai dokumentumokról.

’56 és a franciák. Francia gondolkodók a forradalomról Bp., Font, 1993. 248 p.
Molnár Miklós előszava áttekintést nyújt a szerzőkről, akik közül ki-ki a maga 
meglátása szerint ítélte meg az egyes elemeket, de valamennyien egyetértettek abban, 
hogy a magyar 1956 egyetemes jelentőségű esemény. A válogatás tartalma: Raymond 
Áron: Egy antitotalitárius forradalom (1957. november); Albert Camus: Válasz egy 
felhívásra (1956. november 10); Albert Camus: Együttérző jelentés (1956. november 
13); Albert Camus: Beszéd a Wagram-teremben (1957. március); Előszó a Nagy 
Imre-ügyhöz (1958); Jean-Paul Sartre: Sztálin kísértete (1956. november-december); 
Marcel Merleau-Ponty: A desztalinizációról (1956. november); Claude Lefort: A 
magyar felkelés (1956. december-1957. február); Francois Fejtő: Egy forradalom első 
tanulsága (1956. december); Comelius Castoriadis: Kérdések az FKP vezetőihez 
(1956. december); Raymond Áron: Budapest, 1956: Egy forradalom sorsa (1966).

Az 1956-os magyar forradalom helye a szovjet kommunista rendszer összeomlásában. Az 
1991. június 13—15-én Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban megtartott 
nemzetközi konferencia jegyzőkönyve. Kézirat gyanánt. Szerk.: Békés Csaba az Intézet 
munkatársainak közreműködésével. Bp., 1956-os Intézet, 1993. 155 p.
A tudományos közvélemény tájékoztatására szolgáló belső kiadvány a konferencián 
13 országból részt vett 44 kutató előadásainak és a hozzászólásoknak a szerkesztett 
szövegét adja közre az alábbi témakörökben: A magyar forradalom nemzetközi 
összefüggései, A forradalom a világpolitikában, Forradalom és demokrácia, 1956 a 
kommunista Kelet-Európábán, A magyar forradalom és a nyugati közvélemény.

’56 vidéken. Zalaegerszegen 1991. november 13-án rendezett Levéltári Napon elhangzott 
előadások. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 1992.93 p.
A kötet Litván György bevezető cikkét (Kié 1956?) követően Belényi Gyula (Kistelek, 
Mórahalom) kutatásait, Tyekvicska Árpád (Nógrád) szociográfiai elemzését és Bán
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Péternek a Pécsi Megyei Bíróság periratait elemzó tanulmányát közli. A forradalom 
és a megtorlás a témája Feiszt György (Vas megye) és Kapiller Imre (Zala megye) 
írásának is. Márfi Attila a hivatalos propagandát és a közigazgatási iratanyagot 
összevetve elemzi a siklósi járásban a forradalom eseményeit. Gyarmathy Zsigmond 
az 1956. őszi szovjet csapatmozgásokról ír -  források és személyes emlékek 
alapján.

’ 56 és a zsidóság. Szombat, 4. évf. 1992. 8. sz. 3-22. pp.
A folyóirat tematikus száma közli többek között Litván György írását (1956 és a 
zsidóság), Ember Mária emlékezéseit, tűnődéseit (Emlékfoszlányok) és Csillag Ádám 
cikkét Krassó Miklósról, a Nagybudapesti Munkástanács egyik alapítójáról.

Fekete Sándor: Kérdőjelek a semlegességi nyilatkozathoz. Múltunk, 37. évf. 1992. 4. sz. 
26-33. pp.
A nyugati politika és a hazai követelések eszkalációjának szerepe a magyar semleges
ség kinyilvánításában.

Földes György: Buharin és Nagy Imre. Múltunk, 37. évf. 1992.4. sz. 15-25. pp.
A két életút és politikai gondolkodás párhuzamainak és ellentéteinek elemzése. 

Gosztonyi Péter: A szovjet hadsereg 1956-ban (Vázlat). Társadalmi Szemle, 48. évf. 1993. 
1. sz. 13-27. pp.
A szerző szovjet tábornokok visszaemlékezéseire támaszkodva vázolja fel a szovjet 
egységek elhelyezkedését, a Vörös Hadsereg hadműveleti tevékenységét 1956-ban. 
Elemzi a szovjet beavatkozás szakaszait, lefolyását, a magyarországi intervenció és a 
szuezi válság összefüggéseit, a moszkvai politikai vezetés magatartását is.

Gosztonyi Péter: A magyar Golgota. A politikai megtorlások vázlatos története Magyaror
szágon 1849-től 1963-ig és egyéb korrajzi történetek. Bp., Százszorszép Kiadó és 
Nyomda 1993.297 p. + Képmellékletek
A személyes találkozások sorában említés történik többek között Rákosi Mátyásról, 
Háy Gyuláról, Király Béláról, Nagy Ferencről, Kádár Jánosról, Aczél Györgyről és 
Berecz Jánosról. Közli véleményét a „Köztársaság téri csatáról”, ismerteti Walter 
Ulbricht megnyilvánulásait a magyar októberrel kapcsolatban és beszámol 1992-es 
moszkvai kutatóútjáról.

Hajdú Tibor: Az Andropov-dosszié. História, 16. évf. 1993.4. sz. 16-17. pp.
Ismerteti az 1990 november végén „Az SZKP KB irattárának tanulmányozásáról az 
1956-os magyarországi események tárgyában” hozott -  végül is teljesületlen -  hatá
rozat körülményeit, valamint Andropovnak, a Szovjetunió magyarországi nagyköve
tének 1956 tavasza előtti jelentéseit, amelyek nem szerepelnek „A Jelcin-dosszié”, 
illetve a „Hiányzó lapok” c. kiadványokban. Sajátos képet adnak a jelentések a 
budapesti szovjet nagykövetség informátorainak köréről.

Hegedűs B. András: Adalékok a Petőfi Kör történetéhez. In: Évkönyv /., Bp., 1956-os 
Intézet, 1992. 39-53. pp.
A reformmozgalom legjelentősebb nyilvános fórumáról és előzményéről, a Bessenyei 
Körről, amely Lakatos István költő vezetésével alakult meg 1954. december 13-án.
A Petőfi Kör november 3-i (Függelékben közölt) felhívástervezete tükrözi az akkori 
pártellenzéki politikusok és szövetségeseik politikai álláspontját és körvonalazza 
elképzeléseiket a lehetséges kibontakozás érdekében.

Hegedűs B. András: 1956 öröksége és örökösei. Kritika, 1992. 11. sz. 38-39. pp.
A forradalom „igazi” örököseiről napjainkban folytatott szenvedélyes vitákra reagálva
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a szerző aláhúzza, hogy 1956-ot egyetlen csoport sem sajátíthatja ki. Ezen belül elemzi 
Nagy Imre és hívei meghatározó szerepét.

Hegyi Gyula: 1956: a közvetlen demokrácia álma. Kritika, 1992. 8. sz. 30-32. pp.
Gondolatok a közvetlen demokráciáról, illetve annak lehetőségéről közelmúltunk 
fordulóin, ’ 56-tól a taxisblokádig. Világpolitikai meghatározottság és korlátolt hazai 
lehetőségek a tanulmány kulcsszavai.

Hódoltságban. Sajtó alá rendezte: Kiss Rezső, szerk.: Kiss Dénes, Bp„ Zrínyi K. 1992 
219 p.
A könyv az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen (a Gólyavárban) 1992. február 
1-2-án Az ’56-os Forradalmi Nemzeti Szövetség és a Lakitelek Alapítvány által 
szervezett, az ,J. magyar történelmi konferencia az elnyomás évtizedeiről” címet 
viselő konferencia szerkesztett anyagát tartalmazza. Az elmúlt 40 év történelmét 
elemző előadások és hozzászólások egy része inkább személyes-politikai, semmint 
tudományos álláspontokat tükrözött.

Izsák Lajos: Az 1956-os forradalom pártjai és programjaik. Múltunk, 57. évf. 1992. 2-3. 
sz. 102-124. pp.
Elsősorban a nyomtatott források alapján (újság, röplapok) tekinti át a forradalom 
napjaiban újjáalakult volt koalíciós pártok és újonnan létrejött pártalakulatok politikai 
programját. Legrészletesebben a november 1-i Nagy Imre-kormányban részt vevő 
pártok platformját ismerteti.

Kis János: Donáth Ferenc a magyar történelemben. Kritika, 1992.6. sz. 36-39. pp.
A tanulmány A Márciusi Fronttól Monorig c. kötet (1. lent) előszava, amelyben a 
szerző Donáth Ferenc 1956-os szerepét és sorsát a Nagy Imre-csoport tagjaként is 
ismerteti.

Kövér György: Losonczy Géza utolsó napjai. Világosság, 33. évf. 1992. 11. sz. 857-
866. pp.
A BM Történeti Irattárában a közelmúltban hozzáférhetővé vált források felhasználá
sával a szerző minden eddiginél pontosabban rekonstruálja Losonczy börtönbeli 
halálának ellentmondásos körülményeit.

Litván György: Zsidó szerepvállalás a magyar kommunizmusban, antisztálinizmusban és 
1956-ban. Szombat, 4. évf. 1992. 8. sz. 14-16. pp.
A zsidó értelmiség egy része ugyan a bolsevizmus aktív támogatója is volt, de 
ugyanakkor éppen ők voltak az elsők között, akik szembefordultak vele és harcoltak 
ellene. Az írás ezt az összetett problémát elemzi.

Litván György: A Nagy Imre-per politikai háttere. Világosság, 33. évf. 1992. október 
743-757. pp.
A Nagy Imre-per előkészítésének története az MSZMP KB és PB iratai alapján, 
rámutatva, hogy a magyar politikai vezetők kezdeményező szerepe és felelőssége 
ebben az ügyben jóval nagyobb volt a korábban feltételezettnél.

Litván György: Az 1956-os magyar forradalom hagyománya és irodalma (Előadások 
a Történettudományi Intézetben, 19.) Bp., MTA Történettudományi Intézet, 
1992. 32 p.
Litván György előadása (1. az 1956-os Intézet Évkönyvében megjelent tanulmányt), 
ajánló bibliográfia a témában, és az előadást követő vita (Hajdú Tibor, Hegedős B. 
András, Jenei Károly, Nagy Endre, Rainer M. János, Szabó Miklós, Szász Zoltán, 
Tőkéczki László, Veres Péter, Vida István hozzászólása), Litván György zárszava.
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Litván György: Az 1956-os magyar forradalom hagyománya és irodalma. In: Évkönyv /., 
Bp., 1956-os Intézet, 1992.7-16. pp.
A különböző szintű és színvonalú politikai megnyilvánulásokból elemzi 1956 külön
böző hagyományait és ezek szakirodalmi és publicisztikai tükröződését. Négy irány
zatot különböztet meg mind magában a forradalmi folyamatban, mind 1956 hagyo
mányaiban és irodalmában: a reformszocialista, a nemzeti demokrata, a konzervatív 
nemzeti és szélsőjobboldali irányzatot.

Lomax, Bili: 1956 öröksége. Világosság, 33. évf. 1992. október 724-742. pp.
A szerző az 1956-os irodalomban képviselt legjellegzetesebb forradalomfelfogásokat 
veti össze részben egymással, részben a 18-19. századi általános forradalomelméleti 
koncepciókkal és ebben a kontextusban vizsgálja a magyar forradalom jellegét, 
történelmi jelentőségét és örökségét.

Nagy Imre, 1956 és az utókor. Kerekasztal-vita. Múltunk, 37. évf. 1992.4. sz. 65-76. pp. 
Litván György bevezetője, Jenei Károly, Urbán Károly, Tőkés Ottó, Eörsi István, 
Szalai Pál, Baja Ferenc, Spira György, Horváth Miklós, Tőkéczky László, Kemény 
Csaba, Erdődy János, Laurenszky Ernő, Papp Gábor, Feitl István hozzászólásai, 
Földes György zárszava.

Ólmosi Zoltán: A Bessenyei Körtől a Petőfi Körig. Múltunk, 37. évf. 1992.1. sz. 90-110. pp. 
A szerző a Petőfi Kör megalakulásának előtörténetét mutatja be, mindenekelőtt azt, 
hogy a DISZ hogyan terjesztette ki befolyását az eredetileg spontán értelmiségi 
kezdeményezésre.

Októberről, a forradalomról. Világosság, 33. évf. 1992. október 721-799. pp.
A folyóirat szerkesztősége a forradalomra emlékezve tematikus számot állított össze, 
amelyhez Mécs Imre írt előszót. Bili Lomax 1956 örökségét és Litván György a Nagy 
Imre-per politikai hátterét elemző tanulmánya mellett megtalálható Nagy Imre két 
beadványa 1957-ből (Rainer M. János közlésében) és Guy Turbet-Delof egykori 
Budapestre akkreditált francia diplomata feljegyzéseiből a forradalomra vonatkozó 
rész. Vida István követjelentések segítségével az angol, Cvi Erez izraeli külügyi 
dokumentumok alapján pedig a forradalommal kapcsolatos izraeli álláspontot 
világítja meg.

Ötvenhatról nyolcvanhatban. Az 1956-os magyar forradalom előzményei, alakulása és 
utóélete című, 1986. december 5-6-án Budapesten rendezett tanácskozás jegyző
könyve. Szerk. és a jegyz. írta: Hegedős B. András. Századvég K.-1956-os Intézet, 
1992. 334 p.
Az 1986 decemberében illegálisan rendezett konferencián a forradalom résztvevői, 
akkori ellenzéki személyiségek és történészek vettek részt. Ez volt az első, 56-os 
szellemőhazai tanácskozás. A jelen kiadás az elkobzott szamizdat és részleges külföldi 
kiadás után az elsőhozzáférhető és teljes szöveget tartalmazza. Megfelelő apparátussal 
közli a négy vitaindító előadást (Vásárhelyi Miklós: Az első meghiúsított reformkí
sérlet; Széli Jenő: Társadalmi és politikai erők az 1956-os forradalomban; Mécs Imre: 
Alulról jövő spontán mozgalmak a forradalomban; Kis János: Az 1956-57-es restau
ráció) és a teljes vitajegyzőkönyvet, többek között Dénes János, Eörsi István, Hajdú 
Tibor, Hegedűs András, Hegedős B. András, Konrád György, Levendel László, Litván 
György, Lőcsei Pál, Lukácsy Sándor, Magyar Bálint, Marián István, Mészöly Miklós, 
Nagy Elek, Rácz Sándor, Szalai Pál, Tamás Gáspár Miklós, Vajda Mihály, Vígh 
Károly hozzászólását.
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Petőlván: Önuralmat vagy kiszámíthatatlan kockázatot? Kritika, 1993. 1. sz. 16-17. pp. 
A cikk a forradalom korszakának kutatását is érintő kérdésre keres választ, hogy milyen 
szabályok alapján legyenek kutathatók a letűnt rendszer iratai. Elemzi a szabad és 
korlátozott kutathatóság előnyeit, hasznosságát, illetve veszélyét és káros voltát, pro és 
kontra sorakoztat fel érveket, végül megoldást ajánl a levéltári kutatás szabályozására. 

Rainer M. János: Nagy Imre életútja. Múltunk 37. évf. 1992.4. sz. 3-14. pp.
Az életút fő állomásainak -  ifjúkor, csatlakozás a kommunista mozgalomhoz, hazai 
és moszkvai tevékenység, 1945 utáni évek -  rövid összefoglalása 

Rainer M. János: A Parlamenttől a Fő utcáig. Nagy Imre gondolati útja 1956. november
4.-1957. április 14. In: Évkönyv /., Bp., 1956-os Intézet, 1992. 113-146. pp.
Nagy Imre romániai tartózkodása idejéből fennmaradt legjelentősebb írása a Gondo
latok, emlékezések című, füzetekbe írott feljegyzés. A tanulmány azokat a legfonto
sabb kérdéseket elemzi, amelyek Nagy Imrét a forradalom idején, snagovi tartózko
dása alatt és a vizsgálati fogságban leginkább foglalkoztatták.

Standeisky Éva: Déry Tibor és Nagy Imre. Múltunk, 37. évf. 1992.4. sz. 40-47. pp.
Az író és a politikus viszonya 1953 és 1956 között, valamint a vizsgálati fogságban. 

Szabó Miklós: Demokratikus szocializmus vagy restauráció? Gondolatok 1956 program
járól. In: Évkönyv /., Bp., 56-os Intézet,1992. 93-96. pp.
Az 56-os demokrácia „kétfrontos harcot” vívott mind a Rákosi-rendszer, mind a 
Horthy-rendszer visszaállítása ellen. Az ellenforradalom és forradalom az ’ 56-os 
demokratizmus számára nem a szocializmus-kapitalizmus ellentétpár dimenziójában 
jelent meg, hanem mindkét antidemokratikus rendszer egyértelmű elutasításában.

Dr. Szántó Konrád: Az 1956-os forradalom és a katolikus egyház. Bp. Szent Maximilian 
Lap- és Könyvkiadó, 1993. 219 p.
A szerző levéltári források, feldolgozások, visszaemlékezések alapján elemzi a kato
likus egyház forradalomban betöltött szerepét. Az egyházmegyéket sorra véve bemu
tatja az egyházi személyek tevékenységét és sorsát a forradalom, majd a megtorlás 
időszakában.

Tudományos ülésszak Nagy Imre munkásságáról, 1992. október 28. Múltunk, 37. évf. 1992. 
4. sz. 213 p.
Rainer M. János, Földes György, Fekete Sándor, Balog Sándor, Standeisky Éva, Urbán 
Károly, Federigo Argentieri tanulmányai, Bili Lomax személyes hangú írása mellett 
a folyóirat közli többek között Nagy Imre agrártörténeti tanulmányát, szövetkezeti 
tervét, Ács Lajos 1956. novemberi feljegyzését a lengyel nagykövet számára és a 
jugoszláv-magyar jegyzékháború második szakaszának (1956. október-1959. febru
ár) dokumentumait.

Ungváry Krisztián: A miskolci egyetemi diákparlament története (1956) Múltunk, 37. évf. 
1992.2-3. sz. 125-127. pp.
A levéltári kutatásokra épülő tanulmány a miskolci forradalmi eseményekben közpon
ti szerepet játszó egyetemisták tevékenységét elemzi a forradalom végéig, kitekintés
sel a megtorlásra.

Urbán Károly: Nagy Imre, az államférfi. Múltunk, 37. évf. 1992. 4. sz. 48-58. pp.
Nagy Imre 1945 utáni kormányzati szerepe és reformtörekvései.

Valuch Tibor: A debreceni munkástanácsok 1956-ban. In: Évkönyv /., Bp., 1956-os Intézet, 
1992.97-111. pp.
Adalékok a munkástanácsok szerveződéséhez és tevékenységéhez.
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Varga László: Az ENSZ és a magyar forradalom. História, 2. évf. 1992. 8. sz. 30-36. pp. 
A Kereszténydemokrata Néppárt egyik vezetője 1956-ot amerikai emigrációban élte 
át. Cikkében áttekinti az ENSZ Biztonsági Tanácsa és rendkívüli közgyűlése magyar 
ügyben lefolyt tanácskozásait és hozott határozatait.

n.

DOKUMENTUM ÉS FORRÁSKÖZLÉS

Ács Lajos 1956. novemberi feljegyzése a budapesti lengyel nagykövet számára. Közli: 
Tischler János. Múltunk, 37. évf. 1992.4. sz. 149-171. pp.
1956. október végén menedéket kért a lengyel nagykövetségen s részletesen leírta a 
pártvezetésben szerzett tapasztalatait tisztázni igyekezve saját szerepét és felelősségét.

Az angol követ jelenti Belgrádból. A Nagy Imre-csoport sorsáról és a magyar-jugoszláv 
viszonyról. Közzéteszi és a bevezetőt írta: Vida István. Világosság, 33. évf. 1992.10. 
sz. 766-784. pp.
A belgrádi brit követség jelentései 1956. november 5.-december 22. között, elsősor
ban a budapesti jugoszláv követségre menekült Nagy Imre és társai sorsáról. A 
dokumentumok közvetlenül a forradalom után világítják meg a magyar események 
jugoszláv megítélését, a jugoszláv-szovjet kapcsolatok alakulását.

Benkő Zoltán: Szabad Európa Rádió. 1956. október 2 4 -november 4-ig. Valóság, 36. évf. 
1993. 5. sz. 80-94. pp.
A SZER irattárának dokumentumaiból összeállított válogatás a müncheni szerkesztő
ség magyar adásairól ad hiteles áttekintést. A szerző személyes emlékeit is felidézve 
szolgáltat adalékokat a SZER forradalom alatti tevékenységéhez, gyakran vitatható 
kommentárjaihoz.

Bodri Ferenc: Camus és a magyarok 1956-1960. Forrás, 24. évf. 1992. 10. sz. 47-63. pp. 
A cikk elemzi Albert Camus 1956-tal kapcsolatos megnyilatkozásait, valamint Gyer- 
gyai Albert és Fejtő Ferenc Camus-re vonatkozó visszaemlékezéseit, ír a Magyaror
szágon megjelent Camus-művekről és azok recepciójáról és függelékként három 
’ 56-os Camus-írást közöl („Követeléseim az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez”, ,A  
magyarok vére” és „Emlékezzetek rá!”).

Bodri Ferenc: „Adalék” a Camus és a magyarok 1956-1960 című dolgozathoz. Forrás, 24. 
évf. 1992. 4. sz. 96. p. Kiegészítés. Albert Camus-nek az Irodalmi Újságban 1960. 
február 1-én megjelent, a Forrás 1992/10. számából (lásd fent) kimaradt levelét adja 
közre.

Donáth Ferenc: A Márciusi FronttólMonorig. (Tanulmányok, vázlatok, emlékezések) Vál.: 
Valuch Tibor, szerk.: Szabó Judit és Valuch Tibor, MTA Közgazdaságtudományi 
Intézete és a Századvég K., Bp., 1992. 314 p. (Oeconomia Publica)
A kötet Donáth Ferenc társadalmi-politikai gondolkodói munkásságát fogja át, a 
Márciusi Frontban való részvételétől kezdve a földosztásban végzett irányító munká
ján, valamint 1956-os tevékenységén át, a hetvenes-nyolcvanas években a politikai 
ellenzék összehangolásában vállalt szerepéig. Külön fejezetet alkotnak a szerző for
radalommal kapcsolatos írásai, így a „Levél az MDP KV-nek 1956. okt. 24.”, „A 
forradalom első napja (visszaemlékezés)”, „Snagovi jegyzetlapok I-H I”, „Töredék az
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1956-os magyar forradalomról”, „A Nagy Imre-csoport -  beszélgetés Rainer M. 
Jánossal”, melyek jó  része itt jelent meg elóször teljes terjedelmében. A kötetet Donáth 
életrajzi adatai és írásainak válogatott bibliográfiája egészítik ki.

Egy hónap múltán. A kormány, gazdasági vezetők és a munkástanácsok képviselőinek 
értekezlete. 1956. november 25. Közli: Varga László. In: Évkönyv I., Bp., 1956-os 
Intézet, 1992. 199-218. pp.
A Parlament épületében tartott tanácskozásról elhangzott rádióbeszámoló és a Nagy
budapesti Központi Munkástanács rákövetkező ülésének jegyzőkönyve tükrözi a 
Kádár-kormány taktikázását és a KMT kiállását a forradalom programja mellett.

Egy íróper mellékszála. Közli: Standeisky Éva. In: Évkönyv /., Bp., 1956-os Intézet, 1992., 
219-225. pp.
A Déry Tibor és társai elleni per anyagából származó zárdaügynöki jelentés a vizsgálat 
módszereire, a perkonstrukció előkészületére vet fényt.

Erez, Cvi: A budapesti Gorkij fasor jelenti Jeruzsálemnek. Az izraeli külügyminisztérium 
dokumentumaiból. Világosság, 33. évf. 1992. október 794-99. pp.
Az összeállítás a budapesti izraeli követség, illetve az izraeli külügyminisztérium 
1956. július 18.-november 21. között keletkezett, a magyar forradalommal kapcsola
tos irataiból közöl szemelvényeket.

1956 dokumentumai Hajdú-Biharban. Az 1956-os forradalom Hajdá-Bihar megyei törté
netének válogatott dokumentumai. Főszerk.: Gazdag István; Szerk.: Filep Tibor, 
Valuch Tibor. Debrecen, 1956-os Intézet Hajdú-Bihar Megyei Kutatócsoportja,1993.509 p. 
Válogatott dokumentumok a forradalom történéseiről, a megtorlás és a politikai 
restauráció fontosabb eseményeiről 1956. okt. 23-tól 1957 decemberéig.

Az 1956-57. évi statárium áldozatai. Kapu, 5. évf. 1992. 3. sz. 37-38. pp.
A cikk ismeretlen szerző készülő tanulmányának előzetes kivonata, amely a rögtön
ítélő eljárásra vonatkozó rendelkezéseket ismerteti és statisztikai adatokat közöl a 
vádlottakról. Ezek szerint a statáriális bíróság 41 halálos ítéletet hozott, melyből 25-öt 
hajtottak végre.

Az 1956. október 24-i moszkvai értekezlet. Közli: Hajdú Tibor. In: Évkönyv I., Bp., 1956-os 
Intézet 1992.149-156. pp.
Az SZKP KB elnöksége által összehívott kommunista csúcsértekezlet ismertetése az 
eddig leghitelesebb forrás a lengyel és a magyar válság szovjet fogadtatásáról. Az 
ülésről készült, a prágai kutatások során előkerült emlékeztetőt Jan Svoboda, Novotny 
akkori csehszlovák pártvezér titkára készítette.

Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai. 
Szerk.: Dikán Nóra. Nagykálló, Nagykálló Városi Könyvtára, 1992.411 p. (Helytör
téneti füzetek)
A nagykállói járás dokumentumai. A kötet első része egy dokumentumgyűjtemény
nek, amely a tervek szerint közigazgatási egységenként fogja bemutatni a forradalom 
és a megtorlás levéltári forrásait.

Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai. 
Sorozatszerk.: Németh Péter. A kötetet szerk.: dr. Dikán Nóra. Nyíregyháza, Jósa 
András Múzeum, 1993.453 p.
A mátészalkai járás dokumentumai két kötetben.

1956-os budapesti Panteon. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősi halottai és 
áldozatai a főváros temetőiben 1956-57. Szerk.: Jenei Károly. Bp., 1956 Alapítvány

344



1993. 111 p. (Dokumentumok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéhez 
1. kötet)
A jegyzék a temetők nyilvántartásai alapján közli a forradalom idején elesettek nevét 
(azok kivételével, akik az előző rendszerben díszsírhelyet kaptak), -  amennyiben 
fellelhető volt -  táblázatszerűén a temetés dátumát, az elhunytak foglalkozását, családi 
állapotát, korát, lakhelyét, ill. a halál okát. A kötet az 1956-ot követő megtorlás 
áldozatait nem tartalmazza.

Fekete Sándor: Egy bűnös zsebenciklopédia sorsa. Tekintet 5. évf. 1992.7. sz. 95-110. pp. 
Az 1957-58-ban keletkezett, majd a Népbíróság által megsemmisítésre ítélt, másolat
ban a bírósági iratok közül 34 év után előkerült politikai szatíra története és részletei. 
A mű képzeletbeli hőse (a budapesti szovjet tanácsadó) ABC rendbe szedett címsza
vakba foglalva fejti ki „segítőkész intelmeit”.

Fekete Sándor: Kádár befejezetlen mondata. Adalékok az 1956 utáni megtorláshoz. Tekin
tet, 6. évf. 1993. 1-2. sz. 49-69. pp.
A szerző részben Aczél György szóbeli visszaemlékezéseiből keresi a választ azokra 
a kérdésekre, amelyek a 90-es évek elején végzett kutatásai során „november negye
diké embereiről”, a Nagy-Losonczy-csoport Kádár-féle megítéléséről megfogalma
zódtak benne.

Források a Nagy Imre-kormány külpolitikájának történetéhez. Közli: Kiss József-Ripp 
Zoltán-Vida István. Társadalmi Szemle, 48. évf. 1993. 5. sz. 78-94. pp.
21 dokumentum a Nagy Imre-kormány 1956. október 30.-november 3. közötti külpo
litikai tevékenységéről. A Külügyminisztérium iratanyagából származó feljegyzések, 
jegyzékek, táviratok, továbbá a (már korábban közölt) kabinetülési jegyzőkönyvek 
megvilágítják a semlegességi nyilatkozat megszületésének előtörténetét és a magyar
szovjet tárgyalásokat.

Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB Levéltárából. Vál., az 
előszót és a jegyzeteket írta: Vjacseszlav Szereda és Alekszandr Sztikalin. Bp., Móra 
1993. 327 p. (Zenit Könyvek)
Orosz kutatók által válogatott 78 irat az 1956. január-1957. március közötti időszak
ból. (Az iratok egy része megjelent A „Jelcin-dosszié”-ben, lásd lent.) Tartalmazza 
többek között az 1956 nyarán Rákosi leváltását és az utódlást előkészítő szovjet 
megbízottak (Malenkov, Szuszlov, Arisztov) jelentéseit, a forradalom alatt itt tartóz
kodó kiküldöttek (Mikojan, Szuszlov), a Kádár-kormány berendezkedését 1956 no
vemberében felügyelő megbízottak beszámolóit, Szeröv jelentéseit a megtorlás és 
deportálások kezdeteiről, valamint a Nagy Imre-csoport sorsával foglalkozó iratokat. 
A fordítás és jegyzetelés sok kívánnivalót hagy maga után.

Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 1. kötet. (Kúriai teljes ülések. ÁVH-s kihallga
tások. „Párt”-ítéletek. Rehabilitációk. Az ’56-os megtorlás iratai.) Szerk.: dr. Solt Pál 
és mások. Bp., Közgazdasági és Jogi K., 1992.753 p.
A számos kötetre tervezett sorozat első kötete túlnyomórészt az 1989-ben felállított 
ún. Tényfeltáró Bizottság Zinner Tibor vezette történész albizottsága által feltárt 
dokumentumokat közli, felismerhető szerkesztői koncepció nélkül. E különféle 
ügyekből, jobbára 1948-1956 között keletkezett „koncepciós” és „rehabilitációs” 
perekből kiragadott iratokhoz, jelentésekhez illesztettek néhány 1945 előtt keletkezett 
dokumentumot. A közlés legnagyobb részben facsimile, bőjegyzetanyaggal. A közölt 
dokumentumok nagy része kiemelkedő forrásértékű.
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A „Jelcin-dosszié". Szovjet dokumentumok 1956-ról. Szerk.: Gál Éva, Hegedűs B. András, 
Litván György, Rainer M. János. Századvég K.-1956-os Intézet, Bp., 1993.242 p.
A Borisz Jelcin orosz elnök által 1992 novemberében Göncz Árpád köztársasági 
elnöknek átadott hatvankét db szovjet dokumentum teljes szövegének tudományos 
apparátussal ellátott kiadása. A moszkvai Elnöki Levéltárból és a Külügyminisztérium 
Levéltárából származó iratok 1956 áprilisa és 1958 júliusa között keletkeztek. Nagy
követi, KGB-, honvédelmi miniszteri jelentések, a Szovjetunió Kommunista Pártja 
Elnökségének határozatai, a forradalom alatt Budapesten járt rendkívüli megbízottak 
(Mikojan, Szuszlov, Szeröv) beszámolói alkotják a kötet legérdekesebb részét. A 
válogatás szovjet levéltárosok munkája.

Kádár János sajátkezű feljegyzése a Rajk-perről (1954. július 20.) Közreadja és a bevezetőt 
írta: Hajdú Tibor. Társadalmi Szemle, 48. évf. 1993. 1. sz. 86-89. pp.
1954 nyarán, szabadulása előtt egy nappal, Kádár Jánost felszólították, írja le vélemé
nyét a Rajk-ügyről. Ebben a feljegyzésben -  az ítéletek végrehajtása után közel öt 
évvel, saját fogsága negyedik évében -  Kádár sok tényezőről -  például saját vagy 
Rákosi szerepéről is -  hallgat, és kiemeli Péter Gábor és Farkas Mihály közvetlen 
felelősségét. Feljegyzése végén párhuzamot von saját bebörtönzése és a Rajk-ügy 
között.

Kenedi János: A forradalom alatt. Bibó szocializmus-felfogása kihallgatótisztjei előtt. 
Kritika, 1993. 1. sz. 7-10. pp.
Az írásban különleges jelentőséget kapnak Bibónak az 1957. májusi letartóztatása után 
a kihallgatása során készített feljegyzései és a Bibó által a forradalom idején készített 
cikksorozat. Az 1992 novemberében Szegeden a „Bibó István életművének aktualitá
sa” című konferencián elhangzott előadás teljes szövege.

Kéthly Anna memoranduma az ENSZ Magyar Bizottságához. Közzéteszi és a bevezetőt 
írta: Baranyai Tibor. Világosság, 33. évf. 1992.11. sz. 869-880. pp.
Az 1957 áprilisában írt feljegyzés sajtódokumentumokkal bizonyítja, hogy a forrada
lom konszolidációja november elején már elkezdődött; hogy Nagy Imre kormánya a 
népakaratot képviseli; és hogy a munkástanácsok nem fogadják el Kádár bábkormá
nyának legitimitását.

„Konzultációk.” Dokumentumok a magyar és szovjet pártvezetők két moszkvai találkozó
járól 1954-55-ben. Közli: Rainer M. János-Urbán Károly. Múltunk, 37. évf. 1992. 4. 
sz. 124-148. pp.
Az MDP vezetőinek az SZKP elnökségéhez küldött feljegyzései, valamint az 1954. 
májusi és 1955. január 8-i „konzultáció” dokumentumai.

Kresalek Gábor: Az 1956. november 4-e után politikai okokból kivégzettekkel kapcsolatos 
kutatásról. In: Évkönyv /., Bp., 1956-os Intézet, 1992.297-307. pp.
A cikk egy folyamatban lévő kutatást ismertet. Rainer M. János Fényes Elek álnéven 
1984-85-ben kezdte összeállítani az 1956 után kivégzettek névsorát. Az 56-os Intézet 
kutatócsoportja kiindulásként ezt a listát használta és a ma már hozzáférhető bírósági 
iratok alapján igyekszik megállapítani és pontosítani 1956 mártírjainak életútját.

Lengyel követjelentések és a budapesti lengyel nagykövetségnek Varsóból küldött távira
tok az 1956-os magyar forradalom időszaka alatt. Közreadja és a bevezetőt írta: 
Tischler János. Társadalmi Szemle, 1992. 10. sz. 73-91. pp.
A dokumentumközlésből megismerhető a budapesti lengyel nagykövetség és a Len
gyel Külügyminisztérium 1956. őszi táviratváltásainak valamennyi fennmaradt darab
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ja. Kiemelkedő forrásértékű a Gomulka által Budapestre küldött delegáció 1956. 
október 28-án a magyar vezetőkkel (Nagy Imrével, Kádár Jánossal stb.) folytatott 
tárgyalásairól szóló beszámoló.

Litván György: Moszkvai dokumentumok 1956-ból. História, 15. évf. 1993. 1. sz. 
25-29. pp.
A Borisz Jelcin elnök által átadott irategyüttesből (lásd A „Jelcin-dosszié”) származó 
három jelentés előzetes közlése.

A magyar néphadsereg és az 1956-os forradalom. Részlet a Hadtörténeti Levéltár 1956-os 
irataiból. Közli: Horváth Miklós. In: Évkönyv /., Bp., 1956-os Inézet, 1992.157-170. pp. 
Az 1957 március-április hónapokban egy kijelölt bizottság által összeállított tanul
mány a hadsereg november 3. és 10. közötti helyzetével, a második szovjet intervenció 
hadseregre gyakorolt hatásával foglalkozik.

A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületéinek jegyzőkönyvei. I. kötet 
(1956. november 11.-1957. január 14.) Sorozatszerk.: Balogh Sándor, az I. kötetet 
szerk. és a jegyzeteket készítette: Némethné Vágyi Karola és Sípos Levente, a bev. 
tanulmányt írta: Sípos Levente. Bp., Intera K., 1993.405 p.
Az 1956. november 4-én újjászerveződött párt 10 ideiglenes intéző bizottsági és 5 
ideiglenes központi bizottsági ülésének jegyzőkönyvét közli tudományos igényű 
jegyzetapparátussal ellátva. A jegyzőkönyvek alapján áttekinthetők az MSZMP meg
szervezésére tett erőfeszítések, a Nagy Imre-csoportról kialakított álláspont, a még 
működő forradalmi szervezetekkel szembeni politika, a megtorlás kezdeti intézkedé
sei, a szovjet területre történő deportálásokkal kapcsolatos magatartás és számos 
személyi kérdés. A Politikatörténeti Intézet szerkesztésében megjelent kötet az 1992 
óta már a Magyar Országos Levéltárban őrzött jegyzőkönyveket teszi közzé. Ezzel az 
MSZMP IIB és IKB valamennyi ülésének jegyzőkönyve teljes terjedelemben ismertté 
válik és nélkülözhetetlen forrást jelent a forradalom felszámolása kezdeti időszakának 
megértéséhez. A kötetet igen alapos annotált névmutató egészíti ki.

Az MDP Politikai Bizottsága 1956. június 21-i jegyzőkönyve. Az 1956. júniusi moszkvai 
kommunista csúcstalálkozó és Magyarország. Közreadja és a bevezetőt írta: Urbán 
Károly és Vida István. Társadalmi Szemle, 48. évf. 1993. 2. sz. 83-94. pp.
Az MDP PB 1956. június 21-i ülésének jegyzőkönyve tartalmazza a Rákosi vezette 
küldöttség beszámolóját Moszkvában 1956. június 22-23-án lezajlott kommunista 
csúcstalálkozóról, amely tükrözte a népi demokrácia országaiban az SZKP XX. 
kongresszusa nyomán kialakult helyzetet.

„Mi inkább az elnapolás mellett vagyunk, minthogy enyhe ítéletet hozzunk most.” Három 
dokumentum a Nagy Imre-per 1958. februári elhalasztásáról. Közreadja és a bevezetőt 
írta: Kiss József és Ripp Zoltán. Társadalmi Szemle, 48. évf. 1993. 4. sz. 82-95. pp. 
Az MSZMP Központi Bizottsága, ill. Politikai Bizottsága 1958. februári ülésének 
egy-egy jegyzőkönyve újabb adalékokkal szolgál az egyszer már elhalasztott Nagy 
Imre-per nemzetközi összefüggéseihez, főleg a Szovjetunió nyugati politikájának 
tükrében. A harmadik dokumentum MSZMP PB 1958. februári levele a Jugoszláv 
Kommunisták Szövetségéhez a kölcsönös pártkapcsolatok javítása érdekében, melybe 
belefoglalták a jugoszláv követségre menekült Nagy Imre-csoportnak ígért büntetlen- 
ségi garancia végleges felmondását is.

Nagy Imre két beadványa 1957-ből. Közli: Rainer M. János. Világosság, 33. évf. 1992. 
október 758-765. pp.

347



Nagy Imre 1957 májusában a legfőbb ügyészhez intézett beadványában -  amelyek 
utolsó saját fogalmazási! ismert írásai -  tiltakozik fogva tartása, valamint a készüld 
koncepciós per ellen és tételesen visszautasítja az ellene felhozott vádakat.

A Nagy Imre-per után. A jugoszláv-magyar jegyzékháború második szakaszának doku
mentumai 1958. október-1959. február. Közli: Kiss József-Ripp Zoltán. Múltunk, 37. 
évf. 1992.4. sz. 171-203. pp.

A Népszabadság letiltott cikke 1956 novemberében. Közli: Sípos Levente. Múltunk, 37. 
évf. 1992. 1. sz. 131-144. pp.
A Politikatörténeti Intézet 1956-os gyűjteményéből való az „Egy vitához” című cikk, 
amely Tito pulai beszédének Pravda-beli interpretációjára reagált volna. Közlését 
1957. november 24-én az MSZMP vezetése letiltotta. A bevezetőből az is megtudható, 
hogy a letiltásra a lap munkatársai egynapos sztrájkkal válaszoltak.

Péter Gábor Rákosiról, a szovjet elvtársakról 1956. július. Bevezetőt írta: Hajdú Tibor. 
História, 14. évf. 1992. 5-6. sz. 58-62. pp.
Péter Gábornak, az Államvédelmi Hatóság életfogytiglani börtönre ítélt volt parancs
noka önvallomásának részletei 1956 júliusában az ún. koncepciós perek hátteréről. A 
bevezető összeveti Péter közléseit más forrásokkal és ismerteti a vallomás keletkezé
sének körülményeit.

Rainer M. János: The Other Side of the Story: Five Documents From the Yeltsin Fiié. The 
Hungárián Quarterly, Vol. 34. No. 129, Spring 1993., 100-114. pp.
A Borisz Jelcin elnök által átnyújtott irategyüttesből (lásd A „Jelcin-dosszié”) közölt 
öt dokumentumjegyzetelt angol fordításban.

Réz Pál: Tibor Déry and the Two Woman. The Hungárián Quarterly, Vol. 34. No. 129, 
Spring 1993.39-53. pp.
Réz Pál bevezető tanulmánya kíséretében adja közzé Déry Tibor börtönlevelezését 
anyjával és feleségével, illetve a felesége által út, a legfelsőbb hatalmi szervekhez 
intézett folyamodványokat, amelyektől segítséget remélt. 1957 áprilisában férje letar
tóztatása után.

Szabó Zoltán: A népcsinálta remekmű. Közreadja: Karsay Orsolya. Árgus, 2. évf. 1992. 
4-5. sz. 114-116. pp.
A SZER londoni tudósítójaként 1957. január 27-én írta Szabó Zoltán ezt a „levelet” 
Peter Fryer: Magyar tragédia c. könyve megjelenése alkalmából.

Szemelvények a magyar levéltárak anyagából. Közreadja: Weeber Tibor. Árgus, 2. évf. 
1992.4-5. sz. 122-134. pp.
A levéltári dokumentumokból készült válogatás bepillantást enged az ’56 utáni perek 
nyomozati munkájába és egy 1957. június 10-15-e között a Pest megyei Bíróságon 
végzett igazságügyminisztériumi vizsgálat anyagába Tartalmaz egy Baranya megyei 
hangulatjelentést is, melyet Nagy Imréék kivégzése után 1958. június 20-án készítettek. 

Szociáldemokrata látlelet 1956-ról. Közli: Benkő Péter. Múltunk, 37. évf. 1992. 2-3. sz. 
270-276. pp.
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt Emigráciős Képviselete Kéthly Anna elnök
letével 1957. október 19-20-án Bonnban tartott értekezletének határozata elemzi a 
forradalom okait, lefolyását, jellegét, célkitűzéseit, majd rövid kibontakozási javasla
tot fogalmaz meg.

Tanúk és tanulságok. Dokumentumok a volt SZKP KB Levéltárából. Közzéteszi: Rigó Béla 
Tekintet, 6. évf. 1993. 1-2. sz. 36-46. pp.
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A dokumentumok egyike arról a beszélgetésről készült feljegyzés, amelyben Király 
István, a Csillag című folyóirat akkori szerkesztője számolt be a Szovjetunió magyar- 
országi nagykövetségén az írószövetség pártszervezetének 1956. júliusi taggyű
léséről. A másik beszélgetésben Király István az MDP KV 1956. júliusi plénuma után 
az országban kialakult helyzettel kapcsolatos benyomásairól informálta a nagykövet
ség tanácsosát.

Tischler János: Az 1956-os magyar forradalom lengyel forrásairól. In: Évkönyv /., Bp., 
1956-os Intézet, 1992.309-323. pp.
A bemutatott forráscsoportok: a Lengyel Külügyminisztérium Levéltára; a LEMP 
Központi Bizottságának Levéltára; a Lengyel Rádió és Televízió archívuma; a sajtó; 
interjúk és egyéb, vegyes forrásanyagok.

Tischler János: Lengyel jelentések, 1956. november 4-14. Valóság, 36. évf. 1993. 3. sz. 
85-104. pp.
Dokumentumközlés az 1956 októberében megválasztott új lengyel pártvezetés és a 
magyar forradalom különleges kapcsolatáról. Az iratok tanúsítják, hogy a budapesti 
nagykövetség és a Budapesten tartózkodó lengyelek (kiváltképpen az újságírók), de 
egy ideig a lengyel pártvezetés is megőrizte rokonszenvét az eltiport forradalom iránt. 

Várallyay Gyula: „ Tanulmányúton "Az emigráns magyar diákmozgalom 1956után. Szerk.: 
Murányi Gábor. Bp., 1992. Századvég K.-1956-os Intézet, 339 p.
A szerző az 1957 elején alakított nyugati emigráns magyar diákszervezet, a Szabad 
Magyar Egyetemisták Szövetsége egyik elnöke volt. Személyes emlékeket és doku
mentumokat ötvöz a kötetben, amely a nyugati magyar diákmozgalmat mutatja be a 
60-as évek közepéig, kiemelve a szervezet szerepét a nemzetközi diákmozgalom 
demokratikus megújulásában. A Szövetség története tükrözi az idegenbe került ma
gyar diákok beilleszkedési problémáit éppúgy, mint belső és a fogadó országokkal 
felmerülő konfliktusait.

Vas megye Tanácsa távmondati könyve 1956. október 24-28. Közli: Feiszt György. In: 
Évkönyv /., Bp., 1956-os Intézet, 1992.191-197. pp.
A tanácsi iratanyag részeként fennmaradt dokumentum az elbizonytalanodott tanácsi 
funkcionáriusok .jelentéstöredékeit” tartalmazza.

m.

VISSZAEMLÉKEZÉS

Amiről kevés szó esett. (Adalékok a Budapesti Műszaki Egyetem 1956. októberi eseménye
ihez) Szerk. és a bevezetőt írta: Pogány Mária. Bp., 1992. „Műegyetem -  1956” 
Alapítvány, 82 p.
A kötet visszaemlékezések és dokumentumok válogatott gyűjteménye. Első részében 
megtalálható többek között a Műegyetem 1956. október 22-én fogalmazott 14 pontja, 
az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság röpcédulája és a Budai Egyetemi Forradalmi 
Albizottság 1. sz. díszparancsa. A második rész visszaemlékezéseket tartalmaz Mécs 
Imrétől, Marián Istvántól, Lakatos Árpádtól, Lipták Bélától és másoktól. A harmadik 
fejezetben a Szabó Ivánnal, Kerkápolyi Endrével és Kamer Istvánnal készített interjúk 
olvashatók. A kötetet Marián István utószava zárja.
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Dr. Berki Mihály és mások: Sortűz a HM előtt. 1956. október 24. Szerk. és a jegyzeteket 
írta: Horváth Lajos. Bp., Zrínyi K., 1992.193 p.
A hat részből álló könyv -  bevezetőjét Raffay Ernői írta -  a szemtanúk visszaemléke
zéseire, különböző cikkekre és dokumentumokra támaszkodva igyekszik feltárni a 
Néphadsereg téren 1956. október 24-én történteket. A felsorakoztatott források 
célja, hogy bebizonyítsa, a minisztérium elé érkezői tüntetőket gyilkos sortűzzel 
fogadták.

Csillag Ádám: Egy forradalmár világképe. Szombat, 4. évf. 1992. 8. sz. 25. p.
A Nagybudapesti Munkástanács egyik megalapítójának, Krassó Miklósnak (1930, 
Budapest-1986, London) életéről, egyéniségéről és munkáiról.

Dobai István: Vallomás ötvenhatról. Kapu, 1992.10. sz. 29-32. pp.; 11. sz. 26-28. pp.; 12. 
sz. 33-34. pp.
A szerző történelemhamisításnak nevezi „A forradalom holdudvara” c. 1991. decem
ber 17-én sugárzott rádióadásban elhangzott visszaemlékezéseket. Az erdélyi ötven
hatot bagatellizáló nézetekkel szembeállítja azt a megtorlást, ami a forradalom mellett 
szolidáris erdélyi magyarokat érte.

Elkésett forradalom a hitközségen. (Beszélgetés Englánder Tiborral)
Szombat, 4. évf. 1992. 8. sz. 17. p.
Emlékezés a budapesti zsidó hitközségre a forradalom alatt.

Gáli Ernő: Az erdélyi magyar értelmiség 1956 után. (Tánczos Gáborra emlékezve) 
Valóság, 36. évf. 1992. 12. sz. 65-80. pp.
Személyes hangvételű írás az erdélyi magyar értelmiség ’ 56-os forradalmat támo
gató magatartásáról, az azt követő megtorlásról és amnéziáról, amelynek csendjét 
leginkább Tánczos Gábor törte meg 15 évvel később fáradhatatlan közvetítő szere
pével.

Heltai György: Nagy Imre (Kéri Tamás interjúja Heltai Györggyel) Közreadja: Karsay 
Orsolya. Árgus, 2. évf. 1992.4-5. sz. 142-143. pp.
Az interjút 1978 júniusában készítette a SZER tudósítója New Yorkban Heltai 
Györggyel, a Nagy Imre-kormány külügyminiszter-helyettesével, a brüsszeli Nagy 
Imre Intézet egykori igazgatójával.

Kelemen Kálmán: Isten büntetése a kommunizmus (Lejegyezte: Cz. Z.) Erdélyi Magyar
ság, 3. évf. 1992. 12. sz. 14-15. pp.
Az 1956. november 18-i letartóztatása után egy évig a Securitatén és a szamosújvári 
börtönben fogva tartott, akkoriban egyetemista szerző elbeszéli letartóztatásának 
kiváltó okát -  a Petőfi Kör iránti kinyilvánított rokonszenvét - ,  valamint a román 
börtönállapotokat, szabadulása után pedig a kényszerlakhelyre való költöztetés körül
ményeit.

Kopácsi Judit: A hősök nem sírnak. Bp., City K., 1992. 149 p. 8 fénykép
Kopácsi Sándor, budapesti rendőrfőkapitány leányának napló formájában megírt, 
könnyed stílusú visszaemlékezése személyes élményeit ismerteti 1956-tól napja
inkig.

Kő András-Nagy J. Lambert: Tököl, 1956. Győr, 1992.1993. Publica Rt., 183 p. + mell. 
A Maiéter Pál vezette magyar kormánydelegáció tököli tőrbe csalásának és elhurco
lásának történetét rekonstruálja igen gondos kutatómunkával a dokumentumok és 
főleg a még élő szemtanúk visszaemlékezései alapján. Külön kitér a Juta dombi 
támadásra, a letartóztatott küldöttség kiszabadításának kísérletére.
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Kővágó József: A „Budapest újjáépítése” terv története az emigráció 1957-es tevékenysé
gére való utalással. Közreadja: Karsay Orsolya. Árgus, 2. évf. 1992.4-5. sz. 117-121. pp. 
Budapest második világháború utáni kisgazdapárti és 1956. november 1-én újra 
megválasztott polgármestere akkori elképzeléseit eleveníti fel.

Lakatos István: Paradicsomkert. Összegyűjtött versek és szépprózai munkák. Békéscsaba 
Tevan K„ 1993. 547 p.
A költő, műfordító gyűjteményes kötete függelékeként részleteket közöl (1957 már
ciusától 1957 decemberéig) perirataiból: visszaemlékezéseivel, írói kommentárokkal 
egészítve ki a dokumentumokat az olvasó tájékoztatására.

Lengyel szemmel 1956-ról. Interjú Artúr Starewiczcsel, a LEMP KB Sajtóirodájának 
egykori vezetőével. Az interjút készítette: Tischler János. Múltunk, 37. évf. 1992.2-3. 
sz. 277-286. pp.
Starewicz 1956 októberének végén Marian Naszkovski lengyel külügyminiszter-he
lyettessel Budapesten járt Gomulka megbízásából. Az interjú a budapesti napokat, a 
magyar pártvezetéssel való tárgyalásokat és a lengyel pártvezetésnek a magyar forra
dalomhoz való viszonyát idézi fel.

Mélyinterjú egy magyar menekülttel (1957. New York) Közreadja és fordította: Karsay 
Orsolya. Árgus, 2. évf. 1992.4-5. sz. 138-141. pp.
A New York-i Columbia Egyetem Magyarországi Kutatóprogramja (CURPH) kere
tében készült 250 mélyinterjú egyike, amelyet 1956-ban vettek fel egy 25 éves 
érettségizett fiatalemberrel, aki a Rádiónál dolgozott segédmunkásként.

Polgáry Sándor: Mosonmagyaróvár, 1956. október. Kapu, 5. évf. 1992. 10. sz. 22-28. pp. 
A göteborgi szerző szemtanúként emlékezik vissza az október 26—i mosonmagyaróvári 
tragédiára. Szó esik a győri forradalmi eseményekről is, ahol Polgáry a munkástanács 
tagjaként aktív szerepet játszott.

Pongrátz Gergely: Corvin köz, 1956. Bp„ a szerző kiadása, 1992. 288 p. 5. átdolgozott 
kiadás
A csoport létrejöttének és légkörének részletes leírása, amely a többi vezető személy 
szerepét illetően nem mindig marad a tárgyilagosság keretei között. A legújabb kiadás 
a korábbiakban fellelhető „szocialista” gondolati elemeket nem tartalmazza. A kötetet 
dokumentumok, fényképek, helyszínrajzok egészítik ki.

Robotos Imre: Moszkva tanulhatott volna Bukaresttől. Erdélyi Magyarság, 3. évf. 1992.
12. sz. 24—25. pp.
A romániai Magyar Szó, illetve az Előre főszerkesztőé megemlékezik 1956. szeptem
beri, Budapesten szerzett személyes benyomásairól és idézetekkel támasztja alá, hogy 
a román tömegtájékoztatás éppen úgy túlteljesítette a szovjet kívánalmakat, mint a 
román politikai vezető réteg nyilatkozatai a forradalmat követő időszakban.

Tófalvi Zoltán: Magyarellenes megtorlások. Erdélyi Magyarság, 3. évf. 1992. 12. sz. 
9-12. pp.
Az 1956-os forradalom erdélyi fogadtatásáról, hatásáról, valamint az azt követő 
megtorlásról emlékezik meg. A szerző véleménye szerint 1945 után az első nagy 
magyarellenes támadás a magyarországi forradalom után indult.

Guy Turbet-Delof naplója (részlet) Fordította: H. Major Rita. Árgus, 2. évf 1992 4-5 sz 
102-109. pp.
Válogatás Franciaország budapesti kulturattaséjának ’56-os naplójából, mely egy 
nyugati diplomata szemszögéből mutatja be az eseményeket. Egy részlet az 1956.
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október 30-án Budapestről Bécsbe, majd onnan november 1-én visszatérd autókonvoj 
útjáról tudósít, egy másik a magyar-szovjet kapcsolatokról szól. (Vő. Októberről, a 
forradalomról, Világosság, 1992. október)

Guy Turbet-Delof: Budapesti feljegyzések. Közli: Litván Görgy. Világosság, 33. évf. 1992. 
október 785-793. pp.
A francia kultúrattasé 1956-os naplójából a folyóirat a november 7-i feljegyzéseket 
közli, amelyek többek között Bibó István aznapi látogatásáról számolnak be. -  Egy 
1957 decemberében készített hivatalos feljegyzésében Guy Turbet-Delof javaslatot 
tesz a francia külügyminisztériumnak egy párizsi székhelyű, a magyar forradalom 
történetével foglalkozó dokumentációs és kutatóközpont felállítására.

Újhelyi Szilárd: „Véletlen” találkozások. Újhelyi Szilárd visszaemlékezése (Interjú). Ké
szítette: ifj. Donáth Ferenc. Kritika, 1992.6. sz. 33-35. pp.
A Köztársaság c. hetilapban egy autorizálatlan Aczél-interjútöredék jelent meg 
(1992/2.), amelyben szó esik egy Donáth és Aczél közötti, Újhelyi Szilárd közremű
ködésével és lakásán történt találkozásról is. Ennek pontosítását és politikai, tartalmi 
tisztázását célozza ifj. Donáth Ferenc interjúja.

A Vigilia beszélgetése Boór Jánossal. (Az interjút Pomogáts Béla készítette.)
Vigilia, 57. évf. 1992. 8. sz. 610-617. pp.
Interjú Boór János egyetemi tanár ’ 56-os tevékenységéről, a müncheni katolikus 
magyar értelmiségi mozgalomról

Woroszylski, Viktor: Az 56-os magyarországi napló folytatása. Életünk, 30. évf. 1992.11. 
sz. 1103-1118. pp.
A szerző az 1956-os forradalmat nemzetközi haditudósítóként élte át hazánkban. A 
Magyarországi napló” címmel 1984-ben szamizdatban megjelent művét pontosítja, 

valamint párhuzamot von az 1956-os magyar, az 1968-as csehszlovák és az 
1980-81-es lengyel események között.

Zólomy László visszaemlékezései. (Göncz Árpád bevezetőjével) Közli: Litván György. In: 
Évkönyv /., Bp., 1956-os Intézet, 1992.171-189. pp.
A vezérkari tiszt emlékezik a Rádió ostromára, a honvédség és a Nemzetőrség 
újjászervezésének napjaira és saját szerepére, amelyért sokévi börtönbüntetést szenvedett.

IV.

SZÉPIRODALOM, KÖNYVKRITIKA

Ember Mária: Emlékfoszlányok. Szombat, 4. évf. 1992. 8. sz. 23-24. pp.
Az írás központi gondolata a zsidóság szerepének összetett problémája az 50-es 
években, a forradalmat előkészítő szerveződésekben és magában a forradalomban. A 
forradalmi események kapcsán egyéni véleményként ezt írja: „Én azokban a napokban 
Budapesten zsidóellenes megnyilatkozással nem találkoztam.”

Emlék és figyelmeztetés, 1956. Albert Camus, Gömöri György, Miroslav Kusy, Adrián 
Marino, Pert Pithart, Göncz Árpád, Marcin Król és Pomogáts Béla írásai. Európai 
utas, 3. évf. 1992. 3. sz. 2-11. pp.
Az összeállításban Camus a magyar forradalomnak a nyugati értelmiségre, Gömöri 
György pedig -  egy konkrét példán bemutatva -  a lengyel írótársadalomra gyakorolt
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hatásáról, a két cseh szerzó 1956 és 1968 összefonódásáról ír. Göncz Árpád és 
Pomogáts Béla az 1956-ban tapasztalt, felejthetetlen magyar nemzeti szolidaritásról 
és ennek mára némileg elhalványult összetartó erejéről vall többek között. A válogatást 
Gömöri György lengyel versfordításai és korabeli fényképek egészítik ki.

Eörsi István: Üzenet mélyvörös levélpapíron. Esszék és publicisztikai írások. Bp., Pesti 
Szalon K., 1993.239 p.
Eörsi István írásai a mából visszatekintve ’56-ra az „elfogulatlan beszéd” igényével 
szólnak eseményekről, személyiségekről. Az író személyes emlékei, elemzései új 
szempontokkal járulnak hozzá többek között Bibó István, Lukács György, 
Donáth Ferenc, Déry Tibor, Illyés Gyula egyéniségének, intellektusának megis
meréséhez is.

Eörsi László: Széljegyzetek egy memoárhoz. Kritika, 1993.2. sz. 46-47. pp.
Pongrátz Gergely: Corvin köz, 1956 című könyvéhez fűz észrevételeket és dokumen
tumokkal cáfolja, illetve kiegészíti és pontosítja Pongrátz néhány állásfoglalását. 

Garai István: Tiszta lelkek zendülése (A budapesti felkelésre, 1956) Bp., Lakitelek Alapít
vány, 1992. 56 p.
A kötet lírai költeményeket tartalmaz, melyekben elsősorban a forradalom hőseinek 
állít emléket. A versek megírásának feltüntetett időpontjai néhány kivételtől eltekintve 
1956-58 és 1989-92. Előszó vagy más ismertető híján a szerzőről ill. a versek 
keletkezésének körülményeiről nem informálódhatunk.

Geist, Benjámin: Az 1956-os forradalom és a zsidók: a revizionista (Irving-féle) változat 
Szombat, 4. évi. 1992. 8. sz. 21-22. pp.
Reflexiók és kritika az antiszemitizmusáról hírhedt Dávid Irving publicista, törté
nész a magyarországi 1956-ról szóló, téves állításoktól hemzsegő és tendenciózus 
könyvéről.

Lomax, Bili: A cvikkeres, cilinderes kommunista. Múltunk, 37. évf. 1992. 4. sz. 
206-207. pp.
Recenzió Peter Unwin: Voice in the Wildemess: Imre Nagy and the Hungárián 
Revolution című könyvéről.

Mécs Imre: A múlt nincs önmagától... Világosság, 33. évf. 1992. október 721-723. pp.
A folyóirat tematikus számának (Októberről, a forradalomról) bevezetőjében a szerző 
a múlttal, s benne az 1956-os forradalommal való őszinte, tárgyilagos szembenézés és 
a számvetés szükségességére hívja fel a figyelmet. Az ’56-tal kapcsolatos vitákra 
reagálva pedig azt hangsúlyozza, hogy a forradalom különböző szakaszaiban 
más-más társadalmi csoportok játszottak vezető szerepet, ám ezek együtt „csinál
ták” ’56-ot.

Micheller Magdolna: 1956 traumája -  börtönírások, levelek tükrében. Kardos László 
börtönírásai 1957-1963. (Bp., Gondolat K., 1992.) c. kötetről. Múltunk, 37. évf. 1992. 
4. sz. 207-21 l.pp .
Kardos László közreadott vádirata, arra írt megjegyzései, kihallgatási jegyzőkönyvé
nek részletei, az utolsó szó jogán elmondott beszéde, valamint a börtönből írt számos 
levele nemcsak a börtönéveket (1957-63) tárja fel, hanem korábbi tevékenységének 
főbb összetevőit is.

Pelle János: Pogrom Hajdúnánáson 1956-ban. Kommentár, 1992.2. sz. 22-29. pp.
Megpróbálja rekonstruálni azokat az eseményeket, amelyek antiszemita indnlatnlrat 
is felszínre hoztak október 26. és november 4. között.
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Pomogáts Béla: Egy vereség diadala. (Személyes jegyzetek Molnár Miklós könyvének 
margójára) In: Évkönyv /., Bp., 1956-os Intézet, 1992. 229-232. pp.
Reflexiók Molnár Miklós Egy vereség diadala című, magyarul először 1991-ben 
megjelent munkájáról.

Pótó János: Bak M. János-Kozák Gyula-Litván György-Rainer M. János: Az 1956-os 
forradalom. Reform-Felkelés-Szabadságharc-Megtorlás. Történelmi olvasókönyv 
középiskolásoknak (Bp.,Tankönyvkiadó, 1991.223 p.) Századok, 126. évf. 1992.3-4. 
sz. 497-499. pp.
Az ’ 56-os Intézet szerzői munkaközössége által írt kézikönyv kritikus ismertetése. 

Rainer M. János: Imre Nagy: Tragedy and Triumph (Peter Unwin) The New Hungárián 
Quarterly, Vol. 33. No 128.1992 Winter, 129-133. pp.
Peter Unwin 1958-tól Magyarországon követségi beosztott, 1983-86 között Nagy- 
Britannia budapesti nagykövete volt. Könyve, Voice in the Wildemess. Imre Nagy and 
the Hungárián Revolution (Foreword: Árpád Göncz. London-Sydney, Macdonald, 
1991. Vffl, 262 p.), amelyről Rainer M. János írt kritikát, Nagy Imre életútját mutatja 
be, egyszersmind a 20. századi magyar történelmet is áttekintve.

Szántó T. Gábor: Ötvenhat. Szombat, 4. évf. 1992. 8. sz. 14-30. pp.
Az írás bevezető a folyóirat „1956 és a zsidóság” című tematikus számához.

Takács Ferenc: Kései gyertyagyújtás. Erdélyi Magyarság, 3. évf. 1992.12. sz. 28-29. pp. 
Az ’ 56-os forradalom leverése után Romániában kezdődő magyarellenes politikai 
perek áldozatainak állít emléket.

Valuch Tibor: Az ismeretlen forradalom. Kommentár, 1992. 3. sz. 41-42. pp.
Recenzió Molnár Miklós: Egy vereség diadala. A forradalom története (Bp., Educatio
K.-Atlanti Kutató és Kiadó Társulat, 1991.276 p.) címűköny véről és az 56-os Intézet 
Az 1956-os forradalom. Reform-Felkelés-Szabadságharc-Megtorlás című kiadvá
nyáról (Bp., Tankönyvkiadó, 1991.223 p.)

Valuch Tibor: „Szabad sajtó, szabad nép, hozzák vissza Nagy Imrét!” Az 1956-os forrada
lom Hajdú-Bihar megyei utóvédharcai. Kommentár, 1992. 2. sz. 54-58. pp.
Az 1956-ot követő pacifikációs, normalizációs és konszolidációs periódusok vidéki, 
falusi eseményeinek krónikájából.
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