
BESZÁMOLÓ AZ INTÉZET 1993-1994. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Intézetünk a legutóbbi Évkönyv megjelenése (1993. október) óta is a korábbi szervezeti 
keretek között végzi munkáját. A Nemzetközi Kuratóriumot 1993 őszén Tóth Lajos ügyvéd, 
1994 kora tavaszán Benda Kálmán professzor, a Kuratórium társelnöke s júliusban Heltaí 
György halálával súlyos veszteségek érték. 1993. november 28-i ülésén a testület a még 
1993 tavaszán eltávozott Juhász Gyula az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója és 
Tóth Lajos megüresedett helyére kooptálta Forintos György szociológust és Pomogáts Béla 
irodalomtörténészt. A Nemzetközi Kuratórium összetétele így a következő: Andorka 
Rudolf akadémikus, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem rektora, Federigo Ar- 
gentieri történész (Róma), Bácskai Vera történész, tanszékvezetőegyetemi tanár, Forintos 
György szociológus, Für Lajos egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, Gosztonyi Péter 
történész, a Kelet-Európa Könyvtár igazgatója (Bem), Jónás Pál közgazdász, egyetemi 
tanár (Albuquerque), Kende Péter politológus, egyetemi tanár, Király Béla ny. vezérezre
des, egyetemi tanár, Bili Lomax szociológus (Nottingham), Méray Tibor író, szerkesztő 
(Párizs), Molnár Miklós történész, egyetemi tanár (Genf), Nagy Ernő könyv- és lapkiadó, 
Nagy Gáspár költő, szerkesztő, Pomogáts Béla irodalomtörténész, Szabad György akadé
mikus, országgyűlési képviselő, Szabó Miklós történész, országgyűlési képviselő, Varga 
János akadémikus, történész, Varga László történész, a Budapest Főváros Levéltára főigaz
gatója, Vásárhelyi Miklós sajtótörténész, Vitányi Iván szociológus, egyetemi tanár, ország- 
gyűlési képviselő. A Nemzetközi Kuratórium társelnökei Kende Péter és Király Béla.

Fentebb említett ülésén a testület elfogadta Litván Györgynek, az Intézet igazgatójá
nak beszámolóját az 1993. évi tudományos munkáról, valamint Hegedűs B. András ügy
vezető igazgató jelentését az Intézet működéséről. A Kuratórium az igazgató előterjesztése 
alapján az Intézet tudományos igazgatóhelyettesének választotta Rainer M. Jánost. Az 
ülésre elkészült a Szervezeti és Működési Szabályzat első változata, amelynek véglegesí
tése az Országgyűlés 1994. tavaszi ülésszakán elfogadott törvények figyelembevételével 
folyamatban van.

Munkánk anyagi feltételeit -  amint az eddigiekben is -  a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság, a Soros Alapítvány, az amerikai National Endowment fór Democracy és a 
Committee fór Danubian Research, az MTA Jelenkorkutató Bizottsága, és az Országos 
Tudományos Kutatási Alap biztosítja. Támogatást kaptunk ezenfelül munkánkhoz az 
Intereurópa Banktól, a Hungária Biztosító Rt-tői és a MALÉV Rt.-től, a Külügyminiszté
riumtól, a Komplex Külkereskedelmi Vállalattól, Budapest Főváros V. és VE. kerületi 
Önkormányzatától is, valamint kiadványaink megjelentetéséhez a Magyar Könyv Alapít
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vány tói. Külföldi kutatásainkhoz a Svájci Fonds National de la Recherche Scientifique, a 
Central European University Research Support Scheme, valamint a Woodrow Wilson 
International Center fór Scholars Cold War International History Project nyújtott támoga
tást. Valamennyi támogatónknak ezúton mondunk köszönetét.

1994 áprilisában Intézetünk a Kincstári VagyonkezelőSzervezet nagyvonalú támoga
tása eredményeképpen -  amelyért külön köszönetét mondunk -  új helyre, Budapest VII. 
kér. Dohány utca 74, szám (TI, em„ postai irányítószám 1074) alá költözött. Ezzel korábbi 
„földrajzi széttagoltságunk” (az V. kér. Zoltán utcai, ill. I. kér. Országház utcai helyisége
ink) megszűnt, s ez alapvetően új, a korábbinál jóval kedvezőbb feltételeket teremt további 
munkánkhoz. Dohány utcai intézeti helyiségeink nem csupán a munkatársak zavartalan 
egyéni tevékenységét biztosítják, hanem könyvtárunk, adatbankunk és az Órai History 
Archívum megnyugtató, végleges és szakszerű elhelyezését, fejlesztését is.

Április 13-án az új helyiséget Göncz Árpád köztársasági elnök és Kosáry Domokos 
az MTÁ elnöke adta át rendeltetésének az Intézet vendégeinek, a szakmai és társadalmi élet 
személyiségeinek jelenlétében.

GYŰJTEMÉNYEINK FEJLŐDÉSE

Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában elhelyezett 1956-os hazai és külföldi 
források gyűjteményében a magyarországi helyi levéltárak ’56-os forrásainak másolata a 
korábbihoz képest szerényebb ütemben bővült. Nyolc megyei levéltár és a Hadtörténelmi 
Levéltár gyűjteményéből kaptunk újabb másolatokat. Beérkezett külföldi forrásegyüttesek 
közül kiemelkedő jelentőségű az Egyesült Államok Külügyminisztériumának 1955-1959 
közötti magyar vonatkozású, kutatható iratainak 25 mikrofilmtekercsen található gyűjte
ménye, a Bang-Jensen Társaság adománya. Ez a fontos forrásegyüttes a világ több nagy 
levéltárában és könyvtárában tanulmányozható, Magyarországon azonban eddig nem volt 
elérhető. Ugyancsak jelentős irategyüttessel gyarapodott a gyűjtemény Nagy András fró 
gyűjtőmunkája eredményeképpen, aki Povl Bang-Jensen dán diplomata, az ENSZ nagyar 
üggyel foglalkozó különbizottságának titkára életéről és munkásságáról szóló dokumentá
ciót az Intézet OSzK-béli fonójában helyezte el. A Külügyminisztérium átadta az Intézetnek 
a román kormánytól kapott, a magyar forradalommal kapcsolatos iratmásolatok gyűjtemé
nyét. (AzOSzK-ban lévő dokumentumok gyarapodásáról lásd Weeber Tibor összeállítását 
az Évkönyv 283. oldalán.)

Az Órai History Archívumban az elmúlt egy évben csaknem 40 új interjú készült, 
ebből 5 az erdélyi kutatási terv (az 1956-os magyar forradalom fogadtatását és következ
ményeit az erdélyi magyarság körében vizsgáló kutatás) keretében. A teljes gyűjteményből 
immár 250 interjú kivonata került számítógépre, s az adatbankba. Elkészült az OHA 
összesített névmutatójának első teljes, számítógépre vitt változata. (Az OHA munkájáról 
és terveiről lásd Kozák Gyula tanulmányát az Évkönyv 257. oldalán; az 1956-os interjúk 
annotált jegyzékét -  előző két Évkönyvünk hasonló jegyzékeinek folytatását -  a 267. 
oldalon. Ebben az évben megjelentetjük a kutatók számára hozzáférhető nem 1956-os 
tárgyú életútinterjúk annotált jegyzékét is, lásd az Évkönyv 271. oldalán.)

Az Intézet Adatbankja a Dohány utcába való átköltözésünk óta valamennyi munka
társunk számára dolgozószobájában, a kiépített hálózat segítségével elérhető és használha
tó. A tovább gyarapodó OHA, bibliográfiai (könyvek), sajtó és videó-adatbázis mellett

224



(ezekről lásd az Intézet 1992-93-as tevékenységéről készült beszámolót az Évkönyv 1993. 
évi kötetében) elkészült az 1956-1961 között kivégzettek, ezen belül kiemelten a forrada
lomban való részvételért halálra ítéltek számítógépes feldolgozása. Ez utóbbi kiépítése 
során kidolgoztuk az 1956 utáni politikai elítélések számítógépes adatkezelési programját. 
Ez utóbbi adatbázis feltöltése a következő évek feladata. (A halálraítéltek adatainak 
feldolgozását, az első eredményeket ismerteti Szakolczai Attila tanulmánya az Évkönyv 
237. oldalán.) Ugyancsak a közeli jövőben, a végleges elhelyezés nyomán válik lehetővé 
az intézeti kézikönyvtár állományának rendszerezése és az eddigieknél tervszerűbb fejlesz
tése. Kuratóriumunk társelnöke, Kende Péter 1993-ban a könyvtárnak adományozta saját 
könyvtárának értékes 1956-os és jelenkortörténeti vonatkozású gyűjteményét.

Gyűjteményeink közül a könyvtár- helyben olvasásra -  valamennyi kutató rendelke
zésére áll (kedd és csütörtök 10—14 óra, szerda 10-16 óra között). Az Órai History 
Archívum saját kutatási szabályzata szerint ugyancsak nyitott a kutatás számára. Az OSzK 
Kézirattárában őrzött fondok anyagai a Kézirattár nyitva tartása és kutatási szabályai szerint 
kutathatók; a bekerült levéltári másolatokra az érvényben lévő általános kutatási korláto
zások irányadók (pl. a bírósági és ügyészségi iratokba az illetékes bíróság engedélyezi a 
betekintést).

KUTATÓMUNKA

Munkatársaink az elmúlt egy esztendőben is folytatták korábban megkezdett egyéni kuta
tási témáikat. Eredményeikről a publikációs jegyzékek, s a jelen kötet egyes tanulmányai, 
közleményei adnak számot. Az alábbiakban egyes kutatóink egyéni témáinak felsorolása 
mellett közöljük azokat a részterületeket, vizsgált levéltári fondokat, amelyeket a múlt év 
során kiemelten tanulmányoztak.

1956 nemzetközi vonatkozásai

Az 1956-os forradalom és a nagyhatalmak
-  Litván György (a forradalom ausztriai, amerikai és franciaországi visszhangja; a 

forradalom hazai és külföldi historiográfiája) a francia külügyminisztérium és a 
Francia KP levéltára.

-  Békés Csaba (az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és az 1956-os magyar forra
dalom)

1956 és Lengyelország
-  Tischler János (a Lengyel Egyesült Munkáspárt vezető szerveinek iratai, órai 

history-források; a lengyel és a magyar ’56)
1956 olaszországi forrásainak feltárása

-  Somlai Katalin (külső munkatárs). (Olasz Köztársaság Külügyminisztériumának 
iratai, a Kereszténydemokrata Párt iratai)

A volt Német Demokratikus Köztársaság 1956-ra vonatkozó forrásainak feltárása
-B em d Rainer Barth (külső munkatárs, Berlin, volt NDK-pártarchívum, Stasi-archí- 

vum)
-  Hegedűs B. András, a volt NDK Külügyminisztériumának irattára.
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A forradalom hazai története

A fegyveres felkelés története
-  Eörsi László (Belügyminisztérium Történeti Irattára, Fővárosi Bíróság Irattára; a 

Corvin közi felkelők, a Tompa-Ráday utcai csoport tevékenysége, az október 30-i 
Köztársaság téri események)

-  Baló A. Péter (BM, TI; a II. kerületi felkelőcsoportok és a Szabad Nép-székház 
fegyvereseinek tevékenysége, Dudás József életrajza)

A Petőfi Kör története
-  Hegedős B. András 

Nagy Imre életrajza
-  Rainer M. János (Magyar Országos Levéltár Jelenkori Iratok Gyűjteménye, Minisz

tertanács iratai, Nagy Imre miniszterelnök személyes iratai; OHA-visszaemlékezé- 
sek; Politikatörténeti Intézet Levéltára, Komintem-iratok; MÓL MDP-MSZMP- 
iratok gyűjteménye, MDP és MSZMP vezető szerveinek iratai)

Az (rók és 1956
-  Standeisky Éva (MÓL Jelenkori Iratok Gyűjteménye, Legfelsőbb Bíróság iratai, az 

összegyűjtött források feldolgozása)
Bibó István tevékenysége a forradalom alatt és pere

-  Kenedi János (BM TI, Bibó István periratai)
Az 1956 utáni politikai büntetőperek iratainak számítógépes feldolgozása

-  Szakolczai Attila és kutatócsoportjának tagjai (MÓL, BM TI, Hadtörténelmi Levél
tár, megyei levéltárak); az 1956 decembere és 1961 vége között magyar bíróságok 
által halálra ítélt személyek periratai

A forradalom vidéken
-  Valuch Tibor (BM TI, Hajdú Bihar Megyei Levéltár, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Levéltár; Kelet-Magyarország forradalmi eseményei, a restauráció politi
katörténete, a forradalomban való társadalmi részvétel kérdései, helyi társadalmak 
az 1950-es évek közepén)

Fenti kutatási főirányokon és témákon kívül az 1956-os Intézet szorosabban vagy lazábban 
több kutatást is irány ított és támogatott az elmúlt évben j így együttműködünk a Hadtörténeti 
Intézet kutatóival a Magyar Néphadsereg 1956-os tevékenységének kutatásában, elsősor
ban Horváth Miklóssal Maiéter Pál életrajzának megírásában, Huszár Tiborral az ELTE 
Szociológiai Intézet egyetemi tanárával Bibó István életrajzi dokumentumainak összegyűj
tésében és kiadásában, Hajdú Tiborral, az MTA Történettudományi Intézetének osztályve
zetőjével 1956 nemzetközi vonatkozásainak kutatásában, Csicsery-Rónay Istvánnal és 
Cserenyei Gézával az ún. „köztársaság-ellenes összeesküvés” (1947) forrásainak feltárásá
ban stb. Az elmúlt évben fejeződött be Szidiropulosz Archimédesz kutatása a Magyaror
szágon élő görög menekültek 1956-os tevékenységéről. A Magyar Mozgókép Alapítvány 
támogatásával külső munkatársaink megkezdték 1956 filmdokumentumainak, és a forra
dalommal kapcsolatos későbbi dokumentum-és játékfilmek feltérképezését. Ez a munka a 
következőkben is folytatódik, a Magyar Filmintézet Filmarchívumában, a Magyar Televí
zió archívumában és külföldön is.

Hazai levéltári kutatásokon kívül munkatársaink 1993-94-ben külföldön is foly
tattak kutatómunkát; Litván György 1993 végén Párizsban, 1994 elején Bécsben,
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Tischler János (több alkalommal) Varsóban, Somlai Katalin 1993 ószén Rómában, 
Standeisky Éva és Rainer M. János ugyancsak 1993 őszén Moszkvában. Hegedűs B. 
András 1994 nyarán Berlinben.

INTÉZETI VITÁK

Ahogyan az eddigiekben, 1993-94-ben is két-három hetente az Intézet szakmai vitákat, ül. 
megbeszéléseket rendezett. Közös helyre költözésünk előtt (1994, április) ezek egyszer
smind jószerével az egyedüli alkalmat jelentették valamennyi munkatárs együttlétére. 
Szerdai összejöveteleinken így számos esetben szervezeti és ügyviteli kérdéseket (szerve
zeti szabályzat, éves beszámolók és munkatervek, kiadványszerkesztési kérdések, a gyűj
temények és adatbázisok helyzete, szerkezete stb.) beszéltünk meg.

Műhelyvitáink alapját rendszerint egy-egy bosszabb-rövidebb kézirat, olykor szóbeli 
vitaindító, esetleg megjelent kiadvány képezte. Munkatársainkon kívül 1993-94-ben e 
beszélgetéseken rendszeresen részt vettek meghívott vendégek, külső szakértők is. Úgy 
véljük, hasznos lehet néhány jelentősebb vita tartalmának rövid felidézése e beszámoló 
keretében,

1993 szeptemberében került sor Baló A. Péter: Dudás József -  arcképvázlat című 
kéziratának vitájára (előzményét, a szerző „Dudás József élete és tevékenysége” című 
kronológiai összeállítását lásd az Évkönyv II. kötetében). Valamennyi résztvevő egyetértett 
abban: a dolgozat érdeme, hogy Dudás portréját 1956 előtti és alatti valóságos cselekedetei 
alapján rajzolta fel. Ez annál is inkább fontos, mert maga Dudás ellentmondásos személyi
ség, ellentmondóan cselekvő ember volt, s a hozzá fűződő legendák és torzítások már a 
forradalom napjaiban megszülettek, meghatározták megítélését a Kádár-korszakban, de 
még mai megítélését is befolyásolják. Sok minden feltárandó még vele kapcsolatosan: a 
mögötte álló Széna téri erők, a csoportja és a közötte lévő ellentmondásos viszony, politikai 
elképzelései stb. Leghevesebb vitát az a kérdés váltotta ki, hogy vajon az eddigi ismeretek 
alapján Dudás a forradalom négy fő politikai irányzata (erről lásd Litván György tanul
mányát az Évkönyv I. kötetében) közül a konzervatív és a szélsőjobboldali, vagy tisztán 
csak a szélsőjobb irányzat képviselője volt-e.

1993 októberében a moszkvai kutatóútról néhány napja visszaérkezett Rainer M. János 
és Standeisky Éva beszámolói alapján az oroszországi levéltári kutatási lehetőségekről 
tartottunk vitát. Tapasztalataik és (szerény) eredményeik ismertetése nyomán arra a követ
keztetésre jutottak, hogy a mégoly gondos tartalmi előkészítés sem garantálja a sikert: 1992 
óta jelentősen megnehezültek a kutatás feltételei, a „titoktalanítás” folyamata lassan és a 
kisebb-nagyobb politikai változásoknak kiszolgáltatottan halad. Noha 1993 tavasza óta 
létezik a hazai kutatók, levéltárosok koordinált munkálkodását segítő nemzetközi megál
lapodás, a gyakorlatban ez kevéssé érvényesül. A másolási lehetőségek és díjak olykor a 
hozzáférhető anyagok felhasználását is lehetetlenné teszik. Külön problémakör az orosz- 
országi kutatókkal, történészekkel, levéltárosokkal való szakmai együttműködésé, amely 
az esetleges előrelépés legkézenfekvőbb lehetősége.

1993 decemberében került az intézeti műhely elé Eörsi László, A  Tompa-Ráday utcai 
fegyveres csoport a forradalomban” című kézirata. A szerző évek óta kutatja a ferencvárosi 
fegyveres felkelő csoportok történetét. A vita alapkérdését egyfelől az jelentette, hogy 
beszélhetünk-e egyáltalán külön „Tompa-Ráday utcai fegyveres csoportról”, hiszen „tag*

227



jajnak” majd fele szerepel másutt is, s a csoport létszáma szembeötlően csekély. Másrészt 
egy fontos módszertani kérdés is felmerült: miként lehet e sajátos kutatást területen a 
feldolgozást hitelesen (a spontaneitást is visszaadva), ugyanakkor történészi, szociológusi 
megalapozottsággal elvégezni. Számos vélemény szerint ezen a területen új feldolgozási 
struktúra is kell: el kell választani az utólagos rendőri vizsgálat alapján eleve torz esemény- 
történetet és az összehasonlító módszerrel, órai history val stb. rekonstruálható szociológiai 
hátteret, mentalitást stb. Olykor kiemelésre érdemes egyes szereplők „története” is.

1994. február elején „Az órai history mint történeti forrás -  publikációs lehetőségek 
és kérdések” címmel rendeztünk vitát, amelyen vendégként részt vett többek között 
Kemény István (MTA Szociológiai Intézet) és Tóth Pál Péter (KSH Demográfiai Kutató- 
intézete). Előbbi vitaindítója nyomán a meglehetősen heves vita középpontjába az Órai 
History Archívum előző év őszén megjelent, a munkástanácsok vezetőinek visszaemléke
zéseiből válogató kötete került Többen, így legélesebben a beszélgetést elindító Kemény, 
vitatták a kötet ama szerkesztési koncepcióját, hogy az eredeti életútinterjúkat megszer
kesztve, azokból fontosnak ítélt részleteket montázsszerően kiragadva közli. Innen a vita 
két általánosabb kérdés irányába ágazott el: egyrészt hogy a Magyarországon és Közép- 
Kelet-Európában m ívelt órai history-gyűjtés hogyan viszonyul az órai history eredeti 
fogalmához és alapjában angolszász történeti-szociológiai hagyományához. Nyilvánvaló, 
hogy az OHA tevékenységét alapvetően nem mikroszociológiat vagy társadalomtörténeti 
érdeklődés ösztönözte (bár részben az is), hanem a korábban hiányzó írásos források 
pótlásának szándéka. Ahogy egy résztvevő fogalmazott: „ezek az interjúk céllal készültek: 
hogy az elmúlt évtizedek bizonyos nagyon fontos eseményeire fény derüljön. S amikor ezek 
az interjúk készültek, az írott források hozzáférhetősége még több mint kétséges volt...” 
Ugyanakkor az említett eseményeket minden esetben (néhány célzott ’56-os interjút 
leszámítva) egy-egy teljes életpálya, sors keretében, „szituáltan” próbálták az interjúkészí- 
tők „körüljárni”. A vita másik csomópontja ehhez kapcsolódott: vajon az interjúalanyok 
visszaemlékezései egy-egy történeti eseményre vonatkozó forrást jelentenek-e, vagy -  
szélső álláspont szerint -  csupán az interjú pillanatában benne élő képzeteket és reflexiókat 
rögzítik. Ezen a ponton -  bár teljes nézetazonosság éppen nem alakult ki -  arra a következ
tetésre jutottunk, hogy mindkét megközelítés lehetséges, s mindenképpen helyénvaló a 
sajátos „órai history-forráskritika” körültekintő alkalmazása. Abban többé-kevésbé min
denki egyetértett, hogy további publikációk esetén helyesebb a teljes életútinterjűk közlése.

1994 márciusában vitattuk meg Szakolczai Attila „Az 1956 után kivégzettek” címő 
kéziratát. Közel háromévi kutatómunka után (az előzményekről lásd Kiesalek Gábor 
beszámolóját az Évkönyv I. kötetében) sikerült a kivégzettek pontos számát megállapítani, 
s elválasztani a forradalomban valamilyen módon részt vetteket azoktól, akik ettÓl teljesen 
függetlenül követtek el köztörvényes bűncselekményt. Szakolczai Attila kézirata megkísé
relt az eseményekben való részvétel és az elítélés okaként feltüntetett „bűncselekmények” 
alapján egy tipológiát kidolgozni. Természetes módon ez a csoportosítás, ennek termino
lógiai kérdései kerültek a vita középpontjába. Ahogyan korábban sejtettük, igen népes 
csoportot alkotnak e szomorú listán az 1956 után, de a 2. világháború alatti cselekedetekért 
kivégzettek (jobbára csendőrök). A vizsgálat nem igazolta ugyanakkor azt a korábbi 
feltételezést, mely szerint a „tisztán köztörvényes” cselekmények elkövetőivel szemben 
1956 után néhány évig különös szigor érvényesült: legalábbis a halálos ítéletek tükrében 
az ítélkezési gyakorlat a korábbi és későbbi évekhez hasonlít. (Szakolczai Attilának a vita 
eredményei alapján átdolgozott tanulmánya a jelen Évkönyv 237. oldalán olvasható.)
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Már új helyünkön 1994. május végén került sor Csícsery-Rónay István és Cserenyei 
Géza Intézetünk által támogatott kutatási programja, az 1947-es ún. „köztársaságellenes” 
összeesküvéssel foglalkozó kutatás első beszámolójának vitájára, többek között Vida István 
(MTA Történettudományi Intézete) és Bencsik Zsuzsa (Budapest Főváros Levéltára) 
részvételével. A szerzők közül Csicsery-Rónay István maga is a perek egyikének vádlottja 
volt. A Kisgazdapárt szétzúzására irányuló konstruált per külpolitikai hátteréről (amellyel 
a tanulmány viszonylag keveset foglalkozott) érdekes vita bontakozott ki, melynek részt
vevői egyetértettek abban, hogy az 1946-47 fordulóján Magyarországgal kapcsolatban még 
nem alakultak ki teljesen a szovjet politikai elképzelések. Ebben a helyzetben a Magyar 
Kommunista Párt vezetése viszonylag önállóan dönthetett, s az „összeesküvési ügy” 
konstruálása és kihasználása is ezt bizonyítja.

Június 1-jén meghívott történészek -  Macej Kozminski lengyel nagykövet, Hajdú 
Tibor és Szokolay Katalin valamint az Intézet munkatársai megvitatták Tischler János 
„A lengyel pártvezetés és az 1956-os magyar forradalom” című kéziratát. A többéves 
levéltári kutatás során összegyűjtött dokumentumok feldolgozása még a következő évek 
feladata. Az Évkönyv 179. oldalán közölt dolgozat vitáján a résztvevők hangsúlyozták a 
lengyel-magyar összehasonlító történetírás fontosságát, a politikus-életpályák árnyaltabb 
kidolgozásának szükségességét, különösen Gomulka ellentmondásos szerepének megíté
lésében.

TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK

Munkatársaink 1993-94-ben több hazai és külföldi konferencián tartottak előadást. 1993. 
szeptember elején a csehországi Opocnóban a közép-kelet-európai országok 1945-1948 
közötti történetéről rendezett nemzetközi konferencián Litván György a koalíciós korszak 
magyar politikai pártjairól, Békés Csaba a Magyar Kommunista Párt kül- és belpolitikájá
nak összefüggéseiről, Standeisky Éva a koalíciós korszak ideológiai arculatáról és kultúr
politikájáról tartott előadást. Szeptember végén a budapesti Goethe Intézet és az Európa 
Intézet „A közelmúlt feldolgozása a politikában és a történettudományban” című nemzet
közi konferencia .Politika és jogi felelősség” kérdéseiről tartott kerekasztal-beszélgetésén 
vett részt Litván György és Hegedűs B. András.

1993 októberében a moszkvai Magyar Kulturális Központiján Rainer M. János tartott 
előadást „1956: új kutatási eredmények és viták” címmel. Még e hónapban a budapesti 
Petőfi Irodalmi Múzeum rendezett konferenciát az emigráns Irodalmi Újság történetéről, 
melynek nyitóelőadását Rainer M. János tartotta (szövege az Évkönyv 95. oldalán 
olvasható).

1993 októberében Litván György Lipcsében az 1956-os év kelet-európai összefüggé
sével foglalkozó nemzetközi konferencián az 1956-tal kapcsolatos újabb kutatásokról és 
vitákról adott elő.

1993 novemberében Litván György az American Association of Slavonic Studies évi 
kongresszusán (Honolulu, Hawaii, USA) részt vett az 1956 utáni magyar menekült-interjúk 
anyagáról szóló elemzések vitájában.

1993 decemberében a Friedrich Ebért Alapítvány ,A  múlt feldolgozása. A posztszo
cialista társadalmak politikai-morális örökségének kezeléséről” címmel rendezett vitaülést, 
amelynek egyik előadója Hegedűs B. András volt. Ebben a hónapban Litván György
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Párizsban nemzetközi konferencián vett részt, ahol a jelenkori magyar történelem „hivata
los felfogásáról” tartott előadást.

1994. februárban a Politikatörténeti Alapítvány „Történelem és igazságtétel” című 
kerékasztal-vitáján RainerM. János vett részt. Áprilisban a varsói Magyar Kulturális Intézet 
Kossuth-konferenciáján Tíschler János tartott előadást a kossuthi hagyományok szerepéről 
az 1956-os magyar forradalomban. Márciusban a prágai Jelenkortörténeti Intézet és a 
washingtoni National Security Archives által rendezett, az 1968-as Prágai Tavasz törté
netének újabb kutatási eredményeiről szóló nemzetközi konferencián Békés Csaba a 
nyugati nagyhatalmak 1956-os és 1968-as politikájának összehasonlításáról, Litván 
György 1968 és a magyar demokratikus ellenzék kapcsolatáról adott elő.

Litván György 1994. január elejétől fél évet meghívott kutatóként (Visiting Fellow) 
Bécsben töltött az Institut für die Wissenschaften vöm Menschen vendégeként. Januárban 
itt előadást is tartott „A történelem visszatérése Közép-Kelet-Európában” címmel. 1994 
májusában a magyarországi polonisztikai kutatásokról az Eötvös Loránd Tudományegye
temen rendezett konferencián Tischler János tartott referátumot a lengyel pártvezetés és az 
1956-os forradalom kapcsolatáról.

Hegedős B. András 1993-ban részt vett az olaszországi Sienában a Nemzetközi Órai 
History Association végrehajtó bizottsági ülésén, majd nemzetközi tudományos konferen
ciáján. 1994 júliusában a nemzetközi V. Bautzen-Fórumon képviselte intézetünket (a 
Friedrich Ebért Alapítvány támogatásával), amely az állambiztonsági (Stasi) iratok feldol
gozásának elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott és több megbeszélést folytatott 
felsőoktatási és állami intézményekben a kutatási együttműködés lehetőségeiről.

Végül az elmúlt időszakban Intézetünket számos külföldi kutató kereste fel tájékozó
dás, hosszabb-rövidebb kutatómunka, együttműködés szándékával. 1994 májusában Le
szek W. Gluchowski, a hamiltoni MacMaster University (Kanada) professzora tartott 
előadást az Intézetben az 1956-os lengyel eseményekről, legújabb levéltári kutatásai 
tükrében.

FELSŐOKTATÁS

Munkatársaink közül az elmúlt tanévben Hegedős B. András az ELTE Bölcsészettudomá
nyi Karán docensként tanította 1956 és a Kádár-korszak politika- és társadalomtörténetét. 
Ugyanitt Standeisky Éva megbízott előadóként tartott szemináriumot a hatalom és az 
irodalmi élet kapcsolatáról 1956 után. Békés Csaba a szegedi József Attila Tudo
mányegyetem Bölcsészkarán tanította az 1945 utáni magyar külpolitika történetét, Rainer 
M. János a Századvég Politikai Iskolán adott elő magyar politikatörténetet.

KÖZSZEREPLÉSEK

Munkatársaink az elmúlt évben számos alkalommal szerepeltek a rádió és a televízió 
jelenkori magyar történelemmel foglalkozó ismeretterjesztő mősoraiban. Ezek a szereplé
sek általában 1956 évfordulóihoz (október június), illetve a szakterülethez tartozó jelentő
sebb eseményekhez (pl. könyvek megjelenéséhez) kapcsolódtak. Elsősorban Litván 
György, Békés Csaba és Rainer M. János számos előadást tartottak vidéki városokban
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történelemtanárok továbbképzésének keretében, illetve különféle helyi szerveződések, 
egyesületek, múzeumi baráti körök, klubok stb. felkérésére.

Közszerepléseink sorából kiemelkedik az 1993. október 21-én a Középiskolások 
Szövetsége által szervezett ’ 56-os emlékest, amelyen részt vett Göncz Árpád köztársasági 
elnök, Kosáry Domokos, az MTA elnöke, Wittner Mária, Pomogáts Béla és mások. 
Intézetünk részéről az esten közreműködött Hegedűs B. András és Rainer M. János.

1993 májusában kezdődött a Pro Patria et Libertate Alapítvány 1956-tól szóló vitaso
rozata, amelynek egyes ülésein közreműködött Litván György, Hegedűs B. András és Eörsi 
László.

Munkatársunk, Baló A. Péter történész szakértőként dolgozott Puszt Tibor operatőr- 
rendezőDudás Józsefről szóló portréfilmjének elkészítésében, valamint Hegedűs B. András 
Magyar József: A győzelem dicsőséges és ostoba percei című, az 1956-os forradalommal 
foglalkozó háromrészes filmjének szakértője volt.

Tischler János kiállítást rendezett a budapesti Lengyel Tájékoztató és Kulturális 
Központban „Veletek voltunk... -  ’56 lengyel szemmel” címmel, amelyet 1993. október 
19-én Göncz Árpád nyitott meg. A kiállítást 1994 márciusában Varsóban is bemutatták, s 
ebből az alkalomból Tischler János több rádió- és televíziőnyilatkozatot adott, sőt egy 
háromrészes rádiós dokumentumműsort is készített a lengyel rádió számára.

1993. október 22-én avatták fel Nagy Imre emléktábláját a Budapesti Közgazdaság- 
tudományi Egyetemen, ahol Andorka Rudolf rektor, Kuratóriumunk tagja és Hegedűs B. 
András mondott beszédet.

Kijevben 1993 októberében Demszky Gábor főpolgármester, és az Intézet képvisele
tében Hegedűs B. András nyitotta meg az Intézet közreműködésével rendezett (vö. Évkönyv 
II. 163-171. o.) kiállítást. (Poznan-Budapest, 1956).

KIADVÁNYOK

Az 1993-as Évkönyv kiadásával egyidejűleg, 1993 októberében jelentette meg Intézetünk 
a Századvég Kiadóval közös sorozatában Eörsi Lászlónak a Tűzoltó utcai felkelőcsoport 
történetéről szóló kismonográfiáját. Ugyancsak a sorozat keretében, az MTA Jelenkorku
tató Bizottsága támogatásával adtuk ki az Órai History Archívum interjúiból az első 
kötetünket, „ Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni!" címmel.

Az 1994-es ünnepi könyvhétre két kiadványunk készült el: Wiktor Woroszylski 
lengyel újságíró, író 1956-os magyarországi naplója (amely a nyolcvanas évek elején 
Krasső György gondozásában szamizdatban már megjelent Budapesten), és Tyekvicska 
Árpád levéltáros-történész monográfiája Mindszenty József kiszabadulásáról 1956-ban, és 
ezzel összefüggésben Pálínkás-Pallavicini Antal és társai peréről A bíboros és a katona 
címmel.

1994 októberében jelenik meg a Petőfi Kör vitái -  hiteles jegyzőkönyvek alapján 
sorozat hiányzó két (V. és VII.) kötete Hegedűs B. András szerkesztésében, valamint az 
Órai History Archívum fegyveres felkelők visszaemlékezéseiből készített válogatása Pesti 
utca címmel.

Az Intézet eddigi kiadványainak listáját Évkönyveink tartalmazták, a teljes listát a 
mostani Évkönyv Függelékeként közzétesszük.
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AZ INTÉZET KIADVÁNYAI

Évkönyv II. Budapest, 1956-os Intézet, 1993. 361 o.
Eörsi László: A Tűzoltó utcai fegyveres csoport a forradalomban. Bp., Századvég Kiadó-

1956-os Intézet, 1993, 99 o.
„ Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni! ” Válogatás 1956-os munkástanács-vezetők 

visszaemlékezéseiből. Szerte. Kozák Gyula, Molnár Adrienné, Kőröst Zsuzsanna. Bp., 
Századvég Kiadó-1956-os Intézet, 1993. 356 o.

Woroszylski, Wiktor: Magyarországi Napló, 1956. Ford.: Kerényt Grácia-D. Molnár 
István. Bp., Századvég Kiadó-1956-os Intézet, 1994.123 o.

Tyekvicska Árpád: A bíboros és a katona. Mindszenty József és Pálinkás-Pallavicitii Antal 
a forradalomban. Bp., Századvég Ki adó-1956-os Intézet, 1994, 178 o.

1956 dokumentumai Hajdá-Biharban. Szerk.; Filep Tibor, Valuch Tibor. Debrecen közös 
kiadványként 1956-os Intézet, Hajdó-Bihar megyei kutatócsoportja, 1993. 507 o.

A Világosság c. folyóirat 34. évfolyam 10. száma. 1993. október.
Molnár Miklós, Szakolczai Attila, Tischler János, Bak János, Litván György, Kenedi 
János, Palló Gábor és Szidiropulosz Archimédesz írásai, illetve dokumentumközlései.

AZ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI

BAK M. JÁNOS
Szászországi pásztorlevél a magyar forradalomról. Világosság, 1993.10. sz. 55-57. o. 

BALÓ A. PÉTER
Dudás József élete és tevékenysége. Kronológiai vázlat. In: Évkönyv II. Bp., 1956-os 
Intézet, 1993.221-228.0.

BÉKÉSCSABA
A magyar kérdés az ENSZ-ben és a nyugati nagyhatalmak titkos tárgyalásai 1956. 
október 28.-november 4. (Brit külügyi dokumentumok) In: Évkönyv II., Bp., 1956-os 
Intézet, 1993. 39-71. o.
Demokratikus eszmék és nagyhatalmi érdekek. Egy megvalósulatlan amerikai javaslat 
az 1956-os magyar forradalom megsegítésére. Holmi, 5. évf. 1993.10. sz. 1402-1408. o. 
Bibó István távirata az amerikai elnökhöz. Magyar Hírlap, 1993. október 22.
A nagyhatalmak ötvenhatja. Lantos Gabriella interjúja. 168 óra, 5. évf. 43. sz. 1993. 
október 26.

EÖRSI LÁSZLÓ
Iván Kovács László a forradalomban. (Részlet Iván Kovács László önvallomásából, 
1957. Hl. 16.) In: Évkönyv II. Bp., 1956-os Intézet, 1993.209-219. o.
Az ellenforradalmárok támadásától a sortú'zig. Beszélő' 1993.12. sz. 21. o.
Sem ellenforradalmár, sem áruló nem volt (Iván Kovács László, 1930-1957) Népsza
badság, 1993. május 26.
Mindent Pongrátzért (Mindent a hazáért I.-II. Ordódy György filmje az 1956-os 
Corvin közről). Népszabadság 1993. október 13.
Egy megvádolt áldozat (Pongrátz Gergely, Renner Péter és a bécsi Magyar Forradalmi 
Tanács). Beszélői993.42. sz. 22-23. o.
Tüzek, sortüzek, ébresztők. Élet és Irodalom 1993. december 17.
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A bizonyítékok szegény tárháza (Tényfeltárás a sortüzekről). Beszélő. 1993.51-52. sz. 
8-10. o.
Történetírás -  d ivat szerint (Berki M ihály: Pufajkások). Magyar Hírlap 1994. 
jan u ár 6.
„Döntse el az olvasó” . Magyar Hírlap 1994. jan . 13.

HEGEDŰS B. ANDRÁS
Interjú Nagy Elekkel a Csepel Vas- és Fémművek Központi M unkástanácsa elnökével. 
(Szerkesztette Kozák Gyula.) In: „Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni! ”. Válogatás 
1956-os munkástanács-vezetők visszaemlékezéseiből. Bp. Századvég K ia d ó -1956-os 
Intézet, 1993. 11-56. o.
Elm aradt katarzis. A n ti-  Az ELTE BTK lapja, 1993. nov. 18 .1. évf. 4.
Decsy János emlékére. Magyar Nemzet, 1993. okt. 28.
Hogyan ne szerkesszünk kronológiát! Beszélő, 1993. jún. 26. IV. évf. 25. sz. 14—15. o. 
Péter György, 1903-1969. Egy reform közgazdász emlékére. (Tudom ányos ülés, 
1992. április 24-én). Szerk. Árvay Jánossal. Bp., Cserépfalvi-T-Twins K., 1994, 158 o. 
Széli Jenő, 1912-1994. Beszélő, 1994. jan. 27.
Egy fehér folttal kevesebb (Balás Piri László: Emberek fehérben, 1993. 307. o.) 
Beszélő, 1994. febr. 10. 45. o.
Egy teljes élet. (Benkő Zoltán: Történelmi keresztutak, 1941-1956.) Beszélő 1994. 
febr. 17. 28-29 . o.
A titkos iratok újra titkosak? Hegedűs B. András a történelmi kutatás korlátozásáról 
(Javorniczky István interjúja), Magyar Nemzet, 1994. máj. 26.
Nem attól nagy, hogy törvényt hoznak róla. (Pogonyi Lajos interjúja.) Népszabadság, 
1994. június 16.

KENEDI JÁNOS
Pietro Nenni a forradalomról. Világosság, 1993. 10. sz. 62-66. o.

KOZÁK GYULA
,JSzuronyok hegyén nem lehet dolgozni!’’. Válogatás 1956-os m unkástanács-vezetők 
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