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1956-nak világszerte mindmáig „Budapest” a jelképe, amint Eisenhower amerikai elnök 
akkori patetikus kijelentésében (,3 udapest ezentúl nem egy város neve, hanem a szabad
ságszeretet szimbóluma”) is kifejezésre jutott. A későbbi évtizedekben még inkább elho
mályosult -  az egyéb részletekkel együtt -  a forradalmi megmozdulás országos jellege, a 
vidéki Magyarország egykori aktivitása és fontos szerepe.

A „vidék” a közelmúltig leginkább a falut jelentette, mely tartózkodott a forradalmi 
kitörésektől, viszont jelentős élelmiszer-küldeményekkel támogatta a harcoló és nélkülöző 
fővárost.

Azóta, hogy szabadabban és módszeresebben foglalkozhatunk e napok történetével, 
amióta feltárulnak az egykori dokumentumok és megszólalhatnak a tanúk s a résztvevők, 
jóval többet tudunk a forradalom Budapesten kívüli eseményeiről. Nem csupán azt, hogy 
a falvak egy kisebb részében sem zajlott igazán békésen, hanem azt is, hogy a vidéki városok 
egész sorában (Debrecen, Miskolc, Esztergom, Szeged, Győr s persze Mosonmagyaróvár) 
gyilkos sortüzekre vagy heves összecsapásokra került sor.

A vidék forradalmának ma már elég jelentős és szépen gyarapodó történeti irodalma 
van. Megjelent az 1991. őszi debreceni és zalaegerszegi konferenciák ezzel foglalkozó 
előadásainak teljes anyaga: a forradalom győri eseménytörténete; a Szabolcs-Szatmár-Be- 
reg megyei „rendcsinálás” dokumentumainak gyújteménysorozata, legújabban pedig a 
Hajdú-Bihar megyei munkástanácsok válogatott dokumentumainak kötete.

Mindezekből egyre világosabb számunkra, hogy az 1956-os Kutatóintézet létrejötte
kor a nemzetközi összefüggések vizsgálata mellett, helyes volt második súlypontként a 
vidéki történések kutatását célul kitűzni. A Budapest-centrikus szemlélet feladása tartalmi
lag is gazdagította 1956-os képünket. Vidéken némileg más volt az események ritmusa, 
részben más rétegek kapcsolódtak be a mozgásokba, s a legtöbbször megfigyelhető, hogy 
fontos jellemvonása a kisvárosi és falusi eseményeknek, hogy ott a konfliktusokban több 
volt a „személyesség”, a szembenállók többnyire ismerték egymást, s ez a budapestitől 
eltérő, különösen drámai színezetet adott a forradalmi napok és a megtorlás lezajlásának 
egyaránt.

Újabb és újabb bizonyítékok merülnek fel azonban arra vonatkozólag is, hogy még 
mindig messze vagyunk akárcsak a nagyobb és jelentősebb vidéki események teljes 
áttekintésétől. A helybelieken és a környékbelieken kívül nagyon kevesen tudhatták példá
ul, hogy Várpalota milyen jelentős színhelye és részese volt az 56-os szabadságkii7.- 
delemnek. Most egy nyugdíjas történelemtanár, Fakász Tibor gyűjtőmunkájának köszön
hetően, az ő  szerkesztésében kézbe vehetjük azt a több mint 200 oldalas „várpalotai
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emlékkönyvet”, amely jól dokumentált, ugyanakkor színes, életszert! leírást ad a bányász- 
város és a közeli ipari települések (Inota, Pét, Baglyas) akkori (és későbbi) eseményeiről.

A fényképekkel, dokumentumokkal, fakszimilékkel is illusztrált kötet szerkesztője az 
utószóban leszögezi: „E könyv népünk agyonvert igazságának megismertetése céljából 
készült. Kollektív munka, és történelmi hitelességre törekedett”.

. Ennek érdekében -  igen helyesen -  mindenekelőtt pontos adatok és névsorok közre
adásával alapozza meg a hiteles történelmi képet. Közli a várpalotai 56-os elítéltek (44 fő) 
és internáltak (16 fő) névsorát, mindkettőnél megjegyezve, hogy nem hiánytalan, hiszen 
ilyen összesítés annak idején nem -  vagy nem a nyilvánosság számára -  készült. Még 
fontosabb és konkrétabb a várpalotai „nagy per” bírósági ítéletének indoklásából közölt 
kivonat, valamint az inotai erőműben lezajlott „ellenforradalmi eseményekről” készült
1957-es párt-jelentés beiktatása a kötetbe. Talán felhasználható lett volna még a megyei 
levéltárba került helyi, ón. közigazgatási iratanyag -  amely 56 végéről 57 elejéről a 
„rendcsinálás” dokumentumait, adminisztratív intézkedéseit tartalmazza de az összeál
lítás így is eleget tesz annak a követelménynek, hogy ne kizárólag vagy egyoldalúan 
szubjektív visszaemlékezésekre építsen.

Ugyanakkor elmondható, hogy a kötet fő erősségét mégiscsak a visszaemlékezések 
alkotják, amelyek több értelemben is sokoldalúan és plasztikusan elevenítik meg az 
évtizedekkel korábbi történéseket. (Az előszóból tudjuk, hogy a legtöbb visszaemlékezés 
1991-ben, a forradalom 35. évfordulója idején készült.)

Az emlékezők nagyobb része -  a kisváros jellegének megfelelően -  bányász, munkás- 
tanács tag vagy munkástanács elnök, de van köztük egykori nemzetőrparancsnok, baglyasi 
fegyveres felkelő, technikumi tanár és református lelkész is. Jelen van azonban -  igen 
helyesen -  a másik oldal nézőpontja is: így pl. egy volt karhatalmista és politikai tiszt 
1982-ből származó visszaemlékezése, s Várpalota 1956-os rendőrkapitányának -  az élmé
nyek hatására a szabadságharc oldalára állt, munkásból lett rendőrtisztnek -  tanulságos 
története, amely -  logikusan -  az internálótáborban végződött.

„Várpalota nagy napjának legendája” címmel anonim, de nyilván a szerkesztőtől 
származó, eleven leírás mutatja be október 26-át, amikor a forradalmi vihar elérte és 
felkavarta a várost. A kötet elején a két Bátor fivér, Antal és Imre számol be Várpalota 
múltjáról és politikai életéről. Egyikük a Kisgazdapárt helyi elnöke, másikuk a Keresztény 
Demokrata Néppárt képviselője lett 1945 után. Soraikból kibontakozik a kommunista 
hatalomátvétel folyamata, a paraszti, polgári és keresztényszocialista -  Mindszenty mara- 
diságával is szembeforduló -  demokratikus irányzatok kíméletlen felszámolása, a kitelepí
tésekés az erőltetett kollektivizálás-egyszóvalmindazagyúanyag, amely ’ 56 októberében 
-  országosan is, helyileg is -  a robbanáshoz vezetett.

A további, már említett visszaemlékezések az október 26-i forradalmi eseményeket, 
és a következő napok történetét, majd a megtorlás hónapjait, az internálások, vizsgálati 
gyötrelmek és a két nagy per időszakát tárják elénk. De a legtöbb nem áll meg itt sem, 
hanem kitekint a további évekre és évtizedekre: a forradalom utóéletére, emlékének 
továbbélésére, és ami keservesebb -  s amiről ma oly sokan igyekeznek és tudnak „megfe
ledkezni” -  a kényszerű beilleszkedés és átvészelés időszakára is.

Litván György
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