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A z elmúlt évek során lényeges változások következtek be a jelenkor történeti-ezen belül 
az 1956-os tárgyú -  kutatások feltételrendszerében, valamint az egyes kutatási területek 
feldolgozása tekintetében. Elemzésünk szempontjából a legfontosabb mozzanat, hogy 
egyre nagyobb teret kap a vidéki események, a lokalitások történetének elemzése és 
megfigyelhető a „hagyományos” helytörténetírás olykor-olykor szűk látókörű szemléleté
től történő elszakadás. Ezt a hangsúlyeltolódást jelezte az is, hogy 1991 Őszén néhány hét 
különbséggel Debrecenben és Zalaegerszegen is egésznapos tanácskozáson vitatták 
meg a legújabb kutatási eredményeket s 1992 folyamán mindkét konferencia előadásai 
Önálló kötet formájában is hozzáférhetővé váltak. Ugyancsak lényegi változás a kutatási 
korlátozások részleges feloldása, bár a jelenlegi állapotok még korántsem tekinthetők 
ideálisnak.

Az 1989 óta vidéken megjelent kiadványok jellegük és tartalmuk alapján három 
csoportba oszthatók: az első csoportot a krónika típusú munkák, a másodikat a forrásköz
lések, a harmadikat pedig az elemzések alkotják. Ezen a téren is bizonyos átrendeződés 
figyelhető meg, hiszen amíg az évtizedforduló éveit elsősorban a krónika műfajának a 
dominanciája jellemezte,1 addig az utóbbi időben előtérbe kerültek a forráskiadványok és 
az elemző tanulmányok. Ez egyben azt is jelenti, hogy a megközelítés szempontjai és 
kérdései is megváltoztak. Napjainkban már nem kizárólagosan a „Mi történt?” kérdése az, 
ami számot tarthat a szakmai és a szélesebb közvélemény érdeklődésére, hanem a „Hogyan 
és miért történt?” A leíró jellegű megközelítést tehát fokozatosan felváltja az analitikus 
feltárás igénye és törekvése. A krónikák helyét a szakszerűségre törekvő forráskiadványok 
és a tudományos igényű feldolgozások veszik át. S a legtöbb levéltárban megkezdődött és 
jó ütemben folyik az a feltárómunka, aminek célja a közelmúlt dokumentumainak feldol
gozása és kiadása. Az újabb munkák alapján kirajzolódó kép persze meglehetősen vegyes, 
a szépen sorjázó kötetek színvonala meglehetősen egyenetlen.

1 A teljesség igénye nélkül lásd dr. Perbíró József; ötvenhat Szegeden -  emlékeimben. Szeged. Nóvum Kft. 1989; 
In Memóriám Mosonmagyaróvár, 1956. október 26. Szerk.: Csicsai Ferenc és Papp Gyula. Mosonmagyaróvár, 
Mosonmagyaróvár VMK és MDF Helyi Szervezete 1989; Filep Tibor: A debreceni forradalom, 1956. október. 
Debrecen, Piiemon, 1990; Győr-Sopron megyeiek az 1956-osforradalomban. Szerit.: Erdélyi Iván etal. Budapest 
Zrínyi Kiadó, 1991; Ungváry Rudolf: Utána néma csönd, Budapest T1B és 1956-os Intézet 1991.
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Az 1992-93-ban megjelent több mint fél tucat vidéki ötvenhatos kiadvány2 közül a 
kínálkozó szakmai tapasztalatok miatt s a vállalkozás méreteinél fogva mindenképpen 
figyelmet érdemel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumok tízkötetesre tervezett 
kiadványsorozata, hiszen ilyen tömeges -  a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levéltárból, 
a MÓL Jelenkori Gyűjteményéből, a Hadtörténelmi Levéltárból, a Politikatörténeti Intézet 
Archívumából, valamint az igazságügyi szervek, ügyészség, bíróság, büntetés-végrehajtás 
irattáraiból merítő -  forrásközlésre mindeddig sehol máshol nem került sor sem ötvenhatos, 
sem pedig tágabban vett jelenkor-történeti vonatkozásban.

Elismerésre méltó az a szervezőmunka, ami ennek a szerény ki vitel ezésű, de már eddig 
is közel 2500 oldal terjedelmű kiadványsorozatnak az anyagi feltételeit megteremtette. A 
szponzorok között megtalálhatók az érintett helyi önkormányzatok (Szabolcs-Szatmár-Be
reg megye, Nagykállő, Mátészalka, Záhony, Vásárosnamény, Nyíregyháza), az MSZP 
Kisvárdai Szervezete csakúgy, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Ala
pítvány, az MTA Jelenkortörténeti Bizottsága, az Eurocontur Alapítvány, a „Ránki György 
emlékére” Alapítvány. Természetesen az is nyilvánvaló, hogy a sokoldalú és igen sokféle 
támogatás ellenére a legnagyobb terhet a sorozatot kiadó nyíregyházi Jósa András Múzeum 
vállalta magára.

A Németh Péterné Dikán Nóra által jegyzett kötetek paradox módon kiválóan de
monstrálják aforrások gazdagságát éppen úgy, mint információ tartalmának esetlegességét, 
sokszínűségét vagy éppen ellenkezőleg -  egyoldalúságát. Ez utóbbi szempontnak a hang
súlyozása manapság különösen fontos, hiszen a történész szakma egy része szinte kizáró
lagos feladatának tekinti a dokumentumok feltárását és kiadását úgy, hogy közben lemond 
nemcsak az elemzésről és az értékelésről, hanem az elengedhetetlen forráskritikáról, illetve 
a szakszerű forráskezelés elemi szabályairól is. Azt, hogy ennek a hibás szakmai és 
tudománypolitikai helyzetértékelésen alapuló magatartásnak milyen súlyos következmé
nyei lehetnek, nyilvánvalóan nem szükséges részletezni.

A levéltáros-muzeológus szerkesztő, Németh Péterné Dikán Nóra már évek óta gyűjti 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye dokumentumait a forradalom időszakából. Többek között 
a nevéhez fűződik az egyik első vidéki dokumentumkötet3 kiadása is, még a rendszerváltás 
időszakából. Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
dokumentumai sorozat eddig megjelent hat kötetében4 több mint 125 szerzői ív terjedelem
ben tett közzé a forradalommal és a megtorlással kapcsolatos dokumentumokat. Az egykori 
közigazgatási beosztást követve, járásonként tagolt gyűjteményekben a közigazgatási

2 A vidék forradalma. 1956-os forradalom történetének Hajdú-Bihar Megyei Kutatócsoportja, Debrecen, 1992; 
'56 vidéken. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 1992; László Péter: Tolna megye 1956-ban, Tolna Megyei 
Levéltár, Szekszáid, 1992;TóthFerenc: Az ötvenhatos forradalomkezdete és kiiveíkezniényei Makón. Makó, 1992; 
Völgyesi Zoltán: Helyi Forradalom. Hajdúnánás 1956-ban, Nánási Fűzetek, 12. Hajdúnánás Önkormányzata. 
1993; 1956 dokumentumai Hajdú-Biharban. Szerk.; Gazdag István, Fitep Tibor és Valuch Tibor. Az 1956-os 
Intézet Hajdú-Bihar Megyei Kutatócsoportja, Debrecen, 1993.
3 1956 októbere Szabolcs-Szatmár megyében. Válogatta és szerkesztette: Németh Péterné és Vida István. 
Nyíregyháza, kiadó nélkül, 1989.
4 A hat kötet sorrendben: 1/1. A nagykállói járás -  Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 1992,278 o„ 250 Ft, 1/2 
A mátészalkai járás -  Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 1993,453 o., 400 Ft, 1/3. Afehérgyarmati járás -  Jósa 
András Múzeum, Nyíregyháza, 1993,4% o., 400 Ft, 1/4. A kisvárdai járás -  Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 
1993, 400 o., 350 Ft, 1/5. Nyíregyháza -  Jósa András Mázeum Nyíregyháza, 1993, 532 o., 400 Ft, 1/6. A 
vásárosnaményi járás -  Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 1994,272 o., 300 Ft.
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szervezetek jelentéseit a forradalmi eseményekről és résztvevőiről, a különböző fegyelmi 
eljárások dokumentumait éppúgy megtalálja az érdeklődő olvasó, mint a rendőrségi kör
nyezettanulmányokat, vádiratokat és bírósági ítéleteket s más, főként igazságügyi iratokat. 
Ezek révén nem csupán a pacifikációs időszak rendőrségének és igazságszolgáltatási 
szervezetének a működése ismerhető meg, hanem a forradalom bukását követő időszak 
helyi politikájának számos fontos részlete is. S feltárul a totalitásra törekvő represszió 
mechanizmusa a maga brutális, akkoriban hétköznapokat formáló és emberi sorsokat 
alakító valóságában.

Sajnálatos azonban, hogy ennek a kétségtelenül impozáns méretű vállalkozásnak az 
értékét számos komoly szakmai hiányosság csökkenti. Véleményem szerint, az első és 
egyben alapvető probléma: a kellően átgondolt szerkesztői elképzelés hiánya. Hiszen az 
sokkal inkább technikai, semmint tudományos elv, hogy a dokumentumok járásonként 
bontásokban formálódtak kötetekké. Az pedig önmagában nehezen áll meg, hogy a szer
kesztő célja a megtorlás időszakában keletkezett és a forradalomhoz direkt vagy indirekt 
módon kapcsolódó összes dokumentum kiadása. Ráadásul ez az elképzelés sem valósul 
meg maradéktalanul, hiszen az eddig megjelent könyvekből hiányoznak alapvető fontos
ságú belügyi és MSZMP-iratok, ügyészségi és bírósági dokumentumok, főként az igazság
szolgáltatási szervek ún. elnöki iratai, statisztikai kimutatásai és az Összefoglaló politikai, 
illetve rendőri jelentések is. Az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy ezek egy része 
nem a szerkesztő hibájából, hanem a továbbra is fennálló kutatási korlátozások miatt 
maradt ki.

Ha a szerkesztő ekkora munkát vállalt magára, akkor talán megfontolható lett volna 
például a tematikus szerkezet kialakítása és ennek esetleges kombinálása a kronologikus 
renddel és a területi tagolás elvével. Ennek kétségtelenül az lett volna az előnye, hogy a 
dokumentumokat áttekinthetőbben láthatnánk s az azonos forrástípusok egymásmellettisé- 
ge automatikusan felkínálta volna az összevetés lehetőségét is. De a tematikus csoportosí
tásra csak elvétve történik kísérlet és nehezen fedezhető fel az időrend következetes 
érvényesítése is. S amint az a kötetek végén rendszerint megtalálható „A forrásközlés 
módja” című rövid feljegyzésekből (lásd 1/6. köt., 263. o. vagy 1/2. köt., 432. o.) és a 
könyvekből is kiderül, a területi rendezés elve érvényesül a legmarkánsabban.

A szerkesztői „átgondolatlanság" mellett a másik s egyben a legsúlyosabb probléma 
a forráskritika csaknem teljes hiánya. A közzétett dokumentumokat ugyanis egyáltalán 
nem, vagy csak elvétve kísérik magyarázó és az eligazodást segítő jegyzetek. így például 
nem derül ki az 1/2. kötetben a 8/a) szám alatt közölt vádiratból, hogy a nagyecsedi 
tüntetéseknek valóban volt zsidóellenes éle is avagy sem. Egy másik példa: ha valaki 
végigolvassa ugyanebben a kötetben a 27. szám alatt közölt (lásd 1/2. köt., 206-244. o.) 
periratokat, kiderül számára, hogy az ezekben lévő állítások igen gyakran egymással 
ellentétesek, s miután a jegyzetek hiányoznak, az eligazodás még szakértő szemmel is -  
finoman szólva -  nehézkes.

A tárgyilagosság megkívánja annak rögzítését, hogy a sorozat ötödik és hatodik, a 
nyíregyházi, valamint a vásárosnaményi járás iratait tartalmazó kötetében helyenként már 
észrevehetően javult a forrásközlés szakmai színvonala és precizitása és korrektsége ebben 
a vonatkozásban (lásd 1/5. köt., 98—114. o. 10, sz. dokumentum), de összességében még így 
is elmarad a szakmailag szükségestől és elvárhatótól. Tudomásul kell venni, hogy a 
periratok kiadása esetén nem lehet eltekinteni a minuciózus pontosságú és részletességű 
jegyzetektől, különösen tömeges közlés esetén.
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Nézetem szerint az egész dolog egyébként éppen ezen a ponton válik roppant kínossá, 
mert a  minimálisan szükséges forráskritika és szöveggondozás hiánya miatt -  különösen a 
bírósági és ügyészségi iratok, tanúvallomások, kihallgatási jegyzőkönyvek, vádiratok, 
ítéletek vonatkozásában -  a vállalkozás már nem pusztán a szakszerűség alapján válik 
kikezdhetővé, hanem a szakmai felelősség és a szakmai etika szempontjából is. Hiszen nem 
lehet eltekinteni attól, hogy például az ’56-os peranyagok esetében igen változó és eseten
ként roppant kétes forrásértékű dokumentumokról van szó, am elyek jelentős része ma is 
élő  személyekkel áll kapcsolatban. Ebből következően az ő  személyi hitelüket (is) sérti, ha 
egykor koncepciózusán összerendezett tények és állítások -  például egy-egy rendőrségi 
környezettanulm ányban (lásd 1/1. kötet, 96. o. vagy 1/3. kötet, 271. o .) - ú g y  jelennek meg, 
m int am elyek még ma is igazak. Forráskritika hiányában pedig a helyzet így áll. Arról nem 
is beszélve, hogy csak ezeket a dokumentumokat felhasználva lehetetlen reális és valós 
képet alkotni a forradalmi esem ények menetéről, az abban szerepet vállaló személyekről, 
a folyam atok társadalmi hátteréről.

Önkéntelenül adódik néhány további kérdés is. Úgy gondolom, hogy m egkérdőjelez
hető  például a vállalkozás értelme, nevezetesen az, hogy szükséges-e egyáltalán egy-egy 
m egye összes 1956-os vádiratának és ítéletének, valamint a kapcsolódó dokum entum oknak 
a kiadása, vagyis az ilyen je llegű  -  történeti szempontból gyakran csekély forrásértékű 
„tucatiratokat”, például nyomozást elrendelő és m egszüntető határozatokat (lásd például 
l’/ l . köt., 220., 226. o., 1/3. köt., 272. o„ 421. o., 1/6. köt. 226. o.) is nagy számban tartalmazó 
-  töm eges forrásközlés? Főként ebben a formában. Kérdéses, hogy ez valóban jelentős 
módon előreviszi-e az egykori történések értelmezését. S arányban áll-e mindez a befekte
tett munkával és a kiadvány keltette korántsem minden vonatkozásban pozitív hatásokkal?

Véleményem szerint a forradalmi esem ények rekonstrukciója során magától értetődő 
módon előnyben kell részesíteni a primer dokumentumokat, vagyis azokat, am elyek a 
forradalom időszakában keletkeztek a szekunder -  a forradalmi esem ények lezárulását 
követően, zömében 1957-1958-ban kelt-dokum entum okkal szemben. Ezutóbbiak ugyan
is term észetüknél fogva az esem ények utólagos értékelését tartalmazó, személyes érdekek
nek és túlélési stratégiáknak alárendelt rekonstrukciók, amelyekből a tények csak sokszoros 
forráskritikával és ellenőrzéssel hámozhatok ki.

Valószínűleg szerencsésebb lett volna a vállalkozás, még ebben a monstre formában 
is, ha legalább szisztematikusan épül fel s az egészet egy igen alapos, az eseménytörténeti 
vonatkozásokat, összefüggéseket is részletesen taglaló, valamint a hátteret is megvilágító 
tanulmány kiadásával indítja a szerkesztő. Ennek hiányában ugyanis a közölt dokum entu
mok egy része nehezen értelmezhető, mert ismeretlenek maradnak nemcsak az alapvető 
adatok, hanem más nélkülözhetetlen részinformációk is. így például nem tudjuk a lefoly
tatott eljárások számát, nehezen érthetők meg a megtorlás és a helyi politika, valamint az 
országos esem ények közötti összefüggések. S ez korántsem elhanyagolható szempont, 
hiszen az informális szférában zajló esem ények éppoly gyakran befolyásolták az 56 utáni 
politikai peres eljárások menetét, mint a hivatalos utasítások. Aggályos a belügyi felm éré
sek és összesítések alapján készült rendőrségi statisztikai kimutatás kritikátlan átvétele és 
kellő m agyarázat nélkül, önmagában történő közlése is, mert ezek az adatok számos 
vonatkozásban korrekcióra vagy más, főként ügyészségi és bírósági statisztikákkal való 
összevetésre szorulnak. (Lásd 1/5. köt., 516. o.)

A további m unka szempontjából m egfontolandó kérdés az is, hogy valóban szüksé
ges-e a „tucatiratok” (pl. községi jelentések, feljelentések) közlése? Nem mond-e többet ha
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„csak” a jellem zi típusok jelennek meg? Különösen akkor, amikor tudható, hogy a célba 
vett teljesség ma még nem valósítható meg. Hiszen -  a jelenlegi kutatási feltételek közepette 
-  a megtorlás mechanizmusát a még ma is szigorúan titkos minősítésű, ún. operatív iratok 
ismeretének a hiányában egyszerűen nem lehet teljes körűen dokumentálni.

S ebből adódik a következő kérdés is; nem lett volna-e szerencsésebb valamivel 
tágabbra venni a kiadványsorozat címét és 1956-ra is kiterjeszteni, nem pedig a megtorlás 
tárgykörére leszűkíteni? Jelenleg a kötetekben -  meglehetősen szokatlan módon -  a 
lábjegyzetek között igen gyakran olyan primerdokumentumok (forradalmi bizottmányok, 
munkástanácsok jegyzőkönyvei, határozatai, levelei pl. J/2. köt., 229-240. o., a kocsordi 
forradalmi bizottmány iratai) találhatók, amelyeknek nagyobb a forrásértékük, mint a 
főszövegként közölt iratnak. Jobb lett volna, ha ezek nem szorulnak a lábjegyzetbe, hanem 
besorolódnak a számozol t dokumentumok közé úgy, ahogy erre az ötödik és hatodik kötetben 
már elvétve találhatók példák (lásd 1/5. köt, 55. o.).

A fentiekben taglalt problémákon túl szép számmal találhatók a kötetekben kisebb- 
nagyobb formai hibák is. így például meglehetősen esetlegesnek és nehézkesnek tűnik a 
dokumentumok címadása (pl. 1/2. köt., 297. o„ 36. sz. dokumentum). Gyakran megmarad 
az eredeti cím, aminek jelentéstartalma egészen mást sugall, mint amiről az irat valójában 
szól. Apró, de zavaró figyelmetlenség, hogy az első kötetek tartalomjegyzékéből kimaradt 
a dokumentumok sorszáma. Ugyanilyen formai jellegű hiba, hogy a jegyzetelés során a 
szerkesztő megfeledkezett arról, hogy ezeket egységesen kezelje, így helyenként a számo
zott jegyzeteket csillaggal jelöltek követik (lásd például 1/5. köt., 10-16. sz. dokumentu
mok), majd pedig fordítva.

Sokszor nem formahű a közlés, különösen az első kötetekben. Az eleje az eredeti 
jegyzőkönyvi formát követi, a végéről viszont elmaradnak ugyanezek a formai jegyek. 
Ugyancsak ilyen formai, de részben tartalmi, hiba a kihagyások jelzésének esetlegessége. 
Ha ugyanis valamilyen részlet kimarad az eredeti szövegből, ezt akkor is jelezni kell, ha 
csupán a beidézendő tanúk névsoráról van szó a vádirat végén. Egy másik aspektusból 
közelítve kérdéses, mi az információértéke több tucat monogramnak, amikkel a személyi
ségi jogok védelme miatt a közölt periratokban a kötetek szerkesztője a tanúként beidézet- 
teket jelöli (pl, 1/1. köt., 80. o„ 1/3. köt., 298. o.).

Az ilyen jellegű munka esetében elvárható segédletek közül hiányzik a tárgymutató, 
a helymutató és a rövidítések jegyzéke. A névmutatóban pedig legalább az ismertebb 
személyek esetében hasznos lett volna a rövid, lényegre törő annotáció. Sajnálatos módon 
a helyi eseményeket áttekintő és összefoglaló, részletes kronológia sem található meg az 
eddig megjelent hat kötetben.

A Németh Péterné Dikán Nóra által jegyzett kötetek semmiképpen sem tekinthetők 
könnyűolvasmánynak. Aki veszi a fáradságot és átrágja magát a több ezer oldalnyi munkán, 
a számos, tudását gyarapító ismeret mellett feltehetően szegényebb lesz egy illúzióval. 
Nevezetesen azzal, hogy a dokumentumokból minden megtudható, s pusztán a dokumen
tumok közzététele révén a közelmúlt története megismerhető és megérthető.

Valuch Tibor

331


