
SZERKESZTŐI ELŐSZÓ 

Évkönyvünk ötödik, kettős kötete jelentősen különbözik az előző négytől. Csaknem háromne-
gyed részét az 1996. szeptember 26-29. között „Az 1956-os magyar forradalom a világpolitiká-
ban" címmel tartott nemzetközi konferencia (programját lásd a 13-17. lapon) előadásainak szö-
vege teszi ki, s ehhez csatlakozik az 1956-os Intézet 1996. évi munkájáról és a forradalom 40. 
évfordulójáról (eseményeiről, publikációiról) szóló beszámoló. Két okból választottuk ezt a 
formát. Egyrészt, mert a konferencia nemcsak az Intézet tavalyi munkájának, de a negyvenedik 
évforduló alkalmából rendezett tudományos eseményeknek is középpontja volt, s mindenképpen 
szükségesnek látszott az ott - angolul vagy oroszul - elhangzottakat minél teljesebb terjedelem-
ben a magyar olvasóknak is hozzáférhetővé tenni. Másrészt, s ez aligha meglepő, Intézetünk 
munkatársaira és az 1956-os események más kutatóira az elmúlt esztendőben annyi feladat -
előadás, rádiós és televíziós szereplés, publikációk megjelentetése stb. - hárult (lásd évkönyvünk 
második részében a beszámolókat), hogy ezeken kívül egy kötetnyi új tanulmány megírása meg-
haladta volna erejüket. 

A konferencia előadásait nem az elmondott szöveg lejegyzett formájában adjuk közre, de arra 
sem törekedtünk, hogy ezeket egységes tanulmánykötetté szerkesszük. Számos előadó, illetve 
hozzászóló a szóbelinél hosszabb (s természetesen jegyzetekkel ellátott) változatot nyújtott be 
közlésre; volt, aki a vita alapján megváltoztatta a szöveget, volt, aki az előre megírt változatot 
óhajtotta közölni. Egy ilyen gazdag és sok szerző által írt szövegben elkerülhetetlenek az ismétlé-
sek, s a szerkesztő csak mértékkel nyúlt bele a kéziratokba. Volt olyan előadás, amelyik egy 
másik szekció anyagához jobban illett, és ezért odakerült, volt olyan hozzászólás, ami cikké 
kerekedett. Egyes szekciók vitáit röviden összefoglaltuk, volt azonban olyan is, ahol ezt elhagy-
tuk vagy vita-összefoglaló helyett egy alkalmas írással helyettesítettük. Az is valószínű, hogy a 
szakértő hazai olvasó hellyel-közzel olyat is olvas, amit más forrásból jobban - vagy legalábbis 
másképp - ismer, mégis úgy gondoltuk, hasznos lehet azt is bemutatni, hogy egyes külföldi 
szerzők hogyan látják 1956 problémáit az ő kutatásaik és kérdésfeltevéseik alapján, még ha azok 
nem is azonosak a mieinkkel. Végezetül: hálásak vagyunk az összes résztvevőnek, hogy szöve-
gét elküldte publikálásra s készséggel alkalmazkodott a szerkesztő kívánságaihoz. 

EDITOR'S PREFACE 

This double volume of the Institute's annual differs from the previous ones, as it contains above 
all the Hungárián translation of the papers presented to the International Conference on „Hungary 
& the World 1956" held in Budapest on 26-29 September, 1996. (The program is printed below, 
on 13-17. pp.) The report on the Institute's activities in the year of the revolution's fortieth 
anniversary - and other related activities - is attached as Part II. 

The contents follow in generál the proceedings of the conference, though somé papers were 
transposed into sections where they fit better, and not all plenary discussions have been 
summarised. The round-table discussions were summarised, usually by their chairmen. As it is 
planned to publish all communications in their originál English-language form (or in English 
translation), the foreign reader needs little comment to the present publication. It may suffice here 
to say that the editor of this volume expresses his heartfelt thanks to all speakers, who were good 
enough to send their texts and comply with his wishes as to cuts and corrections. He alsó 
apologises for the delay in the publication and any editorial violence he may have had to apply to 
the texts in last-minute adjustments under pressure of time, expense or technical demands. We 
hope that the material of the conference, which was surely the most significant scholarly event in 
connection with the anniversary, will soon be available to the international public in a publication 
of the National Security Archives of Washington D. C. 






