
ESEMÉNYNAPTÁR* 

MAGYARORSZÁG 

1996. január 18. 
Az 1956-os Intézet-Közalapítvány kuratóriuma egyhangúlag háromévi időtartamra meg-
bízta - a beadott pályázatok elbírálása alapján - Litván Györgyöt a tudományos főigazga-
tói és Hegedűs B. Andrást az ügyvezető igazgatói tiszt betöltésével. A kuratórium meg-
hallgatta és jóváhagyta a Felügyelő Bizottság jelentését az előző évi gazdálkodásról, va-
lamint a szervezeti és működési szabályzatot. Megvitatta a forradalom 40. évfordulójával 
kapcsolatos tudományos és egyéb terveket, valamint a kiadványtervet. 

1996. február 10. 
Budapesten, a Szlovák Kultúra Házában - a 27. magyar filmszemle alkalmával - bemutat-
ták az Emlék élőnek, holtnak, Veszprém, '56 c. dokumentumfilmet. (Rendező: Kiss Róbert, 
szerkesztő-riporter: Fűzik János, szakértők: Mészáros Gyula és Horváth Miklós.) 

1996. február 16-17. 
Az MTA Történettudományi Intézete, a potsdami Jelenkortörténeti Kutatóközpont és az 
Európa Institut „Diktaturenvergleich" (Diktatúrák összehasonlítása) címmel német nyelvű 
nemzetközi konferenciát rendezett Budapesten magyar, cseh, lengyel és német történészek 
részvételével. Az 1956-os Intézet részéről Litván György „1953-1956-1968. A pártdikta-
túrák válságának összehasonlítása" címen tartott előadást. 

1996. március 4. 
Mérei Ferenc halálának 10. évfordulóján az 1956-os Intézet pedagógusok és gyermekpszi-
chológusok részvételével emlékülést rendezett, amelyen Litván György bevezetője után 
Pataki Ferenc akadémikus és Tóth István jogász tartott előadást „Mérei Ferenc és a népi 
kollégiumok", illetve „Mérei Ferenc a börtönvilágban" címmel. A továbbiakban a Mérei 
Ferenc által létrehozott úgynevezett Műhely-csoport, az „A"-csoport, valamint más tanít-
ványai és barátai emlékeztek Mérei Ferencre. Bemutatták Forgács Péter Epizódok M. F. 
tanár úr életéből c. 1987-ben készült dokumentumfilmjét. Az emlékülést a volt börtöntár-
sak nevében is köszöntötte Göncz Árpád. 

1996. március 11-14. 
A budapesti Francia Intézet szervezésében a párizsi Sorbonne nemzetközi szakának 36 
hallgatója Budapesten francia nyelvű előadásokat hallgatott Magyarország múltjáról és 

* Tekintettel a 40. évforduló nagyszámú eseményére - az eddigi gyakorlattól eltérően - hírt adunk a fon-
tosabb megemlékezésekről, ünnepségekről, emlékműavatásokról és elismerésekről. Köszönetet mondunk a 
Miniszterelnöki Hivatal, a Külügyminisztérium és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium tájékoztatásá-
ért. (Az eseménynaptár így sem teljes, mert elsősorban a tudományos, művészeti és állami eseményekről ad 
számot.) 
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jelenéről. Ennek keretében Kende Péter „Bevezetés a mai Magyarországhoz" címen a 
Francia Intézetben, Litván György „Magyarország története a háború után és az 1956-os 
magyar forradalom" címen az 1956-os Intézetben tartott előadást. 

1996. március 14. 
A Koreai Köztársaság (Dél-Korea) televíziója forgatott az 1956-os Intézetben az intéz-
mény tevékenységéről. 

1996. március 21. 
Könyvbemutatót szervezett az 1956-os Intézet három könyv megjelenése alkalmából: 
Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. (Összeállította 
és szerkesztette Vjacseszlav Szereda és Rainer M. János.) - Békés Csaba: Az 1956-os ma-
gyarforradalom a világpolitikában - A fogoly Bibó István vallomásai az 1956-os forrada-
lomról. (Összeállította Kenedi János.) 

1996. május 23. 
A Kossuth Klub - a Petőfi Kör vitái egykori színhelyének - falán elhelyezték Tánczos Gá-
bor, a Petőfi Kör titkára emléktábláját. Avatóbeszédet Pataki Ferenc akadémikus mondott, 
a táblát Für Lajos, Hegedűs B. András és Horn Miklós avatta fel. 
Az 1956-os Intézet-Közalapítvány kuratóriumának 1996. évi második ülésén a kuratórium 
tagjai sorába kooptálta Kovács K. Zoltán újságírót, volt országgyűlési képviselőt, a magyar 
emigráció kiemelkedő személyiségét. A kuratórium tudomásul vette a beszámolót az Állami 
Számvevőszék vizsgálatáról és jelentéséről, valamint az alapító okirat módosításának szüksé-
gességéről. Ugyancsak tudomásul vette a Társadalombiztosítási Főigazgatóság ellenőrző 
vizsgálatának megállapítását, amely jogszerűnek minősítette az Intézet működését. Elfogadta 
az 1995. évi mérlegre és az 1996. évi költségvetésre vonatkozó jelentést. Tudomásul vette, 
hogy a Fővárosi Főügyészség megvizsgálta az Intézet működésének törvényességét, és né-
hány pontosítást javasolt az alapító okiratban. Végül tudomásul vette az 1996. évi - az előző 
üléshez képest - részletesebb és pontosabb szakmai programot. 

1996. június 6. 
A budapesti Vértanúk terén felavatták Varga Tamás Nagy Imre-szobrát. Az avatóbeszédet 
Göncz Árpád mondta. 
A Budapesti Történeti Múzeumban megnyílt „A Miniszterelnök... (Nagy Imre 1896-
1958)" c. kiállítás Horn Emil rendezésében. (A kiállítást Gál Zoltán, az Országgyűlés el-
nöke és Schiffer János, Budapest főpolgármester-helyettese nyitotta meg.) 

1996. június 7. 
„Nagy Imre évszázada (1896-1996)". - Tudományos konferencia és könyvbemutató az 
1956-os Intézet és az Európa Institut közös rendezésében. 
A konferenciát Glatz Ferenc, az MTA elnöke és Kosáry Domokos, az MTA korábbi elnö-
ke nyitotta meg. Délelőtt Rainer M. János „Nagy Imre és a szovjet kommunizmus", dél-
után Kende Péter „Nagy Imre és a magyar forradalom nemzetközi kisugárzása" c. előadása 
hangzott el. A zárszót Litván György mondotta. A délelőtti előadás után Borsányi György, 
Gyarmati György, Hajdú Tibor, Kemény István, Lackó Miklós, Tóbiás Áron, a délutáni 
előadás után Federigo Argentieri (Róma), Fejtő Ferenc (Párizs), Charles Gati (Washing-
ton), Méray Tibor (Párizs), Molnár Miklós (Genf), Vjacseszlav Szereda (Moszkva), Peter 
Unwin (London), Vásárhelyi Miklós és Hongda Harry Wu (Kína) tartott korreferátumot. 
A konferencia alkalmából jelent meg Rainer M. János Nagy Imre. Politikai életrajz. Első 
kötet. 1896-1953 c. könyve, amelyet Hegedűs B. András mutatott be. Rainer M. János 
sokévi kutatómunkájának eredménye az első tudományos igényű monográfia, amely fel-
öleli Nagy Imre politikai, tudományos és emberi pályafutását első miniszterelnökségéig. 
A Magyar Televízió bemutatta Nagy Imre élete és halhatatlansága c. kétrészes dokumen-
tumfilmjét. (Rendező: Bohó Róbert, szakértő: Rainer M. János, szerkesztő: Hegedűs B. 
András.) 
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1996. június 12-14. 
A münsteri (Németország) „Vámos" Verein flir Entwicklungspolitische Bildung, Informa-
tion und Kulturarbeit tanulmányi kirándulást szervezett Budapestre a forradalom 40. év-
fordulója alkalmából. Az 1956-os Intézetben Litván György és Standeisky Éva, a 30l-es 
parcellánál Hegedűs B. András tartott német nyelvű előadást a szeminárium hallgatói 
részére. 

1996. június 13. 
Göncz Árpád, a Nagy Imre Emlékplakett kuratóriumának elnöke Nagy Imre Emlékplaket-
tet adományozott Bohó Róbert filmrendezőnek a Nagy Imre élete és halhatatlansága c. 
dokumentumfilm rendezéséért; Horn Emil muzeológusnak a Nagy Imre-kiállítás rendezé-
séért, Rainer M. János történésznek, a Nagy Imre-monográfia szerzőjének; Sándor Iván 
írónak, aki 1956-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen a Jövő Mérnöke c. lapot szerkesz-
tette, és írásaiban következetesen ápolta 1956 szellemét; S. Szabó Ferenc politikusnak, 
Nagy Imre egykori államtitkárának a Földművelésügyi Minisztériumban, aki 1956-ban 
részt vett a Nemzeti Parasztpárt - Petőfi Párt - újjászervezésében; Szilágyi Andrásnak, a 
Budapest Galéria osztályvezetőjének a Nagy Imre-szobor felállítása érdekében kifejtett 
munkájáért, Varga Tamás szobrászművésznek a Budapesten felállított Nagy Imre-emlék-
mű megalkotásáért; Gereben István oceanográfusnak, az amerikai magyar emigráció jeles 
tagjának és Schöpflin Gyula írónak, az angliai emigráció kiemelkedő személyiségének, 
számos 1956-tal foglalkozó mű szerkesztőjének, Hongda Harry Wunak, az emigrációban 
élő kínai közéleti személyiségnek, aki börtönbüntetést szenvedett el a magyar forradalom 
emlékének ápolásáért. Göncz Árpád ugyanakkor az 1956-os Intézetet tudományos tevé-
kenységéért szintén a Nagy Imre Emlékplakettel jutalmazta. 

1996. június 15. 
A budapesti (XI., Mezőkövesd utca) Mérei Ferenc általános iskola előtt Göncz Árpád fel-
avatta Mérei Ferenc pedagógus és gyermekpszichológus, a forradalom jeles személyisége 
mellszobrát. 

1996. június 16. 
Katonai tiszteletadással megkoszorúzták az Új köztemető nemzeti emlékhelyein Nagy Im-
re, a magyar forradalom és szabadságharc, valamint a diktatúra valamennyi mártírjának 
emlékművét és sírjait. Beszédet Kiss Péter miniszter és Regéczy-Nagy László, a Törté-
nelmi Igazságtétel Bizottság elnöke mondott. 
A Szentendrei Közéleti és Kulturális Egyesület „1956, 1958, 1996" címmel vitát rendezett 
az 1956-os forradalomról és az azt követő megtorlásról. A vitát - Halda Aliz, Litván 
György és Pomogáts Béla részvételével - Rainer M. János vezette. 

1996. június 24. 
A Somogy Megyei Levéltár Somogy megyei intézmények bevonásával, a szerző részvéte-
lével Kaposvárott bemutatta Rainer M. János Nagy Imre-monográfiáját. 

1996. június 27. 
A Petőfi Kör sajtóvitájának 40. évfordulóján a Kossuth Klubban az 1956-os Intézet, a 
Kossuth Klub és a Magyar Hírlap szerkesztősége emlékülést rendezett. A beszélgetést Vá-
sárhelyi Miklós nyitotta meg, Hegedűs B. András vezette. Felszólalt: Bíró András, Ember 
Mária, Fencsik Flóra, Földes Anna, Gömöri Endre, Kende Péter, Király Zoltán, Kuczka 
Péter, Makai Mária, Mécs Imre, Papp Oszkár, Tardos Tibor és Zádor Imre. 

1996. augusztus 
A Magyar Külügyminisztérium „Tények Magyarországról" c. sorozatában valamennyi 
világnyelven ismertető füzetet bocsátott ki a magyar külképviseletek számára Az 1956-os 
magyar forradalom címmel. A nyolcoldalas ismertetést Békés Csaba és Rainer M. János 
írta. 
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A Magyar Külügyminisztérium 40 fényképből összeállított kiállítást mutatott be több mint 
hatvan magyar diplomáciai képviseleten. A kiállítást és a hatoldalas kísérőszöveget 
Tischler János állította össze. 

1996. augusztus 14. 
Bemutatták a Deportálások a Szovjetunióba - 1956 c. dokumentumfilmet. A filmbemutató 
előtt Szerdahelyi Szabolcs tartott előadást, és szemtanúk mondották el visszaemlékezései-
ket. 

1996. augusztus 18. 
Hévízen Nagy Imre-emlékművet avattak - Marton László alkotását. 

1996. szeptember 10-11. 
„A Szovjetunió kelet-európai politikája 1943—1956" címmel a Magyar-Orosz, a Magyar-
Szlovák és a Magyar-Román Történész Vegyesbizottság, valamint az Európa Institut tu-
dományos konferenciát rendezett az MTA Történettudományi Intézetében orosz és magyar 
történészek részvételével. Az 1956-os Intézetet Standeisky Éva képviselte „A szovjet iro-
dalom és a magyar kultúra helyzete 1950-1956" c. előadásával. 

1996. szeptember 24. 
A Hadtörténeti Intézet és Múzeumban Balogh Sándor egyetemi tanár mutatta be Györkéi 
Jenő - Horváth Miklós - Alekszandr Kirov - Jevgenyij Malasenko Szovjet katonai inter-
venció -1956 c. könyvét. 

1996. szeptember 26-29. 
A forradalom 40. évfordulójának legjelentősebb tudományos eseménye a különböző ame-
rikai intézmények (National Security Archive, George Washington University, Cold War 
International History Project, Woodrow Wilson International Center for Scholars), vala-
mint a Magyar Tudományos Akadémia és Intézetünk részvételével rendezett „Az 1956-os 
forradalom a világpolitikában" c. nemzetközi konferencia volt szeptember 26-29. között 
Budapesten, az MTA székházában. (A konferencia szervezésében több amerikai, magyar 
és kanadai tudományos intézmény vett részt, a tanácskozás költségeinek nagyobbik részét 
az Open Society Institute, New York és a John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 
szponzorálta.) 
A konferencia alkalmából a budapesti Open Society Archives kamarakiállítást rendezett, 
amelynek megnyitása alkalmából fogadást adtak a konferencia résztvevői tiszteletére. 
A konferenciát több száz történész, társadalomkutató, érdeklődő és az 1956-os forradalom 
számos résztvevője jelenlétében Kosáry Domokos, az MTA korábbi elnöke nyitotta meg, 
majd Kende Péter, az 1956-os Intézet kuratóriumának elnöke és Thomas Blanton, a 
National Security Archive igazgatója mondott bevezetőt. Az első téma keretében Litván 
György, az 1956-os Intézet igazgatója „Az 1956-os kutatások és viták a mai Magyaror-
szágon" címmel tartott előadást, amelyet az 1956 örökségéről szóló kerekasztal-beszél-
getés követett Vásárhelyi Miklós elnökletével, francia, olasz, ciprusi és magyar résztve-
vőkkel. A második téma tárgyalásakor orosz, magyar és amerikai kutatók a szovjet politi-
ka és a magyar válság kapcsolatáról szóltak, elsősorban a közelmúltban feltárt szovjet 
pártelnökségi jegyzőkönyvkivonatok (Malin-feljegyzések) tükrében. A második napon 
külön szekció foglalkozott az 1956. évi lengyel válsággal, lengyel, magyar, amerikai és 
kanadai kutatók előadásai kapcsán, majd külön szekcióban előadások hangzottak el a ma-
gyar forradalom romániai és kelet-németországi hatásáról, valamint a jugoszláv és kínai 
politika szerepéről amerikai, román, orosz, magyar és német részvétellel. 
Miután a negyedik szekcióban a konferencia meghallgatta Békés Csaba - a tanácskozás 
magyarországi fő szervezője - „Az 1956-os forradalom és a nagyhatalmak" c. előadását, 
amerikai, "kanadai, orosz, olasz és izraeli kutatók vitatták meg a nyugati nagyhatalmak sze-
repét. Tartalmilag ehhez kapcsolódott a konferencia talán leghevesebb és legnagyobb saj-
tóvisszhangot kiváltott szekciójának vitája, a Szabad Európa Rádió (SZER) 1956-os sze-
repéről. A SZER egykori vezetői és munkatársai közül többen is előadást tartottak (Paul 
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Henze, William Grifflth, Jan Nowak, James McCargar és Borbándi Gyula), és különböző 
fokon, de egyöntetűen bírálták a SZER akkori politikai helyzetmegítélését és a rádióadá-
sok ebből következő negatív hatását, amelyet a magyar hallgatóságra gyakorolt. Különös 
visszhangot keltett Benkő Zoltánnak - a SZER 1956 utáni munkatársának - Wittner Mária 
által felolvasott hozzászólása. 
Számos szubjektív elemet tartalmazott az az esti beszélgetés, amelyet a Közép-európai 
Egyetemen Bak M. János egyetemi tanár vezetésével folytattak Ivan Ivanji szerb újságíró, 
Héderváry Klára, az ENSZ egykori munkatársa, Varga László, a KDNP tiszteletbeli elnö-
ke, a Magyar Országgyűlés korelnöke, az amerikai magyar emigráció egyik volt vezetője, 
Vásárhelyi Miklós és James McCargar részvételével. A konferencia utolsó témája az 
„1956 szerepe a rendszerváltásban" c. kerekasztal-beszélgetés volt, amelyen többek között 
Katona Tamás és Kőszeg Ferenc országgyűlési képviselők, Charles Gati és Heller Ágnes 
vettek részt. Az igen nagy hatású záróelőadást Timothy Garton Ash oxfordi professzor 
tartotta. 
A konferencia résztvevői tiszteletére a Parlamentben fogadást adott Göncz Árpád köztár-
sasági elnök és rezidenciáján Donald M. Blinken, az Amerikai Egyesült Államok buda-
pesti nagykövete. A konferenciát budapesti autóbusz-kirándulás zárta le, amelynek során 
felkeresték a forradalom főbb helyszíneit és a 30l-es parcellát, ahol részben történészek, 
részben egykori forradalmárok emlékeztek a 40 évvel ezelőtti eseményekre. 
A nemzetközi konferenciának mind Magyarországon, mind külföldön jelentős sajtó- és 
tömegkommunikációs visszhangja volt. 

1996. október 1-2. 
„Olaszország és az 1956-os magyar forradalom" címen a Magyarországi Olasz Kultúrinté-
zet kerekasztal-tanácskozást rendezett olasz és magyar résztvevőkkel. A megnyitó előadást 
Pietro Ercole Ago, Olaszország budapesti nagykövete és Vásárhelyi Miklós tartották, majd 
az olasz napilapok, a RAI különtudósítói, valamint más olasz és magyar személyiségek 
visszaemlékezései hangzottak el. A második napon „Az 56-os események és az értelmi-
ség" címmel Fejtő Ferenc tartott előadást, amelyhez Szabad György és Federigo Argen-
tieri szólt hozzá. Végül bemutatták Indro Montanelli Hajnalban meghalnak az álmok c., 
T. András Ferenc rendezésében készült filmjét. 

1996. október 5. 
Maiéter Pál emléktábláját a Petőfi laktanyában özvegye, Gyenes Judith leplezte le. 

1996. október 6. 
A Rubicon c. történelmi folyóirat és az ELTE Tanárképző Főiskolai Kara által rendezett 
egyetemi és főiskolai előkészítő tanfolyamon Kende Péter, Rainer M. János és Standeisky 
Éva tartott előadást az 1956-os forradalomról. 

1996. október 11. 
Levéltári napok kerültek megrendezésre az új városháza dísztermében „Közérdekű iratok, 
adatok és az állampolgár" címmel. 

1996. október 15. 
„Kéthly Anna az emigrációban" címmel az Országos Széchényi Könyvtárban kiállítást 
nyitottak meg. A kiállítást, amelyet Karsay Orsolya rendezett, Király Béla egyetemi tanár, 
az 1956-os nemzetőrség főparancsnoka nyitotta meg. 
A budapesti Műcsarnokban megrendezték a magyar forradalom emlékére a Jean Fautrier 
francia festőművész életművét bemutató kiállítást. 
Hulló levelek vére. Történetek 1956-ról címen antológiát jelentetett meg a Nemzeti Tan-
könyvkiadó, amelyet a Magyar írószövetségben Pomogáts Béla elnök, a kötet összeállítója 
és Ábrahám István vezérigazgató, illetve Szörényi László irodalomtörténész mutatott be. 
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1996. október 16. 
A Hadtörténeti Intézet és Múzeumban a 40. évforduló tiszteletére tudományos konferen-
ciát rendeztek. A konferencián Eörsi László „Civil felkelők a forradalomban", valamint 
Szakolczai Attila „A forradalmat követő megtorlás" c. előadása hangzott el. 

1996. október 16-17. 
„Az ötvenes évek, 1956 és a korai Kádár-korszak Észak- és Kelet-Magyarországon" cím-
mel Debrecenben a városházán a Hajdú-Bihar megyei Levéltár, a Jelenkortörténeti Kuta-
tócsoport és a Kossuth Lajos Tudományegyetem Új- és Legújabb kori Magyar Történelem 
Tanszéke konferenciát rendezett. Az 1956-os Intézet munkatársai közül Valuch Tibor 
„Társadalmi változások Hajdú-Biharban a »hosszú ötvenes években«" és Molnár Adrienne 
„Az ötvenhatosok második nemzedéke Borsodban" címmel tartott előadást. 
Ez alkalomból mutatta be L. Nagy Zsuzsa egyetemi tanár Valuch Tibor Ötvenhatosok c. 
könyvét. 

1996. október 16-19. 
„A Szabadság győzelemre viszi a népet. Az 1956-os forradalom és a franciák" címmel 
megnyitották a budapesti Francia Intézet és az 1956-os Intézet közös kiállítását a Francia 
Intézetben. A Horn Emil rendezte kiállításhoz a látványtervet Rajk László készítette. A 
megnyitón - amelyen megjelent M. F. Nicoullaud, Franciaország budapesti nagykövete is 
- Jean-Luc Soulé, a Francia Intézet igazgatója, Kende Péter, Földes Péter, a Magyar Rádió 
munkatársa és Guy Turbet-Delof, a budapesti Francia Intézet egykori igazgatója beszélt. 
A kiállításon bemutatták a Paris-Match korabeli fotóit, az Országos Széchényi Könyvtár, 
a Magyar Rádió, a francia Audiovizuális Dokumentumok Intézete és a Gaumon Filmar-
chívum dokumentumait, valamint Méray Tibor, Nagy Ernő, Thomas Schreiber és Sujánsz-
ky Jenő magángyűjteményének néhány darabját. 
Külön teremben állították ki Erich Lessing (Magnum Photo) 1956-os fényképeit. A kiállí-
tás megnyitó ünnepségén Hegedűs B. András átadta Erich Lessingnek a Nagy Imre Em-
lékplakettet. 
Másnap nyílt meg a Francia Intézetben „A francia értelmiség, a francia közvélemény és az 
1956-os forradalom" c. háromnapos tudományos konferencia, amelyet Róbert Frank, a 
Sorbonne Pierre Renouvin Intézete igazgatója, Kende Péter és Jean-Luc Soulé nyitott 
meg. Az egymást követő munkacsoportokban „Az 1956-os események képe a francia köz-
véleményben", „A francia baloldali értelmiség és a Francia Kommunista Párt válasza a 
budapesti eseményekre", „A Guy Mollet-kormány magatartása és a nemzetközi helyzet az 
1956-os forradalom idején", „A francia-magyar kapcsolatok az 1956-os forradalom ide-

jén", „A magyar emigráció Franciaországban és az európai frankofon térségben" címen 
rendeztek vitákat. Felszólaltak korabeli események francia és magyar tanúi, Erich Lessing, 
Claude Lefort, Fejtő Ferenc, Kosáry Domokos, Kemény István, Kristóf Ágota, Méray Ti-
bor, Molnár Miklós, Thomas Schreiber és mások, valamint a fiatalabb generáció kutatói. 
A konferencia alkalmával került sor az ARTE TV új filmjeinek ősbemutatójára, melyeket 
az évforduló alkalmából Európa szinte valamennyi államában sugároztak. (A bemutatott 
négy film ismertetését lásd a filmográfiai fejezetben.) 

1996. október 17. 
Szegeden a Közéleti Kávéház keretében megemlékeztek a MEFESZ megalakulásának 40. 
évfordulójáról, amelyen Kiss Tamás és Tóth Imre egykori joghallgatók mondták el emlé-
keiket. 

1996. október 18. 
A Józsefvárosi Önkormányzat ünnepi megemlékezésén Csécsei Béla polgármester mon-
dott beszédet, majd Korsós László dandártábornok, az 1956 Forradalmi Emlékmúzeum 
Közalapítvány kuratóriumának tagja megnyitotta a 40. évforduló alkalmából rendezett 
fotódokumentációs kiállítást a Józsefvárosi Galériában. 



334 

1996. október 18-20. 
Az International Students of History Association (ISHA) és a Magyar Történészhallgatók 
Egyesülete 12. szakmai ülése Budapesten került megrendezésre „1956 filmeken: egy mo-
zi, egy séta és egy benyomás" címmel. Az eseménysorozat alkalmával az 1956-os Intézet-
ben Szakolczai Attila „Az 1956-os kutatások újabb eredményei" címmel tartott előadást. 

1996. október 19. 
Emil Schranznak, a burgenlandi tartományi parlament elnökének, valamint Világosi Gá-
bornak, a BM politikai államtitkárának részvételével ünnepélyesen felavatták a forradalom 
után felrobbantott andaui hidat a magyar-osztrák határon. 

1996. október 21. 
Délelőtt a budapesti Goethe Intézet „Történelmi tudat" címmel pódiumbeszélgetést rende-
zett Litván György vezetésével, a Collegium Budapesttel és az 1956-os Intézettel közösen. 
Előadást tartott Manfréd Wilke (Berlin), Jörn Rüsem (Berlin), Bernd-Rainer Barth (Ber-
lin), Rév István és Rainer M. János. 
Göncz Árpád, a Nagy Imre Emlékplakett kuratóriumának elnöke Nagy Imre Emlékplaket-
tet adományozott a Parlament Nándorfehérvári termében. Kitüntetést kapott Beke Kata, 
Erdélyi Tibor, Forintos György, Földes Péter, Gyenes Judith, Halda Aliz, Hegedűs B. 
András, Kertész Dezső, Lőcsei Pál, Marián István, Mécs Imre, Pomogáts Béla, Regéczy-
Nagy László, Szabó Iván, Szilágyi Júlia, Tankó Tibor, Tóbiás Áron, Vásárhelyi Miklós, 
Ujhelyiné Haraszti Mária és Újhelyi Szilárd (posztumusz). 
Az 1956-os Intézetben bemutatták az Intézet kiadásában megjelent 1956 Kézikönyve c. há-
romkötetes kronológiát, bibliográfiát és a megtorlás és emlékezés adattárát. 
A Független Médiaközpont a budapesti Egyetem téren multimédia kiállítást rendezett a 
szabad sajtó szerepéről és jelentőségéről az 1956-os forradalom 40. évfordulóján. Köszön-
tőt mondott Pallai Péter, a BBC budapesti tudósítója, az 1956-os forradalom résztvevője. 
Simoncsics Zsuzsa Töredékek a történelemről (Beszélgetések 1956-ról) c. könyvét Wittner 
Mária mutatta be. 
A Szent László Akadémia rendezésében „A vidék forradalma, 1956" címmel a Magyarok 
Házában a győri eseményekről Juhász László újságíró, a somogyi eseményekről Kovács 
Andor közgazdász (Basel), a debreceni eseményekről Filep Tibor újságíró, a szegediekről 
Fejér Dénes újságíró, a miskolciakról Bálás István ügyvéd emlékezett meg. 

1996. október 22. 
A Fővárosi Közgyűlés ünnepi emlékülést tartott az 1956-os forradalom tiszteletére. Göncz 
Árpád köztársasági elnök és Demszky Gábor főpolgármester tartott ünnepi üdvözlő beszé-
det. Budapestért Díjat kapott: Baji József, Csoszor Endre, Dalmadi Jenő, Egri Sándorné, 
Fedor József, Janák János, Kohári Gyula, Márton András, Nagy József, Neumann Tivadar, 
Oláh Jenő, Pallós Ferenc, Priska Tamás, Takács György, Wittner Mária. 
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége székháza falán Kende Péter felavatta a mártír-
halált halt Gimes Miklós újságíró emléktábláját, Domokos Béla alkotását. Győrffy László 
Szembenézve (Beszélgetések kortárs költőkkel) c. kötetét a Magyar írószövetségben Czi-
gány György mutatta be. 
A Magyar Posta - az 1956-os Intézet-Közalapítvány kezdeményezésére - az 1956-os for-
radalom és szabadságharc emlékére 70 Ft össznévértékű bélyegsorozatot és 40 Ft névérté-
kű bélyegblokkot adott ki. A 13, 16, 17 és 24 forintos bélyegek az október 23-i felvonu-
lást, a független forradalmi sajtót, a felkelő iíjúságot és Nagy Imre miniszterelnököt örö-
kítik meg, míg a bélyegblokk Nagy Imre november 3-i nemzeti kormányának tagjait -
Kovács Bélát, B. Szabó Istvánt, Kelemen Gyulát, Fischer Józsefet, Kéthly Annát, Farkas 
Ferencet, Tildy Zoltánt, Maiéter Pált, Losonczy Gézát, Nagy Imrét és Bibó Istvánt - ábrá-
zolja. A tervező Svindt Ferenc grafikusművész. A bélyegeket a Magyar Postamúzeumban 
rendezett ünnepségen Lotz Károly közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, valamint 
Hegedűs B. András mutatta be. 



335 

1996. október 31. 
A Szigethy Attila Társaság tudományos ülést tartott a Magyarok Világszövetsége székhá-
zában. Szigethy Attila életéről Dobszay János, Benkő Péter, Gecsényi Lajos, Darin Sán-
dor, Sipos Levente, Varga Sándor szólt. Szakolczai Attila, az 1956-os Intézet munkatársa 
„Szigethy Attila az 1956-os forradalomban" címmel tartott előadást. 

1996. november 1. 
Demszky Gábor főpolgármester sajtóértekezleten mutatta be a Fővárosi Oktatástechnikai 
Központ Magyar Tudományos Média Műhelyének - az 1956-os Intézet munkatársainak 
közreműködésével készített - Tükörcserepek - Magyarország 1956 c. video-dokumen-
tumfilmjét. 

1996. november 3-4. 
A Bem József Magyarországi Lengyel Kulturális Egyesület és a Közép-Európa Intézet 
konferenciája „A lengyel és magyar ellenzék együttműködése 1956-1990 között" címen. 
A rendezvényen Tischler János „Lengyel-magyar társadalmi kölcsönhatások az 1956-os 
magyar forradalom időszakában" c. előadása hangzott el. 

1996. november 4. 
A Kossuth Lajos téren Göncz Árpád köztársasági elnök és Gál Zoltán, a Parlament elnöke 
jelenlétében ünnepélyesen kioltották a Forradalom lángját. 
Koszorúkat helyeztek el a Kerepesi úti temető 2l-es parcellájában a forradalom utcai áldo-
zatainak emlékére. Virágot helyezett el Göncz Árpád köztársasági elnök és számos köz-
életi személyiség. 
A Magyar írószövetségben Obersovszky (Oby) Gyula szerzői estje „Pórusaim 1946— 
1996" címmel. Bevezetőt mondott Pomogáts Béla. 
A budapesti Lengyel Intézetben bemutatták Tischler János Az 1956-os magyar forradalom 
lengyel dokumentumai c. könyvét, az 1956-os Intézet és a Windsor Kiadó közös kiadvá-
nyát. A könyvet Bába Iván, Litván György, Maciej Kozminski lengyel nagykövet és Ko-
vács István professzor mutatta be. Gömöri György cambridge-i egyetemi tanár saját fordí-
tásában lengyel költők verseit olvasta fel. 
Az Open Society Archive-ban Rév István tudományos igazgató megnyitotta az „Az ellen-
forradalom reprezentációja" c. kiállítást. 

1996. november 13-14. 
A Politikatörténeti Intézet konferenciáján - „A politikai hatalom az ötvenes években"- „A 
hatalom működése" szekcióban Standeisky Éva „Művészet és politika az ötvenes évek-
ben" címmel tartott előadást. 

1996. november 15. 
Budapesten, a VII., Damjanich utca 31. sz. ház falán - egykori lakóházán - felavatták 
Kéthly Anna emléktábláját. 
A KÚT Alapítvány „Elhúzódó társadalmi traumák felismerése és gyógyítása" c. konfe-
renciáján Körösi Zsuzsanna „Egész életemben arra vágytam, hogy egyszer megtaláljam..." 
és Molnár Adrienne „A hátrányt nem tudtuk behozni soha" címmel tartott előadást. 

1996. november 21. 
„Áramlatok" címmel az 1956-os forradalomra emlékezve Szekszárdon festészeti triennálét 
nyitott meg Ungváry Rudolf. 

1996. november 25. 
A Magyarországi Olasz Kultúrintézetben bemutatták a Magyarország, 1956. Kérdések a 
kultúrához c. könyvet, amelyet Roberto Ruspanti gondozásában a Rubbettino Kiadó jelen-
tetett meg. Az olasz nyelvű rendezvényen felszólalt - többek között - Somlai Katalin, az 
1956-os Intézet munkatársa is. 
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1996. november 26. 
Tischler János a Magyar-Lengyei Történész Vegyesbizottság „Ezer év a lengyel-magyar 
kapcsolatok történetében" c. pályázatán megosztott első díjat kapott. Ugyancsak megosz-
tott első díjat kapott a „Magyarország részvétele Közép-Európa társadalmi, politikai és 
kulturális életében az elmúlt 1100 évben (896-1996)" c. pályázaton. 
A kasseli (Németország) Ifjúsági Hivatal tanulmányi kirándulása keretében Hegedűs B. 
András az 1956-os Intézetben „Magyarország a szocializmus után" címmel német nyelvű 
előadást tartott. 

1996. december 3. 
A Hajnal István Kör és az 1956-os Intézet közös tudományos megbeszélése az 1956-os 
Intézet tevékenységéről a Teleki Alapítvány konferenciatermében. 

1996. december 4. 
A Demény Pál Alapítvány kerekasztal-beszélgetése „1956-ról több nézőpontból" címmel. 

1996. december 8. 
Salgótarjánban a Vásártéren felavatták a sortűz áldozatainak emléktábláját. 
A brüsszeli francia nyelvű közösségi bizottság delegációja megkoszorúzta a mártírok em-
lékművét a 30l-es parcellában. Az eseményen Gyenes Judith képviselte az 1956-os Inté-
zetet. 

1996. december 9. 
A Szent László Akadémia előadás-sorozatának keretében a Magyarok Világszövetsége 
székházában M. Kiss Sándor Nagy Imréről tartott előadást. 

1997. január 16. 
Jacques Chirac, a Francia Köztársaság elnöke az 1956-os Intézetet alapító nemzetközi ku-
ratórium, illetve a Közalapítvány kuratóriuma tagjai közül a Becsületrend Tiszti fokozatá-
val tüntette ki Für Lajost és Kosáry Domokost, továbbá a Becsületrend Lovagi fokozatával 
Andorka Rudolfot, Kende Pétert, Litván Györgyöt, Méray Tibort és Vásárhelyi Miklóst. 
Ugyanakkor Göncz Árpád a Becsületrend Nagykeresztjét, Földes Péter és Mécs Imre a 
Becsületrend Tiszti fokozatát, Németh Margit, Szelényi Edit és Tardos Tibor a Becsület-
rend Lovagi fokozatát kapta. 
Göncz Árpád - mint a Nagy Imre Emlékplakett kuratóriumának elnöke - Nagy Imre Em-
lékplakettet adományozott Jacques Chirac elnöknek, elismerve, hogy mint Párizs főpol-
gármestere elősegítette a Pere Lachaise temetőben Nagy Imre és az 1956-os forradalom 
mártírjai szimbolikus síremlékének felállítását 1988-ban. Jacques Chirac beszédében mél-
tatta az 1956-os forradalom jelentőségét. 

KÜLFÖLD 

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
New Jersey állam kormányzója, Christine T. Whitman a magyar forradalom és szabadság-
harc évfordulóját a magyar szabadság napjává nyilvánította. 
Rainer M. János „A kommunizmus végének kezdete" címmel november l-jén angol nyel-
vű előadást tartott New Brunswickban, a Rutgers Egyetem Magyar Intézetében, az egye-
tem és a Hungárián Alumni Association (Magyar Öregdiák Szövetség - Bessenyei György 
Kör) meghívására. 
Rainer M. János a New York-i Magyar Házban „1956 történeti kérdései ma" címmel tar-
tott előadást. 

AUSZTRIA 
Október 22-én Eisenstadtban, Burgenland székvárosában az eisenstadti televízió szimpó-
ziumot rendezett „Az osztrák-magyar határ az 1956-os népfelkelés idején" címmel. Az 
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A Budapesti Műszaki Egyetem a Műegyetem aulájában ünnepi megemlékezést tartott, 
amelyen az egyetem rektora mondott ünnepi beszédet, és koszorút helyeztek el a hősi ha-
lottak emléktábláján. Műsort a Szkéné-Arvisura Színház művészei adták, majd délután a 
hagyományos útvonalon vonultak a Bem térre. Másnap megkoszorúzták Danner János és 
Albrecht Márton sírját. 
A Kortárs Művészeti Galériában Kádár János Miklós festőművész megnyitotta Gebhardt 
Béla (1901-1990) építőművész, festőművész emlékkiállítását, amelyen 1956 októberében 
a Corvin közben készült munkáit először mutatták be. 
A dunakeszi temetőben emlékművet avattak - Lengyel István alkotását. 
Este a Vígszínházban állami díszelőadást mutattak be, amelyen Göncz Árpád köztársasági 
elnök mondott ünnepi beszédet. 

1996. október 23. 
A forradalom és szabadságharc 40. évfordulója. Nemzeti ünnep. 

Reggel a Magyar Köztársaság lobogóját katonai tiszteletadással vonták fel a Kossuth La-
jos téren. Ezt követően ugyancsak a Kossuth Lajos téren Göncz Árpád ünnepélyes keretek 
között meggyújtotta a Forradalom lángját, Lugossy Mária szobrászművész alkotását, és 
Mécs Imre, az 1956-os Emlékbizottság elnökének kérésére átadta a Budapesti Műszaki 
Egyetem hallgatóinak, akiknek nevében Nagy András vette át megőrzésre az emlékművet. 
A nap folyamán különböző társadalmi szervezetek koszorúzási ünnepségeket és megemlé-
kezéseket tartottak a forradalom színhelyein: megkoszorúzták Nagy Imre szobrát a Vérta-
núk terén, majd a Széna téren, a Corvin közben, a Bem téren emlékeztek a forradalomra. 
Magyarország szinte valamennyi helységében rendeztek a forradalomra emlékező ünnep-
ségeket. 
A Corvin közben Pongrátz Gergely felavatta Győrfy Lajos szobrászművész „Pesti srác" c. 
szobrát. 
A Tabánban Hornyák Tibor 1956-os emlékművet avatott fel, Ócsai Károly szobrászmű-
vész alkotását. 
1996. október 23-án Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke az 1956-os forradalom 
történetének tudományos kutatásában végzett eredményes munkásságuk elismeréseként 
Hegedűs B. Andrásnak és Litván Györgynek a Magyar Köztársasági Érdemrend Közép-
keresztje, valamint Kozák Gyulának és Rainer M. Jánosnak a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta. A köztársasági elnök a kitüntetéseket a 
Parlament kupolacsarnokában rendezett ünnepségen adta át. Kende Péternek az 1956-os 
forradalom kutatásában, valamint a magyar-francia kapcsolatok elmélyítése érdekében ki-
fejtett munkájáért a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét adományozta Göncz 
Árpád, amelyet a Magyar Köztársaság párizsi nagykövete adott át. 
Délután mécsesgyújtás a Parlament főlépcsőjénél. 
Este a Parlamentben a köztársasági elnök, a miniszterelnök és az Országgyűlés elnöke ün-
nepi fogadást rendezett a forradalom egykori résztvevőinek tiszteletére. 
A Magyar írószövetségben megkoszorúzták a forradalom emlékére elhelyezett emléktáb-
lát, majd baráti találkozót szerveztek, amelynek keretében átadták az Arany János-díjakat. 
A Madách Színház díszelőadáson mutatta be Kocsák Tibor és Miklós Tibor Utazás c. 
rockoperáját, amely Tábori György azonos c. regénye alapján készült. 
A Komlói Színházban emlékműsort mutattak be, utána néma tiszteletadással adóztak a Vá-
rosház téri emlékkőnél. 
Kaposvárott, Nagy Imre szülővárosában felavatták Paulikovics Iván alkotását, Nagy Imre 
szobrát. 
Magyarország számos városában és községében forradalmi emlékművet avattak: Újpesten 
a Görgey utcai parkban, Pécsett a 48-as téren Farkas Ádám alkotását, Mánfán a mecseki 
„láthatatlanok" emléktábláját, Pécsváradon emléktáblát, Siklóson a munkástanácsok em-
léktábláját, Szigetváron emlékművet, Baján emlékművet, Bácsalmáson emléktáblát, János-
halmán a városházán Szobonya Zoltán emléktábláját, Mélykúton emlékművet, Pálosi Mi-
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hály alkotását, Tiszakécskén emlékművet, Lantos Györgyi és Máté István alkotását, Toka-
jon emléktáblát, a szegedi Dóm téren Kováts József emlékművét, Kalmár Márton alkotását 
és ugyanott Bibó István emlékművét, valamint Bartl Ilona alkotását, Hódmezővásárhelyen 
Nagy Imre emlékművét, Röszkén Nagy Imre emléktábláját - Stankovics János alkotását, 
Soponyán emlékművet - Kocsiss Előd alkotását, Győrött Szigethy Attila emléktábláját, 
Mosonmagyaróvárott Magyar Katalin emléktábláját, Debrecenben az egyetem parkjában 
emléktáblát, a Kossuth utca 12-14. sz. házon Nagy Imre emléktábláját, Kisújszálláson em-
léktáblát, Tatán emlékművet - Taubert László alkotását, Budaörsön emléktáblát, Gödöllőn 
Balázsovich András és Kiss Antal emléktábláját, Vecsésen emlékművet, Nagyatádon em-
léktáblát, Nyíregyházán Nagy Imre és Tomasovszky András emléktábláját, Csengeren em-
léktáblát, Bátaszéken a Nemzeti Bizottság emléktábláját, Ajkán emléktáblát, Várpalotán 
Berta József emléktábláját. 

1996. október 24. 
A Magyar írószövetségben a Hét Krajcár Könyvkiadó Vérrel virágzó 1956 c. verseskötetét 
Benke László, a kötet szerkesztője, Gergely Mihály és Varga Domokos mutatta be. 
Kuczka Péter egyidejűleg megnyitotta Zorád Ernő grafikusművész „Magyar Panteon" c. 
kiállítását. 
A Blue Box moziban három napon keresztül „Ami a médiákban volt - nem volt - talán 
sosem lesz" címen október 23-ról szóló régi tv-híradókat, a Velünk élő történelem 4. részét 
és a Deportálások a Szovjetunióba - 1956 c. dokumentumfilmet vetítették. 

1996. október 25. 
A Magyar írószövetségben az 1956-os hazai és emigrációs MEFESZ-vezetők találkozója 
és Makkai Ádám verseskötetének bemutatója került megrendezésre. 
Oroszlányban felavatták a hajdani rabtábor emlékművét, Frech Ottó alkotását. 

1996. október 27. 
Balassagyarmaton felavatták a Forradalmi Bizottság emléktábláját. 

1996. október 29. 
„1956 az irodalomban" címmel tudományos konferenciát rendezett a Magyar írószövet-
ség, amelyet Göncz Árpád nyitott meg. Előadást tartott Bodnár György, Czigány Lóránt, 
Ferenczi László, Gömöri György, Kenyeres Zoltán, Lengyel Balázs, Pomogáts Béla, 
Rónay László, Standeisky Éva, Vásárhelyi Miklós és Vujicsics Sztoján. 
A Máltai Katolikus Akadémia rendezésében Osváth György, a Magyar Máltai Lovagok 
Szövetségének elnöke „Az 1956-os forradalom és szabadságharc" címen tartott előadást a 
Bánki Donát Műszaki Főiskolán. 

1996. október 29.-november 2. 
Gosztonyi Péter szervezésében a Svájci Hadtörténelmi Társaság tanulmányutat vezetett 
Budapestre. A résztvevők felkeresték a Hadtörténeti Múzeumot, megtekintették a forrada-
lom fontosabb helyszíneit és a 30l-es parcellát. 

1996. október 30. 
Ünnepi megemlékezés a Hadtörténeti Múzeumban az 1956-os Forradalmi Honvédelmi Bi-
zottmány megalakulásának 40. évfordulója alkalmából, a HM, a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum és a Történelmi Igazságtétel Bizottsága katonai szervezete rendezésében. 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Deák téri épületének falán Göncz Árpád felavatta a 
Budapesti Forradalmi Karhatalmi Bizottság emléktábláját, amelyet Király Béla, a nemzet-
őrség egykori főparancsnoka hozott haza New Yorkból, a Carnegie Hallból, ahol a táblát 
1957-ben állították fel. 
A Köztársaság téren megkoszorúzták Jean-Pierre Pedrazzini, a Paris-Match hősi halált 
halt tudósítójának emléktábláját. Az ünnepséget a Pro Patria et Libertate Alapítvány szer-
vezte. Koszorút helyezett el Franpois Nicoullaud, a Francia Köztársaság budapesti nagy-
követe is. 



339 

eseményt Kari Stix tartományfőnök nyitotta meg, a bevezető előadást Hegedűs B. András 
tartotta. 
November 6-án a burgenlandi Eisenstadtban emlékművet avattak - Matthias Lidy alkotá-
sát. 
November 15-én a bécsi magyar nagykövetség márványtermében „Egy forradalom szom-
szédai. Ausztria és a magyar felkelés 1956" címmel nemzetközi szimpóziumot rendeztek, 
amelyen Kende Péter és Litván György tartott előadást. (A szimpóziumot a magyar nagy-
követség, a bécsi Collegium Hungaricum, az 1956-os Intézet és az Osztrák Kelet- és Dél-
kelet-európai Intézet szervezte.) 

BULGÁRIA 
Október 20-án Szófiában bolgár-magyar történész kerekasztal-beszélgetést rendezett a 
szófiai Magyar Intézet. A konferencián Standeisky Éva és Gyarmati György tartott elő-
adást. A beszélgetésen nagy hangsúlyt kapott a magyar forradalmat követő bulgáriai 
megtorlás kérdésköre. 
Október 21-én Szófiában a Bulgáriai Magyarok Szövetsége és a Bolgár-Magyar Társaság 
ünnepi estet rendezett a Magyar Intézetben. 

CSEHORSZÁG 
Október 21-én Prágában a magyar nagykövet fogadásán megjelent Václav Havel köztársa-
sági elnök is. 
Október 22-én a prágai Magyar Kulturális Központban Sümegi György művészettörténész 
rendezésében grafikai és fotódokumentációs kiállítást nyitottak meg. 

EGYIPTOM 
Október 29-én Békés Csaba Kairóban, az Al-Ahram Stratégiai Intézetben előadást tartott a 
magyar forradalom és a szuezi válság összefüggéseiről. 

ÉSZTORSZÁG 
Október 23-án Tallinnban Békés Csaba tartott előadást az 1956-os forradalom nemzetközi 
összefüggéseiről az észt történészek konferenciáján. 

FINNORSZÁG 
Szeptemberben a finnországi magyar Kulturális és Tudományos Központ Unkari iyhesti 
96 (Magyarország röviden) címen ismertető kiadványt bocsátott ki 10 000 példányban, 
amelyben Juhani Huotari foglalta össze a magyar forradalom történetét. 
Október 22-én a Helsinki Népfőiskolán Békés Csaba tartott angol nyelvű előadást 1956-
ról, majd Juhani Huotari finn történész az 1956. évi finn sajtóvisszhangot mutatta be. 
Október 26-án Kuopio városban a Magyar Kulturális és Tudományos Központ a Finn-
Magyar Társasággal közösen országos ünnepséget rendezett, amelyen Terttu Huttu-
Juntunen miniszter mondott ünnepi beszédet és Békés Csaba tartott előadást. 

FRANCIAORSZÁG 
Október 23-án Párizsban az Ismeretlen Katona sírjánál a franciaországi Magyar Szabad-
ságharcos Szövetség és a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége koszorúzási ünnepséget és 
zászlós felvonulást rendezett. 
A párizsi Magyar Katolikus Misszió épületében megkoszorúzták Mindszenty József her-
cegprímás emléktábláját. 
A párizsi Magyar Intézetben október 26-án kerekasztal-beszélgetést rendeztek „A magyar 
és francia értelmiségiek a forradalomban" címmel. Az 1956-os Intézetet Hegedűs B. And-
rás, Kende Péter és Litván György, valamint Vásárhelyi Miklós képviselte. A tanácskozás 
délelőtti ülésén Fejtő Ferenc, a délutánin pedig Molnár Miklós elnökölt. Francia részről 
felszólalt Nyéki Lajos, Jean-Yves Chevallier, Pierre Diener, Michel Prigent, Thomas 
Schreiber, Jacques Semelin és Ilia Yanakakis. 
A párizsi Magyar Intézet a Moliére Színházban - a Költészet Házában - „Költészet és 
szabadság - Budapest 1956" c. könyv-, fénykép- és sajtókiállítást rendezett. 
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Október 28-29-én Párizsban - Jacques Chirac és Göncz Árpád köztársasági elnökök, va-
lamint René Monory, a szenátus elnöke fővédnöksége alatt - a Luxembourg-palotában, a 
francia Szenátusban „Budapest 1956-1996" címmel nemzetközi kollokviumot rendeztek. 
A megnyitó beszédeket Gérard Larcher szenátor, a Francia-Magyar Szenátorok Csoport-
jának elnöke, Szombati Béla párizsi magyar nagykövet és Fejtő Ferenc tartotta. „A magyar 
felkelés okai és következményei" c. kerekasztal-beszélgetésen Kende Péter, Kiss Gy. Csa-
ba, Litván György és Karol Modzelewski vett részt, és Boor János, Aleksandre Solar, 
Sujánszky Jenő, Tardos Tibor és Guy Turbet-Delof szólt hozzá. A további szekciókban „A 
magyar felkelés és a francia közvélemény", „Visszajelzések a kommunista világból" és 
„A magyar felkelés és a kelet-nyugati kapcsolatok" címmel rendeztek vitát. A vitákban 
részt vett - többek között - Fejtő Ferenc, Claude Lefort, Gilles Martinét, Federigo Argen-
tieri, Leszek Kolakowski, Charles Fittermann, Paul Goma, Krzysztof Pomian, valamint 
több ismert francia társadalomkutató, politikus és közéleti személyiség. 
A párizsi Lengyel Kultúrintézet „Az 1956-os lengyel október" c. vitaestjén az 1956-os 
Intézetet Tischler János képviselte, aki lengyel nyelvű előadást tartott „Lengyelország és 
az 1956-os magyar forradalom" címmel. Az előadást követő kerekasztal-beszélgetésen Le-
szek Kolakowski (Oxford), Karol Modzelewski (Varsó) vettek részt, Krzysztof Wolicki 
(Párizs) vezetésével. 
Az ARTE francia-német televíziós csatorna öt estén át az 1956-os forradalommal foglal-
kozó filmeket mutatott be. (Részletesen lásd a filmográfiában.) 
November 4-én a Pére Lachaise temetőben megkoszorúzták Nagy Imre és a kivégzett sza-
badságharcos mártírok jelképes síremlékét. 

ÍRORSZÁG 
1996. október 10-én Dublinban Mohai László nagykövet nyitotta meg a forradalom ese-
ményeit bemutató fényképkiállítást, majd Kabdebó Tamás, Írországban élő író A time for 
everything. In wittness of the 1956 Hungárián Revolution c. - a forradalom által ihletett -
könyvét mutatták be. A millecentenárium és a forradalom évfordulójával kapcsolatban 
számos kulturális rendezvényre került sor. 

JUGOSZLÁVIA 
Október 24-én kerekasztal-beszélgetést rendeztek 1956 nemzetközi összefüggéseiről a ma-
gyar nagykövetség és a Jugoszláv Tudományos Akadémia szervezésében, amelyen magyar 
részről Gyarmati György, Litván György és Rainer M. János szólalt fel. 

LENGYELORSZÁG 
Június 28-án a poznani Adam Mickiewicz Tudományegyetem Történeti Intézetében nem-
zetközi konferenciát rendeztek 1956 magyar és lengyel eseményeiről, amelyen - többek 
között - Brendel János, poznani egyetemi tanár és Engelmayer Ákos, volt varsói nagykö-
vet tartott előadást. 
Varsóban augusztus 6-11. között rendezték meg az V. Közép- és Kelet-európai Tanulmá-
nyok Világkongresszusát. Tischler János „A lengyel pártvezetés és az 1956-os magyar for-
radalom" címmel tartott előadást. 
Október 7-én Tarnowban „Az 1956-os év Magyarországon" c. szimpóziumon Tischler Já-
nos elnökölt, és „A lengyel társadalom és az 1956-os magyar forradalom" címmel előadást 
is tartott. 
Varsóban október 22-én a Magyar Kulturális Intézetben ünnepséget rendeztek, amelynek 
díszvendége Gyenes Judith, Maiéter Pál özvegye (1956-os Intézet) volt. Fotódokumentá-
ciós kiállítást nyitottak meg, majd dokumentumfilmeket vetítettek. A lengyel filmek elké-
szítésében Tischler János működött közre. Ezután Gyenes Judith válaszolt a közönség 
kérdéseire. A beszélgetést Jerzy Snopek, a Lengyel Tudományos Akadémia Irodalomtu-
dományi Intézetének igazgatója vezette. A műsor keretében Antonina Kryszton előadta 
Zbigniew Herbert A magyaroknak c. megzenésített versét. 
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Varsóban október 25-én a Magyar Kulturális Intézetben bemutatták Tischler János köny-
vét. A szerző „Az 1956-os év Lengyelországban a magyar dokumentumok szemszögéből" 
címmel tartott előadást. 
Gyenes Judith és Tischler János varsói és otwocki középiskolásokkal, valamint varsói 
történelemtanárokkal találkozott. 
Poznanban október 26-án Göncz Árpád köztársasági elnök megnyitotta a „Poznan-
Budapest 1956" c. fotódokumentum-kiállítást, amelyet Brendel János, a poznani Adam 
Mickiewicz Tudományegyetem Művészettörténeti Tanszékének vezetője rendezett. 
Tarnówban, Krakkóban, Radomskóban, Ujazdban és Lódzban megemlékezéseket, tudo-
mányos konferenciákat és kiállításokat rendeztek. 

NAGY-BRITANNIA 
Március 28-án Londonban megjelent az 1956-os Intézet munkatársai által írt The Hungá-
rián Revolution 1956 c. könyv. A könyv megjelenése alkalmából a nagykövetség és a 
Longman kiadó a magyar nagykövetségen bemutatót rendezett, amelyen Alföldy Tádé 
nagykövet, Bak M. János és Hegedűs B. András ismertette a könyvet. 
Április l-jén Cambridge-ben a Fitzwilliam College-ban, a British Association of Slavonic 
and East European Studies éves konferenciáján Hegedűs B. András angol nyelvű előadást 
tartott „Viták és döntések a Kremlben, 1956" címmel, Tischler János „A lengyel pártveze-
tés és az 1956-os magyar forradalom" és Szalai Júlia „A mai gyermekek véleménye 1956-
ról" címmel. 
Október 29-én a Londoni Egyetem Szláv és Kelet-európai Intézetében - a Brit-Magyar 
Társasággal közös rendezésben - emlékeztek meg a magyar forradalom 40. évfordulójá-
ról. Péter László londoni professzor megnyitója után Litván György tartott előadást „A 
magyar forradalom - 40 év után" címmel. 
Október 30-án az Oxfordi Magyar Egyesületben Litván György előadást tartott a magyar 
forradalomról, október 31-én pedig az oxfordi egyetemen, Róbert Evans professzor sze-
mináriumán, 1956 nemzetközi összefüggéseiről. 

NÉMETORSZÁG 
1996. október 11-én Münchenben a Pax Romana Magyar Katolikus Mozgalom rendezésé-
ben Litván György „Az 1956-os forradalom 40 év távlatából" címmel tartott előadást. 
1996. október 29-én a heidelbergi Ruprecht-Karls Egyetem történelmi szemináriumán 
Alföldy Géza professzor előadást tartott a magyar forradalomról „Magyarország 1956 -
felkelés, forradalom, szabadságharc - 40 év után" címmel. 
November 4-én Berlinben a Checkpoint Charlie Múzeum rendezésében - a második 
szovjet invázióra emlékezve - kerekasztal-beszélgetést szerveztek Rainer Hildebrandt, a 
múzeum alapító igazgatója vezetésével. A beszélgetést Dalos György, a berlini Magyar 
Ház igazgatója moderálta, amelyen részt vett Prof. Melvin J. Lasky író, újságíró, az 1957-
ben Londonban kiadott A magyar forradalom c. - úgynevezett „Fehér könyv" - szerkesz-
tője, Gyenes Judith, Maiéter Pál özvegye és Hegedűs B. András. 
1996. november 10-12. között az „1953-as válság és a hidegháború Európában" címmel 
Potsdamban a potsdami Jelenkortörténeti Kutatóközpont, a Cold War International His-
tory Project, a National Security Archive és más amerikai és német tudományos szerveze-
tek rendezésében nemzetközi konferenciát tartottak. A német, amerikai, orosz, magyar, 
lengyel és brit kutatók részvételével rendezett szimpóziumon Hegedűs B. András 
- a „Sztálin halála és Kelet-Közép-Európa" c. szekcióban - „Sztálin halálának hatása Ma-
gyarországon" címmel tartott előadást, majd Litván György „Az 1953-as berlini felkelés 
történelmi jelentősége" c. kerekasztalvitán szólalt fel. 
November 10-én a hannoveri Zeneművészeti Főiskolán „1956-1996" címmel hangver-
sennyel egybekötött megemlékezést rendeztek. Bartók Béla és Ligeti György műveinek 
előadása mellett Rovatkay Lajos professzor „Pártdemagógia és zene a sztálinizmusban. -
Egy szemtanú megjegyzései az ötvenes évek Magyarországához", valamint Gosztonyi 
Péter „Az 1956-os magyar népfelkelés és a kommunizmus alkonya" címmel adott elő. 
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NORVÉGIA 
Június 13-16. között az International Oral History Association Göteborgban megrendezte 
a IX. Nemzetközi Oral History Konferenciát. Molnár Adrienne és Körösi Zsuzsanna, az 
1956-os Intézet munkatársa angol nyelvű előadást tartott „The Handing Down of Expe-
riences in Families of the Politically Condemned in Communist Hungary" címmel. 
Augusztus 17-21. között a trondheimi Norvég Műszaki és Természettudományi Egyetem 
történeti intézete „1956 és az értelmiség Kelet-Közép-Európában" címen tudományos vitát 
rendezett. Standeisky Éva „Az írók lázadása. Az írók és a politikai hatalom Magyar-
országon, 1953-1963" és Rainer M. János „Nagy Imre - a politikus és az értelmiségi útja" 
címmel tartott előadást. Brit, amerikai, lengyel és holland előadók mellett Péteri György, a 
trondheimi egyetem tanára „Az új szakasz gazdasága. Közgazdasági kutatások Magyaror-
szágon Sztálin halála után, 1953-1956" címmel tartott előadást, végezetül Peter Pastor 
(Pásztor Péter) a New Jersey-i Montclair Állami Egyetem tanára foglalta össze a konfe-
rencia tanulságait. 

OLASZORSZÁG 
Október 14-én Rómában „A vég kezdete" címen olasz, lengyel és magyar résztvevőkkel 
konferenciát rendeztek. Előadást tartott Federigo Argentieri, Litván György, Pawel 
Machcewicz, Indro Montanelli és Vásárhelyi Miklós. 
Október 17-én a bolognai egyetemen „Budapest 1956: Coure d'Europa" címen nemzet-
közi konferenciát rendeztek, ahol Rainer M. János „A szovjet döntéshozatal Magyar-
országról 1956-ban" címmel tartott előadást. 
November 8-án Milánóban a „La crepa nel muro: Ungheria 1956" c. kollokviumon ma-
gyar nyelvű előadást tartott Hegedűs B. András „1956 története - az új kutatások tükré-
ben" és Vitányi Iván „1956 a magyar történelemben" címmel. A konferenciát a milánói 
magyar főkonzulátus, Lombardia tartomány és az Ugo Spirito Alapítvány rendezte. 

OROSZORSZÁG 
Május 15-én Moszkvában, a magyar nagykövetségen Demszky Gábor budapesti főpol-
gármester látogatása alkalmával bemutatták a Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet pártel-
nökség vitái Magyarországról c. kötetet és Valentyin Alekszejev Vengrija 1956. Prorüv 
cepi [Magyarország 1956. A lánc elszakad] c. könyvét, amely az első orosz nyelvű össze-
foglaló mű a magyar forradalomról. A könyvbemutatón felszólalt Demszky Gábor, Hege-
dűs B. András és Vjacseszlav Szereda. Nanovfszky György nagykövet Göncz Árpád 
megbízásából átadta a Nagy Imre Emlékplakettet a könyv szerzője özvegyének és V. L. 
Sejnisznek, az Állami Duma képviselőjének, a könyv szerkesztőjének és kiadójának. 
Június 10-én a moszkvai magyar nagykövetség és a Magyar Kulturális Tudományos és 
Tájékoztatási Központ „Nagy Imre élete és munkássága" címen tudományos szemináriu-
mot rendezett Nagy Imre születésének 100. évfordulója alkalmából. A konferenciát Na-
novfszky György nagykövet nyitotta meg, előadást tartott Viktor Sejnisz, Kende Péter és 
Botka László országgyűlési képviselő. 
Októberben „1956 a magyar filmművészetben" címen retrospektív filmbemutatót rendez-
tek a moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központban, és bemutat-
ták Geréb Anna Titoktartók c. dokumentumfilmjét, amelyet kerekasztal-beszélgetés köve-
tett a film szereplőivel és orosz történészekkel. 
Október 23-án a Memóriái társadalmi szervezet bemutatta Valentyin Alekszejev 
„Magyarország 1956. A lánc elszakad" c. könyvét, ugyanakkor magyar dokumentumfil-
meket vetítettek. A megemlékezésen felszólalt V. L. Sejnisz, G. Javlinszkij, a Jabloko Párt 
elnöke, képviselő, V. Szereda és A. Kirov történész, valamint I. Kljápkin politológus. Ma-
gyar részről Horváth István követ, Mayer Rita tanácsos, Nagy Szabolcs sajtóattasé és Kiss 
Ilona, a Beszélő főszerkesztője. Ugyanitt a Memóriái kiállítást rendezett az 1956-os ma-
gyar forradalom miatt börtönbüntetést szenvedett volt orosz politikai foglyok dokumentá-
ciós anyagából. 
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December 17-én Nanovfszky György nagykövet részvételével a moszkvai Magyar Kultu-
rális, Tudományos és Tájékoztatási Központban sajtótájékoztatón mutatták be az 1956. 
Budapesti ősz c. orosz nyelvű tanulmánykötetet. 

ROMÁNIA 
Bukarestben a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete és a Dosarele Istoriei c. folyóirat 
közös rendezvényén bemutatták A mi forradalmunk c. dokumentumfilm rövidített változa-
tát, amelyet történészkonferencia követett, román történészek részvételével. 

SVÁJC 
A berni magyar nagykövet rendezésében április 19-én Háy Gyula-emlékestet tartottak. 
Gosztonyi Péter méltatta az írót, majd Mihályfi Imre filmjét vetítették Háy Gyuláról. 

SZLOVÁKIA 
A Szlovák Tudományos Akadémia és a Besztercebányai Bél Mátyás Egyetem „Krízisek a 
szovjet blokk országaiban 1948-1989 között" címmel konferenciát rendezett Donovaly-
ban, amelyen Tischler János „Magyarország és Lengyelország 1956-os összehasonlítása" 
és Germuska Pál „1956 a legújabb kutatások tükrében" címen tartott előadást. 
Október 22-én a pozsonyi Magyar Köztársaság Kulturális Intézetében Rainer M. János 
tartott előadást a magyar forradalomról és Nagy Imréről. Egyidejűleg fotókiállítást is ren-
deztek. 

UKRAJNA 
December 3-án a kijevi Mohila Akadémia - Nemzeti Egyetem és a kijevi magyar nagykö-
vetség „Az 1956. évi magyar forradalom és a magyar-ukrán történelmi és kulturális kap-
csolatok" címmel egynapos - fotódokumentációs kiállítással egybekötött - szimpóziumot 
rendezett, amelynek bevezető előadását Hegedűs B. András tartotta. 




