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A heidelbergi egyetem neves ókortörténész professzora, aki tanulmányait Magyaror-
szágon végezte, s diákként maga is résztvevője volt a forradalomnak, 1996 októberé-
ben előadást tartott a német egyetem hallgatóinak a negyven év előtti magyarországi 
eseményekről, azok okairól és következményeiről, valamint történeti irodalmáról. 
Ennek az előadásnak a szövegéből nőtt ki többszörös bővítés eredményeként a jelen 
munka, amely - mint erről a továbbiakban szó lesz - igazi nyeresége a témával fog-
lalkozó, eddig sem jelentéktelen nemzetközi szakirodalomnak. Szükségességét és si-
kerét jelzi, hogy rövid időn belül második kiadása is megjelent. 

A könyvnek - különösen az előszónak és az első résznek - erőteljes személyes 
jellege is van. A szerző egyrészt saját emlékeiből indul ki az október 23-i tüntetés és 
az azt követő események leírásánál, másrészt nyilvánvalóvá teszi, hogy felfogásában 
és érzelmeiben ma is teljes mértékben azonosul a magyar forradalom és szabadság-
harc céljaival és igazságával. Ez azonban a legkevésbé sem befolyásolja objektivitását 
és munkája tudományos értékét. Ellenkezőleg, a munka a tudomány egységét pél-
dázza annak demonstrálásával, hogy az igazi tudós szakterületétől távol is jelentős 
és kifogástalan teljesítményre képes. A könyv minden részletében érvényesül ugyan-
is a tudományosság két legfőbb kritériuma: a tények, források tisztelete és a kritikai 
szellem. 

1956 ma már kiterjedt külföldi szakirodalmából Alföldy professzor munkája 
mindenekelőtt azzal emelkedik ki, hogy - amint az a szövegből és az idézett források-
ból, valamint a felhasznált szakirodalomból egyaránt kiviláglik - a szerző nem elég-
szik meg a már jó ideje ismert és sokszor idézett forrásokkal vagy az azokat helyettesí-
tő feltételezésekkel, hanem felkutatja és felhasználja a legújabban előkerült szovjet, 
magyar és nyugati kormányzati, diplomáciai, rendőrségi, levéltári, politikai, kulturális 
és egyéb forrásanyagokat. Számunkra természetesen különösen jóleső a legutóbbi 
évek hazai kutatási eredményeinek, s bennük az 1956-os Intézet kiadványainak nyo-
matékos elismerése a szerző részéről. Kétségtelen persze, hogy a szovjet pártelnökség 
vitáit és határozatait ismertető dokumentumok (az úgynevezett Malin-feljegyzések, 
illetve^ „Jelcin-dosszié" és & Döntés a Kremlben, 1956 című kötetek) figyelembevé-
tele nélkül nem lehet komolyan és konkrétan a magyar forradalom nemzetközi helyze-
téről és esélyeiről, vagy Kádár János november eleji szerepéről beszélni. Ez természe-
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tesen csupán egyetlen példa, de kevés szerzőről mondhatjuk el ilyen egyértelműen, 
hogy helyzete, nyelvismerete és áttekintő képessége révén egyforma otthonossággal 
mozog a nemzetközi és a magyar szakirodalomban. 

Alfóldy Géza munkája annyiban is ritka értéke a „külföldi" '56-os irodalomnak, 
hogy határozott kritikával kíséri és szorgalmasan gyomlálja a nemzetközi - így a né-
met és az angol nyelvű, valamint a magyar - szakirodalomban is fel-felbukkanó alap-
talan legendákat, hibás feltételezéseket és makacs tévedéseket. Hozzátehetjük, hogy a 
kritikai megjegyzések és elemzések nem szórványosan, véletlenszerűen fordulnak elő 
a könyvben: a kötet tömör tanulmányt követő második, nagyobb felét, pontosabban 
éppen kétharmadát ugyanis a szakirodalomban műfajilag egyedülálló tematikus his-
toriográfia és bibliográfia tölti ki. A szerző végighalad mintegy száz kérdésen, kezdve 
a forradalom jellegén, okain és előzményein, folytatva a fegyveres harc szakaszain és 
helyszínein, a kormányátalakításokon, a szovjet magatartáson és célokon, a nyugati 
hatalmak reakcióin, a Szabad Európa Rádió szerepén és felelősségén, az antiszemi-
tizmus jelentkezésén és az ezzel kapcsolatos vádakon, végezve a megtorlás méretein 
és irányain, a kádári ígéreteken és politikán, az utóvédharcokon, és így tovább. 

Ilyen összeállítás - ezt némi szégyenkezéssel kell be vallanunk - eddig magyarul 
sem készült, noha az is tény, hogy a szerző e munkájához hasznosíthatta intézetünk 
1956 Kézikönyvének bibliográfiai kötetét. O azonban nem pusztán felsorolást nyújt 
egy-egy témakör nemzetközi irodalmáról, hanem tartalmilag is összegzi, mit tudunk 
(és mit nem tudunk még) a kérdésről, s eközben felelős bírálattal illeti a szakirodalom 
néhány közismert termékét. így például Dávid Irving eredetileg angolul, majd néme-
tül is nagy példányszámban megjelent könyvéről (Uprising!, illetve Aufstand in Un-
gcirn) megállapítja, hogy a köztudottan szélsőjobboldali szerző a forradalmi szereplők 
származásának firtatásával, illetve a forradalmi napokban szórványosan jelentkező 
antiszemitizmus felnagyításával nem véletlenül nyerte el kutatásaihoz a Kádár-korszak-
ban a hivatalos támogatást. Irving munkáját egyébként inkább történelmi riportsoro-
zatnak, semmint összefoglaló műnek tekinti. 

Gyurkó László 1996-ban kiadott könyve esetében ismerteti az előzményeket, 
méltányolja, hogy a szerző jórészt felülvizsgálta egykori Kádár-portréjában és korábbi 
'56-os „Előtanulmányában" kifejtett nézeteit, elismeri továbbá, hogy számos részlet-
kérdésben új ismereteket és elemzéseket nyújt, de megítélése szerint az események 
egészéről Gyurkó nem ad egyértelmű összképet, arról nem is szólva, hogy a monog-
ráfia csaknem 600 oldalas terjedelméhez képest roppant kevés szó esik a forradalom 
okairól és következményeiről, valamint történelmi helyéről és értékeléséről. 

Alfoldy Géza professzor életművének e „mellékterméke" olyan munka, amely 
nem csupán a magyar forradalom nemzetközi szakirodalmának nyújt - hála a német 
nyelv széles körű ismertségének - nagyon értékes új fogódzókat, hanem számunkra, 
magyar kutatók számára is megkönnyíti és egyben kötelességünkké is teszi eddig 
megszerzett ismereteink újabb összegzését, rendszerezését, és a szükséges kutatási 
irányok kijelölését. De addig is nagyon kívánatos lenne ezt az igen hasznos könyvet 
magyarul is megjelentetni. 


