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A forradalom képei visszaemlékezések tükrében

Hatvan év távlatából az események gyakran más hangsúlyt kapnak, mint az előző évtizedek-
ben. Főleg azután, hogy nem sokkal az eseményeket követően volt olyan időszak, amikor 
erővel más színben tüntették fel a történteket, s az abban résztvevőket a legkeményebb bün-
tetésben (börtönnel, gyakran pedig halállal sújtva) részesítették. Szomorú tényként kell tudo-
másul venni, hogy 1956 és a forradalomhoz vezető események több évtizeden keresztül nem 
a dicsőség fényében ragyogtak. A szovjetrendszer ellen felkelt országban a reménykeltő, 
hősies napokat ismét a megtorlások, a résztvevők üldözése, bebörtönzése és sokak kivégzése 
követte. Közel 250 ezer ember elmenekült, a határokon túl építette fel életét.

A második világháborút elveszítő Magyarországon 1947 után – a megszálló szovjet 
hadsereg védelme alatt – bevezették a proletárdiktatúrát, új szocialista államot építettek 
fel szovjet módszerekkel: államosítással, kis egzisztenciák szétverésével, kitelepítések-
kel, a régi államapparátus tagjainak megalázásával, az egyházak üldözésével, számos 
pap bebörtönzésével, és még sorolhatnánk. Szó szerint is szétverték a falvakat: a „bur-
zsoázia” által hátrahagyott épített és egyéb javak lerombolásával, a természeti gaz-
dálkodás lepusztításával, a falvakra ráerőltetett termelőszövetkezetek szervezésével, 
gyorsított iparosításokkal, olyan iparágak megszervezésével, amelyeknek nem voltak 
hazai hagyományai, feltételei. Az 1950-es évek nyomora, rémuralma Sztálin halála 
után valamit enyhült, de senki nem hitt a beígért változásokban. A változtatás igénye a 
többi szocialista országban is érzékelhető volt, a Német Demokratikus Köztársaságban 
még 1953-ban voltak fegyveres összeütközések, 1956-ban pedig Poznańban – igaz 24 
óra alatt levert – felkelés robbant ki, de itt nem nyugodott meg a szovjetellenes han-
gulat, amiért 1956 nyarán Moszkva a lengyel kommunista vezetésben kívánt változ-
tatásokat. Éppen a lengyelek melletti állásfoglalás vitte az utcára a budapesti egyete-
meket, velük együtt a különböző életkorú emberekből álló ellenzéket, ami felkelésbe, 
fegyveres harcokba ment át. Nemcsak a főváros, hanem a vidék is megmozdult, a 
hatalom – átvitt értelemben – sarokba szorult: látszattárgyalásokba bocsátkozott, meg-
ígért mindent, miközben a szovjet hadsereg magyarországi főparancsnokságától kért 
segítséget. Ebben a helyzetben valóban remény csillant a társadalom által követelt 
változtatások kivívására, az utcai harcokban a felkelők – az államhatalmi egységek 
mellett – elsősorban szovjet katonákkal szemben harcoltak. A függetlenség reménye 
tizenegy napig tartott, mert november 4-én hajnalban szovjet csapatok rontottak a 
fővárosra, a tankok elfoglalták a stratégiai szempontból fontos pontokat, annak el-
lenére, hogy az előző napon, Tökölön a magyar kormány képviselőivel tárgyalások 
folytak a szovjet hadsereg kivonásáról. A kormány – Nagy Imre miniszterelnökkel 
– a jugoszláv követségre menekült, a hatalmat a Kádár János vezette kormány vette 
birtokba. A megtorlás iszonyú lett: fegyveres utcai harcban ezrek vesztették életü-
ket, a sebesültek száma meghaladta a több tízezret. Megkezdődött a forradalomban 
és a fegyveres összecsapásban résztvevők letartóztatása, az első halálos ítéletek már 
karácsony előtt megszülettek. Az ügynökök jelentései szerint ezreket tartóztattak le, 
aki tehette, elmenekült Ausztria, később Jugoszlávia irányába. Majd negyedmillióan 
kerestek külföldön menedéket, az országot elhagyók szétszóródtak az egész földkerek-
ségen. Jelentős veszteség érte az értelmiséget, nemcsak egyetemisták menekültek el, de 
orvosok, tanárok, műszaki értelmiségiek mellett szakmunkások, egész családok vágtak 
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neki a határároknak, s gyarapították a haza határain túlra került magyarok – közel négy-
öt milliós – számát. Többségük ma is magyarnak tartja magát, büszkék származásukra, 
rendelkeznek az „óhaza” iránti érdeklődéssel.

„Az én forradalmam. Visszaemlékezések – 1956” című kötet bevezetőjében ez áll: 
„Magyarország jövőjét a polgárok írják, de vajon kik lesznek ezek a polgárok? Hogyan 
fognak gondolkodni, kik fogják tanítani őket, miként fognak emlékezni közös múltunk-
ra? […] Bizonyos vagyok abban, hogy a mai fiatalokban, illetve az utánuk következő 
nemzedékek tagjaiban előbb-utóbb feltámad az érdeklődés a gyökereik, családjuk és 
Magyarország történelme iránt. Jelen kötet ezért még azok számára is értékes olvasmány 
lehet, akik nem honfitársaink, mindössze szeretik a kultúránkat, akik Magyarország 
barátai, vagy éppen a tudománynak az elbeszélt történelem iránt érdeklődő emberei.”

A könyv 47 visszaemlékezést tartalmaz, olyanoktól, akik kortársai a magyar forra-
dalomnak. Köztük vannak, akik itthon maradtak, vállalták az esetleges megkülönböz-
tetést, többük más országban találták meg boldogulásukat, építették fel új életüket. Az 
utóbbiakban egy a közös: nem feledték a magyar forradalmat, távol a hazától is ápolják 
emlékét és magyarságukat. Mindegyik írásban közös október 23-a erős emléke, az utcai 
harcok szörnyűsége, avagy a menekülés nehézségei, de az írások bepillantást engednek 
a hazától távoli élet sokszínűségébe is. Bár természetesen nem minden szerző él a hatá-
rokon túl (például Vizi E. Szilveszter, Martonyi János), a kötet nemcsak az emlékek új-
bóli felidézése, de egy olyan könyv, ami a külföldön élő magyar származású fiataloknak 
adhat fontos alapot az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc megismeréséhez.

„Hatvan esztendő távlatából már nyugodtan töprenghetünk a forradalomról, [ám] 
1956 még mindig elég közel van ahhoz, hogy felismerjük: vannak a történelemben olyan 
események, amelyeket nem csupán az eszünkkel kell mérlegelnünk, hanem személyes  
módon is megérintenek. Jelen kötet a történtek szemtanúinak visszaemlékezéseit gyűj-
ti egybe: olyan emberekét, akik még köztünk élnek, így fel tudják idézni a múltat, és 
az ifjabb nemzedék szívébe vésni, hogy legyenek büszkék arra, amit anyáik és apáik 
véghezvittek. A kötetben szereplő írások a Magyarország Barátai Közösség tagjai által 
lejegyzett személyes történetek. A szerzők saját, illetve szüleik, valamint általuk 
ismert és tisztelt személyek visszaemlékezéseit osztják meg azzal a céllal, hogy 
emléket állítsanak az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak” – írja bevezetőjében 
Vizi E. Szilveszter, az MTA volt elnöke.

(Az én forradalmam. Visszaemlékezések – 1956. Budapest, 2016, Magyarország Barátai 
Közösség, 224 p.)


