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Szokolay domokos Bank Barbara: Sopron 1956. Sopron 
város eseményei a forradalom és sza-
badságharc alatt. Sopron, 2017. 364. p.

Jelzők és a kommunizmus álvalósága

Sopront gyakran közhely szerűen ismert, de annál emelkedettebb jelzőkkel szokás illetni 
írásban és szóban egyaránt. Szépsége és hűsége, s mindezekből fakadó büszkesége az első, 
ami eszébe jut a legtöbb magyarnak. Mindezzel szemben 1945 után nemcsak a történe-
lem, hanem a nyelvezet – akkor még újnak számító – formálói is galádul bántak a várossal 
és annak emlékezetével, igénybe véve a marxista történetírás segéderőit is. Az újságok 
hasábjain és a történelemkönyvek lapjain az 1921-es népszavazás kulcsszereplői „reakci-
ósokká”, a felkelők, rongyos gárdisták „terroristákká” és „fasisztákká” lettek átminősítve. 
1945-ben a Szabad Nép egyszerűen a „volksbundisták fészkének” nevezte Sopront. A hű-
ség városa az árulók és kollaboránsok városává, a nyilasok „fővárosává” vált. 

A Szabad Nép volt az is, amelyik az 1945. június 19-én megjelent, Veszélyes tünetek 
című vezércikkében kiemelten foglalkozott a keresztény és nemzeti elköteleződéssel bíró 
soproni „reakciósokkal” és politikusokkal. A cikk írójának jellemzése szerint más társa-
ikkal ellentétben ők „nem ilyen csendesek. Ők már szervezetten, »harcosan« lépnek fel.” 
Ugyancsak a Szabad Nép adott hírt arról, hogy 1948. június 9-én Sopronban „néhány 
száz” katolikus diák és asszony tüntetett az iskolák államosítása ellen. A rendszerint „kle-
rikális”, vagy „fekete reakciónak” nevezett ellenség fellépésére két napon belül választ kel-
lett adni. Ellentüntetést szerveztek és a cikk szerint tizenötezer „dolgozót” mozgósítottak. 
Biztos, ami biztos. Mi több, a szónokok között szerepeltették az addigra megtört Kisgaz-
dapárt és a társutas Nemzeti Parasztpárt helyi képviselőit is. A sikeres tiltakozó tüntetés 
fényes győzelemnek is tűnhetne, mégis mintha a kommunista térnyerés hívei megijedtek 
volna. A demonstrációra ugyanis az igazán nehézsúlyúnak számító kommunista, Nógrádi 
Sándor érkezett erősítésül, aki meglehetősen nagy veszélyt látott a lesajnált soproni ka-
tolikus diákokban, nőkben és a „gyáván megbújó értelmi szerzőkben.” A ’19-es vöröska-
tona, a kijevi partizániskola és a híressé magasztalt szovjet partizáncsoport parancsnoka 
(majd 1949–1956 között a néphadsereg politikai főcsoportfőnöke) nyilvánvalóvá tette, 
hogy a kormány „a soproni tüntetést is a nép hatalma elleni fasiszta támadásnak minősíti és 
keményen meg is torolja. (…) A kormány nevében kijelenthetem, hogy a népi demokráciának 
elég ereje van ahhoz, hogy letörje az ilyen kísérleteket…” Mielőtt bárki félreérthette volna, 
rögtön igyekezett fenyegetéseinek élét tompítani azzal, hogy hozzátette: „itt Sopronban 
sem a gyermekeket vonjuk felelősségre, hanem az értelmi szerzőket.” Továbbá azt is fejtegette, 
hogy Pócspetri esete és az oktatás kérdései körül kialakult helyzetben „a demokratikus 
kormány békét akar.” 

A nyilvánvaló ellentmondások könnyen megfértek ebben a sajátos „Szabad Nép-
valóságban” és hamarosan a totális diktatúra kiépülésével csak egyetlen engedélyezett 
„valóságot” (álvalóságot) hangoztattak a kommunista párt és a sajtó megyei leképeződé-
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sei. Ez volt az a „valóság”, amelyhez kötelezővé vált hozzáigazítani vagy hozzáhazudni az 
igazi, átélt valóságot, a mindennapokat, a munka eredményét, az emberi viszonyokat, a 
véleményeket, a hanglejtéseket és gesztikulációkat. Végső soron az álvalóság alávalóságot 
szült és követelt meg, amire 1956-ban mondott nemet a magyar társadalom és Sopron 
városa. Illyés Gyula zsarnokságról szóló „egy mondatát” ráadásul egy olyan városban 
kellett hosszú éveken keresztül megélni, amelyet nem szűnő gyanakvással szemléltek a 
múltja, identitása és határ menti elhelyezkedése miatt. 

A „Szabad Nép-valóság” lebontása – Sopron 1956

Ezen a ponton veszi fel a fonalat Bank Barbarának, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjá-
nak Sopron 1956. Sopron város eseményei a forradalom és szabadságharc alatt című könyve, 
amely a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárának 
gondozásában jelent meg, melyet az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évforduló-
jára létrehozott emlékbizottság támogatott. 
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Bank Barbara a történész eszközeivel és forrásközpontú szemléletével igyekszik le-
bontani az évtizedeken keresztül épített „Szabad Nép-valóságot” és feltárni azt, ami fel-
tárható a valós eseményekből. Sopron 1956-os történetét megtisztítja az 1945 és 1990 
között formált nyelvezettől és jelzőitől, ugyanakkor nem állít helyébe újakat, hanem a 
lehető legnagyobb hitelességre törekedve bemutatja az eseményeket, összefüggéseket, 
részleteket és iratokat. Jobb annyit állítani, amennyit tudunk, mint többet mondani eset-
leg alaptalanul. Az olvasottak lecsapódása és megemésztése ezért elsősorban az olvasón 
múlik, aki átszűri magán a szöveget és kialakítja benyomását, viszonyulását a szöveghez 
és a tárgyalt eseményekhez.

Ennek megfelelően a könyv egyszerre ötvözi a történeti munka, a forráskiadvány 
és a kézikönyv tulajdonságait. Tartalmaz egy jelentős terjedelmű tanulmányt, egy 180 
oldalt felölelő, értékes dokumentumválogatást, a forradalom utáni megtorlás érintett-
jeinek adattárát és életrajzait, illetve egy fényképválogatást. A tanulmány alapját Bank 
Barbarának és Tóth Imrének, a Soproni Múzeum igazgatójának közösen írt munkája ké-
pezi, amely a Soproni Szemlében jelent meg 2006-ban Az 1956-os forradalom Sopronban 
címmel. Az újra gondolt és alapkutatásokkal kiegészített írás ráadásul így is „csak” egy 
következő lépcsőfokot jelent a történet felszínre hozásában. Bank Barbara jegyzi meg láb-
jegyzeteiben, hogy különböző munkástanácsok irányában még folytatható a kutatás és az 
iratfeltárás. Mivel némelyik üzem vagy vállalat munkástanácsainak csak az összetételét 
ismerjük jelenleg, remélhetőleg a jövőben is várható, hogy újabb eredmények születnek, 
és még a mostaninál is teljesebb kép rajzolódik ki Sopron 1956-os történetének fontos 
tényezőjéről. 

A soproni srácok

A szerző bevezetőjében röviden felidézi a Sopront érintő jelentős változásokat, melyek 
szerint 1950-ben az első tanácstörvény (1950. évi I. tv.) bevezetésével a várost megfosz-
tották megyeszékhelyi rangjától és törvényhatósági jogától, ennek nyomán pedig meg-
szüntették a Sopronmegyei Hírlapot. A kormányzat szándékát tükrözi az is, hogy ötéves 
terv és az iparosítási hullám alig-alig kívánta a várost és környékét érinteni. Bár az erőlte-
tett iparosítás elmaradása szerencsés fordulatnak is tekinthető a városkép megmaradása 
szempontjából, az okát valójában a közeli határ jelentette, melynek közelében kockázatos 
lett volna komoly nehézipari komplexumot létesíteni. A földrajzi elhelyezkedés ezúttal 
nem jelentett sem előnyt, sem különlegességet, ekkor még turisztikai oázist sem – az éle-
tet döntően egyetlen tény határozta meg, mégpedig az, hogy Sopron a vasfüggöny keleti 
oldalán feküdt.

Bank Barbara szinte óráról órára, napról napra mutatja be a fiatalok, a hadkiegészítő 
parancsnokság, a munkástanácsok és a pártbizottság szereplőinek izgatott, néhol kusza 
cselekedeteit. Az 1956-os forradalom soproni eseményeit is a fiatalok indították el, mint 
Budapesten és Szegeden, így az Erdőmérnöki Főiskola és a Bánya- és Földmérőmérnöki 
Kar hallgatóinak helye is mellettük van az emlékezetben. (Érdekfeszítő kérdés, de sajnos 
nem tudjuk, hogy közülük hányan lehettek ott diákként a Nógrádi Sándor által „fasiszta 
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támadásnak” minősített 1948-as tüntetésen.) Minden esetre a kommunista ifjúsági szer-
vezettel szemben alternatívát jelentő Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége 
(MEFESZ) megalakításával, az 1956. október 22-én tartott diákparlament és a követke-
ző napok követeléseivel egyértelművé vált, hogy a „soproni srácok” nem kérnek a dikta-
túrából. 

Az október 23-tól Budapestről érkező hírekre rögtön reagáltak Sopronban is. Még 
aznap megmozdulást tartottak, melynek során kifejezték szolidaritásukat a Poznań felé: 
„Együtt a lengyelekkel” – üzente a transzparens. A készülődő változások komolyságát je-
lezte, hogy szimbolikus események egész sora indult meg a nemzeti lobogók kifüggeszté-
sétől kezdve a történelmi emlékművek megkoszorúzásáig. (Nem reprezentatív és csupán 
laikus megfigyelés, de általában a jelképes aktusokkal járó érzelmi katarzist követően már 
nehezen van visszaút.) Megjegyzendő, hogy ebből az időszakból izgalmas képanyag talál-
ható a kötet függelékében, melyek közt szerepelnek röplap kivágatok, a Nemzeti Tanács 
és a MEFESZ felhívásai is. Így saját szemünkkel láthatjuk, hol járt, mit olvashatott, mi-
lyen papirosokat adhatott kézről-kézre akkoriban az utca embere.

A város irányításáért felelősséget érző két „forradalmi” szervezet között egyébként 
akadtak súrlódások, hatásköri nézeteltérések. A közrend fenntartásában egyre jelentő-
sebb szerepet játszó MEFESZ és a pártbizottság, illetve a rendőrség közötti kapcsolat 
is napról napra változott a forradalom eseményeinek hatására. A karhatalom és a párt-
vezetés szerepe és tekintélye egyre inkább leértékelődött. Október 26-ára az indulatok 
kezdtek elszabadulni, a fiatalok sem tudták minden esetben biztosítani a rendet. Azonban 
nagy kérdés, hogy egyáltalán érdemes lett volna-e megakadályozni, hogy Várkerületen 
végre ledöntsék az 1945-ben felállított szovjet emlékművet? Hiszen jelképesen ez jelen-
tette a totális diktatúra összeomlását!

Az eseménytörténetben több elgondolkodtató momentum is van. Az egyik közülük 
október 27-éhez köthető, amikor a „néphatalom” védelmezőinek, az ÁVH ekkor már buj-
káló tagjainak keresésére indult „a nép”. A MEFESZ vezetése ekkor nagy higgadtságról ta-
núságot téve, rendkívül humánus döntést hozott. A vérengzés és az atrocitások elkerülése 
végett lefegyverezték az államvédelmi tiszteket, akiket október 28-án, az ÁVH feloszlatá-
sát követően a rendőrség védőőrizetbe vett. Így nekik sem eshetett bántódásuk. Ez nem 
volt egyedi eset 1956-ban. Ezeket a döntéseket a forradalom tisztasága és emberiessége 
mellett szokás emlegetni. Mégis felmerülhet, hogy nem volt-e hiba a felelősségre vonás 
vagy a népharag elől ily módon egérutat adni azoknak, akik a kommunista diktatúra bru-
tális terrorszervezetének tagjai voltak? Különösen annak fényében, hogy a volt ÁVH-sok 
közül utóbb számosan kivették részüket az 1956-ot követő kíméletlen megtorlásokból. 
A régi vasseprű érzéketlen volt emberiességi kérdésekre. Nem így a forradalom. Bank 
Barbara idézi és foglalja össze soproni karok állásfoglalását „népünk szabadságharcának 
szent ügyében”. A dokumentumban a szovjet csapatok azonnali kivonását, az ÁVH meg-
szüntetését, a vérontás megakadályozását és az emberi szabadságjogok biztosítását és a de-
mokratikus rend kereteinek megteremtését követelték. Az elítéltek rehabilitálása mellett 
pedig a politikai és gazdasági perek felülvizsgálatát és a legfelső pártvezetés felelősségre 
vonását tartották leginkább elengedhetetlennek. Programjuk tehát egy teljes körű és fe-
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lelősséggel levezényelt rendszerváltás vízióját tartalmazta. A párhuzamosan futó, mégis 
egybekapcsolódó történetek szálai azonban október 28. majd pedig november 4. után 
újabb és újabb fordulatot vettek. 

A munkástanácsok ellenállása

Számos korábban ismeretlen adatot vonultat fel a könyvnek azon része, amelyben a kü-
lönböző forradalmi tanácsok és a legfontosabb munkástanácsok tényanyagát külön-kü-
lön foglalta össze a szerző. Az 1956. december 11-12-én lezajlott sztrájk és a nagyobb 
üzemek, mint a Fésűsfonalgyár, Ruhagyár, Pamutipar, SOTEX, Selyemipar és a többi 
vállalat munkástanácsainak története egyaránt rávilágít arra, hogy a forradalom nem ért 
véget november 4-ével. A 48 órás sztrájk az egész megyére kiterjedt és szinte az összes 
soproni vállalat, ipari üzem és gyár csatlakozott hozzá. Több mint egy hónappal a szovjet 
hadsereg ismételt és végezetes beavatkozása után még erős jelét adta Sopron és a „dolgo-
zók” társadalma az ellenállási szándékának. Azonban nemsokára kiderült, ahogy Bank 
fogalmaz: „a munkástanácsoknak ez volt az utolsó nagy megmozdulása a városban, el-
vesztették érdekérvényesítő erejüket és szerepüket. A megtorlás és a hatalom felszámolta 
és/vagy felszámoltatta a számára inkább a forradalomhoz kapcsolódó szervezeteket.” 

Nyilvánvaló volt tehát, hogy a munkástanácsok tevékenysége helyenként rövidebb, 
máshol az országban pedig igen hosszú ideig komoly kihívást jelentett a Kádár János ál-
tal vezetett „munkás-paraszt” hatalom számára. Ezért sem hanyagolható el annak a 86 
személynek a története, akiket 1957-ben a Belügyminisztérium Győr-Sopron megyei 
Rendőrfőkapitányság Politikai Nyomozó Osztálya tartott nyilván „ellenforradalmi tevé-
kenység” miatt. A szerző figyelmeztet: „ez nem azt jelentette, hogy »csak« ezen embe-
rek ellen indult eljárás, illetve azt sem jelentette, hogy mindegyikőjüket elítélték, vagy 
közbiztonsági őrizet alá helyezték volna. Mind a megye és a város területéről is nagyon 
sokan a határátlépést választották és nem tértek vissza az országba.” Sokan, akik hazájuk 
elhagyására kényszerültek, hosszú időre tiltó névjegyzékre kerültek, ami azzal járt, hogy 
később még csak látogatóba sem térhettek vissza Magyarországra. A tanulmányban rög-
zített eseményeket Bank Barbara elsősorban az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltárának (ÁBTL), a Hadtörténelmi Levéltárnak (HL) és a Magyar Nemzeti Levéltár 
(MNL) országos és soproni részlegeinek az iratanyagaiból tudta rekonstruálni.

A történeti munka után a dokumentumválogatás és az adattár ugyanakkor nemcsak 
kiegészítő jellegű, hanem ha lehet, még mélyebb betekintést enged az eseményekbe, ne-
vekkel, jegyzőkönyvekkel és a megtorlás során keletkezett peres iratokkal. A kötet a for-
rások közelhozásával a hitelességet erősíti. Vaskos, gazdag, de nem feltétlenül könnyű ol-
vasmány, melynek a külleme is méltó a témához, s a kötet értékeiből a néhány elhallgatha-
tatlan szerkesztési hiba sem von le semmit. Sokkal fontosabb, hogy a könyv megmutatja, 
hogy Sopron a „Szabad Nép-valóság”, a pártsajtó állításaival szemben a hűség városa volt 
1956-ban is, és hű maradt a magyar nemzet önrendelkezési vágyához. Láthatjuk, hogy 
hat évtizedes távlatból is kitartó történészi munkára és alapkutatásokra van szükség az 
egyébként nyilvánvaló valóság „helyreállításához”, mélyebb megismeréséhez.


