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 Ennek az elidegenedési tendenciának 
egyik fő momentuma az 1956-os események 
elbeszélésének problémája körül kialakult 
intézményközi konfliktus volt. A PTI már a 
forradalom előtti évben a Központi Bizottság 
intézete pozíciójába  emelkedett, 1956 utolsó 
napjaiban pedig megbízást kaptak az 1956-os 
események dokumentumainak gyűjtésére, 
1957 novemberében egy pártoktatási célú ki-
adványgyűjtemény készítésére – ez volt az ún. 
ellenforradalmi dokumentumokból 500–600 
oldalra tervezett kötet –, melynek legfonto-
sabb elemei a forradalom napjaiban elhurcolt 
Nagy Imre- és Kádár-beszédek gyűjteménye 
volt a maguk teljességében. A korszakban kis 
példányszámúra (háromezerre) tervezett kö-
tet – kifejezetten a párt- és állami funkcioná-
riusok, középvezetői káderek ideológiai kép-
zésére szolgált. 

A kiadvány azonnal ellenzést váltott ki, s 
ezért, ahogy kijött a nyomdából, bezúzták – 
az intézet vezetőségét és a kötet szerkesztőit 
pedig pártfegyelmi büntetéssel sújtotta a Po-
litikai Bizottság (PB). 

Ebben az esetben nem is a betiltás volt a 
kirívó, hanem az, hogy a PTI munkatársait 
pártfegyelmi vétségért marasztalták el. A vét-
ség mibenlétére a PB nem ad egyértelmű 
vá laszt – a végkifejlet felől nézve persze érthe-
tetlennek tűnik, hogy a PTI a forradalom 

ide jén elhangzott eredeti Nagy Imre-beszé-
deket publikált volna csupán két hónappal 
Nagy Imre kivégzése után. A kötet azonban 
a Titkárság jóváhagyásával készült – sem az 
Agitprop. Osztály, sem a kiadó nem emelt 
kifogást ellene –, fel kell tennünk a kérdést, 
miért akart akkor kihátrálni ebből a PB? Az 
intézetet jól ismerték, tudták, hogy nem ké-
pez sem „nagyimrés”, sem más frakciót a 
pártban. A tét az volt, hogy a pártról tudomá-
nyos megállapítás kerüljön a párt nyilvános-
ságába. Ez elindíthatott ideológiai vitákat, 
melyek rekonstruálják a párt állásfoglalásait, 
így visszahatnak a párt vezetőire is. Nem volt 
tehát annyira súlyos önmagában az, hogy egy 
párttörténeti intézet kiadványa ügyében a PB 
is illetékessé vált, lévén hogy súlyos politikai 
kérdésekhez is hozzászólhatott a párttörténet-
írás. Alapjáraton az intézményes cenzúra 
visszatartotta a rizikós vállalkozásokat, tehát 
a PB-vel való konfrontáció kockázatát. 1956 
után azonban nagy volt a nyomás, hogy 
növeljék az ellenforradalmi narratíva haté-
konyságát – így felvállalták kísérleti propa-
gandaanyagok előállítását is. 

 Az ellenforradalmi dokumentumkötet 
körül kialakult konfliktus fő problémája a 
kötet műfaja volt. Miként azt az ellenforradal-
mi kötet betiltása mutatja, ez nemcsak szer-
kezeti kérdés volt, hanem ténylegesen elkö-
telezettségéről kellett biztosítania az appará-
tust. Első feltétele az volt, hogy az ellenforra-
dalomról szóló tézisek megszülessenek, lénye-
gében 1956 decemberében. Ezek korábban 
fogalmazódtak meg, mint hogy a párttörté-
netírás hozzáláthatott volna a hivatásának 
megfelelő elemző munkához. Az általa felve-
tett probléma volumenét mutatja, hogy a 
kötetet kivizsgáló bizottság tagjainak Nemes 
Dezsőt, Aczél Györgyöt, Szirmai Istvánt és 
Biszku Bélát jelölték. 

Aczél György fogalmazott a legkonkré-
tabban: nincs az az előtanulmány, amellyel a 
dokumentumok tartalmát át lehetne fordí-
tani az 56-os eseményeknek abba az objektív 
értelmezésébe, amit az MSZMP megállapí-
tott. A pártvezetőknek közös volt a félelmük: 
az ellenforradalom nyilvánosságából megidé-
zett szövegek olyan erővel tükrözik az 56 
októberi–novemberi napok tapasztalati va-
lóságát, amellyel szemben az ellenforradalmi 
narratíva – mint absztrakt, elméleti konstruk-
ció – valószerűsége alulmarad. Az eredeti 
szövegek ugyanis nemcsak hogy rendelkeztek 
egymásra vonatkozó kontextussal, egy saját 
logikai renddel arról, hogy mi a valóság, de 
ezen túlmenően emlékeket idéztek fel. A párt 
eredendően tagadta azt, hogy a személyes 
élmények felől meg lehetne érteni, hogy ami 
történt, az ellenforradalom volt. Az 56 utáni 
párthatározatok azt ismételgették, hogy az 
emberek meg voltak tévesztve, tehát hogy 
amit átéltek, az nem valós, egy teljesen más 
természetű folyamatnak voltak a részesei, 
mint amit hittek. 

Szabó Éva, a dokumentumkötet szerkesz-
tője hihette, hogy a dokumentumok jó szol-
gálatot tehetnek a pártnak, mert a pártvezetés 
álláspontját elhintve éppen a személyes ta-
pasztalatok kritikáját lehet rajtuk gyakorolni. 
A PB azonban ennek a gyakorlati hasznát 
nem akarta megérteni. Lényegében csak 56 
ismétlődésének félelmén keresztül tudtak 
ennek a kötetnek az anyagára nézni. 

De még mindig ott a kérdés, hogy a 
publikálás felvetése miért vezetett pártfegyel-
mihez? Azért, mert a pártvezetés tekintélyét 
a dokumentumok ebben a párton belüli in-
tézményközi vitában is kikezdték. A PB-ta-
gok közül sokaknak ezek a dokumentumok 
visszahozták a szubjektív élményeik valósze-
rűségét, az eseményekben átélt nyomasztó 

 „…ott rohadunk a régi körben, 
s föltámadnak a holt rögeszmék – 
láthatom újra a közös ügy vesztét”

(Orbán Ottó)

„…a párt hivatalos álláspontját tükrözik a 
párttörténészek írásai… a párt történetének 
kutatása és feldolgozása talán nagyobb körül-
tekintést, politikai felelősségtudatot, hivatás-
tudatot követel mint a történettudomány 
más művelői esetében.” – mondta egy 1965. 
évi intézeti értekezleten Vass Henrik, a kora-
beli Párttörténeti Intézet (PTI) igazgatója. 

Itt Vass Henrik arra utalt, hogy a párttör-
ténészeknél a hivatalos és hatalmi reprezentá-
ció helyett sokkal inkább azt a tudást tekint-
hetjük a párttörténetírás jellegzetességének, 
amelyet annak művelői a hatalom természe-
téről tudtak a mindenkori hatalmi centrum-
hoz való közelségből fakadóan. Az MSZMP 
(Magyar Szocialista Munkáspárt) pártvezeté-
se ehhez ambivalens módon viszonyult, egy-
szerre várt el egyre magasabb színvonalú po-
litikai munkát, és tartotta távol őket, tudásu-
kat a párt működésének mechanizmusától.

 Hosszú távon az utóbbi tendencia, tehát 
az eltávolodás dominált, aminek az MSZMP 
politikai kultúrájára nézve az lett a következ-
ménye, hogy a párttagság elidegenedett a párt 
múltjától. 
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személyes tapasztalataikat. Marosán György 
a párt újraalakulásának válságos óráit emleget-
te, Münnich Ferenc pedig egyenesen azt ve-
tette a szemükre, jó, hogy nem azt akarták 
megírni, amikor ő és Kádár a kormány ne-
vében Moszkvában tárgyalt. A párt vezetők 
az emlékek felidézésével azonban bevallották, 
hogy a szubjektív tapasztalat is része 56 való-
ságának, de ennek elbeszélése politikai okok-
ból nem vállalható. Ezt ki is mondja egyéb-
ként Apró Antal: „a mindenáron igazságra 
törekvés a mi országpolitikánkat súlyosan 
sértette.” Azzal a vádaskodással rontottak a 
párttörténészekre, hogy azok a tudománynak 
akartak megfelelni a politika érdekeivel szem-
ben. Jelen esetben ez egy párttörténeti tudo-
mány volt, amely pusztán azzal, hogy hű 
maradt a dokumentumokhoz, a szembesítés 
erejével tárta fel a valóságot. A pártvezetők 
meg akarták leckéztetni őket ezért a hivatásbe-
li teljesítményért. A párt sajátos logikája sze-
rint tehát pártszerűtlenséget állapítottak meg.

Az 1956-os hivatalos narratíva első na-
gyobb történészi összegzése szintén a PTI-hez 
kötődött. Molnár János 1967-ben megjelent 
monográfiája Ellenforradalom Magyarorszá
gon 1956ban (A polgári magyarázatok bírála
ta) címmel látott napvilágot. A kiadás előtt 
Pach Zsigmond Pálnak adták ki lektorálásra. 
A szerző Magyarországon először tett kísérle-
tet az október 23. és november 4. közötti 
események tudományos igényű feldolgozásá-
ra. Publikálatlan dokumentumokat, bírósági 
jegyzőkönyveket, belügyi aktákat, visszaemlé-
kezéseket használt fel, ezért könyve marxista-
leninista szemlélete ellenére is informatívnak 
tekinthető. Mindenesetre ki sebb visszhangot 
váltott ki, mint a mindenfé le lábjegyzet nél-
kül megjelent, a Kádár-korszakban több ki-
adást (1969, 1981, 1986) is megért Ellenforrada
lom tollal és fegyverrel 1956 című Berecz János 

könyv. Az ekkoriban igen befolyásos politikus 
(MSZMP KB-tag, ideo lógiai és propaganda-
ügyekkel foglalkozó KB-titkár) munkájában 
a magyar 56 megma radt kívülről inspirált, 
rendszer elleni lázadásnak. Az 1956-os esemé-
nyeket a külső ellenség (USA vezette kapita-
lista tömb) által szervezett és a belső ellenség 
(nyilas és horthysta elemek, illetve Nagy Imre 
áruló csoportja) által végrehajtott ellenforra-
dalomként mutatja be, amelynek végső célja 
a második világháború előtti úri világ restau-
rációja, Magyarország szovjetbarát, szocialista 
rendszerének megdöntése volt.

A kommunista pártállami propaganda-
anyagok szerzője és állambiztonsági tiszt 
Hol lós Ervin könyvei (többször Lajtai Verával 
karöltve) a kádárista hivatalos verziót közve-
títették a korabeli Magyarországon. Kik vol
tak, mit akartak?, Köztársaság tér, valamint a 
Drámai napok írásába sok munkát fektettek, 
iratfeltárást végeztek egy olyan korszakban, 
amikor csak a kiválasztott keveseknek lehetett 
hozzáférésük az 56-tal kapcsolatos levéltári 
dokumentumokhoz. Bár a kötetekben fog-
laltaknak vannak igazságelemei, de az is tény, 
hogy erősen tendenciózus és rendkívül egy-
oldalú írások. Mint legtöbbet foglalkoztatott 
szerző ő fémjelzi leginkább ezt a történetírást. 

A „levéltári forradalom” után, a rendszer-
váltást követően, amikor a kutatási lehetősé-
gek hirtelen szinte teljes egészében megnyíl-
tak, a hozzáférhetőség korlátai leomlottak, az 
1956-ról szóló történeti munkák virágkorukat 
élték. Nemcsak a témában megjelent köny-
vek és tanulmányok hatalmas száma, hanem 
az azokban szereplő megközelítések sokszí-
nűsége, s nem utolsósorban a történelmi tu dat 
változása miatt is. Talán elmondható, hogy a 
diplomáciatörténeti megközelítések és a be-
szédmódon belül éppen 1956 az a terü let, ahol 
a legtöbb eredményt sikerült felmutatni. 

Az is megállapítható, hogy 56 történetírá-
sa 1989 után nem változott meg gyökeresen. 
Ennek alapvető oka az volt, hogy a történé-
szek jelentős energiáit kötötte le, hogy számos 
történeti kérdéssel abban a kontextusban 
kellett foglalkozni, amit még a Fehér Könyvek 
által megalapozott kádárista hivatalos, illetve 
az „emigrációs” vagy a „szamizdat” történet-
írás generált. Bár a források kétségkívül kü-
lönbözőek voltak: az írott forrásokhoz hozzá 
nem férés miatt az emigráns, illetve szamizdat 
szerzők többnyire szóbeli visszaemlékezések-
re építettek. (Így jött létre az Oral History 
Archívum is, hivatalosan 1985-ben.) 

Mindkét irányzat „normatív kontextus-
ban” ábrázolta 56 történetét, ami máig ható-
an komoly hatással van a történetírásra. El-
sősorban politikatörténeti feltárást, megköze-
lítést látunk – 1956 percről percre lebontott 
eseménytörténetét –, a társadalmat csak a 
munkás–paraszt–értelmiség háromosztatú 
vetületeként ábrázolták. Egyfajta társadalom-
történeti modell adaptációjára Kövér György 
tett javaslatot Losonczy Gézáról írt könyvé-
ben, amit mind a mai napig nem követett 
reflexió…

1956, úgy tűnik, nem a konszenzus terepe 
lett – hovatovább egy legkisebb közös több-
szörös is elveszni látszik napjainkban (a sza-
badságértelmezés) –, hanem az emlékezetpo-
litika csatatere. Erről a tizenkét napról könyv-
tárnyi irodalom született, mondhatjuk azt a 
történészi szakvélekedést, hogy a magyar 
történelem legjobban feldolgozott esemény-
sorozata, a holokauszt- és Trianon-kutatások 
előtt, mellett, ahol a levéltári kutatómunka 
már lassan kimerülőben van. 

1956 megítélése szempontjából fontos a 
kommunizmus és a kommunizmus társadal-
mi hatásának megítélése. Ezt jelezte, hogy 
sok 56-tal foglalkozó történész kapcsolódott 

be a „kommunizmus fekete könyve” kapcsán 
kirobbant vitába, amely erős politikai töltet-
tel is bírt.

A mártírok (hagiográfikus jellegű 56-os 
életrajzok) nevesített számontartására és rövid 
életrajzaik megírására számos történészt had-
ra fogtak. Az ötvenhatosokról szóló szinte 
minden jelentős történeti biográfia politikai 
életrajznak tekinthető. „A kivégzettek életraj-
zainak összehasonlításából és az eseménytör-
ténet helyenként percről percre bontott feti-
sizálásából nőtt ki az a háromkötetes adattár, 
amely az 1956 Kézikönyve címet kapta, s még 
sokáig kézikönyvül fog szolgálni… Az ún. 
kemény adatok annalista kigyűjtésének ered-
ménye, hogy az egész magyar történelem 
legrészletesebb krónikája az 1956-os évről szól.” 
(Horváth Sándor, 2002)

1994-ben az 56-os Intézet vitát rendezett 
Az oral history mint történeti forrás címmel, 
amelynek központi témája az interjúk „való-
ságfeltárásban” való használhatósága volt. Az 
egyik első, aki felhívta a figyelmet arra, hogy 
56 történetírásában társadalomtörténeti elve-
ket is érvényesíteni kell, Timothy Garton Ash 
volt (a szabaddá tett források által megírt 
személyes „történelmi leckék” – personal his
tory – sorozat). Ebbe az irányba mutatnak 
egyes, az 56-os Intézetben folyó munkák, ahol 
az emlékezetkutatásra és a megéléstörténetre 
is hangsúlyt fektetnek.

Az 1996 után megjelent művek jelentős 
részét az 1956-os Magyar Forradalom Törté-
netének Dokumentációs Kutatóintézete 
(1991-től önálló intézményként szerveződött, 
majd 2012-től az Országos Széchényi Könyv-
tár egyik osztályaként működik) munkatársai 
írták (Litván György, Kenedi János, Rainer 
M. János, Eörsi László, Szakolczai Attila, 
Standeisky Éva, Békés Csaba, Valuch Tibor 
stb.), továbbá Varga László, Ripp Zoltán, 
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Tóth Eszter Zsófia, Horváth Sándor, Kövér 
György foglalkoztak érdemben a korszakkal. 
M. Kiss Sándor, Kahler Frigyes, Zinner Tibor, 
Horváth Miklós könyvei, majd 2015 után a 
Nemzeti Emlékezet Bizottságban és a Veritas-
ban készült írások tesznek hozzá 56 történel-
mi emlékezetéhez.

Alapvetően ma is két felfogás él 56-tal 
kapcsolatban: az egyik felfogás képviselői – 

„nagyimrés” revizionista – 1956-ot forradalom
nak tekintik, mások – konzervatív, jobbolda-
li – szóhasználata ettől eltér, ők 1956-ra mint 
nemzeti szabadságharcra tekintenek. A rend-
szerváltás után egy ideig konszenzus volt a 

„forradalom és szabadságharc” elnevezésében, 
mára ez is szertefoszlott…

Gyáni Gábor egy árnyalatnyit eltérő fel-
fogása szerint: „klasszikus forradalomnak 
nem tekinthető 56, hiszen nem egy teljesen 
új politikai, társadalmi berendezkedést köve-
telt, hanem vissza akart állítani egy sor koráb-
bi dolgot. Ezek a múlthoz és nem a jövőhöz 
kapcsolódó célok voltak. A polgárháborúk 
viszont mindig a társadalom belső megosz-
tottságát mutatják, aminek az emlékezetre is 
megvan a hatása, az eltérő oldalon állók más-
ként élik meg az eseményeket, s ez így történt 
56 esetében is. Az egyetlen dolog, amiben kon-
szenzus volt, az az orosz birodalmi függőség 
alól való szabadulás.”

A „pesti srácok” mítosza a történetírás és 
a „nemhivatásos” emlékezők konfliktusaként 
jelent meg, és komoly hatással volt 1956 
rendszerváltást követő történetírására is. Az 
56-tal foglalkozó hivatásos történetírók foko-
zatosan eltávolodtak a mártirológiától, még 
akkor is, ha sokukat részben a mártírum ha-
tása indított el egy adott téma kutatásában. 

Ennek egyik leghangosabb konfliktusa a 
„pesti srácok”, illetve a „pöttömök forradalma” 
jeligével összefoglalható vitában jelent meg 

– s abba torkollott, hogy a történetírásban 
mítoszaikat nem találó emlékezőkre is hivat-
kozva a politika új intézeteket gründolt.

Sokan hiányolják, hogy 56 emlékezete 
nem egyesíti, hanem megosztja a politikai 
vagy tudományos közvéleményt, még akkor 
is, ha 56-ban sem egyesítette, hiszen külön-
böző törésvonalak mentén zajlott.

Ahány mondat, annyi igazság 1956-tal 
kapcsolatban, vélhetnénk, ha nem tapasztal-
nánk nap mint nap, hogy valami baj van az 
ötvenhatos hagyománnyal. 

A rendszerváltás utáni „dekádoknak” meg-
felelően – az 1986-ban Eörsi István lakásán, a 
késő Kádár-kori féllegalitásban 56-os résztve-
vőkkel folytatott beszélgetésben indult el a 
gondolkodás a forradalomról – 1996-ban a 
MTA-n egy nagy nemzetközi konferenciát 
rendeztek, 2006-ban több mint hatvan tudo-
mányos tanácskozás zajlott, 2016-ban pedig 
egy tudatos populáris imázsépítésnek lehe-
tünk szemtanúi („a pesti srácok” körüli le-
gendagyártás).

„Ha 56-ból kihazudjuk a komcsikat, a 
szocikat és köztörvényeseket, nem marad 
benne semmi. Ha 56-ból elfogadjuk a kom-
csikat, a szocikat és a köztörvényeseket, akkor 
meg kell tagadnunk a liberális demokráciát 
és törvényességet. Ha 56-ot megtagadjuk, az 
elemi szabadságvágyat tagadjuk meg. Aki 
nem akar 56-tal tisztességesen megbirkózni, 
felejtse el az egészet!” (Révész Sándor)
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