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BESZÁMOLÓ AZ 1956-OS INTÉZET 
1996-1997. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

1996-ban az 1956-os Intézet-Közalapítvány (és az azonos nevű akadémiai kutatóhely) a magyar 
forradalom és szabadságharc 40. évfordulójával és Nagy Imre születésének 100. évfordulójával 
kapcsolatos tudományos eredmények bemutatását tekintette fő céljának. 

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

Az Intézet 1996. június 7-én „Nagy Imre évszázada" címmel az Európa Instituttal közösen nem-
zetközi tudományos konferenciát rendezett. A konferenciát Glatz Ferenc, az MTA elnöke és 
Kosáry Domokos, az MTA korábbi elnöke nyitotta meg. Ebből az alkalomból jelent meg Rainer 
M. János Nagy Imre. Politikai életrajz. Első kötet. 1896-1953 c. könyve, amelyet Hegedűs B. 
András mutatott be. A könyv Rainer M. János sokévi kutatómunkájának eredménye és az első 
tudományos igényű monográfia, amely felöleli Nagy Imre élettörténetét, politikai és tudományos 
pályafutását első miniszterelnökségéig. A konferencián a monográfia szerzőjének „Nagy Imre és 
a szovjet kommunizmus" c. bevezetője hangzott el, a rendezvény második részében Kende Péter 
„Nagy Imre és a magyar forradalom nemzetközi kisugárzása" címmel tartott előadást. Az első 
előadáshoz magyar, a másodikhoz olasz, orosz, angol és kínai, illetve emigráns magyar kutatók 
csatlakoztak korreferátumaikkal. 

Az Intézet többévi kutató- és feldolgozó munkájának eredménye az 1956 Kézikönyve c. há-
romkötetes mű, amely a második világháború utáni magyar történelem kronológiáját tartalmazza 
a rendszerváltásig, középpontba állítva az 1956-os forradalmat. Közli a forradalom magyar és 
idegen nyelvű bibliográfiáját, a legfontosabb politikai perek jegyzékét, valamint a kivégzettek -
periratokon alapuló - életrajzát. 

A Döntés a Kremlben. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról c. szovjet forrásokon ala-
puló kiadvány, az SZKP Elnökségének 1956. évi ülésein készült feljegyzések elemzett és jegyze-
tekkel ellátott kiadása, amely első ízben enged betekintést a november 4-i szovjet beavatkozás 
előkészítésének politikai mechanizmusába, és néhány lényeges kérdésben új megvilágításba 
helyezi a szovjet és magyar döntéseket. 

Megjelent Békés Csaba Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában c. könyve, össze-
foglalva a magyar '56 fogadtatását, valamint a forradalomra adott reakciókat a nagyhatalmak 
részéről. 

Az év végén jelent meg Standeisky Éva Az írók és a hatalom, 1956-1963 c. monográfiája, 
amely a maga területén az első tudományos feldolgozás a korai Kádár-korszakról. 

A forradalom 40. évfordulójának legjelentősebb tudományos eseménye a különböző amerikai 
intézmények (National Security Archive, George Washington University, Cold War International 
History Project, Woodrow Wilson International Center for Scholars), valamint a Magyar Tudo-
mányos Akadémia és Intézetünk által rendezett nemzetközi konferencia, amely „Az 1956-os 
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forradalom a világpolitikában" címmel zajlott le szeptember 26-29. között Budapesten, az MTA 
székházában. (A konferencia szervezésében több amerikai, magyar és kanadai tudományos in-
tézmény 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. 
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 Magyarországon" címmel tartott előadást, ame-
lyet az „1956 örökségéről" szóló kerekasztal-beszélgetés követett, Vásárhelyi Miklós elnökleté-
vel, francia, olasz, ciprusi és magyar résztvevőkkel. A második témakör tárgyalása során orosz, 
magyar és amerikai kutatók a szovjet politika és a magyar válság kapcsolatáról szóltak, elsősor-
ban 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 magyar forradalom romániai és kelet-németországi hatásáról, valamint a jugo-
szláv és kínai politika szerepéről - amerikai, román, orosz, magyar és német részvétellel. 

Miután a negyedik szekcióban a konferencia meghallgatta Békés Csaba - a tanácskozás ma-
gyarországi fő szervezője - „Az 1956-os forradalom és a nagyhatalmak" c. előadását, amerikai, 
kanadai, orosz, olasz és izraeli kutatók vitatták meg a nyugati nagyhatalmak szerepét. Tartalmilag 
ehhez kapcsolódott a konferencia talán leghevesebb és legnagyobb sajtóvisszhangot kiváltott 
szekciójának vitája a Szabad Európa Rádió (SZER) 1956-os szerepéről. A SZER egykori vezetői 
és munkatársai közül többen is előadást tartottak (Paul Henze, William Griffith, Jan Nowak, 
James McCargar és Borbándi Gyula), és különböző fokon, de egyöntetűen bírálták a SZER ak-
kori politikai helyzetmegítélését és a rádióadások ebből következő negatív hatását, amelyet a 
magyar hallgatókra gyakorolt. Különös visszhangot keltett Benkő Zoltánnak - a SZER 1956 
utáni munkatársának - Wittner Mária által felolvasott hozzászólása. Az igen nagy hatású 
záróelőadást Timothy Garton Ash oxfordi professzor tartotta. 

A nemzetközi konferenciának mind Magyarországon, mind külföldön jelentős sajtó- és tömeg-
kommunikációs visszhangja volt. A tanácskozás szövegét angol nyelven, az amerikai rendező-
szervekkel közösen kívánjuk publikálni, s hamarosan elkészül a konferencián forgatott filmből 
összeállított videokazetta is. 

Az év folyamán - nem teljes körű felmérés szerint - Magyarországon húsz, külföldön tizenkét 
1956-os tárgyú dokumentumfilm készült. Az Intézet munkatársai szerkesztőként, tanácsadóként 
közreműködtek és nyilatkoztak számos magyar és külföldi dokumentumfilmben. Rainer M. János 
és Hegedűs B. András a Nagy Imre élete és halhatatlansága c. kétrészes tv-filmben, az Oral 
History Archívum munkatársai Dékány István Az én '56-om c. filmjében, Boros Géza, Intézetünk 
külső munkatársa az 1956 és az emlékmű c. filmben, Hegedűs B. András a Parancsolatlan tiszta 
szívvel c. tv-műsorban, Eörsi László a Tűzoltó utca - 1956 c. filmben működtek közre. 

Az 1956-os Intézet kezdeményezésére „1956 - 4 0 év után" sorozatcímmel az év folyamán ha-
vonta egyszer (októberben négy alkalommal), összesen 15 alkalommal a Magyar Televízió 2. 
csatornáján kerekasztal-beszélgetések folytak a 40 év előtti eseményekről. A beszélgetéseket 
Kasza László vezette, a műsorok állandó szakértője Hegedűs B. András volt. 

Tükörcserepek címmel - elsősorban közoktatási célra - a Fővárosi Oktatástechnológiai Köz-
pont kizárólag eredeti film- és fényképfelvételek alapján dokumentumfilmet készített, amely 
napról napra követi a forradalmi eseményeket. A filmet Vitéz Gábor rendezte, Hegedűs B. And-
rás és Rainer M. János szakértőként működött közre. 

Ezenkívül az Intézet számos munkatársa több alkalommal vállalt szerepet a Magyar Rádió 
1956-tal foglalkozó tudományos és ismeretterjesztő műsoraiban. 

Az Intézet - az évforduló keltette rendkívüli elvárások közt is - folytatta rendes tevékenységét. 
A könyvtár állománya 510 kötettel növekedett, az új szerzemények számítógépes feldolgozása 
naprakész. A kéziratállomány 76 egységgel, a sajtófigyelési adatbázis 2085 tétellel gyarapodott. 
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Az évfordulóra való tekintettel nagymértékben megnövekedett az Intézet dokumentációs részle-
geinek (könyvtár, videotár, iratgyűjtemény) szolgáltató tevékenysége, használata. 

Az évforduló alkalmából értékes fényképekkel gyarapodott az 1956-os Intézet archívuma. 
Erich Lessing osztrák-francia fotóművész Intézetünknek ajándékozta Magyarországon 1956 nya-
rán és őszén készített fényképeit; ugyancsak ajándékba kaptuk a svájci Vöröskereszt Magyar-
országon járt képviselőjének, Gleason egykori budapesti amerikai katonai attasénak, valamint 
R. Cooper és C. Lord, a forradalom alatt Budapesten tartózkodó angol egyetemisták fényképeit. 
Az OSZK 1956-os gyűjteménye négy tétellel gazdagodott. Az adatbank - nagyobb fejlesztési 
lehetőségek híján - folytatta az Intézet különböző dokumentációs részlegeiben összegyűjtött 
adatok rögzítését. Bibliográfiai adatbázisunk naprakész. Az Oral History Archívum 29 interjúki-
vonattal gyarapodott, a perirat-adatbázis növekménye 15 tétel. 

Elkészült az Intézet www. home page-e, amelyen jelenleg az 1956-os Intézet magyar és angol 
nyelvű bulletinje olvasható grafikailag megtervezett formában. (Címe: www.rev.iif.hu.) Megtör-
tént az 1997-ben bevezetendő hálózati operációs rendszer upgrade-je. A jelenlegi Novell 4.01.-
nek Novell 4.11. Intranetware-ra történő upgrade átalakítása lehetővé teszi majd, hogy az Intézet 
valamennyi számítógépére telepíthessük a Netscape www. böngészőt, valamint az ELLA levele-
zőprogram helyett áttérjünk a korszerűbb Windows Eudora Lightra. 

1996 végén megkezdődött az 1956 Kézikönyvére épülő multimédia CD-ROM előkészítése. 
Az Oral History Archívum gyűjteménye 1996-ban 13 - az 1995. évi Évkönyv ben közöltekhez 

képest 43 - interjúval gyarapodott. Folytatódott „Az ötvenhatosok második nemzedéke" c. kuta-
tás. A munkatársak az első eredményeket több hazai és külföldi konferencián is ismertették. 
A göteborgi nemzetközi konferenciára időzítve jelent meg az OHA 15 éves munkáját bemutató 
magyar és angol nyelvű kötet. 

Folytatódott az életútinterjúk tematikus feldolgozása, jelenleg 430 interjú tartalmi kivonatát 
lehet az adatbankból lehívni. Örvendetesen megnőtt az archívumot tudományos célra igénybe 
vevő belső és külső kutatók száma. 

Forintos György szociológus esettanulmányt írt a mátyásföldi '56-os lakótelepről az OH A-val 
szorosan együttműködve Egy lakótelep élete címmel. 

Az Intézet videokazetta-tárában - kis kivétellel - a kutatók rendelkezésére áll valamennyi, a 
magyar forradalommal és a jelenkortörténettel kapcsolatos dokumentumfilm és számos játékfilm 
is. A kutatók a filmeket az Intézetben tekinthetik meg. 

ELŐADÁSOK, TANFOLYAMOK 

Felsőoktatás 
Litván György egyetemi tanár az ELTE Szociológiai Intézetében magyar szociológiatörténeti 
kurzust vezetett. 

Hegedűs B. András egyetemi docens az ELTE Bölcsészettudományi Kara Gazdaság- és Társa-
dalomtörténeti Tanszékén előadásokat tartott „1956 - 40 év után" és „A Kádár-kor gazdasági 
reformkísérletei a hatvanas-hetvenes években" címmel, valamint szemináriumot az oral history-
kutatások módszertanáról. 

Tischler János a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézete Magyar Történeti Tanszékén 
szemináriumokat tartott az 1918 utáni magyar és közép-európai történelemből. 

Valuch Tibor a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Új- és Legújabb kori Magyar 
Történelmi Tanszékén szemináriumokat vezetett „Az 1945 utáni magyar társadalomfejlődés 
kérdéseiről", „A 19-20. századi magyar társadalom- és művelődéstörténet kérdéseiről", valamint 
az ELTE Szociológiai Intézet Történeti Szociológiai Tanszékén „A magyar társadalomfejlődés 
1945-1989 között" címmel, és előadásokat tartott „A magyar területfejlesztés és településpolitika 
története 1945-1989", illetve „Életviszonyok és értékek 1945 után" címmel. 

Körösi Zsuzsanna az ELTE Segédtudományi Tanszék levéltáros hallgatóinak „Hangdokumen-
tumok archiválása" címen szemináriumi előadás keretében mutatta be az 1956-os Intézet Oral 
History Archívumát. 

http://www.rev.iif.hu
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Nemzetközi kapcsolatok 
Az Intézet munkatársai számos európai, amerikai és afrikai országban vettek részt tudományos 
konferenciákon, tartottak előadásokat tudományos és társadalmi rendezvényeken. 

Az Amerikai Egyesült Államokban Rainer M. Jámos, Ausztriában - Eisenstadtban - Hegedűs 
B. András, Bécsben Kende Péter és Litván György, Bulgáriában Standeisky Éva, Egyiptomban, 
Észtországban és Finnországban Békés Csaba, Franciaországban (három konferencián) Hegedűs 
B. András, Kende Péter, Litván György és Tischler János, Jugoszláviában Litván György és 
Rainer M. János, Lengyelországban Gyenes Judith és Tischler János, Nagy-Britanniában 
(Londonban, Oxfordban, Cambridge-ben - négy rendezvényen) Bak M. János, Hegedűs B. And-
rás, Litván György, Németországban (három rendezvényen) Gyenes Judith, Hegedűs B. András, 
Litván György, Norvégiában Rainer M. János és Standeisky Éva, Svédországban a IX. Nemzet-
közi Oral History Konferencián Körösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne, Olaszországban (három 
rendezvényen) Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György, Rainer M. János, Oroszország-
ban (két rendezvényen) Hegedűs B. András és Kende Péter, Szlovákiában (két rendezvényen) 
Germuska Pál, Rainer M. János és Tischler János, Ukrajnában Hegedűs B. András vettek részt 
konferenciákon, tartottak előadást és képviselték az 1956-os Intézetet. 

Magyarországon a Goethe Intézet, a budapesti Francia Intézet, valamint a Lengyel Kulturális 
Intézet tudományos rendezvényeket és kiállításokat szervezett az 1956-os Intézettel együttmű-
ködve. 

A 1996. szeptemberi fentebb említett nemzetközi konferencia szervezése során mindennapos 
munkakapcsolat alakult ki a felsorolt amerikai tudományos intézetekkel és vezető munkatársaik-
kal. A sikeres konferencia után további együttműködés várható. Intézetünk képviseltette magát az 
ugyancsak a fenti amerikai intézmények által szervezett potsdami konferencián, és 1997-ben 
jelen leszünk az 1980-8l-es lengyelországi eseményekkel foglalkozó varsói konferencián is. 
1997-től részt veszünk a National Security Archive nagyszabású nemzetközi projektjében 
(Project on Opennes in Eastern Europe and the former Soviet Union), amely a poszt-sztálinista 
korszak összehasonlító vizsgálatát és a rendszerváltozás előkészítésének kutatását tűzte ki célul. 

Teresa Anderson, cambridge-i PhD-hallgató 1996 szeptembere és 1997 márciusa között tartóz-
kodott az 1956-os Intézetben. Békés Csaba szakmai irányítása mellett az 1953 és 1958 közötti 
magyar-szovjet kapcsolatok témakörét tanulmányozta. 

Az év folyamán látogatást tett az Intézetben az Orosz Föderáció budapesti nagykövetségének 
két diplomatája, Nyikita Darcsijev főtanácsos és Alekszandr Kulesov másodtitkár, Erich Kuss-
bach, az Osztrák Köztársaság nagykövete, valamint Calin Fabian, Románia budapesti nagykövet-
ségének első titkára. 

Tanfolyamok, pályázatok, viták 
Az Intézet munkatársai számos előadást tartottak tudományos konferenciákon, tudományos egye-
sületek rendezvényein, részt vettek a forradalom megünneplésével kapcsolatos események 
előkészítésében, a Nagy Imre-szobor kuratóriumának munkájában, a „Forradalmi fáklyaláng" 
felállításában, ismeretterjesztő előadásokat tartottak középiskolákban és a Rubicon c. folyóirat 
tanfolyamain, valamint közreműködtek a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1956-os 
diákpályázatának elbírálásában. 

„A Kádár-rendszer története 1962-1989" címmel - Szakolczai Attila szervezésében - elsősor-
ban középiskolai tanárok számára 12 részből álló előadás-sorozatot tartottunk 1996. február és 
május között. Az 1956-os Intézet munkatársai közül Hegedűs B. András, Kende Péter, Kozák 
Gyula, Litván György, Molnár Adrienne, Standeisky Éva, Szakolczai Attila és Tischler János, 
meghívottként pedig Kiss Gy. Csaba adott elő. 

Az Intézet az év folyamán nyolc tudományos vitát rendezett munkatársai részére. (A tudomá-
nyos vitákat Standeisky Éva szervezte.) Megvitattuk Körösi Zsuzsanna egyetemi szakdolgozatát 
(„Titokkal a lelkemben éltem"), Szakács Sándor egyetemi tanár második világháború utáni ma-
gyar gazdaság- és társadalomtörténettel foglalkozó egyetemi tankönyvtervezetének kéziratát, 
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Rainer M. János Nagy Imre-monográfiájának kéziratát, Révész Sándor Aczél György-életraj-
zának egy részletét, Szakolczai Attila és A. Varga László levéltáros, valamint Bán Péter levéltá-
ros a vidék forradalmával foglalkozó kutatási beszámolóit, Molnár Adrienne és Körösi Zsuzsanna 
beszámolóját az oral history-kutatások főbb irányzatairól, a göteborgi nemzetközi konferencián 
szerzett tapasztalataik alapján, továbbá megtekintettük és megvitattuk Geréb Anna Titoktartók c. 
dokumentumfilmjét a Kádár-kormány megalakulásáról. Ronald W. Pruessen, a torontói egyetem 
tanára „More Than One Devil: American Perceptions of Enemies and Problems in the Eisen-
hower Years" címen angol nyelvű előadást tartott május 6-án az Intézetben. 




