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Tények és következmények

ALABÁN PÉTER

Sulyok László: Velünk történt 2.
Tettek és következmények 1956

Négy élettörténet, négy visszaemlékezés és maga a történelem. Sulyok 
László tanár, újságíró a kommunista diktatúra és az 1956-os forradalom 
és szabadságharc korával foglalkozva jelentette meg a 2010-ben 
napvilágot látott Velünk történt folytatását, az élettörténetekbe ágyazott 
eseményeket leíró második kötetét. A szerzői kiadás ebben a részben is 
sajátos, interjúk készítése során megismert, olykor egyéni életutakban 
megjelenített, és személyesen át- és megélt történések számára adott 
teret. Ismeri és vallja a történettudományban forráskritikával kezelendő, 
érzelmektől sem mentes szubjektív „tények” előadását, azonban lokális 
szinteken sokszor az „oral history” szinte az egyetlen lehetőség a „helyi 
múlt” feltárására. Tevékenységét nagyban segítette, hogy a Magyar 
Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Nógrád megyei tagjaként, majd 
alelnökeként a segítő szervezet támogatását tudhatta maga mögött.

Az Előszóban említett, a 2013-ban kiadott könyv megjelenése idején 
még a napi politikát lekötő Biszku-per e könyvismertető írása idején sem 
vesztett aktualitásából. A felelősök és a felelősség kutatása ugyanakkor 
nem feltétlenül feladata az ismeretterjesztést célzó, utóbbi szándékot 
nyíltan hangsúlyozó alkotásnak, mégis az olvasó előtt akár ez a döntési 
lehetőség is felsejlik. „Az igazat mondd, ne csak a valódit!” – idézi József 
Attilát a szerző, utalva a rendszerváltozást követő rendszerszemlélet 
„alulról” történő megértésére, ebben az esetben a helyi események 
rekonstruálására, a végkövetkeztetések levonására a fi atalabbak előtt is.
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A 40-50 oldalas elbeszélések sorából az utolsó „lóg ki” 80 
oldalt meghaladó terjedelmével, azonban a szerkesztve közreadott 
beszélgetéseket gondozott végjegyzetek, azokon belül kiegészítések, 
magyarázatok követik, végül a Függelék az elsőként említett 
interjúalany, Pilinyi László megőrzött iratanyagából válogat, ezzel 
egyfajta forrásgyűjteményként is szolgál az érdeklődők számra.  Ezekben 
megbízólevelek, kinevezések, meghatalmazások, községi tanácsi felhívások 
(Szuha), bírósági jegyzőkönyv-részletek, ügyészségi vádiratok, sőt 
személyes dokumentumok szerepelnek, így például Pilinyi 1958-ban írt 
önéletrajza is megtalálható. Utóbbi személyes hangvétele mellett a kor 
„szellemében” íródott: ellenforradalomról beszél 1956 kapcsán, ugyanakkor 
egész mondatokban fogalmazva közérthető, adatgazdag és informatív.

Forrásait Sulyok mindvégig – gondosan kezelve – részletes, a történeti 
időszakra jellemző, leginkább a fi ataloknak és a történelemben kevésbé 
jártas érdeklődő olvasóknak szóló ismertetőkkel egészíti ki. Munkáját 
könnyítette, hogy olykor előre magnetofonnal felvett szóbeli történetet 
kapott, amelynek anyagát „csak” rendeznie kellett. Megemlítendő, hogy 
a történetek kerek egészet alkotva nem csupán 1956-tal foglalkoznak, a 
kommunista diktatúra kiépítésének időbeli periódusa ugyanúgy megjelenik 
bennük, mint például a második világháborút követő csehszlovák-magyar 
lakosságcsere-egyezmény következményei. Így kerülnek tisztázásra a 
végjegyzetekben olyan fogalmak, mint a kulák, az Egységes Parasztifjúság 
Országos Szövetsége (EPOSZ), vagy a B-listázás, illetve egyes említett, de 
mások előtt ismeretlen személyek részletesebb bemutatása, némi túlzással 
portréja (pl. Tomáš Garrigue Masaryk, Dr. Magos Béla jogtanácsos, Fehér 
Kálmán szuhai iskolaigazgató, vagy éppen Alpári Gyula munkásmozgalmi 
élharcos és író; utóbbinál verset is idéz a szerző). A száraz tények és adatok 
helyett Sulyok ezeknél szintén részletes, érthető gondolatokat közvetít, 
vagyis jegyzetei a megörökített beszélgetések szerves részét alkotják.

A Velünk történt második része alátámasztja összeállítójának egy korábbi 
nyilatkozatában megfogalmazott elveit, miszerint „a magyar népnek soha 
nem anyagi érdekű, hanem eszmei forradalmaik és szabadságharcaik 
voltak. Akár a Rákóczi-féle szabadságharcra, akár 1848-ra, vagy 1956-ra 
gondolunk, mindegyik célkitűzése a nemzet szabadságának kihívása volt.”1 
Gondolatainak alapját azonban nem az „általános” szakirodalom, sokkal 
inkább személyes tapasztalatai, a levéltári kutatások és a forradalomban 
résztvevőkkel való beszélgetések képezték. Nehéz is lenne máshonnan 
információkat szerezni a Medveshidegkútról (Studená) egykor a határ 
mellett fekvő barkó falvakba, Ceredre és Utaspusztára menekülő felvidéki 
magyarokról, vagy akár a forradalom szerepéről a salgótarjáni gyári dolgozók 
hétköznapjaiban.2 Már talán csak a korabeli felvételek hiányoznak mindezek 
illusztrálására, ám 2014 decemberében, a salgótarjáni sortűz 58. évfordulója 
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alkalmából megrendezett tárlat képei és a hasonló élettörténetek még 
inkább életre kelthették a korabeli eseményeket. Sulyok László szerint „a 
forradalom erőszakos és kegyetlen leverése után a kommunista diktatúra 
tovább élt, csak jóval körmönfontabb és alattomosabb formában. Ennek 
következtében sokkal lélekölőbb lett, és kíméletlenül lecsapott mindazokra, 
akik nyíltan szembe mertek szállni szóban vagy írásban” és – mintegy 
utalva könyvének alcímére – hozzátette: „tettről szó sem lehetett”.3

Mondhatjuk, hogy Salgótarjánban minden családban van legalább egy 
személyes  történet 1956-ról.  Nógrád megye székhelyén 1956. december 
8-án4 mintegy  4000 fő tüntetett a  Vásártéren  és a Rákóczi úton  a 
letartóztatott forradalmárok kiszabadításáért, amikor karhatalmisták és 
szovjet katonák tüzet nyitottak a békés tömegre a megyeháza tetejéről. 
A történések számos kérdőjelet hagytak maguk után:  a kutatások 
ellenére máig nincsenek pontos adatok a halálos áldozatok számáról, 
amelyet a kiállított tablók 46 és 131 fő közöttire tesznek.5 Többek halotti 
bizonyítványát a környező falvakban állították ki, sok esetben pedig  más 
halálokot tüntettek fel, hogy a tragédiát kisebbítsék, illetve a további 
megtorlástól tartó hozzátartozók kéréseit fi gyelembe véve módosították 
a halálokot. Az adatok hitelességét az említett tényezők még inkább 
kétségbe vonhatják. A vitatott kérdést a kötet második interjúja (Juhász 
Tiborral) is feszegeti: a 17. számú végjegyzet hosszas leírása a „ki lőtt 
először?” már-már örök érvényű történeti kérdésének hátterét kutatja6, 
de a forradalom leverését követő  időszakról is tudósít több helyen.

Összességében elmondható, hogy az egyik szabadságharcostól származó 
mottóval kezdődő, az áldozatok emlékének szentelt könyv – az első résszel 
együtt – kordokumentum, feldolgozásra szánt szöveggyűjtemény, s egyben 
dupla tanulmánykötet. Műfajilag a memoárok sorába is beillik, melyhez 
hasonló kiadványok az utóbbi években születtek; ilyen volt például a Horváth 
László által szerkesztett A forradalom tanúi: Budapest 1956: akik megélték 
– franciaországi emigránsok visszaemlékezései című alkotás (Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Bp., 
2014), amelynek szerzői saját  emlékeik közreadásával idézik fel a megtorlás 
során kivégzett hősöket, a nevesített és névtelen felkelőket, akiknek 
önfeláldozó helytállásáért hálával tartozik az utókor. Sulyok László kötetei 
helyi szinten vallják ezt a törekvést, amely egyben erkölcsi kötelessége is 
egy kutatónak és egy pedagógusnak egyaránt. Az akkor már megjelenő, 
mégis ismeretlen „emberarcú szocializmus” konszenzusos álma 1956-ban 
végül szertefoszlott, habár – Széky Miklós vegyészmérnök szavai alapján 
– az emberek (és a forradalmárok) fejében már megvolt.7 Maradt az 
erőszak és a „forradalom tanúinak” megörökítendő emlékezete. Ezeknek az 
„emlékezeteknek” a gyűjtése nem állhat le, feldolgozásuk és közzétételük 
a történelemtudomány számára ugyanolyan jelentőséggel bír, mint a 
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helytörténészek munkássága területén. Persze kérdezni, véleményezni 
is jól kell tudni, hogy a részletekben ne vesszünk el. Sulyok László írói 
módszere az egyéni „részigazságok” feltárásával, igényes közlésmódjával 
vállalkozott erre a feladatra, felkeltve ismételten az olvasók fi gyelmét.

(Szerzői magánkiadás, Salgótarján, 2013)
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