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ÖTVENHAT – HATVANÖT

Számmisztikusok tollára (is) való összefüggés: jelent-e valamit ez a fordított számpáros a mai Magyarországon? 
Jelenthet-e fordulatot a 2021-es emlékezés? Az idő folyásával egyre kevesebben vannak azok, akik tevékeny 
résztvevői voltak a 20. századi magyar történelem e mélységekbe taszító ám mégis felemelő, csodálatos 
eseménysorának. Azok, akik egy kitüntetett pillanatban fegyvert fogtak hazájuk szabadságáért; akik részt 
vettek valamely munkástanács, nemzeti bizottság vagy a nemzetőrség tevékenységében; akik nem adták fel 
a harcot a második szovjet bevonulás után sem. Azok, akiknek – ahogy a közülünk most eltávozott Regéczy-
Nagy László sokszor emlegette – a „kis börtön” (fizikai fogság) vagy a „nagy börtön” (a megszállt haza bármely 
pontja), esetleg az emigráció kenyere jutott. És egyre kevesebben vannak azok is, akik a Kádár-korszak véres, 
majd borongós, mindent relativizáló világában is megőrizték Magyarország valós, ’56-ban meglátott arcát, 
hogy azt a rendszerváltástól egyre szélesebb körben bemutathassák.

Az 1956 és 2021 közötti időszak felezőpontján 1988–89-et találjuk. Azokat az éveket, amikor a forradalom 
emléke és helyenként szelleme kiszabadult az illegalitásból. Amikor – ahogy folyóiratunkban közölt tanulmá-
nyában Jónás Róbert fogalmaz – „1956 narratívái – az egymást kizáró tisztán ellenforradalom és forradalom 
– párhuzamosan léteztek egymás mellett”. Bár a több mint három évtizedig kötelező megjelenés, az „ellen-
forradalom” eltűnt a hivatalos narratívák közül, a forradalom megítélése azóta sem egységes. A különböző 
történelemképek egymás mellett élése demokráciában persze természetes – Göncz Árpád egykori ’56-os 
elítélt, későbbi köztársasági elnök megfogalmazása, miszerint „’56 annyiféle volt, ahány résztvevője, sőt, 
ahány ellenfele…”, túlzásnak tekinthető. 1956 alapvonalai – a nemzeti szuverenitásért, Magyarország függet-
lenségéért, a szovjet gyarmatosítás és kommunista helytartóik zsarnoksága ellen folyó harc – tisztán állnak 
előttünk.

Jelen számunkkal – ahogy a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) egyéb, hatvan-
ötödik évfordulójára készült kiadványaival – elsősorban tisztelegni kíván azok előtt, akik egy kitüntetett pilla-
natban a barikád jó oldalán álltak. Egyben a magunk szerény eszközeivel szeretnénk hozzájárulni ahhoz a 
folyamathoz, melynek végén 1956 ősze elfoglalja helyét a magyar történelem magaslatán.  
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