
 Ma is elŒkerülnek eddig ismeretlen 
iratok, és a rendezetlen nyilvántartá-
sok miatt szintén számtalan dokumen-
tum vár rendezésre, azaz hihetetlenül 
sok tennivaló vár a történészekre, a 
nemzeti emlékezetpolitika felelŒseire. 
Ezért fogtak össze az újonnan alakult 
történeti kutatóintézetek, köztük a 
VERITAS Intézet, valamint a Nem-
zeti Emlékezet Bizottsága, a Nemzeti 
Levéltár, a LegfŒbb Ügyészség és a 
Kúria. FŒ céljuk: a nemzeti emlé-
kezet, a történelmi tudat részévé 
tenni az 1956-os forradalom és sza-
badságharc, majd az azt követŒ kádá-
ri megtorlás valódi tényeit.

Különösen igaz mindez 1956 hatva-
nadik évfordulójának emlékévében. 
Ezért tûzte napirendre a forradalom 
és szabadságharcot követŒ kádári 
megtorlás kutatásának idŒszerû hely-
zetét a VERITAS Történetkutató 
Intézet az immár hagyományos 
VERITAS-est programjában. A Buda-
pesti Gazdasági Egyetemen 2016. 
május 3-án este 6 órakor rendezett 
vitaesten Szakály Sándor, a VERI-
TAS Intézet fŒigazgatója moderálá-
sával Földváryné Kiss Réka, a 
Nemzeti Emlékezet Bizottságának 
(NEB) elnöke és Zinner Tibor, a 
VERITAS Intézet kutatócsoport-ve-
zetŒje vette sorra: hol tart a mai 
magyar történettudomány az 1956 
utáni idŒszak kutatásában?

Földváryné Kiss Réka elmondta: 
fŒleg a vidéki megtorlás eseményeit 
kell vizsgálat alá venni, de a fŒváros-
ban történtek tüzetes újravizsgálása 
is elengedhetetlen, hogy részletgaz-
dagabb, árnyaltabb képet kapjunk. Az 
elnökasszony emlékeztetett arra, 
hogy 1956 után a magyar társadalom 
alapvetŒen a kíméletlen erŒszakot 
tapasztalta meg, ám ezt a Kádár-
rezsim minden téren beindított erŒ-
teljes propagandával igyekezett „ki-
venni a közbeszédbŒl”; a Rákosi-
érában történtek felnagyítására terel-
te a figyelmet, a forradalom esemé-
nyeit tabuvá tette, szereplŒit – zárt 
tárgyalások után – a manipulált nyil-
vánosság elŒtt köztörvényes bûnö-
zŒknek próbálta beállítani, a doku-
mentumokat pedig igyekeztek eltün-
tetni.

Földváryné kijelentette, „abból kell 
dolgoznunk, hogy tudunk a sorok kö-
zött olvasni”. Rámutatott: a sortûzpe-
reken és Biszku Béla ügyén kívül 
nem szankcionálták az elkövetŒket 
(sŒt vezetŒ civil beosztásokkal, kie-
melt nyugdíjjal jutalmazták a megtor-
lás végrehajtóit!), ezért nem követke-
zett be valódi társadalmi katarzis 
ebben a témában. A szakember sze-
rint a belsŒ nyilvántartások kuszasá-
ga vagy a temetés (?) mikéntje azt is 
mutatja, mennyire nem számított a 
megtorlásoknál az emberélet. Gya-
koriak az aktaelírások, vagy például 
az, hogy álnéven hantolták vagy ka-
parták el az áldozatot. Kérdés. kik 
nyugszanak a 301-es parcellában, hol 
alusszák örök álmukat a katonai el-
ítéltek, a deportáltak… Nemrég talál-
ták meg kilenc huszonéves áldozat 
földi maradványait, akik eddig sem-
milyen listán nem szerepeltek!

Földváryné aláhúzta: – a XX. szá-
zadban két diktatúrát is megélt társa-
dalomnak elemi kötelessége megne-
vezni a valódi bûnösöket, és termé-

szetesen az áldozatokat, akikrŒl ma 
még az sem egyértelmû, hogy kikre 
sújtottak le valójában politikai tettek 
miatt a köztörvényesként elítéltek 
közül.

A NEB elnöke kitért arra is, hogy 
mindmáig elŒkerülnek eddig ismeret-
len adatok, tények, bár e dokumentu-
mok forrásértékét (egyben a megtor-
lás idŒtartamát és mélységét) megha-
tározza az, hogy az 1956 utáni megtor-
ló gépezet mûködtetŒi, végrehajtói az 
Államvédelmi Hatóság keretén belül 
„szocializálódtak”, vagyis az 1956 
után átalakított ÁVH-n belül szerve-
zŒdtek újra, s ugyanazon módszereket 
hozták vissza, akik „a maguk szem-
pontjai” s persze a hatalom követel-
ményei szerint „gyártották” az irato-
kat is.

A késŒbbiekben egészen eltérŒ 
értékelések születtek. Mindezek miatt 
roppant nehéz a hitelesség kimuta-
tása. Földváryné úgy vélte: voltakép-
pen újra kell kezdeni, szisztematiku-
san végigvinni a kutatásokat. A fel-
tárás és a forrásérték valósághû 
megállapítása 1956 „forró témája”. 
Amint az is az, hogy meddig s hogyan 
érintette a vidéki helyi közösségeket 
a megtorlás. Hiszen az ún. konszolidá-
ció 1963-ban nem zárult le, sŒt 1966-
ban újra megkezdték a begyûjtéseket, 
pl. Békés megyei parasztemberek 
ellen koncepciós pert indítottak. Az 
utolsó ilyen, izgatás vádjával indított 
per Miskolcon zajlott 1988-ban Kris-
tály Gyula ózdi nyugdíjas ellen.

Ezek az „iratmegŒrzŒ helyek” (Sza-
kály Sándor kifejezése) mennyire 
nyitottak napjainkban? A két törté-
nész elmondta, hogy elvileg minden 
hozzáférhetŒ, kutatható. „Csak a kér-
dés, hogy mi az a minden?” – vetette 
közbe Zinner Tibor, utalván arra, 
hogy már a kádári rezsim kiszolgálói, 
majd az „elbocsátott légió” rejtett 
egységei igyekeztek eltüntetni min-
den nyomot (iratot), rendkívül rende-
zetlen a korabeli irattárolás, mérhe-
tetlenül sok anyagnak nyoma veszett, 
de tekintélyes mennyiség eltûnt 
1989–1990 fordulóján is.

Egyszóval, a dokumentumok hiánya 
miatt fontos kutatásokat nem végez-
hettek el, miközben „alapvetŒ emléke-
zetpolitikai lépések sincsenek tisztáz-
va” – hangsúlyozta Zinner Tibor. Mint 
mondta, a kíméletlen kádárista meg-
torló gépezet által már 1956. novem-
ber 4-én meghirdetett hírhedt négy 
ellenforradalmi tézis 1989-ig érvény-
ben volt. A bosszúállás azonnal bein-
dult s nem ért véget a „magyar kér-
dés” ENSZ-napirendrŒl való levétele 
végett, nemzetközi nyomásra meg-
hirdetett 1963-as ún. általános am-
nesztia után is folytatódott – más esz-
közökkel. S még a 70-es években is 
rács mögött tartottak forradalmáro-
kat, a köztörvényesítés eszközével 
élve. S még nem tisztázódott, hogy a 
megtorláshoz sorolhatók-e a forrada-
lom alatt kivégzettek, majd a Horthy-
rendszer volt adminisztrációjának és 
rendvédelmi szerveinek (honvédség, 
rendŒrség, csendŒrség stb.) tagjai 
ellen indított hajtóvadászat áldozatai 
(pl. Kristóf László, Palotás Ferenc), 
akikkel az akkori (Zinner Tibor 
szavával élve) „gazságszolgáltatás” 
éppúgy leszámolt, mint 56 hŒseivel. 
Ennek oka az (is) volt, hogy az akkori 

fogvatartottak, jogfosztottak több 
mint 80%-a munkás és paraszt szár-
mazású volt – a „munkás-paraszt 
hatalom” országában! Igaz, a munkást 
sebtében munkanélkülivé tették, s 
mint lumpenelemet jelenítették meg 
a nyilvánosság elŒtt…

A jogtörténész kiemelte: az 1990 
után hozott négy semmisségi törvény 
ellenére sem rendezŒdött megnyugta-
tóan a politikai rehabilitáció s fŒleg 
nem a kárpótlás, sŒt „Augias istállója” 
újabb sérelmekkel telt meg. A máig 
tragikus helyzetet felszámolandó 
Zinner Tibor levelet írt a Kúria elnö-
kének a „halmozottan hátrányos 
sérelmek” orvoslása érdekében, 
amire remélhetŒleg ez év október 23-
ig sor kerül.

A megtorlás jogi szereplŒirŒl a 
vitaest elŒadói arra is kitértek, hogy 
voltak olyan rendŒrök, nyomozók, 
ügyészek és bírák, akik nem vállaltak 
részt a minden emberi, jogi feltételt, 
szempontot nélkülözŒ folyamatokban. 
Zinner Tibor elmondta: most készül 
egy kötet, amely 23, különösen furcsa 
életutat tár az olvasók elé. Tíz bíró 
eleve felállt, arra hivatkozva, hogy 
szakmai múltja „polgári ügyes”, ezért 
nem kíván részt venni „visszafordít-
hatatlan következményekkel járó” 
ítélethozatalokban (BenkŒ Gyula, 
Jeszenszky Ferenc és mások, köztük 
Sárközy Endre volt igazságügy-mi-
niszterhelyettes). A régi garnitúrából 
700-at kapásból kirúgtak Nagy Imre 
idején, amikor még nem volt mi-
niszter, majd miniszterelnök, hanem 
„csak” az adminisztratív osztályt 
vezette.

Akik viszont a diktatúra szolgálatá--
ba szegŒdtek, azok hathetes politikai 
elŒképzés után kétéves gyorstalpaló 
tanfolyam révén „jogszolgáltatók” 
lettek, egymás után hozva a halálos 
vagy súlyos börtönítéleteket.

Az esten Szakály Sándor ráirányí-
totta a figyelmet arra is, hogy a 
köztörvényesítéssel fedték el 1956 
megtorlását, hogy annak élét vegyék 
valamelyest a nyugati baloldal elŒtt. 
De vajon meghasonlottak-e a megtor-
lás végrehajtói? Földváryné Kiss Ré-
ka és Zinner Tibor határozott nemmel 
válaszolt. Eléggé árulkodóak errŒl 

Biszku kijelentései…
De a társadalmi köztudatban sincs 

helyén 1956, a megtorlás. Holott ez 
ugyancsak fontos volna, hiszen 
hovatovább olyan nemzedékváltás is 
zajlik, amelyben az új korosztályok 
számára 1956, a szocializmus törté-
nete éppen olyan „történelmi tétel”, 
mint mondjuk a mohácsi vész – mu-
tatott rá a NEB elnökasszonya. 
Szakály Sándor fölvetésére, miszerint 
fŒ feladatunk a reális történelmi 
tényismeret és tudat, Zinner Tibor 
kiemelte: erre van remény, ha úgy 
tematizáljuk az emlékezetpolitikát, 

Ötvenhat a nemzeti emlékezetben
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Ausztráliában ez most 
az 59-ik szabadság-

harcos megemlékezés 
lesz.

VERITAS-est: az 1956 utáni megtorlás kutató-
munkája még rengeteg tennivalót követel

hogy az ne rögtön – mondjuk – „az 
antiszemitizmus Káin-bélyegét” 
nyomja ránk „a Washingtonig ter-
jedŒ médiában”, miközben a Gulágot 
pedig „bocsánatos bûnnek” tartjuk. 
Mert ez tarthatatlan. Már csak annak 
okán is, hogy mindez nem pusztán 
magyar, hanem közép–kelet-európai 
ügy is! Kell tehát egy minimális 
nemzeti közmegegyezés – húzta alá a 
VERITAS Intézet kutatócsoport-veze-
tŒje –, ami nem enged kettŒs mércét, 
de megköveteli a tényszerûséget, a 
tárgyilagosságot, a konszenzusos ke-
gyeletet és emlékezetet.

Stratégiai partnerségi 
megállapodás az MTVA-val
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévének megünneplésében 

való együttmûködésrŒl írt alá stratégiai partnerségi megállapodást Vaszily 
Miklós, az MTVA vezérigazgatója és Schmidt Mária, az 1956-os emlékév 
kormánybiztosa, az emlékbizottság társelnöke.

Az MTVA vezetŒje az eseményen arról beszélt: a közmédia számára kiemelt 
feladat, hogy minden platformján, azok egyedi vonásait szem elŒtt tartva, a 
történelmi visszatekintés mellett a jelenben és a jövŒben is használható 
tudást kínálva, közérthetŒen emlékezzenek meg a hat évtizeddel ezelŒtt 
történtekrŒl.

Emlékeztetett: a közmédiarendszer átalakításának részeként mind a tele-
víziós, mind a rádiós, mind az online platformon erŒteljes tartalomfejlesztés 
zajlik. Az emlékévvel kapcsolatos feladatok ellátásának fontos szerelŒje lesz 
az Œsszel, M5 néven induló oktatási és kulturális csatorna – tette hozzá.

A vezérigazgató megemlítette: az MTVA csak kivételes esetekben köt 
stratégiai partnerségi megállapodást, így e dokumentum aláírása is mutatja, 
milyen nagy jelentŒséget tulajdonítanak az emlékév méltó megünneplésének.

Schmidt Mária kijelentette: 1956 olyan közös ügy, amire méltán lehet 
büszke az egész magyar nemzet; abban pedig fontos szerep hárul a 
közmédiára, hogy az évforduló „ezúttal tényleg az egész nemzetnek közös 
ünnepe és közös büszkesége legyen”, az azzal foglalkozó tartalmak pedig 
elérjék a legszélesebb nyilvánosságot.

Ezért, tette hozzá, kiemelten számítanak arra, hogy a közmédia nem csupán 
beszámol az emlékév eseményeirŒl, de különféle más mûsorokkal, közös 
munkákkal is „segíteni fogja azt a nemzeti közösséget, amelynek olyan 
nagyon nagy szüksége van arra, hogy megélje az összetartozást, megélje azt 
a nagyszerû szabadságélményt, amiben hatvan évvel ezelŒtt a magyar 
nemzetnek része volt”.

Fontos feladatnak nevezte, hogy a diktatúra után eszmélt fiatal nemzedékek-
nek is megmutassák, milyen nagy dolog a szabadság, és mennyi áldozatot 
kellett érte hozni, ahogy azt is, hogy sokszínû mûfaji palettán keresztül a 
legszélesebb közönséggel megismertessék a hatvan éve történteket.

A cél az: „ne legyen lehetŒsége senkinek, hogy ne találkozzon ezzel a 
tartalommal” – fogalmazott, jelezve azt is: az együttmûködés kiterjed 
elkészült alkotások bemutatására, filmvetítések rendezésére, vetélkedŒkre, 
de például a szemtanúk felkutatására és a korabeli külföldi reakciók 
bemutatására is.

Diplomaták előtt ismertették 
az  Emlékév programjait

Több mint félszáz Magyarországra akkreditált nagykövet elŒtt ismertette 
az 1956-os Emlékév programjait és koncepcióját Balog Zoltán, az emberi 
erŒforrások minisztere, az 1956-os Emlékbizottság elnöke a Várkert 
Bazárban, aki a diplomatáknak tartott rendezvényen leszögezte: az egész 
magyar társadalmat szeretnék bevonni a forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulóján az ünnepi megemlékezésekbe. A miniszter elmondta, a 
magyarok büszkék lehetnek hŒseinkre, akik 1956-ban az egész világnak 
példát mutattak szabadságszeretetbŒl. A forradalom minden magyar szív-
ügye, ezért az emlékévben minden magyar polgárt szeretnének megszólítani.

A forradalom és szabadságharc kiváló példája annak, hogy a magyarok 
számára a szabadság és a függetlenség mindennél elŒbbre való – fogalmazott 
a rendezvényen Schmidt Mária, az emlékév kormánybiztosa. A kormány-
biztos arra kérte a megjelenteket, vigyék hírét a forradalomnak a nagy-
világban, kapcsolódjanak be az emlékév programjaiba. Schmidt Mária 
kiemelte, abban is kérik a nagykövetek segítségét, hogy felkutassanak 
mindenkit, aki 1956-ban bármilyen formában segítséget nyújtott a magyar 
nemzetnek.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium programcsomagját Magyar 
Levente gazdaságdiplomáciáért felelŒs államtitkár ismertette. Magyar 
aláhúzta, az Emlékévben különösen fontos szerepet szánnak a nagykövetségek 
mellett mûködŒ magyar intézeteknek: koncertekkel, emlékmûavatásokkal és 
más programokkal készülnek az ünnepi megemlékezésekre.

Prôhle Gergely nemzetközi és európai uniós ügyekért felelŒs helyettes 
államtitkár felszólalásában megköszönte a résztvevŒknek, hogy ilyen nagy 
számban megjelentek. PrŒhle hangsúlyozta, minden Magyarországon szol-
gálatot teljesítŒ diplomata részvételére, ötleteire számítanak, hiszen a közös 
megemlékezés nélkülük nem lehet teljes.                                                (MTI)


