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H orthy M iklósról, a politikusról (miközben Horthyt, az em bert igen nagyra becsüli); K állay
M iklósról pedig azt tartja, hogy egy vidéki főispán szintjén próbálta korm ányozni M agyar
országot a háború alatt, s rosszallja tétova, habozó politikáját. Talán ennyi is elég annak
érzékeltetésére, hogy ezek az em lékezők szuverén egyéniségek voltak, s m indegyik a
maga szilárdnak vélt álláspontjáról ítélte m eg az ország helyzetét és jövőjét, s tette a
dolgát legjobb m eggyőződése szerint.
Az em lékiratok olvasójának bizony elfogulatlanul és nyitottan kell közelednie ezekhez
a művekhez, s felkészülnie a kifejtett gondolatok kritikai befogadására. Itt a kritikaira te 
szem a hangsúlyt, mert hiszen az egész sorozat közreadásának az a legfőbb értelm e,
hogy történelm i-politikai szem léletm ódot tanuljunk belőle, s a szerzőkkel vitázva m eg al
kossuk a m agunk szuverén változatát, amire ugyancsak nagy szüksé gü nk van az elm últ
évtizedek m indent laposra gyaluló, sivár és term éketlen ideologizálása után.
S ha egy-egy esem énysor több szem pontú, kritikai bem utatásával a tanulók é rd e klő 
dését is fel tudjuk kelteni közelm últ történelm ünk iránt (erre leginkább a szakköri és önképzőköri feldolgozás lehet alkalm as), akkor máris tettünk valam it egy új, tisztulta bb tö r
ténelem - és társadalom szem lélet kialakításáért.
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Tököl, 1956
N agy hagyom ánya van a m ag yar történelem ben a becsapatásnak, am e lyn e k
ere de te valam i ősi, m é ly hiszékenység, valam iféle turán i á to k vagy mi, hogy éppen
an na k hittü nk a legjobban, akinek nem le tt volna szabad. A z ellenségben nem es
és sp o rtsze rű ellenfelet hinni ősi privilégium unk; erre valóságos la ricsev a m últunk.
Igaz, van a felem elt sisakrostélynak Don Q uijote-i nem essége, b á r e tragikus hős
csa k b a rb á r tréfákban em líthe tő a jó za n m ach ia vellizm ussa l közös lapon.

Nem zeti hőseinknek mintha passziójuk lett volna tenyerükön szívükkel prim itív c s a p 
dákba besétálni, hogy legyen belőlük gyászos történelem . Józan ésszel nem egészen
világos, m iként keveredhetett Janus Pannonius püspökként egy esetlen össze e skü vé s
be, hogy futtában érje a halál, és a magyar jakobinusok lebukásának története is inkább
maflaság, mint gonosz elárultatás; és az is, hogy Károlyi M ihály gróf m iniszterelnököt a
trónját vesztett uralkodó Bécsbe tudta idézni, s magánál tartani, m int hajdan Török Bá
lintot a szultán, nehezen m agyarázható történet. A nem túlságosan dicső pé ld ák soro l
hatók ad infinitum. K ő A ndrás és N agy J.L a m b e rt kötetének tanulsága e tekintetben se m 
mi újjal nem szolgál.
A cím konkrét, jól ismert dátum ra utal, 1956. novem ber 3. estéjére, am ikor is - m int ez
M aiéter Pál özvegyének, G yenes Juditnak szavaiból szintén kitűnik - a m agyar ho nvé
delmi m iniszter követségbe ment egy közönséges csapattiszthez, hogy a szovjet ha dse
reg kivonulásáról tárgyaljon vele.
Azért éppen annak hadiszállásán, mert - ha rangban partner lett volna és nem lett v o l
na hadiállapot - a nem zetközi illem szerint szép lett volna, ha így cselekszik.
Nehez erre azt mondani, hogy virtus, még ha M aiéter akkori szavai szerint nem m enni
gyávaság lett volna.
Ennek a különös könyvnek a valódi értékét, és értéke m ibenlétét nehéz m egállapítani.
Témája félig-m eddig beletartozik az Oral History Archivum kutatásaiba, m ódszere pedig
fedi azét. A nnak ténye, hogy a szerzők - azaz interjúkészítők - utánajártak e kísérteties
éjszaka (és a következő reggel) szereplőinek, becsülni való riporteri nyom ozóm unka,
nem más. Az azonban, hogy szóra is bírták őket, több esetben teljesítmény, hiszen nyi
latkozott nekik Úszta G yula nyugalm azott altábornagy, a partizánszövetség egykori v e 
zetője is, aki a forradalom m ásodik napján, M oszkvában értesült a hazai esem ényekről.
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Ú szta ez ideig m élyen hallgatott arról, amit tudott. Az ő szerepének fontos vonatkozásai
vannak, állításai pedig m egm érhetők a róla szóló állítások tükrében is.
E tekintetben a m unka az egyetlen lehetséges korrekt m ódszer szerint készült: m in
denki, aki hajlandó volt névvel vagy név nélkül nyilatkozni, elm ondta, am it elm ondott, c e n 
zúrá zta és hitelesítette a m aga nyilatkozatát, majd szövege bekerült szépen a többieké
közé. A szerzők tisztességgel nem foglalhattak állást, de ez nem is lehetett céljuk. Az
ig a zsá g - legalábbis részben - kihám ozható a nyilatkozatokból, mint ahogyan elég tis z 
tán kitűnik, ki és miben hazudott.
A dott a szöveg, a figyelm es olvasó sok m indent m egtudhat belőle.
Z avarba csak az ejt, hogy az ellenőrizhetően korrekt H e rsiczky Lajos táb orno k nevét
e könyv Hersickinek írja. Nem tudni, miért, mint ahogyan az olvasó által nyilván nem e l
lenőrizhető adatokban e szerint lehetséges más tévesztés is. Kő András szem élyes köz
lése szerint Hersiczky járt el U sztánál az interjúkészítők tám ogatására.
A m egkérdezettek között egyébként honvédek, tisztek, volt ávósok is szerepelnek ezúttal szem besített állításaikkal. Az igazság tehát elég rendesen kihám ozható, ha nem
is első olvasásra. Különösen érdekes ezért Fomin ezredesnek (ma hadtörténész), a volt
tolm á csna k szavait a róla m ondottakkal összevetni, és tudni arról, hogy nyilatkozóként
két évvel ezelőtt nem tudott m ár magyarul, de a m agyar televízió m ásodik világháborúról
azóta készült vitam űsorában izgalm ában m agyarul szólt hozzá, és csak a vitavezető Horvát János „po russzki, pozsalujszta” m egism ételt kérésére váltott vissza orosz nyelvre,
hogy a több nem zetiségű társaság váltott szinkrontolm ácsait ne zavarja össze. Érdekes
összevetni S zéles R óbert állításait is a kötet elejének szövegével. Széles, e m ajdnem
elfelejtett szereplő, a k irő l előszeretettel feledkezik m eg a túlélők többsége, ritka szem ély:
őt vissza en ged ték az oroszok. Akár ugyanezzel vethetők össze az E rdei F erencről m o n 
dottak. A dicső utóéletűvé lett politikust valam iért nem szerette az őt ism erők egy része.
Ennek okáról is m egtudhat valam ennyit az olvasó, hiszen m indennek van elégséges oka,
és Erdei történ etese n tagja volt a M aiéter vezette küldöttségnek (erről nem volt szokás
beszélni), ám a világon sem m i bántódása nem esett. Ezzel szem ben valam iért sértve
érezte m agát.
Külön em lítendő a kötetet záró, eleddig látókörön kívül hagyott esem énysorozat, a Juta
dom b körüli lövöldözés több szem szögből bem utatott története. A m egrendítő pillanat,
am ikor véletle nül m ajdnem kiszabadították a felkelők az elfogott küldöttséget. Az 1956.
novem ber 4-i rövid ütközetről részben civil és fegyvertelen szem tanúk is beszám oltak;
néhányuk névtelenül. M ég egy-két esztendeje is féltek a tudás következm ényeitől.
K ő András - Nagy J. Lambert: Tököl 1956, Publica, Budapest, é.n.
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O lv a s á s és m agyarság innen és túl
A recenzens figyelm ezteti az olvasót, hogy egy nagyon fontos könyvről ír. Elfogultan,
ugyanis a szerzők egykori kollégái és m ég m indig barátai. Ezt kom penzálva elhatározta,
hogy az álobjektivitást feladva a kisebbik rosszat választja: kihegyezi piros ceruzáját.
A Közép-E urópa Intézet Hungari Extra Hungáriám sorozatában m egjelenő könyv c í
m éből „M agyar olvasáskultúra határon innen és túl” az olvasás, első m ondatából „vizs
gálat tárgyává teh essük a nem zeti kultúrához való kötődés, a nem zeti azonosságtudat
aktuális állapotát” az identitás tűnik az olvasáskutatók által felvállalt szociológiai viz s g á 
lódás füg gő változójának. Az olvasó m indvégig bizonytalan marad, ugyanis a négy ta 
nulm ány szerzői közül G ereben F erenc az olvasói és m űbefogadói arculat, az értékrend
és az identitás összefüggéseit vizsgálja, Nagy Attila az olvasási kultúra és a nem zeti azo
nosságtudat, L ő rin cz Ju d it a pedagógusjelöltek gyerm ekkori és aktuális olvasm ányainak
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