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Folyóiratunk 2006. téli száma a fentihez
hasonló címmel összeállítást közölt az
1956-os magyar forradalomról 2006-ban
megjelent történeti érdekû munkákról és
az évforduló alkalmából rendezett tudo-
mányos konferenciákról. A 2006. novem-
ber közepén lezárt lista 1102 könyv és 57
konferencia leírását tartalmazta. Jeleztük,
hogy a bibliográfiát ki fogjuk egészíteni, és
azt a BUKSZ honlapján közzé fogjuk tenni.

Fél évvel ezelôtt úgy gondoltuk, „a
2006-ban megjelent 1956-os könyvek
száma bizonyosan meg fogja haladni a
120-at, feltehetôen a 130-at is”. A való-
ság alaposan rácáfolt az elôrejelzésre. Mi-
közben a budapesti könyvesboltokban az
56-os könyvek kínálata mára jól érzékel-
hetôen megcsappant (elôzô összeállítá-
sunk alapvetôen a könyvesbolti kínálat
alapján készült), a könyvtárakba beérkez-
tek azok a könyvek, amelyeket különbözô
okokból csak szûk körben vagy egyálta-
lán nem terjesztettek. A látogató az Or-
szágos Széchényi Könyvtárnak a 2007.
évi Ünnepi Könyvhéten, a Ráday utcai
„Kocsiszínben” rendezett kitûnô kiállításán
100 olyan könyvet láthatott, amelyet a
rendezôk „a 2006-ban megjelent közel
300 darab 56-os témájú könyvbôl” vá-
lasztottak ki. Munkánk során az 56-os te-
matikát kezdettôl fogva részben szûkeb-
ben, részben másként értelmeztük, ugyan-
akkor olyan könyvekkel is számoltunk,
amelyek még nem érkeztek be a nemzeti
könyvtárba. Összeállításunk ily módon,
néhány idén megjelent könyvvel együtt,
280 tételt tartalmaz, azaz a már korábbi
összeállításban szereplôkön felül csak-
nem 170 új elemet hoz. 

Válogatási szempontjainkat korábbi
összeállításunkban ismertettük, ezen csak
csekély mértékben változtattunk: 1. az itt-
hon és külföldön magyar nyelven, 2. itt-
hon idegen nyelven, illetve 3. a külföldön,
idegen nyelven, de a magyar kulturális
kormányzat közremûködésével kiadott,
történeti érdekû, önállóan megjelent mun-
kákat (könyveket) szerepeltetjük, a
BUKSZ „Fontos könyvek” rovatából is-
mert csoportosításban. Az összeállítás-
ban a következô könyvek leírása szerepel: 

• segédletek; 
• írásos és szóbeli visszaemlékezések,

naplók; 
• dokumentum- és forrásközlések, for-

ráskiadványok, szöveg- és szemel-
vénygyûjtemények, antológiák; 

• képdokumentum- (a forradalom és a
megtorlás korában keletkezett fényké-
peket, illetve képzômûvészeti alkotáso-
kat tartalmazó) kiadványok; 

• feldolgozások: esszék; monográfiák,
több- és egyszerzôs tanulmánykötetek;
ismeretterjesztô vagy helytörténeti jelle-
gû kiadványok. 

A szépirodalmi mûvek közül kizárólag
az egykorú alkotásokat, illetve az azokat
tartalmazó gyûjteményeket vettük figye-
lembe, néhány kivételtôl eltekintve mellôz-
tük a kiállítási kalauzokat és vezetôket; le-
mondtunk a folyóiratok 56-os külön-
számainak áttekintésérôl is. Nem szere-
peltetjük az évforduló alkalmából kiadott
elektronikus kiadványokat sem. Mint a ko-
rábbi változatban, most sem törekedtünk
extenzív teljességre – ezért néhány kevés-
bé jelentôs kiadványt elhagytunk –, de ter-
mészetesen jóval szélesebb körbôl merí-
tettünk, mint az a „Fontos könyvek” eseté-
ben megszokott. Elôzô összeállításunkban
indokoltuk, miért korlátoztuk az annotálást
a legszükségesebbekre; az azóta megje-
lent kiadványok esetében azonban – te-
kintettel arra, hogy többségükkel a közön-
ség könyvesboltban csak ritkán találkoz-
hatott – bôvebb annotációt alkalmaztunk. 

Hogy az évfordulós könyvtermésnek
(amely még most sem tekinthetô lezárt-
nak) mi volt a hozadéka, annak megállapí-
tása a jelenkor-történeti kutatás feladata
lesz. E helyütt csak a megjelent könyvek
rendkívül nagy számát emeljük ki: 1989
folyamán, körülbelül fél év alatt (Csicskó
Mária: Bibliográfia a magyar 1956-tal fog-
lalkozó könyvekrôl. BUKSZ, 1989. 1.
szám) harmincnégy könyv jelent meg
1956-ról, a forradalom 40. évfordulóján
(1996/1997-ben, az OSZK online kataló-
gusa alapján) mintegy 65, míg a fél évszá-
zados évforduló alkalmából, tizenkét vagy
inkább tíz hónap alatt mintegy 280 törté-
neti érdekû könyv hagyta el a nyomdákat.
Ha ehhez hozzávesszük, hogy Dorkó Sza-
bolcs dokumentációjából kiindulva (Politi-
katörténeti Intézet Könyvtára) folyóiratok-
ban, hetilapokban legalább 300 tanul-
mány, esszé, visszaemlékezés látott nap-
világot, továbbá hogy a 2006. november
közepéig önállóan megjelent (elôzô össze-
állításunkban felsorolt) munkák összterje-
delme Gellériné Lázár Márta számítása
szerint 17 510 oldal, azaz elolvasásuk leg-
alább 36 napot igényelne (Múltunk, 2007.
1. szám, 223. old.) – nos, akkor világossá
válik, miért gondoljuk, hogy az értékelés –
pusztán a magyar nyelvû irodalom, szak-
irodalom, illetve a magyar nyelven megje-
lent tudományos eredmények értékelése
is – hosszabb idôt igényel. 

Korábbi összeállításunkhoz hasonlóan,
a könyveket követôen felsoroljuk az 1956-
tal foglalkozó legfontosabb tudományos
konferenciákat, amelyeket 1. itthon, 2.
külföldön, a külhoni magyar intézetek ál-
tal, általában a befogadó ország kor-
mányzatával, tudományos intézményeivel,
civil szervezeteivel együttmûködve vagy
pedig 3. ugyancsak külföldön, immár a
magyar kulturális kormányzattól teljesen
függetlenül, de fontos vagy jellegzetesnek
ítélt magyarországi és magyar részvétel
mellett rendeztek – pontosabban azokat,
amelyekrôl tudomást is szereztünk.
Összeállításunknak ez a második része
csak csekély mértékben, hét tétellel bô-
vült, azaz összesen hatvannégy konferen-
cia legfontosabb adatait tartalmazza.

Az anyaggyûjtést 2007. június 1-jén zártuk le. 
Az összeállítás elérhetô honlapunkon: 
http://buksz.c3.hu/web/072/1956.pdf
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