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„Beleszerettem a történelembe” 
Interjú Vidnyánszky Istvánnal* 

Vidnyánszky István ukrán történész professzor 1951. március 27-én született Ungváron, 
Kárpátalján. Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ukrajna Története Intézet (UNTA 
UTI), azon belül az Ukrajna Nemzetközi Kapcsolatai és Külpolitika Története Osztály ve-
zetője, az UNTA levelező tagja. Ukrajnában és külföldön egyaránt elismert történész, aki 
idén márciusban töltötte be a 70. életévét. Tudományos teljesítményéért, valamint életpá-
lyájának elismerése gyanánt eddig számos rangos cím és díj odaítélésében részesült. Tagja 
számos tudományos és szakmai tanácsnak, illetve szervezetnek, többek között ő a Ma-
gyar–Ukrán Történész Vegyes Bizottság, valamint a Szlovák–Ukrán Vegyes Bizottság uk-
rán tagozatának elnöke, illetve alelnöke. Ezenfelül számos tudományos folyóirat szerkesz-
tőbizottságának tagja Ukrajnában, Szlovákiában, Csehországban és Bulgáriában. 

Tudományos érdeklődésének és kutatásainak köre roppant sokoldalú: Közép- és Kelet-
Európa modernkori és jelenkori története és a két világháború közötti időszak története – 
különös tekintettel Csehszlovákiára. Ugyanakkor írásainak meghatározó része az ukrán 
politika- és diplomáciatörténetet vizsgálja, különös tekintettel az ország függetlenedését 
követő időszakra. De bőven találhat az olvasó írásokat az ukrán emigrációra és Kárpátalja 
történetére vonatkozóan is. Ez utóbbival kapcsolatban például idén jelent meg Mikola Ve-
hessel társszerzőségben egy újabb monográfiája „Avgusztin Volosin és Kárpát-Ukrajna az 
ukrán államépítés történetében” címmel. (Віднянський, С. В. – Вегеш, М. М.: Августин 
Волошин і Карпатська Україна в історії українського державотворення. Київ: Інсти-
тут історії України, 2021. – 372 с.)  

 

Professzor úr, Önről mint kárpátaljai származású személyről eleve feltételezni lehet, hogy 
többnemzetiségű családi háttérre tekint vissza. Mondana erről néhány szót?  

Valóban, világszemléletem formálódására, különösképp az egyetemes történelem iránti ra-
jongásomra jelentősen – ha nem döntően – családi neveltetésem és környezetem volt hatás-
sal. Ungváron születtem, egy nemzetiségi tekintetben heterogén, kárpátaljai értelmiségi csa-
lád gyermekeként. Születésemtől kezdve a szülőföld iránti szeretetre, egyszerűnek nemigen 
mondható múltja tiszteletére, valamint szorgos és nemzetiségileg sokszínű lakossága érté-
kelésére neveltek. Apám sokgyermekes szlovák–magyar, míg édesanyám ukrán–magyar 
családból származott. Ebből adódóan odahaza mi többnyire magyarul beszéltünk, ezt tartom 
anyanyelvemnek is. Számos közeli és távoli rokonom közül, akikből sokan tanári pályát vá-
lasztottak maguknak, mindenki jól ismerte a történelmet, illetve több nyelven beszélt. 
Mindez nagyban befolyásolta a tudás iránti vágyamat, kiváltképp a történelmet illetően. Az 
érettségit követően nagyrészt emiatt döntöttem úgy, hogy az Ungvári (akkor még) Állami 
Egyetem Történelem Karára felvételizzem. De nem én voltam az egyedüli történész növen-
dék a családunkban. Ikertestvérem, László ugyancsak az említett egyetem történelem karán 

 
 *  Vidnyánszky Istvánnal elektronikus levélben sikerült interjút készítenünk, előzetesen elküldött kér-

déseinkre írásban válaszolt ukrán nyelven. 
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végezte el tanulmányait. Az egyetemi éveket követően ő a Kárpátaljai Helytörténeti Múzeum 
vezetőjeként dolgozott. Munkája során sok, többek között magyar nyelvű múzeumi kirándu-
lást is szervezett a látogatók számára. De az egyik fiam is a történettudományi karon végzett. 
Úgy tűnik, nálunk ez már némileg apáról fiúra szálló hagyomány lett. 

Pedagógus szülei példája valószínűleg meghatározó szerepet játszott az Ön későbbi pálya-
választásában. Ezenkívül még ki (vagy mi) befolyásolta leginkább azt, hogy történész létre 
adja fejét?  

Szüleim és rokonaim mellett az Ungvári Egyetem Történettudományi Karán folytatott tanul-
mányaim, az ott eltöltött évek jelentős hatással voltak a jövőbeli tudós-történész szakma ki-
választására. Hallgatói éveim során, 1968–1973 folyamán az egyetemen híres ukrán törté-
nészek sokaságától volt lehetőségem tanulni: E. Balaguri,1 I. Grancsak,2 K. Hurnyitszky,3 M. 
Lelekacs,4 G. Pavlenko,5 M. Tyvodar,6 M. Trojan,7 V. Khudanycs,8 I. Shulha,9 J. Váradi-

 
 1 Eduard Balahuri (Huszt, 1931 – Ungvár, 2004) – kárpátaljai régész, történész, egyetemi tanár. Je-

lentős szerepe volt több kárpátaljai régészeti lelőhely feltárásában. Fő kutatási területe a bronzkor 
volt. Doktori disszertációját a Felső-Tisza-vidék lakónak bronzkori története címmel írta és védte 
meg (1983). 

 2 Ivan Hrancsak (Újdávidháza, 1927 – Ungvár, 2000) – kárpátaljai történész, egyetemi tanár, a Nem-
zetközi Szláv Tudományos Akadémia akadémikusa (1998-tól). Fő kutatási témái Csehszlovákia és 
Magyarország, valamint Kárpátalja jelenkori történelmét érintették. 

 3 Kazimir Hurnyitszky (Sarovecska, 1924 – Ungvár, 2019) – ukrán történész, orientológus, egyetemi 
oktató. A második világháború résztvevője (1941-ben sorozták be, 1948-ban szerelt le). Fő kutatási 
témakörét Agatangel Krimszky orientológus életének és munkásságának feldolgozása jelentette.  

 4 Mikola Lelekacs (Kereknye, 1909 – Ungvár, 1975) – kárpátaljai tudós-történész, levéltáros, peda-
gógus, Kárpátalja ukránofil irányultságú közéleti és kulturális-oktatási személyisége. Tudományos 
tevékenysége elsősorban Kárpátalja történetének kutatásához köthető.   

 5 Hrihorij Pavlenko (Novyj Myr [Kijevi terület], 1936 – Ungvár, 2001) – ukrán történész, egyetemi 
tanár. Tudományos érdeklődésének fő köre: Németország története és kultúrája, elsősorban a né-
met szociáldemokraták története a 19. század utolsó harmadában – a 20. század elején, az orosz–
ukrán–német társadalmi-politikai, kulturális és tudományos kapcsolatok ugyanebben a periódus-
ban. Munkásságában nagy hangsúlyt fektetett a történetmódszertan és történetelmélet kérdéseire, 
valamint Kárpátalja történetére is. 

 6 Mihajlo Tyvodar (Bedőháza, 1936 – Ungvár, 2017) – kárpátaljai tudós-etnológus, egyetemi tanár. 
Főbb munkái közé tartozik a mindmostanáig legteljesebb Kárpátalja etnográfiája (2011), valamint 
az Etnológia (három kiadása: 1998., 2004., 2010.) című monográfia. 

 7 Mihajlo Trojan (Felsőremete, 1923 – Munkács, 1987) – kárpátaljai történész, egyetemi tanár. Főbb 
tudományos érdeklődési területe: Magyarország története 1917–1919 között, valamint Kárpátalja 
története és helytörténete. 

 8 Vaszil Khudanycs (Beregkisfalud, 1922 – Ungvár, 2006) – történész, politológus, egyetemi tanár. 
Kelet-Közép-Európa 1918–1919 közötti történetének kutatója (kiemelt figyelmet szentelt a szlová-
kok történetének). További tudományos érdeklődési köre: a szovjet–magyar együttműködés törté-
nete 1945–1965 között (1973-ban e témából védte meg nagydoktori értekezését), valamint Kárpát-
alja története – kiváltképp 1938–1944 között. 

 9 Ilja Sulha (Verescsaki [Cserkaszi terület], 1921 – Vinnyica, 1993) – ukrán történész, egyetem tanár. 
1954–1972 között az Ungvári Állami Egyetemen oktatott. Főbb kutatási területe Ukrajna (idővel 
külön Kárpátalja) 18. századi társadalmi‒gazdasági története. Az ő nevéhez köthető az 1932–1933-
es ukrán éhínség (Holodomor) kutatása Vinnyica és Podólia területén. 



Határainkon túl „Beleszerettem a történelembe” 

134 

Sternberg10 és mások. Tartalmas és érdekes előadásaik, valamint tudományos tevékenysé-
gük nyomán a kezdetektől fogva elbűvöltek és véglegesen a történelem rabjává tettek.  

Ösztönzésüknek köszönhettem, hogy a Hallgatói Tudományos Társaság11 aktív tagja let-
tem, s meglátásom szerint érdekes témákat választottam kutatásaimhoz: a modern olimpiai 
játékok újjáéledésétől Petőfi Sándornak az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadság-
harcban, valamint Kárpátalja történetében betöltött szerepéig. Ezeknek a személyeknek a 
segítségével különféle versenyek és hallgatói olimpiák többszörös győztese lehettem, első tu-
dományos-ismeretterjesztő írásaimat Magyarország, Csehszlovákia és Kárpátalja történel-
méből publikálhattam a helyi sajtóban. Ez sokat számított. Az utolsó szót a történész szakma 
mellett ugyanakkor az „Alekszandr Duhnovics12 történeti koncepciójának kialakítása” című, 
akkori mércékkel mérve eredeti és újító hatású diplomamunkám sikeres védése jelentette. 
Ez utóbbi élénk vitát is kiváltott az Állami Vizsgabizottság tagjai között, s végül meghatározta 
a jövőt, a tudományhoz vezető utat. 

Az 1970-es évek első felétől egyre szorosabb kapcsolatban áll az Ukrán Nemzeti Tudomá-
nyos Akadémia Ukrajna Története Intézetével. Elmondaná, miképp került Ön az Intézetbe? 
Hogyan befolyásolta ez tudományos érdeklődési körének változását és a tapasztalatszer-
zést? 

Érdekes, ugyanakkor elég összetett kérdés, melyre röviden nem lehet válaszolni. Miután el-
végeztem az egyetemet, tanárom és témavezetőm, Ivan Hrancsak professzor ajánlásával 
1973 őszén Kijevbe érkeztem, ahol sikeres felvételit tettem az Ukrán Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének aspirantúrájába. Attól kezdve egész alkotó életem elválaszt-
hatatlanul összekapcsolódik Ukrajnának ezen vezető tudományos történeti intézményével, 
ahol időközben diplomás hallgatóból a történelemtudomány doktora, professzor, az Ukrán 
Nemzeti Tudományos Akadémia levelező tagja és az intézet egyik jelentős osztályának a ve-
zetője lettem. 

Köztudott, hogy a Szovjetunió tudományos állami intézményei – a kelet-közép-európai13 
országokhoz hasonlóan, ahol a második világháborút követően szovjet mintára és „testvéri 

 
 10 Váradi-Sternberg János (Születési neve: Sternberg Jákob. Nagyvárad [Románia], 1924 – Budapest, 

1992) – kárpátaljai történész, hungarológus, egyetemi tanár. Egyik fő kutatási témája a Rákóczi-
szabadságharc volt. Tudományos érdeklődési körébe tartozott ugyanakkor a magyar–orosz–ukrán 
újkori kapcsolatok mélyreható kutatása is. Ez utóbbin belül nagy figyelmet szentelt az orosz‒magyar 
és ukrán‒magyar irodalmi és kulturális kapcsolatoknak a 18–19. század első felében, illetve a kár-
pátaljai helytörténetnek is. 

 11 A Hallgatói Tudományos Társaság (ukránul: Студентське наукове товариство) – önkéntes 
hallgatói egyesület, amelyet felsőoktatási intézményekben szerveznek a hallgatók kutatási munkába 
történő vonzása és integrálódásuk elősegítése érdekében. 

 12 Alekszandr (Sándor) Duhnovics (Topolyán [Zemplén vm.], 1803 – Eperjes, 1865) – ruszin szárma-
zású kárpátaljai görögkatolikus pap, költő, író, a ruszin himnusz szövegének szerzője. Politikai né-
zeteit tekintve moszkvofil. Középiskolai tanulmányait Ungváron és Kassán, teológiai tanulmányait 
pedig Ungváron végezte. 1829-ben szentelték pappá. 1838‒1841 között az ungvári szentszék jegy-
zője. 1843-tól kanonok Eperjesen. 1847–1848-ban jelen volt a pozsonyi országgyűlésen. 1859-ben 
saját könyvtárát a krasznibródi (Zemplén vármegye) bazilita kolostornak adományozta, hogy min-
den olvasni vágyó ember hozzájuthasson a könyvekhez. 1862-ben a szegény sorsú ruszin diákokat 
támogató Keresztelő Szent János Társaság megszervezésében segédkezett. Fontos szerepet játszott 
a ruszin (nemzeti) öntudat felébresztésében. Történelmi, jogi, pedagógiai munkák, valamint tan-
könyvek és imakönyvek szerzője. 

 13 Ukránul a Közép-Kelet-Európa alakot használják, amit azonban minden esetben átírtunk a Magyar-
országon elfogadott Kelet-Közép-Európa formára. (A szerkesztő megjegyzése.) 
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segítséggel” totalitárius rendszereket alakítottak ki – az uralkodó kommunista ideológia szó-
vivői és eszközei is voltak egyben. Ez alól nem volt kivétel az Ukrán SZSZK Tudományos 
Akadémiája Történettudományi Intézetének Szocialista Országok Története és Nemzetközi 
Kapcsolatok Osztálya sem, melynek akkoriban Irina Melnyikova,14 az Akadémia levelező 
tagja volt a vezetője; az ő irányítása alatt kezdhettem el kutatómunkámat. 

Ennek az osztálynak kiemelt feladata volt „tanulmányozni a szocializmus világrendszer-
ének kialakulási és fejlődési törvényeit, a külföldi szocialista országok történetét és közös 
tapasztalataikat az új élet építésében, az új, szocialista nemzetközi kapcsolatok kialakításá-
ban és javításában”. Ez az, amit figyelembe kellett venni a tudósoknak, amikor meghatároz-
ták kutatási témájukat és tudományos-kutatási terveiket. Ukrajna esetében ennek a proble-
matikának az aktualitása a tagköztársaság határmenti elhelyezkedéséből, az európai orszá-
gok úgynevezett „szocialista táborának” többségével való közvetlen szomszédságából adó-
dott. De a világháború utáni időszak kapcsolatainak történelmi hagyományából, valamint a 
széles körű nemzetközi kapcsolatok és együttműködés kialakításából és fejlesztéséből szár-
mazó okokat is meg kell említeni.  

Ezért úgy alakult, hogy az Osztrák‒Magyar Monarchia 19. századi történetének az Ung-
vári Egyetemen megkezdett kutatását nem folytathattam. A Tudományos Bizottság nyoma-
tékosan javasolta, hogy aktuálisabb kérdések kutatásának szenteljek figyelmet, kiváltképp a 
„szocialista tábor” olyan országainak, mint Magyarország és Csehszlovákia – annál is inkább, 
mert mindkét ország nyelvét jól értettem. Végeredményben kutatásaimat az 1968-as prágai 
tavasz eseményeinek Csehszlovákia, valamint Közép- és Kelet-Európa történetére gyakorolt 
hatására összpontosítottam. A csehszlovákiai és moszkvai közgyűjteményekben végzett ku-
tatómunka eredményeként 1977-ben sikeresen megvédtem „A szakszervezeti mozgalom 
konszolidálódása Csehszlovákiában, 1969–1975” című kandidátusi értekezésemet.15 Két év-
vel védésemet követően megjelent első önálló monográfiám is ebben a témában, mely az 
Ukrán SZSZK Tudományos Akadémiájának kitüntetését, továbbá a Fiatal Tudósok és Társa-
dalomtudományi Szakemberek Össz-szövetségi Versenyének díját is elnyerte (1981). 

Idővel bővítettem kutatásaim tematikáját. Elkezdtem mélyfúrásokat végezni az akkori 
szocialista blokk országai között létesített testvérmegyei és testvérvárosi együttműködések 
területén. Ezenkívül Kelet-Közép-Európa példáján kutattam a társadalmi egyesületek nem-
zetközi kapcsolatokban betöltött szerepét, a KGST-országok gazdasági integrálódásának sa-
játosságait és Ukrajna nemzetközi kapcsolatait. Aktívan kivettem a részem az „Ukrán Szovjet 
Enciklopédia”, „Kijev története”, „Donbasz munkásainak története”, „Az Ukrán SZSZK his-
toriográfiájának története” és egyéb művek megírásában. 

Az említett kiadványok módszertani alapja – mint ahogy az általában véve igaz, sőt kö-
telező volt a szovjet történettudományban – a marxista történetírás kánonja volt, minden 
ebből következő közhellyel együtt. Ugyanakkor, ha kellő kritikával vagyunk a hasonló művek 
iránt, és figyelmen kívül hagyjuk ezeket az akkoriban minden tudományos kutatásban elen-
gedhetetlen konzekvenciákat, s figyelmünket csupán a szerzők hipotéziseire, érveléseire és 
levont következtetéseire fordítjuk, akkor ebben a megvilágításban egész egyértelműen nyo-
mon követhető az újításra való törekvés az ukrán történészek számos művében. Így például 

 
 14 Irina Melnyikova (Mena [Csernyigovi terület], 1918 – Kijev, 2010) – ukrán történész, egyetemi ta-

nár, az Ukrán SZSZK Tudományos Akadémiájának, később az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadé-
mia munkatársa (1957-től), osztályvezetője. Fő kutatási témája az európai országok – kiváltképp 
Csehszlovákia – és a nemzetközi kapcsolatok 20. századi történelme volt. 

 15 Vidnyánszky Istvánnak azon műveit, illetve szerkesztett köteteit, amelyeket a beszélgetésben meg-
említ, az interjút követő válogatott bibliográfia tartalmazza. 
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az 1970‒1980-as években az intézet munkatársai által végzett kutatások elemezték először a 
szovjet történetírásban a szovjet tagköztársaságok szerepét a Szovjetuniónak a szocialista 
országokkal folytatott sokoldalú együttműködésében. Ezt természetesen Ukrajna példáján 
keresztül tették, széles körben bemutatva eredményeiket. A szovjet–lengyel, szovjet–bolgár, 
szovjet–magyar, szovjet–csehszlovák és szovjet–keletnémet kapcsolatok történetéről szóló 
monográfiáinkban egyaránt jól tükröződött Ukrajna helye ezen kapcsolatokon belül. Emel-
lett akkori kiadványaink megalapozták a külpolitika olyan fontos, ma pedig különösen rele-
váns eszközeinek, mint az ún. népi vagy nyilvános diplomácia (people’s diplomacy, public 
diplomacy), a kulturális diplomácia tanulmányozását. 

Az ún. szocialista nemzetközi kapcsolatok történetéről jelentős mennyiségű tényanyagot 
tartalmaznak az intézeti munkatársaink által készített történelmi krónikák is, melyekben a 
Szovjetunió és számos szocialista ország közötti „barátság és együttműködés fejlesztésének 
legfontosabb eseményeiről” esik szó. Ide sorolhatjuk a szovjet–lengyel, szovjet–magyar, 
szovjet–bolgár, szovjet–csehszlovák, de a szovjet–kubai kapcsolatokról szóló írásokat is. 
Összességében az ukrán történészek által a külföldi országok történetéről a szovjet időkben 
megjelentetett művek a korszakra jellemző túlzott ideológiai orientációjuk ellenére megala-
poztak bizonyos tudományos koncepciókat és általános téziseket. Ezek később, a Szovjetunió 
felbomlása és Ukrajna függetlenedése után viszonyítási pontot jelentettek a történelem és a 
nemzetközi kapcsolatok további tanulmányozásához. 

1984–1985 folyamán kutatóúton vettem részt a Szovjetunió Tudományos Akadémiájá-
nak Szláv- és Balkán Tudományok Intézetében, Moszkvában. Ennek eredményeként elké-
szült egy következő, „A munkásosztály nemzetközi konvergenciája a szocialista együttműkö-
dés országaiban” címet viselő monográfiám. A mű a Kelet-Közép-Európa országai számára 
fordulópontot jelentő évben, 1989-ben látott napvilágot. Ebben többek között olyan kérdé-
sekre összpontosítottam, mint az intenzív gazdasági fejlődés modelljére való áttérés problé-
mái, a tervutasításos rendszer destruktív szerepe, a szocialista országok válsága. Ugyanakkor 
számos neves tudós pozitív visszajelzése és támogatása ellenére sem voltam hajlandó ezt az 
írásomat doktori értekezéssé minősíteni. Ezt a döntésemet a legkevésbé sem bántam meg, 
hisz a szocialista világrendszer és annak ideológiája monopóliumának gyors összeomlása, az 
oktatási és tudományos folyamat liberalizálódása, a nemzetközi tudományos együttműködés 
új lehetőségei reményt adtak az ukrán történetírás alapjainak komplex megújítására és a 
legmerészebb kreatív elképzelések megvalósítására.   

Az 1990-es évek metszete rendkívüli, világméretű változást hozott magával. 1991-től Irina 
Melnyikovát váltva Ön lett az UNTA UTI Ukrajna Nemzetközi Kapcsolatok és Külpolitika 
Története Osztály vezetője. A gyakorlatban ez milyen kihívásokat jelentett Ön, az osztály, 
valamint egészében véve az intézet számára? 

Valóban, az 1991. év nemcsak Ukrajna számára jelentett történelmi fordulópontot, mely az 
évben nyerte el függetlenségét a világ többi szuverén állama sorában, hanem nekem is. 1991-
ben tudományos mércével mérve igen fiatalon (negyven évesen), a történelemtudományok 
kandidátusaként kerültem az Egyetemes Történelem és Nemzetközi Kapcsolatok Osztály 
élére. Akkoriban így hívták az osztályt, melyet már mintegy harminc éve igazgatok. Az Ukrán 
Nemzeti Tudományos Akadémia Ukrajna Története Intézetének ez volt az egyik legnagyobb 
és legbefolyásosabb tudományos egysége, ahol akkoriban több mint húsz – köztük hat nagy-
doktori címmel rendelkező – tudományos munkatárs dolgozott. Megkezdődött tudományos 
tevékenységem új, nagyon összetett, ugyanakkor roppant érdekes és meglehetősen gyümöl-
csöző szakasza. 
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Ukrajna függetlenségének kikiáltásával és a társadalmi-politikai kapcsolatok reformjával 
a fiatal államban a történészek előtt az a nehéz feladat állt, hogy új problematikákat és mód-
szertani megközelítéseket fogalmazzanak meg többek között Ukrajna és az ukrán nép nem-
zetközi kapcsolatai történetét, az egyetemes történelemben elfoglalt helyük és szerepük ku-
tatását illetően.  

Osztályunk fontos feladatát képezi Ukrajna történelmének az egyetemes történelembe 
való integrálása, ezenkívül pedig természetesen a világtörténelem és a nemzetközi kapcsola-
tok kutatásának további fejlesztése – különös tekintettel arra, hogy Ukrajna hogyan vesz 
részt ezen kapcsolatokban. Az osztály munkatársai a nemzeti kisebbségek és az ukrán diasz-
póra történetének megismerését célzó kutatásokat is folytatnak. Ezen túlmutatóan az ukrán 
történetírás fejlődésének új szakaszában az osztály munkatársainak és újonnan megválasz-
tott vezetőjének komplex feladatok széles skálájával kellett szembenézniük: a több évtizeden 
át felhalmozódott, de súlyos szovjet ideológiai nyomással terhelt tudományos hagyományo-
kat módszertanilag új, az egyetemes tudomány innovatív irányelveinek megfelelően kellett 
újra építeni.  

A történetírás fejlődése abban az időben új kontextusban zajlott, hisz jóformán egyszerre 
ment végbe a kommunista rendszerek megdöntése Európában, a Szovjetunió és a szocialista 
blokk összeomlása, a hidegháború vége és a nemzetközi kapcsolatok új, posztmodern rend-
szerének kialakulása. Mindez lehetőséget kínált reformok végrehajtására a tudomány szfé-
rájában, ezzel egyidejűleg pedig a történészek szélesebb körű nemzetközi együttműködésére 
és a világ tudományos közösségébe történő teljes beilleszkedésére.  

A mély társadalmi-politikai és kulturális átalakulások közepette, az ukrán történetírás új 
időszakának kezdeteinél az osztály munkatársainak be kellett kapcsolódniuk a tudományos 
és oktatási területeket közvetlenül érintő nagyszabású átalakítások megvalósításába. A már 
említett feladatokon kívül ez jelentette például az új egyetemes és ukrán történeti tanköny-
vek és enciklopédikus kiadványok előkészítését és áttekintését, az egyetemes történetírás 
legújabb eredményeinek beemelését az oktatásba és kutatásba, a tudományos és pedagógus 
gárda továbbképzéséhez szükséges feltételek megteremtését, az ukrán diplomácia tudomá-
nyos és elméleti alapjának biztosítását, a történelmi ismeretek népszerűsítését. 

Ennek jegyében 1991-ben az osztályon belül kezdetét vette az „Ukrajna a világtörténeti 
folyamatban” című komplex tudományos program. Ennek keretében a következő harminc 
év folyamán tíz konkrét, sok értelemben véve innovatív tudományos kutatási projekt valósult 
meg. A munkatársak kutatási eredményeinek publikálása és minél szélesebb elérhetővé té-
tele érdekében létrehoztuk a Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки 
(Ukrajna Nemzetközi Kapcsolatai: tudományos kutatások és felfedezések) című folyóiratot. 
Ez az évente egyszer megjelenő kötet – melynek az eddigiekben huszonkilenc száma látott 
napvilágot, és szerkesztőbizottságához neves ukrán kutatókon kívül elismert külföldi tudó-
sok is tartoznak – Kelet-Közép-Európa területén regionális jelentőségű tudományos folyó-
iratnak számít. Elősegíti az egyetemes, mindenekelőtt európai történelem alapkutatásainak 
összehangolását. Bizonyos tekintetben összegző kiadványként említhetjük az UNTA UTI Uk-
rajna Nemzetközi Kapcsolatai és Külpolitika Története Osztály munkatársai által tavaly köz-
readott Ukrajna Európa történetében a 19. századtól a 21. század kezdetéig: történelmi 
esszék című kollektív monográfiát, mely az én szerkesztésemben jelent meg. A műről eddig 
hét pozitív recenzió jelent meg, többek között Magyarországon is.16 

 
 16 A műről megjelent magyar nyelvű recenzió adatai: Paládi Renáta: Ukrajna Európa történetében: 

egy ukrán társmonográfia ismertetése. Klió, 30. évf. (2021) 1. sz. 72–87.  
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Mindamellett nem az én tisztem megítélni, hogy osztályunk mennyire sikeresen birkó-
zott, illetve birkózik meg feladatainak és tudományos terveinek megvalósításával. Reméljük, 
hogy idővel a történetírók értékelni fogják tevékenységünket. Csak mellékesen jegyzem meg, 
hogy az ukrán függetlenség harminc éve alatt az osztályunk tudományos munkatársai kilenc-
ven önálló tudományos kötetet adtak közre, köztük monográfiákat, tematikus gyűjteménye-
ket, dokumentumköteteket, kollektív kiadványokat. Véleményem szerint ez jelentős ered-
ménynek tekinthető, s érdemben hozzájárul az ukrán történettudomány fejlődéséhez. Vagy 
említenék egy másik, az akadémiai tudomány szempontjából nem kevésbé fontos mutatót: 
az elmúlt harminc év alatt az osztályunkon 44 disszertációt (13 nagydoktori és 31 kandidá-
tusi) készítettek el és védtek meg. Érdemes kiemelni ezeknek az értekezéseknek a tematikus, 
kronologikus és földrajzi értelemben is tág spektrumát, hiszen érintik többek között Nagy-
Britannia, Franciaország, Németország, Spanyolország, Olaszország, Lengyelország, Ma-
gyarország, Csehország, Szlovákia, Románia, Bulgária, Fehéroroszország és a hajdani Jugo-
szlávia új- és jelenkori történetének kérdéseit. Jókora részük a nemzetközi kapcsolatok tör-
ténetének, valamint Ukrajna nemzetközi kapcsolatainak szentel figyelmet, ezeket helyezi kö-
zéppontba. 

A szovjet rendszer bukásával számos, addig tabusított vagy egyoldalúan megítélt kutatási 
téma újragondolása került napirendre. Kérem, mondjon erről néhány szót! Miben válto-
zott a levéltári forrásokhoz történő hozzáférés a történészek számára? Milyen forrásfeltá-
rási lehetőségek nyíltak meg? 

Valóban, a Szovjetunió és a szocialista rezsimek felbomlását követően Kelet-Európában új 
lehetőségek nyíltak a történettudomány fejlődésére nézve, többek között Ukrajnában is. 
Kedvezően hatott, hogy a szovjet ideológia elutasításával egyidejűleg kutatóink megismerték 
a történettudomány kurrens módszertanát. Egyértelműen pozitív, pótolhatatlan hatása volt 
annak, hogy megnyíltak és elérhetővé váltak a kutatók számára korábban zárt levéltári fon-
dok – kiváltképp a pártanyagok, az NKVD-KGB-iratok, külügyminisztériumi iratok, az uk-
rán emigráció forrásai stb.  

Ennek nyomán teljes mértékben érthető és elkerülhetetlen volt az, hogy Ukrajna függet-
lenedésével a hazai történészek nemcsak a módszertani megközelítéseket újították meg, ha-
nem új források bevonásával megkezdték az ukrán nép történelmi múltja „új megközelítésé-
nek” tudományos kidolgozását. Többek között olyan korábban tiltott vagy nem kívánatos, 
elhallgatott vagy épp meghamisított kérdések kerültek előtérbe, mint például az ukrán nép-
nek a 17. században Bohdan Hmelnyickij vezette nemzeti felszabadító háborúja, az ukrán 
nemzeti és kulturális ébredés a 19. században, az 1917–1921 közötti ukrán nemzeti forrada-
lom és az ukrán állam kiépülése az Orosz Birodalom, valamint az Osztrák–Magyar Monar-
chia felbomlása után, annak harca a nemzetközi elismerésért és legitimációért. De ide sorol-
hatjuk egyes kiemelkedő személyiségek szerepét az ukrán nép nemzeti-felszabadító küzdel-
meiben, az erőszakos szovjetizálás folyamatát az ukrán területeken, a két világháború közötti 
ukrán emigráció történetét, az ukrán kérdés szerepét az első és a második világháború ide-
jén. Továbbá az OUN–UPA17 tevékenységének kérdését a második világháború során és az 

 
 17 Az Ukrán Nacionalisták Szervezete (Організація Українських Націоналістів, OUN) 1929-ben ala-

kult meg Bécsben. A szélsőségesen nacionalista csoport eleinte Galíciában a lengyelek ellen szer-
vezte az ukránok ellenállását. Tevékenysége később kiterjedt az összes ukrán lakosságú területre, 
célja a független Ukrajna megteremtése volt. Katonai szárnya az Ukrán Felkelő Hadsereg (Укра-
їнська повстанська армія, UPA), amely 1942 és 1947 között harcolt a náci, a szovjet, a lengyel és a 
csehszlovák állam ellen is. (A szerkesztő megjegyzése.) 
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azt követő időszakban, az ukrán nép ellen indított 1932–1933-as népirtást (ismert nevén: 
Holodomor), az 1937–1938-ban tomboló sztálini elnyomás elsősorban Ukrajna területét 
érintő tetteit. A felsorolást még sokáig lehetne folytatni…  

Az 1990-es évek elején jómagam is a két világháború közötti csehszlovákiai ukrán emig-
ráció történetét kutattam, a csehszlovák hatalom velük kapcsolatos politikáját és Tomáš Gar-
rigue Masaryk („a burzsoá antiszovjet politikus”, ahogy őt a szovjet történetírás jellemezte) 
csehszlovák államfő viszonyulását az ukrán kérdéshez. Kutatásaim eredményeként 1997-ben 
megvédtem nagydoktori disszertációmat „Az ukrán kérdés a két világháború közötti Cseh-
szlovákiában” címmel. 

Professzor úr nevéhez a kutatási témák széles palettáján számos publikáció köthető. Van-
e valamilyen sorrend szakmai érdeklődésében? Melyik kutatási eredményét tartja a legje-
lentősebbnek a történettudomány szemszögéből? 

Bibliográfiámban összesen mintegy hatszáz mű szerepel, köztük több mint nyolcvan könyv 
és kollektív monográfia, enciklopédikus kiadványok, tankönyvek és programok az egyetemes 
történelemről és a nemzetközi kapcsolatokról, valamint több mint ötven külföldön megjelent 
tudományos cikk. Sohasem vonzott, hogy „szűk profilú szakember” maradjak, emiatt jóma-
gamat és osztályunk tudományos munkatársait is arra igyekeztem ösztönözni, hogy mindig 
tágítsák tudományos érdeklődési körüket. Ezért munkásságomban különböző irányzatú, 
korszakú és tematikájú publikációkat lehet fellelni: az egyetemes történelem és a nemzetközi 
kapcsolatok elméleti-módszertani és historiográfiai megközelítése; a szláv népek 19. századi 
nemzeti-kulturális újjászületése és az ebben az időszakban közöttük kialakuló kapcsolatok; 
az első világháború előtt, alatt és az azt követő időszakban végbemenő nemzeti önrendelke-
zés és államalakítás problémái egyaránt megtalálhatók benne. De kutatásaim közé tartozik 
Kelet-Közép-Európa jelenkori történetének több aktuális kérdése, a két világháború közötti 
ukrán emigráció, a második világháború után kialakult nemzetközi kapcsolatok, azon belül 
pedig Ukrajna külpolitikája.  

Fontosnak tartom a terjedelmében ugyan nem nagy, 1994-ben Az ukrán emigráció kul-
turális, oktatási és tudományos tevékenységei Csehszlovákiában: az Ukrán Szabadegye-
tem (1921‒1945) címmel megjelent monográfiámat. Ebben széles, korábban nem kutatható 
forrásbázisra (például „Az ukrán emigráció prágai levéltára” anyagára) alapozva mutattam 
be az Ukrán Szabadegyetem (USZ) első negyedszázados működésének jelentőségét az ukrán 
és az európai tudomány és kultúra fejlődésében. A kötetben külön szó esik az USZ genezisé-
ről és működésének kezdeteiről, tevékenységének fő irányzatairól, formáiról és elért ered-
ményeiről, az oktatói karról és a hallgatókról, az intézmény csehszlovák kormánnyal és tár-
sadalommal kialakított kapcsolatainak sajátosságairól, nemzetközi együttműködéséről. 
Amint azt a kötet recenzensei is több ízben jelezték, ukrán részről ez a monográfia lényegé-
ben megalapozta a két világháború közötti ukrán emigráció történetének kutatását. 

Nem kevésbé jelentős a kortárs ukrán történetírásban az Andrij Martinovval, egykori 
hallgatómmal, mostanra pedig már elismert professzorral együtt társszerzőként kiadott Uk-
rajna az ENSZ-ben: 60 év részvétele a legfontosabb nemzetközi kérdések megoldásában 
(Kijev, 2006.) című kötet is. Az ENSZ történetének főbb eseményein túl tárgyaltuk Ukrajná-
nak ENSZ-tagként betöltött szerepét, ennek a különböző időszakokon belüli változásait. Egy 
következő, ugyancsak Martinovval együtt írott, két kiadást is megélt (2009., 2011.) történeti-
biográfiai kiadványunkban (Egységes Európa: az álomtól a valóságig. Történelmi esszék 
az Európai Unió alapító atyáiról) pedig tizenhét 20. századi európai politikus portréjának 
bemutatása segítségével igyekeztük feltárni az európai integrációs folyamat fő előfeltételeit, 
szakaszait és annak jellegét. 
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Tudományos munkásságomban különleges helyet tölt be a történelmi regionalizmusku-
tatás, mindenekelőtt Kárpátalja multikulturális terének vizsgálata. Nem véletlen, hogy kijevi 
kollégáim viccelődésképpen kárpátaljai lokálpatriótának tartanak. Szülőföldem különböző 
korszakaihoz és kutatási kérdésköreihez kapcsolódóan eddig mintegy száz publikációm je-
lent meg. Ide sorolhatók az Alekszander Duhnovicsról, Adolf Dobrjanszkijról és egyéb, a 18–
19. századi kárpátaljai felvilágosodást képviselő személyekről írott történelmi esszéim. Ezen 
kívül azon tanulmányaim, melyek számot adnak Kárpátalja, a Csehszlovák Köztársaság 
„Podkarpatská Rus”-ként ismert részének első világháborút követő sorsáról, társadalmi-gaz-
dasági és nemzeti-kulturális fejlődéséről. Ez a két világháború közötti időszakban összessé-
gében ugyan sikeresnek mondható, a kialakult helyzet ugyanakkor mégsem volt teljesen 
problémamentes. Külön foglalkoztam Kárpát-Ukrajna történetének kérdésével és annak 
szerepével az ukrán államalkotásban, a Kárpátalján 1939‒1944 között zajló politikai folya-
matok tanulmányozásával, a mostani megye területének az Ukrán SZSZK-val történő úgy-
nevezett „újraegyesülésének” kérdésével, valamint a világháború után a régióban végbe-
menő gyorsított és erőszakos jellegű szovjetizálással és a ruszin-kérdéssel is. 

A Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra című, nagyon értékes, 2010-ben 
ukrán és magyar nyelven is közreadott mű kezdeményezői s egyben társszerzői sorába is tar-
tozhattam. A kötet ukrán nyelvű kiadása Ungváron, míg magyar nyelvű változata Budapes-
ten látott napvilágot. Ugyancsak egyik hajdani tanítványommal, most pedig már professzor 
kollégámmal, Mikola Vehessel társszerzőségben adtunk közre 2020-ban egy tudományos-
ismeretterjesztő művet Avgusztin Volosinról (Avgusztin Volosin – a kárpát-ukrán nép atyja), 
2021-ben pedig egy tudományos monográfiát Avgusztin Volosin és Kárpát-Ukrajna az uk-
rán államépítés történetében címen. Az eddig megjelent recenziók tükrében ez utóbbi két 
kötet adja Kárpát-Ukrajna egykori elnökének az eddig publikált legteljesebb életrajzát, vala-
mint az idén kiadott kötet mutatja be a legalaposabban Volosin tevékenységét a kárpátaljai 
ukránok nemzeti újjáéledésében a 20. század első felében, illetve az egykori görögkatolikus 
papnak és politikusnak a kárpát-ukrán állam kialakulásában betöltött szerepét a második 
világháború előestéjén. 

Az említetteken túl szerzője/társszerzője, fő-, társ- vagy felelős szerkesztője voltam szá-
mos egyéb akadémiai kiadványnak is. Mindamellett nagyon remélem, hogy legfontosabb tu-
dományos műveim még csak ezután látnak napvilágot. 

Nem titok, hogy Ön a Magyar–Ukrán Történész Vegyes Bizottság ukrán tagozatának 
tagja és egyben elnöke is. Hogyan értékeli a magyar és ukrán történészek eddigi együtt-
működését? Miben látja az együttműködés élénkítésének lehetőségeit? 

Az ukrán történészek, kiváltképp az Ukrán Tudományos Akadémia Ukrajna Története Inté-
zet általam vezetett osztályának tagjai nagy hangsúlyt fektetnek a nemzetközi tudományos 
együttműködés kialakítására és továbbfejlesztésére. Ezt külföldi partnereinkkel nemzetközi 
konferenciák szervezése, közös tudományos kutatások révén és egyéb formában kívánjuk el-
érni. A vegyes bizottságok is a nemzetközi együttműködés hatékony intézményei. Példa gya-
nánt említem, hogy osztályunk kezdeményezte a hasonló kétoldalú vegyes bizottságok meg-
alakítását a szlovák, a magyar és a bolgár féllel.  

Véleményem szerint ígéretesen kezdődött a Magyar–Ukrán Történész Vegyes Bizottság 
működése; alapját az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ukrajna Története Intézete és 
a Magyar Tudományos Akadémia között 2005-ben létrejött együttműködési egyezmény je-
lentette, melyet ukrán részről jómagam, magyar részről pedig Fodor István történész-régész 
írt alá. Ugyanabban az évben az egyezmény keretei között, valamint a Magyarok Kijevi Egye-
sülete és Magyarország kijevi nagykövetsége támogatásával Kijevben került sor az első kö-
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zösen megtartott nemzetközi konferenciára. Az esemény dokumentumait kétnyelvű konfe-
renciakötetben adták ki, magyarul Ukrajna–Magyarország: közös múlt és jelen címen.  

A későbbiekben a Magyar–Ukrán Történész Vegyes Bizottság tagjai rendezésében nem-
zetközi tudományos konferenciákat, szimpóziumokat és kerekasztalokat rendeztek az 1956-
os magyar forradalom 50. és 60. évfordulója, illetve az ukrán–magyar diplomáciai kapcso-
latok felvételének 20. és 25. évfordulója alkalmából. Ezekre viszonylag rendszeresen sor ke-
rült, felváltva, egyszer Magyarország, máskor pedig Ukrajna területén.  

Ugyancsak a Vegyes Bizottság köreiből indult el a Kárpátalja jelenkori történetét bemu-
tató, már említett közös kétnyelvű kiadvány, valamint egy másik kétnyelvű kötet kezdemé-
nyezése is. Ez utóbbi „A magyarok Kijevben. A magyar–ukrán történeti kapcsolatok fejezetei 
a IX. századtól napjainkig” című illusztrált, tudományos ismeretterjesztő munka, ami 2018-
ban jelent meg Kijevben Magyarország kijevi Nagykövetsége támogatásával. Végül az ukrán 
és a magyar történészek közötti hatékony tudományos együttműködés bizonyítéka a Ma-
gyarország történelmét tárgyaló tanulmányok publikálása és ilyen témájú disszertációk vé-
dése Ukrajnában, illetve az Ukrajna történelmével kapcsolatos művek közreadása és tudo-
mányos értekezések védése Magyarországon. Így például Magyarország új- és jelenkori tör-
ténetének kérdéseit tárgyalták Mikola Derzsaljuk, Ivan Mandrik, Éva Kiss, Dmitro Tkacs 
nagydoktori, valamint Okszána Ferkó, András Berenyi, Ljudmila Neszuh, Mihajlo Junger és 
mások kandidátusi értekezései, melyeket Ukrajnában védtek meg már az ország független-
ségének kikiáltását követően. Ezzel egyidejűleg például a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola tudósai többnyire magyarországi egyetemeken védték meg főleg Kárpátalja 
történetét bemutató disszertációikat.  

A Magyar–Ukrán Történész Vegyes Bizottság utóbbi éveinek teljesítménye alapján azon-
ban sajnos azt mondhatom, hogy az együttműködés alábbhagyott. Ennek oka valószínűleg a 
Bizottságban végbement kádercsere lehet, kiváltképp Fodor István kollégám, a Bizottság 
magyar tagozata elnökének hirtelen és idő előtti halála. Nemigen használtak az együttműkö-
désnek a 2017-től kiéleződött magyar–ukrán államközi viszonyok sem. Mindamellett őszin-
tén remélem, hogy a magyar és ukrán történészek közötti kooperáció folytatódni fog, új for-
mákat ölt, elősegíti majd a történelemtudomány fejlődését, a két szomszédos ország kölcsö-
nös megértését és közeledését. Az ukrajnai történészek legalábbis ezt a nézetet képviselik. 

Mennyit lehet tudni Ukrajnában az 1990 utáni magyar történettudományról? Mit lát po-
zitívnak, vagy éppen ellenkezőleg, véleménye szerint mely témák érdemelnének nagyobb 
figyelmet? 

Meglátásom szerint a magyarországi történészek előtt az 1990-es évek elején ugyanazok a 
kérdések és feladatok körvonalazódtak, mint az ukrán és egyéb posztszocialista államok tör-
ténészei előtt. Összességében a magyar történetírás jelen felállása szerint már teljes mérték-
ben megoldotta a Magyarország történetére vonatkozó marxista olvasat és értékelés revízió-
jának problémáit. Ez kiváltképp tetten érhető a jelenkori történetírásban, valamint a törté-
neti kutatások szabadságának biztosításában. A kortárs magyar historiográfia sajátossága a 
kutatások módszertani körének bővítése, a magyar történelem aktív integrálása Kelet-Kö-
zép-Európa történelmi emlékezetének egységes terébe, a minden korszakban sajátosan meg-
nyilvánuló mindennapi problémákra való fokozott kutatói figyelem, külföldi levéltárakban 
őrzött dokumentumok felhasználása a tudományos művek megírásához. Bizonyos értelem-
ben most virágzik az oral history és az „új társadalomtörténet”, a történeti folyamatok tör-
ténetfilozófiai értelmezése. 

Ezzel egyidejűleg viszont – az ukrán történetíráshoz hasonlóan – a magyar történetírás 
aktuális feladatai közé sorolható véleményem szerint – a saját, illetve összességében tekintve 
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Európa történelmét illetően – a nemzetközpontúság szindrómájától, néhol pedig akár a re-
vizionista megközelítéstől való szabadulás (ez utóbbiról tanúskodtak például egyes magyar 
történészek vitái és publicisztikai írásai az első világháború és a trianoni béke 100. évfordu-
lója alkalmából). Talán érdemes lenne nemcsak a hazai történelem vagy más országok ha-
sonló, párhuzamos története kutatásának szentelni kiemelt figyelmet, hanem megformálni 
egy olyan saját nemzeti narratívát, amely az egyetemes történelem kérdéseiből építkezik. 

Tudományos pályája mellett évtizedeken át aktívan tanított számos felsőoktatási intéz-
ményben, így tanárként is gazdag tapasztalatokkal rendelkezik. Hogyan látja a mai hall-
gatókat és fiatal történészeket az előző (1989–1991 előtti) generációkhoz képest? Miben 
látja előnyeiket, illetve gyengeségeiket? 

Valóban, tudományos-kutatói és tudományszervezői tevékenységem mellett mellékállásként 
oktatói szerepkört is betöltöttem. Így 1994–1996 folyamán a „Szláv Egyetem” Kijevi Főiskola 
Nemzetközi Kapcsolatok Karának dékánja és egyik tanszékének tanszékvezetője voltam. Ak-
koriban ez volt az egyik első nem állami kézben lévő felsőfokú intézmény Ukrajnában. 2005–
2006 folyamán én voltam egyik alapító tagja és egyben első tanszékvezetője az Ungvári Nem-
zeti Egyetemen a Magyarország Története és Európai Integráció Tanszéknek, melyet a ma-
gyar kormány támogatásával nyithattunk meg. Ugyancsak tanítottam a Kijevi Nemzeti Kul-
turális és Művészeti Egyetemen, a Kulturális Menedzsment Állami Akadémián, a Kárpátaljai 
Állami Egyetemen, a Rivnei Szlávkutató Intézetben, a Luhanszki Nemzeti Pedagógiai Egye-
temen és viszonylag hosszú ideig – 2003–2017 között – Ukrajna Diplomáciai Akadémiáján, 
mely Ukrajna Külügyminisztériuma felügyelete alatt működik. Szóval van némi tapasztala-
tom a mostani fiatal egyetemistákkal történő kommunikáció terén.  

Az említett intézményekben sokszor voltam állami vizsgabizottságok elnöke, sok egye-
temi segédletet, tankönyvet, tanítási programot állítottam össze, melyek aztán hasznosnak 
bizonyultak a tudományos és az oktatói közönség számára is. 2001-ben a sokéves lelkiisme-
retes tudományos munka elismerésének jeléül Ukrajna akkori elnökének rendelete alapján 
megkaptam az „Ukrajna tudományának és technológiájának elismert művelője” címet, 
2005-ben pedig az Ungvári Nemzeti Egyetem Tudományos Tanácsának határozata értelmé-
ben az említett intézmény tiszteletbeli doktora lettem. Az általam vezetett több mint harminc 
kandidátusi és doktori disszertáció elismeréséül pedig 2021-ben az Ukrán Nemzeti Tudomá-
nyos Akadémia Elnökségének határozata értelmében elnyertem az UNTA „A tudományos 
váltás előkészítéséért” díját is. 

Nyilvánvaló, hogy a mostani hallgatók nagyon különböznek az előttük lévő, még szovjet 
időkben formálódott generációtól, melyhez jómagamat is sorolom. Kénytelen vagyok elis-
merni, hogy ez döntően pozitívan csapódik le. A legújabb informatikai ismeretekben való 
jártasság, idegen nyelvek ismerete, tág, sőt nemzetközi kommunikáció és kapcsolattartás le-
hetősége, mobilitás, modern, nyitott világnézet formálása a globalizált világ kérdéseit ille-
tően, a kutatni kívánt témák szabad választhatósága, az oktató-hallgató közötti demokrati-
kusabb viszony az oktatási folyamat keretei között stb. – mindez jó értelemben különbözteti 
meg a mostani hallgatókat az előző generációktól, és nagyon ígéretes lehetőséggel kecsegteti 
őket, többek között a tudományban is.  

Valószínűleg az egyedüli tanácsom, amit mégis megfogalmaznék a hallgatók, különösen 
pedig a jövőbeli történészek és nemzetközi kapcsolatokkal komolyan foglalkozni kívánók 
számára, az lenne, hogy mindennek ellenére ne feledkezzenek meg arról, hogy az interneten 
fellelhető információn kívül – mely sokszor hamis és csöppet sem objektív – vannak még 
tudományos monográfiák, eredeti levéltári források, forrásközlések és tudományos művek 
tematikus gyűjteményei, amelyek mellőzésével nem lehet valódi kutatóvá válni.  
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Válaszaiból egyértelmű, hogy mindig is igen mozgalmasan alakultak a mindennapjai. 
Akaratlanul is felmerülhet a kérdés, hogyan tudta – illetve tudja most is – összehangolni a 
munkáját a családi élettel. Jut-e ideje kikapcsolódásra? Van-e hobbija? 

Valószínűleg ahhoz az embercsoporthoz tartozom, melyet munkamániásként ismernek a 
többiek, emiatt erre a kérdésre csak nehezen tudok válaszolni. Hisz még a hétvégéken és 
szabadságom idején is a munka körül forognak a gondolataim. Fiatalabb koromban aktívan 
sportoltam, most pedig több időt töltök a családommal és számos barátommal, sokat beszél-
getünk. Rendszeresen tevékenykedek a Kijev elővárosában található nyaralónkban, eljárok 
horgászni, sétálok a környező erdőben, s eközben gombászok. Télen a szívemnek oly kedves 
Kárpátokban szoktam síelni. Mindezen „hobbijaim” segítenek az ellazulásban és a feltöltő-
désben.  

Mik a tervei a jövőt illetően? Min dolgozik most? 

Hetvenéves fejjel és a mostani rohanó, előre nem látható eseményekkel teljes – a COVID-19 
pandémia és annak szörnyű következményei, a világ különböző régióiban kitörő háborúk, a 
nemzetközi kapcsolatok kiéleződése – időben valószínűleg nem túl felelősségteljes a jövőbeli 
tervekről beszélni. De kénytelen vagyok elismerni, hogy még rengeteg függőben lévő tervem 
van. Így például nagyon szeretném megírni az ukrán nemzeti és az európai történelem kon-
textusában Kárpátalja nagyszabású történetét, mely egy multikulturális, színes társadalmi‒
kulturális jelenségek egyedülálló interakciós terét képezi, és különleges határmentalitás köz-
pontját alkotja, amely különböző népek párbeszédét és kölcsönös megértését segíti elő. Hi-
szen még a 19. század elején a kiváló kárpátaljai származású értelmiségi, Ivan Orlaj, aki a 
cári Oroszországban is jól ismert orvos, pedagógus és író volt, jegyezte meg, hogy „bűncse-
lekmény az, ha valaki nem kísérli meg feltárni hazája múltját, habár lenne rá lehetősége”. 
Ugyancsak nem valósult meg még eddig az a tervem sem, hogy az ukrán olvasók számára 
szülessenek rövid, tudományos-ismeretterjesztő történeti írások a szomszédainkról, Szlová-
kiáról és Magyarországról. Annak idején egyik jó ismerősöm és barátom, Udvari István ki-
adott Nyíregyházán egy ukrán nyelvű rövid „Magyarország történetét”, az ukrán történészek 
számára viszont ez a feladat még mindig aktuális.  

Ugyancsak jó lenne, ha sikerülne kiadni egy tankönyvet „Ukrajna külpolitikája: formáló-
dás, főbb problémák és elszalasztott lehetőségek” címen, melyet tantárgyként oktattam sok 
éven át az Ukrán Diplomáciai Akadémián. További terveim között szerepel egy tudományos 
monográfia megírása „Kelet-Közép-Európa és az ukrán kérdés a 20. századi nemzetközi kap-
csolatokban” címen. Hogy sikerül-e megvalósítani ezeket a terveket, az, ahogy mondani 
szokták, Isten akaratától függ.  

Tanár úr, köszönöm szépen, hogy időt szakított erre a roppant érdekes beszélgetésre!  

Az interjút készítette, fordította, és jegyzetekkel ellátta: PALÁDI RENÁTA 
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kultúra). Budapest–Ungvár, 2010.  
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Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності (Politikai 
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1991–2006). Kijev, 2007. 
Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ ст. (Ukrajna: politikatörténet. XX. szá-
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Україна – Угорщина: спільне минуле та сьогодення (Ukrajna–Magyarország: közös 

múlt és jelen). Kijev, 2006. 
Україна в Організації Об’єднаних Націй: 60 років участі у розв’язанні найваж-

ливіших міжнародних проблем (Ukrajna az ENSZ-ben: 60 év részvétele a legfonto-
sabb nemzetközi kérdések megoldásában). Kijev, 2006. 
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З історії міжнародних зв’язків України: наука, освіта (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Доку-

менти і матеріали (Ukrajna nemzetközi kapcsolatainak történetéből: tudomány, ok-
tatás [XIX. sz. – a XX. sz. 30-as évei]. Forrásanyagok). Kijev, 1999. 

Все про Україну: У 2-х томах (Minden Ukrajnáról: Két kötetben). Kijev, 1998. 
Україна в європейських міжнародних відносинах (Ukrajna az európai nemzetközi kap-

csolatokban). Kijev, 1998. 
Т.Г. Масарик і нова Європа (T. G. Masaryk és az új Európa). Kijev, 1998. 
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Українське питання в міжвоєнній Чехословаччині (Az ukrán kérdés a két világháború 

közötti Csehszlovákiában). Kijev, 1997. Doktori értekezés, kézirat. 
Українська державність у ХХ ст.: історико–політологічний аналіз (Az ukrán álla-

miság a XX. században: történelmi-politikai elemzés). Kijev, 1996. 
Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції в Чехо-Словаччині: 

Український вільний університет (1921–1945 рр. (Az ukrán emigráció kulturális, ok-
tatási és tudományos tevékenysége Csehszlovákiában: az Ukrán Szabadegyetem [1921‒
1945]). Kijev, 1994. 

Интернациональное сближение рабочего класса стран социалистического сотруд-
ничества (A munkásosztály nemzetközi konvergenciája a szocialista együttműködés or-
szágaiban). Kijev, 1989.  

Історії Києва (Kijev története). 2–3. köt. Kijev, 1987. 
Историографии истории Украинской ССР (Az Ukrán SZSZK historiográfiájának törté-

nete). Kijev, 1986. 
Українська радянська енциклопедія (Ukrán Szovjet Enciklopédia). 9. köt. Kijev, 1982. 
Истории рабочих Донбaсса (Donbasz munkásainak története). Kijev, 1981. 
Консолідація профспілкового руху в Чехословаччині. 1969–1975 рр. (A szakszervezeti 

mozgalom konszolidálódása Csehszlovákiában, 1969–1975). Kijev, 1979. 
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VIDNYÁNSZKY ISTVÁN 

Az 1956-os magyar forradalom  
az ukrán historiográfiában és emlékiratokban* 

A Magyarországon 1956 őszén végbement emlékezetes és egyben tragikus események jelen-
tős nyomot hagytak nemcsak a 20. századi magyar, hanem az európai történelemben is, szé-
les visszhangot kiváltva az egész világon. Ezek az események a háború utáni hidegháborús 
világ összetett ellentmondásait, valamint a Magyar Népköztársaság mély társadalmi-gazda-
sági, politikai és szellemi válságának következményeit tükrözték, a szocialista világ rendszer-
szintű válságának elkövetkező és vitathatatlanul legélesebb megnyilvánulásai sorában első-
ként. Az 1956-os események ezzel együtt megalapozták a kelet-közép-európai szovjetbarát 
totalitárius-kommunista rezsimek összeomlását, mely a „szocialista tábor” országaiban az 
1980-as évek végének demokratikus forradalmaival sikeresen zárult. 

Az 1956-os magyarországi események óta eltelt hatvan év során hatalmas mennyiségben 
jelentek meg különféle publikációk, melyek középpontjában mind a magyar nép, mind pedig 
a Szovjetunió és a világszocializmus, valamint a nemzetközi kapcsolatok szempontjából ad-
dig példátlan eseményei álltak. Mindamellett azon művek túlnyomó többsége, melyek köz-
vetlenül a tárgyalt események után születtek, ahogy azok is, melyek az 1980-as évek vége 
előtt jelentek meg, tendenciózusok és ideológiailag elfogultak. Ez mindenekelőtt azokkal a 
politikai feltételekkel magyarázható, melyek közepette a kutatóknak dolgozniuk kellett, va-
lamint azzal, hogy a primer források nem voltak hozzáférhetők. Ezeken túl pedig – s ez első-
sorban a szovjet és magyar történetírásra vonatkozik – szerepet játszottak az ideológiai ta-
buk és a szigorú állami cenzúra, ami arra kényszerítette a történészeket, hogy az 1956-os 
magyarországi eseményeket csak a párttal „egyeztetett” állásfoglalásoknak megfelelően ér-
tékeljék. Ezen állásfoglalást először a szovjet kommunisták főideológusa, az SZKP KB tit-
kára, Mihail Szuszlov ismertette 1956. november 6-án a „Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lom” 39. évfordulója alkalmából készített jelentésében Moszkvában. „Ellenforradalomként” 
értékelte a magyar eseményeket mint „a nemzetközi reakció által irányított reakciós, anti-
szocialista elemek próbálkozását a nemzeti-demokratikus rendszer megdöntésére” Magyar-
országon. Az „ellenforradalom” célja szerinte az volt, hogy „megdöntsék a magyar népi de-
mokratikus rendszert, és felszámolják a magyar munkások minden szocialista vívmányát”. 
A Szovjetunió intervencióját és a szovjet katonák általi fegyveres elnyomást pedig a Szovjet-
unió „testvéri segítségnyújtásaként”, „a szocializmus imperializmussal szembeni védelmére 
irányuló nemzetközi küldetés teljesítéseként” jellemezte.1 Ugyanezen a napon jelent meg a 

 
* Az eredetileg ukrán nyelvű tanulmány bibliográfiai adatai: Віднянський, С. В.: Угорська революція 

1956 року в українській історіографії та метуаристиці. Міжнародні зв’язки України: 
наукові пошуки і знахідки. Міжнародний збірник наукових праць, вип. 26. (2017) 455–464. 
A tanulmány alapjául az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából 2016. október 21-én Kijev-
ben megrendezett nemzetközi kerekasztalon a szerző által tartott előadás szolgált. 
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Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottságának (az új, kádári vezetés) 
felhívása a magyar kommunistákhoz Nagy Imre kormányának tevékenységéről, melyben 
többek között szerepelt, hogy Nagy Imre „a munkásosztály és a népi hatalom pozícióit fel-
adva, nacionalista soviniszta alapra helyezkedve utat nyitott az ellenforradalmi erőknek és 
ezzel ténylegesen elárulta a szocializmus ügyét”.2 

Csak az elmúlt negyedszázad legújabb tudományos kutatásai – figyelembe véve a nyugati 
történetírás korábbi vívmányait, ide sorolva a magyar emigránsok munkáit, valamint az 
1970–1980-as évek szamizdatjait is – nyújtanak lehetőséget arra, hogy objektív képet fes-
sünk az 1956-ban Magyarországon végbemenő tragikus eseményekről, mélyebben elemez-
zük a szovjet vezetésnek a magyar válság politikai rendezésére tett kísérleteinek mechaniz-
musát, feltárjuk a Szovjetunió fegyveres beavatkozásának jellegét, jellemzőit és következmé-
nyeit, bemutathassuk a világ vezető államainak, az ENSZ-nek és a világközösségnek a reak-
cióit, továbbá megállapítsuk a magyar forradalom valódi okait, jellegét és következményeit, 
ezenfelül pedig a forradalom helyét és jelentőségét az egyetemes történelemben. 

Az 1956-os magyar forradalom tanulmányozásában, különösen a magyar történetírás-
ban, az 1988-as év jelentett fordulópontot, amikor is az MSZMP májusi pártértekezletén kü-
lön bizottságot hoztak létre, melynek feladata az volt, hogy objektíven értékelje Magyaror-
szág fejlődését a háború utáni években abból a célból, hogy ajánlásokat dolgozzon ki a szo-
cializmus tökéletesítésére az egyik akkori pártvezető, Pozsgai Imre vezetése alatt. Pozsgai a 
bizottság következtetései alapján 1989. január 28-án sokak számára szenzációs kijelentést 
tett, miszerint az 1956-os magyarországi események nem ellenforradalmi megnyilvánulások 
voltak, hanem az ország adminisztratív-bürokratikus rendszere ellen irányuló népfelkelés. 
A Rákosi Mátyás által vezetett korábbi rendszer mélyre süllyesztette az országot, társadalmi-
gazdasági, politikai és szellemi válságot idézett elő, valamint a társadalom éles elégedetlen-
ségét váltotta ki.3 1990-ben a magyar emigráció képviselői már megnyitották az 1956-os for-
radalom történetének intézetét Brüsszelben, mely a dokumentumok gyűjtésének és tanul-
mányozásának, valamint a magyarországi 1956-os forradalomról szóló új művek kiadásának 
fő központja lett. 

A forradalmi eseményeknek a történetírásban fellelhető „fehér foltjai” megszüntetésében 
fontos lépésnek bizonyult, amikor 1992 novemberében Borisz Jelcin, az Orosz Föderáció el-
nöke (aki mellesleg a magyar országgyűlés képviselői előtt tartott beszédében hivatalosan 
bocsánatot kért a magyar néptől a szovjet katonai beavatkozás miatt) átadta a magyar kor-
mány részére azon titkos dokumentumok gyűjteményét, melyet 1993-ban két kötet formájá-
ban – A „Jelcin-dosszié”. Szovjet dokumentumok 1956-ról, valamint a Hiányzó lapok 1956 
történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából – először Budapesten, azt köve-
tően pedig tudományos szakfolyóiratokban, valamint külön könyvként Moszkvában is kiad-
tak.4 

 
 1 Правда, 1956, 7 ноября. 
 2 Закарпатська правда, 1956, 7 листопада. (Magyarul megjelent: Szabad Nép, 1956. november 7. 

1., valamint Népszabadság, 1956. november 8. 1. – A ford. jegyzete.) 
 3 Pozsgay Imre nyilatkozata a rádió 168 óra című műsorában. Népszabadság, 1989. január 30. 6. 
 4 Орехова, Е. Д.  – Середа, В. Т. – Стыкалин, А. С. (ред. сост.): Советский Союз и венгерский 

кризис 1956 года. Документы. Москва, 1998. [Magyarul: Gál Éva – Hegedűs B. András – Litván 
György – Rainer M. János (szerk.): A „Jelcin-dosszié”. Szovjet dokumentumok 1956-ról. Budapest, 
1993.; Szereda, Vjacseszlav – Sztikalin, Alekszandr (szerk.): Hiányzó lapok 1956 történetéből. Do-
kumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Budapest, 1993. (A ford. jegyzete.) 



Az 1956-os magyar forradalom az ukrán historiográfiában … Határainkon túl 

149 

Az 1956-os októberi forradalom magyar történetírásának új szakasza, amely az 1980-as 
évek végén – az 1990-es évek elején vette kezdetét, mély hatást gyakorolt az orosz és ukrán 
történettudományra. Olyan orosz tudósok mellett, mint B. J. Zselicky, V. L. Muszatov, E. D. 
Orehova, V. A. Pronyko, A. Sz. Sztikalin és mások az 1956-os magyar események objektív 
bemutatásához jelentős mértékben hozzájárultak olyan ukrán történészek is, mint O. Ba-
zsan, Sz. Vaszilenko, M. Derzsaljuk, I. Koroly, I. Lihtej, V. Luscsaj, I. Mandrik, R. Piljavec, 
J. Puhacs, Sz. Sztrasnyuk, J. Sapoval és mások. A független Ukrajnában számos tudományos 
konferenciát rendeztek, melyek középpontjában a 20. századi kelet-európai totalitárius 
rendszerek kialakulásának problémái, a politikai válságok, valamint az antitotalitárius moz-
galmak és forradalmak álltak. Az első nagy nemzetközi tudományos konferenciára 1993 
szeptemberében került sor Harkovban (a konferencia eredményeként két kötet jelent meg: 
egy szöveggyűjtemény és egy tankönyv a történettudományi karok hallgatói számára5). Az 
egyik utolsó ilyen tudományos esemény pedig Ungváron zajlott 2006 novemberében „A sza-
badság és függetlenség ára: a politikai rendszerek átalakulása Közép- és Délkelet-Európa or-
szágaiban 1989–1991 előtt és után” címen. Ez utóbbinak a vitái a pontosan ötven évvel ko-
rábbi magyarországi forradalom eseményeire fókuszáltak. Ennek a konferenciának az anya-
gait ugyancsak kiadták.6 Kelet-Közép-Európa országai, azon belül pedig Magyarország és az 
1956-os forradalom eseményeinek objektív összegzését tartalmazza az alapos és innovatív, 
a bölcsészkarok hallgatói számára írott „Kelet-Közép-Európa története” című tankönyv, 
mely L. Zaskilnyak szerkesztésében jelent meg Lembergben 2001-ben,7 ahogy az Ukrajná-
ban született számos egyéb iskolai és egyetemi tankönyv is. 

Az ukrán történészeknek az 1956-os magyarországi eseményekről szóló publikációi közül 
külön figyelmet érdemel Ivan Koroly, az Ungvári Nemzeti Egyetem egyetemi tanárának Az 
1956-os magyar forradalom: A szovjetbarát totalitárius rendszerek összeomlásának kez-
dete című könyve. Anélkül, hogy tartalmának részletes tudományos elemzését adnánk, csak 
annyit jegyeznénk meg, hogy figyelmet érdemel a mű problémafelvetése. Koroly például a 
következőket írja: „Hosszú ideig a magyarországi és azon kívüli tudományos körökben vita-
tott kérdés volt és maradt is az, hogy miért épp a magyar progresszív társadalom lett az első 
Kelet- és Délkelet-Európa országainak népei közül, amely nyíltan el mert indulni a totalita-
rizmus elleni forradalmi küzdelem útján egy demokratikus jogállam felépítése céljából. Egy-
előre nincs egyértelmű válasz erre a kérdésre, valószínűleg nem is várható.” Ezzel egyidejű-
leg így folytatja:  

„Nincs okunk azt állítani, hogy Magyarország volt a leggyengébb láncszem a szocialista 
rendszer államainak láncolatában, mert lakosságának életszínvonala jóval magasabb volt, 

 
 5 Тоталитаризм и антитоталитарные движения в Болгарии, СССР и других странах 

Восточной Европы (20–80-е годы ХХ века): Материалы международной научной кон-
ференции. Т. 1–2. Харьков, 1994–1995.; Постоловский, Р. М. ‒ Пугач, Є. П. ‒ Страшнюк, С. Ю.: 
Встановлення тоталітарних режимів у країнах Центральної та Південно-Східної Єв-
ропи (1944–1953): Хрестоматія. Харків, 2000.; Пугач, Є. П.: Встановлення тоталітарних 
режимів у країнах Цертральної та Південно-Східної Європи: Навчально-методичний 
посібник. Харків, 2008. 

 6 Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної 
та Південно-Східної Європи до та після 1989–1991 рр. Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 
18. (2007).  

 7 Зашкільняк, Леонід (ред.): Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів 
історичних і гуманітарних факультетів університетів.  Львів, 2001. (A ford. jegyzete.) 
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mint, mondjuk, a szomszédos Romániában. Semmilyen mutató alapján nem maradt hátra a 
szomszédos Csehszlovákiához8 vagy Lengyelországhoz képest sem. 

Az okok itt valószínűleg egyéb jellegűek. Mindenekelőtt a magyar nép forradalmi tradí-
cióit említhetjük, hisz 1956-ig két forradalmat élt meg – az 1848–1849-est és az 1918–1919-
est. Bár természetükben, osztálytartalmukban, hajtóerőikben, következményeikben ezek kü-
lönböztek egymástól, ugyanakkor a forradalmi nevelés és megedzettség valódi iskolájává vál-
tak a magyar nemzet számára. 

Másodszor, a magyar nép egyike volt azoknak, akik a hitleri koalícióban való részvétel 
nyomán a második világháborúért a legdrágább árat fizették. A háború befejezése után a 
munkástömegek jobb életben reménykedtek, de ez végül nem következett be.9 

Harmadszor, a második világháborút követően Magyarország az elsők között találta ma-
gát a Sztálin által tervezett világrend palettáján, területét szovjet csapatok szállták meg, az 
állambiztonsági szervek széles hálózatával együtt. Ezek szigorú politikai ellenőrzést gyako-
roltak az ország társadalmi, gazdasági és politikai életében, kezdeményezői lettek annak, 
hogy a sztálini elnyomás megismétlődjön Magyarország városaiban és falvaiban, ami az or-
szág lakosságának jogos tiltakozását váltotta ki.10 

Negyedszer, Magyarország a totalitarizmus sztálini szekeréhez a mozdulatlanságig hoz-
zárögzített ötödik kerékként a magyarokból verbuvált bolsevik Komintern-káderek segítsé-
gével jóformán a denacionalizáló politika elsődleges terepévé vált, mely politika figyelmen 
kívül hagyta az őshonos lakosság nemzeti érzéseit, becsületét és méltóságát. Épp emiatt a 
hruscsovi »enyhülés«, mely Sztálin halálával vette kezdetét, a magyar társadalomra sokkal 
mélyebb hatást gyakorolt, mint az a környező országokban tapasztalható volt.”11 

Koroly professzor elemzését indokolt következtetéssel zárja, miszerint „1956 októberé-
ben-novemberében Moszkva szatellit országai között először nyilvánult meg rendkívül fé-
nyesen és tragikusan a magyar nép nemzeti felszabadító szelleme, amelyet oly kegyetlenül 
elnyomtak a szovjet csapatok.”12 

A Szovjetunió katonai egységei és fegyveres erői alakulatainak tevékenységéről, az 1956-
os magyarországi forradalom leverését előkészítő és levezénylő katonai műveletekről – 

 
 8 Ez az állítás kétségbe vonható, hiszen Csehszlovákia gazdasági fejlettsége és a társadalom életszín-

vonala jelentősen meghaladta a blokk többi államáét, így Magyarországét is. (A szerkesztő megjegy-
zése.) 

 9 Ezzel kapcsolatosan hozzátennénk, hogy a háború Magyarország több mint egymillió lakosának ol-
totta ki az életét, ezen szám fele a holokauszt áldozatait gyarapítja. További egymillió magyar még a 
Vörös Hadsereg 1944–1945 telén történő bevonulása előtt emigrált, s ezek közül százezren már soha 
többé nem tértek vissza. 300 ezren kerültek a szövetségesek hadifogságába, valamint 600 ezer em-
bert deportáltak a Szovjetunió kényszermunka-táboraiba, ahonnan messze nem mindenki tért haza. 

 10 Ezzel kapcsolatosan emlékeztetni szeretnénk, hogy az időben, amikor a Magyar Dolgozók Pártját 
Rákosi Mátyás vezette, az országban a személyi kultusz kiépítésén dolgoztak, az általános bizalmat-
lanság és gyanakvás légköre terjedt. Kommunisták tízezreit hurcolták meg. Következő lépésként jött 
az emberek erőszakos kitelepítése a városokból, valamint a jómódú falusiak likvidálása. Összesség-
ében 1952 és 1955 között több mint egymillió állampolgár vált bírósági és rendőrségi üldözés áldo-
zatává – miközben az ország összlakossága 9,5 millió főt tett ki. Épp a sztálini-rákosista totalitárius 
rezsim magyarországi kialakulásáról és uralmáról, valamint annak válságáról mint a magyar forra-
dalom fő okáról szól V. I. Luscsaj kijevi történész monográfiája. Vö. Лущай, В. І.: Угорська ре-
волюція 1956 р. як наслідок загострення суспільно-політичних та соціально-економічних 
протиріч в Угорщині у 1949–1956 рр. Київ, 2008. 

 11 Король, І.: Угорська революція 1956 року. Порядок краху прорадянських тоталітарних 
режимів. Ужгород, 2003. 9–10. 

 12 Король: Угорська революція, 194. 
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melyekből kettő volt, a „Hullám” és a „Forgószél” fedőnevek alatt – Rasztyiszlav Piljavec uk-
rán hadtörténész ír könyvében.13 A mű az Orosz Föderáció Védelmi Minisztériumának Köz-
ponti Levéltára dokumentumai alapján meggyőzően igazolja, hogy 1956 őszén a szovjet csa-
patok hatvanezer katona bevetésével (hatezer harckocsival és egyéb katonai felszereléssel 
együtt) hajtottak végre fegyveres beavatkozást a szuverén Magyarország ellen. Nemcsak az 
ország lakossága vezetőinek ellenállásával, hanem a Magyar Néphadsereg egy része által tá-
mogatott, spontán alakult felkelő egységek és csoportok erőteljes fegyveres ellenállásával is 
szemben találták magukat. A szerző azt állítja, hogy annak ellenére, hogy a Magyar Népköz-
társaságban október végén tapasztalható belső helyzet, amikor gyakorlatilag győzött a nem-
zeti demokratikus forradalom, meglehetősen kétértelműnek és ellentmondásosnak bizo-
nyult, helytelen lenne polgárháborúként vagy akár annak előzményeként jellemezni az or-
szágban fennálló akkori nehéz helyzetet, mint ahogy azt némely orosz történészek állítják. 
Nincs kellő alapja annak sem, hogy 1956 eseményeit háborúnak nevezzük a Szovjetunió és 
Magyarország között, mint teszik azt egyes szerzők. Egy valami kétségtelen – Magyarorszá-
gon fegyveres konfliktus történt, méghozzá kezdetben belső harc (fegyveres népfelkelés) for-
májában, ami a szovjet megszálló csapatok Budapestre történő bevezénylését követően azon-
ban nemzetközi konfliktussá vált. Ez a Szovjetunió részéről fegyveres intervenció, a felkelők 
részéről pedig nemzeti szabadságharc volt a függetlenségért, mely aktív fázisában közel egy 
hétig tartott, november 4-től november 11-ig. 

A fegyveres konfliktusban részt vevő mindkét fél erőszakos fellépése, a felek jelentős 
veszteségei és a polgári lakosság körében elszenvedett veszteségek egyaránt jellemezték a 
konfrontációt. Emlékeztetnénk arra, hogy a tragikus események folyamán közel négyezer 
magyar hazafi vesztette életét. A legnagyobb veszteségek Budapestet érték – közel 2700 pol-
gári lakos halt meg. A szovjet fél veszteségei a hivatalos adatok szerint 2260 főt tettek ki, 
tűzharcokban 669 sorkatona és tiszt halt meg, 51 főt nyilvánítottak eltűntnek, 1540-en pedig 
megsérültek. 1956 októberének‒novemberének magyarországi eseményeit nemcsak befeje-
zetlen, hanem kemény arcú forradalomnak is nevezhetjük.14 

A magyar forradalomról született ukrán történeti munkákban külön témaként szerepel a 
forradalom leverését követő tömeges megtorlás az „ellenforradalmárok” ellen, melyben ak-
tívan részt vettek a szovjet különleges szolgálatok. Például csak 1956. november közepéig 
Magyarországon a szovjet biztonsági szolgálatok 1372 személyt tartóztattak le. Közülük so-
kan védtelen magyar állampolgárok voltak, egy részüket – például a fiatalokat – a nemzet-
közi jogi normákkal ellentétben deportálták a Szovjetunió területére (példaként említhetjük, 
hogy csak az ungvári börtönben néhány hónap leforgása alatt több mint nyolcszázan töltöt-
ték letartóztatásuk idejét a magyar forradalomban részt vevők közül). Többek között erről 
esik szó Dupka György kárpátaljai kutató és újságíró dokumentumkötetében.15 Egyébként a 
magyar forradalom és az 1956-os szabadságharc kárpátaljai visszhangja – különösen a régió 
magyar lakossága kapcsolódásának kérdése – olyan téma, amely érdemes a történészek fi-
gyelmére (de általában véve az ukrajnai közvélemény 1956-os magyar eseményekre adott 
reakciója is fontos kutatási feladat). 2008-ban például egy fiatal beregszászi tudós, Váradi 
Natália első ízben Debrecenben, később pedig Kijevben is megvédte doktori disszertációját 

 
 13 Пилявець, Р.: Повітрянодесантні війська в операціях «Вихор» (Угорщина, 1956) і «Дунай» 

(Чехословаччина, 1968). Київ, 2005. 122. 
 14 Віднянський, С.: У «дружніх» обіймах Кремля. До 50-річчя Угорської революції 1956 року. 

Дзеркало тижня, 21–27 жовтня 2006. 1., 21. 
 15 Dupka György: ’56 és Kárpátalja. Hatásvizsgálat hivatalos írások, vallomások tükrében. Ungvár–

Budapest, 2006. 
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ebben a témában, elsősorban a korabeli kárpátaljai sajtó anyagaira és a kárpátaljai lakosok 
visszaemlékezéseire építve.16 

Végezetül néhány szó a magyar forradalom és az 1956-os szabadságharc történetének 
memoár forrásairól: Amint az köztudott, ezt a témát érintették visszaemlékezéseikben olyan 
szovjet személyek, mint N. Hruscsov, V. Krjucskov, valamint a forradalom leverésében köz-
vetlenül résztvevők, mint például J. Malasenko és P. Lascsenko, a magyar politikusok közül 
pedig Rákosi Mátyás, Kádár János, Hegedüs András, Dobi István, a tudós-disszidens Bibó 
István, továbbá Konrad Adenauer német kancellár és Jugoszlávia volt szovjet nagykövete, 
Veljko Micsunovics és mások. Többek között kárpátaljaiak is: kiváltképp a közismert ungvári 
újságíró, Balla László, aki oroszról magyarra fordította Kádár János ún. szolnoki beszédét. 
Ezek sorában meg lehet említeni egy neves ukrán politikai és kulturális személyiség, a hat-
vanas évek disszidense és jogvédője, Leszy Tanyuk „Napló bankók nélkül” című művét. Ta-
nyuk 2016 márciusában hunyt el. Naplóját éppen 1956-ban kezdte el vezetni, nemrégiben 
pedig kiadták annak első részét, amelyben érdekes megfigyeléseket és gondolatmeneteket 
találhatunk az 1956-os magyar forradalom eseményeivel kapcsolatban. Csak néhányat idé-
zünk közülük: 

„Október 23., kedd. Az ördögbe! Ma minket – most! – összegyűjtöttek a Komszomol ke-
rületi bizottságában, úgy tíz embert az iskolából – és levezettek velünk egy »magyarázó/tisz-
tázó munkát«. Magyarországon ellenforradalom ütötte fel a fejét. A felkelést Nagy Imre ve-
zényelte. Ma Budapesten tüntetés van, több mint 200 ezer ember… Vannak sérültek és ha-
lottak. A tüntetésen a katonák, akiket erősítésként hívtak oda, a hallgatók oldalára állnak. 
Hírül adták: vannak áldozatok azok között is, akik tüzet nyitottak – a magyar KGB között.” 

„Október 24., szerda. Magyarországon – vér, vér, vér. Senki semmi biztosat nem tud, az 
egyik információ a másiknak ellentmond. Saját szemünkkel kellene meggyőződni minderről. 
Nap közben hírül adták – a tömeg elfoglalta a rádiót – a munkások a külvárosokból pedig a 
hadsereg segítségére mennek. Most pedig – épp fordítva: »A hadsereg nagy része áruló lett, 
a munkások pedig őket (az árulókat?) támogatták. Budapest lázadók kezében van?«.” 

„Október 25., csütörtök. Másról sem esik szó, csak a póznákról, melyekre a kommunis-
tákat akasztják. A valóságban pedig 24-ről 25-re virradóan Budapestre bevonultak a szovjet 
tankok.” 

„Október 26., péntek. Kivercin keresztül áthaladt egy tankokat szállító szerelvény… A vo-
natokon – lefedett fegyverek. A vágányon – vörös zászló és Sztálin portréja. Nesze neked! 
A kerületi bizottságok modorossága – mi majd segítünk nekik! Nem fojtottuk meg végleg a 
magyar fasisztákat a háború alatt, megfojtjuk majd most!” 

„November. Azt, ami elkezdődött és tart most Magyarországon, nehéz feldolgozni. A rá-
dió ellenforradalomnak nevezi a felkelést, a Horthy-rendszer visszaállítása kísérletének. De 
hát munkásokat és parasztokat lőnek le! Nem tudom, hogy elhiggyem-e, de a tankoszlop 
gyerekeknek és nőknek ment neki! Ők mind ellenforradalmárok lennének? Az is nyugtalanít, 
amit egy fiú mondott – onnan való, de már itt van, itthon, enyhén megsebesülve: »Ott ren-
geteg ember van ellenünk! És mindenki azt kiáltja, hogy ’Le a sztálinizmussal!’« A felkelés 
első áldozatai az NKVD-sek, sztálinisták, gengszterek voltak…” 

„1956. december 28. Le vagyok nyűgözve! Kiderül, hogy Magyarország előtt ugyanez tör-
tént Berlinben is, ahol ötszáz tank és egy tucat hadosztály vett részt a »lázadás« elfojtásában! 

 
 16 Váradi Natália: Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai vonatkozásai. Doktori (PhD) 

értekezés. Debreceni Egyetem, 2008. 
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Azután pedig Lengyelországban!17 Voltak sortüzek, több mint száz ember halt meg – utána 
pedig... a feltétel nélküli sztálinistákat feltételes hruscsovisták nyomták el. Valóban egy új 
korszak kezdete lenne ez? Akkor miért fél mindenki ennyire? Félnek a demokrácia fő érvétől 
– a tankoktól?”18  

Ilyen érzések uralkodtak a progresszív értelmiségiek körében 1956-ban az Ukrán Szovjet 
Szocialista Köztársaságban. És talán igaza van azoknak az ukrán kutatóknak, akik összekap-
csolják az ellenzéki (disszidens) mozgalom megjelenését Ukrajnában az 1960-as években a 
magyar forradalom hatásaival. 

Fordította: PALÁDI RENÁTA 

 
 17 Utalás az 1953 júniusi kelet-berlini és az 1956 júniusi poznańi munkásfelkelésekre. (A szerk. meg-

jegyzése.) 
 18 Танюк, Л.: Щоденники без купюр (шістдесят років потому). Зовнішні справи, (2016) №4. 

52–57. 


