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A szerződésben rögzített tevékenység és a támogatás tárgya: Szecskó Károly Emberi
sorsok 1956 című kötetének megjelentetése

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár „Mansfeld Péter” pályázatra nyújtott be
pályamunkát, melynek révén sikerült megjelentetnünk Szecskó Károly Emberi sorsok 1956
című kötetét. (Az almenüpont „Az 1956-os események fontos személyeségeinek portréi,
életútjai” volt.)
Szecskó Károly történész évtizedek óta foglalkozik a témával, s az egri résztvevők java
részét személyesen ismerte. Az elhunyt forradalmárokról készülő munkájában feldolgozta a
Heves Megyei Levéltár iratait, a sajtótermékeket, a résztvevők és családtagjaik
visszaemlékezéseit, valamint engedélyükkel a bírósági dokumentumokat, tárgyalási
jegyzőkönyveket is, így a kötet 58 személy életét tárja elénk:
 a már elhunyt forradalmárok, akiket a megtorlás időszakában börtönbüntetésre
ítéltek, internáltak, közbiztonsági őrizet alá helyeztek, avagy éveken keresztül
mozgalmi és nemzeti ünnepek előtt „begyűjtöttek”, hogy az illetők ne tudjanak
„rendbontó” tevékenységet végezni;
 akik Egerben születtek, és 1956-os tevékenységük is szülővárosukban történt;
 akik itt születtek, de máshol vettek részt a forradalmi eseményekben;
 akik nem városunkban születtek, vagy haltak meg, de hosszabb ideig Egerben éltek.
 az orvosok, akik a december 12-i sortűz után a sebesülteket ellátták, s ezt követően
memorandumot szerkesztettek, s elvitték azt a szovjet parancsnokságra.
A Bródy Sándor Könyvtár az Önök támogatásának köszönhetően egy emlékkiállítást
és hozzá kapcsolódó programsorozatot is tudott rendezni 2016. szeptemberétől 2016.
decemberéig. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról megemlékező
eseménysorozat kiemelt célcsoportként kezelte a fiatal generációt, számukra tettük élővé a
60 évvel ezelőtti magyar történelmet! A most megjelent kötetben szereplő emberek
példaképül szolgálhatnak a fiatalok számára is. Az ’56-os forradalmárok tanulságos életrajza
eddig jórészt feltáratlan volt, de a kötet segített ezen!
A kötet anyagának összeállítása végén szembesültünk azzal, hogy az 1956 egri hősei cím nem
tükrözi teljesen a kötet tartalmát, így változásbejelentőn jeleztük Önöknek, hogy az Emberi
sorsok 1956 címet szeretnénk a kötetnek. A beszélgetések során többen biztatták arra, hogy
így a forradalom 60. évfordulója kapcsán próbálja meg felvenni mindazokkal a kapcsolatot,
akik valamilyen részt vállaltak az egri eseményekben: résztvevők, szemtanúk voltak egykor.
Így a kötet 35 helyett 58 személy életét tárja elénk. A pályázat beadásakor is egy munkacímet
jelöltünk meg, amely azóta – a sok információ birtokában – jobban kikristályosodott. Emberi
sorsok: ez a két szó igazán kifejezi a könyv tartalmát, mélyenszántó mondanivalóját.
A kötet bemutatójára 2016. december 16-án, pénteken került sor a Bródy Sándor
Könyvtárban. A vendégeket köszöntötte Tőzsér Istvánné, a Bródy Sándor Könyvtár
igazgatója és Habis László Eger MJV polgármestere. A kötetet Á. Varga László, a Budapest
Főváros Levéltárának nyugalmazott igazgatója mutatta be. Természetesen megszólalt és a
kötet létrejöttéről beszélt Szecskó Károly történész. A sok nézőt vonzó esemény méltó
zárása volt a Bródy Sándor Könyvtár programsorozatának, mely az 1956-es forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére rendeztek.
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